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PIERWSZE CZYTANIE
Pwt 4,1-2.6-8

Mojżesz powiedział do ludu izraelskie-
go: A teraz, Izraelu, słuchaj praw i naka-
zów, które uczę was wypełniać, abyście 
żyli i doszli do posiadania ziemi, którą wam 
daje Pan, Bóg waszych ojców. Nic nie do-
dacie do tego, co ja wam nakazuję, i nic 
z tego nie odejmiecie, zachowując nakazy 
Pana, Boga waszego, które na was na-
kładam. Strzeżcie ich i wypełniajcie je, bo 
one są waszą mądrością i umiejętnością 
w oczach narodów, które usłyszawszy  
o tych prawach powiedzą: Z pewnością 
ten wielki naród to lud mądry i rozumny. Bo 
któryż naród wielki ma bogów tak bliskich, 
jak Pan, Bóg nasz, ilekroć Go wzywamy? 
Któryż naród wielki ma prawa i nakazy tak 
sprawiedliwe, jak całe to Prawo, które ja 
wam dziś daję?

PSALM RESPONSORYJNY
Ps 15,1-5

REFREN: 
Prawy zamieszka w domu Twoim, Panie

Kto zamieszka na Twej górze świętej? 
Ten, kto postępuje nienagannie,  
działa sprawiedliwie 
i mówi prawdę w swym sercu, 
kto swym językiem oszczerstw nie głosi.

Kto nie czyni bliźniemu nic złego, 
nie ubliża swoim sąsiadom, 
kto za godnego wzgardy uważa złoczyńcę, 
ale szanuje tego, kto się boi Pana.

Kto dotrzyma przysięgi dla siebie niekorzystnej, 
kto nie daje swych pieniędzy na lichwę 
i nie da się przekupić przeciw niewinnemu. 
Kto tak postępuje, nigdy się nie zachwieje

DRUGIE CZYTANIE
Jk 1,17-18.21b-22.27

Każde dobro, jakie otrzymujemy, i wszel-
ki dar doskonały zstępują z góry, od Ojca 
świateł, u którego nie ma przemiany ani 
cienia zmienności. Ze swej woli zrodził 
nas przez słowo prawdy, byśmy byli jakby 
pierwocinami Jego stworzeń. a przyjmijcie 
w duchu łagodności zaszczepione w was 
słowo, które ma moc zbawić dusze wasze. 
Wprowadzajcie zaś słowo w czyn, a nie 
bądźcie tylko słuchaczami oszukującymi 
samych siebie. Religijność czysta i bez ska-
zy wobec Boga i Ojca wyraża się w opiece 
nad sierotami i wdowami w ich utrapieniach 
i w zachowaniu siebie samego nieskala-
nym od wpływów świata.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ
Jk 1,18

Ze swej woli zrodził nas przez słowo 
prawdy, abyśmy byli jakby pierwocinami 
Jego stworzeń.

EWANGELIA
Mk 7,1-8.14-15.21-23

Zebrali się u Niego faryzeusze i kilku 
uczonych w Piśmie, którzy przybyli z Je-
rozolimy. I zauważyli, że niektórzy z Jego 
uczniów brali posiłek nieczystymi, to zna-
czy nie obmytymi rękami. Faryzeusze bo-
wiem, i w ogóle Żydzi, trzymając się trady-
cji starszych, nie jedzą, jeśli sobie rąk nie 
obmyją, rozluźniając pięść. I /gdy wrócą/ 
z rynku, nie jedzą, dopóki się nie obmy-
ją. Jest jeszcze wiele innych /zwyczajów/, 
które przejęli i których przestrzegają, jak 
obmywanie kubków, dzbanków, naczyń 
miedzianych. Zapytali Go więc faryzeusze 
i uczeni w Piśmie: Dlaczego Twoi ucznio-
wie nie postępują według tradycji star-

szych, lecz jedzą nieczystymi rękami? 
Odpowiedział im: Słusznie prorok Izajasz 
powiedział o was, obłudnikach, jak jest 
napisane: Ten lud czci Mnie wargami, lecz 
sercem swym daleko jest ode Mnie. Ale 
czci Mnie na próżno, ucząc zasad poda-
nych przez ludzi. Uchyliliście przykazanie 
Boże, a trzymacie się ludzkiej tradycji, /do-
konujecie obmywania dzbanków i kubków. 
I wiele innych podobnych rzeczy czynicie/. 

Potem przywołał znowu tłum do siebie  
i rzekł do niego: Słuchajcie Mnie, wszyscy, 
i zrozumiejcie! Nic nie wchodzi z zewnątrz 
w człowieka, co mogłoby uczynić go nie-
czystym; lecz co wychodzi z człowieka, 
to czyni człowieka nieczystym. Z wnętrza 
bowiem, z serca ludzkiego pochodzą złe 
myśli, nierząd, kradzieże, zabójstwa, cu-
dzołóstwa, chciwość, przewrotność, pod-
stęp, wyuzdanie, zazdrość, obelgi, pycha, 
głupota. Całe to zło z wnętrza pochodzi  
i czyni człowieka nieczystym.

Oto słowo Pańskie.

Faryzeusze i uczeni w Pi-
śmie to ludzie, którzy żyli  
w świadomości bliskości 
Boga i własnej doskonałości 
moralno-duchowej. 

Zachowywali 613 nakazów 
i zakazów, które ich zdaniem 
gwarantowały życie w po-
bożności i bliskości Jahwe. 
Ich ideałem było osiągnięcie 
świętości drogą wychowywa-
nia siebie i innych w duchu 
Prawa. 

Słowo „faryzeusz” oznacza 
kogoś, kto jest ,,oddzielony” 
– w domyśle – od grzechu. 
Formalizm w zachowywaniu 
czystości rytualnej i przepi-
sów prawa zamknął ich jed-
nak na ducha Prawa Bożego. 
A ducha prawa i przykazań 
stanowi miłość Boga i bliź-
niego. Jak bowiem mówi św. 
Paweł, litera zabija, a duch 
ożywia. 

Otwórzmy zatem serca na 
miłość wobec Pana Boga  
i bliźniego, a wówczas za-
chowamy także literę Prawa.

ks. dr Michał Dubicki

K O M E N TA R Z

Jezus i faryzeusze  
Paul Gustave Doré (1832 - 1883),
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HISTORIA PAPIESTWA
cz.9Opracował Jerzy Kruszewski

23. Święty Stefan I  (254 – 257)
Po dwumiesięcznym wakacie po śmierci Lucju-

sza I rozpoczął się pontyfikat wolny wprawdzie od 
prześladowań, za to zdominowany przez gwał-
towny spór wewnątrzkościelny o ważność here-
tyckiego chrztu. Dyskutowano, czy heretycy mogą 
udzielać ważnego chrztu, a osoby przychodzące 
po takim sakramencie do Kościoła należy uznać 
za ochrzczone, czy nie. Wedle zwyczaju rzym-
skiego powtórny chrzest był wykluczony. Doszło 
do niebezpiecznej dla wspólnoty kościelnej pole-
miki pomiędzy Stefanem I a Cyprianem. Spór ten 
mógł się zakończyć kolejną schizmą, ponieważ 
biskup Kartaginy – Cyprian – cieszył się wówczas 
wielkim autorytetem, większym nawet niż biskup 
Rzymu. 

Cyprian uważał, że chrzest heretyków jest nie-
ważny, gdyż heretycki szafarz nie może udzielić 
tego, czego sam nie ma; nie może przekazać 
Ducha Świętego, skoro sam Go nie posiada. 

Dlatego też na dwóch synodach kartagińskich 
opowiedział się za powtórnym chrztem. Stefan I 
głosił natomiast, iż osoba szafarza udzielającego 
sakramentu chrztu nie ma znaczenia, gdyż jest on 
jedynie narzędziem – resztę czyni Duch Święty. 

Papież Stefan I napisał do Cypriana ostry list,  
w którym kategorycznie zakazał praktyk powtór-
nego chrztu. Przypomniał o jurysdykcyjnym pry-
macie biskupa Rzymu, gdyż oponent traktował 
ten tytuł jedynie jako honorowy zaszczyt. 

Spór między biskupami przerwała ich śmierć. 
Cyprian poniósł męczeństwo podczas prześlado-
wań za cesarza Waleriana. Ojciec Święty Stefan 
I – według wcześniejszych przekazów – został 
ścięty podczas nabożeństwa, które odprawiał 
w katakumbach. Obecnie podaje się jednak, że 
zmarł śmiercią naturalną.

Spoczywa w krypcie papieskiej, na cmentarzu 
św. Kaliksta. Wspominamy go 2 sierpnia.

Cdn.

24. Święty Sykstus II  (257 – 258)
Należał do najbardziej czczonych męczenników 

pierwszych wieków chrześcijaństwa. 
Jego pontyfikat przypadł na okres, w którym tole-

rancyjny do tej pory cesarz Walerian wznowił prze-
śladowania. Chrześcijanom nie wolno było uczest-
niczyć w uroczystościach religijnych ani gromadzić 
się na cmentarzach. 

Święty prawdopodobnie był Ateńczykiem, toteż 
jego imię brzmiało zapewne Xystus. Jeszcze jako 
wyświęcony kapłan został uwięziony razem z papie-
żem Stefanem I. Kiedy został jego następcą, schro-
nił się w katakumbach, skąd kierował Kościołem. 
Próbował zakończyć spór, który poprzednik toczył 
z Kościołami w Afryce i Azji Mniejszej w sprawie 
ponownego chrztu. Zachował się fragment listu do 
biskupa Dionizego z Aleksandrii, w którym Syk-
stus uzasadniał ważność heretyckiego chrztu, o ile 
udzielono go w imię Trójcy Świętej. Zdołał doprowa-
dzić do pojednania z Cyprianem, biskupem Kartagi-

ny, i tym samym zażegnał rozłam w Kościele. 
Te zasługi świadczą o tym, że był człowiekiem  

o pokojowym usposobieniu. 
Kiedy rozpoczęły się prześladowania, poddano 

go szczególnej inwigilacji. W 258 r. cesarz wydał 
edykt, na podstawie którego wymordowano wie-
lu biskupów, kapłanów i diakonów, a na świeckich 
chrześcijan zaczęły spadać surowe kary. 

Cesarscy agenci pojmali papieża Sykstusa II 
podczas sprawowania przez niego liturgii w kata-
kumbach Pretekstata, gdy siedział na tronie i prze- 
mawiał do zebranych. Egzekucję przez ścięcie mie-
czem wykonano natychmiast. Ciało przeniesiono 
do krypty papieskiej na cmentarzu św. Kaliksta,  
a w kaplicy za ołtarzem ukryto splamiony krwią tron 
biskupi. 

W 1854 r. Jan Chrzciciel de Rossi odkrył kryptę 
papieską, w której odnaleziono relikwie Sykstusa.

Kościół czci jego pamięć 7 sierpnia.

25. Święty Dionizy  (259 – 268)
Ojczyzna jego pochodzenia pozostaje niestety 

nieznana. Przypuszczano nawet, że zanim został 
kapłanem rzymskim, był pustelnikiem, ale według 
opinii historyków wydaje się to mało prawdopo-
dobne.

Jeszcze jako kapłan został wezwany przez 
biskupa Aleksandrii, Dionizego, do pomocy  
w rozpowszechnieniu decyzji poprzednich pa-
pieży w sprawie ważności chrztu heretyków. 
Wkrótce zresztą sam biskup aleksandryjski po-
padł w herezję tryteizmu i subordynacjonizmu, 
głosząc, że Syn Boży został stworzony przez 
Ojca, co podważało współistotność Osób Bo-
skich. Kiedy więc Dionizy został zwierzchnikiem 
Kościoła – a na skutek prześladowań stało się 
to dopiero po kilkunastomiesięcznym wakacie – 
zwołał synod rzymski. W jego efekcie powstał list 
do wiernych, w którym potępiono błędną naukę 
oraz podkreślono nauczanie Kościoła o równo-
ści Ojca i Syna. 

Kiedy cesarz Walerian znalazł się w niewoli 
perskiej, nowy władca – Galienus – zniósł jego 
edykty prześladowcze, a chrześcijanie odzyskali 
skonfiskowane wcześniej majątki. Pomogło to pa-
pieżowi Dionizemu w odbudowie gminy rzymskiej 
po okresie prześladowań. Ustalił nowy podział ad-
ministracyjny w ramach metropolii, przydzielając 
parafie i cmentarze poszczególnym kapłanom, 
a także zaprowadził ład w posługiwaniu duszpa-
sterskim. 

Według św. Bazylego Wielkiego, Ojciec Święty 
odznaczał się wielkodusznością, ponieważ udzie-
lił wsparcia chrześcijanom z Cezarei Kapadockiej 
(obecnie Turcja), którzy przeżyli najazd barba-
rzyńców. Przesłał im wówczas nie tylko list ze sło-
wami pociechy, ale również pieniądze na wykup 
chrześcijan z niewoli. 

Święty zmarł w Rzymie, a pochowano go  
w krypcie papieskiej, w katakumbach św. Kaliksta. 
Kościół Powszechny czci jego pamięć 26 grudnia.

Na podstawie „Pocztu papieży” 
autorstwa Michała Gryczyńskiego 
oraz materiałów z internetu.
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KLASZTORY W POLSCE
cz.9

Karmelici bosi
Karmelici bosi (OCD) wyłonili się ze wspólnoty karmelitańskiej w wyniku 
reform wewnątrz Zakonu Braci Najświętszej Maryi Panny z Góry Karmel, 
dokonanych w XVI w. przez św. Teresę z Ávili i św. Jana od Krzyża.

Po upadku Królestwa Jerozolimskiego kar-
melici przenieśli się do Europy, gdzie nastąpiło 
złagodzenie pierwotnej reguły życia zakonne-
go. Z czasem jednak wyłoniła się grupa zakon-
ników oraz sióstr zakonnych pragnąca powrotu 
do surowej reguły św. Alberta, zgodnie z którą 
było zorganizowane życie pierwotnej wspól-
noty karmelitańskiej. Pierwszy reformowany 
klasztor powstał wśród karmelitanek w Ávili,  
w 1562 r. Wkrótce zmiany objęły także wspólno-
ty męskie. W 1593 r. Stolica Apostolska uznała 
karmelitów bosych za niezależną wspólnotę 
zakonną w odróżnieniu od karmelitów trzewiko-
wych, którzy nie poddali się reformom.

Karmelici bosi odznaczają się surowością 
życia oraz pogłębioną duchowością, opiera-
jącą się na kontemplacji, modlitwie, poście  
i milczeniu. Zajmują się działalnością religijną 
i duszpasterską w miastach, propagowaniem 
kultu maryjnego oraz organizacją zamkniętych 
rekolekcji i dni skupienia. Przez swoje śluby 
poświęcają się na służbę Maryi, ofiarując Jej 
życie, cześć i pokorne uniżenie. 

Do Polski przybyli w 1605 r. Pierwszy klasz-
tor Niepokalanego Poczęcia NMP założyli  
w Krakowie. Przed rozbiorami, w chwili naj-
większego rozkwitu zgromadzenia, posiadali 
28 klasztorów z 400 zakonnikami. Czasy roz-
biorów i kasat przetrwał jednak jedynie klasz-
tor w Czernej, w którego murach żył św. Rafał 
Kalinowski. 

Obecnie zakon liczy ponad 4600 zakonni-
ków, w tym około 370 Polaków. Karmelici bosi 
mają w Polsce 32 klasztory zorganizowane  
w dwie prowincje. Prowadzą także działalność 
misyjną w Burundi i Rwandzie, apostołują  
w Czechach, USA, Argentynie, na Białorusi, 
Słowacji i Ukrainie. Warto też dodać, że na 
przestrzeni dziejów zakon wydał 45 świętych  
i błogosławionych oraz 1 doktora Kościoła.

Klasztor w Czernej
Klasztor został ufundowany w 1629 r. przez 

Agnieszkę z Tęczyńskich Firlejową. 
Aż do 1805 r. stanowił pustelnię i wierni nie 

mieli do niego wstępu. Po wyłączeniu świątyni 
spod klauzury Czerna stała się miejscem kultu 
św. Rafała Kalinowskiego oraz Matki Boskiej 
Szkaplerznej, której obraz wisi w kościele.

Kompleks znajduje się w Dolinie Eliaszówki 
i niemal ze wszystkich stron otacza go leśny 
rezerwat przyrody Dolina Eliaszówki. Usytu-
owany jest na stoku wzgórza porośniętego 
lasem, który skrywa pozostałości po dawnych 
zabudowaniach klasztornych. Cały teren o po-
wierzchni 80 ha pierwotnie otaczał mur klauzu-
rowy o długości ponad 4 km i wysokości 2,5 m, 
wzniesiony w latach 1640-1672. Jego ruiny za-
chowały się do dziś. Stanowił on granicę klau-
zury papieskiej. Wybudowano także 12 dom-
ków pustelniczych, z których tylko po czterech 
pozostały ślady. Jeden z nich, zwany pustelnią 
św. Agnieszki, powstał w 1966 r. Zachowały 
się również ruiny Mostu Pustelniczego, zwane-
go Diabelskim Mostem (1671-1691), z którym 
wiążą się liczne legendy. Na stoku wzgórza –  
w latach 1986-1990 – wzniesiono stacje drogi 
krzyżowej z rzeźbami Alfreda Kotowskiego.

Klasztor mieści się na planie czworobo-
ku o wymiarach 70x70 m, w centrum którego 
znajduje się kościół. Do zabudowań przylega 
cmentarz. Studnia, stojąca na klasztornym 
podwórzu, została wykuta w litej skale w la-
tach 1644-1651. Jej głębokość wynosi 21,5 m,  
a średnica 2 m. Obudowano ją później kopułą, 
pokryto gontem i wsparto ośmioma kolumnami.

Przy leśnych ścieżkach można natrafić na 
zagłębienia w ziemi po zasypanych sztolniach 
wydobywczych rudy galmanu z przełomu XIX 
i XX w.

Kościół św. Eliasza konsekrowano w 1644r. 
Jest to miejsce kultu Matki Boskiej Szka-
plerznej i św. Rafała Kalinowskiego. Świąty-
nię wzniesiono na planie krzyża łacińskiego  
w stylu wczesnobarokowym i ozdobiono czar-
nym marmurem dębnickim (kamieniołom  
w Dębniku należał wówczas do klasztoru).  
Z tego też materiału wykonano m.in. ołtarze, 
posadzkę i świeczniki oraz portal prowadzący 
do kościoła. Przy wejściu do niego, pod po-
sadzką, pochowano fundatorkę klasztorną. 

Do kościoła przylegają dwie kaplice:  
św. Jana od Krzyża oraz św. Rafała Kalinow-
skiego, gdzie umieszczone są jego szczątki. 
W ołtarzu głównym wstawiono obraz przed-
stawiający św. Eliasza, namalowany przez To-
masza Dolabellę w 1640 r. Z ołtarza bocznego 
patrzy zaś z obrazu otoczonego czcią Matka 
Boska Szkaplerzna. 

Czernieński obraz Matki Bożej Szkaplerznej, 
wzorowany na wizerunku Matki Bożej Śnieżnej 
z bazyliki Santa Maria Maggiore w Rzymie, jest 
kopią poprzedniego dzieła stworzonego na 
płótnie. Na skutek wysokiej wilgotności w ka-
miennym, nieogrzewanym kościele tamto płót-
no rozpadło się. Zakonnicy zamówili więc wier-
ną kopię cudownego obrazu, ale wykonaną 
na trwałym materiale, czyli w tym wypadku na 
blasze miedzianej. Obraz namalował krakowski 
artysta – Paweł Gołębiowski, który w połowie 
XVIII w. realizował wiele zamówień dla klaszto-
ru w Czernej. W 1988 r. wizerunek doczekał się 
koronacji koronami papieskimi. Od tego czasu 
znacznie ożywił się ruch pielgrzymkowy. Wielu 
odwiedzających wiernych przyjmuje szkaplerz 
– znak zbawienia i przynależności do Maryi. 
Ponadto utrwaliła się praktyka pielgrzymek 
dzieci po I Komunii Świętej w celu przyjęcia 
do szkaplerza i oddania się pod opiekę Matki 
Bożej.

Przed kościołem znajduje się plac, przy któ-
rym w 1995 r. wykonano grotę z pomnikiem 
biblijnego proroka Eliasza i scenami z jego 
żywota, dłuta Alfreda Kotkowskiego, oraz źró-
dełko w kształcie serca z rzeźbą kruka, który 
według Pisma Świętego przynosił prorokowi 
pożywienie. Na zboczu wzgórza, widocznego 
sprzed świątyni, wybudowano ołtarz polowy,  
a nad nim punkt widokowy.

Na podstawie informacji z internetu 
opracowali: Krystyna i Paweł KruszewscyKlasztor Karmelitów Bosych - Czerna

M
atka Boska Szkaplerzna
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WIADOMOŚCI Opracowała: Anna Biesiekierska

Drodzy, Bracia i Siostry!
 Każdy naród posiada miejsca 

szczególnej wartości, które okre-
ślają jego tożsamość, są ważne 
dla historii, kultury i wiary.

Jednym z takich miejsc dla 
Polaków jest Rzymskokatolicka 
Parafia pod wezwaniem świętej 
Anny w Warszawie-Wilanowie.

Fundacja Ecclesia Villano-
vensis została powołana po to, 
by otoczyć opieką to szczegól-
ne miejsce, żeby ono służyło 
wszystkim, zarówno dzisiaj, jak  
i w przyszłości.

Zwracam się do Tych, którym 
leży na sercu troska o wartości 
kultury duchowej i materialnej – 
dajcie świadectwo, że realizacja 
szczytnych celów Fundacji jest 
dla Was ważna i wspomóżcie jej 
działalność.

Z serca Wszystkim błogosławię

† Józef Kardynał Glemp
        Prymas Polski

WSPOMÓŻ RENOWACJĘ 
KOŚCIOŁA św.ANNY 

w Wilanowie

Fundacja Ecclesia 
Villanovensis

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!

Rokrocznie mniej Polaków
Z najnowszych statystyk GUS-u wynika, że w pierwszym półroczu 2012 r. 

Polki urodziły 193,8 tys. dzieci – tylko 3,9 tys. (o 2,1%) więcej niż w tym samym 
okresie w roku ubiegłym. 

Tańsze leki niż w Niemczech i Francji
Jak twierdzi „Puls Biznesu”, resort zdrowia – w ramach wejścia w życie 

ustawy refundacyjnej – zmusił producentów leków do drastycznego obni-
żenia cen farmaceutyków, w efekcie czego niektóre specyfiki są w Polsce 
kilkakrotnie tańsze niż w Niemczech czy Francji. 

Według analityków mieszkania będą 
tanieć, choć już wolniej niż w pierw-
szym półroczu, co najmniej do jesieni 
przyszłego roku. – Najbardziej taniały 
ostatnio te o dużym metrażu – powie-
dział PAP analityk z Centrum AMRON 
– Jerzy Ptaszyński.

W porównaniu z pierwszym kwarta-
łem br., w drugim kwartale największy 
spadek cen nastąpił we Wrocławiu –  
o 182 zł za m2, do poziomu 5 tys. 473 
zł. W Warszawie średnia cena trans-
akcyjna spadła do poziomu 7 tys. 407 
zł za m2, czyli o 129 zł w stosunku do 
pierwszego kwartału br. Ponadto śred-
nie ceny za m2 mieszkania wynosiły: 
w Krakowie – 6 tys. 187 zł, w Gdań-
sku – 5 tys. 397 zł, w Poznaniu – 5 tys. 
103 zł, w Białymstoku – 4 tys. 45 zł,  
w Łodzi – 3 tys. 793 zł, a w Katowicach –  
3 tys. 166 zł.

Zdaniem analityków AMRON-SAR-
FiN, na obniżkę cen mieszkań wpłynę-
ły dwa czynniki: wzrost podaży nowych 
mieszkań, obserwowany od połowy 
2010 r., oraz mniejsza dostępność kre-
dytów, przekładająca się na osłabienie 
popytu. 

W ocenie specjalistów spadające ceny 
transakcyjne mieszkań nie stanowią wy-
starczającego bodźca dla klientów do 
zaciągania długoterminowych kredytów.

Na 100 kobiet w wieku między 15. 
a 49. rokiem życia przypada zaledwie 
130 urodzonych dzieci. To wciąż o wie-
le za mało, by nasz kraj przestał się 
wyludniać – alarmuje „Dziennik Gaze-
ta Prawna”. Aby zachować stabilność 
społeczeństwa i gospodarki, co roku 
powinno przychodzić na świat 600-
650 tys. dzieci. 

Jeśli chodzi o kraje europejskie, go-
rzej pod względem dzietności jest tyl-
ko w Czechach, na Litwie i w Rumunii.  
W światowym rankingu Polska zajmuje 
208. miejsce na 228 sklasyfikowanych 
państw. Pod względem liczby nowo 
narodzonych dzieci, przypadających 
na tysiąc mieszkańców, zajmujemy 
193. miejsce. 

Obecnie wiek 28-30 lat osiągają ko-
biety, które przyszły na świat w czasie 
wyżu demograficznego z lat 80. W latach 
1982-1984 rodziło się rocznie 700 tys. 
dzieci – prawie dwa razy więcej niż obec-
nie. Ponadto zapoczątkowane w latach 
90. zmiany demograficzne spowodowały 
wzrost średniego wieku rodzących kobiet. 
W 1990 r. wynosił on 26,2 roku, podczas 
gdy teraz zbliża się do 29 lat. Rośnie tak-
że grupa kobiet gotowych rodzić dzieci 
jeszcze później – w wieku 30-34 lat. 

Demografowie twierdzą, że wciąż jesz-
cze mamy szansę, aby wykorzystać to 
pokolenie kobiet do zwiększenia popu-
lacji Polaków. Później w wiek najwyższej 
płodności będą wchodzić już znacznie 
skromniejsze liczebnie grupy pań.

Kiedy kupić mieszkanie?
W drugim kwartale tego roku ceny transakcyjne mieszkań nowych i uży-

wanych w dużych miastach spadły o 1-3% – wynika z raportu o kredytach 
mieszkaniowych nieruchomości AMRON-SARFiN. 

Doprowadziło to do sytuacji, że leki 
– przede wszystkim innowacyjne – 
zaczynają być masowo wywożone  
z kraju. Już teraz można wymienić ta-
kie, które w 80% trafiają na eksport, 
prowadzony zarówno przez hurtow-

nie, jak i przez łamiące prawo apteki. 
Rocznie polski rynek staje się uboższy 
o lekarstwa warte 800 mln zł. Eksperci 
przewidują, że w najbliższych kilku la-
tach ta kwota może się potroić.
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zadanie 1: Rozwiąż test:

1. Według tradycji rodzicami Maryi są:

 a) Zachariasz i Elżbieta

 b) Joachim i Anna

 c) Adam i Ewa

2. Święto Narodzenia Najświętszej  
    Maryi Panny obchodzimy:

 a) 7 września

 b) 8 września

 c) 9 września

3. W święto Narodzenia Najświętszej  
    Maryi Panny ma miejsce:

 a) błogosławieństwo ziarna siewnego i nasion

 b) posypywanie głów popiołem

 c) specjalna modlitwa za pomordowanych w obozach, 
           więzieniach i łagrach 

4. W Polsce święto Narodzenia Najświętszej Maryi 
    Panny obchodzi się również pod nazwą:

 a) Matki Bożej Zielnej

 b) Matki Bożej Gromnicznej

 c) Matki Bożej Siewnej

zadanie 2: Uzupełnij schemat:

W NIEDZIELE I ŚWIĘTA NAKAZANE UCZESTNICZYĆ 
WE MSZY ŚW. I POWSTRZYMAĆ SIĘ OD PRAC 

NIEKONIECZNYCH

POEZJA NA NIEDZIELĘ
Z wnętrza bowiem, z serca ludzkiego pochodzą 
złe myśli, nierząd, kradzieże, zabójstwa, cudzołó-
stwa, chciwość, przewrotność, podstęp, wyuzda-
nie, zazdrość, obelgi, pycha, głupota. Całe to zło 
z wnętrza pochodzi i czyni człowieka nieczystym.

(Mk 7, 21 - 23)

ks. Jan Twardowski

Miłość
czystość ciała 
czystość rąk pana przewodniczącego 
czystość idei 
czystość śniegu co płacze z zimna 
wody co chodzi nago 
czystość tego co najprościej 
i to wszystko psu na budę 
bez miłości

Maria Imelda Kosmala 

Czystość
Czystość 
nie jest uroczą nieświadomością oseska 
sterylną wolnością od pokus 
śnieżnym angelizmem z odmrożonym sercem 
wyniosłym szczytem w pejzażu depresji 
ostrzegawczym znakiem na wirażu życia 
buszem dziewiczym w getcie świata
zrośnięta z miłością jak syjamska siostra 
ma barwę ognia rozżarzonego do białości
niepodzielna czułość 
z której wszyscy rosną

Wacław Oszajca

Maria z Magdali  
oni
poznawali ją gorącością warg
zachłannością splecionych ramion
w najciemniejszą noc
bezbłędnie trafiali do jej drzwi
a w najjaśniejszy dzień
tylko ty
przyznałeś się do niej.

Paolo Veronese Nawrócenie Marii Magdaleny

KĄCIK DLA DZIECI
Autor: Maciej Lichota

Każda niedziela 
w ciągu roku

…………………………………………… 1 stycznia

uroczystość Objawienia Pańskiego .....................

uroczystość Najświętszego Ciała  
i Krwi Chrystusa .....................

…………………………………………… 15 sierpnia

uroczystość Wszystkich Świętych .....................

…………………………………………… 25 grudnia

Święta 
nakazane
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1. Dziś przypada I niedziela miesiąca. Nabo-
żeństwo adoracyjne zostanie odprawione o 
godz. 17.00, a następnie odbędzie się procesja 
eucharystyczna wokół świątyni. Prosimy mini-
strantów, bielanki, asystę kościelną i wszystkie 
wspólnoty parafialne o udział w procesji. 

2. Dziś również, z racji rozpoczynającego się 
nowego roku szkolnego, podczas Mszy św. 
o godz. 11.30 poświęcimy tornistry, zeszyty 
i książki.

3. W tym tygodniu przypada I czwartek oraz  
I piątek miesiąca. 

 W czwartek, 6 września, Msza św. wotywna  
o Chrystusie Najwyższym i Wiecznym Ka-
płanie zostanie odprawiona o godz. 17.00, 
następnie odmówimy Koronkę do Miłosier-
dzia Bożego. W tym dniu, w sposób szcze-
gólny, modlimy się o powołania kapłańskie. 

 W piątek, 7 września, Msza św. wotywna  
o Najświętszym Sercu Pana Jezusa zosta-
nie odprawiona o godz. 12.00. Z sakramentu 
pokuty i pojednania będzie można skorzy-
stać rano i od godz. 16.00, w czasie adoracji 
Najświętszego Sakramentu. Pragniemy 
również odwiedzić chorych oraz osoby  
w podeszłym wieku. Imiona i nazwiska oraz 
adresy osób pragnących skorzystać z sa-
kramentu pokuty i pojednania oraz przyjąć 
Najświętszy Sakrament prosimy zgłaszać  
w zakrystii lub w kancelarii parafialnej.

4. Uroczysta Msza św. w rocznicę Wik-
torii Wiedeńskiej zostanie odprawiona  
w naszym kościele w środę, 12 września,  
o godz. 18.00. Mszy św. przewodniczyć bę-
dzie Jego Eminencja kard. Kazimierz Nycz.  
W czasie Eucharystii modlić się będziemy 
za naszych parafian i wszystkich mieszkań-
ców Wilanowa. Zapraszamy do licznego 
udziału w uroczystości.

5. Zachęcamy do udziału w nabożeństwach – 
w dni powszednie o godz. 17.30:

- w poniedziałek – nabożeństwo do św. Anny,
- w środę – nabożeństwo do Matki Bożej Nie-

ustającej Pomocy,
- w czwartek – Koronka do Miłosierdzia Bożego, 
- w piątek – adoracja Najświętszego Sakramen-

tu w godzinach od 12.30 do 17.00.

6. Taca z dzisiejszej niedzieli przeznaczona 
będzie na remonty w naszym kościele. 

XXII Niedziela Zwykła – 2 września 2012 r.
 Otrzymaliśmy wymagane zezwolenia i ofer-

tę na wymianę okien. Prace planowane są 
na drugą połowę października. Serdecznie 
dziękujemy wszystkim parafianom, którzy 
składają na ten cel większe ofiary, oraz tym, 
którzy regularnie wpłacają pieniądze na 
konto parafialne.

7. We wrześniu mamy jeszcze wolne intencje 
mszalne.

8. W tym tygodniu przypadają następujące 
święta liturgiczne:

 w poniedziałek, 3 września – wspomnienie 
św. Grzegorza Wielkiego, papieża i doktora 
Kościoła;

 w sobotę, 8 września, święto Narodzenia  
Najświętszej Maryi Panny. 

  Błogosławieństwo ziarna siewnego i innych 
nasion odbędzie się po Mszy św. o godz. 
7.00, 12.00 i 18.00. 

Wszystkim, obchodzącym w tym tygodniu imie-
niny, składamy serdeczne życzenia błogo-
sławieństwa Bożego oraz wszelkiej pomyśl-
ności w życiu osobistym i zawodowym.

9. W najbliższym czasie sakramentalny zwią-
zek małżeński zawrą:

- Marcin Kruk, kawaler z parafii pw. św. Klemen-
sa w Warszawie, i Ewelina Elwira Chwedo-
ruk, panna z parafii tutejszej – zapowiedź I;

- Przemysław Andrzej Ulewicz, kawaler z parafii 
pw. Opatrzności Bożej w Warszawie, i Kata-
rzyna Sylwia Maciejowska, panna z parafii 
tutejszej – zapowiedź I;

- Marek Andrzej Kortylewicz, kawaler z parafii 
tutejszej, i Karolina Dominika Taborek, pan-
na z parafii pw. Opatrzności Bożej w Wilano-
wie – zapowiedź II.

Każdy, kto by wiedział o przeszkodach zacho-
dzących między narzeczonymi, zobowiąza-
ny jest powiadomić kancelarię parafialną. 
Narzeczonych polecamy modlitwie parafian.

10. Miłosiernemu Bogu polecamy zmarłych  
w ostatnim miesiącu naszych parafian: 

 - śp. Feliksa Karaszewskiego,
 - śp. Reginę Adamiak,
 - śp. Grażynę Mentkę.
Wieczny odpoczynek racz im dać Panie,  
a światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech 
odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen.

KOMUNIKATY DUSZPASTERSKIE

Zapraszamy 
do księgarenki parafialnej

EFFATHY
która mieści się 

w prawym przedsionku świątyni.
Oprócz książek można tu zakupić:
● kalendarze ● świece ● różańce  

● okolicznościowe kartki ●  
● medaliki i inne dewocjonalia.

Rzymskokatolicka Parafia pw. św.Anny w Wilanowie
ul. Kolegiacka 1, 02-496 Warszawa
tel./fax 22 842 18 01
(tel. czynny od pn. do pt. 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
www.parafiawilanow.pl
e-mail: parafiawilanow@warszawa.opoka.org.pl    -Wydawca

GALERIA 
W DZWONNICY

ZAPRASZA

na wystawę
-gobelinów
-rysunku

-malarstwa
Elżbiety Siegoczyńskiej  

- Kanieckiej
Ekspozycję będzie można oglądać 

przez cały wrzesień.

Wernisaż wystawy odbędzie się  
1 września, o godz. 16.00. 
Zapraszamy na to kulturalne 

wydarzenie z osobami 
towarzyszącymi.  

Przewidziana muzyka na żywo  
oraz miły poczęstunek.

ELŻBIETA SIEGOCZYŃSKA-KANIECKA 
studiowała na ASP w Warszawie, na 
Wydziale Malarstwa, w pracowni Tadeusza 
Dominika i Aleksandra Kobzdeja. Dyplom 
z wyróżnieniem otrzymała w Pracowni 
Tkactwa Artystycznego pod kierunkiem 
Wojciecha Sadleya w 1970 r. 
Po ukończeniu studiów zajmowała się 
głównie tkaniną artystyczną, a także 
rysunkiem i gwaszem, biorąc udział 
w licznych pokazach zbiorowych oraz 
indywidualnych. 
Ważniejsze wystawy w jej dorobku to: 
1971r. – Stara Kordegarda – Łazienki 
Królewskie „Debiuty ASP”; 1978 – Galeria 
ZPAP Warszawa – wystawa indywidualna 
tkaniny artystycznej; 1979 – WAREXPO 
– prezentacje sztuki młodych; 1980 – Ga-
leria ZPAP Warszawa – Tkanina Polska w 
35-lecie; 1981 – Zachęta Warszawa – VIII 
Festiwal Sztuk Plastycznych; 1990 – War-
szawa ZPAP – tkanina artystyczna - wy-
stawa indywidualna; 2000 – ZPAP War-
szawa – „Sztuka włókna”; 2001 – Galeria 
ZPAP Warszawa – „Jesteśmy w czerni  
i bieli” - sekcja grafiki; 2001 – I Biennale Ma-
larstwa i Tkaniny Trójmiasta; 2002 – Tka-
nina inspirowana twórczością Moniuszki;  
2003 – Limoges, Francja – tkanina.


