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L I T U R G I A  S Ł O W A
PIERWSZE CZYTANIE

Mdr 6,12-16
Mądrość jest wspaniała i niewiędnąca:
ci łatwo ją dostrzegą, którzy ją miłują,
i ci ją znajdą, którzy jej szukają,
uprzedza bowiem tych, co jej pragną,
wpierw dając się im poznać.
Kto dla niej wstanie o świcie,  
ten się nie natrudzi,
znajdzie ją bowiem siedzącą  
u drzwi swoich.
O niej rozmyślać - to szczyt roztropności,
a kto z jej powodu nie śpi,  
wnet się trosk pozbędzie:
sama bowiem obchodzi i szuka tych,  
co są jej godni,
objawia się im łaskawie na drogach
i wychodzi naprzeciw  
wszystkim ich zamysłom.

PSALM RESPONSORYJNY
Ps 63, 2. 3-4. 5-6. 7-8

Refren: 
Ciebie, mój Boże, pragnie dusza moja
Boże mój, Boże, szukam Ciebie 
i pragnie Ciebie moja dusza. 
Ciało moje tęskni za Tobą, 
jak ziemia zeschła i łaknąca wody.
Oto wpatruję się w Ciebie w świątyni, 
by ujrzeć Twą potęgę i chwałę. 
Twoja łaska jest cenniejsza od życia, 
więc sławić Cię będą moje wargi.
Będę Cię wielbił przez całe me życie 
i wzniosę ręce w imię Twoje, 
Moja dusza syci się obficie, 
a usta Cię wielbią radosnymi wargami.
Gdy myślę o Tobie na moim posłaniu 
i o Tobie rozważam  
w czasie nocnych czuwań. 
Bo stałeś się dla mnie pomocą 
i w cieniu Twych skrzydeł  
wołam radośnie.

DRUGIE CZYTANIE
1 Tes 4,13-18

Nie chcemy, bracia, waszego trwania 
w niewiedzy co do tych, którzy umiera-
ją, abyście się nie smucili jak wszyscy 
ci, którzy nie mają nadziei. Jeśli bowiem 
wierzymy, że Jezus istotnie umarł i zmar-
twychwstał, to również tych, którzy umarli 
w Jezusie, Bóg wyprowadzi wraz z Nim.  
To bowiem głosimy wam jako słowo Pań-
skie, że my, żywi, pozostawieni na przyj-

ście Pana, nie wyprzedzimy tych, którzy 
pomarli. Sam bowiem Pan zstąpi z nieba 
na hasło i na głos archanioła, i na dźwięk 
trąby Bożej, a zmarli w Chrystusie powsta-
ną pierwsi. Potem my, żywi i pozostawieni, 
wraz z nimi będziemy porwani w powietrze, 
na obłoki naprzeciw Pana, i w ten sposób 
zawsze będziemy z Panem. Przeto wza-
jemnie się pocieszajcie tymi słowami!

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ
Mt 24, 42a. 44

Czuwajcie i bądźcie gotowi, bo w chwi-
li, której się nie domyślacie, Syn Czło-
wieczy przyjdzie.

EWANGELIA
Mt 25,1-13

Królestwo niebieskie podobne bę-
dzie do dziesięciu panien, które wzię-
ły swoje lampy i wyszły na spotkanie 
pana młodego. Pięć z nich było nie-
rozsądnych, a pięć roztropnych. Nie-
rozsądne wzięły lampy, ale nie wzięły  
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K O M E N T A R Z
Przypowieść o pannach rozsądnych i nieroztropnych kończy Jezus wezwaniem do 

gotowości na Jego powtórne przyjście: „Czuwajcie więc, bo nie znacie dnia ani godziny”. 
Nie znamy czasu paruzji, jednak ona na pewno nastąpi, gdyż Chrystus wielokrotnie 

zapewniał o tym swoich uczniów. 
Uczta weselna, o której Jezus mówi w przypowieści, jest obrazem zbawienia. Ale 

nie tylko w tej przypowieści gody weselne posłużyły do przybliżenia prawdy o zbawie-
niu. Także w Starym Testamencie prorok Izajasz posłużył się takim obrazem. Można 
więc założyć, że przykład godów weselnych jest oczywisty dla słuchających Jezusa 
uczniów. 

Trudno jednak nie zauważyć opisu zachowań nie tylko niezgodnych z obowiązującym 
obyczajem, ale wręcz nielogicznych. Ewidentnym tego przykładem jest rada panien 
roztropnych udzielona nierozsądnym, gdy te zauważyły brak oliwy w swoich lampach. 
Rada, aby poszły do miasta i nabyły ją u sprzedawcy. Pamiętamy przecież, że zdarzenie 
to rozgrywa się o północy. Możemy też wskazać inne elementy, które wykraczają poza 
obowiązujący obyczaj. Panna młoda wraz z przyjaciółkami oczekiwała na przybycie 
pana młodego w swoim domu rodzinnym, skąd razem udawali się do jego domu na 
ucztę weselną. W przypowieści mamy inną sytuację. Towarzyszki panny młodej ocze-
kują jej i pana młodego w drodze do domu weselnego. Pośpiesznie zamknięte drzwi 
domu przeczą gościnności, która nakazywała przyjąć każdego przybyłego na wesele. 

Dlaczego więc Jezus wprowadza do swojej przypowieści postawy i zachowania prze-
czące przyjętym zwyczajom? Wydaje się, że odpowiedzią jest przeciwstawienie zacho-
wania panien roztropnych i nierozsądnych; zwrócenie uwagi na zasadniczą różnicę ich 
postaw. 

Na gody weselne jesteśmy zaproszeni wszyscy, ponieważ Chrystus podarował 
zbawienie każdemu z nas. Ale to od nas samych zależy, czy ten dar przyjmiemy i czy 
staniemy się wraz z Nim uczestnikami uczty weselnej w domu Ojca. 

Czujność, do której Jezus nas wzywa, polega bowiem na zaangażowaniu wszystkich 
naszych zdolności, wykorzystaniu wszelkich możliwości i okoliczności, by osiągnąć cel, 
którym jest zbawienie.                                                          

ks. dr Waldemar R. Macko

z sobą oliwy. Roztropne zaś razem  
z lampami zabrały również oliwę w na-
czyniach. Gdy się pan młody opóźniał, 
zmorzone snem wszystkie zasnęły. 

Lecz o północy rozległo się wołanie: 
Pan młody idzie, wyjdźcie mu na spotka-
nie! Wtedy powstały wszystkie owe pan-
ny i opatrzyły swe lampy. 

A nierozsądne rzekły do roztropnych: 
Użyczcie nam swej oliwy, bo nasze 
lampy gasną. Odpowiedziały roztrop-
ne: Mogłoby i nam, i wam nie wystar-
czyć. Idźcie raczej do sprzedających  
i kupcie sobie! Gdy one szły kupić, nad-
szedł pan młody. Te, które były gotowe, 
weszły z nim na ucztę weselną, i drzwi 
zamknięto. W końcu nadchodzą i po-
zostałe panny, prosząc: Panie, panie, 
otwórz nam! Lecz on odpowiedział: 
Zaprawdę, powiadam wam, nie znam 
was. Czuwajcie więc, bo nie znacie 
dnia ani godziny.

Oto słowo Pańskie.
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tak długo jesteśmy blisko Boga. Na-
sza ufna relacja do Boga, relacja 
bliskości z Bogiem jest największym 
źródłem niemocy Złego. Zażyła więź 
z Bogiem nie daje mu dostępu do nas. 
Gdy jednak udaje mu się oddalić nas 
od Boga, chociażby przez rozbudze-
nie w nas wątpliwości, nieufności, 
pretensji wobec Boga – wówczas ma 
do nas większy dostęp. Czeka, aż 
podejmiemy jego pierwsze pytanie: 
„czy rzeczywiście?”. Wtedy posypać 
się może lawina kolejnych pytań, któ-
re podważają coraz bardziej naszą 
relację z Bogiem, nasze zaufanie 
do Niego. Pytania rodzą pytania.   
Czy rzeczywiście jest to logiczne? Czy 
rzeczywiście nie ma w tym przesady? 
Czy rzeczywiście Bóg ma rację?

Do rozeznania na modlitwie

Zły szuka okazji, aby zasiać w ser-
cu wątpliwość i podejrzliwość wobec 
Boga. W jakich sytuacjach najczęściej 
wkrada się w moje życie stan nieuf-
ności wobec Boga? Czy żyją we mnie 
ukryte pytania, w których podejrze-
wam o coś Boga?  Jakie wątpliwości 
wprowadzają najwięcej zamętu w moją 
relację z Bogiem?

***
„Przewodnik po stanach pokusy” 

może być dla każdego pomocny w co-
dziennej walce duchowej, zachęcamy 
do pełnej lektury. 

Za tydzień o… pokusie fałszowania 
przykazań.

Opracowali:  
Ania i Zbyszek Kozikowscy

PRZEWODNIKI  NASZEJ  WIARY

Przewodnik
po stanach pokusy  cd.

Pokusa jest naszą codziennością. 
Jak sobie z nią radzić? Autor „Prze-
wodnika po stanach pokusy” – ks. 
Krzysztof Wons (SDS) – z wnikliwo-
ścią ujawnia stany pokusy, którym 
człowiek podlega, oraz proces ku-
szenia, w który jest wciągany. 

W poprzednich wydaniach Klima-
tów rozważaliśmy pokusy: ignorowa-
nia szatana, przeceniania jego mocy 
oraz dialogu z nim. Dziś kolej na:

ROZWAŻANIE 4
POKUSA WĄTPLIWOŚCI 

I PODEJRZLIWOŚCI
„Czy rzeczywiście Bóg powiedział?” 

/Rdz 3,1/

Co mówi Słowo Boże?
Oto jak szybko sprawdza się stwier-

dzenie pisma, że „wąż był bardziej 
przebiegły niż wszystkie zwierzęta 
lądowe”. Sprawdza się w pierwszych 
słowach szatana. Zwróćmy uwagę, jak 
podstępnie rozpoczyna swą rozmowę 
z Ewą. Wystarczy mu jedno słowo 
czy kilka słów, aby zasiać w człowie-
ku wątpliwość i stan podejrzliwości.  
„Czy rzeczywiście Bóg powiedział?” 
– dwa szatańskie słowa, które jak 
mieczem próbują przeciąć dotychcza-
sową relację harmonii i pokoju między 
Bogiem i ludźmi. Dwa słowa, które są 
jak ukąszenie węża. Zatruwają pokój 
i harmonię raju. Wytwarzają pierw-
sze napięcie i dziwny klimat sensacji. 
Kryją w sobie stwierdzenia pełne jadu: 
czy się nie przesłyszałem? czy to jest 
możliwe? czy to jest w ogóle do po-
myślenia? Stawia pytanie w taki spo-
sób, aby rozbudzić w Ewie poczucie 
niepewności i zagrożenia. Siebie zaś 
czyni rzekomym obrońcą człowieka.  
Wytwarza wrażenie, jakoby Adam  
i Ewa znajdowali się w jakiejś niepew-
nej sytuacji. On zaś sam przychodzi 
jako adwokat Ewy, insynuując, że coś 
jest chyba nie tak ze strony Boga. 

Zamiar szatana jest jeden – rozbić 
pokój ludzkiego serca. Szatan nie może 
znieść widoku raju i ludzkiego szczę-
ścia, jest pełen nienawiści do wszyst-
kiego, co Boskie. W Księdze Mądrości 
czytamy: „A śmierć weszła na świat 
przez zawiść diabła i doświadczają jej 
ci, którzy do niego należą” (Mdr 2,24).  

W jego pytaniu ukryta jest zawiść. 
Chce uśmiercić w Ewie poczucie bez-
pieczeństwa i zaufanie do Boga. Chce, 
aby zaczęła myśleć kategoriami jego 
zawiści. Zły w sposób subtelny zaraża 
niewiastę nieufnością, która, jak się 
okaże, zaczęła drążyć w jej umyśle i 
sercu. Pytanie: „czy rzeczywiście?” 
kryje w sobie przewrotną radę, aby 
Ewa przemyślała, czy warto Bogu ufać 
do końca. „Czy rzeczywiście” nie nale-
ży sprawdzić intencji Boga? W pytaniu 
tym ujawnia się zbuntowana natura 
upadłego anioła. Jest on przeciwień-
stwem aniołów służących Bogu. Anioł 
Michał – Michael – mówi: „któż, jak 
Bóg?”. Szatan – upadły anioł – odpo-
wiada: „czy rzeczywiście?”.

Co to oznacza dla życia?

Przebiegłość szatana polega na 
tym, że tak konstruuje pierwszą po-
kusę, aby wprowadzić nas w stan 
wątpliwości w relacji z Bogiem i by-
śmy rozważyli jego myśli w imię troski  
o nasze „lepsze życie”. 

Często, podobnie jak Ewa, wpa-
damy w pułapkę tej pokusy. Dopiero 
z perspektywy tego, co się wydarza 
później, stwierdzamy, że daliśmy się 
zmanipulować. Tymczasem nie wolno 
nam zapominać, że najbardziej subtel-
nie kuszące pytania, które pochodzą 
od upadłego anioła, kryją w sobie za-
wziętą chęć zniszczenia wszystkiego, 
co należy do Boga. Dla niego nie ma 
już miejsca w niebie: „I został strąco-
ny wielki Smok, Wąż starodawny, któ-
ry się zwie diabeł i szatan, zwodzący 
całą zamieszkałą ziemię” (Ap 12,9).  
Strącony z nieba zionie nienawiścią 
do Boga i do Jego stworzeń. Swoją 
walkę przeniósł na ziemię. Jest ranny, 
jego dni są policzone. Ma jednak jesz-
cze wielką moc wyrządzania szkody 
innym. 

Słowo Boże udziela nam kolejnej 
mądrości: pierwszy cel, jaki usiłuje 
osiągnąć szatan, gdy wciąga nas  
w rozmowę, jest właśnie ten – rozbu-
dzić w naszym umyśle wątpliwości  
i podejrzenia wobec Boga. Chce po-
różnić nas z Bogiem, skłócić z Nim, 
zakwestionować Jego wiarygodność. 
Szatan wie doskonale, że jak dłu-
go pozostaniemy ufni wobec Boga,  
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(…) Módlcie się jeden za drugiego…. 
Wielką moc posiada wytrwała modlitwa 
sprawiedliwego.

Jak możemy pomóc  
duszom czyśćcowym?

Kościół, nauczając o potrzebie niesie-
nia pomocy tym, którzy cierpią w czyść-
cu, wymienia Eucharystię, modlitwę, 
post, jałmużnę oraz odpusty. Największy 
i najcenniejszy dar to Msza św. Jest ona 
bowiem ofiarą samego Chrystusa. 

Istnieje piękny zwyczaj zamawiania 
Mszy św. nie tylko z okazji pogrzebu, ale 
także w 30 dni po śmierci i w jej kolejne 
rocznice. Są też „gregorianki” czy „wypo-
minki”. Za zmarłych możemy ofiarować 
dowolną modlitwę. Specjalną jest np. 
akt strzelisty: „Wieczny odpoczynek…”.  
Wiele praktyk religijnych obdarzonych 
jest odpustami częściowymi lub zupeł-
nymi, np. modlitwa różańcowa, nabo-
żeństwo Drogi Krzyżowej, półgodzinne 
czytanie Pisma Świętego połączone  
z rozważaniem tekstu, półgodzinna ado-
racja Najświętszego Sakramentu. 

Do 8 listopada odpust zupełny dla 
zmarłych możemy uzyskać za nawie-
dzenie cmentarza połączone chociażby  
z krótką modlitwą w intencji zmarłych. 

Niezbędnym krokiem jest przebaczenie 
zmarłemu krzywd i niesprawiedliwości. 
Ważne jest też uporządkowanie spraw 
po zmarłym, np. wypełnienie testamentu, 
wyrównanie, o ile to jest w naszej mocy, 
ewentualnych krzywd, o których wiemy, 
że się dopuścił.

Zmarłemu, tak jak żyjącemu, należy 
się szacunek i miłość. Jeżeli wydaje się 
nam, że nie mamy powodów, by mó-
wić o nim dobrze, to przynajmniej nie 
mówmy źle. On jest już w rękach Boga 
i przez Niego został osądzony. Pomoc 
zmarłym to wyraz naszej solidarności  
i miłości. Każdy uczynek miłości ofiaro-
wany zmarłym jest jak szklanka wody 
podana spragnionemu.

Msza św. gregoriańska  
(gregorianka)

Modlitwa za bliskich jest znakiem wza-
jemnej miłości i wdzięczności. Szcze-
gólną wartość ma Msza św. ofiarowana  
w czyjejś intencji. Wierni chrześcijanie 
cenią sobie odprawianie za zmarłych 
tzw. Mszy św. gregoriańskich.

Swoją nazwę biorą one od imienia ich 
propagatora, papieża Grzegorza Wiel-
kiego (540-604). Przed swoim wyborem 
na papieża miał on ciekawe doświad-
czenie. Był przełożonym w klasztorze. 
Jeden z jego z mnichów, Justus, zmarł. 
W celi zmarłego znaleziono trzy złote 
monety, których posiadanie sprzeciwia-
ło się regule zakonnej. Grzegorz, aby  

pomóc zmarłemu oczyścić się po śmierci  
z powyższego grzechu, polecił odpra-
wienie za niego trzydziestu Mszy św. 
– każdego dnia jednej. Po trzydziestu 
dniach zmarły Justus ukazał się w nocy 
jednemu z braci, Kopiozjuszowi, mó-
wiąc, że został uwolniony od wszelkiej 
kary. Kopiozjusz nic nie wiedział o pole-
ceniu przełożonego. Kiedy ujawnił treść 
swojego widzenia, pozostali współbracia 
doszli do wniosku, że nastąpiło ono  
w dniu trzydziestej Mszy św. odprawianej 
za Justusa. Za zachętą papieża Grzego-
rza praktykę 30 Mszy świętych ponawia-
no w różnych klasztorach i kościołach. 
Powtarzało się to, czego doświadczył 
Kopiozjusz. Dusze osób zmarłych dzię-
kowały we śnie, oznajmiając, że Eucha-
rystie odniosły oczekiwany skutek.

Tak więc zwyczaj Mszy świętych gre-
goriańskich wziął się z tradycji. Nie stoi 
za nim żadna doktryna Kościoła ani 
specjalna teologia. Nie wiemy, dlaczego 
akurat 30 Mszy ma taką moc. Zawsze 
uważano Eucharystię za najbardziej 
skuteczny sposób modlitwy za dusze 
czyśćcowe. Już pojedyncza Msza św. 
ma nieskończoną wartość wypływającą 
z zasług męki, śmierci i zmartwychwsta-
nia Chrystusa. Kościół jest przekonany, 
że dusza będąca w czyśćcu tak gorąco 
tęskni za byciem z Bogiem w niebie, że 
wykorzystuje 100% łask płynących dla 
niej z Eucharystii. 

Fakt odprawienia 30 Mszy świętych nie 
stanowi automatycznej gwarancji wyba-
wienia duszy od cierpień czyśćcowych. 
Modlitwy są jedynie prośbą. Zbawienie 
człowieka jest w ręku Boga. Mamy na-
dzieję, że to Bóg dopuścił do powstania 
w Jego Kościele praktyki gregorianek. 
Ufamy, że zachęcił nas w ten sposób do 
wytrwałej modlitwy za naszych zmarłych. 

Istnieją szczegółowe regulacje kościel-
ne dotyczące tradycji Mszy świętych gre-
goriańskich. Powinny być one odprawia-
ne tylko za jednego zmarłego, nigdy zaś 
zbiorowo. 30 Mszy świętych ma być od-
prawianych dzień po dniu. Każdego dnia 
ma być odprawiona jedna. Eucharystie te 
mogą być natomiast sprawowane przez 
kilku kapłanów i w różnych miejscach. 
Ważna jest ciągłość dni. 

Istotną sprawą w modlitwie za zmarłych 
jest przede wszystkim nasze zaangażowa-
nie, nasza ofiara i nasz wysiłek, by w tej mo-
dlitwie uczestniczyć całym swoim sercem.

Wypominki 
Wypominki to jedna z najbardziej popu-

larnych form modlitwy błagalnej za zmar-
łych, której tradycja sięga X w. Rozróżnia 
się wypominki jednorazowe, oktawalne  
i roczne. Wierni na kartkach wypisują 
swoich zmarłych i przynoszą je do du-
chownych wraz z dobrowolną ofiarą. 

Wypominki jednorazowe czytane 
są na cmentarzu, a oktawalne – przez 
osiem dni od uroczystości Wszystkich 
Świętych, niekiedy w połączeniu z na-
bożeństwem różańcowym lub Mszą św.  
Roczne zaś wyczytywane są przez 
cały rok, przed ustalonymi niedzielnymi 
Mszami lub w innym czasie przyjętym 
przez parafię. 

Dzisiejsze wypominki są kontynuacją 
starożytnych dyptyków i mają podobny 
sens. Podobnie jak tamte są wyrazem 
miłości i jedności całego Kościoła: piel-
grzymującego na ziemi i tego, który prze-
szedł już granicę śmierci. Pisząc imiona 
zmarłych na kartkach wypominkowych, 
a następnie odczytując je, wyrażamy 
wiarę, że ich imiona są zapisane w Bożej 
księdze życia. Znaczenie wypominków 
jest tym większe, że podobnie jak w sta-
rożytności, tak i dzisiaj, związane są one 
z Eucharystią. W intencji zmarłych, wy-
pisanych na kartkach wspominkowych, 
odprawiana jest Msza św. 

Odpusty
Kościół zachęca do ofiarowania odpu-

stów za zmarłych (niekoniecznie muszą 
być to osoby nam znane, nie musimy 
wymieniać konkretnego imienia, wystar-
czy ofiarować odpust w intencji osoby 
zmarłej, która tego odpustu potrzebuje). 
Przez taki dar sam ofiarodawca zyskuje 
dla siebie odpust zupełny w godzinie 
swojej śmierci.

Na uwagę zasługuje akcja: „Projekt 
Niebo”, w której młodzi ludzie związani 
z Ruchem Światło-Życie Archidiecezji 
Katowickiej stworzyli stronę internetową 
zawierającą informacje o odpustach na 
każdy dzień roku. Jest to inicjatywa grupy 
osób, które chciały podzielić się ze świa-
tem radością płynącą z uwalniania dusz 
w czyśćcu cierpiących. Pozytywnie za-
rażeni Miłością postanowili przygotować 
krótki poradnik uzyskiwania odpustów. 
Myślą przyświecającą projektowi było jak 
najszersze rozpropagowanie idei (daru) 
odpustu w formie „przyswajalnej” dla 
przeciętnego człowieka.
Polecamy: www.projekt-niebo.pl. 

Wspieranie zmarłych w różny sposób 
to dobra dla nas okazja do uświęcania 
siebie, do czynienia dzieł bezinteresow-
nej miłości. Od zmarłych bowiem nie 
otrzymujemy w zamian podziękowania. 
Oni liczą na naszą pomoc. Wierzymy,  
że przebywający w czyśćcu, odwdzię-
czając się za nasze modlitwy, mogą nam 
wypraszać wiele łask u Boga, mogą mo-
dlić się za swoich orędowników. 

Naszymi modlitwami możemy przyczy-
nić się do tego, aby ich wejście do domu 
Ojca nastąpiło jak najszybciej. Na tym 
polega świętych obcowanie.

Opracowali:  
Ania i Zbyszek Kozikowscy

S.O.S dla dusz czyśćcowych
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WIADOMOŚCI

Kremacja zwłok 
Polscy biskupi w liście paster-

skim Episkopatu Polski o szacunku 
dla ciała zmarłego zauważają coraz 
częstszą praktykę kremacji zwłok. 
Podkreślają, że „Kościół stanowczo 
sprzeciwia się praktyce rozrzucania 
prochów ludzkich w tzw. miejscach 
pamięci, na morzu, w górach lub  
w innych miejscach. Zarówno ciało, 
jak i prochy człowieka zawsze nale-
ży składać do grobu”. 

Biskupi twierdzą, że praktyka kre-
macji ciał zmarłych staje się w Polsce 
coraz bardziej powszechna. „W niektó-
rych przypadkach jest to wyraz podą-
żania za szerzącą się modą, często 
nacechowaną laickimi poglądami”. 

Kościół sprzeciwiał się tej prakty-
ce wówczas, „kiedy była ona formą 

demonstracji antyreligijnej i znakiem 
sprzeciwu wobec chrześcijańskiej wia-
ry w zmartwychwstanie ciała”. Dziś, 
gdy dla wielu kremacja przestała być 
wyrazem takich postaw w odniesieniu 
do wiary chrześcijańskiej, Kościół ze-
zwala na kremację, „jeśli nie podważa 
[ona] wiary w zmartwychwstanie ciała” 
– wyjaśniają biskupi. 

Episkopat  zwrócił się do watykań-
skiej Kongregacji ds. Kultu Bożego  
i Dyscypliny Sakramentów o zatwier-
dzenie obrzędu złożenia urny do groby. 
W ten sposób biskupi chcieli uporząd-
kować sposób sprawowania liturgii 
pogrzebowej, bo w ostatnich latach  
w Polsce przyjęły się różne praktyki. 

Stolica Apostolska, dekretem z dnia 
7 lipca 2010 r., zatwierdziła obrzęd 
oraz normy wykonawcze, związane 
z kremacją ciała ludzkiego. Wynika  
z nich m.in., że obrzędy pogrzebowe 

Trzonem kultury 
europejskiej jest 

Biblia
O znaczeniu Biblii w kulturze i toż-

samości europejskiej mówił kard. 
Gianfranco Ravasi podczas konfe-
rencji prasowej, na której zaprezen-
towano „Nowy Leksykon Biblijny”. 

Przewodniczący Papieskiej Rady ds. 
Kultury zauważył, że Biblia jest obecna 
nie tylko w dziedzictwie kulturowym, 
ale również etyczno-moralnym na-
szego kontynentu. Pismo Święte jest 
odniesieniem nie tylko dla osób wie-
rzących, jest kluczem do zrozumienia 
naszej historii i nas samych. – Tracąc 
chrześcijaństwo, Europa traci własne 
oblicze – przekonywał kard. Ravasi. 
Krytykował również brak odniesienia 
do korzeni chrześcijańskich w pream-
bule Traktatu Lizbońskiego.

Pytany przez dziennikarzy o to, czy 
nie obawia się, że za kilkadziesiąt lat 
Biblię zastąpi w Europie Koran, odparł, 
że z jednej strony na całym świecie 
współistnieją obok siebie różne kultury, 
a z drugiej są one dość hermetycznie 
zamknięte, co widać np. w dzielnicach 
Nowego Jorku, gdzie obok siebie,  
a jednak osobno mieszkają Chińczycy  
i Włosi. Podobnie dzieje się z ekspan-
sją islamską. – Jednak to, że Europa 
traci swoje chrześcijańskie oblicze, nie 
jest winą islamu, lecz nas samych – 
dodał kard. Ravasi. 

Pytany o miejsce krzyża w sferze 
publicznej, odrzekł, że krzyż jest nie 
tylko znakiem religijnym, ale także 
symbolem kultury europejskiej, tak jak 
półksiężyc jest znakiem świata arab-
skiego. Duchowny stwierdził, że być 
może w przyszłości obok krzyża będą 
musiały znaleźć się inne znaki tożsa-
mości kulturowej, co jest w stanie za-
akceptować bardziej niż pustą ścianę 
bez jakichkolwiek symboli. 

Zaznaczył, że aby utrzymać „świe-
żość’ Biblii, żywotność jej przekazu, 
należy ożywić duszpasterstwa oraz 
podejmować inicjatywy typowo kultu-
ralne. W ten sposób można odnaleźć 
entuzjazm poznawania religijnych ko-
rzeni Europy. Zdaniem kardynała, Bi-
blia powinna być omawiana w szkołach 
także jako tekst literacki, jako narzędzie 
interpretacji naszej kultury. Wszystkie 
wielkie dzieła literackie niosąc prze-

słanie, wskazują drogę. Jednocześnie 
trzeba dbać o to, by Biblia nie stała 
się „sterylnym” tekstem. Osiągnąć to 
można jedynie dzięki chrześcijanom, 
jeśli prawdziwość Biblii odczytywana 
będzie z ich twarzy i czynów. 

Podczas konferencji zaprezentowano 
„Nowy Leksykon Biblijny”, który ukazał 
się nakładem Wydawnictwa „Jedność”. 
Publikacja została opracowana przez 
wybitnych biblistów z całego świata 
w oparciu o najnowsze wyniki badań 
naukowych i przedstawia wyczerpu-
jące informacje na temat wszystkich 
zagadnień biblijnych. Zawiera ponad  
5 tys. haseł, które opisują miejsca, oso-
by i rzeczy wymienione w Piśmie Świę-
tym oraz istotne dla jego zrozumienia, 
100 artykułów tematycznych z zakresu 
teologii biblijnej oraz mnóstwo koloro-
wych ilustracji i map. Wstęp do leksyko-
nu napisał kard. Ravasi.                     

z Mszą św. i ostatnim pożegnaniem 
włącznie powinny być celebrowa-
ne przed kremacją ciała ludzkiego.  
Po spopieleniu zwłok sprawuje się na-
tomiast obrzęd związany ze złożeniem 
urny w grobie. Nad samą urną można 
sprawować obrzędy pogrzebowe, jeśli 
przemawiają za tym „szczególne ra-
cje duszpasterskie lub powody natury 
praktycznej”. Jako przykłady biskupi 
podają sytuacje, gdy śmierć nastąpiła 
daleko od miejsca zamieszkania i kre-
macja ułatwia sprowadzenie szcząt-
ków osoby zmarłej, albo gdy uczestnicy 
pogrzebu przybywają z daleka i trudno 
im być na dwóch częściach pogrzebu, 
czyli na Mszy i, po pewnym czasie, na 
obrzędzie złożenia urny w grobie lub 
kolumbarium. 

Nadal jednak Kościół popiera i zaleca 
zwyczaj grzebania ciał zmarłych.         
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Opracowała: Anna Biesiekierska

Rodziny są 
coraz bardziej 

osłabione
– Informacja GUS o tym, że w Pol-

sce w 2010 r. urodziło się w związ-
kach nieformalnych 20,6% dzieci, 
jest bardzo niepokojąca – twierdzi 
Antoni Szymański, senator VI ka-
dencji, socjolog, członek Zespołu 
ds. Rodziny Komisji Wspólnej Rzą-
du i Episkopatu Polski. 

W 1990 r. dotyczyło to 6,2% dzieci. 
Wzrost zatem jest bardzo dynamiczny. 

Tymczasem dla dzieci ogromne zna-
czenie ma fakt, czy są wychowywane  
w nieformalnym, czy w sformalizowanym 
związku. Związek małżeński zapewnia 
większą stabilność w rodzinie, a dzieci 
tej stabilności i wychowania przez oboj-
ga rodziców bardzo potrzebują. 

Małżeństwa przeżywają rosnące kło-
poty z trwałością związków. W wyniku 
ich rozpadów w ostatnich latach ponad 
50 tys. dzieci rocznie dorasta w rozbitych 
rodzinach, na ogół bez ojca. To pokazu-
je, jak wielka jest waga tych problemów.

Dzieje się to w czasach, gdy tak wiele 
mówi się o prawach dziecka. Za prze-
jaw przemocy wobec nich uznaje się 
ich krytykę, a milczy się o podstawo-
wym prawie, czyli o wychowaniu przez 
obojga rodziców, w stabilnej rodzinie. 

Państwo nie propaguje wystarcza-
jąco wzoru trwałej, pełnej rodziny, 
jako podstawowej wspólnoty najlepiej 
zabezpieczającej prawa dziecka. Roz-
wiązania prawne faworyzują osoby sa-
motnie wychowujące dzieci, co zachę-
ca do życia w związku nieformalnym 
lub do rozwodu. Przykładem takiego 
rozwiązania były wysokie dodatki dla 
dzieci z rodzin ubogich, przyznawane 
w latach 2004-2005 wyłącznie oso-
bom samotnie wychowującym dzieci. 
Na troje dzieci można było uzyskać 
rocznie ok. 6 000 zł zasiłku. Wywołało 
to falę rozwodów i zniechęciło wielu do 
zawierania związków małżeńskich. 

Wycofanie tych zasiłków, w wyniku 
orzeczenia Trybunału Konstytucyjne-
go, nie odwróciło jednak przekonania, 
iż rozwód ułatwia życie. Przekonanie 
to jest bowiem umacniane przez wiele 
innych rozwiązań defaworyzujących 
małżeństwo. 

Najnowszym przykładem są niedaw-
no uchwalone przepisy o warunkach 
uzyskiwania korzystnego kredytu 
mieszkaniowego w programie „Rodzina 
na swoim”. Kredytu tego nie uzyskają 
małżonkowie, którzy mają powyżej 35 
lat, chyba że rodzic samotnie wycho-
wuje dzieci. Ponadto istnieje prawo do 
rozliczania podatków razem ze swoimi 
dziećmi, do czego również upraw-
nieni są jedynie „samotni rodzice”.  

Samotni mają też na ogół pierwszeń-
stwo w przyjmowaniu ich dzieci do 
przedszkoli. 

Te szczególne uprawnienia uzasad-
nia się potrzebą ochrony najuboższych. 
Tymczasem samotnie wychowujący 
nie znajdują się w najtrudniejszej sy-
tuacji materialnej, o czym świadczą 
badania gospodarstw domowych.  
W znacznie gorszej sytuacji są np. 
rodziny wielodzietne, w których mał-
żonkowie wspólnie wychowują dzieci, 
a nie mają takich szczególnych upraw-
nień. Z informacji Ministerstwa Pracy  
i Polityki Społecznej (kwiecień 2009 r.)  
wynika, że przeciętne miesięczne 
wydatki w 2007 r. na osobę w rodzinie 
samotnie wychowującej dzieci wynosi-
ły 755,66 zł, podczas gdy w rodzinie,  
w której rodzice wspólnie wychowy- 
wali troje dzieci – 535,64 zł. Gdyby 
mieli czworo lub więcej dzieci, ich 
przeciętne wydatki na członka rodziny 
zmalałyby do 409,76 zł.                     

Księża płacą 
podatki 

– Media oskarżają Kościół o za-
chłanność na pieniądze, informują, 
że księża nie płacą podatków. Tym-
czasem jest to kłamstwo – podkre-
ślił kard. Stanisław Dziwisz podczas 
uroczystości poświęcenia kościoła 
pw. Miłosierdzia Bożego w Mszanie 
Dolnej koło Rabki.

Metropolita krakowski zaznaczył, że 
księża płacą podatki w zależności od 
liczby mieszkańców zamieszkujących 
teren danej parafii. Stwierdził także, 
że media ciągle podważają zaufanie 
Kościoła. – Ośmiesza się instytucję 
małżeństwa, obronę godności życia. 
Kościół nie może ulec tym naciskom. 
Obrona tych najważniejszych i najcen-
niejszych wartości to wypowiedzenie 
naszego „tak” dla Jezusa”.                 

Polscy paulini w pustelni św. Pawła
Dzięki posłudze polskich pauli-

nów do historycznego klasztoru 
w hiszpańskiej Estremadurze po-
wróci życie monastyczne. Klaszto-
rowi groziło zamknięcie z powodu 
zmniejszającej się liczby hieronimi-
tów, którzy przez stulecia prowadzi-
li tam życie kontemplacyjne. 

Początki klasztoru w Yuste sięgają 
1402 r. Dwaj pustelnicy – Pedro Brañes 
i Domingo Castellanos – osiedli w tym 
miejscu i za pozwoleniem papieża Be-
nedykta XIII wybudowali kaplicę pod 
wezwaniem św. Pawła, pierwszego 
pustelnika. Z powodu trudności musieli 
jednak szukać schronienia w Zakonie 
św. Hieronima, który przez kolejne 
stulecia podtrzymywał życie kontem-
placyjne w klasztorze. 

Yuste nabrało szczególnego znacze-
nia i rozgłosu od XVI w. Cesarz Karol V,  
po abdykacji na rzecz syna Filipa II, 
wybrał ten klasztor na miejsce, w któ-
rym chciał spędzić ostatnie lata życia.  

Po jego śmierci klasztor, uwolniony od 
obecności dworu, szybko wrócił do nor-
malności. Okupacja francuska oraz ko-
lejne wywłaszczenia i wyprzedaże dóbr  
i gruntów kościelnych w XIX w. doprowa-
dziły klasztor do całkowitej ruiny. W poło-
wie XX w. Yuste zostało odrestaurowane, 
a w 1958 r. powrócili do niego hieronimici. 
Klasztor zaczął powoli odzyskiwać daw-
ną świetność: ponownie stał się miejscem 
wiary i modlitwy oraz celem pielgrzymek. 
Mówiono o nim daleko poza granicami 
Hiszpanii, a w 2007 r. został wpisany na 
Listę Europejskiego Dziedzictwa. 

Dwa lata temu, z powodu zmniej-
szającej się liczby członków, Zakon 
św. Hieronima musiał opuścić Yuste. 
Miejscowe władze kościelne zaczęły 
czynić starania o sprowadzenie innych 
zakonników. 22 października br., w litur-
giczne wspomnienie bł. Jana Pawła II, 
do Plasencji – stolicy miejscowej diece-
zji – przybyli z Polski dwaj paulini: Rafał 
Zawada i Paweł Stępkowski. Wkrótce 
osiądą oni w Yuste.                               
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MODLITWA SERCA

Naucz mnie słuchać
Naucz mnie słuchać, o Panie,
Tych, co są najbliżej mnie,
Mojej rodziny, przyjaciół, współpracowników.
Pomóż mi być świadomym, że 
Niezależnie od tego, co słyszę,
Oni naprawdę mówią:
„Posłuchaj mnie i zaakceptuj mnie 
takim, jakim jestem”.

Naucz mnie słuchać, 
mój troskliwy Panie,
Tych, którzy są daleko ode mnie – 
Szeptu ludzi, którym brak nadziei,
Błagania zapomnianych,
Krzyku umęczonych.

Naucz mnie, Duchu Święty,
Wsłuchiwać się w Twój głos – 
W zapracowaniu i w nudzie,
W pewności i zwątpieniu,
W hałasie i milczeniu.

Panie, naucz mnie słuchać. 
Amen

SALONIK
WILANOWSKI
pełniący podwójną funkcję:

kawiarenki parafialnej
i galerii sztuki „Dzwonnica”,
oczekuje Państwa codziennie.

W galerii 
prezentowane są okresowe 

wystawy malarskie oraz  
wyroby jubilerskie  

i ręcznie malowana porcelana.

Kawiarenka 
zaprasza na miłe chwile  

przy pysznej kawie, herbacie  
i ciasteczkach.

Gościom Saloniku  
towarzyszy nastrojowa muzyka

Serdecznie zapraszamy!

Przez cały miesiąc 
w Dzwonnicy  

prezentowana jest  

wystawa obrazów 
dwojga artystów:

Magdaleny 
Fedorczuk
i Grzegorza  
Winklera
do obejrzenia której

serdecznie zapraszamy.

LISTOPAD

W piątek, 11 listopada, przypada 93. rocznica odzyskania niepodległości. 
W tym dniu pamiętajmy o modlitwie w intencjach Ojczyzny. 

Wolność w Biblii:
„Kto został powołany w Panu jako niewolnik, jest wyzwoleńcem Pana. 
Podobnie i ten, kto został powołany jako wolny, staje się niewolnikiem 
Chrystusa. Za wielką bowiem cenę zostaliście nabyci. Nie bądźcie więc 
niewolnikami ludzi.” (1 Kor 7, 22-23)

„Ku wolności wyswobodził nas Chrystus. A zatem trwajcie w niej i nie  
poddawajcie się na nowo pod jarzmo niewoli.”  (Ga 5, 1)

„Pan jest Duchem, a gdzie jest Duch Pański – tam wolność.” 
 (2 Kor 3, 17)

„Jak ludzie wolni postępujecie, nie jak ci, dla których wolność jest 
usprawiedliwieniem zła, ale jak niewolnicy Boga.”  (1 P 2, 16)

Opracował: Maciej Lichota
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zadanie 1:

św. Wojciech biskup i męczennik główny patron Polski
uroczystość:

23 kwietnia

św. Stanisław
...................................

główny patron Polski
uroczystość:

..............................

...................................
kapłan i męczennik

.........................................

święto:

16 maja

św. Stanisław 
Kostka zakonnik

.........................................

święto:

..............................

bł. Władysław  
z Gielniowa ...................................

patron Warszawy
wspomnienie:

25 września

św. Maksymilian 
Kolbe kapłan i męczennik

.........................................

...............................

..............................

...................................
papież .........................................

wspomnienie:

22 pażdziernika

bł. Jerzy 
Popiełuszko ................................... .........................................

wspomnienie:

19 pażdziernika

Uzupełnij tabelę, według podanego przykładu. 

zadanie 2:

ŚWIĘTY

BŁOGOSŁAWIONY

SŁUGA BOŻY ...........................................
Jan Paweł II

...........................................
Stanisław Kostka

...........................................
Kardynał Stefan Wyszyński

Dopasuj wyrazy z ramki.  



KOMUNIKATY DUSZPASTERSKIE

1. Dziś przypada I niedziela miesiąca. 
  Nabożeństwo adoracyjne zostanie odprawione o godz. 17.00, a następnie 

procesja eucharystyczna wewnątrz świątyni. Prosimy ministrantów, bielanki, 
asystę kościelną i wszystkie wspólnoty parafialne o udział w procesji.

2. Pragniemy przypomnieć, że do wtorku (8 listopada) codziennie można 
uzyskać odpust zupełny za pobożne nawiedzenie cmentarza i odmówienie 
modlitwy za zmarłych. Odpust ten wolno ofiarować jedynie za zmarłych.  
Warunkiem podstawowym uzyskania odpustu jest stan łaski uświęcającej.

3. W piątek, 11 listopada, przypada Narodowe Święto Niepodległości. 
  Msze św. w naszym kościele odprawione będę o godz. 7.00, 12.00, 17.00  

i 18.00. Wyrazem naszego patriotyzmu i troski o losy Ojczyzny niech będzie 
szczera i gorliwa modlitwa. 

4. Spotkanie Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej odbędzie się w najbliższy 
wtorek, 8 listopada, po Mszy św. o godz. 18.00.

5. Serdecznie zapraszamy do dzwonnicy, gdzie przez cały listopad będą  
prezentowane prace pani Magdaleny Fedorczuk i pana Grzegorza Winklera.

6. W tym tygodniu przypadają następujące święta liturgiczne:
  - w środę, 9 listopada, święto Poświęcenia Bazyliki Laterańskiej;
  - w czwartek, 10 listopada, wspomnienie św. Leona Wielkiego, papieża
    i doktora Kościoła;
  - w piątek, 11 listopada, wspomnienie św. Marcina z Tours, biskupa;
  - w sobotę, 12 listopada, wspomnienie św. Jozafata, biskupa i męczennika. 
  Wszystkim, obchodzącym w tym tygodniu imieniny, składamy najserdeczniejsze 

życzenia błogosławieństwa Bożego i wszelkiej pomyślności.
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Rzymskokatolicka Parafia 
pw. św. Anny w Wilanowie
ul. Kolegiacka 1, 02-496 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

Kredyt Bank SA Filia nr2 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: parafiawilanow@warszawa.opoka.org.pl
Wydawca

WSPOMÓŻ RENOWACJĘ 
KOŚCIOŁA św.ANNY 

w Wilanowie

Fundacja Ecclesia 
Villanovensis

www.fundacja-wilanow.pl

„Klimaty” dostępne są teraz także 
na stronie internetowej naszej parafii:

www.parafiawilanow.pl
Zarówno nasza parafia, 
jak i Fundacja Ecclesia 
Villanovensis są także 
obecne na Facebook’u.
www. facebook.com/parafia.wilanow

Intencja różańcowa
Kół Żywego Różańca
od 16.10 do 20.11.2011

Abyśmy dziękowali Bogu 
za wszelkie, otrzymane 

w życiu, łaski oraz 
za wszystkich kapłanów, 

którzy przybliżyli nam 
Boga.

„Szczęść Boże” 

Zapraszamy dzieci i rodziców
do chwalenia Boga śpiewem
do naszej parafialnej scholi.

Próby odbywają się 
w sobotę o godz. 9.30

i w niedzielę o godz. 10.00 w Kanonii.


