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PIERWSZE CZYTANIE
Wj 16,2-4.12-15

I zaczęło szemrać na pustyni całe zgro-
madzenie Izraelitów przeciw Mojżeszowi 
i przeciw Aaronowi. Izraelici mówili im: 
Obyśmy pomarli z ręki Pana w ziemi egip-
skiej, gdzieśmy zasiadali przed garnkami 
mięsa i jadali chleb do sytości! Wyprowa-
dziliście nas na tę pustynię, aby głodem 
umorzyć całą tę rzeszę. Pan powiedział 
wówczas do Mojżesza: Oto ześlę wam 
chleb z nieba, na kształt deszczu. I bę-
dzie wychodził lud, i każdego dnia bę-
dzie zbierał według potrzeby dziennej. 
Chcę ich także doświadczyć, czy pójdą 
za moimi rozkazami czy też nie. Słysza-
łem szemranie Izraelitów. Powiedz im tak:  
O zmierzchu będziecie jeść mięso, a rano 
nasycicie się chlebem. Poznacie wtedy, 
że Ja, Pan, jestem waszym Bogiem.

Rzeczywiście wieczorem przylecia-
ły przepiórki i pokryły obóz, a nazajutrz 
rano warstwa rosy leżała dokoła obozu. 
Gdy się warstwa rosy uniosła ku górze, 
wówczas na pustyni leżało coś drobnego, 
ziarnistego, niby szron na ziemi. 

Na widok tego Izraelici pytali się wza-
jemnie: Co to jest? - gdyż nie wiedzieli, 
co to było. Wtedy powiedział do nich Moj-
żesz: To jest chleb, który daje wam Pan 
na pokarm.

PSALM RESPONSORYJNY
Ps 78,3-4.23-25.54

REFREN: 
Pokarmem z nieba Pan swój lud obdarzył.

Co usłyszeliśmy i cośmy poznali, 
i co nam opowiedzieli nasi ojcowie, 
opowiemy przyszłemu pokoleniu, 
chwałę Pana i Jego potęgę.

Pan Bóg z góry wydał rozkaz chmurom 
i bramy nieba otworzył. 
Jak deszcz spuścił mannę do jedzenia, 
podarował im chleb niebieski.

Spożywał człowiek chleb aniołów 
zesłał im jadła do syta. 
Wprowadził ich do ziemi swej świętej, 
na górę, którą zdobyła Jego prawica.

DRUGIE CZYTANIE
Ef 4,17.20-24

To zatem mówię i zaklinam was  
w Panu, abyście już nie postępowali tak, 
jak postępują poganie, z ich próżnym my-
śleniem, Wy zaś nie tak nauczyliście się 
Chrystusa. Słyszeliście przecież o Nim 
i zostaliście pouczeni w Nim - zgodnie  
z prawdą, jaka jest w Jezusie, że - co się 
tyczy poprzedniego sposobu życia - trze-
ba porzucić dawnego człowieka, który 
ulega zepsuciu na skutek zwodniczych 

żądz, odnawiać się duchem w waszym 
myśleniu i przyoblec człowieka nowego, 
stworzonego według Boga, w sprawiedli-
wości i prawdziwej świętości.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ
Mt 4,4b

Nie samym chlebem żyje człowiek, 
lecz każdym słowem, które pochodzi 
z ust Bożych.

EWANGELIA
J 6,24-35

A kiedy ludzie z tłumu zauważyli, że nie 
ma tam Jezusa, a także Jego uczniów, 
wsiedli do łodzi, przybyli do Kafarnaum  
i tam szukali Jezusa. 

Gdy zaś odnaleźli Go na przeciwległym 
brzegu, rzekli do Niego: Rabbi, kiedy tu 
przybyłeś? W odpowiedzi rzekł im Jezus: 
Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: 
Szukacie Mnie nie dlatego, żeście widzie-
li znaki, ale dlatego, żeście jedli chleb do 
sytości. Troszczcie się nie o ten pokarm, 
który ginie, ale o ten, który trwa na wie-
ki, a który da wam Syn Człowieczy; Jego 
to bowiem pieczęcią swą naznaczył Bóg 
Ojciec. 

Oni zaś rzekli do Niego: Cóż mamy czy-
nić, abyśmy wykonywali dzieła Boże? 

Jezus odpowiadając rzekł do nich:  
Na tym polega dzieło /zamierzone przez/ 
Boga, abyście uwierzyli w Tego, którego 
On posłał. 

Rzekli do Niego: Jakiego więc doko-
nasz znaku, abyśmy go widzieli i Tobie 
uwierzyli? Cóż zdziałasz? Ojcowie nasi 
jedli mannę na pustyni, jak napisano: Dał 
im do jedzenia chleb z nieba. 

Rzekł do nich Jezus: Zaprawdę, za-
prawdę, powiadam wam: Nie Mojżesz dał 
wam chleb z nieba, ale dopiero Ojciec 
mój da wam prawdziwy chleb z nieba.  
Albowiem chlebem Bożym jest Ten, który 
z nieba zstępuje i życie daje światu. 

Rzekli więc do Niego: Panie, dawaj 
nam zawsze tego chleba! 

Odpowiedział im Jezus: Jam jest chleb 
życia. Kto do Mnie przychodzi, nie będzie 
łaknął; a kto we Mnie wierzy, nigdy pra-
gnąć nie będzie.

Oto słowo Pańskie.

K O M E N T A R Z
Można by powiedzieć, że Jezus od-

niósł sukces. Chciano obwołać Go kró-
lem, a gdy się usunął, wielu pragnęło 
spotkać się z Nim ponownie. Podążyli 
za Nim nawet na drugi brzeg jeziora. 
Jednak to spotkanie z Jezusem nie 
było dla nich przyjemne. 

Zamiast pochwały za wytrwałość – 
usłyszeli słowa nagany, obnażające 
ich przyziemne pobudki. Nie o takich 
bowiem sympatyków chodzi Jezuso-
wi. On od swoich uczniów domaga się 
wiary. 

Bardzo często instrumentalizujemy w naszym życiu Pana Boga. Pragniemy, 
aby spełniał On nasze pragnienia, zarówno te przyziemne, jak i te doniosłe – 
duchowe. Źle jest, kiedy nie zostają zrealizowane. Oskarżamy wtedy Pana Boga  
o wszystko: niesprawiedliwość, chęć zemsty, brak miłości lub choćby Jego nie-
moc. A gdy otrzymamy to, co chcieliśmy, nie odczuwamy pełnej satysfakcji.  
Okazuje się bowiem, że nasze oczekiwania były inne, chcemy jeszcze więcej. 

Tak jak podążający za Jezusem – więcej chleba, jeszcze jeden znak. Dlatego 
Jezus mówi o prawdziwym chlebie, którym jest On sam – prawdziwy Bóg, pełnia 
Miłości, źródło Życia, niczym niezmącony Pokój. Człowiek może odnaleźć siebie, 
swoją pełnię jedynie w Pełni wszystkiego.

ks. dr Waldemar R. Macko
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HISTORIA PAPIESTWA
cz. 5Opracował Jerzy Kruszewski

13. Święty Eleuteriusz   (175 – 189)
Urodził się w Nikopolis, w Grecji. 
Miał szczęście, bo w latach jego rządów nie było 

prześladowań. Wzrosło także znaczenie Rzymu 
jako centrum chrześcijańskiego życia. W Galii sze-
rzyły się za to herezje enkratytów (sekty gnostycz-
no-ascetycznej odrzucającej wino i pokarmy mię-
sne, która uznawała małżeństwo za wymysł sza-
tana, a podczas Mszy św. używała wody zamiast 
wina; stąd ich druga nazwa – akwarianie) oraz 
montanistów (sekty profetycznej zalecającej mę-
czeństwo, odmawiającej rozgrzeszenia za cięż-
kie grzechy, odrzucającej kościelną hierarchię).  
Z tego powodu w 177 r. przybył do Rzymu – po radę  
i ratunek – św. Ireneusz z Lyonu, wówczas jesz-
cze kapłan. 

Papież Eleuteriusz zajął się chrystianizacją 
Brytanii i pierwszy wysłał misjonarzy na wyspę. 
Zniósł również obyczaje żydowskie dotyczące 
spożywania potraw, odrzucając pogląd o nie-
czystości pewnych pokarmów. 

Zmarł w 189 r., najprawdopodobniej śmiercią 
męczeńską. Jego wspomnienie przypada 26 
maja. Został pochowany na wzgórzu watykań-
skim, nieopodal świętego Piotra. 

Po raz pierwszy wspominano go jako mę-
czennika w roku 858. Później jego relikwie 
przeniesiono do kościoła św. Jana koło Pan-
teonu. W 1591 r. ponownie je przeniesiono do 
kościoła pw. św. Zuzanny na Kwirynale. Grób 
nie zachował się do naszych czasów.

Tradycja zamykania na klucz kardynałów w trakcie trwania wyborów papieża przetrwała do dziś.  
Na czas konklawe kardynałowie zostają zakwaterowani w Watykanie i odcięci od zewnętrznego świata. 

Oto informacje o trzech kolejnych Wikariuszach Bożych:

Cdn.

Tajne głosowanie odbywa się w Kaplicy Syk-
styńskiej, nazwanej tak na cześć papieża Syk-
stusa IV, za którego pontyfikatu (1471-1484) 
została wzniesiona. 

Początkowo papieskie wybory zdarzały się 
w innych miejscach. Przez prawie dziewiętna-

ście wieków odbywały się na rzymskim Kwi-
rynale, w siedzibie papieskiej administracji.  
W poprzednich stuleciach konklawe odbywało 
się tam, gdzie zmarł papież. Czasami przeno-
szono obrady do miasta, które nie było areną 
politycznych niesnasek lub w którym panował 

14. Święty Wiktor I   (189 – 199)
Uznawany za najwybitniejszego papieża II w., 

pochodził z Afryki Północnej, gdzie wcześniej po-
wstały gminy chrześcijańskie. Za jego urzędowa-
nia wzrósł autorytet biskupa Rzymu. 

Za pośrednictwem życzliwej chrześcijanom ka-
techumenki – Marcji, metresy cesarza Kommo-
dusa, Ojciec Święty upominał się o chrześcijan, 
których skazano na pracę w kopalniach. Dzięki 
niej udało mu się uwolnić wielu wyznawców 
Chrystusa, w tym przyszłego papieża Kaliksta I. 

Podczas pontyfikatu Wiktora I rozpoczął się 
proces latynizacji Kościoła rzymskiego. Częściej 
stosowano w liturgii język łaciński, który wypierał 
grekę. 

Papież dążył do ujednolicenia daty obchodze-
nia świąt wielkanocnych według zwyczaju przy-
jętego w Rzymie. Na tym tle doszło do ostrego 

sporu z gminami chrześcijańskimi w Azji. By roz-
strzygnąć tę kwestię, Wiktor I zwołał synody, któ-
re poparły jego opinię. Tylko biskupi z Azji Mniej-
szej, kierowani przez Polikratesa, biskupa Efezu, 
nie zaakceptowali tych ustaleń. Papież wykluczył 
zatem te gminy nie tylko ze wspólnoty z Kościo-
łem rzymskim, ale i z całego Kościoła. 

Określił, że w specjalnych i nagłych wypadkach 
do chrztu można używać jakiejkolwiek wody.

W 196 r. ekskomunikował za głoszenie adop-
cjanizmu (herezja głosząca, że Jezus Chrystus 
jest tylko adoptowanym Synem Bożym) Teodore-
ta z Bizancjum oraz pisarza gnostyckiego – Flo-
ryna.

Zmarł w 199 r., a jego ciało miano złożyć nie-
opodal grobu św. Piotra. Wspomnienie św. Wikto-
ra I obchodzimy 28 lipca.

15. Święty Zefiryn  (199 – 217)
Okres pontyfikatu Zefiryna charakteryzował 

się wzmożonym prześladowaniem chrześcijan. 
Wtedy także wybuchły spory chrystologiczne i 
zaczęła się pierwsza schizma. 

Mieszkający w Wiecznym Mieście Libijczyk – 
Sabelius – rozpowszechniał herezję monarchia-
nistów (sabelianów), która zniekształcała wiarę 
w Trójcę Świętą i zaprzeczała ludzkiej naturze 
Chrystusa. Papież tolerował poglądy monar-
chianistów, za co krytykowany był przez bisku-
pów, którzy zarzucali mu zbytni liberalizm. 

Ojciec Święty mianował niewolnika Kaliksta 
(późniejszego następcę papieskiego) opieku-
nem katakumb i swoim doradcą. 

Za pontyfikatu Zefiryna nasiliły się  
w chrześcijaństwie nadzieje apokaliptyczne – 
wiara w bliską paruzję, czyli w ponowne przyj-
ście Jezusa Chrystusa, szybki koniec świata. 

Gloryfikowano męczeństwo i celibat. Ruch 
eschatologiczny spotkał się z wrogością panu-
jącego wówczas cesarza rzymskiego Septy-
miusza Sewera (146 – 211), który w 201 r. wydał 
dekret zabraniający obywatelom przyjmowania 
i propagowania judaizmu oraz chrześcijaństwa. 
W tamtym okresie śmierć męczeńską poniosły 
Perpetua i Felicyta. 

Znaczenie biskupa Rzymu doceniał Oryge-
nes (185 – 254), który podkreślał dominowanie 
w chrześcijaństwie papieża. 

Zefiryn zmarł w Rzymie i został pochowany 
w grobie przy Via Appia, w pobliżu Katakumb 
Kaliksta. Przez długie lata czczono go jako 
męczennika. Obecnie wiadomo, że nie zginął 
śmiercią męczeńską. Kościół wspomina go jako 
świętego 20 grudnia.

lepszy klimat. Rzymskie lato jest bowiem nie 
do zniesienia. Nawet dzisiaj większość rzymian 
opuszcza stolicę w czasie upalnego sierpnia.

Ostatnie konklawe poza Rzymem odbyło się 
w 1800 r. Kardynałowie spotkali się w Wenecji, 
aby wybrać Piusa VII.

Opracowano na podstawie książki: 
„Poczet papieży” M.Gryczyńskiego,  

„2000 lat chrześcijaństwa” oraz 
informacji internetowych.
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KLASZTORY W POLSCE
cz. 5

Benedyktynki
Benedyktynki to katolicki, żeński zakon kontemplacyjny, należący do rodziny 
benedyktyńskiej. Pełna nazwa zakonu brzmi: Mniszki Zakonu Świętego Bene-
dykta (łac. Moniales Ordinis Sancti Benedicti – OSB).

Początek żeńskiej gałęzi benedyktynów dała św. Scholastyka, siostra św. Benedykta. 
Zakon obejmuje liczne klasztory oraz kongregacje mniszek, a także czynne zgromadzenia. 
Każdy klasztor stanowi samoistny organizm, na czele którego stoi ksieni, wybierana przez 
wspólnotę. Poszczególne klasztory podlegają obecnie władzy miejscowych biskupów.

Reguła benedyktynek wywodzi się od reguły św. Benedykta, której dewizą stały się sło-
wa: „Ora et labora” („Módl się i pracuj”). Zakłada ona harmonijne łączenie wspólnej modli-
twy z pracą fizyczną oraz umysłową. Do duchowości benedyktynek należy szukanie Boga 
poprzez kult liturgiczny i życie we wspólnocie. Benedyktynki składają ślub stałości miejsca. 
Do ich głównych zadań należy praca katechetyczna oraz parafialna. Zajmują się kościoła-
mi, muzyką kościelną, zakrystią, rękodziełem (wyszywają i haftują szaty liturgiczne). Pro-
wadzą również działalność charytatywną, pomagają potrzebującym, którzy zgłaszają się 
do nich, szukając pożywienia. Niektóre zakonnice prowadzą przedszkola.

Staniątki
Pierwszy na ziemiach polskich klasztor 

benedyktynek powstał w 1216 r., w Staniąt-
kach – w miejscowości oddalonej o 20 km 
na wschód od Krakowa. 

Podanie głosi, że św. Wojciech przecho-
dząc w 995 r. z Węgier do Krakowa, zatrzy-
mał się tu, na skraju Puszczy Niepołomic-
kiej, i powiedział: „Udielame tady staniatku”, 
co znaczy: zróbmy tu sobie odpoczynek. Na 
pamiątkę pobytu świętego nazwano tę miej-
scowość „Staniatky”, a z czasem spolszczo-
no na „Staniątki”. 

To tutaj Klemens z Ruszczy, kasztelan 
krakowski, wybudował klasztor, a następnie 
ofiarował go swej świątobliwej córce Wizen-
nie, która ślubowała czystość i nie chciała 
wyjść za mąż. Wizenna została pierwszą 
przełożoną – ksienią benedyktynek w Sta-
niątkach. Klasztor pozostawał pod szczegól-
ną opieką panujących, przywileje nadawali 
mu Bolesław Wstydliwy, Władysław Łokie-
tek, Stefan Batory i Jan Kazimierz.

W klasztornym kościele, w bocznej ka-
plicy, od przeszło siedmiu wieków na przy-
chodzących patrzy zapłakanymi oczami 
Matka Boska Bolesna. Przedstawiona jest 
Ona w postaci stojącej, z załamanymi rę-
koma, przebita siedmioma mieczami, przy-
pominającymi Jej boleści, z twarzą zalaną 
łzami. Matka Boża ratowała klasztor, siostry 
i wychowanki oraz okoliczny lud w czasie 
najazdu Tatarów, Szwedów, w czasie rzezi 
galicyjskiej i dwóch wojen światowych. 

U stóp Matki Bożej Staniąteckiej modliła się 
przyjaciółka Wizenny – bł. Kinga, jej wycho-
wanka – bł. Salomea oraz Bolesław Wstydli-
wy. Była tu pobożna i mądra błogosławiona 
królowa Jadwiga, w 1389 r. przybył Władysław 
Jagiełło, idąc na wojnę z Krzyżakami i wraca-
jąc po zwycięstwie pod Grunwaldem. Modlili 
się także Zygmunt Stary, Jan III Sobieski, kon-
federaci barscy i polscy powstańcy. 

Kult Matki Bożej szerzyły też w narodzie 
młode dziewczęta, wychowane w Staniąt-
kach, u sióstr benedyktynek. Ale przede 
wszystkim do Matki Bożej Bolesnej garnął 
się lud polski z okolicy, który z wielką wiarą 
polecał się swojej Patronce. 

To święte miejsce przez całe wieki ota-
czają opieką siostry benedyktynki, które 
żyją według reguły św. Benedykta. Naśladu-
ją one Matkę Najświętszą w jej cichym życiu 
nazaretańskim. Jak Ona starają się przez 
miłość jak najdoskonalej upodobnić do Je-
zusa Chrystusa. Ich zadaniem jest wychwa-
lać Boga przez wspólną modlitwę liturgiczną 
i pracować na własne utrzymanie, w swoim 
gospodarstwie, m.in. we wzorowo prowa-
dzonej pasiece. Swoim dobroczyńcom czę-
sto ofiarowują słoiki pysznego miodu.

Kościół pw. Najświętszej Marii Panny i św. 
Wojciecha pierwotnie wybudowano jako jed-
nonawową, ceglaną świątynię. Jest to jedna 
z najstarszych świątyń gotyckich w Polsce, 
a najstarsza typu halowego. Ciekawostkę 
stanowi fakt, że jej budowniczowie znani są 
z imienia (Wierzbięta i Jaśko), co należało 
do rzadkości w tamtym okresie. Jeszcze 
przed końcem XIII w. konstrukcję budowli 
przerobiono na trójnawową halę. Wąskie 
nawy boczne oddzielono filarami, na których 
wsparto nowe sklepienie. Kościół zachował 
się w tej postaci, z niewielkimi zmianami, 
do czasów obecnych. W okresie baroku 
dokonano kilku przekształceń, z których 
najważniejszym było wyposażenie wnętrza  
w późnobarokowe sprzęty oraz pokrycie 
ścian polichromią. Ta ostatnia została wyko-
nana przez Andrzeja Radwańskiego w 1760 r.  
i stanowiła wiano jego córki Martyny, wstę-
pującej do staniątkowskiego klasztoru. Pod 
koniec XIX w. kościelne ściany pokryto czer-
wonym tynkiem, imitującym wątek ceglany.

Równocześnie ze świątynią wyrósł klasz-
tor, konsekrowany w 1238 r. Pierwotne za-
budowania klasztorne spłonęły prawie cał-
kowicie w kilku pożarach w XVI i XVII w.  
Obecne powstały w wyniku rozbudowy 
dokonanej staraniem ksieni Anny Cecylii 
Trzcińskiej w latach 40. XVII w. 

Barokowy w formie klasztor znajduje się 
na planie czworoboku, ze sklepionymi krzy-
żowo krużgankami, obiegającymi na parte-
rze prostokątny wirydarz. Budynek uszko-
dzono podczas działań w listopadzie 1914 r.  
Specyficzną pamiątką po tym wydarzeniu 
pozostają pociski artyleryjskie, wbite w pół-
nocny mur kościoła.

Przez stulecia istnienia klasztor zgroma-
dził w swoich murach wiele cennych dzieł. 
Do najstarszych należą dwie gotyckie figury 
Madonn na tronach (XIV w.) oraz późno-
gotycka rzeźba Chrystusa Frasobliwego. 
Przechowuje się tutaj liczne zbiory rzemio-
sła artystycznego i sztuki sakralnej, a także 
niezwykle bogatą bibliotekę. W kaplicy, przy 
południowej nawie kościoła, umieszczono 
wspomniany wcześniej, otaczany szczegól-
ną czcią wizerunek Matki Bożej Bolesnej. 
Jest to namalowany na lipowej desce obraz 
Matki Bożej ukazującej serce, w które godzi 
siedem mieczy. Otaczający ją czterej anio-
łowie trzymają narzędzia Męki Pańskiej. 

Przed ten obraz, cudami słynący, udają 
się licznie wierni, wypraszając potrzebne ła-
ski słowami następującej modlitwy:

Matko Boża Bolesna Staniątecka, której 
duszę przeszył miecz boleści: podczas 
proroctwa Symeona, ucieczki do Egiptu, 
szukania Jezusa, w czasie Jego drogi krzy-
żowej, śmierci, zdjęcia z krzyża i pogrzebu, 
wyjednaj nam przebaczenie grzechów oraz 
przyjmij wszystkie nasze intencje..., jakie Ci 
polecamy. Prosimy Cię przez siedem szcze-
gólnych cierpień Twoich, otaczaj nas swoją 
opieką, abyśmy święcie żyjąc na ziemi, za-
służyli na wieczną chwałę w niebie, gdzie 
Syn Twój, a nasz Pan, żyje i króluje na wieki 
wieków. Amen.
Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo...  
Chwała Ojcu...
Matko Boża Staniątecka módl się za nami.

Na podstawie informacji z internetu 
opracowali: Krystyna i Paweł Kruszewscy

Staniątki, kościół i klasztor  
ss. Benedyktynek



4  Nr 180

WIADOMOŚCI Opracowała: Anna Biesiekierska

Nie tylko brak 
wolności słowa
Jako kolejny przykład ograni-

czenia wolności słowa w imię 
poprawności politycznej obroń-
cy praw człowieka traktują nie-
dawny przypadek ucznia szkoły 
średniej ze Szwecji, który nie 
mógł otrzymać pozytywnej oce-
ny z biologii, bo uważa, że homo-
seksualizm jest „nienormalny”.

Uczeń 8. klasy szkoły w Ny-
näshamn koło Sztokholmu otrzy-
mał końcową ocenę niedostatecz-
ną, gdyż wyraził opinię, że homo-
seksualizm jest „nienormalny”. 
Nauczyciel wyjaśnił, że program 
nauczania akcentuje szacunek 
dla innych orientacji seksualnych, 
a poglądy ucznia nie są zbieżne  
z tym celem. Rodzice ucznia od-
wołali się do komisji szkolnej.

Ta co prawda uznała, że w tej 
sprawie pedagog powinien był 
poinformować rodziców o tym, 
że chłopcu grozi niedostateczna 
ocena, jednak nie przedsięwzięła 
żadnych innych sankcji wobec na-
uczyciela. Na szwedzkich porta-
lach społecznościowych rozpętała 
się natomiast dyskusja nt. braku 
wolności słowa. Jak podkreślali 
niektórzy uczestnicy debaty, swo-
boda wypowiedzi została w Szwe-
cji zastąpiona dyktatem politycznej 
poprawności, a szkoły zamiast 
uczyć niezależnego myślenia stają 
się ośrodkami indoktrynacji ideolo-
gicznej.                            (KAI/Sil)

Bezdomni na Jasnej Górze 
Warszawscy kapucyni zainicjowali akcję, która pozwala na wędrówkę 

tym, którzy pewnie nigdy by nie mogli pójść na Jasną Górę bez pomocy, 
oraz tym, którzy chcą pielgrzymować duchowo. To właśnie ci drudzy, dzię-
ki swojej wielkiej „wyobraźni miłosierdzia”, spakują bezdomnym plecak  
i przekażą im na drogę swoją intencję. 

Jak mówi Anna Niepiekło z Funda-
cji Kapucyńskiej, wielu ludzi – chorych, 
niepełnosprawnych, ciężko i nieustannie 
pracujących – bardzo pragnęłoby stanąć 
u tronu Matki Bożej. – Różne przyczyny 
sprawiają, że jest to niemożliwe. Propo-
nujemy im więc duchową pielgrzymkę. 
Wyposażając bezdomnego, towarzyszą 
mu w drodze ze świadomością, że ich in-
tencja, poparta trudem pielgrzymim, trafi 
do Najświętszej Panny. 

Ta inicjatywa już po raz drugi cie-
szy się ogromnym zainteresowaniem. 
Tegoroczna grupa bezdomnych liczyć 
będzie około dwudziestu osób. Dla nie-
których będzie to pierwsza pielgrzym-
ka, inni pójdą kolejny raz. – Dzięki 
pielgrzymce bezdomni, co często sami 
podkreślają, doświadczają poczucia 
wspólnoty oraz czerpią siłę do walki ze 
swoimi słabościami i uzależnieniami – 
zaznacza Anna Niepiekło.

Jak podają bracia kapucyni, koszt 
uczestnictwa dla jednej osoby to blisko 
500 zł. Na tę sumę, oprócz podstawo-
wego ekwipunku, składają się także 
opłaty pielgrzymkowe, wyżywienie 
oraz koszty związane z powrotem do 
stolicy. W zamian za wsparcie mate-
rialne bezdomni ofiarują modlitwę, 
zaniosą również intencje swoich dar-
czyńców. 

Do 6 sierpnia wolontariusze Fundacji 
muszą zgromadzić rzeczy dla każdego 
pielgrzyma. Lista nie jest skomplikowa-
na. Potrzeba darów rzeczowych: ręcz-
ników, podkoszulków, skarpet, spodni 
męskich - letnich, krótkich spodenek, 
bluz sportowych, kurtek przeciwdesz-
czowych, czapek z daszkiem, pleca-
ków średniej wielkości (jako bagaż 
podręczny), toreb i plecaków dużych 
(jako bagaż główny), śpiworów oraz 
namiotów typu iglo lub innych łatwo 
rozstawialnych. Rzeczy można dostar-
czać do klasztoru Braci Mniejszych 
Kapucynów przy ul. Kapucyńskiej 4  
w Warszawie.

Narzeczeni wyznaczają nową tradycję
Tradycja zaręczyn całkowicie się przemieniła. Przyszli małżonkowie, za-

miast pierścionka ze złota, srebra czy platyny, noszą pierścień Karoliny, 
który symbolizuje czystość przedmałżeńską. Obrączkę, wykonaną ze sre-
bra najwyższej próby, założyło już kilka tysięcy młodych Polaków. 

Karolina Kózkówna, dziewczyna z 
Zabawy, wsi leżącej pod Tarnowem, 
zginęła w 1914 r. Miała 16 lat i broniła 
się przed próbującym ją zgwałcić ro-
syjskim żołnierzem. 

Do jej grobu w Zabawie pielgrzymu-
ją młodzi ludzie z całej Polski. Wielu 
z nich wraca do domu ze srebrną ob-
rączką na palcu, symbolem trwania 
przy wartościach chrześcijańskich. 
– Ma ona im przypominać o złożonej 
obietnicy czystości, uczyć wrażliwo-
ści, pomagać w dorastaniu do pięknej 
miłości – mówi ks. Zbigniew Szostak, 
kustosz sanktuarium bł. Karoliny Kóz-
kówny w Zabawie.

Troje dzieci  
w przedszkolu

Zgodnie z wyrokiem Naczelnego 
Sądu Administracyjnego zróżnico-
wanie opłat w przedszkolu w zależ-
ności od liczby dzieci w rodzinie 
jest zgodne z Konstytucją RP. 

Wysokość opłat zależy od liczby ro-
dzeństwa chodzących do przedszkola. 
Za pierwsze dziecko rodzice płacą całą 
kwotę, za drugie przysługuje im 50% 
zniżki, za trzecie i kolejne 100% zniżki.

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

Zapraszamy do grona przyjaciół
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Galeria „Dzwonnica”
przy kościele św. Anny w Wilanowie

wystawa obrazów
Marty Piekut

Kwiatowe  
Nostalgie

zapraszamy!

Waluta czy złoto
Czy złoto osiągnie wreszcie wartość 2000 dolarów za uncję? 

Te prognozy jak dotąd się nie sprawdziły, choć wielu anality-
ków wierzyło, że stanie się to już pod koniec ubiegłego roku.

Średnia cena jednej uncji z ostatnich tygodni to około 1600 do-
larów. Ale znów pojawiają się opinie, według których 2000 USD 
jest do wzięcia jeszcze w tym roku. Niezależnie jednak od tego, 
czy tak się stanie, czy nie, nie ulega wątpliwości, iż złoto pozo-
staje istotnym, jeśli nie najistotniejszym wskaźnikiem wartości 
pieniądza. 

Zwrócił na to ostatnio uwagę redaktor naczelny magazynu 
ekonomicznego „Forbes” – Steve Forbes. Na łamach jednego  
z ostatnich numerów, w artykule: „Oparcie na złocie uzdrowiłoby 
nasze chore waluty” stwierdził 
on, iż „waluta powinna być 
oparta na parytecie złota, bo 
złoto lepiej niż jakiekolwiek ar-
bitralne ustalenia określa war-
tość pieniądza”. 

Forbes nie ma wątpliwości, 
że katastrofy gospodarcze nie 
wynikają z wadliwego dzia-
łania zasad wolnego rynku.  
„Są one – zauważa – wyni-
kiem błędnych decyzji rządów, 
które, jak dało się to zaobser-
wować w latach 30., mogą mieć przerażające konsekwencje”. 
Jego zdaniem kluczem do stałego wzrostu gospodarczego jest 
„zdrowy pieniądz” i niskie podatki. „Kraje z rozbudowanym syste-
mem opiekuńczym i całą kolekcją państwowych przedsiębiorstw 
mogą świetnie funkcjonować, o ile trzymają się tych dwóch zasad”.  

Redaktor naczelny i zarazem wydawca miesięcznika nie kryje 
swojego rozczarowania faktem, że o fundamentalnym prowadze-
niu zdrowej polityki pieniężnej zapomniała dziś większość ekono-
mistów. Bez tego – jak dodaje – żadnemu państwu nigdy nie uda-
ło się osiągnąć gospodarczej stabilności. „Stabilna waluta – pisze 
– jest podstawą miliardów transakcji i umów, na których opiera 
się wzrost gospodarczy. Upraszczając, wyobraźmy sobie, jak 
trudno byłoby funkcjonować w świecie, gdyby ktoś ciągle zmie-
niał ustalenia co do liczby minut w jednostce miary czasu, jaką 
jest godzina.”  Dlatego waluta – zdaniem Forbesa – powinna być 
oparta na złocie, gdyż ono najlepiej określa wartość pieniądza. 

Steve Forbes nie ma oporów przed nazwaniem tego szlachet-
nego kruszcu mianem Gwiazdy Polarnej, czyli niezmiennym 
punktem.

POEZJA NA NIEDZIELĘ
Ks. Jan Twardowski 

Więc to Ciebie szukają   
Więc to Ciebie szukają gdy kupują kwiaty 
by na serio powtarzać romantyczne słowa 
wierność innym ślubując gdy biegną po schodach 
roznosząc swoje serce na różne adresy 
gdy patrzą sobie w oczy by siebie nie widzieć 
więc to Ciebie szukają nic nie wiedząc o tym 
  
pisząc o dziurze w niebie o bólu zdumienia 
czy Bóg być musi jeśli Boga nie ma 
czy może się sumienie zaciąć jak parasol 
o tym że kto nie płacze przestaje być dzieckiem 
o głuchym co wykończy wreszcie kaznodzieję 
gdy nie pasują jak dwie nogi lewe 
gdy mówią: Zaraz przyjdę. Czekajcie z herbatą 
mam tylko pospisywać nazwiska z cmentarza 
niewielka to robótka zaraz będę gotów 
  
gdy chcą oddawać wszystko umierać dla kogoś 
maciejkę czułą w nocy pieścić na pamiątkę 
gdy trąbią z przekonania że nikogo nie ma 
i chodzą wkoło Ciebie jak czapla po desce   
      Ze zbioru «Nie przyszedłem pana nawracać» 

Jan Twardowski (1915-2006) – 
ksiądz rzymskokatolicki, prałat 
honorowy Jego Świątobliwości, 
polski poeta, przedstawiciel 
współczesnej liryki religijnej. 
To z jego wiersza pochodzi zda-
nie: Śpieszmy się kochać ludzi 
– tak szybko odchodzą.

W 1980 został uhonorowany nagrodą PEN Clubu im. 
Roberta Gravesa za całokształt twórczości, w 1996 Orde-
rem Uśmiechu, w 1999 Medalem Polonia Mater Nostra Est,  
w 2000 nagrodą IKAR oraz Dziecięcą Nagrodą SERCA,  
a rok później TOTUS, która zwana jest również „katolickim 
Noblem”. W 1999 Katolicki Uniwersytet Lubelski nadał mu 
tytuł doktora honoris causa.

Pochowany w krypcie w Panteonie Wielkich Polaków, 
miejscu pochówku dla zasłużonych w Świątyni Opatrzno-
ści Bożej.
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1. Dziś przypada I niedziela sierpnia. 
Nabożeństwo adoracyjne zostanie od-
prawione o godz. 17.00, a po nim pro-
cesja eucharystyczna wokół świątyni. 
Prosimy ministrantów, bielanki, asystę 
kościelną i wszystkie wspólnoty para-
fialne o udział w procesji. 

2. Jutro, w święto Przemienienia Pańskie-
go, o godz. 19.00 zostanie odprawiona 
na cmentarzu Msza św. za zmarłych  
z naszych rodzin. Miłosierdziu Bożemu, 
w sposób szczególny, polecać będzie-
my tych, którzy opuścili nas w ostatnim 
czasie. 

 Zmarłych polecanych naszym modli-
twom prosimy zgłaszać w zakrystii 
lub bezpośrednio przed nabożeń-
stwem. Procesja na cmentarz wyru-
szy z naszego kościoła po Mszy św.  
o godz. 18.00.

3. W tym tygodniu przypadają następują-
ce święta liturgiczne:

 - w poniedziałek, 6 sierpnia – święto 
Przemienienia Pańskiego;

 - w środę, 8 sierpnia – wspomnienie św. 
Dominika, kapłana;

 - w czwartek, 9 sierpnia – święto św. 
Teresy Benedykty od Krzyża, dziewicy i 
męczennicy;

 - w piątek, 10 sierpnia – święto św. 
Wawrzyńca, diakona i męczennika;

 - w sobotę,11 sierpnia – wspomnienie 
św. Klary, dziewicy.

 Wszystkim, obchodzącym w tym ty-
godniu imieniny, składamy serdeczne 
życzenia błogosławieństwa Bożego 
oraz wszelkiej pomyślności w życiu 
osobistym i zawodowym. 

XVIII Niedziela Zwykła – 5 sierpnia 2012 r.
4. W dniu dzisiejszym wyruszyła War-

szawska Akademicka Pielgrzymka na 
Jasną Górę. Przez cały czas trwania 
pielgrzymki będziemy duchowo łączyć 
się z pielgrzymami, odmawiając Róża-
niec. Modlitwę tę odmawiać będziemy 
codziennie po Mszy św. o godz. 17.00, 
chodząc wokół kościoła.

5. Otrzymaliśmy zezwolenie konser-
watora na wymianę okien w naszym 
kościele. Obecnie trwają rozmowy  
z wykonawcami.

 Taca z dzisiejszej niedzieli przeznaczo-
na jest na prowadzone remonty. 

 Serdecznie dziękujemy wszystkim 
parafianom, którzy składają na ten cel 
większe ofiary, i tym, którzy regularnie 
wpłacają pieniądze na konto parafialne.

6. Jak każdego roku pomagamy naj-
uboższym rodzinom z naszej parafii  
w przygotowaniu ich dzieci do nowego 
roku szkolnego, dlatego w następną 
niedzielę, 12 sierpnia, przed kościołem 
przeprowadzimy zbiórkę ofiar na pod-
ręczniki, zeszyty i przybory do pisania.

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

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.

7. Taca z przyszłej niedzieli jest przezna-
czona na potrzeby Katolickiego Uniwer-
sytetu Lubelskiego.

8. W najbliższym czasie sakramentalny 
związek małżeński zawrą:

 - Marcin Jakub Jelonek, kawaler  
z parafii pw. Matki Bożej Nieustającej 
Pomocy w Grodzisku Mazowieckim,  
i Monika Ewa Gajewska, panna z parafii 
tutejszej – zapowiedź II.

 Każdy, kto by wiedział o przeszkodach 
zachodzących między narzeczonymi, 
zobowiązany jest powiadomić kancela-
rię parafialną. Narzeczonych polecamy 
modlitwie parafian.

9. Miłosiernemu Bogu polecamy zmarłą  
w ostatnim miesiącu naszą parafiankę – 
śp. Genowefę Rogowską.

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

K O M U N I K AT Y  D U S Z PA S T E R S K I E

www.fundacja-wilanow.pl

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

Wszystkim ofiarodawcom Serdeczne 
Bóg zapłać!

Fotoreportaże z renowacji publikujemy  
na stronach internetowych.

WSPOMÓŻ RENOWACJĘ KOŚCIOŁA św.ANNY w Wilanowie


