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PIERWSZE CZYTANIE
1 Krl 19,4-8

Eliasz poszedł na pustynię na odle-
głość jednego dnia drogi. Przyszedłszy, 
usiadł pod jednym z janowców i pragnąc 
umrzeć, rzekł: Wielki już czas, o Panie! 
Odbierz mi życie, bo nie jestem lepszy 
od moich przodków. Po czym położył 
się tam i zasnął. A oto anioł, trącając go, 
powiedział mu: Wstań, jedz! Eliasz spoj-
rzał, a oto przy jego głowie podpłomyk  
i dzban z wodą. Zjadł więc i wypił, i znów 
się położył. Powtórnie anioł Pański wrócił 
i trącając go, powiedział: Wstań, jedz, bo 
przed tobą długa droga. Powstawszy za-
tem, zjadł i wypił. Następnie mocą tego 
pożywienia szedł czterdzieści dni i czter-
dzieści nocy aż do Bożej góry Horeb.

PSALM RESPONSORYJNY
Ps 34,2-9

REFREN: 
Wszyscy zobaczcie, jak nasz Pan jest dobry

Będę błogosławił Pana po wieczne czasy, 
jego chwała będzie zawsze na moich ustach. 
Dusza moja chlubi się Panem, 
niech słyszą to pokorni i niech się weselą.

Wysławiajcie razem ze mną Pana, 
wspólnie wywyższajmy Jego imię. 
Szukałem pomocy u Pana, a On mnie wysłuchał 
i wyzwolił od wszelkiej trwogi.

Spójrzcie na Niego, a rozpromienicie się radością, 
oblicza wasze nie zapłoną wstydem. 
Oto zawołał biedak i Pan go usłyszał, 
i uwolnił od wszelkiego ucisku.

Anioł Pański otacza szańcem bogobojnych, 
aby ich ocalić. 
Skosztujcie i zobaczcie, jak Pan jest dobry, 
szczęśliwy człowiek,  
który znajduje w Nim ucieczkę.

DRUGIE CZYTANIE
Ef 4,30-5,2

Nie zasmucajcie Bożego Ducha Świę-
tego, którym zostaliście opieczętowani na 
dzień odkupienia. Niech zniknie spośród 
was wszelka gorycz, uniesienie, gniew, 
wrzaskliwość, znieważenie - wraz z wszel-
ką złością. Bądźcie dla siebie nawzajem 
dobrzy i miłosierni! Przebaczajcie sobie, 
tak jak i Bóg nam przebaczył w Chrystu-
sie. Bądźcie więc naśladowcami Boga, 
jako dzieci umiłowane, i postępujcie drogą 
miłości, bo i Chrystus was umiłował i sa-
mego siebie wydał za nas w ofierze i dani 
na wdzięczną wonność Bogu.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ
J 6,51

Ja jestem chlebem żywym, który zstąpił 
z nieba. Jeśli kto spożywa ten chleb, bę-
dzie żył na wieki...

EWANGELIA
J 6,41-51

Żydzi szemrali przeciwko Niemu, dla-
tego że powiedział: Jam jest chleb, który  
z nieba zstąpił. I mówili: Czyż to nie jest 
Jezus, syn Józefa, którego ojca i matkę 
my znamy? Jakżeż może On teraz mó-
wić: Z nieba zstąpiłem. 

Jezus rzekł im w odpowiedzi: Nie szem-
rajcie między sobą! Nikt nie może przyjść 
do Mnie, jeżeli go nie pociągnie Ojciec, 
który Mnie posłał; Ja zaś wskrzeszę go 
w dniu ostatecznym. Napisane jest u Pro-
roków: Oni wszyscy będą uczniami Boga. 
Każdy, kto od Ojca usłyszał i nauczył się, 
przyjdzie do Mnie. Nie znaczy to, aby kto-
kolwiek widział Ojca; jedynie Ten, który 
jest od Boga, widział Ojca. Zaprawdę, 
zaprawdę, powiadam wam: Kto /we Mnie/ 
wierzy, ma życie wieczne. Jam jest chleb 
życia. Ojcowie wasi jedli mannę na pu-
styni i pomarli. To jest chleb, który z nie-
ba zstępuje: kto go spożywa, nie umrze.  
Ja jestem chlebem żywym, który zstąpił 
z nieba. Jeśli kto spożywa ten chleb, bę-
dzie żył na wieki. Chlebem, który Ja dam, 
jest moje ciało za życie świata.

Oto słowo Pańskie.

K O M E N T A R Z
Dla nas, ludzi wierzących, żyjących blisko dwa tysiące lat po Chrystusie, słowa 

zapisane w dzisiejszej Ewangelii są oczywiste. Rozważamy je bowiem w kontek-
ście wielkoczwartkowego cudu ustanowienia Eucharystii. Jednakże dla słuchają-
cych Jezusa tak oczywiste one nie były. Co prawda zadeklarowali oni pragnienie 
posilania się „chlebem życia”, jak słyszeliśmy w zeszłą niedzielę, ale stwierdzenie, 
że chlebem tym jest Jego ciało, było dla nich gorszące. A jeszcze, jakby tego było 
mało, Jezus mówi, iż zstąpił z nieba. A przecież obecni tam byli ludzie, którzy znali 
Go od dzieciństwa. Znali Jego rodzinę i krewnych. Jezus nie był prorokiem ani też 
uczniem proroków, zatem jak mógł mówić, że zna Boga, co więcej, że od Niego 
pochodzi, że przyszedł, aby zbawić świat.

Zaniechajmy jednak rozważania postaw i słów zgromadzo-
nych przy Jezusie ludzi, a skoncentrujmy się na głównym prze-
słaniu, które zawiera się w słowach: „Kto we Mnie wierzy, ma 
życie wieczne” i „Jeśli kto spożywa ten chleb, będzie żył na 
wieki”. Wypowiadając te słowa, Jezus wskazuje nam warunki 
zbawienia: wiara w Niego i życie z Nim w jedności.

Niech wypowiadane przez nas w dzisiejszej liturgii Credo 
będzie wyznaniem wiary, że naszym jedynym Zbawicielem 
jest Jezus, a życie w pełnej komunii z Nim jest darem, którego 
pragniemy z całego serca.

ks. dr Waldemar R. Macko

Ustanowienie Eucharystii,  
Nicolas Poussin, 1640  
Louvre, Paris - fragm.
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HISTORIA PAPIESTWA
cz. 6Opracował Jerzy Kruszewski

16. Święty Kalikst I   (217-222)
Papież, męczennik
Był niewolnikiem u chrześcijanina Karpofora, który 

powierzył mu prowadzenie banku. Załamanie finan-
sowe naraziło chrześcijańskich udziałowców Karpo-
fora na znaczne straty, przerażony Kalikst zbiegł do 
portu w Ostii i wypłynął statkiem na morze. Jego pan 
zdołał go jednak dogonić, a pochwyciwszy, skazał 
na przymusowe roboty. Niewolnik pracował, obra-
cając żarna przy kieracie. Kiedy odzyskał wolność, 
wdał się z kolei w awanturę, zakłócając w szabat 
nabożeństwo w synagodze. Przyjął chrzest, ale  
i tak, wyrokiem prefekta miasta, został karnie zesła-
ny na roboty do kopalni w Sardynii. Tam znalazł się 
w gronie żarliwych chrześcijan i wkrótce zapragnął 
wstąpić do stanu duchownego. Ułaskawiony razem 
z innymi niewolnikami chrześcijańskimi (w wyniku 
interwencji biskupa Wiktora u cesarza Kommodusa 
za pośrednictwem cesarskiej konkubiny Marcji, która 
była chrześcijanką), osiedlił się w Anzio. Niebawem 
papież Zefiryn wezwał go do Rzymu i włączył w po-
czet duchowieństwa. 

Kalikst został diakonem i osobistym doradcą Ojca 
Świętego. Za jego pośrednictwem papież kierował 
niższym klerem, powierzył mu też opiekę nad kata-

kumbami. Było to odpowiedzialne zadanie, ponieważ 
wydzielenie chrześcijańskich katakumb stanowiło 
swoistą formę legalizacji kultu. Kalikst został również 
zarządcą oficjalnego cmentarza kościelnego, który 
obecnie nazywa się – od jego imienia – katakumbami 
św. Kaliksta. 

Gmina musiała być zadowolona z jego posługi, 
skoro po śmierci Zefiryna został obrany papieżem. 
Dało to początek protestom zwolenników prezbite-
ra Hipolita, otwartego przeciwnika Kaliksta. Zarzu-
cał on Kalikstowi rozluźnienie dyscypliny kościelnej 
oraz tolerowanie małżeństw między niewolnikami  
a niewiastami wolnymi, chociaż prawo państwowe nie 
przyzwalało na ich zatwierdzanie. W rzeczywistości 
Kalikst był tylko człowiekiem dążącym do pojednania. 
Niedola, którą cierpiał we wczesnych latach swego 
życia, uwrażliwiła go na ból i potrzeby biednych. 

Zmarł nagłą śmiercią w 222 r., prawdopodobnie 
podczas zamieszek pogańskich, które wybuchły 
wśród mieszkańców Zatybrza. Jego ciało wrzucono 
do studni, skąd je wydobyto i pochowano w bazylice 
Matki Bożej na Zatybrzu. 
Wspomnienie św. Kaliksta przypada 14 października.

Obok prawowicie wybranych następców św. Piotra w historii papiestwa zdarzyło się kilkudzie-
sięciu antypapieży, czyli osób nieprawnie wybranych na najwyższy urząd w Kościele lub takich, 
które same uznały się za głowę Kościoła. We wczesnym chrześcijaństwie przyczyną wyboru 
antypapieża bywały nieporozumienia w zakresie doktryny i karności kościelnej. W późniejszym 
okresie decydowały o tym powody natury politycznej.

Cdn.

Opracowano na podstawie: 
„Pocztu papieży” Michała Gryczyńskiego 
oraz „Na tronie św. Piotra” Williama La Due.

   Święty Hipolit   (217-235)
Antypapież, męczennik
Wiadomo, że pierwszym antypapieżem był Hipolit, 

który pochodził z Azji Mniejszej. 
Po przybyciu do Rzymu, gdzie przyjął święcenia, 

zyskał sławę jako człowiek wyróżniający się grecką 
kulturą filozoficzną. Uważał, że Kościół powinien sta-
nowić wspólnotę świętych (ochrzczonych), a funkcje 
kościelne należy powierzać tym, którzy prezentują wy-
soki poziom moralny i odznaczają się osobistą świę-
tością. Uważał ponadto, że papież Zefiryn popierał 
midalizm – herezję kwestionującą trzy Osoby  Boskie. 

Po śmierci Zefiryna kolejnym następcą św. Piotra 
został Kalikst, którego Hipolit uważał za wyznawcę 
błędnych teorii teologicznych oraz nazbyt łagodnego 
w sprawach dyscypliny kościelnej. 

Wykorzystując rozdarcie Rzymian, spowodowane 
spadkiem karności w Kościele, rygorystyczna grupa 
schizmatyków obrała Hipolita, niezgodnie z regu-

laminem, swoim biskupem. Schizma trwała także 
podczas pontyfikatów Urbana I i Poncjana. Upadła 
dopiero w okresie prześladowań wznieconych przez 
nowego cesarza Maksyminusa Traka. Stało się to  
w wyniku uwięzienia Hipolita i Poncjana, których 
deportowano na Sardynię, określaną wówczas jako 
„wyspa śmierci”. Tam Hipolit i Poncjan pogodzili 
się, papież Poncjan abdykował, a antypapież Hipo-
lit zrzekł się roszczeń i wezwał swoich zwolenników 
do pojednania z Kościołem. Sam również zdołał to 
uczynić przed śmiercią. W 236 r. papież Fabian spro-
wadził ciała obu męczenników do Rzymu. 

Wśród traktatów, które napisał Hipolit, możemy 
wymienić: „O Antychryście”, „Obliczenie daty Pas-
chy”, „Historię świata od Adama” oraz „Tradycję apo-
stolską”, w której opisał rytuał chrztu i Eucharystii  
w ówczesnym Rzymie. 

Na Zachodzie wspominany jest 13 sierpnia.

17. Święty Urban  I   (222-230)
Papież, męczennik
BNiewiele o nim wiemy. Był Rzymianinem. Rzą-

dził Kościołem w czasie, gdy część gminy rzymskiej 
opowiedziała się za antypapieżem Hipolitem. Były to 
lata panowania w Imperium Rzymskim Aleksandra 
Sewera – cesarza, który zaniechał prześladowania 
chrześcijan. Według tradycji Urban I miał jednak zgi-
nąć w Rzymie śmiercią męczeńską, przez ścięcie, 
ale informacje na ten temat pochodzą z opowieści 
apokryficznych. Prawdopodobnie został pochowany 
w katakumbach św. Kaliksta. 

Ten papież – bardziej czczony, niż znany – szcze-
gólnym kultem cieszył się w Niemczech, jako orę-
downik chroniący przed pijaństwem i artretyzmem,  
a także jako opiekun pól i winnic. 

Legenda wiąże jego imię ze św. Cecylią – patronką 
muzyki kościelnej, która w czasie panowania Urbana 
I poniosła śmierć męczeńską. Ponoć papież kazał 
zamienić jej dom na Zatybrzu na kościół.

Wspomnienie liturgiczne przypada 25 maja.
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KLASZTORY W POLSCE
cz. 6

Kameduli
Nazwa zgromadzenia pochodzi od nazwy miejscowości Camaldoli w Toskanii,  
w której powstała pierwsza wspólnota eremitów, założona przez benedyktyńskie-
go mnicha – św. Romualda. Życie owej wspólnoty zakonnej, zatwierdzonej w 1072 r.,  
opierało się na regule św. Benedykta, aczkolwiek w znacznie surowszej wersji. 
Zakonnicy mieszkali samotnie w pustelniach, zachowywali milczenie, zbierając 
się jedynie na modlitwy oraz kilka razy do roku na wspólne posiłki. Wyrzekali się 
potraw mięsnych. Składali m.in. śluby ubóstwa, posłuszeństwa, czystości, popra-
wy obyczajów i stałości miejsca. Pustelnie tworzyły jeden organizm ze wspólnym 
kościołem i przełożonym. Każdy dzień kamedułów wypełniała modlitwa indywi-
dualna oraz wspólnotowa, lektura Pisma Świętego, czytania duchowne i praca 
fizyczna. Celem życia zakonników było pełne zjednoczenie z Bogiem.

O życiu eremitów zwróconym ku spra-
wom wieczności krążyło wiele legend, jak 
na przykład ta, że sypiają w trumnach, 
a na co dzień pozdrawiają się słowami 
„memento mori”. To jednak tylko owoce 
ludzkiej fantazji. Duchowni sami żartują, 
że nawet po śmierci nie leżą w trumnach, 
zgodnie bowiem z tradycją ich ciała, ubra-
ne w habit kamedulski, wkłada się jedynie 
na desce do niszy katakumb i zamurowu-
je. Na zewnątrz pojawia się napis poda-
jący jedynie imię zakonne mnicha, wiek, 
a także liczbę lat spędzonych w zakonie.

Obecnie kameduli dysponują tylko  
9 klasztorami na całym świecie, a cały 
zakon liczy zaledwie kilkudziesięciu braci. 

Około 1002 r., na prośbę Bolesława 
Chrobrego, do Polski zostali wysłani z Ita-
lii dwaj pierwsi benedyktyni – kameduli, 
uczniowie św. Romualda: Jan i Benedykt. 
Założyli oni erem. Wkrótce dołączyli do 
nich trzej Polacy: Krystyn, Izaak i Mate-
usz. Wspólnie ponieśli śmierć męczeńską 
w 1003 r. i wspominani są jako Pięciu Bra-
ci Męczenników. Ich erem istniał jednak 
nadal, co najmniej do 1027 r.

W Polsce pozostały do dzisiaj tylko dwa 
eremy kamedulskie: na krakowskich Bie-
lanach i w Bieniszewie. Obydwa należą 
do Kongregacji Góry Koronnej.

Klasztor kamedułów 
w Krakowie

Od ponad czterystu lat działa ten krakow-
ski. Mnisi z długimi brodami, w białych habi-
tach i drewnianych sandałach, z daleka od 
współczesnego świata, poświęcają życie 
modlitwie i kontemplacji. Z oddali widać białe 
wieże eremu, wyłaniające się spośród lasu na 
szczycie Srebrnej Góry. 

Kościół i klasztor, składający się z kilku-
nastu pustelni, wybudowano w latach 1605-
1630. Fundatorem był marszałek wielki ko-
ronny Mikołaj z Podhajec Wolski, który w ten 
sposób chciał dokonać ekspiacji za swoje 
grzechy. Do klasztoru sprowadził kamedułów 
z Monte Corona we Włoszech. 

Od tamtego czasu niewiele się tu zmieni-
ło. Dzisiejsze Bielany wyglądają prawie tak 
samo, a mnisi nieprzerwanie przestrzegają 
zasad pobożnego życia. Już samo dojście do 
eremu daje wyobrażenie o jego atmosferze 
– idzie się w górę, przez las, później wąską 
uliczką między klasztornymi murami i ogroda-
mi. Na końcu znajduje się prosty budynek fur-
ty, a za nim bogato zdobiona fasada kościoła. 

Według uchwał kapituł generalnych z XVII 
w. kościół klasztorny nie powinien przewyż-
szać wielkością macierzystego eremu Monte 
Corona. Powinien być jednonawowy. Uwa-
gę zwraca brak chóru organowego i ambon. 
Nie należy się temu jednak dziwić, albowiem 
świątynię budowano nie dla wiernych, lecz dla 
mnichów. 

W zabudowaniach kościelnych znajdziemy 
„komnatę szeptów”, w której – dzięki specjal-
nej konstrukcji pomieszczenia – słowo wy-
szeptane w jednym rogu łatwo można usły-
szeć w przeciwległym. 

W podziemiach prezbiterium, w ścianach 
krypty, zamurowano szczątki zmarłych za-
konników na okres 100 lat. Po upływie tego 
czasu, po ekshumacji, przenosi się je do zbio-
rowego grobowca. 

W 1814 r. w kościele wybuchł pożar, który 
całkowicie zniszczył ołtarz główny, spalił po-
krycie wieży zegarowej z wszystkimi dzwo-
nami, dach nad kościołem i niektórymi kapli-
cami. Na szczęście w ciągu kilku lat te straty 
udało się naprawić. 

W ołtarzu głównym wisi obraz Wniebowzię-
cie NMP, namalowany przez Michała Stacho-
wicza. Jego autorstwa jest także inny obraz 
Maryi z Dzieciątkiem oraz duże malowidła na 

chórze zakonnym. Wokół kościoła stoi jede-
naście kaplic. A wśród nich:
-  kaplica królewska, zwana także kaplicą św. 

Benedykta, ufundowana w 1633 r. przez kró-
lów Władysława IV i Jana Kazimierza z malo-
widłami Tomasza Dolabelli. Nad jej wejściem 
wisi wielki, złocony i rzeźbiony kartusz z her-
bami królewskimi;

-  kaplica Czartoryskich, inaczej zwana kaplicą 
św. Krzyża, w której pod krucyfiksem umiesz-
czono niewielką płaskorzeźbę z alabastru 
przedstawiającą złożenie Chrystusa do grobu;

-  kaplica Lubomirskich, zwana także kaplicą 
św. Sebastiana, w której znajduje się piękny 
obraz tego męczennika oraz cenna dekoracja 
stiukowa Giovanniego Battisty Falconiego;

- kaplica św. Jana Chrzciciela zawierająca 
bardzo oryginalny obraz, który przedstawia 
chrzest Chrystusa na tle pejzażu z okolic 
Krakowa;

-  kaplica świętych Pięciu Braci Męczenników, 
znajdująca się pod głównym ołtarzem. Przez 
nią schodzi się do katakumb z grobami za-
konników. 

Dzień w zakonie rozpoczyna się o godz. 
3.30, a kończy wspólną modlitwą w kościele 
o godz. 18.30. Jest tak wypełniony modlitwą  
i pracą, by okres dnia i nocy wydawał się 
krótki i niewystarczający, by zawsze pozo-
stawało więcej rzeczy do zrobienia niż czasu 
na to przeznaczonego. Bezczynność stanowi 
bowiem jednego z głównych wrogów duszy. 
Przez cały czas zakonnicy zachowują milcze-
nie, rozmawiając jedynie wtedy (półgłosem  
i na uboczu), gdy jest to niezbędnie koniecz-
ne. Jedynie trzy razy w tygodniu: we wtorki, 
czwartki i w soboty mogą sobie pozwolić na 
krótką pogawędkę. Poza tym w klasztorze nie 
ma radia, telewizji, nie ma urlopów, nie prakty-
kuje się odwiedzin u rodziny. Wszystko to ma 
służyć stałemu skupieniu. Kameduli nie pro-
wadzą także działalności duszpasterskiej ani 
nie prowadzą żadnych działań apostolskich. 
Jedynie przyjmują mężczyzn na rekolekcje 
zamknięte. Do klasztoru przyjeżdżają ludzie 
młodzi, wchodzący w dorosłe życie, a także 
ci, którzy po różnych doświadczeniach poszu-
kują Boga, wyciszenia i odnowienia sił. Nie-
stety, surowe przepisy klauzurowe utrudniają 
odwiedzanie klasztoru. Dotyczy to przede 
wszystkim kobiet, które za furtę wpuszczane 
są jedynie 12 razy w ciągu roku, z okazji świąt.

Na podstawie informacji z internetu 
opracowali: Krystyna i Paweł Kruszewscy

Klasztor Ojców Kamedułów  
w Krakowie na Bielanach
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WIADOMOŚCI Opracowała: Anna Biesiekierska

Najmniejsze wsparcie finansowe 
dla polskich rodzin

PricewaterhouseCoopers przeprowadził dla „Pulsu Biznesu” analizę fi-
nansową polityki prorodzinnej w 25 krajach Unii Europejskiej. Sprawdzo-
no, na jaką pomoc od państwa w 2012 r. może liczyć małżeństwo z dwójką 
dzieci. 

Tylko Opatrzność 
uratuje nas przed 

powodzią
Południowo-zachodniej Polsce 

grozi powódź z 1997 r. Na budowie 
zbiornika przeciwpowodziowego  
w Raciborzu nie tylko nie wbito ło-
paty, ale nie ma nawet gotowych 
planów inwestycji. 

W wyniku opóźnień przewidywany 
koszt inwestycji wzrósł o ponad 300 
mln euro (1,2 mld zł). Teraz na zalew 
trzeba będzie wydać prawie 830 mln 
euro (3 mld 220 mln zł) – informuje 
„Polska Gazeta Codziennie”. 

Zbiornik przeciwpowodziowy Raci-
bórz Dolny na Odrze nie zostanie zbu-
dowany nawet za pięć lat, jak przewi-
dywał wielokrotnie zmieniany harmo-
nogram robót. – W tej sytuacji musimy 
ufać Opatrzności, że nie będzie takich 
opadów i spiętrzenia wody jak podczas 
powodzi tysiąclecia – mówi Paweł So-
loch, były szef Obrony Cywilnej. 

Kontrolerzy Najwyższej Izby Kontro-
li wykazali, że przez pięć lat nie udało 
się nawet sporządzić pełnego projektu 
inwestycji. W tej sytuacji wojewoda nie 
mógł wydać pozwolenia na budowę. 
Nie wykupiono gruntów, na których 
miałby powstać zalew. NIK alarmuje, 
że sama obsługa przyznanych kredy-
tów na ten cel już kosztowała Polskę 
prawie 12 mln zł.  W związku z tym 
trzeba będzie znaleźć nowe źródła fi-
nansowania inwestycji. Na pieniądze 
Unii Europejskiej nie można już liczyć, 
gdyż kończą się programy, w ramach 
których można je było uzyskać.

Polacy zgadzają się na oddanie  
swoich narządów

Z najnowszego badania CBOS na reprezentatywnej próbie losowej doro-
słych Polaków wynika, że 3/4 Polaków (74%) godzi się na oddanie po śmier-
ci swoich narządów do przeszczepu, natomiast około 1/7 (15%) sprzeciwia 
się temu. 

Pod uwagę wzięto zarówno ulgi 
podatkowe, jak i wszelkiego rodzaju 
świadczenia wypłacane na dzieci, tj. 
zasiłki, dodatki i inne. 

W Polsce taka rodzina otrzymałaby 
od państwa 528 euro dzięki uldze po-
datkowej. To 2,6% jej rocznych docho-
dów. Średnio w UE pomoc jest ponad 
dwukrotnie wyższa — wynosi 5,5% do-
chodów. Tylko w trzech przebadanych 
krajach rodzina dostałaby mniejsze 

wsparcie niż w Polsce: w Bułgarii (brak 
jakiejkolwiek pomocy, ale obowiązuje 
tam niski, płaski, 10-procentowy po-
datek), we Włoszech (1,9% dochodów) 
i w Grecji (2%). Największym wspar-
ciem od państwa dysponują rodziny 
we Francji. To jedyny kraj, w którym 
dzieci traktowane są jak równoprawni 
podatnicy. Czteroosobowa francuska 
rodzina rozkłada należne opodatkowa-
nie na cztery osoby, a nie na dwie.

– W porównaniu do wcześniejszych 
badań odsetek aprobujących pobranie 
narządów po śmierci zmniejszył się 
– zauważa Michał Feliksiak z CBOS.  
Z drugiej jednak strony stosunek Pola-
ków do transplantologii od lat jest przy-
chylny. 

Większość dorosłych deklaruje zgo-
dę na oddanie swoich narządów po 
śmierci, a także nie sprzeciwiłaby się 
ich pobraniu z ciała zmarłej osoby bli-
skiej pod warunkiem, że za życia nie 
zajmowała ona negatywnego stano-
wiska w tej sprawie. Problematyczny 
wydaje się jednak fakt, że większość 
Polaków nie zna opinii bliskich na ten 
temat i tylko nieliczni wiedzą, w jaki 
sposób prawo określa pobieranie na-
rządów od zmarłych. 

W Polsce obowiązuje zasada zgody 
domniemanej, a więc narządy można 
pobrać od każdego, kto wcześniej nie 
wniósł formalnego sprzeciwu poprzez 
wpisanie się do odpowiedniego reje-
stru. 

Z badania wynika, że obecnie więk-
szą liczbą zwolenników cieszy się za-
sada zgody wyrażonej – opowiada się 
za nią ponad połowa Polaków (51%), 
natomiast za regułą domniemania zgo-
dy niespełna 2/5 (39%). Co dwudzie-
sty respondent (5%) ocenia, że żadne  
z tych rozwiązań nie jest dobre. 

W porównaniu do ubiegłorocznego 
sondażu stosunek Polaków do prawa 
regulującego pobieranie narządów po 

śmierci zmienił się – wówczas przewa-
żała aprobata modelu, który aktualnie 
funkcjonuje w Polsce (brak sprzeciwu 
za życia). 

Dodajmy, że osoby najlepiej wy-
kształcone rzadziej wyrażają sprzeciw 
wobec pobrania narządów i jednocze-
śnie częściej opowiadają się za zgodą 
domniemaną. 

Zdaniem 23% ankietowanych ci, 
którzy nie godzą się na przeszczep 
narządów, postępują tak z powodów 
religijnych, m.in. z powodu wizji życia 
po śmierci, zmartwychwstania i zba-
wienia. 

Kościół katolicki nie sprzeciwia się 
transplantacjom. Pobieranie narządów 
od osób żyjących i zmarłych w celu 
ratowania zdrowia i życia traktuje jako 
przejaw bezinteresownej miłości bliź-
niego i uznaje je za moralnie godziwe, 
ale musi być świadomym i odpowie-
dzialnym aktem dawcy.

CZŁOWIEK
ZNALAZŁ

SPOSÓB
DAWANIA

CZĄSTKI 
SIEBIE SAMEGO

ABY INNI
MOGLI DALEJ

JAN PAWEŁ II
O TRANSPLANTACJI
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Galeria „Dzwonnica”
przy kościele św. Anny w Wilanowie

wystawa obrazów
Marty Piekut

Kwiatowe  
Nostalgie

zapraszamy!

Cud nad 
Wisłą

15 sierpnia 1920 r. Wojsko Pol-
skie ruszyło do uderzenia na Ar-
mię Czerwoną, już wtedy najpotęż-
niejszą, najliczniejszą i najbardziej 
nieludzką armię świata. Jej dywizje 
były już pewne pokonania Polaków, 
zdobycia Warszawy oraz dalszego 
marszu na Berlin, Paryż i inne sto-
lice Europy, według strategicznych 
planów podboju i dyrektyw rządu 
Rosji Sowieckiej.

Bitwa Warszawska 1920 r., zwana 
też Cudem nad Wisłą, ocaliła nie tylko 
niedawno odzyskaną polską niepodle-
głość. Była to jedna z trzech najważ-
niejszych bitew XX w. w dziejach świa-
ta, a zarazem jedna z decydujących 
w całej historii ludzkości. Wojsko Pol-
skie, na czele ze zwycięskim wodzem 
– marszałkiem Józefem Piłsudskim, 
zatrzymało i zwyciężyło milionową na-
wałę Armii Czerwonej i uratowało nie 
tylko Polskę, ale całą Europę przed 
niewolą oraz wprowadzeniem zbrodni-
czego sowieckiego totalitaryzmu i sys-
temu komunistycznego na bagnetach 
żołnierzy z czerwoną gwiazdą. Było 
to nawiązanie do najwspanialszych 
tradycji Rzeczypospolitej, kiedy to  
w krajach Zachodu powszechnie nazy-
wano Polskę „przedmurzem chrześci-
jaństwa” albo „przedmurzem Europy”, 
co było wówczas równoznaczne.

W sierpniowych dniach 1920 r. na 
stolicę zwróciły się oczy wszystkich: 
jeśli Warszawa zostałaby zajęta przez 
hordy wschodnich barbarzyńców, 
oznaczałoby to koniec niepodległego 
państwa. „Po trupie Polski” płomień 
światowej rewolucji ogarnąłby całą  

Europę, niszcząc jej chrześcijański 
fundament i zasady życia społecz-
nego. Dlatego tak dramatycznie za-
brzmiało pytanie postawione przed 
Bitwą Warszawską przez naczelnego 
wodza – Józefa Piłsudskiego: „Co wy-
bieramy, niewolę czy zwycięstwo?”. 
Odpowiedź mogła paść tylko jedna: 
„Zwycięstwo do ostatniej kropli krwi”. 

I zwycięstwo przyszło. Uproszone 
przez gorącą modlitwę, zanoszoną 
wspólnie przez władze i społeczeń-
stwo. Okupione wielkim wysiłkiem 
i poświęceniem całego Narodu. Do 
szeregów obrońców Ojczyzny pospie-
szyły nawet dzieci – jak 11-letni har-
cerz – Tadeusz Jeziorkowski z Płocka, 
odznaczony za męstwo Krzyżem Wa-
lecznych. Symboliczną ofiarę z życia, 
która rozpaliła nadzieję na zwycię-
stwo, poniósł ks. Ignacy Skorupka pod 
Ossowem – 14 sierpnia. 

Na następny dzień bolszewicy zapla-
nowali zdobycie Warszawy i przejęcie 

władzy przez komitet rewolucyjny... 
Ale nie zajęli już ani piędzi polskiej 
ziemi. W uroczystość Wniebowzięcia 
Najświętszej Maryi Panny żołnierze 
polscy przełamali front pod Radzymi-
nem i przeszli do ataku. Na północy, 
pod Nasielskiem, armia gen. Włady-
sława Sikorskiego rozgromiła nieprzy-
jaciela. 16 sierpnia ruszyło uderzenie 
znad Wieprza. „Niezwyciężona” Armia 
Czerwona uciekła w panice. 

Wygrana wojna z bolszewikami była 
pierwszym tak wielkim zwycięstwem 
oręża polskiego od czasu bitwy pod 
Wiedniem. Tryumf ten odnieśliśmy 
samodzielnie. Bez pomocy obojętnej 
Europy, sympatyzującej z ideologią 
komunistyczną, a nawet – jak Niemcy 
– otwarcie współdziałającej z bolsze-
wikami przeciwko Polsce. Tym więk-
sza jest nasza duma z Cudu nad Wisłą  
i wdzięczność obrońcom Ojczyzny.

(źródło: http://hotnews.pl/artpolska-887.html)
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1. Nabożeństwo różańcowe w intencji 
pielgrzymów zostanie odprawione 
dziś, o godz. 17.00. Następnie będzie-
my się modlić za zmarłych poleca-
nych w wypominkach rocznych. 

2. Jak każdego roku pomagamy naj-
uboższym rodzinom z naszej parafii  
w przygotowaniu ich dzieci do no-
wego roku szkolnego, dlatego dziś 
i w następną niedzielę prowadzimy 
zbiórkę ofiar na podręczniki, zeszyty 
i przybory do pisania.

3. W bieżącym miesiącu mamy jeszcze 
wolne intencje mszalne.

4. W tym tygodniu przypadają następu-
jące święta liturgiczne:

 - we wtorek, 14 sierpnia – wspomnie-
nie św. Maksymiliana Marii Kolbego, 
kapłana i męczennika;

 - w środę, 15 sierpnia – uroczystość 
Wniebowzięcia NMP. Porządek 
Mszy św. jak w każdą niedzielę, czyli  
o godz. 7.00, 8.30, 10.00, 11.30, 13.00 
i 18.00. Nie będzie Mszy św. o godz. 
20.00. Na każdej Mszy św., po komu-
nii świętej, poświęcimy kwiaty i owoce 
z naszych pól, działek i ogrodów;  

 - w piątek, 17 sierpnia – wspomnienie 
św. Jacka, kapłana.

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

5. Taca z dzisiejszej niedzieli przezna-
czona jest na potrzeby Katolickiego 
Uniwersytetu Lubelskiego.

XIX Niedziela Zwykła 
– 12 sierpnia 2012 r.

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.

KOMUNIKATY
DUSZPASTERSKIE

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

Już w początkach chrześcijaństwa 
zadawano sobie pytanie: w jaki spo-
sób skończyło się życie Najświęt-
szej Maryi Panny? Odpowiedź na 
to pytanie mogła najpewniej paść w 
Palestynie, gdzie Maryja ukończyła 
bieg swojego życia. 

To właśnie tam już w IV w. obcho-
dzono święto Wniebowzięcia Maryi  
w dniu 15 sierpnia. Istnieją dowody na 
to, że w V w. święto to znane było rów-
nież w Syrii, a nieco później w Egipcie  
i Abisynii. Na Zachodzie Wniebowzię-
cie Maryi zaczęto obchodzić w VII w. 

1 listopada 1950 r. papież Pius XII, 
mocą swojej najwyższej władzy na-
uczycielskiej, ogłosił dogmat o Wnie-
bowzięciu Najświętszej Maryi Panny. 
Dogmat ten pomija jednak zagadnie-
nie samej śmierci Maryi. Teologom 

15 sierpnia – uroczystość

WNIEBOWZIĘCIE  
NAJŚWIĘTSZEJ  
MARYI PANNY

pozostaje dociekanie, czy Matka Naj-
świętsza zaraz po swej chwalebnej 
śmierci została wzięta do nieba, czy 
też nie umarła i jakby we śnie została  
z duszą i ciałem przeniesiona do 
chwały niebieskiej.

K.K.


