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PIERWSZE CZYTANIE
Mdr 2,12.17-20

Bezbożni mówili: Zróbmy zasadzkę 
na sprawiedliwego, bo nam niewygod-
ny: sprzeciwia się naszym sprawom, 
zarzuca nam łamanie prawa, wypomi-
na nam błędy naszych obyczajów. 

Zobaczmyż, czy prawdziwe są jego 
słowa, wybadajmy, co będzie przy 
jego zejściu. Bo jeśli sprawiedliwy jest 
synem Bożym, Bóg ujmie się za nim  
i wyrwie go z ręki przeciwników. 

Dotknijmy go obelgą i katuszą, by 
poznać jego łagodność i doświadczyć 
jego cierpliwości. Zasądźmy go na 
śmierć haniebną, bo - jak mówił - bę-
dzie ocalony.

PSALM RESPONSORYJNY
Ps 54,3-6.8

REFREN: 
Pan podtrzymuje całe moje życie

Wybaw mnie, Boże, w imię swoje, 
mocą swoją broń mojej sprawy. 
Boże, wysłuchaj mojej modlitwy, 
nakłoń ucha na słowo ust moich.

Bo powstają przeciwko mnie pyszni, 
gwałtownicy czyhają na me życie, 
nie mają oni Boga 
przed swymi oczyma.

Oto mi Bóg dopomaga, 
Pan podtrzymuje me życie. 
Będę Ci chętnie składać ofiarę 
i sławić Twe dobre imię.

L I T U R G I A  S Ł O W A

K O M E N TA R Z
„Syn człowieczy będzie wydany w ręce ludzi. Ci go zabiją, lecz zabity po 

trzech dniach zmartwychwstanie” - mówi dziś Zbawiciel w Ewangelii. Tym-
czasem Apostołowie ulegają odwiecznej pułapce wszystkich wspólnot ludz-
kich. Kto jest największy i najważniejszy z grona Dwunastu?

Korzeń pychy, bycie lepszym niż inni, pragnienie górowania i rządzenia 
innymi to pokusy drzemiąca w każdym człowieku. Jezus przeciwstawia temu 
postawę dziecka. Być przed Bogiem jak dziecko. Ufne, otwarte, bez maski  
i udawania. To droga ku świętości, która jednak wymaga pokory, czyli uzna-
nia prawdy o sobie. Prawdy o tym, że wszyscy jesteśmy umiłowanymi dzieć-
mi Bożymi. I pamiętajmy, że „królować to znaczy służyć”, jak powiedział  
bł. Jan Paweł II.

ks. dr Michał Dubicki

DRUGIE CZYTANIE
Jk 3,16-4,3

Gdzie bowiem zazdrość i żądza spo-
ru, tam też bezład i wszelki występek. 
Mądrość zaś /zstępująca/ z góry jest 
przede wszystkim czysta, dalej, skłonna 
do zgody, ustępliwa, posłuszna, pełna 
miłosierdzia i dobrych owoców, wolna od 
względów ludzkich i obłudy. Owoc zaś 
sprawiedliwości sieją w pokoju ci, którzy 
zaprowadzają pokój. 

Skąd się biorą wojny i skąd kłótnie mię-
dzy wami? Nie skądinąd, tylko z waszych 
żądz, które walczą w członkach waszych. 
Pożądacie, a nie macie, żywicie morder-
czą zazdrość, a nie możecie osiągnąć. 
Prowadzicie walki i kłótnie, a nic nie po-
siadacie, gdyż się nie modlicie. Modlicie 
się, a nie otrzymujecie, bo się źle modli-
cie, starając się jedynie o zaspokojenie 
swych żądz.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ
2 Tes 2,14

Bóg wezwał nas przez ewange-
lię, abyśmy dostąpili chwały naszego 
Pana Jezusa Chrystusa.

EWANGELIA
Mk 9,30-37

Jezus i Jego uczniowie podróżowa-
li przez Galileę, On jednak nie chciał, 
żeby kto wiedział o tym. Pouczał bo-
wiem swoich uczniów i mówił im: Syn 
Człowieczy będzie wydany w ręce ludzi.  
Ci Go zabiją, lecz zabity po trzech dniach 
zmartwychwstanie. 

Oni jednak nie rozumieli tych słów,  
a bali się Go pytać. Tak przyszli do Ka-
farnaum. Gdy był w domu, zapytał ich:  
O czym to rozprawialiście w drodze? 
Lecz oni milczeli, w drodze bowiem 
posprzeczali się między sobą o to, kto 
z nich jest największy. On usiadł, przy-
wołał Dwunastu i rzekł do nich: Jeśli kto 
chce być pierwszym, niech będzie ostat-
nim ze wszystkich i sługą wszystkich! 

Potem wziął dziecko, postawił je przed 
nimi i objąwszy je ramionami, rzekł do 
nich: Kto przyjmuje jedno z tych dzie-
ci w imię moje, Mnie przyjmuje; a kto 
Mnie przyjmuje, nie przyjmuje Mnie, lecz 
Tego, który Mnie posłał.

Oto słowo Pańskie.

Jezus i dziecko, Jam
es Tissot, 1886, B

rooklyn M
useum

.
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HISTORIA PAPIESTWA
cz.12Opracował Jerzy Kruszewski

Cdn.

„Gdy tak ja, cesarz Konstantyn Wielki, i jak również ja, cesarz Licyniusz August, zeszliśmy się szczęśliwie  
w Mediolanie i omawiali wszystko, co należy do pożytku oraz bezpieczeństwa publicznego, postanowiliśmy między 
innymi zarządzić to, cośmy dla wielu ludzi uważali za konieczne między innymi zarządzeniami, zdaniem naszym 
dla wielu ludzi korzystnymi, wydać przede wszystkim i to, które do czci bóstwa się odnosi, a mianowicie chrześci-
janom i wszystkim dać zupełną wolność wyznawania religii, jaką kto zechce. W ten sposób bowiem bóstwo w swej 
niebieskiej siedzibie i dla nas, i dla wszystkich, którzy naszej poddani są władzy, zjednać będzie można i usposobić 
łaskawie. Ze zbawiennych więc i słusznych powodów postanowiliśmy powziąć uchwałę, że nikomu nie można 
zabronić swobody decyzji, czy myśl swą skłoni do wyznania chrześcijańskiego, czy do innej religii, którą sam za 
najodpowiedniejszą dla siebie uzna, a to dlatego, by najwyższe bóstwo, któremu cześć według swobodnego prze-
konania oddajemy, mogło nam we wszystkich okolicznościach okazać zwykłą swą względność i przychylność.” 

/Treść edyktu mediolańskiego z lutego 313 roku

32. Święty Milcjades  (2.VII.311 – 11.I.314)
Został papieżem po dwuletnim wakacie na Sto-

licy Piotrowej. Rychło po objęciu przez niego rzą-
dów cesarz Maksencjusz, znając postanowienia 
edyktu tolerancyjnego, zaczął zwracać chrześcija-
nom majątek kościelny, skonfiskowany przez Dio-
klecjana.

 Gdy 28.X.312 r. Konstantyn I Wielki pokonał Mak-
sencjusza pod Mostem Mulwijskim, senat ogłosił 
tego pierwszego nowym cesarzem. Konstantyn, 
wraz ze swym współrządcą – Licyniuszem, w 313 r.  
zapoczątkował nową erę w dziejach Kościoła, 
uchwaleniem edyktu mediolańskiego. Oznaczało to 
definitywny kres prześladowań jakiejkolwiek religii  
w Cesarstwie Rzymskim.

Tymczasem Kościołowi w Afryce groził rozłam. 
Nowym biskupem Kartaginy został Cecylian, ale bi-

skupi z Afryki Łacińskiej podważyli prawdziwość wy-
borów, ponieważ jeden z wybierających go biskupów 
podczas prześladowań oddał święte księgi w ręce 
oprawców. Czuli się także dotknięci, ponieważ dona-
tystów pominięto podczas rozdzielania daru pienięż-
nego przekazanego przez papieża biskupom afry-
kańskim, zgłosili tę sprawę do cesarza. Ten poprosił 
Ojca Świętego o rozwiązanie sporu, co zainicjowało 
synod laterański, na którym 15 biskupów rzymskich 
oraz biskupi Galii postanowili, że Cecylian jest pra-
wowitym biskupem Kartaginy, a Donat (pretendent 
do biskupiego tytułu) ekskomunikowany. Donatyści 
odwołali się od wyroku do cesarza, który zaprosił 
najwybitniejszych biskupów na I synod „cesarski”. 
Odbył się on już za papieża Sylwestra I.

Wspomnienie Milcjadesa obchodzimy 10 grudnia.

33. Święty Sylwester I  (31.I.314 – 31.XII.335)
Sylwester urodził się w Rzymie. Był synem 

Rufina – kapłana, który w czasie prześlado-
wań dioklecjańskich przechowywał księgi litur-
giczne i Pismo Święte należące do Kościoła 
rzymskiego. Według innych relacji po wczesnej 
śmierci ojca, Sylwester – za sprawą matki Ju-
sty – trafił na wychowanie do pewnego uczonego  
i cnotliwego kapłana. Tam posiadł „mądrości książ-
kowe” i „cnotliwe usposobienie”. Spowodowały one, 
iż ze szczególną miłością odnosił się do wędrują-
cych pielgrzymów. Przyjmował ich do swego domu 
i otaczał wszechstronną opieką.

W wieku trzydziestu lat został wyświęcony na dia-
kona, a następnie na prezbitera. Jego gorliwa służba 
Bogu sprawiła, iż cieszył się powszechnym szacun-
kiem i w 314 r. został wybrany na papieża.

Jego pontyfikat przypadł na czas po ogłoszeniu 
edyktu mediolańskiego, gwarantującego swobodę 
wyznania chrześcijanom. W Liber Pontificalis (VII-
-VIII w.) i u Anastazego znajduje się o nim niewie-
le więcej niż spis darowizn udzielonych Kościołowi 
przez Konstantyna Wielkiego. Papież polecił rzym-
ski dzień słońca (dies solis) jako Dzień Pański (pa-
miątka zmartwychwstania Chrystusa), a Konstantyn 

Wielki – dekretem w 321 r. – ogłosił niedzielę wolną 
od pracy.

Na synodzie w Arles (Arelate), zwołanym przez 
cesarza, Ojciec Święty był reprezentowany przez 
kapłanów – Klaudiusza i Wita oraz diakonów – Eu-
geniusza i Syrycjusza. To zgromadzenie dotyczyło 
herezji donatystów. Na I soborze w Nicei reprezen-
towali go zaś kapłani – Wincenty oraz Wit. Mówi się, 
że prowadził sobór w Rzymie, który potępił herezję 
Ariusza i jego zwolenników. 

Dokonał uroczystej konsekracji bazylik: św. 
Jana na Lateranie (324 r.) i św. Piotra w Rzymie  
(18.XI.326) – ufundowanym przez Konstantyna 
Wielkiego – a to dało początek uroczystym konse-
kracjom podobnych budowli. 

Wiele legend związanych ze św. Sylwestrem oka-
zało się nieprawdziwych, np. ta, że ochrzcił Konstan-
tyna Wielkiego (sakramentu udzielił cesarzowi na 
łożu śmierci Euzebiusz z Nikomedii).

Sylwester zmarł w Rzymie i został pochowany na 
cmentarzu św. Pryscylli. W VII w. wybudowano tam 
bazylikę ku jego czci. Obecnie część relikwii święte-
go znajduje się w kościele parafialnym w Nonantola.

Wspomnienie liturgiczne obchodzi się 31 grudnia.

34. Święty Marek  (18.I.336 – 7.X.336)
Bywa utożsamiany z Markiem, wspominanym 

przez Konstantyna w liście do Milcjadesa. Jeśli to 
prawda, możemy przypuszczać, że – jeszcze przed 
wyborem na Stolicę Piotrową – odgrywał znaczną 
rolę w gronie prezbiterów rzymskich.

Jako papież ustanowił biskupa Ostii konsekrato-
rem kolejnych biskupów Rzymu. W okresie jego pon-

tyfikatu przystąpiono do prowadzenia wykazów róż-
nic śmierci biskupów i męczenników. Z jego inicjaty-
wy wybudowano dwie bazyliki: św. Marka Ewangeli-
sty oraz św. Balbiny, gdzie został pochowany.

Wspominamy go 7 października.
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ŚWIADECTWO

Od obowiązku do przywileju 
- moje doświadczenie 
Eucharystii

Urodziłam się w rodzinie katolickiej, praktykującej, gdzie rodzice su-
miennie spełniali obowiązek niedzielnej i świątecznej Mszy św. Pamiętam 
jeszcze Msze św. sprawowane w języku łacińskim i moje wzruszenie, kiedy 
uczestniczyłam po raz pierwszy we Mszy odprawianej po polsku. Rozu-
miałam słowa modlitw wypowiadanych przez kapłana!

Do 38 roku życia Mszę św. traktowa-
łam jako obowiązek, który spełniałam, 
aby uniknąć ciężkiego grzechu. Od-
dawałam Panu Bogu to, co było obo-
wiązkowe, choć czasem zdarzały się 
zaniedbania, szczególnie jeśli chodzi 
o codzienny pacierz. Czułam jednak, 
że staję się coraz bardziej pusta. Do-
cierało do mnie słowo Boże: „Obyś był 
zimny albo gorący! A tak, skoro jesteś 
letni, (...) chcę cię wyrzucić z mych ust” 
(Ap 3,15-16). Wiedziałam, że jestem 
letnia, ale nie wiedziałam, co zrobić, 
aby stać się gorącą… 

Kiedy nadszedł czas Wielkiego Po-
stu, postanowiłam dać Panu Bogu coś 
więcej, niż tylko to, co obowiązkowe  
i poszłam na Gorzkie Żale. Natrafiłam 
na rekolekcje ewangelizacyjne, które 
miały miejsce właśnie w tym czasie. 
Doświadczyłam na nich wspólnoty 
z braćmi i siostrami. Bardzo mi tego 
brakowało, bo w mojej dużej parafii 
czułam się samotna, obca, nikomu 
nieznana. Przyłączyłam się do Ruchu 
Światło-Życie, który organizował te re-
kolekcje. I tak, w małej wspólnocie, za-
częło się poznawanie Boga i doświad-
czanie Jego miłości do mnie. 

Powoli odkrywałam, że Eucharystia 
jest darem Bożej miłości dla człowie-
ka, dla mnie. Jest w niej obecny żywy 
Jezus, który w każdej Eucharystii 
ofiarowuje się Bogu Ojcu za mnie, za 
moje grzechy. Jestem grzesznikiem 
i potrzebuję zbawienia, przemiany, 
oczyszczenia, a to wszystko dokonuje 
się w Eucharystii. Biorąc udział w peł-
ni we Mszy św., przyjmuję zbawienie 
ofiarowane mi przez Boga. Mogę tak-
że pomagać innym, uczestnicząc we 
Mszy św. w ich intencji. Eucharystia 
to także najlepsza modlitwa, a więc 
powierzam w niej Bogu najróżniejsze 
sprawy. Zrodziło się także w moim 
sercu pragnienie, aby przyprowadzać 
innych do Chrystusa, aby pracować  
w winnicy Pańskiej, troszcząc się  
o zbawienie dusz. 

Nie pracuję zawodowo, zajmuję 
się prowadzeniem domu dla rodziny 
(męża i dzieci).

Aby mieć motywację do wstawa-
nia niezbyt późno, postanowiłam co-
dziennie uczestniczyć we Mszy św. 
porannej. Pomyślałam sobie, że gdy-
bym pracowała zawodowo, musiała-
bym wstawać do pracy, a tak wstaję 
do pracy w winnicy Pańskiej. Kościół 
zezwala na przyjmowanie Komunii 
Świętej dwa razy dziennie, o ile po raz 
drugi przyjmuje się Ją uczestnicząc  
w Eucharystii. Postanowiłam korzystać  
z tej możliwości, aby nieść innym po-
moc do zbawienia wszelkimi dostęp-
nymi mi środkami. Miałam spore wąt-
pliwości, czy to, co robię, podoba się 
Panu Bogu. Nie podobało się to moje-
mu mężowi i dzieciom, którzy uważali, 
że nie jest to normalne. Oddawałam tę 
sprawę Panu Bogu, także w kierownic-
twie duchowym.

Dziś nadal staram się uczestniczyć 
we Mszy św. dwa razy dziennie. Eu-
charystia jest największym cudem Bo-
żej miłości i jestem Bogu wdzięczna, 
że mogę w nim uczestniczyć, że mam 
blisko do Kościoła, że zdrowie mi dopi-
suje. Chociaż często muszę się prze-
łamywać, aby rano wstać, a wieczorem 
jestem już zmęczona, i też nie chce 
mi się wychodzić z domu, to nie rezy-
gnuję z możliwości spotkania z moim 
Panem, Królem i Zbawicielem. Chcę 
przyjmować Go do swego serca, mó-
wiąc Mu, że Go kocham, i pozwalając, 
aby mnie coraz bardziej upodabniał do 
Siebie, aby napełniał moje serce miło-
ścią, którą zaniosę innym, aby czynił 
ze mnie narzędzie swojej łaski.

Barbara

CUDA EUCHARYSTYCZNE
Dwa cudowne 
wydarzenia  
we Florencji 
– Włochy, 1230 i 1595 r.

Kościół pw. św. Ambrożego, po-
łożony w sercu Florencji, cieszy się 
chwałą posiadania dwóch relikwii eu-
charystycznych.

Pierwszy cud wydarzył się 29 grudnia 
1230 r. Ks. Uguccione zapomniał do-
kładnie wytrzeć kielich po odprawieniu  
Mszy św., pozostawiając na jego dnie 
pewną ilość konsekrowanego „wina”. Ja-
kież było jego zdziwienie, gdy następne-
go ranka zobaczył w kielichu skrzepniętą 
krew. Mimo że upłynęło już ponad 780 
lat, krew ta pozostaje w doskonale za-
chowanym stanie. 

Ściany kościoła zdobią malowidła Co-
simo Rosselliego: przedstawiają proce-
sję z cudowną Krwią eucharystyczną, 
procesję, która przeszła ulicami miasta  
w 1340 r., gdy we Florencji szalała zaraza. 

Drugi cud miał miejsce 24 marca  
1595 r., gdy zapalił się obrus i ołtarz. 
Tabernakulum stanęło w płomieniach. 
Kustodia zawierająca konsekrowane 
Hostie spadła na podłogę, otwierając się  
w momencie uderzenia o posadzkę. Ho-
stie wypadły na dywan u stóp ołtarza, zwi-
jając się i marszcząc pod wpływem go-
rąca. Pomimo to pozostały nienaruszone  
i w doskonałym stanie przetrwały do dziś 
przez ponad 400 lat. 

Obecnie cudowne relikwie tych dwóch 
wydarzeń przechowywane są w jednej 
monstrancji. W jej górnej części postać 
złotego anioła podtrzymuje pojemnik na 
nowo konsekrowaną Hostię. Poniżej, 
w kryształowym cylindrze otoczonym 
postaciami dwóch aniołów, umieszczo-
na jest fiolka ze skrzepniętą Cudowną 
Krwią z 1230 r. W dolnej części kryszta-
łowa płytka osłania pojemnik zawierają-
cy Hostię z 1595 r. 

Każdego roku w kościele św. Ambro-
żego odbywa się wystawienie cudow-
nych relikwii. Używając słów proboszcza 
tej parafii, cuda te „(…) nieustannie przy-
pominają nam o rzeczywistej obecności 
Chrystusa w Eucharystii”.

Opracowali: A. i Z. Kozikowscy
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PRZEWODNIKI NASZEJ WIARY

Przewodnik 
po Eucharystii
Część I – Odkryj tajemnice Eucharystii

„Kiedy spożywasz Eucharystię, dzieje się coś odwrotnego 
niż zwykle. Jedząc inny chleb, przyswajasz go i po części za 
każdym razem chleb zamienia się w ciebie. Natomiast ten 
drugi Chleb jest silniejszy niż ty. Nie będziesz więc w stanie 
przemienić go, za to On przemieni ciebie; za każdym razem 
będziesz w części tym, czym jest ten Chleb.” /św. Augustyn/

Odsłona 3:
Eucharystia  

to zadatek życia 
wiecznego

„URODZILIŚMY SIĘ PO TO,  
  ŻEBY ZDĄŻAĆ DO NIEBA” /Balzak/

 

„Pryncypia życia”, Frantisek Kupka

Gdy byliśmy w łonie naszej mamy, kar-
miliśmy się jedynie jej ciałem i jej krwią, 
nie braliśmy pokarmu z zewnątrz. Do-
piero byliśmy przygotowywani do życia 
na zewnątrz. Ktoś słusznie zauważył, że 
podobnie teraz jesteśmy w łonie naszej 
Matki – Kościoła i karmiąc się Ciałem  
i Krwią Syna Bożego, przygotowujemy 
się do narodzin do życia wiecznego. 

Dni, w których wspominamy świętych, 
to właśnie dni ich narodzin dla nieba.  
Tu na ziemi żyjemy „9 miesięcy”, a do-
piero później nastąpią „długie lata Życia”. 
Nasze życie doczesne jest pielgrzymką 
do domu Ojca. Żeby tam dojść, potrzebu-
jemy pokarmu dla duszy i dla ciała.

Historia Kościoła zna takie przy-
padki niektórych mistyków, którzy 
poza Eucharystią niczego nie spoży-
wali, np. św. Marta Robin przez 51 lat 
żywiła się tylko Eucharystią – przyj-
mowała Pana Jezusa w Najświęt-
szym Sakramencie raz w tygodniu  
i żyła Bożą mocą i Bożą miłością. 

Potrzebujemy pokarmu i miłości. 
Zwykłe pożywienie, które jest darem od 
Boga i owocem pracy rąk ludzkich, pod-
trzymuje nasze życie biologiczne, ale 
nie daje nam miłości, nie daje nam życia 
wiecznego. Bóg daje nam oba te dary  
w Eucharystii.

Eucharystia jest pokarmem łączącym 
chleb nasz codzienny oraz miłość Boga. 
Jest pokarmem na życie wieczne, które 
daje tylko Chrystus. Jezus przychodzi do 
nas w Eucharystii, aby „uczyć nas wzra-
stania i pomagać nam chodzić”, by nas 
pokrzepić, umocnić, by wesprzeć nas w 
pielgrzymce przez życie, byśmy nie ustali 
w drodze. Jezus pokrzepia całego czło-
wieka – jego ciało i ducha. On wzmacnia 
w nas moce duchowe, wzmacnia w nas 
zdolność kochania, przebaczania, bycia 
miłosiernym dla innych. Przyjmując Go 
w Komunii Świętej, napełniamy się miło-
ścią w Duchu Świętym, aby później móc 
kochać swego męża, żonę, dzieci, rodzi-
ców… 

„(…) Pan Jezus mówił: Żyjąc  
w twym sercu, odbijam w nim wła-
sne moje podobieństwo, zwłaszcza 
pragnę, by serce twoje było podobne 
do mego Serca – by było ciche, po-
korne, łagodne i pełne miłości Boga 
i bliźniego. Miłość Ojca niebieskiego 
najbardziej upodabnia nasze ser-
ca do siebie. Ja chcę cię zupełnie 
we Mnie przemienić i dokonuję tego 
stale. W co się przemienia przyję-
ty pokarm? – W ciało, w coś, co do 
pokarmu nie jest zupełnie podobne. 
Usunięte zostają tylko części nieuży-
teczne. Przez każdą Komunię Ja tak 
wchłaniam duszę i przemieniam ją  
w siebie, w istotę Bożą, coraz bar-
dziej Bożą, aż kiedy zupełnie podda 
się mojemu działaniu, kiedy już nic 
dla siebie nie zechce zostawiać, wte-
dy dopełniam dzieła uświęcenia i za-
noszę do Ojca”. 
/S.B. s. Leonia Nastał, „Uwierzyłam 
Miłości, Dziennik duchowy i wybór  
listów”, 22 IV [1937 r.]/

Jezus, zapowiadając Eucharystię, 
wskazał, dlaczego tak ważne jest, aby-

śmy ten zstępujący z nieba Boski Chleb 
– Jego Ciało i Jego Krew – spożywali: 
„Ja jestem chlebem żywym, który zstą-
pił z nieba. Jeśli kto spożywa ten chleb, 
będzie żył na wieki. Chlebem, który Ja 
dam, jest moje ciało za życie świata. (…) 
Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: 
Jeżeli nie będziecie spożywać ciała 
Syna Człowieczego i nie będziecie pili 
krwi Jego, nie będziecie mieli życia  
w sobie. Kto spożywa moje ciało i pije 
moją krew, ma życie wieczne, a Ja go 
wskrzeszę w dniu ostatecznym. Ciało 
moje jest prawdziwym pokarmem, a krew 
moja jest prawdziwym napojem. Kto spo-
żywa moje ciało i krew moją pije, trwa we 
Mnie, a Ja w nim. Jak Mnie posłał żyjący 
Ojciec, a Ja żyję przez Ojca, tak i ten, kto 
Mnie spożywa, będzie żył przeze Mnie. 
To jest chleb, który z nieba zstąpił – nie 
jest on taki jak ten, który jedli wasi przod-
kowie, a poumierali. Kto spożywa ten 
chleb, będzie żył na wieki” /J 6, 51-58/.

Jezus pragnie, abyśmy się z Nim zjed-
noczyli w Eucharystii. Nie chce niczego 
między nami. Pragnie wniknąć w duszę 
ludzką ze wszystkich stron. Poprzez Ko-
munię Świętą pragnie, aby połączenie, 
zmieszanie, zjednoczenie dokonały się 
naprawdę, by dwoje, pozostając każde 
sobą, stały się jednym. Nie ma na ziemi 
mocniejszego momentu czy wydarzenia, 
w którym moglibyśmy się tak z Bogiem 
zjednoczyć jak w Eucharystii.

Bóg Prawdziwy – Jezus „przyszedł” na 
ziemię, przyjął ludzkie ciało, aby w tym 
Ciele przemówić do nas ludzkim głosem! 
Przyszedł, by pokazać nam, że grzech  
w naszym życiu nas niszczy. Przyszedł, 
by nas wybawić od tego grzechu, od 
wszystkiego, co sprawia, że umieramy, 
że nie żyjemy prawdziwie, jeśli nasze ży-
cie jest puste i jałowe. «Ja przyszedłem 
po to, by wam dać życie, i chcę, abyście 
to życie mieli w obfitości» (por. J 10, 10).  
I Jezus składa swoje Ciało, swoje Życie  
w Ofierze za nas na Krzyżu. 

W Wielki Czwartek zapowiedział swo-
ją Mękę, Śmierć i Zmartwychwstanie. 
Ustanowił specjalny ryt, w którym doko-
nuje się właśnie to, co miało się dokonać  
w Wielki Piątek i w Niedzielę Zmartwych-
wstania. I my w każdej Eucharystii świę-
tujemy Wielkanoc, całe Triduum Paschal-
ne, dlatego nie wolno nam, katolikom, 
opuszczać zwłaszcza niedzielnej Eucha-
rystii! Nie wolno nam rezygnować ze 
świętowania najważniejszych dla nas 
wydarzeń: Męki, Śmierci i Zmartwych-
wstania Pana Jezusa, bo one się doko-
nały dla nas i za nas! I w tym rycie Jezus 
przychodzi do nas realnie, rzeczywiście 
i substancjalnie (tzn. widzimy dalej przy-
padłości chleba i wina, ale one w isto-
cie są już Ciałem i Krwią Pana Jezusa).  
To nie jest jakiś symbol. To jest realna 
rzeczywistość – Pan Jezus przychodzi, 
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MODLITWA SERCA
Panie, uwielbiamy Cię za ten wielki cud, 
jakim jest Eucharystia.
Dziękujemy Ci Panie, że możemy w niej uczestniczyć.
Prosimy Cię, uzdolnij nas, 
abyśmy z wdzięcznością i z wiarą korzystali z tego daru.
Poślij nam swojego Ducha Świętego, 
aby rozniecił w nas niegasnące pragnienie, 
by jednoczyć się z Tobą Jezu w Eucharystii, 
tak często, jak tylko się da.
Amen.

Zapraszamy do księgarenki parafialnej

EFFATY
która mieści się 
w prawym przedsionku  
świątyni.

Oprócz książek można tu zakupić:
● kalendarze ● świece ●

● okolicznościowe kartki ●
● różańce ● medaliki ●

i inne dewocjonalia.

aby nas wybawić, aby nas odkupić, aby 
nas napełnić łaską, aby nam dać swojego 
Świętego Ducha.

„W Najświętszej Eucharystii zawie-
ra się bowiem całe duchowe dobro 
Kościoła, a mianowicie sam Chry-
stus, nasza Pascha i Chleb żywy, 
który przez swoje Ciało ożywione  
i ożywiające Duchem Świętym daje 
życie ludziom…” 
/Jan Paweł II, „Ecclesia de Eucharistia”/

Ciało Jezusa Chrystusa powstało  
z martwych mocą Ducha Świętego. Ta 
przemiana, która się dokonuje w Eucha-
rystii, przemiana chleba i wina w Ciało  
i Krew Pana Jezusa, dokonuje się mocą 
Ducha Świętego. To Ciało jest ożywione 
Duchem Świętym i ożywiające Duchem 
Świętym. Gdy w Komunii Świętej przyj-
mujemy Ciało i Krew Chrystusa, nam tak-
że przekazuje On swego Ducha Święte-
go, napełnia nas Duchem Świętym, który 
nas ożywia i przemienia. 

Jeżeli nie przyjmujemy Komunii Świę-
tej tygodniami, miesiącami, żyjemy tyl-
ko biologicznie, ale nie ma w nas życia 
wewnętrznego, życia Boskiego, życia  
z Ducha Świętego, o którym mówił Jezus. 
Chrystus, karmiąc nas swoim Ciałem  
i swoją Krwią, daje nam wszystko to, cze-
go potrzebujemy do sensownego życia.  
W Eucharystii daje nam siłę i moc do 
tego, abyśmy w otaczającym nas świe-
cie, który przepełnia często niesprawie-
dliwość, potrafili żyć sprawiedliwie, szla-
chetnie i z miłością, nie tracąc nadziei. 
Jezus pragnie uzdrawiać nas swoją mi-
łością, obdarowywać radością, pokojem  
i wszelkimi łaskami, których potrzebuje-
my w drodze do nieba. 

Św. Efrem Syryjczyk, doktor Ko-
ścioła, w jednym z kazań mówił do 
wiernych: «Nazwał chleb swoim ży-
jącym Ciałem, napełnił go samym 
Sobą i swoim Duchem. Wyciągnął 
rękę, dał im chleb: „Bierzcie i jedz-
cie z wiarą i nie wątpcie, że to jest 
Moje Ciało. Ten, kto spożywa je  
z wiarą, wraz z nim spożywa Ogień 
i Ducha. (...) Bierzcie i jedzcie z tego 
wszyscy, spożywajcie z tym Ducha 
Świętego. Prawdziwie bowiem to jest 
moje Ciało, i kto je spożywa, będzie 
żył na wieki”».

Św. Efrem podkreśla: Z WIARĄ! 
Dlaczego często Eucharystia nie skut-

kuje w nas tak, jak powinna? Dlatego, że 
przystępujemy do niej bez wiary. Dlatego, 
że nie wierzymy w Chrystusa, którego  
w niej spotykamy. Nie nawiązujemy z Je-
zusem osobistego kontaktu. Zamykamy 
się na przyjęcie Jego uzdrawiającej miło-
ści, a tym samym nasz udział w Euchary-
stii staje się niepełny.

Koniecznym warunkiem owocnego 
uczestniczenia we Mszy św. jest żywa 
wiara w rzeczywistą obecność Jezusa  

w Eucharystii. Ta zaś wymaga okazywa-
nia Mu czci przez częste przychodzenie 
do Niego.

Niech każda nasza kolejna Eucharystia 
będzie przeżyciem spotkania z Chrystu-
sem. Spotkania, którego wyglądamy, na 
które czekamy, do którego starannie się 
przygotowujemy i z którego wyjdziemy 
ożywieni. Uwierzmy, że przyjmując Cia-
ło i Krew Pana Jezusa, wypełniamy się 
Duchem Świętym i właśnie w tym Duchu 
Świętym przychodzi do nas życie.

Eucharystia oznacza zadatek życia 
wiecznego, dlatego już tutaj, na ziemi, 
możemy zaznawać tego, czego w całej 
pełni będziemy doświadczać w niebie.  
I wtedy, kiedy ujrzymy Go twarzą w twarz, 
powie nam, ile znaczyła dla nas Euchary-
stia na ziemi.

Ucieszmy się już dziś, że choć trochę 
rozpoznaliśmy tę wartość i uczyńmy z Eu-
charystii centrum naszej modlitwy, słoń-
ce naszego życia, miłość całego naszego 
istnienia.

               Ania i Zbyszek Kozikowscy
               Konsultacja: 
               ks. dr Waldemar R. Macko

Bibliografia:
- „Uwierzyłam Miłości. Dziennik duchowy 
i wybór listów”, s. Leonia Nastał.
- Encyklika „Ecclesia de Eucharistia”, ogło-
szona 17 kwietnia 2003 r. i poświęcona Eu-
charystii w życiu Kościoła, Jan Paweł II.

Spór o pierwszeństwo
Chrystusa Pana zapytano: 
– Kto najważniejszym jest w Królestwie? 
Czy ten, co niósł szlachectwa wiano? 
Czy ten, co rósł w wojennym męstwie? 
Czy ten, co bogactw miał bez liku? 
Czy ten, co ksiąg napisał wiele? 
Czy ten, co co dzień na klęczniku 
W modłach zatapiał się w kościele? 

Kto jest w Królestwie Twym największy! 
Kto jest Królestwa najgodniejszy? 

Pan rzekł: Tytuły i honory 
W moim Królestwie nic nie znaczą! 
Ludzie ich z sobą nie zabiorą, 
bo nagich w niebie ich zobaczą! 
Potem do tłumu się uśmiechnął: 
– Tu co ostatnie... tam jest pierwsze! 
I wskazał na maleńkie dziecko: 
– Ono w Królestwie najważniejsze! 

Jeśli chcesz blisko być Królestwa,
…to wiarę czytaj z oczu dziecka!

Lusia Ogińska 

POEZJA NA NIEDZIELĘ
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GALERIA 
W DZWONNICY

ZAPRASZA
na wystawę
-gobelinów
-rysunku

-malarstwa
Elżbiety Siegoczyńskiej  

- Kanieckiej
Ekspozycję będzie można oglądać 

przez cały wrzesień.

ELŻBIETA SIEGOCZYŃSKA-KANIECKA 
studiowała na ASP w Warszawie, 
na Wydziale Malarstwa, w pracowni 
Tadeusza Dominika i Aleksandra Kob- 
zdeja. 
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: 
1971 – Stara Kordegarda – Łazienki 
Królewskie „Debiuty ASP”; 
1978 – Galeria ZPAP Warszawa – wy-
stawa indywidualna tkaniny artystycznej; 
1979 – WAREXPO – prezentacje sztuki 
młodych; 
1980 – Galeria ZPAP Warszawa – Tka-
nina Polska w 35-lecie; 
1981 – Zachęta Warszawa – VIII Festi-
wal Sztuk Plastycznych; 
1990 – Warszawa ZPAP – tkanina arty-
styczna - wystawa indywidualna; 
2000 – ZPAP Warszawa – „Sztuka 
włókna”; 
2001 – Galeria ZPAP Warszawa – „Je-
steśmy w czerni i bieli” - sekcja grafiki; 
2001 – I Biennale Malarstwa i Tkaniny 
Trójmiasta; 
2002 – Tkanina inspirowana twórczo-
ścią Stanisława Moniuszki; 
2003 – Limoges, Francja – tkanina.

WIADOMOŚCI
Polacy wolą mieszkać, pracować  
i wychowywać dzieci za granicą

Ponad połowa wyjeżdżających z kraju w celach zarobkowych chce jak 
najszybciej zabrać ze sobą dzieci. Polskie rodziny emigrują najczęściej do 
Niemiec, Wielkiej Brytanii i Norwegii. 

Z badań zleconych przez OTTO Work 
Force wynika, że aż 39% osób planu-
jących wyjazd za granicę ma dzieci na 
utrzymaniu. Co trzeci ukończył 30 lat, a 
58% jest obecnie zatrudnionych w Pol-
sce. 64% emigrantów chciałoby spro-
wadzić swoje dzieci do nowego miejsca 
zamieszkania.

 – Za granicą mogą zapewnić swoim 
pociechą lepsze warunki życia – mówi 
demograf, prof. Krystyna Iglicka. – Nie 
chodzi wcale o to, że wyjeżdżają tylko 
po zasiłki. Emigrują, bo szukają normal-
nego, spokojnego życia. 

Według brytyjskiego urzędu staty-
stycznego, w 2011 r. Polki urodziły w 
szpitalach Anglii i Walii blisko 20,5 tysią-
ca dzieci. Przeciętna Polka na emigracji 
w Wielkiej Brytanii rodzi dwa razy czę-

ściej niż w Polsce. Polacy coraz czę-
ściej ubiegają się o status rezydenta w 
Wielkiej Brytanii. Wniosek o brytyjskie 
obywatelstwo w 2011 r. złożyło aż 1863 
naszych rodaków. 

Zdaniem dr. Arkadego Rzegockiego (z 
Wydziału Studiów Międzynarodowych i 
Politycznych UJ) w Europie doby kryzy-
su demograficznego toczy się rywaliza-
cja o ludzi. – Na razie z tej gry zwycięsko 
wychodzi zagranica. Kraje zachodnie są 
w stanie zaoferować o wiele więcej niż 
Polska – ocenia. – Emigranci to ludzie 
przedsiębiorczy. Szukają pracy, ale kie-
dy nie mogą jej znaleźć, zakładają wła-
sne, drobne biznesy czy stowarzysze-
nia. W Wielkiej Brytanii cały ten proces 
trwa jeden dzień, a u nas często ciągnie 
się tygodniami – dodaje dr Rzegocki.

Becikowe zmiany 
w prawie

Sejm RP znowelizował ustawę 
o świadczeniach rodzinnych. Od 
przyszłego roku becikowe w wyso-
kości 1200 zł przysługiwać będzie 
jedynie rodzinom, których mie-
sięczne dochody nie przekraczają 
1922 zł na osobę. 

Rządowa nowela ustawy o świad-
czeniach rodzinnych przewiduje wpro-
wadzenie kryterium dochodowego 
przy przyznawaniu becikowego. Obec-
nie przysługuje ono matce, ojcu lub 
opiekunowi dziecka niezależnie od wy-
sokości dochodów. 

Od nowego roku każdy, kto będzie 
starał się o becikowe, będzie musiał 
złożyć oświadczenie lub zaświadcze-
nie dokumentujące dochody.

Polskie dzieci 
walczą z otyłością
Ruszyła kampania społeczna za-

chęcająca do rozpoznania problemu 
otyłości wśród dzieci i młodzieży. W 
ośmiu największych polskich mia-
stach pojawiły się billboardy z hasłem: 
„Ja-Ty-jemy!”. W akcję zaangażowało 
się m.in. ministerstwo rolnictwa. 

Według przeprowadzonych przez TNS 
Polska badań, nadwaga lub otyłość to 
problem aż 18% chłopców i 14% dziew-
cząt. Liczba osób dotkniętych otyłością 
w ciągu 20 lat wzrosła w kraju trzykrot-
nie. Do ulubionych przekąsek dzieci na-
leżą dziś słodycze i chipsy, owoce zna-
lazły się dopiero na trzeciej pozycji. Jak 
zauważa Danuta Gajewska z Polskiego 
Towarzystwa Dietetyki, rodzice powinni 
poświęcać więcej uwagi nawykom ży-
wieniowym swoich pociech. To na rodzi-
cach ciąży bowiem obowiązek zdrowot-
nej edukacji dzieci.  

Anita Szczykutowicz wyjaśnia, że mi-
nisterstwo rolnictwa zdecydowało się 
poprzeć akcję, ponieważ zakłada ona 
również popularyzację żywności ekolo-
gicznej.
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zadanie 1:
Określ, czy zdanie jest prawdziwe czy fałszywe, wpisując odpowiednie skróty (P/F)

zadanie 2: 
Uzupełnij karki z kalendarza. 

29
………………. 2012 r.

święto  
Świętych Archaniołów: 

Michała,  
…………..  
i Rafała 

KĄCIK DLA DZIECI Autor kącika dla dzieci: Maciej Lichota

1 Aniołowie to duchy czyste.

2 Aniołowie mają ciało.

3 Aniołowie mają rozum i wolną wolę.

4 Wspomnienie Świętych Aniołów Stróżów obchodzimy 29 września.

5 Aniołowie nie mają ciała i rozumu.

……………….

………………. 2012 r.

wspomnienie
Świętych 

Aniołów Stróżów

zadanie 3: Połącz w pary  
(znaczenie imion na podstawie www.brewiarz.pl).
ARCHANIOŁ                                  ZNACZENIE IMIENIA

MICHAŁ

GABRIEL

RAFAŁ

hebrajskie imię oznacza:  
„Bóg uleczył”

hebrajskie imię oznacza:  
„Któż jak Bóg”

„mąż Boży”,  
„wojownik Boży”

WIADOMOŚCI Opracowała: Anna Biesiekierska

Deweloper buduje dla rodzin 
wielodzietnych

Na warszawskich Bielanach powstaje pierwsze osiedle przeznaczone 
tylko dla katolickich rodzin wielodzietnych. Pierwszeństwo zakupu będą 
miały osoby udzielające się w ruchach kościelnych, a lokale będą tańsze, 
niż wskazywałaby cena rynkowa – informuje polskieradio.pl.

Powstanie takiego osiedla to inicjaty-
wa jednego z deweloperów, ojca szóst-
ki, niebawem siódemki dzieci. Pierwsze 
mieszkania zostaną oddane do użytku 
zimą tego roku. – Stawki są ukryte – o 
cenie mieszkań mówi Waldemar Wasie-
wicz, ojciec ośmiorga dzieci, który wraz 
z rodziną zamieszka na osiedlu. 

– Bez wątpienia potrzeba życia w ta-
kiej wspólnocie idealnej jest naturalna – 
ocenia socjolog, Marcin Zarzecki, z Uni-
wersytetu Kardynała Stefana Wyszyń-
skiego. Szczególnie w czasach kryzysu 
wartości, więzi interpersonalnych i bra-
ku stabilności ekonomicznej taka wspól-
nota może stać się dla ludzi ostoją. 

Część rodzin wielodzietnych musiała 
wyprowadzić się z Warszawy, gdyż nie 
mogła sobie pozwolić na zakup odpo-
wiednio dużego mieszkania w stolicy.

– To przede wszystkim bardzo fajny 
pomysł z uwagi na to, że pozwala lu-
dziom, którzy dotąd marzyli o mieszka-
niu, nie zmagać się z bardzo trudnym 

rynkiem nieruchomości, z wypracowy-
waniem zysku dla deweloperów – mówi 
publicysta, Szymon Hołownia. Jego 
wątpliwość budzi jednak selekcja poten-
cjalnych lokatorów pod względem świa-
topoglądowym oraz wychowywanie 
dzieci pod kloszem. – Nie wydaje mi się, 
żeby udało się uchronić całkowicie dzie-
ci czy młodzież przed zgubnym wpły-
wem świata i narkotyków, znajomych 
myślących inaczej – dodaje.

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

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

HARCERSTWO
Serdecznie zapraszamy wszystkie 

dziewczęta z klas III-VI szkoły pod-
stawowej do wstąpienia w szeregi 
61. Warszawskiej Drużyny Harcerek 
„RIVENDELL”, należącej do Związ-
ku Harcerstwa Rzeczypospolitej. 

Harcerstwo umożliwia poznawa-
nie innych rówieśników, poszerzanie 
horyzontów, rozwój pasji, ale przede 
wszystkim to niesamowita przygoda 
i dużo radości. 

Zapraszamy na najbliższą zbiórkę, 
która odbędzie się w sobotę, 29 wrze-
śnia, o godz. 10:00 (spotykamy się 
pod kościołem św. Anny w Wilano-
wie). Zbiórka potrwa około 2 godzin.
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1. Zapraszamy na niedzielne Nie-
szpory, dziś o godz. 17.00. Po na-
bożeństwie będziemy się modlić za 
zmarłych polecanych w wypomin-
kach rocznych. 

2. Po przerwie wakacyjnej swoją dzia-
łalność wznawia chór parafialny. 
Spotkania będą się odbywały we 
wtorki, o godz. 18.30 (po Mszy św. 
o godz. 18.00), w kanonii. Chętni są 
mile widziani.

3. Spotkania formacyjne dla mini-
strantów i kandydatów do chłopię-
cej asysty liturgicznej odbywają 
się w każdą sobotę, o godz. 10.15,  
w kościele. Zapraszamy.

4. Jak co roku nasza parafia organi-
zuje uroczystość jubileuszu mał-
żeństw obchodzących rocznicę 
swojego ślubu. 

 Uroczysta Msza św. odbędzie się  
w niedzielę, 14 października,  
o godz. 16.00. Dostojnych Jubila-
tów zapraszamy, by potwierdzili 
swój udział w dziękczynnej Mszy 
św., sprawowanej w ich intencji. 

5. W tym tygodniu przypadają nastę-
pujące święta liturgiczne:

 - wtorek, 25 września – wspomnie-
nie bł. Władysława z Gielniowa, 
kapłana i patrona Warszawy;

 - czwartek, 27 września – wspo-
mnienie św. Wincentego A’Paulo, 
kapłana;

XXV Niedziela Zwykła – 23 września 2012 r.
 - piątek, 28 września – wspomnie-

nie św. Wacława, męczennika;
 - sobota, 29 września – święto 

Świętych Archaniołów: Michała, 
Gabriela i Rafała.

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

6. Zachęcamy do czytania prasy ka-
tolickiej. Tygodniki i inne periodyki 
katolickie można nabyć w księga-
rence parafialnej oraz w zakrystii.

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

 - Robert Wierzchucki, kawaler  
z parafii tutejszej, 

 i Dorota Ewa Góralczuk, 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.

KOMUNIKATY DUSZPASTERSKIE

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!

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

PRACA
Parafia św. Anny w Wilanowie po-
szukuje osoby do prac porządko-
wych, najlepiej mieszkającej na tere-
nie parafii. Emeryt lub rencista mile 
widziany. Zainteresowani proszeni 
są o kontakt z kancelarią parafialną.


