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PIERWSZE CZYTANIE
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Amazjasz, kapłan w Betel, rzekł do 
Amosa: Widzący, idź, uciekaj sobie do 
ziemi Judy! I tam jedz chleb, i tam pro-
rokuj! A w Betel więcej nie prorokuj, bo 
jest ono królewską świątynią i królew-
ską budowlą. 

I odpowiedział Amos Amazjaszowi: 
Nie jestem ja prorokiem ani nie jestem 
uczniem proroków, gdyż jestem paste-
rzem i tym, który nacina sykomory. 

Od trzody bowiem wziął mnie Pan  
i rzekł do mnie Pan: Idź, prorokuj do na-
rodu mego, izraelskiego!

PSALM RESPONSORYJNY
Ps 85,9-14

REFREN: 
Okaż swą łaskę i daj nam zbawienie

Będę słuchał tego, co mówi Pan Bóg: 
oto ogłasza pokój ludowi i świętym swoim. 
Zaprawdę bliskie jest Jego zbawienie 
dla tych, którzy się Go Boją, 
i chwała zamieszka w naszej ziemi.

Spotkają się ze sobą łaska i wierność, 
ucałują się sprawiedliwość i pokój. 
Wierność z ziemi wyrośnie, 
a sprawiedliwość spojrzy z nieba.

Pan sam obdarzy szczęściem, 
a nasza ziemia wyda swój owoc. 
Przed Nim będzie kroczyć sprawiedliwość, 
a śladami Jego kroków zbawienie.

DRUGIE CZYTANIE
Ef 1,3-14

Niech będzie błogosławiony Bóg  
i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystu-
sa; który napełnił nas wszelkim błogo-
sławieństwem duchowym na wyżynach 
niebieskich - w Chrystusie. W Nim bo-
wiem wybrał nas przez założeniem świa-
ta, abyśmy byli święci i nieskalani przed 
Jego obliczem. Z miłości przeznaczył nas 
dla siebie jako przybranych synów przez 
Jezusa Chrystusa, według postanowienia 
swej woli, ku chwale majestatu swej łaski, 
którą obdarzył nas w Umiłowanym. 

W Nim mamy odkupienie przez Jego 
krew - odpuszczenie występków, według 
bogactwa Jego łaski. Szczodrze ją na 
nas wylał w postaci wszelkiej mądrości  
i zrozumienia, przez to, że nam oznajmił 
tajemnicę swej woli według swego posta-
nowienia, które przedtem w Nim powziął 
dla dokonania pełni czasów, aby wszyst-
ko na nowo zjednoczyć w Chrystusie 
jako Głowie: to, co w niebiosach, i to, co 
na ziemi. W Nim dostąpiliśmy udziału my 
również, z góry przeznaczeni zamiarem 
Tego, który dokonuje wszystkiego zgod-
nie z zamysłem swej woli po to, byśmy 
istnieli ku chwale Jego majestatu - my, 
którzyśmy już przedtem nadzieję złożyli  
w Chrystusie. W Nim także i wy usłyszeliście 
słowo prawdy, Dobrą Nowinę o waszym 
zbawieniu. W Nim również uwierzyliście  
i zostaliście opatrzeni pieczęcią Ducha 
Świętego, który był obiecany. 

On jest zadatkiem naszego dziedzic-
twa w oczekiwaniu na odkupienie, które 
nas uczyni własnością [Boga], ku chwale 
Jego majestatu.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ
Ef 1,17-18

Niech Ojciec naszego Pana Jezusa 
Chrystusa, przeniknie nasze serca 
swoim światłem, abyśmy wiedzieli, 
czym jest nadzieja naszego powołania.

EWANGELIA
Mk 6,7-13

Jezus przywołał do siebie Dwunastu 
i zaczął rozsyłać ich po dwóch. 

Dał im też władzę nad duchami 
nieczystymi i przykazał im, żeby nic  
z sobą nie brali na drogę prócz laski: 
ani chleba, ani torby, ani pieniędzy  
w trzosie. Ale idźcie obuci w sandały  
i nie wdziewajcie dwóch sukien. 

I mówił do nich: Gdy do jakiego domu 
wejdziecie, zostańcie tam, aż stamtąd 
wyjdziecie. Jeśli w jakim miejscu was 
nie przyjmą i nie będą słuchać, wycho-
dząc stamtąd strząśnijcie proch z nóg 
waszych na świadectwo dla nich. 

Oni więc wyszli i wzywali do nawró-
cenia. Wyrzucali też wiele złych du-
chów oraz wielu chorych namaszczali 
olejem i uzdrawiali.

Oto słowo Pańskie.

K O M E N T A R Z
Jezus przywołał dwunastu, tak jak 

wcześniej powołał Amosa, innych 
proroków, tak jak i nas wzywa. Za-
dania kościoła nie zmieniły się, cią-
gle jesteśmy wezwani do nawróce-
nia. Potrzebujemy też, aby Chrystus 
wskazywał nam najważniejsze war-
tości ducha, które tak łatwo przesła-
nia nam codzienność. 

Rozesłani uczniowie nie zawsze 
spotykają się z przychylnością, ale to 
nie gasi ich zapału: „Wyrzucali wiele 
złych duchów oraz wielu chorych na-
maszczali olejem i uzdrawiali”. Gdy 
w naszej postawie wiary napotyka-
my trudności niech zachętą będą 

dla nas słowa świętego Pawła: „Bóg 
wybrał nas przez założeniem świata, 
abyśmy byli święci i nieskalani przed 
Jego obliczem. Z miłości przezna-
czył nas dla siebie jako przybranych 
synów przez Jezusa Chrystusa”. 

Głoszenie Dobrej Nowiny napoty-
ka wiele przeszkód, to często Słowo, 
które odrzucamy jako trudne i wyma-
gające, będące zagrożeniem dla tych, 
którzy wybierają grzech. Dziękujmy 
za Słowo, które Bóg do nas kieruje, 
za Jego moc i nadzieje. Dziękujmy 
także za tych, którzy mimo trudności 
z darem słowa służą nam wszystkim.

ks. Dariusz KuczyńskiJezus i Apostołowie, 
 Francesco Signorelli, 1512
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HISTORIA PAPIESTWA            
cz. 2Opracował Jerzy Kruszewski

4. Święty Klemens I (88 – 97 lub 101 r.)
   Papież i Męczennik

Znał osobiście św. Pawła, a także 
św. Piotra, od którego przyjął chrzest  
i święcenia kapłańskie. Zginął śmiercią 
męczeńską. 

Podobno cesarz Trajan zesłał go na 
wygnanie na Krym, będący wówczas 
rzymską „Syberią”. Tam głosił Dobrą 
Nowinę skazańcom pracującym w ko-
palniach, co okupił okrutną śmiercią. 
Wrzucono go do Morza Czarnego,  
z kotwicą zawieszoną u szyi. 

Relikwie świętego w cudowny spo-
sób zostały wydobyte przez innych 
świętych – Cyryla i Metodego, którzy 
w zamian za oczyszczenie ich z zarzu-
tu herezji i pozwolenie na odprawianie 

Mszy w języku słowiańskim przekazali 
je papieżowi Hadrianowi II, on nato-
miast złożył je w bazylice San Clemen-
te w Rzymie. 

Świętemu przypisuje się autorstwo li-
stu do chrześcijan w Koryncie (ok. 96 r.) 
– wśród których toczył się spór o urzę-
dy duchowne. W tym tzw. „Liście Kle-
mentyńskim” dzielił się on informacjami 
o strukturze i zasadach funkcjonowania 
wspólnoty chrześcijańskiej. 

Klemens patronuje narodom słowiań-
skim, a także dzieciom, górnikom, ka-
mieniarzom, kapelusznikom i maryna-
rzom. W Kościele katolickim jego wspo-
mnienie obchodzi się 23 listopada.

5. Święty Ewaryst (97 lub 101 – 105 lub 109)
Papież i Męczennik
Prawdopodobnie przyszedł na świat 

w Betlejem, jako syn zhellenizowane-
go Żyda. Niekiedy występuje pod imie-
niem Aristus. 

Pobierał nauki w Grecji, tam za łaską 
Bożą poznał naukę Chrystusa. Stam-
tąd przeniósł się do Rzymu, gdzie ist-
niała już liczna gmina chrześcijańska, 
zostająca pod sterem biskupa i papie-
ża Anakleta, która w prostocie ducha 
wiernie wyznawała wiarę Chrystuso-
wą. Tam przyjął święcenia kapłańskie. 

Jako papież zmagał się z poganami 
oraz heretykami, którzy tępili chrześci-

jan na wszelkie możliwe sposoby. Jako 
pierwszy nazwał siebie i swoją wspól-
notę mianem katolików. Następnie 
podzielił gminę rzymską na 7 diakonii  
i 25 odpowiedników parafii, do każde-
go biskupa przydzielił 7 diakonów. 

Swój 8/9-letni, owocny pontyfikat za-
kończył śmiercią męczeńską, tak jak 
jego poprzednik. Jego ciało złożono  
w Rzymie, spoczywa tuż obok św. Pio-
tra, Księcia Apostołów. 

Wspomnienie świętego przypada  
26 października.

6. Święty Aleksander I (105 lub 109 – 115 lub 116 r.)
Papież i Męczennik
Pochodził z Rzymu. Wiadomości  

o Aleksandrze I różnią się w podawa-
niu czasu trwania jego pontyfikatu. 

Tradycja chrześcijańska przypisuje 
mu wprowadzenie do kanonu Mszy św. 
tekstu: „On to w dzień przed męką...” 
oraz – jak podają niektóre źródła – zwy-
czaju święcenia domów wodą i solą. 
Przypisuje się mu też wprowadzenie 

obowiązku dla mężczyzn przebywania 
w świątyni bez nakrycia głowy. 

Tradycja chrześcijańska utrzymu-
je, że zmarł jako męczennik – został 
ścięty za czasów panowania cesarza 
Trajana. 

Aleksandra I pochowano w bazylice 
św. Piotra. Wspomnienie liturgiczne 
przypada 3 maja.                          Cdn.

Słowo „papież” oznacza ojca, od łacińskiego „papa” i greckiego „pappas”. W III w. tak 
właśnie tytułowano biskupów oraz patriarchów aleksandryjskich, a od przełomu VI i VII w. 
biskupa Rzymu, jako ojca całej rodziny chrześcijańskiej.

Prymat honorowy papieża, czyli jego pierwszeństwo wobec innych biskupów, wynika za-
równo z przekazów biblijnych, jak i z tradycji chrześcijańskiej. Wiąże się on z różnymi ozna-
kami zewnętrznej czci, wspomnieniami w kanonie Mszy św. i w modlitwach publicznych oraz  
z zaszczytnymi tytułami: Ojciec Święty, Namiestnik Chrystusowy, Następca Chrystusa, Papież, 
Jego Świątobliwość, Domnus Apostolicus, Pontifex Maximus, Summus Pontifex, Wikariusz 
Boży, Sługa Sług Bożych.

Wśród papieży, którzy do chwili ogłoszenia w 313 r. edyktu mediolańskiego kierowali Kościo-
łem, aż 18 poniosło – jak św. Piotr – śmierć męczeńską. To wymownie ilustruje skalę krwawych 
prześladowań Kościoła w pierwszych wiekach chrześcijaństwa. Oto trzej kolejni papieże:
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WIADOMOŚCI Opracowała: Anna Biesiekierska

Lato w mieście – 
autobusy za darmo

Trwa akcja „Lato w mieście”. War-
to przypomnieć, że osoby biorące  
w niej udział, mogą kursować ko-
munikacją miejską za darmo. 

– To zresztą już tradycja – podkreśla 
Leszek Ruta, szef Zarządu Transportu 
Miejskiego.

Uprawnienia do bezpłatnych prze-
jazdów obowiązują w dni powszednie, 
od 2 lipca do 31 sierpnia br.

Plan pielgrzymki: 
 Dzień I - 31 lipca,
Warszawa – Ossów (29,4 km), 
zbiórka o godz. 6.45 na ul. Żytniej 1.

- I etap: kościół Miłosierdzia Bożego i św. 
Faustyny – Katedra Warszawsko-Praska 
(5 km): Msza św. o godz. 7.00, wyjście  
o 8.00 (ul. Żytnia – ul. Żelazna – Aleja So-
lidarności – ul. Długa – ul. Nowomiejska 
– Barbakan – Rynek Starego Miasta –  
ul. Świętojańska – Sanktuarium Matki Bo-
żej Łaskawej – Archikatedra Warszawska 
– Aleja Solidarności – Katedra Warszaw-
sko-Praska), śniadanie;

- II etap: Katedra Warszawsko-Praska – 
kościół Świętej Trójcy w Ząbkach (7 km): 
wyjście o godz. 10.00 (Park Praski – ko-
ściół Matki Bożej Loretańskiej – ul. Ratu-
szowa – ul. Inżynierska – ul. Wileńska –  
ul. Szwedzka – ul. Radzymińska – Łody-
gowa – ul. Warszawska – ul. Piłsudskie-
go – kościół Świętej Trójcy w Ząbkach), 
obiad;

- III etap: kościół Świętej Trójcy w Ząbkach 
– kościół Matki Bożej Częstochowskiej  
w Zielonce (6,8 km): wyjście o godz. 12.45 
(ul. Piłsudskiego – ul. Batorego – ul. Wy-
spiańskiego – ul. 11 Listopada – kościół 
Miłosierdzia Bożego – ul. Wojska Pol-
skiego – ul. Rychlińskiego – trasa 631 –  
ul. Marecka – kościół Matki Bożej Często-
chowskiej), odpoczynek; 

- IV etap: kościół Matki Bożej Częstochow-
skiej w Zielonce – Bazylika Świętej Trójcy 
w Kobyłce (5 km): wyjście o godz. 15.30 
(ul. Lipowa – ul. Wolności – ul. Szeroka – 
ul. Marecka – ul. Rejtana – Bazylika Świę-
tej Trójcy), odpoczynek;

- V etap: Bazylika Świętej Trójcy w Ko-
byłce – kościół Matki Bożej Zwycięskiej  
w Ossowie (5,6 km): wyjście o godz. 17.30  

IV Pielgrzymka Piesza
W tym roku dwudniowej peregrynacji z Klasztoru Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia do 

Domu św. Faustyny Kowalskiej w Ostrówku przyświecać będzie modlitewne hasło: „Panie, 
daj nam świętych kapłanów; Ty sam ich utrzymaj w świętości” (Dz. 1052).

(ul. Napoleona – ul. Poniatowskiego –  
ul. Dąbrowskiego – ul. Hallera – kościół 
Matki Bożej Zwycięskiej w Ossowie), za-
kończenie ok. godz. 19.00, kolacja, nocleg.

 Dzień II - 31 lipca, 
Ossów – Ostrówek (24,9 km), 
pobudka o godz. 5.15. 

- I etap: kościół Matki Bożej Zwycięskiej 
w Ossowie – kościół Matki Bożej Królo-
wej Polski w Wołominie (6,6 km): wyjście  
o godz. 6.00 (ul. Hallera – ul. Nadarzyńska 
– ul. 1 Maja – kościół Matki Bożej Królowej 
Polski w Wołominie), odpoczynek i śnia-
danie;

- II etap: kościół Matki Bożej Królowej Pol-
ski w Wołominie – kościół Matki Bożej Nie-
ustającej Pomocy w Duczkach (5,1 km):  
wyjście o godz. 8.00 (ul. Legionów –  
ul. Moniuszki – Plac 3 Maja – Pomnik Ojca 
Świętego Jana Pawła II – ul. Kościelna – 
kościół Matki Bożej Częstochowskiej –  
ul. Szosa Jadowska – ul. Willowa – kościół 
Matki Bożej Nieustającej Pomocy), odpo-
czynek;

- III etap: kościół Matki Bożej Nieustającej 
Pomocy w Duczkach – kościół św. Kle-
mensa w Klembowie (7,5 km): wyjście  
o godz. 11.00 (ul. Willowa – przejazd ko-
lejowy – ul. Parkowa – ul. Wiosenna –  
ul. Słoneczna – ul. Prymasa Tysiąclecia – 
ul. Żymirskiego – kościół św. Klemensa), 
odpoczynek;

- IV etap: kościół św. Klemensa w Klembowie 
– Dom św. Faustyny w Ostrówku (5,7 km): 
wyjście o godz. 13.30 (ul. Żymirskie-
go – przejazd kolejowy – ul. Kolejowa –  
ul. Warszawska – ul. Słoneczna – ul. Ko-
ściuszki – ul. Leśna – Dom św. Faustyny), 
zakończenie szlaku o godz. 15.00, 

 Koronka do Bożego Miłosierdzia, 
 Msza św. o godz. 15.30.

XIX Międzynarodowy Festiwal Muzyki 
Organowej

Koncerty XIX Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Organowej odbywają się  
w kościele św. Anny w Warszawie, przy ul. Krakowskie Przedmieście 68,  
w kolejne niedziele, aż do 16 września. 

- 15 lipca, godz. 16:30 – Olimpio Medori (Włochy); 
- 22 lipca, godz. 16:30 – Gail Archer (USA); 
- 29 lipca, godz. 16:30 – Stanislav Surin (Słowacja); 
- 5 sierpnia, godz. 16:30 – Giampaolo Di Rosa (Włochy); 
- 12 sierpnia, godz. 16:30 – Elena Sartori (Włochy); 
- 19 sierpnia, godz. 16:30 – Przemysław Kapituła; 
- 26 sierpnia, godz. 16:30 – Ennio Cominetti (Włochy); 
- 2 września, godz. 16:30 – Roberto Marini (Włochy); 
- 9 września, godz. 16:30 – Fabrice Pitrois (Francja);
- 16 września, godz. 16:30 – Józef Kotowicz.
Dodatkowe informacje na: http://www.kapitula.org/mfmo.html

Na pomoc  
ofiarom burzy

Legnicka Caritas ruszyła z pomo-
cą poszkodowanym przez ostatnie 
nawałnice. Ogromne ulewy i burze, 
które w ubiegłym tygodniu przeto-
czyły się przez Dolny Śląsk, spo-
wodowały wiele zniszczeń. Gryfów 
Śląski, Olszyna Lubańska, Złoto-
ryja, Świerzawa, Wojcieszów, Ubo-
cze, Rząsiny, Nowogrodziec i Górne 
Gościszewo to miejscowości, które 
najbardziej ucierpiały. 

Oprócz pomocy rzeczowej i żywno-
ściowej z pewnością będą potrzebne 
pieniądze. Dlatego też bp Marek Men-
dyk wystosował apel do wiernych, aby 
wsparli tych, którzy ucierpieli podczas 
powodzi. – Zbiórka ofiar do puszek od-
będzie się w niedzielę (15 lipca), po 
Mszach świętych – informuje ks. Mariusz 
Majewski z legnickiej kurii biskupiej.

Ulica w Złotoryi po przejściu nawałnicy
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KLASZTORY W POLSCE
cz. 2

Reguły zakonne 
Dla pierwszych chrześcijan, w czasach prześladowań ze strony Cesar-

stwa Rzymskiego, słowa Jezusa: „Kto straci życie z mojego powodu, znaj-
dzie je” nie stanowiły wyjątkowego i trudnego do realizacji wymogu. Moż-
liwość utraty życia z powodu Chrystusa była niemal powszechna.

Ale za czasów Konstantyna chrze-
ścijanie nie musieli dawać świadectwa 
wiary przez przelanie krwi. Szybko roz-
powszechniały się zatem nowe sposo-
by religijnego świadectwa. Bezżeństwo, 
rezygnacja z potomstwa, ucieczka od 
dóbr materialnych, asceza aż do życia  
w całkowitej samotności wydawały się 
najbliższe „utracie” własnego życia – 
zaraz po męczeńskiej śmierci. Wzorem 
Jezusa pokutującego pierwsi samotnicy 
osiedlali się na terenach pustynnych.

Najstarszym eremitą chrześcijańskim, 
o którym donoszą zapiski historyczne, 
był Antoniusz, żyjący na przełomie III i IV 
wieku. 80 lat spędził na pustyni egipskiej, 
poświęcając się modlitwie i pokucie. Jego 
przykład przyciągnął naśladowców, któ-
rzy osiedlili się w pobliskich pieczarach  
i w pustelniach. W ślad za nimi ciągnęli 
liczni pielgrzymi, szukający u świątobli-
wych mężów rady i pocieszenia. Związa-
ne z tym trudności organizacyjne zmusiły 
eremitów do współdziałania.

Pierwszy krok ku stworzeniu klaszto-
ru wykonał św. Pachomiusz. Około 320 
r. otoczył murem cele kilku pustelników, 
tworząc z nich wspólnotę. Wspólne życie 
w jednym miejscu wymagało ustanowie-
nia pewnych reguł. Z czasem właśnie to 
wspólne życie w zamkniętej przestrzeni 
stało się charakterystyczną cechą życia 
mnichów. 

Reguła św. Augustyna
W diecezji północno-afrykańskiej św. 

Augustyn (ur. 354, zm. 430) stworzył 
regułę dla wspólnot duchownych wiodą-
cych mnisi żywot. 

Ten wielki Ojciec Kościoła, zanim zo-
stał biskupem Hippony, szukał prawdy 
wśród wyznawców herezji. Nie były mu 
obce wszelkie światowe uciechy, żył w 
nieformalnym związku z kobietą, z którą 
miał syna. Dzięki łasce Bożej i wytrwa-
łym, wieloletnim modlitwom swojej matki 

– Moniki – powrócił na łono Kościoła. 
Jako bardzo wykształcony teolog i fi-

lozof, zaangażował swe umiejętności 
i zdolności, aby słowem i piórem wiel-
bić nieskończone miłosierdzie Boże dla 
grzeszników. W 388 r. założył pierwszą 
wspólnotę kanoników, a w 397 r. napisał 
dla niej regułę życia zakonnego.

Reguła św. Augustyna jest krótka i 
zwięzła. Określa podstawowe zasady 
życia w klasztorze. Zakonnikom nakazu-
je pełne oddanie się Bogu poprzez czę-
ste i regularne modlitwy (indywidualne i 
wspólnotowe), braterską miłość, wyrze-
czenie się osobistego majątku na rzecz 
zgromadzenia, umiarkowanie w jedzeniu 
i piciu, skromność i czystość seksualną, 
umiarkowane praktyki ascetyczne oraz 
posłuszeństwo przełożonemu klasztoru. 

Regułą tą posługują się m.in. augu-
stianie, dominikanie, kanonicy regularni 
i paulini; w przeszłości zachowywały ją 
także zakony rycerskie.

Reguła św. Benedykta
Za ojca zachodniego monastycy-

zmu uważa się św. Benedykta z Nursji. 
Ponieważ w ubiegłą środę – 11 lipca – 
obchodziliśmy jego święto, pragniemy  
w tym miejscu, przynajmniej w skrócie, 
przytoczyć życiorys tego niezwykłego 
świętego. 

Urodził się ok. 480 r., w małym miastecz-
ku Nursja, w prowincji Perugia. Jego bliź-
niacza siostra – Scholastyka – już od mło-
dości postanowiła poświęcić się Bogu. 
Benedykt natomiast podjął świeckie  

studia w Rzymie, których jednak nie 
skończył. Prawdopodobnie już wtedy po-
stanowił odwrócić się od świata pełnego 
pustych uciech. Przystąpił do jednej ze 
wspólnot ascetycznych, które w tamtych 
czasach bardzo się upowszechniły. 

Wkrótce uznał, że życie w grupie, do 
której należały kobiety i żonaci mężczyź-
ni, posiadający majątki, jest zbyt świec-
kie. Uciekł na włoską namiastkę pustyni, 
gdzie za przykładem Egipcjanina – Anto-
niusza – żył samotnie, narzucając sobie 
surową dyscyplinę i liczne wyrzeczenia. 
Całe dnie spędzał na modlitwie i medyta-
cji. Odżywiał się ziołami, jagodami oraz 
chlebem, który do czasu do czasu do-
starczał mu mnich z pobliskiego klaszto-
ru – jego jedyny łącznik ze światem ludzi.

Benedykt żył samotnie na pustyni 
przez 3 lata. W tym okresie narastały  
w nim wątpliwości co do sensu trwania  
w całkowitym oddaleniu do wspólno-
ty Kościoła. Długo i usilnie namawiany 
przez mnichów z pobliskiego klasztoru, 
zgodził się w końcu zostać ich opatem. 

Niebawem okazało się, że zakonni-
cy nie są skłonni poddać się surowemu  
i pobożnemu stylowi życia, bezkompro-
misowo narzucanego im przez przełożo-
nego. Postanowili pozbyć się go przemo-
cą. Próbowali go otruć, ale ponoć kielich 
z trucizną pękł, zanim Benedykt umoczył 
w nim usta. 

Ten incydent utwierdził go w przeko-
naniu, że potrzeba reorganizacji zdzi-
czałego, rozpasanego życia mnichów  
w krajach zachodnich. Próbował uczy-
nić to jako „spiritus rector” (kierownik 
duchowy) istniejących już 12 klasztorów.  
W końcu, w 529 r., na wzgórzu Monte 
Cassino założył matkę wszystkich za-
chodnich klasztorów. Następnie sformu-
łował swe bogate doświadczenia w „kon-
stytucji klasztoru”. Po dziś dzień obowią-
zuje ona w wielu mniszych wspólnotach 
zachodnich, a powszechnie kojarzy się  
z zawołaniem: „Ora et labora” („Módl się 
i pracuj)”.

Reguła narzucała przywiązanie do 
jednego miejsca, czyli mnichowi nie wol-
no było opuszczać klasztoru bez zgody 
opata. Podkreślała znaczenie posłu-
szeństwa, pokory i ufności zakonników. 
Zalecała umiar i roztropność w praktyko-
waniu umartwień. 

Św. Benedykt opracował ścisły rozkład 
dnia, wedle którego mnichów budzono 
około godz. 2.00 w nocy, a rozsyłano 
na spoczynek około pół godziny po za-
padnięciu zmroku. Rytm dnia ustalały 
prace fizyczne i studiowanie świętych 
pism, przeplatane Mszą św. oraz cyklem 
codziennych modlitw. Obowiązek narzu-
cający pracę od 3 do 8 godzin dziennie 
zapewniał mnichom utrzymanie z pracy 
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własnych rąk. Benedykt nie pochwalał 
jałmużny. Pożywienie z kolei, przyjmo-
wane w całkowitej ciszy, miało być bar-
dzo oszczędne (zimą – jeden, latem – 
dwa posiłki dziennie) i proste. 

Ta benedyktyńska reguła, która no-
woczesnemu człowiekowi może się wy-
dać trudna do respektowania, okazała 
się jednym z najtrwalszych osiągnięć 
cywilizacji zachodniej. To właśnie mnisi 
w czarnych habitach powoli przekazali 
przyjmującemu chrześcijaństwo Zacho-
dowi etos pracy fizycznej. Dzieło św. Be-
nedykta imponuje i jest niepowtarzalne. 
Przez długie wieki (VI-XII) benedyktyni 
stanowili najpotężniejszą rodzinę zakon-
ną na świecie. Ich klasztory dochodziły 
do liczby kilku tysięcy, a liczba mnichów 
do wielu dziesiątków tysięcy. Z tego mo-
delu wyrosły inne rodziny zakonne, m.in. 
benedyktynki (klauzurowe i czynne), cy-
stersi, kameduli, oliwetanie, sylwestryni 
i trapiści. Zakony te wydały kilka tysięcy 
świętych i błogosławionych, dały Kościo-
łowi ponad 20 papieży. 

Benedykt zmarł 21 marca 547 r.,  
w kilka dni po śmierci swojej siostry – 
św. Scholastyki – założycielki żeńskiej 
gałęzi benedyktynów. Pochowano ich 
we wspólnym grobie na Monte Cassino. 
Papież Paweł VI ogłosił św. Benedykta  
z Nursji „głównym patronem Europy”. 

Reguła Templariuszy
Dwie wcześniej omówione reguły stały 

się podstawą opracowania wskazań dla 
krzyżowców osiadłych w Jerozolimie. 
Przygotował je francuski krzyżowiec – 
Hugon z Payens (ur. 1080, zm. 1136), któ-
ry w 1118 r., wspólnie z 8 innymi braćmi, 
założył zakon templariuszy i został jego 
pierwszym mistrzem. 10 lat później, na 
synodzie w Troyes, uzyskał akceptację 
duchowieństwa dla swojej reguły, zwanej 
Regułą Templariuszy. Zobowiązywała 
ona zakonników do obrony Ziemi Świętej 
i istniejących tam kościołów, nakładała 
troskę o biednych, wdowy i sieroty.

Cdn.

Na podstawie „Historii życia zakonne-
go” Franza Metzgera i Karin Feuerstein 
-Prasser oraz informacji z internetu  
opracowali: 

Krystyna i Paweł Kruszewscy

KĄCIK DLA DZIECI
zadanie 1
Skreśl co drugą literę, a otrzymasz hasło.

PWARMT I Y Ę UT I AO J P
ASB DY FŚG
DH Z J I K E LŃZ
ŚCWB I N ĘMT BYD
ŚAWD I F ĘGCH I J Ł K
zadanie 2
Rozwiąż test.

► 16 lipca obchodzimy wspomnienie:

 a) Najświętszej Maryi Panny z Góry Karmel

 b) św. Maksymiliana Marii Kolbego, prezbitera i męczennika

 c) św. Grzegorza Wielkiego, papieża i doktora Kościoła

 d) bł. Wincentego Kadłubka, biskupa

► Kiedy obchodzimy wspomnienie bł. Czesława, prezbitera?

 a) 20 sierpnia

 b) 31 lipca

 c) 17 lipca

 d) 20 lipca 

zadanie 3
Stwierdź, które z podanych zdań są prawdziwe, a które fałszywe, wpisując 
odpowiednie słowa w ramki. 

a) Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej  
to inaczej Boże Ciało. 

b) Święto Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła  
obchodzone jest zawsze w środę.

c) Uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski  
nie jest świętem nakazanym

Autor kącika dla dzieci:
Maciej Lichota

„Klimaty” dostępne są teraz także na stronie internetowej naszej parafii:
www.parafiawilanow.pl

Zarówno Parafia pw. św. Anny w Wilanowie, jak i Fundacja  
Ecclesia Villanovensis są także obecne na Facebook’u. 

www. facebook.com/parafia.wilanow
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1. Nabożeństwo różańcowe zostanie 
odprawione o godz. 17.00. Po nim 
będziemy się modlić za naszych 
zmarłych polecanych w wypomin-
kach rocznych. 

2. Przy naszym kościele można dziś 
obejrzeć wystawę polskich drew-
nianych kapliczek, które będąc 
wyrazem najgłębszych uczuć re-
ligijnych i patriotycznych, stały się 
przez wieki nieodłącznym elemen-
tem polskiego krajobrazu.

3. W tym roku uroczystość patronalną 
naszej parafii – wspomnienie litur-
giczne św. Joachima i św. Anny, 
rodziców Najświętszej Maryi Panny 
– obchodzić będziemy w niedzielę, 
29 lipca. Zachęcamy wszystkie 
wspólnoty parafialne i służbę li-
turgiczną do licznego udziału we 
Mszy św. o godz. 13.00 i w proce-
sji eucharystycznej. Uroczystości 
odpustowej przewodniczyć będzie  
ks. prał. Piotr Tisler, pracownik Sekre-
tariatu Stanu Stolicy Apostolskiej. 

 Nowennę do św. Anny rozpocznie-
my 20 lipca. Zapraszamy wszyst-
kich parafian do licznego udziału 
w nabożeństwie, aby w ten sposób 
lepiej przygotować się do odpustu. 

4. W tym tygodniu przypadają na-
stępujące święta liturgiczne: 
- w poniedziałek, 16 lipca – wspo-
mnienie Najświętszej Maryi Panny 
z Góry Karmel;

 - w piątek, 20 lipca – wspomnienie 
bł. Czesława, kapłana.

XV Niedziela Zwykła – 15 lipca 2012 r.
KOMUNIKATY DUSZPASTERSKIE

 Wszystkim, obchodzącym w tym 
tygodniu imieniny, składamy ser-
deczne życzenia błogosławieństwa 
Bożego oraz wszelkiej pomyślności 
w życiu osobistym i zawodowym. 

5. Początek sierpnia to czas pielgrzy-
mek na Jasną Górę. 5 sierpnia wy-
rusza Warszawska Akademicka Piel-
grzymka na Jasną Górę. Ks. Dariusz 
zaprasza chętnych, a zwłaszcza mło-
dzież, do grupy pomarańczowej. Na-
szą duchową łączność z pielgrzyma-
mi wyrazimy, odmawiając Różaniec 
przez cały czas trwania pielgrzymki.  
Modlitwę różańcową będziemy od-
mawiać codziennie, po Mszy św.  
o godz. 17.00, chodząc wokół kościoła.

6. W najbliższym czasie sakramental-
ny związek małżeński zawrą:

 Marcin Sebastian Mańkowski, ka-
waler z parafii tutejszej, i Magda-
lena Renata Orczykowska, panna  
z parafii tutejszej – zapowiedź II.

 Każdy, kto by wiedział o przeszkodach 
zachodzących między narzeczonymi, 
zobowiązany jest powiadomić kance-
larię parafialną. Narzeczonych pole-
camy modlitwie parafian.

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

KONTO FUNDACJI:
36 2490 0005 0000 4530 3780 8094
Alior Bank
Al. Jerozolimskie 94,
00-807 Warszawa

Wszystkim ofiarodawcom 
Serdeczne Bóg zapłać!

Fotoreportaże z prowadzonuch 
renowacji publikujemy na stronach 
internetowych fundacji.

WSPOMÓŻ RENOWACJĘ 
KOŚCIOŁA św.ANNY 

w Wilanowie

Fundacja Ecclesia 
Villanovensis

www.fundacja-wilanow.pl

Oprócz książek można tu zakupić:
● kalendarze ● świece ● różańce ●

● okolicznościowe kartki ●  
● medaliki i inne dewocjonalia.

Zapraszamy 
do księgarenki parafialnej

EFFATY
która mieści się 

w prawym przedsionku świątyni.

E-booki na parafialnej
stronie internetowej

Na stronie internetowej parafii znajdą Państwo za-
kładkę „Biblioteka”, w niej zaś kolekcję e-booków, 
czyli książek elektronicznych, które za darmo –  
w formacie PDF – można pobierać na swoje kom-
putery oraz innego rodzaju nośniki. 


