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PIERWSZE CZYTANIE
Mdr 7,7-11

Dlatego się modliłem i dano mi zro-
zumienie, przyzywałem, i przyszedł na 
mnie duch Mądrości. Przeniosłem ją 
nad berła i trony i w porównaniu z nią 
za nic miałem bogactwa. 

Nie porównałem z nią drogich ka-
mieni, bo wszystko złoto wobecniej jest 
garścią piasku, a srebro przy niej ma 
wartość błota. 

Umiłowałem ją nad zdrowie i pięk-
ność i wolałem mieć ją aniżeli światło, 
bo nie zna snu blask od niej bijący.  
A przyszły mi wraz z nią wszystkie do-
bra i niezliczone bogactwa w jej ręku.

PSALM RESPONSORYJNY
Ps 90,12-17

REFREN: 
Nasyć nas, Panie, Twoim miłosierdziem

Naucz nas liczyć dni nasze, 
byśmy zdobyli mądrość serca. 
Powróć, o Panie,  
jak długo będziesz zwlekał? 
Bądź litościwy dla sług Twoich.

Nasyć nas o świcie swoją łaską, 
abyśmy przez wszystkie dni nasze  
mogli się radować i cieszyć. 
Daj radość w zamian  
za dni Twego ucisku, 
za lata, w których zaznaliśmy niedoli.

Niech sługom Twoim  
ukaże się Twe dzieło, 
a Twoja chwała nad ich synami. 
Dobroć Pana, Boga naszego,  
niech będzie nad nami 
i wspieraj pracę rąk naszych, 
dzieło rąk naszych wspieraj.

DRUGIE CZYTANIE
Hbr 4,12-13

Żywe bowiem jest słowo Boże, skutecz-
ne i ostrzejsze niż wszelki miecz obosiecz-
ny, przenikające aż do rozdzielenia duszy 
i ducha, stawów i szpiku, zdolne osądzić 
pragnienia i myśli serca. 

Nie ma stworzenia, które by było przed 
Nim niewidzialne, przeciwnie, wszystko 
odkryte i odsłonięte jest przed oczami 
Tego, któremu musimy zdać rachunek.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ
Mt 5,3

Błogosławieni ubodzy w duchu,  
albowiem do nich należy królestwo 
niebieskie.

EWANGELIA
Mk 10,17-30

Gdy Jezus wybierał się w drogę, przy-
biegł pewien człowiek i upadłszy przed 
Nim na kolana, pytał Go: Nauczycielu do-
bry, co mam czynić, aby osiągnąć życie 
wieczne? 

Jezus mu rzekł: Czemu nazywasz Mnie 
dobrym? Nikt nie jest dobry, tylko sam 
Bóg. Znasz przykazania: Nie zabijaj, nie 
cudzołóż, nie kradnij, nie zeznawaj fałszy-
wie, nie oszukuj, czcij swego ojca i matkę. 

On Mu rzekł: Nauczycielu, wszystkiego 
tego przestrzegałem od mojej młodości. 

Wtedy Jezus spojrzał z miłością na 
niego i rzekł mu: Jednego ci brakuje. Idź, 
sprzedaj wszystko, co masz, i rozdaj ubo-
gim, a będziesz miał skarb w niebie. Po-
tem przyjdź i chodź za Mną. Lecz on spo-
chmurniał na te słowa i odszedł zasmuco-
ny, miał bowiem wiele posiadłości. 

L I T U R G I A  S Ł O W A

K O M E N TA R Z
Warto dziś zwrócić uwagę na kilka 

myśli: rozpoczęty 11 października Rok 
Wiary, kolejny Dzień Papieski i pytanie 
z dzisiejszej Ewangelii: co zrobić, aby 
osiągnąć życie wieczne? 

Co zrobić, aby nie zmarnować dnia? 
Często myślimy, co zrobić, aby zdobyć, 
zachować, uratować? Czas przyjrzeć 
się zatem uchu igielnemu. 

To nie ucho jest zbyt małe, lecz na-
sze obciążenia, zniewolenia i to, że 
niewiele robimy. „U ludzi to niemożliwe, 
ale nie u Boga; bo u Boga wszystko 
jest możliwe.” On, nasz Bóg chce nas 
zbawić, chce nam dać „stokroć więcej”. 

Warto uświadomić sobie, że trudno 
wejść do królestwa Bożego, ale nie 
wchodzimy tam sami, jesteśmy prowa-
dzeni przez Jezusa Chrystusa, drogą 
wiary, drogą przykazań, drogą naucza-
nia Kościoła.

ks. Dariusz Kuczyński

Wówczas Jezus spojrzał wokoło i rzekł 
do swoich uczniów: Jak trudno jest boga-
tym wejść do królestwa Bożego. 

Uczniowie zdumieli się na Jego słowa, 
lecz Jezus powtórnie rzekł im: Dzieci, 
jakże trudno wejść do królestwa Bożego.  
Łatwiej jest wielbłądowi przejść przez 
ucho igielne, niż bogatemu wejść do króle-
stwa Bożego. A oni tym bardziej się dziwili  
i mówili między sobą: Któż więc może się 
zbawić? 

Jezus spojrzał na nich i rzekł: U ludzi 
to niemożliwe, ale nie u Boga; bo u Boga 
wszystko jest możliwe. 

Wtedy Piotr zaczął mówić do Niego: 
Oto my opuściliśmy wszystko i poszliśmy 
za Tobą. Jezus odpowiedział: Zaprawdę, 
powiadam wam: Nikt nie opuszcza domu, 
braci, sióstr, matki, ojca, dzieci i pól z po-
wodu Mnie i z powodu Ewangelii, żeby 
nie otrzymał stokroć więcej teraz, w tym 
czasie, domów, braci, sióstr, matek, dzieci 
i pól, wśród prześladowań, a życia wiecz-
nego w czasie przyszłym.

Oto słowo Pańskie.

Bankier z żoną, Quentin Massys  
(1514) Louvre, Paryż
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Sanktuarium 
świętokrzyskie 

Na widocznej z daleka górze już w czasach przedchrześcijańskich mieszkańcy 
tej ziemi oddawali cześć swoim ówczesnym bogom. Święty Krzyż (596 m n.p.m.),  
wcześniej Łysa Góra lub Łysiec, ma za sobą długą religijną tradycję. 

Już w XV w. ksiądz Jan Długosz w swej kronice tak pisał o Łysej Górze:  
„Na jej szczycie znajdować się miała bożnica w bałwochwalstwie żyjących Sło-
wian, gdzie bożkom Lelum i Polelum ofiary czyniono i podług innych czczono tu 
bożyszcza: Świst, Poświst, Pogoda…”.

Pierwsze ślady kultu religijnego sięgają lat 1300-
400 przed Chrystusem i przypisuje się je ludziom 
kultury łużyckiej. Z późniejszych czasów zachował 
się „krąg kultowy” – wał usypany z kamieni, mający 
około 2 km długości i usytuowany w szczytowej par-
tii góry. Legendy związane z tym miejscem mówią 
również o „zamku”, który miał się mieścić tam, gdzie 
dziś wznosi się klasztor. 

Pierwszym kościołem na Łysej Górze była ro-
tunda, wzniesiona przez żonę księcia Mieszka I, 
czeską księżniczkę Dąbrówkę. W XII w. do rotundy 
dobudowano nawę. 

Nie zachowały się dokumenty poświadczające 
czas powstania fundacji opactwa benedyktyń-
skiego. Tradycja tego zakonu przypisuje fundację  
Bolesławowi Chrobremu i datuje ją na rok 1006.  
Tę wersję umieścił również ks. Jan Długosz  
w swoich „Dziejach Polski”. Współcześni medie-
wiści powstanie opactwa na Łysej Górze łączą  
z początkiem XII w., a fundację przypisują księciu 
Bolesławowi Krzywoustemu. 

Przekazy kronikarskie, mówiące o początkach 
opactwa benedyktyńskiego, nie są ze sobą do 
końca zgodne i bardziej opierają się na legendach 
niż na dokumentach. Również przekazy o księciu 
Emeryku (ok. 1000-1031), który obdarował opactwo 
relikwiami Drzewa Krzyża Świętego, synu króla wę-
gierskiego – Stefana I, nie znajdują potwierdzenia 
w dokumentach, ponieważ te zostały zniszczone 
podczas najazdu tatarskiego na te ziemie w 1259 r. 

Wydarzyło się to podczas drugiego najazdu ta-
tarskiego na ziemie polskie. Klasztor został obrabo-
wany i zrujnowany. Relikwie jednak, dobrze ukryte 
w gołoborzu znajdującym się u stóp kościoła, prze-
trwały. Dzięki staraniom i funduszom księcia san-
domierskiego – Bolesława Wstydliwego – po kilku 
latach prac budowlanych budynki opactwa przywró-
cono do użytku. 

Po najazdach tatarskich nastąpił czas spokoju, 
który bracia zakonni wykorzystali na rozwój du-
chowy i materialny zgromadzenia, nie zapominając  
o okolicznej ludności. Właśnie na tych terenach, 
gdzie pojawili się benedyktyni, gospodarka w okolicy 
podniosła się na wyższy poziom. Zyskała na tym pro-
dukcja przemysłowa, rolnictwo, hodowla ryb i inne. 

Od XIV w. w nazwie opactwa nie pojawia się 
już określenie Łysa Góra. Od tego czasu miejsce 
zwie się: Opactwo Ojców Benedyktynów Święte-
go Krzyża, później nazywane w skrócie Świętym 
Krzyżem. 

Po wieku spokoju, tym razem za sprawą Litwi-
nów, opactwo znów zostało ograbione. Litewscy 
książęta Kiejstut i Lubert, powracający z łupieskiej 
wyprawy na Wołyń, dotarli na Święty Krzyż, rabując 
kosztowności i uprowadzając jeńców. 

Po wstąpieniu na tron polski Władysława Ja-
giełły opactwo na Świętym Krzyżu zostało objęte 
jego szczególną opieką. Od pierwszych dni swo-
jego pobytu na polskiej ziemi odwiedzał to święte 
miejsce i hojnie je obdarzał. W czasie wyprawy pod 
Grunwald także spędził tu kilka dni. Również jego 
syn, Kazimierz Jagiellończyk, był dobroczyńcą tego 
miejsca. W tym czasie powiększono znacznie ko-
ściół, wzniesiono zakrystię, pomieszczenia miesz-
kalne i krużganki. Po rozbudowie świątynia liczyła 
siedem ołtarzy, w tym główny poświecony Trójcy 
Przenajświętszej. 

Rozbudowę nadzorował opat Michał z Lipia, 
dobry gospodarz, a także wybitny kaznodzieja  
i reformator. Jego następcą został Maciej z Pyzdr, 
badacz nauk wyzwolonych i filozofii, również do-
bry administrator. To on dobudował północne 
skrzydło klasztoru, w którym mieściły się szpital 
i apteka. Od tego czasu wytwarzano w zakonie 
lekarstwa, co z czasem stało się specjalnością 
klasztorną i służyło zarówno zakonnikom, jak  
i okolicznej ludności. 

Po dwóch wiekach przerwy Tatarzy ponownie 
dotarli na te ziemie, pustosząc klasztor i jego okoli-
ce. Zabudowania nieodbudowane po tatarskim na-
padzie popadały w ruinę, a życie duchowe osłabło. 
Wiek XVI był dla opactwa okresem regresu. 

Dopiero w XVII w., za sprawą rodu Oleśnic-
kich, a w szczególności wojewody lubelskiego – 
Mikołaja (1558-1629), opactwo podźwignęło się  
z upadku. Bezpośredniej odbudowy, tak material-
nej, jak i przede wszystkim duchowej, podjął się 
opat Stanisław Sierakowski z Bogusławic. Nowy 
opat rozbudował kościół i jego otoczenie, nadając 
mu barokowy wystrój. 

Dalsze zaplanowane prace przerwał „potop” 
szwedzki. Wojska szwedzkie i ich sojusznicy – 
Siedmiogrodzianie – podczas trzyletniego pobytu 
na Świętym Krzyżu ponownie go zrujnowali i ogra-
bili. Po wojnie kontynuowano odbudowę i rozbudo-
wę opactwa. 

Na początku XVIII w. funkcję opata pełnił Stani-
sław Krystyn Mirecki, którego starania doprowadzi-
ły do powołania w 1709 r., przez papieża Klemensa 
XI, Kongregacji Benedyktyńskiej Świętego Krzyża. 
W skład powstałej Kongregacji weszło dziewięć 
opactw: Święty Krzyż, Tyniec, Lubin, Mogilno, 
Płock, Sieciechów, Troki, Horodyszcze i Nieśwież. 

Wskutek pierwszego rozbioru Polski (w 1772 r.)  
od Kongregacji odpadł Tyniec, a po trzecim rozbio-
rze (w 1795 r.) przestała ona istnieć. 

Dalszy rozwój opactwa został przerwany  
26 czerwca 1777 r., kiedy to wybuchł pożar, któ-
ry zniszczył kościół i dachy zabudowań klasz-
tornych. Uszkodzenia budynku świątyni były tak 
duże, że wypalone ściany rozebrano, wznosząc 
na ich miejscu nowe. Odbudowa i prace wykoń-
czeniowe wnętrza zajęły prawie 30 lat. Kościół 
konsekrowano na nowo w 1806 r. 

W okresie zaborów okupanci zlikwidowali wie-
le zakonów na obszarze Polski, ponieważ były 
one ośrodkami nieustającej walki o niepodległość 
narodu. Taki też los spotkał opactwo na Świętym 
Krzyżu. Dobra zakonu skonfiskowali Rosjanie,  
a zakonników rozpędzono. Relikwie Drzewa Krzy-
ża Świętego po 800 latach opuściły Święty Krzyż, 
znajdując schronienie w parafii Słupia Nowa. 

Ukazem carskim z 1849 r. w części zakonnych 
zabudowań zorganizowano więzienie, które prze-
trwało w tym miejscu prawie sto lat. W Drugiej 
Rzeczypospolitej miało ono miano najcięższego. 
Wybuch II wojny światowej zastał tu ok. 1000 ska-
zanych, głównie przestępców kryminalnych. 

W czasie I wojny światowej wojska austriackie 
obrabowały i zrujnowały opactwo, wysadzając mie-
dzy innymi wieżę kościelną, która do dziś czeka na 
odbudowę. W 1920 r. na powrót zamieszkali tu za-
konnicy, powoli odbudowując swoją siedzibę. 

Przełomową datę stanowi rok 1936, kiedy to 
Święty Krzyż, decyzją administratora diecezji san-
domierskiej, został przekazany Misjonarzom Obla-
tom Maryi Niepokalanej. Oni sprawują opiekę nad 
tym miejscem do dnia dzisiejszego. 

W latach II wojny światowej, po zaatakowaniu 
ZSRR, Niemcy urządzili sobie w pomieszczeniach 
więziennych obóz dla jeńców radzieckich, których 
ok. 6000 spoczywa na pobliskiej polanie Bielnik. 

Sytuacja polityczna w latach powojennych 
nie sprzyjała odbudowie opactwa i przywróce-
niu mu pierwotnego przeznaczenia (likwidacja 
więzienia). Dopiero w 1954 r. przystąpiono do 
kapitalnego remontu, dzieląc zabudowania na 
Świętym Krzyżu na te, które pozostaną w posia-
daniu Kościoła, i te, które przejmie Ministerstwo 
Leśnictwa. Prace konserwatorskie i rekonstruk-
cyjne wciąż trwają. W ostatnich latach kościół 
przykryto miedzianą blachą i przeprowadzono 
remont jego elewacji zewnętrznych. 

Z okazji milenium opactwa (1006-2006) miesz-
kańcy ziemi świętokrzyskiej oraz ojcowie oblaci 
ufundowali dwa dzwony: św. Benedykta i św. Eu-
geniusza, które na krakowskich Błoniach poświęcił 
Ojciec Święty Benedykt XVI. 

Na rok 2014 planuje się zakończenie odbudowy 
wieży, którą Austriacy wysadzili w powietrze w cza-
sie I wojny światowej. 

Widok ze Świętego Krzyża na dzwonnicę, 
w oddali Pasmo Jeleniowskie
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HISTORIA PAPIESTWA
cz.15Opracował Jerzy Kruszewski

Cdn.

40. Święty Anastazy I
(27 XI 399 – 19 XII 401)
Był Rzymianinem, synem kapłana Maksy-

musa. 
Św. Hieronim chwalił Anastazego za poboż-

ność i stanowczość, z jaką potępił doktrynę 
nieżyjącego wybitnego myśliciela greckiego 
– Orygenesa. Sprawa wymagała ostateczne-
go rozstrzygnięcia, ponieważ Orygenes głosił 
kontrowersyjne poglądy. 

Św. Anastazy troszczył się o rozwój Kościoła 
w Afryce, choć konsekwentnie podtrzymywał 
walkę z donatyzmem. 

 
 
 
Nie wyraził zgody na złagodzenie kar dla pre-
zbiterów-donatystów, którzy powracali do jed-
ności z Kościołem. 

Nakazał duchownym stać z pochyloną głową 
podczas czytania Ewangelii. 

Na tronie papieskim zastąpił go jego syn – 
Innocenty I.

Dzień pamięci liturgicznej przypada na  
19 grudnia, w rocznicę śmierci świętego.

41. Święty Innocenty I   (21 XII 401 – 12 III 417)

Innocenty urodził się w Albano koło Rzymu. 
Jego ojcem był papież Anastazy I. 

Syna uważa się za najwybitniejszego papie-
ża pierwszych wieków chrześcijaństwa. Umoc-
nił bowiem prymat biskupa Rzymu i zcentrali-
zował władzę kościelną. 

Za jego panowania nastąpił upadek Cesar-
stwa Rzymskiego w wyniku najazdu Wizygo-
tów. Najeźdźcy byli wyznawcami arianizmu, 
paląc i plądrując, Rzym oszczędzili jedynie 
świątynie. Dwuletni okres najazdu Ojciec 
Święty spędził u cesarza Honoriusza, w Ra-
wennie.

Pontyfikat Innocentego I naznaczony był 
zmaganiami z pogaństwem oraz z herezją 
pelagianizmu. W Kartaginie Pelagiusz i Cele-
stiusz zaprzeczali istnieniu grzechu pierwo-
rodnego i utrzymywali, że łaska uczynkowa 
nie jest konieczna do zbawienia. Papież poparł  
św. Augustyna z Hippony, który walczył z tymi 
poglądami.

Innocenty I powierzył biskupstwo Tesalonik 
Rufusowi i dzięki temu stał się realnym założy-
cielem wikariatu papieskiego na tamtym terenie.

Rozstrzygał wiele wątpliwości dotyczących 
problemów duszpasterskich, dyscyplinarnych 
oraz liturgicznych. Prawo udzielania sakramen-
tu bierzmowania zastrzegł wyłącznie bisku-
pom. Zachowało się 36 napisanych przez nie-
go listów. W kwestii wstrzemięźliwości seksu-
alnej kapłanów rozwinął wcześniejsze poglądy 
Syrycjusza I. Uważał, że kapłaństwo wymaga 
wstrzemięźliwości, a ci, którzy jej nie zachowu-
ją, powinni być pozbawieni wszelkich godności 
kościelnych. Dopuszczał jedynie małżeństwa 
duchownych zawarte przed święceniami. Wy-
budował bazylikę męczenników – Gerwazego 
i Protazego.

Zmarł w Rzymie i został pochowany na 
cmentarzu Poncjana (obok ojca).

Wspominano go 28 lipca, nowe Martyrolo-
gium powróciło do daty 12 marca. 

42. Święty Zozym  (18 III 417 do 26 XII 418)

Pochodził ze zhellenizowanej rodziny żydow-
skiej. Kolejnym następcą św. Piotra został po-
mimo oporu części rzymskiego kleru. 

Jego kontrowersyjne decyzje wywołały 
protesty w Afryce i Galii, które broniły swo-
jej autonomii. Sytuacja zaogniła się, gdy Zo-
zym powrócił do procesów zakończonych już  
w Kościele afrykańskim. Początkowo ujął się 
za Pelagiuszem i Celestiuszem. Zmienił jed-
nak swoje stanowisko, gdy potępił ich nauki 
synod kartagiński, a cesarz Honoriusz skazał 
ich na wygnanie. Wówczas i on nazwał pela-
gianizm herezją, a Pelagiusza i Celestiusza 
ekskomunikował.

W trosce o prymat biskupa Rzymu interwe-
niował w innej sprawie dotyczącej Kościoła 
afrykańskiego. Zażądał mianowicie zaniecha-
nia składania apelacji do cesarza, pod karą 
ekskomuniki. Paradoksalnie, w tym samym 
czasie część kleru rzymskiego odwołała się 
do cesarza, szukając wsparcia wobec despo-
tyzmu papieskiego. Przed ekskomuniką urato-
wała ich ciężka choroba Zozyma. 

Zmarł śmiercią naturalną w Rzymie. 
Jego imię do IX w. pomijano w martyrologiach. 

Nie ma również wyznaczonego wspomnienia 
liturgicznego, choć przez „Annuario Pontificio” 
zaliczany jest do świętych Kościoła. 

Historia Świętego Krzyża to jakby dzieje w piguł-
ce naszego Narodu, który przez 1000 lat swojego 
istnienia przechodził wzloty i upadki. Siła oddziały-
wania góry klasztornej na nasze dzieje i na naszą 
kulturę jest ogromna; nie dość, że dała nazwę całej 
ziemi, dzisiaj województwu świętokrzyskiemu, to 
również wiele kościołów oraz innych miejsc i rzeczy 
w Polsce przejęło od niej nazwę. 

W pierwszych wiekach po przyjęciu chrześci-
jaństwa przez plemiona polskie, gdy jeszcze nie 
istniało narodowe sanktuarium Maryjne na Jasnej 

Górze, to właśnie Święty Krzyż spełniał taką rolę 
dla ówczesnych Polaków. 

Na koniec warto jeszcze wspomnieć, że Święty 
Krzyż skrywa doczesne szczątki wielkiego rycerza, 
księcia Jeremiego Wiśniowieckiego – Jaremy her-
bu Korybut, pogromcy Kozaków i obrońcy naszych 
kresowych granic, któremu nie było dane spocząć 
w ukochanej przez niego ziemi. U wejścia do jego 
krypty grobowej widnieje znamienny, wiele mówiący 
i dający wiele do myślenia napis:
„Kim ty jesteś – ja byłem, kim ja jestem – ty będziesz”.

Słowa dosadne do bólu, ale prawdziwe, szcze-
gólnie po obejrzeniu szczątków księcia.

Święty Krzyż to nie tylko sanktuarium. Na górze, 
nieopodal opactwa, od 1921 r. działa obsługiwana 
przez zakonników stacja meteorologiczna oraz te-
lewizyjne centrum przekaźnikowe na stojącej tam 
wieży, mającej 157 m wysokości. Przekaźnik tele-
wizyjny uruchomiono w 1966 r.

Tekst i zdjęcia: Krzysztof Kanabus 
Na podstawie publikacji o. Jana Jastrzębskiego 

– „Święty Krzyż”.
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PRZEWODNIKI NASZEJ WIARY

Przewodnik 
po Eucharystii
Część I – Odkryj tajemnice Eucharystii
„Najuroczystsza chwila w życiu moim to chwila, w której przyjmuję 
Komunię Świętą.”                                          /św. Faustyna, „Dzienniczek”, 1804/

Odsłona 6:
Eucharystia to więcej  

niż przyjmowanie  
Ciała Pańskiego

„Eucharystia wymaga więcej niż tylko 
przyjmowania; ona także wymaga zaspo-
kajania pragnienia Chrystusa. On mówi: 
<Przyjdźcie do mnie>. On jest spragniony 
dusz. Ewangelia nigdzie nie mówi: <Odejdź-
cie>, lecz zawsze <Przyjdźcie do mnie>”.   

/Matka Teresa/

Jak wyjaśnia Matka Teresa, Chrystus jest „spra-
gniony dusz”, On wzywa nas, żebyśmy przyszli 
do Niego i zaspokoili Jego pragnienie. On wzywa 
nas nie tylko do przyjmowania Komunii, ale też do 
wejścia w komunię – w szczególną relację z Nim. 

Aby zrozumieć, co znaczy „wejść w komunię”, 
przyjrzyjmy się znaczeniu słowa: „komunia”. Zna-
czy ono dosłownie „jedność z” lub „całkowicie jed-
no”. Gdy odniesiemy to do sakramentu Euchary-
stii, mówimy o jedności podobnej do tej, która po-
wstaje przez sakrament małżeństwa, kiedy „dwoje 
staje się jednym ciałem”. 

Jak wyjaśnia Katechizm, Eucharystia na-
zywana jest Komunią Świętą, „ponieważ 
przez ten sakrament jednoczymy się z Chry-
stusem, który czyni nas uczestnikami swoje-
go Ciała i swojej Krwi, abyśmy tworzyli z Nim 
jedno ciało” /KKK, 1331/. „Wszyscy, którzy 
spożywają jeden łamany Chleb - Chrystusa, 
wchodzą we wspólnotę z Nim i tworzą z Nim 
jedno ciało”.                                  /KKK, 1329/

Zwróćmy uwagę na zwroty wskazane w powyż-
szych cytatach: „jednoczymy się z Chrystusem”  
i „wchodzą we wspólnotę z Nim”. Podobnie jak 
małżeństwo, aby osiągnąć upragnioną jedność, 
wymaga aktywnego udziału i „komunikacji” od 
każdej z osób, tak też jest z przyjęciem Euchary-
stii. Inicjatywa oraz działanie powinny być po obu 
stronach, nie tylko po stronie samego Boga.

„Przyjmowanie Komunii oznacza wejście  
w komunię z Jezusem Chrystusem. (...) To, 
co otrzymujemy tutaj, nie jest kawałkiem cia-
ła, nie jest rzeczą, lecz jest Nim, Nim Samym 
Zmartwychwstałym – osobą, która dzieli się 
sobą z nami w swojej miłości. (...) To oznacza, 
że przyjmowanie Komunii jest zawsze aktem 
osobistym. (...) W Komunii ja wchodzę w Pana, 
który udziela mi Siebie.”  /Benedykt XVI/

mienną wiarą słowa setnika: „Panie, nie jestem 
godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz 
tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja”.

• Aby przygotować się odpowiednio do przyjęcia 
sakramentu Eucharystii, wierni zachowają usta-
nowiony przez Kościół post (eucharystyczny).

• Powinniśmy zadbać o to, aby nasza postawa 
zewnętrzna, a w tym nasze gesty i ubranie, była 
„wyrazem szacunku, powagi i radości tej chwili, 
w której Chrystus staje się naszym gościem”.

Poza tymi minimalnymi wymaganiami ogrom-
ne znaczenie ma także czas przygotowania się 
przed Komunią Świętą oraz czas dziękczynienia 
po Komunii. Odpowiednie usposobienie naszych 
serc i umysłów jest niezbędne, by mogły one wejść 
w głębszą relację wzajemnej miłości i jedności  
z Bogiem.

„(…) Dusza moja przygotowuje się na 
przyjście Pana, który wszystko może, któ-
ry mnie może uczynić doskonałą i świętą. 
(…) Cóż ja jestem, a cóż Ty, o Panie, Królu 
chwały – chwały nieśmiertelnej? O serce 
moje, czy ty zdajesz sobie z tego sprawę, 
kto dziś przychodzi do ciebie? (…) Słyszę, 
że się zbliża, wychodzę na Jego spotkanie 
i zapraszam Go do mieszkania swojego 
serca, uniżając się głęboko przed Jego ma-
jestatem. (...) W chwili, gdy przyjmę Boga, 
cała istota moja jest w nim pogrążona.”  
      /św. Faustyna, „Dzienniczek”, 1825, 1810,

1806, 1814/

Św. Faustyna, świadoma ogromnego znacze-
nia tej chwili, zawsze starała się znaleźć czas na 
uważne przygotowanie się na spotkanie z Chry-
stusem, aby złączyć swoje serce z Jego Sercem.

„Nie zatrzymujcie niczego z samych siebie 
dla siebie, aby Ten, który daje wam całkowi-
cie Siebie Samego, mógł otrzymać was ca-
łych.”                        /św. Franciszek z Asyżu/

Istnieje ścisły związek pomiędzy tym, jak przyj-
mujemy, a tym, co otrzymujemy. Im bardziej je-
stem osobiście w stanie wejść w komunię, jedno-
cząc się z Jezusem, tym bardziej owocne będzie 
moje przyjęcie.

„Im większe istnieje podobieństwo pomię-
dzy osobą, która idzie do Komunii, a Jezu-
sem, tym lepsze będą owoce Komunii Świę-
tej.” /św. Antoni Maria Claret/

Co jeśli nasza postawa nie będzie odpowiednia? 
W chwili, gdy przyjmuję Komunię, nie pragnę tej 

szczególnej sakramentalnej jedności z Chrystu-
sem i nie próbuję pozbyć się wszystkiego w moim 
umyśle i sercu, co ją blokuje, nie zyskuję żadnego 
sakramentalnego skutku, którego pragnie dla mnie 
Chrystus. Wciąż przyjmuję sakrament, lecz nie do-
staję żadnego z jego owoców.

„W osobie fałszywej – pisze św. Tomasz z Akwi-
nu – sakrament nie przynosi żadnego skutku”.  
To bardzo mocne stwierdzenie. Św. Tomasz wyja-
śnia: „Jesteśmy fałszywi, kiedy najskrytsze zaka-
marki naszej duszy nie odpowiadają temu, co wy-
rażamy na zewnątrz. Sakrament Eucharystii jest 
zewnętrznym znakiem tego, że Chrystus jest włą-
czony w tego, kto Go przyjmuje, a on w Chrystusa.  

Gdy przyjmuję Komunię w sposób właściwy, 
nie tylko przyjmuję coś do swego wnętrza; jestem 
zaangażowany w ten proces, w pełni obecny dla 
Tego, który jest obecny we mnie, jednocząc całe 
moje jestestwo z Nim, stając się „jednym ciałem” 
z Chrystusem, a przez Niego, nawiązując wyjąt-
kowy i osobisty kontakt także z Ojcem i Duchem 
Świętym:

„Przez sprawowanie Eucharystii [wierni]… 
zyskują dostęp do Boga Ojca przez Syna. (...) 
Dostępują zjednoczenia z Przenajświętszą 
Trójcą.”                  /Dekret o ekumenizmie, 15/

To „dostąpienie zjednoczenia” rozpoczyna się 
osobistym spotkaniem z Chrystusem, a przez 
Niego z pozostałymi Osobami Trójcy Świętej. Bóg 
nie tylko zamieszkuje w nas, ale wchodzi z nami 
w relację. To zamieszkiwanie Boga jest darem, na 
który powinniśmy z wdzięcznością odpowiedzieć. 
Z naszej strony powinno wypływać pragnienie, by 
dać samych siebie Chrystusowi, tak jak On daje 
się nam. Chrystus planuje nie tylko zamieszkać 
w nas, lecz także zachęcać nas, byśmy i my za-
mieszkali w Nim: „Kto spożywa moje Ciało i Krew 
moją pije, trwa we Mnie, a Ja w nim” (J 6,56).

Pan kieruje do nas usilne zaproszenie, 
abyśmy przyjmowali Go w sakramencie Eu-
charystii: „Zaprawdę, zaprawdę, powiadam 
wam: Jeżeli nie będziecie spożywali Ciała 
Syna Człowieczego i nie będziecie pili Krwi 
Jego, nie będziecie mieli życia w sobie”  
(J 6,53).                                         /KKK, 1384/

Chrystus wzywa nas, zaprasza nas, byśmy  
w aktywny sposób odpowiedzieli na Jego inicjaty-
wę. Do nas zatem należy przygotować się do tej 
wielkiej i świętej chwili. Katechizm Kościoła Ka-
tolickiego (1385-1387) podaje kilka minimalnych 
wymagań:

• […] Św. Paweł wzywa nas do rachunku sumie-
nia: „Kto spożywa chleb lub pije kielich Pański 
niegodnie, winny będzie Ciała i Krwi Pańskiej. 
Niech przeto człowiek baczy na siebie same-
go, spożywając ten chleb i pijąc z tego kieli-
cha. Kto bowiem spożywa i pije, nie zważając 
na Ciało Pańskie, wyrok sobie spożywa i pije”  
(1 Kor 11, 27-29). 

• Jeśli ktoś ma świadomość grzechu ciężkiego, 
przed przyjęciem Komunii powinien przystąpić 
do sakramentu pojednania.

• Wobec wielkości tego sakramentu chrześci-
janin może jedynie powtórzyć z pokorą i pło-
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Ktoś jest fałszywy, jeśli w swoim sercu nie pragnie 
tej jedności i nawet nie próbuje usunąć każdej 
przeszkody, która stoi jej na drodze. Dlatego Chry-
stus nie pozostaje w nim ani on w Chrystusie”.

W swojej summie św. Tomasz wskazuje na 
wyraźne rozróżnienie pomiędzy sakramentem 
jako takim, a jego skutkami: „Podobnie jak Męka 
Chrystusa nie wywołuje skutków w tych, którzy nie 
trwają przy Nim, tak jak powinni, tak też nie osią-
gną nieba przez ten sakrament ci, którzy przyjmu-
ją go niegodnie”.

Św. Augustyn pisze z kolei: „Sakrament jest 
czymś jednym, a cnota z niego płynąca czymś in-
nym. Wielu przyjmuje dary ołtarza, a przyjmując 
je, są martwi. Dlatego, jeśli jecie chleb niebiański, 
zanoście niewinność do ołtarza”. Ci, którzy nie 
zachowują czystego serca, nie osiągną skutków 
sakramentu.

Św. Paweł idzie krok dalej i ostrzega, że gdy 
przy przyjmowaniu Komunii Świętej nasza posta-
wa jest niewłaściwa, to nie tylko nie osiągniemy 
dobrych owoców tego sakramentu, lecz także 
możemy zaszkodzić sobie duchowo (por. 1 Kor 11, 
27-29).

Chrystus chce, byśmy Go przyjmowali, właśnie 
po to ustanowił ten sakrament podczas Ostatniej 
Wieczerzy; i żeby zagwarantować nam możliwość 
godnego przyjmowania Go, ustanowił sakrament 
pojednania. W nim otrzymujemy łaskę, byśmy mo-
gli bardziej godnie wejść w komunię z Nim przez 
Eucharystię.

Powinniśmy zwrócić uwagę, by nie przyjmować 
Komunii Świętej w roztargnieniu lub tak, jak zwy-
kły posiłek. Winniśmy dążyć do tego, aby z wielką 
czcią i wdzięcznością przyjmować do swego ser-
ca Samego Boga.

Św. Augustyn podkreśla, że nasze 
przyjmowanie Komunii Świętej musi 
być aktem uwielbienia Boga, którego 
przyjmujemy: „Niech nikt nie je Cia-
ła Pańskiego, zanim Go wcześniej nie 
uwielbi…”. Dodaje silną zachętę nie tyl-
ko do przystępowania do Komunii, ale 
do przyjmowania jej codziennie: „To jest 
nasz chleb codzienny: przyjmujcie Go 
codziennie, aby mógł codziennie przy-
nosić wam korzyść”.

Chrystus wzywa nas do wyjątkowego, 
osobistego spotkania z Sobą (wraz z Ojcem  
i Duchem Świętym). On pragnie zasypać nas 
cudami łaski i żyć w nas, gdy my będziemy 
żyli dla Niego. Zróbmy zatem wszystko, by 
przygotować się do tego spotkania bardzo 
starannie. 

Za każdym razem, gdy przyjmujemy Eucha-
rystię, możemy wejść w komunię z Bogiem  
w bardziej pełny, osobisty i owocny sposób.

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

Bibliografia:
- „7 Tajemnic Eucharystii”, Vinny Flynn
- „Dzienniczek”, św. Faustyna
- Katechizm Kościoła Katolickiego

CUDA EUCHARYSTYCZNE

Marta Robin
Marta Robin (1902-1981) to niewątpliwie jed-

na z najbardziej fascynujących postaci XX w. 
Przez ponad 50 lat (od 28 do 79 roku życia) jej 
jedyny pokarm stanowiła Eucharystia. W tym 
czasie odczuwała pragnienie picia, ale nie 
była w stanie nic przełknąć. W cudowny spo-
sób wchłaniała tylko Ciało Chrystusa, które 
przyjmowała co tydzień w czwartek. 

– Tak, to jest cały mój pokarm – powiedziała Marta Robin w rozmowie ze znanym 
francuskim filozofem i pisarzem, Jeanem Guittonem. – Zwilżają mi usta, ale niczego 
nie mogę przełknąć. Hostia wnika we mnie, lecz ja sama nie wiem, jak. Eucharystia 
nie jest zwykłym pokarmem. Za każdym razem nowe życie we mnie się wlewa. Jezus 
jest w całym moim ciele, jakbym zmartwychwstawała. Komunia jest czymś więcej niż 
zjednoczeniem: jest stopieniem się w jedno. Podczas innej rozmowy wyznała: – Mam 
ochotę wołać do tych, którzy ciągle mnie pytają, czy naprawdę nie jem, że ja jem więcej 
niż oni, ponieważ karmię się eucharystycznym Ciałem i Krwią Jezusa. Chciałabym im 
powiedzieć, że to oni sami powstrzymują w sobie efekty tego pokarmu…

Frapującym zjawiskiem było to, że Hostia sama wędrowała do ust Marty, wyrywając 
się z palców kapłana i przemierzając odległość dochodzącą nawet do 20 cm. Wszyscy 
księża, którym dane było udzielać Marcie Komunii Świętej, a nawet jeden, który – po-
wiadomiony o tym fakcie – specjalnie mocniej przytrzymał Hostię, odnieśli to samo 
wrażenie: wyraźnie poczuli, że Ciało Chrystusa wyrywa im się z ręki. 

Co myśleć o wymykającej się z rąk kapłana Hostii, spożywanej przez Martę bez 
połykania? Zjawisko to wiele mówi o wzajemnej relacji Marty i Chrystusa. Wiemy, że 
Jezus pozostał w Eucharystii ze swego nieskończonego pragnienia zjednoczenia się 
z człowiekiem w miłości. Dla każdego, kto rozpoznaje w Hostii żywą obecność Boga, 
przychodzącego jedynie z miłości, moment poprzedzający przyjęcie Komunii Świętej 
staje się chwilą gorącej tęsknoty. Jest to tęsknota dwóch osób i dwóch serc: Serca 
Bożego i serca ludzkiego, które nawzajem ku sobie się „wyrywają”. Hostia, wyrywająca 
się z rąk kapłana, to sam Chrystus spieszący się na spotkanie ze stworzeniem, które 
umiłowało Go ponad wszystko i oczekuje na Niego z wielką tęsknotą. Radość człowie-
ka z przyjmowania Eucharystii ma swoje źródło w radości samego Boga. Dusza wie  
o tym, że Bóg niezmiernie się raduje, mogąc w niej zamieszkać. Bóg nieskończenie ra-
duje się we mnie, więc jak wielka powinna być moja radość! Duchowe szczęście Marty 
wynikało z jej doświadczenia Boga niezmiernie szczęśliwego w jej duszy. Jest to jedyny 
rodzaj szczęścia, o które nie potrzeba się bać, że się je utraci.

Żyć przez ponad pięćdziesiąt lat o samej Komunii Świętej – to niewątpliwy cud.  
Ale skłania on do refleksji nad cudem zupełnie niewypowiedzianym, jakim jest nowe 
życie, które rodzi się w nas dzięki Eucharystii. Okaże się ono w całej pełni przy zmar-
twychwstaniu, gdy spełni się obietnica Jezusa: „Kto spożywa moje Ciało i Krew moją 
pije, nie umrze, lecz będzie żył na wieki”. 

Aż do tego czasu skarb życia wiecznego, poczętego z Eucharystii, będziemy prze-
żywali w samej wierze. Lecz wygląda na to, że i poprzez „znak” Marty Jezus pragnie 
wzmocnić naszą wiarę. W znaku tym niejako „zmysłowo” dotykamy prawdy, że Eucha-
rystia, że sam Bóg jest jedynym i wystarczającym źródłem ludzkiego istnienia. W isto-
cie rzeczy, z eucharystycznych przeżyć Marty wydobywa się orędzie samego Jezusa: 
„Abyście wierzyli, że nie ziemski pokarm i napój, lecz tylko moje Ciało i Krew dadzą 
wam prawdziwe życie”. 

Zjawisko życia dzięki samej Hostii, znane jako inedia, występowało również w życiu 
innych mistyków Kościoła – informacje o tym znajdujemy w opisach żywotów św. Kata-
rzyny Sieneńskiej, św. Rity z Cascii, bł. Katarzyny Emmerich i innych.

Opracowali: A. i Z. Kozikowscy

Zapraszamy do księgarenki parafialnej

EFFATY
która mieści się w prawym przedsionku świątyni.

Oprócz książek można tu zakupić:
● kalendarze ● świece ● okolicznościowe 
kartki ● ozdoby świąteczne ● różańce ●  

● medaliki i inne dewocjonalia.
Księgarenka przyjmuje zamówienia na Katechizm 

Kościoła Katolickiego oraz na inne książki.



6  Nr 190

ŚWIADECTWO
„Nie opuszczę Cię 
aż do śmierci…”

Moje świadectwo dedykuję wszyst-
kim małżeństwom, które 14 paździer-
nika obchodzą swoje jubileusze zło-
żenia sakramentalnej przysięgi mał-
żeńskiej. W ubiegłym roku, 9 paździer-
nika, to my z mężem przeżywaliśmy  
w naszej parafii św. Anny 50. roczni-
cę naszego ślubu. Z wielkim wzrusze-
niem przyjęliśmy błogosławieństwo, 
którego udzielił nam ksiądz Dariusz 
Kuczyński.

Wyszłam za mąż z wielkiej młodzień-
czej miłości. Pierwsze uczucie, marzenia 
o szczęśliwej rodzinie, niedługo po ślubie 
stały się zupełnie inną rzeczywistością. 
Spotkały mnie ogromne rozczarowania, 
i to właśnie wtedy, kiedy najbardziej po-
trzebowałam wsparcia. Różnił nas sys-
tem wartości. Inne pojęcie o wierności, 
zdradzie, odpowiedzialności za drugiego 
człowieka doprowadziło do wielu bardzo 
bolesnych doświadczeń, cierpień, potęż-
nych kryzysów. Przez wiele lat szliśmy 
innymi drogami. Brak wybaczenia nie po-
zwalał ranom się zabliźnić. Odsunęliśmy 
się od siebie. Nie pomogły rekolekcje 
małżeńskie ani rozmowy z psychologiem. 
Każde z nas bez trudu mogło ułożyć so-
bie życie z kimś innym. W moim przypad-
ku było to jednak niemożliwe, ponieważ 
słowa przysięgi, złożonej przy ołtarzu 
przed Panem Bogiem, w czasie ślubu, 
wyryły się pieczęcią w moim sercu: „Nie 
opuszczę cię aż do śmierci” bez żadnej 
obietnicy, że będzie łatwo. 

Nasze losy powierzyłam Opatrzności 
Bożej i mojej Patronce – Matce Boskiej. 
Opatrzność nad nami czuwała. Łaska 
sięgała dalej niż ludzkie siły, tam, gdzie 
bezradny, umęczony człowiek nic już nie 
mógł, łaska zaczynała działać cuda. 

W 50. rocznicę ślubu stanęliśmy przed 
ołtarzem bez złych emocji, w przyjaźni  
i wzajemnym szacunku, wybaczając so-
bie wszystkie sprawy, które wydarzyły się 
w naszym życiu. 

Nieustająco dziękuję PANU BOGU za 
wszystkie łaski, którymi obdarował naszą 
rodzinę. Dziękuję za dobrego, kochanego 
syna, za synową, którą kocham jak córkę, 
i za najukochańsze wnuki. Z mężem je-
steśmy osobowościowo różni, ale dzięki 
Duchowi Świętemu staram się doceniać 
i dostrzegać to, co nas łączy, a nie to, co 
nas dzieli. 

Życzę wszystkim małżeństwom, które 
14 października staną przed ołtarzem, 
aby nie uciekały od trudności, które za-
wsze pojawiają się we wspólnym życiu, 
tylko powierzały je Panu Bogu. Modlitwa 
działa cuda. Naprawdę warto! Szczęść 
Boże na dalsze lata wspólnego życia. 

Maria

WIADOMOŚCI Opracowała: Anna Biesiekierska

Dzieci i młodzież w niebezpieczeństwie 
Każdego roku policja identyfikuje ponad 5 tys. przypadków, w których dzieci 

poniżej 15 roku życia są wykorzystywane seksualnie – informuje PolskieRadio.
pl. Do wielu tego typu przestępstw dochodzi na terenie hoteli. 

Przedstawiciele policji, Fundacji Dzieci 
Niczyje oraz sieci hoteli podpisali kodeks 
postępowania w celu wspólnej ochrony 
dzieci. 

Maria Heller Kamela z Fundacji Dzie-
ci Niczyje przekonywała, że w Polsce 
mamy do czynienia z seksturystyką, ale 
bardzo trudno ocenić skalę tego zjawi-
ska. Tłumaczyła, że skrzywdzone dziec-
ko nie powie nam o tym z powodu wstydu 
lub szantażu. 

Grażyna Puchalska z Komendy Głów-
nej Policji poinformowała, że każdego 
roku policja identyfikuje ponad 5 tys. 
przypadków seksualnego wykorzysta-
nia dzieci. Przestępstwo to bardzo trud-
no jednak wykryć. Nieraz zdarza się, że 
dzieci są zwabiane przez sprawców, inne 
są krzywdzone przez bliskich w „czte-
rech ścianach”. 

Eksperci podkreślają, że wykorzy-
stywane dzieci mogą mieć problemy  
z powodu takich przejść przez wiele lat. 
Często nie potrafią dostosować się do 
swojego środowiska, występują też przy-
padki agresji, autoagresji oraz samooka-
leczenia.

Z drugiej strony największą grupę ko-
rzystającą z płatnych usług seksualnych 
tworzy młodzież szkolna w wieku 15-17 
lat. Tak wynika z badania prof. Zbigniewa 
Izdebskiego i Polpharmy: „Seksualność 
Polaków 2011”, przeprowadzonego w ra-
mach Ogólnopolskiego Programu Zdro-
wia Seksualnego. 

Na pytanie: „Czy kiedykolwiek korzy-
stał/a Pan/Pani z usług agencji towarzy-
skiej lub innych osób świadczących usłu-
gi seksualne za wynagrodzenie?” twier-
dząco odpowiedziało 14% respondentów 
w wieku 15-49 lat. Niepokojący może 

wydać się fakt, że częściej odpowiadali 
tak nastolatki (15-17 lat) – 20%, a także 
młodzi dorośli (18-24 lata) – 16%. 

Wpływ mediów, liberalizacja norm 
obyczajowych, presja środowiska ró-
wieśniczego, swoista moda – wszystko 
to może powodować, że młodzi chłop-
cy, w skali dotąd niespotykanej, ko-
rzystają z usług agencji towarzyskich. 
Być może jest to też spowodowane 
pojawianiem się obaw, psychicznych 
barier w budowaniu bliskich relacji in-
terpersonalnych, w tym relacji intym-
nych z rówieśniczkami. – Jako jedną 
z przyczyn można podać ogranicze-
nie kontaktów społecznych do świata 
wirtualnego czy trudności związane  
z niedookreśleniem przypisu roli płcio-
wej mężczyzny – mówi prof. Zbigniew 
Izdebski, ekspert Ogólnopolskiego Pro-
gramu Zdrowia Seksualnego i Kliniki 
Zdrowia Seksualnego Instytutu Psycho-
somatycznego.

Śmierć przychodzi nagle
W 2010 r. życie odebrało sobie 4087 Polaków – wynika z danych Komendy 

Głównej Policji. To o 185 osób więcej, niż w tym samym czasie zginęło w wy-
padkach drogowych. Problem wydaje się jeszcze większy, niż wskazuje na to 
policyjna statystyka – nieudanych prób samobójczych co roku notuje się od 
siedmiu do dziesięciu razy więcej niż samobójczych śmierci. 

Mężczyźni częściej niż kobiety popeł-
niają samobójstwa, uciekają w nałogi lub 
demonstrują „antyspołeczne” zachowa-
nia. Są również mniej chętni do zwróce-
nia się o pomoc. 

Problemy zdrowotne panów wynikają 
w dużym stopniu ze sposobu i stylu ich 
życia, a nie są rezultatem predyspozycji 
biologicznych. Rzadziej się leczą, za to 
częściej zapewniają o swojej dobrej for-
mie. Częściej palą, zażywają narkotyki, 
w młodości uprawiają też więcej sportów. 
Żyją krócej niż panie – średnia długość 

życia mężczyzny w UE to 76 lat, zaś ko-
biety – 82 lata. 

Do głównych przyczyn przedwczesnej 
śmierci męskiej populacji w Europie na-
leżą choroby układu krążenia oraz no-
wotwory (rak prostaty). Wśród młodych 
mężczyzn przeważają wypadki drogowe, 
rocznie ginie w nich 3 razy więcej panów 
niż pań. 

W ciągu najbliższych 50 lat liczba męż-
czyzn w wieku produkcyjnym zmaleje  
o prawie 24 mln. Zwiększy sie natomiast  
o 32 mln liczba mężczyzn po 65 roku życia.
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zadanie 1:
Które tajemnice Różańca zostały włączone  
przez bł. Jana Pawła II w 2002 r.? 
Zaznacz poprawną odpowiedź.

zadanie 2: Uzupełnij, wybierając odpowiedni wariant
Danuta Niklewicz 
– malarka, projektantka sztuki użytkowej, miesz-
ka w Warszawie. 
W latach 1990-2001 pracowała jako projektant-
ka dla Krośnieńskich Hut Szkła. 
Od wielu lat zajmuje się twórczością plastycz-
ną, a w malarstwie preferuje technikę akware-
li, tworząc lekkie pejzaże i ulotne abstrakcje.  
W swoich pracach operuje dekoracyjną plamą 
i ekspresyjną grą kolorów, a przez  zwiewność 
rozlanej plamy uzyskuje efekt lekkości otwartej 
przestrzeni. Odnajduje zmysłowe piękno w ota-
czającej nas naturze, tworząc własny świat uni-
kalnych pejzaży.
Prace artystki znajdują się w zbiorach prywat-
nych oraz w pałacu w Zdunowie. 
Współpracuje z galerią Agra-Art oraz z niemiec-
ką galerią Syrlin Kunstverein E.V. International. 
Regularnie uczestniczy w plenerach malarskich. 

Tomasz Pawłusiewicz 
urodził się w 1982 r. w Warszawie.
Malarstwo to jego pasja od najmłodszych lat. 
Próbował różnych technik malarskich, ale naj-
bardziej upodobał sobie akwarele. 
Mówi o sobie, że jest samoukiem, ponieważ 
wszystkie techniki malarskie zgłębiał sam. 
W akwareli dąży do lekkości, świetlistości i prze-
strzeni. Maluje w kolorze oraz monochromatycznie. 

Piotr Romanowski 
urodził się w 1973 r., związany ze środowi-
skiem warszawskim. Absolwent wychowania 
plastycznego i historii sztuki na Uniwersytecie  
Kard. Stefana Wyszyńskiego oraz w Wyższej 
Szkole im. Pawła Włodkowica w Płocku.
Autor licznych wystaw, inicjator plenerów, 
m.in. w Drohiczynie nad Bugiem i Czerwińsku 
nad Wisłą. Oprócz malarstwa zajmuje się pracą 
dydaktyczną. a wystawie prezentuje malarstwo 
w technice akwareli i lawowania.

W październiku 

GALERIA 
DZWONNICA  
zaprasza na wystawę

akwareli
DANUTY 

NIKLEWICZ,  
TOMASZA  

PAWŁUSIEWICZA
i PIOTRA  

ROMANOWSKIEGO

Wykład pt.:  

„ŻYCIE I DZIAŁALNOŚĆ  
PROROKÓW  

STAREGO TESTAMENTU”
wygłosi ks. dr Michał Dubicki

we wtorek, 23 października,  
o godz. 19.00, w kanonii.
Serdecznie zapraszamy

 a) Tajemnice Radosne
 b) Tajemnice Światła
 c) Tajemnice Bolesne
 d) Tajemnice Chwalebne

a) W czwartki odmawiamy (I.) …… Różańca Świętego, do których należą 
m.in.: Ustanowienie Eucharystii i (II.) …….. .

 a) I. - Tajemnice Radosne, II. - Narodzenie Pana Jezusa
 b) I. - Tajemnice Światła, II. - Odnalezienie Pana Jezusa w świątyni
 c) I. - Tajemnice Światła, II. - Chrzest Pana Jezusa w Jordanie
 d) I. - Tajemnice Radosne, II. - Przemienienie na Górze Tabor

b) W (I.) ……… i (II.) ………. odmawiamy Tajemnice Radosne Różańca Świętego, 
do których należą m.in.: (III.) ……… i Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni.  

 a) I. - niedziele, II. - środy, III. - Narodzenie Pana Jezusa 
 b) I. - poniedziałki, II. - soboty, III. - Zwiastowanie NMP 
 c) I. - niedziele, II. - czwartki, III. - Nawiedzenie św. Elżbiety
 d) I. - środy, II. - piątki, III. - Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni

c) W niedzielę (I.) ……… 2012 r. obchodzimy XII (II.) ………, który w tym roku 
przebiega pod hasłem: „Jan Paweł II - Papież Rodziny”. 

 a) I. - 14 października, II. - Dzień Solidarności  
 z Kościołem Prześladowanym 

 b) I. - 21 października, II. - Dzień Zaduszny
 c) I. - 14 października, II. - Dzień Papieski
 d) I. - 21 października, II. - Dzień Solidarności  
 z Kościołem Prześladowanym

d) Błogosławiony Jan Paweł II, (I.) ………, został beatyfikowany  
1 maja (II.) ……… . Wspomnienie liturgiczne przypada (III.) ……… . 

 a) I. - papież, II. - 2010 r., III. - 22 października 
 b) I. - męczennik, II. - 2011 r., III. - 16 października
 c) I. - doktor Kościoła, II. - 2007 r., III. - 16 października
 d) I. - papież, II. - 2011 r., III. - 22 października

e) Błogosławiony Jerzy Popiełuszko, (I.) ………, został beatyfikowany  
6 czerwca (II.) ……… . Wspomnienie liturgiczne przypada (III.) ………

 a) I. - papież i męczennik, II. - 2010 r., III. - 17 października 
 b) I. - kapłan i męczennik, II. - 2010 r., III. - 19 października
 c) I. - kapłan i doktor Kościoła, II. - 2012 r., III. - 16 października
 d) I. - kapłan i męczennik, II. - 2011 r., III. - 14 września

Autor: Maciej Lichota

zadanie 3: 

Uzupełnij kartkę z kalendarza.
wtorek

…………………….
października 2012 r.

wspomnienie św. Jadwigi Śląskiej  
rocznica wyboru 

kard. ………………………………….
na papieża
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1. N abożeństwo różańcowe zostanie odprawione o godz.17.00. Następnie będzie-
my się modlić za zmarłych polecanych w wypominkach rocznych. 

2. Dziś obchodzimy XII Dzień Papieski. Przed kościołem członkowie Akcji Katolic-
kiej zbierają ofiary na rzecz Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia, wspierającej 
zdolną młodzież z małych miasteczek i wsi.

 Przypominamy, że Fundacja ta zajmuje się upamiętnianiem pontyfikatu Jana 
Pawła II przez promowanie nauczania Papieża i wspieranie określonych przed-
sięwzięć społecznych, głównie w dziedzinie edukacji i kultury. 

3. Dziś, o godz. 16.00, będziemy przeżywali dziękczynną Mszę św. z odnowieniem 
przyrzeczeń małżeńskich. Dostojnych Jubilatów serdecznie zapraszamy do 
wspólnej modlitwy i życzymy obfitości łask Bożych.

4. Dziś, Mszą św. o godz. 18.00, rozpoczynamy rekolekcje dla narzeczonych. 
Będą one trwały do piątku włącznie. Po Mszy św. o 18.00 przewidziana jest 
konferencja.

5. Dziś również przypada Dzień Edukacji Narodowej. Wszechmogącemu Bogu po-
lecamy wszystkich nauczycieli, prosząc o błogosławieństwo i wszelkie potrzebne 
dary oraz łaski w ich codziennej pracy dydaktycznej i wychowawczej.

6. W tym tygodniu przypadają następujące wspomnienia liturgiczne. 

 - w poniedziałek, 15 października – wspomnienie św. Teresy z Ávili, dziewicy  
  i doktora Kościoła;

 - we wtorek, 16 października – wspomnienie św. Jadwigi Śląskiej;

 - w środę, 17 października – wspomnienie św. Ignacego Antiocheńskiego,  
  biskupa i męczennika;

 - w czwartek, 18 października – święto św. Łukasza, apostoła;

 - w sobotę, 20 października – wspomnienie św. Jana Kantego, kapłana.

 Wszystkim, obchodzącym w tym tygodniu imieniny, składamy najserdeczniejsze 
życzenia błogosławieństwa Bożego oraz wszelkiej pomyślności.

7. W najbliższym czasie sakramentalny związek małżeński zawrą: 

 - Wojciech Ryttel, kawaler z parafii tutejszej, i Joanna Dziedzianowicz, panna  
   z parafii pw. św. Bartłomieja w Żelechlinku – zapowiedź I.

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

XXVIII Niedziela Zwykła – 14 października 2012 r.
KOMUNIKATY DUSZPASTERSKIE

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

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!

Fotoreportaże z renowacji publiku-
jemy na stronach internetowych.

Spojrzyj łaskawie, Panie, 
na nas znikomych i słabych.
Ocal, Dobry Pasterzu, 
owce na swojej łące.
Tyś życie nam przywrócił 
i wzmacniasz już na zawsze, 
Siebie dając nam, Panie.
Spraw to w dobroci swej niezmiernej,
Byśmy się stali jedno z Tobą.
Amen.

  
  „ (…) 

Niech nas ogarnie łaska Panie Twa,
Duch Twój Święty niech dotknie nas…”

W piątek, 19 października, zapra-
szamy na MODLITWĘ UWIELBIENIA 
słowem i śpiewem. Rozpoczniemy ją 

o godz. 19.00, w sali nad Galerią  
(w dzwonnicy). 

Serdecznie zapraszamy do wspólnej 
modlitwy!

Parafialna grupa Odnowy w Duchu 
Świętym „EFFATHA” 

wraz z ks. Dariuszem Kuczyńskim

ZAPRASZAMY 
Odwiedź nas na Facebook’u.
www. facebook.com/parafia.wilanow


