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PIERWSZE CZYTANIE
Pwt 6,2-6

Mojżesz tak powiedział do ludu: 
Będziesz się bał Pana, Boga swego, 
zachowując wszystkie Jego nakazy 
i prawa, które ja tobie rozkazuję wy-
pełniać, tobie, twym synom i wnukom 
po wszystkie dni życia twego, byś 
długo mógł żyć. 

Słuchaj, Izraelu, i pilnie tego prze-
strzegaj, aby ci się dobrze powodzi-
ło i abyś się bardzo rozmnożył, jak 
ci przyrzekł Pan, Bóg ojców twoich, 
że ci da ziemię opływającą w mleko 
i miód. Słuchaj, Izraelu, Pan jest na-
szym Bogiem - Panem jedynym. 

Będziesz miłował Pana, Boga two-
jego, z całego swego serca, z całej 
duszy swojej, ze wszystkich swych 
sił. Niech pozostaną w twym sercu te 
słowa, które ja ci dziś nakazuję.

PSALM RESPONSORYJNY
Ps 18,2-4.47.51

REFREN: 
Miłuję Ciebie, Panie, mocy moja

Miłuję Cię, Panie, 
mocy moja, 
Panie, Opoko moja i twierdzo, 
mój wybawicielu.

Boże, skało moja, na którą się chronię, 
tarczo moja, mocy zbawienia mego  
i moja obrono. 
Wzywam Pana, godnego chwały, 
i wyzwolony będę  
od moich nieprzyjaciół.

Niech żyje Pan, niech będzie  
błogosławiona moja Opoka. 
Niech będzie wywyższony  
mój Bóg i Zbawca. 
Ty dajesz wielkie zwycięstwo królowi 
i okazujesz łaskę Twemu pomazańcowi.

DRUGIE CZYTANIE
Hbr 7,23-28

Wielu było kapłanami poprzedniego 
Przymierza, gdyż śmierć nie zezwa-
lała im trwać przy życiu, Ten właśnie, 
ponieważ trwa na wieki, ma kapłań-
stwo nieprzemijające. Przeto i zbawiać 
na wieki może całkowicie tych, którzy 

przez Niego zbliżają się do Boga, bo 
zawsze żyje, aby się wstawiać za nimi. 

Takiego bowiem potrzeba nam było 
arcykapłana: świętego, niewinnego, 
nieskalanego, oddzielonego od grzesz-
ników, wywyższonego ponad niebiosa, 
takiego, który nie jest obowiązany, jak 
inni arcykapłani, do składania codzien-
nej ofiary najpierw za swoje grzechy, 
a potem za grzechy ludu. To bowiem 
uczynił raz na zawsze, ofiarując same-
go siebie. 

Prawo bowiem ustanawiało arcyka-
płanami ludzi obciążonych słabością, 
słowo zaś przysięgi, złożonej po nada-
niu Prawa, /ustanawia/ Syna doskona-
łego na wieki.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ
J 14,23

Jeśli Mnie kto miłuje, będzie zacho-
wywał moją naukę, a Ojciec mój umiłu-
je go i do niego.

EWANGELIA
Mk 12,28b-34

Jeden z uczonych w Piśmie zbliżył 
się do Jezusa i zapytał Go: Które jest 
pierwsze ze wszystkich przykazań? 

Jezus odpowiedział: Pierwsze jest: 
Słuchaj, Izraelu, Pan Bóg nasz, Pan 
jest jeden. Będziesz miłował Pana, 
Boga swego, całym swoim sercem, 
całą swoją duszą, całym swoim umy-
słem i całą swoją mocą. 

Drugie jest to: Będziesz miłował 
swego bliźniego jak siebie samego. 
Nie ma innego przykazania większego 
od tych. 

Rzekł Mu uczony w Piśmie: Bardzo 
dobrze, Nauczycielu, słusznieś po-
wiedział, bo Jeden jest i nie ma inne-
go prócz Niego. Miłować Go całym 
sercem, całym umysłem i całą mocą 
i miłować bliźniego jak siebie samego 
daleko więcej znaczy niż wszystkie ca-
łopalenia i ofiary. 

Jezus widząc, że rozumnie odpowie-
dział, rzekł do niego: Niedaleko jesteś 
od królestwa Bożego. I nikt już nie od-
ważył się więcej Go pytać.

Oto słowo Pańskie.

L I T U R G I A  S Ł O W A

KO M E NTA R Z
Pytanie o najważniejsze przykazanie 

było ze wszech miar uzasadnione, albo-
wiem teologowie żydowscy wyliczali 613 
przykazań i przepisów, do których prze-
strzegania zobowiązywali wiernych. Chęć 
poznania tych najważniejszych wyrażała 
pragnienie poznania tego, co istotne, co 
stanowi fundament lub jest sercem prawa.

Słyszymy dzisiaj nauczanie o przykaza-
niu miłości Boga i bliźniego. W nauczaniu 
Jezusa przykazanie miłości jest najważ-
niejszym przykazaniem. Z miłości zosta-
liśmy stworzeni i z miłości odkupieni. Bóg 
będąc pełnią miłości, stworzył człowieka 
po to, byśmy mogli doświadczyć, czym 
jest Boża miłość. W Jezusie Chrystusie 
dał nam wzór bezgranicznej miłości i uka-
zał, jak przykazanie miłości realizować, 
jak miłością żyć.

Współczesny człowiek, świadomy swo-
jej autonomii, odrzucił Boga jako źródło  
i wzór miłości i zbytnio skoncentrował się 
na miłości własnej. I choć deklaruje mi-
łość bliźniego, to tak naprawdę nie wie, na 
czym ma ona polegać. Miłować bliźniego 
jak siebie samego w oderwaniu od przy-
kazania miłości Boga prowadzi donikąd. 
Człowiek pragnący za wszelką cenę być 
szczęśliwy, nie ma czasu dla Boga ani dla 
bliźniego.

Uczony w Piśmie dobrze zrozumiał na-
uczanie Jezusa, dlatego Chrystus powie-
dział mu, że niedaleko jest od Królestwa 
Bożego. Brakowało mu tylko jednego: 
wiary w Chrystusa jako Zbawiciela.

ks. dr Waldemar R. Macko
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HISTORIA PAPIESTWA
cz.18Opracował Jerzy Kruszewski

45. Święty Leon I Wielki
(29 IV 440 – 10 XI 461)

Chociaż z urodzenia był Toskańczykiem, 
całe swe życie związał z Rzymem. Zdobył 
znakomite wykształcenie, poznał literaturę 
klasyczną i dzieła pisarzy chrześcijańskich, 
zgłębił łacińską retorykę i język grecki. 

Już jako diakon angażował się w liczne 
sprawy teologiczne i administracyjne Ko-
ścioła, a papieże i cesarze powierzali mu 
doniosłe zadania. Opiekował się biednymi, 
wspierał Cyryla Aleksandryjskiego w jego 
staraniach o niedopuszczenie do utworze-
nia patriarchatu w Jerozolimie, na polecenie 
Celestyna I pełnił poufną misję do św. Augu-
styna, biskupa Hippony. Z inicjatywy Leona 
Jan Kasjan napisał rozprawę: „O Wcieleniu 
Pańskim przeciw Nestoriuszowi”. 

O pozycji Leona I, autorytecie i zaufaniu, 
jakim cieszył się wśród duchowieństwa rzym-
skiego, świadczy fakt, że po śmierci Sykstu-
sa III został wybrany na papieża, chociaż nie 
było go wtedy w Rzymie. Jako wysłannik ce-
sarski przebywał wówczas z misją dyploma-
tyczną w Galii, a kiedy powrócił, wyświęcono 
go i osadzono na urzędzie.

Do jego zasług należy wprowadzenie za-
sady liturgicznej, kanonicznej i pastoralnej 
jedności Kościoła. Konsekwentnie toczył 
walkę o czystość wiary, a do zwalczania błę-
dów i wyjaśniania prawowiernej nauki anga-
żował wybitnych teologów. Zmagał się z po-
zostałościami pogaństwa, a także z licznymi 
herezjami. Domagał się przywrócenia ustaw 
karnych przeciw manichejczykom*, poparł 
biskupów hiszpańskich w walce z odradzają-
cym się pryscylianizmem**, ale szczególnie 
dużo sił poświęcił walce z monofizytyzmem.

Twórcą tej ostatniej był archimandryta 
klasztoru konstantynopolitańskiego – Euty-
ches, który nauczał, w opozycji do nestoriani-
zmu, że po Wcieleniu człowieczeństwo Jezu-
sa zostało całkowicie wchłonięte przez Jego 
boskość, wskutek czego dwie natury utwo-
rzyły jedną. Synod w Konstantynopolu zło-
żył Eutychesa z urzędu. Ten odwołał się do 
biskupów Rzymu, Jerozolimy i Aleksandrii. 
Wówczas Ojciec Święty, w korespondencji 
z patriarchą Konstantynopola – Flawianem, 
dał przejrzysty i jednoznaczny wykład nauki 
o dwóch naturach Jezusa („Tomus”). Są one 
nierozdzielne i niezmieszane ze sobą, każda 
zachowuje swoje właściwości i działanie.

Na synodzie w Efezie – zwołanym przez 
cesarza Teodozjusza II, a zorganizowanym 
przez patriarchę Aleksandrii – Dioskura – 
pogląd wyrażony przez Eutychesa zyskał 
akceptację, a biskupów, którzy byli mu prze-
ciwni, znieważono i wypędzono. Leon I wy-
słał tam wprawdzie swoich legatów, ale nie 
wpuszczono ich i nie pozwolono odczytać 
listu papieskiego („Tomus”), w końcu musieli 
ratować się ucieczką. Ciężko pobity biskup 
Flawian w drodze na wygnanie zmarł. Papież 
uznał ów synod za „zbójecki” i potępił jego 

uchwały. Zabiegał o zwołanie soboru w Ita-
lii, ale bezskutecznie. Świadomy znaczenia 
wydarzeń w Kościele wschodnim utworzył 
w Konstantynopolu nuncjaturę, dzięki czemu 
otrzymywał stamtąd, od swojego wysłannika 
– Juliana z Kos, bieżące informacje.

Po śmierci cesarza bizantyjskiego – Teo-
dozjusza II – rozpoczęło się panowanie jego 
siostry – Pulcherii – oraz jej małżonka – Mar-
cjana. Na prośbę Leona I zwołano wtedy so-
bór w Nicei, który ostatecznie został przenie-
siony do Chalcedonu nad Bosforem, w Azji 
Mniejszej. Był to najliczniejszy ze starożyt-
nych soborów, bo uczestniczyło w nim ponad 
500 biskupów, a także para cesarska. Podję-
to tam problem istnienia w Chrystusie dwóch 
natur: boskiej i ludzkiej. Legaci papiescy, któ-
rzy przewodniczyli zgromadzeniu, zaprezen-
towali „Tomus”, a jego formuła spotkała się  
z tak entuzjastycznym przyjęciem, że biskupi 
zawołali jednym głosem: „Oto Piotr przemó-
wił przez Leona!”. Postanowienia soborowe 
dały początek rozdarciu pomiędzy Rzymem 
a Konstantynopolem, ponieważ wiele Ko-
ściołów wschodnich odrzuciło je.

Kiedy na Wschodzie toczyły się spory wo-
kół rozumienia dwóch natur w Chrystusie,  
a także o prymat nad stolicami biskupimi, na 
Zachodzie trwała ekspansja barbarzyńców. 
Nadchodził kres cesarstwa zachodniego, 
wyczerpanego najazdami: Wizygotów, Hu-
nów i Wandalów, którzy zalali Europę, siejąc 
śmierć i zniszczenie. Leonowi I dwukrotnie 
przyszło podejmować wysiłki zmierzające do 
obronienia Wiecznego Miasta przed niszczy-
cielskimi skutkami barbarzyńskich najazdów.

Pontyfikat Leona I to lata umacniania pry-
matu i autorytetu biskupa Rzymu jako na-
stępcy św. Piotra. Papież czynił to od chwili 
wyboru, podkreślając wyraźnie, że jego  

władza jest uosobieniem funkcji Piotra jako 
pierwszego wśród wszystkich biskupów,  
że stanowione przez niego prawo obowiązuje  
w całym Kościele.

W latach tego pontyfikatu powstały pierw-
sze redakcje zbiorów oficjalnych modlitw 
liturgicznych w języku łacińskim. Leon I Wiel-
ki pozostawił niemałą spuściznę literacką, 
w tym 96 kazań, które wygłosił (większość  
z nich jest tematycznie związana ze świętami 
i kolejnymi okresami liturgicznymi w roku ko-
ścielnym), oraz 174 cenne listy. Z korespon-
dencji wiadomo na przykład, że sprzeciwiał 
się dopuszczaniu niewolników do stanu du-
chownego i uznawał prawo cesarza do zwo-
ływania soborów, a także wglądu w sprawy 
administracyjne Kościoła, ale domagał się 
pomocy ze strony państwa w walce z here-
tykami. W jednym z listów podjął problem 
wstrzemięźliwości seksualnej duchownych, 
od biskupów do prezbiterów. Odtąd absty-
nencja seksualna przestała być zaleceniem, 
a stała się prawem.

Przeżył 70 lat, zmarł w Rzymie. Jako 
pierwszy papież został pochowany w porty-
ku bazyliki św. Piotra. W 1688 r. jego relikwie 
przeniesiono do wnętrza świątyni. W 1754 r. 
Benedykt XIV ogłosił go doktorem Kościoła, 
a 11 listopada 1961 r., z okazji jego 1500. 
rocznicy śmierci, Jan XXIII poświęcił mu en-
cyklikę: „Aeterna Dei sapientia”.

Wspomnienie liturgiczne obchodzimy  
10 listopada. 

*  Manicheizm – system religijny stworzony w III w.  
przez Babilończyka – Manesa. Manichejczycy 
uważali, że w świecie toczy się walka między 
dwoma przeciwstawnymi pierwiastkami: świa-
tłem (dobrem) i ciemnością (złem), tzw. du-
alizm. Walka między dobrem i złem toczy się 
w każdym człowieku. Człowiek ma dwie dusze: 
jedną związaną z dobrem i drugą związaną ze 
złem. Zło panoszy się wszędzie i jest wieczne. 
Początkującym adeptem, a później – po na-
wróceniu i przyjęciu chrztu – zdecydowanym 
oponentem manicheizmu był św. Augustyn. 
Manicheizm objął swoim zasięgiem znaczne 
obszary Azji, północnej Afryki i Europy.

** Pryscylianizm – etyczno-filozoficzno-religijny 
ruch chrześcijański ukształtowany pod wpły-
wem manicheizmu i gnostycyzmu, zainicjowa-
ny przez Pryscyliana (w Hiszpanii, około 375 r.). 
Zwolennicy tej doktryny uznawali ciało ludzkie 
za dzieło szatana, z którego to powodu prakty-
kowali ascezę, negowali realność człowieczeń-
stwa Syna Bożego. Negowali istnienie Trójcy 
Świętej, pojęcie to traktując jako trzy sposoby 
postrzegania Boga. Dopuszczali osobistą in-
terpretację Pisma Świętego.

Święty Leon I Wielki, Francisco Herrera mł. 
(1622–1685), Muzeum Prado, Madryt.

Cdn.
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Czas refleksji nad życiem i śmiercią
Listopadowe święto zmarłych to dni zadumy, refleksji, pamięci o tych,  
którzy odeszli. 
Bóg bowiem dał nam czas, czas przebywania na świecie, który nam stwo-
rzył. Ograniczony czas wędrówki dla każdego z nas. To od nas zależy, jak 
go wykorzystamy. Stwórca dał nam wolną wolę i wybór. Możemy iść drogą, 
którą nam wskazuje i którą chce nas prowadzić, lub ją odrzucić, skazując 
się na potępienie.

Pamiętajmy, że nasze ziemskie życie, 
nawet to najszczęśliwsze, przemija jak 
dym. Nasze – zdawałoby się – nieznisz-
czalne zabezpieczenia w perspektywie 
czasu rozpadają się jak zamki z piasku, 
jak domki z kart. Żyjmy więc tak, jak naka-
zuje nam Bóg, bo kiedyś staniemy przed 
Nim i nic już nie da się odwrócić. 

W Bożej ocenie nie ważne, kim jeste-
śmy, ale jacy jesteśmy. Stanowiska, am-
bicje, wszystko, co posiadamy i o co tak 
bardzo się troszczymy, mają znaczenie w 
naszym życiu, ale nie mogą być celem, 
nie mogą nam przesłaniać Boga, który 
nas kocha miłością bezwarunkową, każ-
dego z nas.

W tych dniach módlmy się za naszych 
bliskich zmarłych i za tych wszystkich, 
którzy pogubili się w życiu i bardzo po-
trzebują naszego wsparcia. Świętych  
i błogosławionych czcijmy za ich piękne 
życie, naśladujmy ich i prośmy o wsta-
wiennictwo.

Ojciec Leon, benedyktyn z Tyńca, apo-
stoł Chrystusa, napełniony Bożą mądro-
ścią i radością z wiary, pełen miłości do 
bliźnich, pisze o uroczystości Wszystkich 

Świętych i Dniu Zadusznym tak: „Wszyst-
kich Świętych, świętych, czyli tych, którzy 
odeszli, ale którym się udało, którzy wygra-
li, którzy szukali drogi właściwej, prawdy  
i znaleźli ją. Święci nazwani, kanonizowani, 
beatyfikowani, a także bardzo wielu spo-
śród tych, do których pójdziemy na cmen-
tarz, o których nie wiemy, już cieszą się,  
że są w chwale. To dzień radości i nadziei. 

Dzień Zaduszny natomiast jest czasem 
bardzo wielkiej troski o tych, którzy tu na 
ziemi nie wszystko zrobili tak, jak trzeba,  
i potrzebują naszej pomocy. 

Jak wygląda ten okres przebywania 
między śmiercią ciała a ostatecznym zba-
wieniem duszy i pełnym szczęściem, nie 
wiemy. W czyśćcu pełni smutku i rozter-
ki wołamy jak Hiob w księgach Starego 
Przymierza: <Zmiłujcie się nade mną, 
zmiłujcie się przynajmniej wy, przyjaciele 
moi. Pamiętajcie o mnie> (wg Hi 19,21). 

Mamy błogą nadzieję, że oni wszyscy, 
zatopieni w cieniu śmierci, są zatopie-
ni w morzu Bożej miłości, że nawet jeśli 
jeszcze coś im zostaje do wycierpienia,  
a ile – to któż z nas wie, przecież są w tym 
czyśćcu wciąż przepalani Bożą miłością. 

Nie ograniczajmy swojej pamięci do 
poziomu kamieni ładniejszych czy brzyd-
szych, kwiatów większych czy mniej-
szych, liczby świateł. Z ufnością zwra-
cajmy się do Boga w intencji tych, którzy 
odeszli.” /„Ojca Leona myśli na dobry 
dzień”/

 
Powtarzajmy za ojcem Leonem: 

„Wieczny odpoczynek racz im dać 
Panie, a światłość wiekuista niech im 
świeci na wieki wieków. Amen.”

M.J.

Urodził się 21 grudnia 1951 r. w Stargar-
dzie Szczecińskim, zmarł 20 października br. 
Prawie całe życie mieszkał i tworzył w War-
szawie. Tu ukończył szkołę średnią i studia. 
Ostatnio mieszkał w wilanowskim Powsinie. 

Z opozycją antykomunistyczną związany 
był od końca lat siedemdziesiątych. Wystę-
pował z Jackiem Kaczmarskim i Zbigniewem 
Łapińskim, wykonując m.in. niezapomniane 
„Mury” – nieoficjalny hymn „Solidarności”  
i ludzi walczących z komuną. W latach sta-
nu wojennego koncertował w prywatnych 
domach, kościołach i Muzeum Archidiecezji 
Warszawskiej. Jego utwory rozprowadzano 
w drugim obiegu kultury narodowej. 

Tworzył także muzykę filmową i do spekta-
kli teatralnych. 

Poprzez swoje kompozycje opowiadał  
o nieprzemijających wartościach, umiłowa-
niu wolności i piękna. 

Do końca życia wspierał środowiska 
niepodległościowe, gdy inni kolaborowali 
z „salonem”. Pozostał sobą, wierny ewan-

geliczno-herbertowskiej zasadzie „tak, tak 
- nie, nie”.

Był pedagogiem, wykładał w XVII Liceum 
Ogólnokształcącym im. Andrzeja Frycza 
Modrzewskiego, a później w Warszawskiej 
Szkole Filmowej. 

W 2006 r. został odznaczony przez prezy-
denta Rzeczypospolitej Polskiej – Lecha Ka-
czyńskiego – Krzyżem Kawalerskim Orderu 
Odrodzenia Polski. Prezydent Bronisław 
Komorowski odznaczył go pośmiertnie Krzy-
żem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Przygotował Krzysztof Kanabus

Pożegnaliśmy mocarza 
głosu i dźwięku

W poniedziałek, 29 października 2012 r., w wilanow-
skim kościele św. Anny została odprawiona Msza św. 
pogrzebowa za zmarłego barda „Solidarności”, wiel-
kiego Polaka – śp. Przemysława Gintrowskiego. 

POEZJA NA NIEDZIELĘ
Ks. Jan Twardowski 

  
Mówiła że naprawdę 
można kochać umarłych
bo właśnie oni są uparcie obecni
nie zasypiają
mają okrągły czas więc się nie śpieszą
spokojni ponieważ niczego nie wykończyli
nawet gdyby się paliło 
nie zrywają się na równe nogi
nie połykają tak jak my 
przerażonego sensu
nie udają ani lepszych ani gorszych
nie wydajemy o nich tysiąca sądów
zawsze ci sami jak olcha do końca zielona
znają nawet prywatny adres Pana Boga
nie deklamują o miłości
ale pomagają znaleźć 
zgubione przedmioty
nie starzeją się odmłodzeni przez śmierć
nie straszą pustką pełną erudycji
nie łączą świętości z apetytem
bliżsi niż wtedy kiedy odjeżdżali na chwilę
przechodzą obok 
z niepostrzeżonym ciałem
ocalili znacznie więcej niż duszę

«Nie przyszedłem pana nawracać», 
Poznań 2009.
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PRZEWODNIKI NASZEJ WIARY

Przewodnik 
po Eucharystii

Zapraszamy na II część cyklu artykułów o Eucharystii pt. „Odkryj Eucharystię 
krok po kroku”. Chcemy przyjrzeć się, z jakich elementów „utkana” jest Msza św., 
przybliżyć poszczególne obrzędy, znaki, symbole i ich znaczenie. Pragniemy ten 
cykl poświęcić naszemu uczestnictwu we Mszy św., by lepiej rozumieć to, co dzieje 
się podczas celebracji liturgicznej, i wzrastać w świadomym jej przeżywaniu.

Część II - Odkryj Eucharystię krok po kroku
„Nie sama częstotliwość w przystępowaniu do Stołu Pańskiego pożytek dla du-
szy przynosi, lecz i odpowiednie przygotowanie się do tego, a nadto i praktycz-
ne pożytkowanie z tego Pokarmu Niebieskiego przez nabywanie cnót i unikanie 
tych ułomności, które w zwyczaj się wkradają.”                   /św. Rafał Kalinowski/

1. PRZYGOTOWANIE
Przed nami spotkanie z Bogiem, sakrament 

– widzialny znak niewidzialnej łaski. Każda ce-
lebracja Eucharystii ma prowadzić do naszego 
świadomego, czynnego i pełnego uczestnictwa, 
obejmującego zarówno duszę, jak i ciało. Powin-
na wzmacniać wiarę, ożywiać nadzieję i rozpalać 
miłość. Nasz pełny udział w Eucharystii wymaga 
zatem uprzedniego, osobistego przygotowania. 

Św. Filip Neri pouczał, że kto staje na mo-
dlitwie bez przygotowania, podobny jest do 
ptaka, który chce latać, ale nie jest jeszcze 
do tego gotowy. 
 
Pomocą w owocnym przeżyciu liturgii jest 

odpowiednie, wcześniejsze przygotowanie po-
przez modlitwę, wyciszenie, przeczytanie czytań 
mszalnych z danego dnia. Na spotkanie z Bo-
giem należy przygotować swoje serce. Od strony 
zewnętrznej ważne jest także, abyśmy zadbali  
o odpowiedni ubiór, godny naszego uczestnictwa 
w liturgii.

Katechizm Kościoła Katolickiego uczy 
nas, że uczestnicząc w niedzielnej Euchary-
stii, chrześcijanie wspólnie świadczą o świę-
tości Boga i nadziei zbawienia oraz umac-
niają się nawzajem pod przewodnictwem 
Ducha Świętego     (por. KKK, 2177-2182).

O przygotowaniu do Eucharystii opowiada 
nam przypowieść z Ewangelii według św. Ma-
teusza (22, 1-14), w której Jezus w symboliczny 
sposób mówi nam o uczcie mesjańskiej, a zapo-
wiedzią tej uczty jest właśnie Eucharystia.

„Jezus w przypowieściach mówił do arcyka-
płanów i starszych ludu: Królestwo niebieskie 
podobne jest do króla, który wyprawił ucztę 
weselną swemu synowi. Posłał więc swoje słu-
gi, żeby zaproszonych zwołali na ucztę, lecz ci 
nie chcieli przyjść. Posłał jeszcze raz inne sługi 
z poleceniem: <Powiedzcie zaproszonym: Oto 
przygotowałem moją ucztę: woły i tuczne zwie-
rzęta pobite i wszystko jest gotowe. Przyjdźcie 
na ucztę!> Lecz oni zlekceważyli to i poszli: je-
den na swoje pole, drugi do swego kupiectwa, 
a inni pochwycili jego sługi i znieważywszy [ich], 
pozabijali. Na to król uniósł się gniewem. Posłał 
swe wojska i kazał wytracić owych zabójców,  
a miasto ich spalić. Wtedy rzekł swoim sługom: 
<Uczta wprawdzie jest gotowa, lecz zaproszeni 
nie byli jej godni. Idźcie więc na rozstajne drogi 

Przypomnij sobie ten dzień, w którym umarłem 
za ciebie na krzyżu, aby potem zmartwychwstać  
i otworzyć przed tobą serce, z którego płynie 
wieczne życie. 

Pan przywołuje absolutny początek naszej 
więzi – wtedy, gdy jeszcze nie było mnie na świe-
cie. On, wydając swe życie na krzyżu, miał przed 
oczami także i mnie! Tam dokonało się najwięk-
sze w historii wszechświata wyznanie miłości. 
Wówczas Bóg odsłonił swe serce. 

To prawda, że Boga można spotkać wszędzie  
i człowiek wierzący doświadcza tego w swoim 
życiu każdego dnia. Warto jednak pamiętać, że 
On przywołuje nas, abyśmy weszli w przestrzeń 
tamtych wydarzeń, byśmy świadomie angażowa-
li się w przebieg liturgii i owocnie, w pełni w niej 
uczestniczyli. 

Fizycznie nie było nas przy tamtych wydarze-
niach. Właśnie liturgia czyni je dostępnymi dla nas, 
ludzi tu i teraz żyjących. Owoce tamtych wydarzeń 
stają się obecne konkretnie dla mnie. Oznacza to, 
że Chrystusowe umieranie i zmartwychwstanie nie 
jest tylko wspominaną historią, ale rzeczywistością 
żywą i dostępną dla uczestniczącego w liturgii.

Odpowiedź na zaproszenie
Jaka jest moja odpowiedź na zaproszenie Boga?
Zaproszenie na ucztę jest wielkim wyróżnieniem. 

Czuję się wyróżniony, bo Bóg kieruje je bezpośred-
nio do mnie. 

To Boże zaproszenie nie odbiera mojej wolności. 
Mogę je przyjąć, mogę je również odrzucić, zlekce-
ważyć i powiedzieć: NIE (nie mam ochoty, nie mam 
czasu, nie chcę być tak blisko…). Wielu odpowiada 
dziś na to zaproszenie jak w przypowieści o uczcie: 
sprzeciwem, niechęcią.

„Jeśli Eucharystia nie jest zakotwiczona  
w naszym codziennym życiu, staje się pozor-
na; przestaje być tą, która zbawia. Dane nam 
Ciało Pana pozostaje często między niebem 
a ziemią, ponieważ nie chcemy połączyć Go 
z naszym codziennym życiem.”
 
Jeżeli jednak przyjmujemy zaproszenie, jeżeli 

przychodzimy na Eucharystię z wiarą, że napraw-
dę spotykamy żywego Chrystusa, to zawsze z tego 
spotkania wychodzimy umocnieni. Dzięki temu, że 
spotykamy żywego Jezusa, usłyszymy od Niego 
coś, co będzie dla nas wskazówką, drogowska-
zem w naszej codzienności. Nawet jeśli celebrans 
sprawuje Eucharystię w taki sposób, że jest nam 
trudno, gdy mamy wobec niego jakieś uprzedzenia, 
coś nam przeszkadza, to i tak zawsze wychodzimy 
ubogaceni. To Jezus jest Tym, który to spotkanie 
prowadzi, w tym spotkaniu uobecnia się.

Gdybyśmy mogli spojrzeć na naszą świątynię  
w niedzielę z lotu ptaka, zobaczylibyśmy gromadki 
ludzi udających się z poszczególnych ulic do kościo-
ła. To takie małe strumyki zbiegające się w Domu 
Bożym na spotkanie z Chrystusem. To naprawdę 
piękny i radosny widok. To spełnianie się wezwania 
psalmu, który często śpiewamy w niedzielnej liturgii: 
„Pójdźmy z radością na spotkanie Pana”.

Jan Paweł II nazywał Eucharystię sakra-
mentem, przez który Chrystus wyraża miłość 
do człowieka. Zwracając się do rodzin, papież 
uwrażliwiał rodziców, aby nie zaniedbywali 
niedzielnej Eucharystii, z której mogą czerpać 
siłę do budowania własnej wspólnoty rodzinnej. 
Ważne jest, by małżonkowie wspólnie z dziećmi 
uczestniczyli w Eucharystii. W ten sposób jed-
noczą się wewnętrznie we wspólnocie rodzin-
nej oraz pogłębiają więź z Bogiem i Kościołem.

i zaproście na ucztę wszystkich, których spo-
tkacie>. Słudzy ci wyszli na drogi i sprowadzili 
wszystkich, których napotkali: złych i dobrych. 
I sala zapełniła się biesiadnikami. Wszedł król, 
żeby się przypatrzyć biesiadnikom, i zauważył 
tam człowieka, nieubranego w strój weselny. 
Rzekł do niego: <Przyjacielu, jakże tu wszedłeś 
nie mając stroju weselnego?> Lecz on oniemiał. 
Wtedy król rzekł sługom: <Zwiążcie mu ręce  
i nogi i wyrzućcie go na zewnątrz, w ciemności! 
Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Bo wielu 
jest powołanych, lecz mało wybranych>.”

Król (Bóg Ojciec) organizuje ucztę, na którą 
zaprasza wielu gości. Zaproszenie na taką ucztę 
jest przywilejem, wyróżnieniem, a zostaje ode-
brane jako przykry obowiązek, przymus. Mimo iż 
zaproszeni, bez podania przyczyny, stanowczo 
odmawiają królowi, ten nie zniechęca się i usilnie 
ponawia swoją propozycję. 

„Wielkim nieszczęściem jest zaniedbywa-
nie tego Bożego posiłku na pustyni życia. To 
tak, jakby ktoś umierał z głodu obok suto za-
stawionego stołu.” /św. Jan Maria Vianney/
 
Zaproszenie
Co oznacza, że Bóg zaprasza mnie na ucztę?
Uczta jest symbolem święta, uroczystości, wy-

jątkowym wydarzeniem. Zaproszenie do stołu jest 
znakiem przyjaźni, zaproszeniem do przyjaciel-
skiej bliskości z gospodarzem, wprowadzeniem do 
jego domu, by dzielić się wszystkim, co najlepsze. 

W Eucharystii widać to szczególnie wyraźnie. 
Bóg zaprasza nas, rodzinę dzieci Bożych, do spo-
tkania przy stole Eucharystii, by dzielić się Pokar-
mem, którym jest On sam, gdzie karmi nas swoim 
Słowem i swoim Ciałem. Chrystus zaprasza każ-
dego z nas, aby razem z Nim uwielbiać Boga, skła-
dać Najświętszą Ofiarę Eucharystii.

Wielu ludzi powtarza tego typu formułę: Nie mu-
szę chodzić na jakąś tam Mszę, gdzie kłębią się 
tłumy, organista fałszywie śpiewa, ksiądz mówi  
o polityce. Nie będę brał w tym udziału, mogę spo-
tkać Boga gdziekolwiek. Takie zachowanie może 
świadczyć o niedostrzeganiu wartości Eucharystii. 
Źle dzieje się w takiej relacji z Panem Bogiem, 
gdyż nie pozwalam Mu zaprosić siebie do miejsca, 
gdzie spotkanie z Nim ma wyjątkowe znaczenie. 

Msza św. jest szczególnym miejscem, gdzie 
sam Bóg chce zasiąść ze mną przy odświętnie za-
stawionym dla mnie stole, by wspomnieć i uroczy-
ście przeżyć miłość, jaka nas łączy. Podczas tego 
spotkania Jezus mówi do mnie ze wzruszeniem: 
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Wprowadzenie
Jak przygotowujemy się do uczty z Bogiem?
Przygotowanie do uczty zwykle zajmuje wie-

le czasu i środków. Bóg przygotował wszystko, 
co najcenniejsze dla nas, bo chce z nami dzie-
lić wszystko. My również powinniśmy zadbać, 
by się właściwie przygotować. Należy tu zwró-
cić uwagę, iż uczestnictwo we Mszy św. rozpo-
czyna się na długo przedtem, zanim przekro-
czymy progi świątyni. Szczególnie w niedzielę 
rozpoczyna się ono w domu rodzinnym, kiedy 
to mamy dogodną okazję do wspólnej modlitwy 
porannej, do wspólnoty pierwszego posiłku. 
Najpiękniejszym przygotowaniem do Mszy św. 
jest wspólne czytanie Pisma Świętego, wspól-
na modlitwa różańcowa. 

Trzeba jednak pamiętać, że tak naprawdę 
do uczestnictwa we Mszy św. przygotowujemy 
się już od wczesnego dzieciństwa. To bardzo 
piękny widok i wspaniały zwyczaj, gdy rodzice 
czy dziadkowie zabierają dziecko do świątyni, 
gdy jest jeszcze zupełnie małe, aby wspólnie  
z nim uczestniczyć w Eucharystii. Ono na swój 
sposób chłonie atmosferę tego niezwykłego 
miejsca, na swój sposób już uczestniczy w ży-
ciu Kościoła. 

Dobrze jest, aby małe dziecko przyprowa-
dzać do świątyni najpierw wtedy, gdy nie ma 
w niej ludzi, gdy panuje w niej niezwykła cisza. 
Wtedy dziecko odkrywa, że wnętrze kościoła 
jest inne niż znane mu wnętrze domu. To miej-
sce szczególne, w którym dorośli zachowują 
się inaczej niż w domu: nie rozmawiają gło-
śno, czynią znak Krzyża Świętego, klękają, 
składają ręce... To najodpowiedniejsza chwi-
la, aby dziecko uczyło się właściwego zacho-
wania, szacunku dla tego świętego miejsca.  
W ten sposób dociera do niego wiadomość  
o sakralności świątyni. To niezwykle ważny 
moment inicjacji dziecka, czyli wtajemnicza-
nia go w początki życia religijnego, wycho-
wania do życia wiary, do udziału we Mszy św.  
i obecności w społeczności Kościoła. Następ-
nie przychodzi czas, gdy dziecko jest obecne 
z rodzicami, rodzeństwem na Eucharystii, gdy 
świątynia jest wypełniona ludźmi, gdy rozlega 
się wspólny śpiew, grają organy, zebrani słu-
chają Słowa Bożego, przystępują do Komunii 
św. Dziecko bacznie obserwuje zachowania 
dorosłych, zwłaszcza jemu najbliższych. 

Dla małego dziecka kościół to przede 
wszystkim budowla, dom Boży. Powoli za-
czyna odkrywać inne znaczenie tego słowa: 
Kościół to ludzie, którzy gromadzą się każdej 
niedzieli, wspólnie się modlą. I tak rodzi się  
w dziecku stopniowo odkrywanie wspólnoty ko-
ścielnej. Zaczyna czuć się cząstką tej społecz-
ności. Z czasem będzie stopniowo wchodzić 
w rozumienie nadprzyrodzonego wymiaru tej 
wspólnoty, poznawać w niej Jezusa Chrystusa, 
który objawił ludziom miłość Boga Ojca.

Postawa

„Serce spragnione radości i pokoju…, 
oświecone łaską Ducha Świętego dobrze wie, 
jaką przyjąć postawę, zatapiając się w adora-
cji i w miłości bez granic.”         /Jan Paweł II/
 
Nasza postawa wobec Eucharystii stanowi 

znak naszej wiary lub jej braku. Jeśli ktoś uczest-
niczy w Eucharystii, to znaczy, że jest w nim po-
stawa wiary. Jeżeli ją zaniedbuje, nie przychodzi 
z błahych powodów, to tym samym pokazuje, że 
zaczyna mu wiary brakować, że wiara w nim słab-
nie albo utracił ją zupełnie.

Eucharystia to realna obecność żywego Chrystu-
sa, szansa na spotkanie z Nim i pogłębienie naszej 
relacji z Bogiem. Uczyńmy wszytko, aby indywidual-
ne przygotowanie do liturgii było świadectwem wia-
ry w rzeczywistość, w której bierzemy udział.

Oczyszczenie
Nasz udział w Eucharystii możliwy jest dlate-

go, że zostaliśmy włączeni do wspólnoty Kościo-
ła poprzez chrzest. Kiedy zaczynamy rozumieć, 
że w postaci chleba, który przyjmujemy, uobec-
nia się prawdziwy Bóg, prawdziwe Ciało Jezusa 
Chrystusa, można nam udzielić Komunii Świętej. 
Jeśli nasze serce zostało oczyszczone w sakra-
mencie pokuty i pojednania, trwamy w stanie ła-
ski uświęcającej i możemy przyjąć Komunię.

Szata
W przypowieści o uczcie widzimy biesiadnika, 

który przyjął zaproszenie, ale nie ma na sobie sza-
ty weselnej – chce być na uczcie, ale po swojemu, 
lekceważy to, że na uczcie wymagana jest szata. 

Nie wystarczy tylko przyjęcie zaproszenia na 
ucztę. Zaproszenie Boga jest darem, łaską, wy-
pływa z bezwarunkowej miłości, ale wymaga od-
powiedzi. Wszyscy zostaliśmy zaproszeni i zobo-
wiązani do „zmiany szaty”, czyli do zmiany życia, 
stawania się nowymi ludźmi, „przyobleczenia się 
w Jezusa Chrystusa” (por. Rz 13,13n). W prze-
ciwnym wypadku, pozostając w „starym stroju”, 
czyli nie zmieniając dotychczasowego sposobu 
myślenia i życia, opartego na tradycji, przyzwy-
czajeniach, rutynie, pozostaniemy „powołani”, ale 
nie „wybrani”.        

Powinniśmy zadbać o odpowiednią szatę za-
równo w rozumieniu oczyszczenia serca, jak rów-
nież jako wymóg odpowiedniego stroju, i ubrać się 
tak, aby nikt na nasz strój nie zwracał uwagi. 

Post
Z Eucharystią wiąże się również post euchary-

styczny (powstrzymanie się od pokarmów godzinę 
przed Komunią Świętą). Czemu on służy? 

Wyraża oczekiwanie na wydarzenie, na coś waż-
nego. Odmówienie sobie pokarmu pomaga nam 
odkrywać nasze głębsze, duchowe pragnienia, po-
maga przygotować nasze wnętrze. 

Jezus powiedział: „Nie samym chlebem żyje 
człowiek...” To, że jestem syty, nie czyni mnie osta-
tecznie szczęśliwym. 

Post to także niezwykle piękna modlitwa, nie 
tylko naszych ust, ale i naszego ciała. Każdy  
z nas został zaproszony do podjęcia na swoją miarę 
ofiary postu, rezygnacji, umartwienia, jako przygo-
towania do spotkania z Jezusem w Eucharystii.

Serce
Możemy wyróżnić jeszcze jedną przestrzeń,  

w której odbywa się przygotowanie – to przestrzeń 
serca. Nasze serce, podobnie jak instrument, do-
straja się do tego, do czego jest przygotowywane. 
Kiedy coś przychodzi nagle, często jesteśmy zasko-
czeni, bywa tak, że nie potrafimy się włączyć w to, 
co się dzieje.

Ile razy się zdarza, że idziemy na Mszę św.  
w sposób zupełnie przypadkowy, bez przygotowa-
nia do radości związanej z tym spotkaniem? 

Eucharystia jest najpiękniejszym świętem, do 
którego serce potrzebuje się przygotować w kilku 
obszarach.  

Pierwszy obszar dotyczy kondycji mojego ser-
ca: jak układają się moje relacje z bliźnimi w mo-
mencie, kiedy przychodzę na Eucharystię? Jezus 
chce, abym uczestniczył w Eucharystii jako ktoś, kto 
się pojednał z tymi, którym wyrządził krzywdę albo 
ze strony których doznał krzywdy. 

Jezus mocno podkreśla: „Jeśli więc przy-
niesiesz dar swój przed ołtarz i tam wspo-
mnisz, że brat twój ma coś przeciw tobie, zo-
staw tam dar swój przed ołtarzem, a najpierw 
idź i pojednaj się z bratem swoim, potem 
przyjdź i dar swój ofiaruj”         /Mt 5, 23-24/.
 
Nie można składać Bogu ofiary z sercem za-

mkniętym. Nie można gromadzić się i wielbić Boga 
jednym głosem, jako wspólnota, kiedy coś nas dzie-
li. Nie może być takiej sytuacji, że nie rozmawiamy 
ze sobą, ale na Eucharystii pojawiamy się razem. 
Pod tym względem Eucharystia „zawiesza nam po-
przeczkę bardzo wysoko”, mobilizuje nas codzien-
nie do trudu przebaczenia, pojednania. Nie może-
my tego zostawiać na później. Możemy wziąć udział  
w Eucharystii, jeżeli chcemy się pojednać. 

Przebaczenie zachodzi we mnie, w moim sercu. 
Może przekraczać granice miejsca, w którym aktu-
alnie przebywam. Mogę je okazać tym, którzy już 
zmarli, tym, którzy są daleko, tym, którzy nie chcą 
się ze mną pojednać. Mogę je okazać innym lu-
dziom, okazując je tym, którzy są blisko mnie, prze-
kazując mój znak pokoju z sercem pojednanym. 

Serce, aby być gotowe, musi być pojednane.

„Czy istnieje coś bardziej odpowiedniego 
i skutecznego, by pogodzić wszystkich ludzi 
i wszelkie ludy, niż tryumf Eucharystii w du-
szach ludzi i narodów?” 

/Sługa Boży papież Pius XII/

Drugi obszar dotyczy czasu: serce potrzebuje 
czasu, aby się zatrzymać, żeby mogło się uspokoić, 
wyciszyć. Chodzi o to, aby być „tu i teraz”. 

Aby zostawić wszystkie sprawy bieżące za sobą, 
potrzebujemy czasu. Każdemu z nas potrzebny 
jest inny czas. Jednemu wystarczy 10 minut, aby 
się wyciszyć, inny potrzebuje pół godziny, bo żyje 
w takim tempie, że „długo hamuje”. Długi czas jest 
mu niezbędny, aby mógł się zatrzymać i „wejść”  
w wydarzenie. Konieczne jest zatem, by znaleźć 
taki czas, takie miejsce, aby uspokoić serce, wyci-
szyć i dobrze się przygotować.

Trzeci aspekt przygotowania serca to zatrzy-
manie, poznanie i nazwanie tego, co dzieje się  
w moim sercu. 

Bóg miłuje mnie do końca, to znaczy, że miłuje 
we mnie wszystko, przyjmuje ze wszystkim, z czym 
przychodzę na Eucharystię. Sekret polega na tym, 
że Bóg „wchodzi” w to, co się przed Nim otwiera. 

Zbawienie już się dokonało, ale staje się moim 
udziałem wtedy, kiedy zapraszam Boga do mojego 
serca. Dlatego to zatrzymanie, poznanie tego, co 
noszę w swoim sercu, stanowi niezwykle ważny 
element przygotowania serca do Eucharystii. Od-
krywanie przed Bogiem tego, co dzisiaj najbardziej 
mnie zajmuje, zaprasza do spotkania Boga w moim 
sercu.                                                                      
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ŚWIADECTWO
Moje  
doświadczenie 
Eucharystii

Nikt z nas nie wyobraża sobie życia na 
Ziemi bez słońca. To ono organizuje ruch 
planet naszego układu, stwarza odpo-
wiednie warunki do życia organizmów ży-
wych, daje nam światło i energię. Jednak, 
pomimo tych faktów, nie wszyscy przy-
pisują słońcu decydującą, główną rolę 
w świecie, według nich jest jeszcze COŚ 
ważniejszego. 

Należał do nich także św. Ojciec Pio. Jego 
zdaniem „świat może istnieć bez słońca, ale 
nie mógłby istnieć bez Mszy św.”. Ów wiel-
ki święty naszych czasów tym prostym, ale 
wymownym zdaniem nie chciał podważać 
budowy układu słonecznego, ale w możliwie 
prosty sposób ukazać nam tajemnicę Bożej 
Miłości, ofiarującej się nam w każdej spra-
wowanej Eucharystii. Eucharystii, która jest 
nieustannym uobecnianiem tajemnicy pas-
chalnej. 

To uobecnianie, czyli prawdziwa równo-
czesność między wydarzeniami, które wy-
darzyły się na Kalwarii dwa tysiące lat temu 
a wszystkimi mijającymi wiekami, także cza-
sami, w których my żyjemy, wprawia mnie  
w zdumienie nad dobrocią Boga i wielkością 
Jego Daru.

Eucharystia może być rozumiana jako spo-
tkanie z Jezusem Chrystusem, jako Jego 
ponowne narodzenie się i zamieszkanie 
„między nami”. Do świąt Bożego Narodzenia 
przygotowujemy się poprzez adwent, czas 
radosnego oczekiwania na przyjście Zbawi-
ciela. W podobny sposób powinniśmy przy-
gotowywać się do uczestnictwa we Mszy św. 
Adwent eucharystyczny to przede wszystkim 
postawa wiary. To wiara w miłość Jezusa, 
który nas oczekuje, który pragnie przyjść do 
mojego serca. 

Jezus pragnie sprawowania Eucharystii, 
oczekuje mojej Komunii Świętej, ponieważ 
poprzez Najświętszy Sakrament – głów-
ne źródło łask – chce oddać mi się w pełni.  
W Komunii to nie tyle ja przyjmuję Jego, ale 
to On przyjmuje mnie takiego, jaki jestem. 
Przyjmuje, to znaczy akceptuje i kocha, a za-
razem daje siłę do przemiany. To oczekiwa-
nie Boga jest wielkim wezwaniem do poko-
ry, do ponownego spojrzenia na moje życie  
w świetle Ewangelii.

Muszę pamiętać o słowach, które wypo-
wiedział Pan Jezus w Kazaniu na Górze: „Je-
śli więc przyniesiesz swój dar przed ołtarz  

i tam wspomnisz, że twój brat ma coś przeciw 
tobie, zostaw tam dar swój przed ołtarzem,  
a najpierw idź i pojednaj się z bratem swoim. 
Potem przyjdź i dar swój ofiaruj!” (Mt 5,23).

Pan Jezus łączy ofiarę Mszy św. z pojed-
naniem się ze wszystkimi ludźmi, dlatego 
moje przygotowanie do Eucharystii zakłada 
przegląd moich relacji i postępowania. Eu-
charystia staje się „obszarem czystej mi-
łości”, jakby innym wymiarem, gdzie czas 
nie ma dostępu. Staje się jakby początkiem 
Królestwa Bożego – jego zapowiedzią,  
a zarazem najprawdziwszym uobecnieniem, 
bo przecież jest z nami „Król królów i panów 
Pan”. Staje się, bo muszę ciągle ją odkrywać, 
przeżywać, do niej dorastać i przedłużać ją  
w życiu powszednim.

Czasami mój udział we Mszy św. pozosta-
wia wiele do życzenia, bo albo troski i aktual-
ne problemy odbierają mi radość i możliwość 
pełnego jej przeżywania, albo koncentruję 
się tylko na zewnętrznych jej wymiarach. Nie 
zniechęcam się tym jednak, lecz wierzę, że 
te słabości mogą przynieść mi korzyść, je-
śli tylko dobrze je wykorzystam – jeśli będę 
umiał wyciągnąć z nich konstruktywne wnio-
ski. Mam nadzieję, że tak jak słońce wscho-
dzi codziennie nad nami, tak światło Eucha-
rystii będzie oświetlało każdy mój dzień.

Radosław

  Jeśli przychodzę na Eucharystię w stanie smut-
ku, mówię np.: Jezu, dzisiaj chcę oddać Ci mój smu-
tek. Chcę oddać Ci to, z czego on się rodzi; to spo-
tkanie/rozmowę/wydarzenie, z którego ten smutek 
pochodzi. Chcę Ci oddać mój lęk o moją rodzinę, 
bliskich. Chcę Ci oddać to, jak bardzo nie radzę so-
bie z różnymi nawykami, grzechem w moim życiu. 
Z takim stanem, „poturbowanym” sercem dzisiaj do 
Ciebie przychodzę. To Ci oddaję”. Panu Bogu bar-
dzo się podoba taka prawdziwa, prosta modlitwa, 
która rodzi się w głębi serca. Ona otwiera serce na 
spotkanie z Jezusem. 

Co to oznacza dla mnie?
Zostałem wyróżniony przez Boga, aby żyć jak 

Jego Syn. Zostałem zaproszony do szczególnie   
głębokiego spotkania z Nim. Przygotował do tego 
miejsce i czas. Poprzez Kościół uzdrowił moje ser-
ce i czeka na moją odpowiedź. Moje serce – pojed-
nane, uciszone, otwarte – jest gotowe na spotka-
nie z Jezusem w Eucharystii. 

Spotkanie z Bogiem prowadzi mnie do spotka-
nia z człowiekiem. Eucharystia uczy mnie wraż-
liwości na pojednanie, na troskę o innych. Nie 
mogę brać w niej udziału i pozostawać obojętny 
na innych, zajmować się tylko sobą, swoimi spra-
wami i planami. Głębokiej więzi z Bogiem nie da 
się pogodzić z życiem tylko dla siebie. 

Chcę żyć w przyjaźni z Bogiem i do tej przyjaźni 
ciągle wracam, zostawiam to, co mnie od tej więzi 
odciąga. Pragnę żyć blisko Boga.

Gromadząc się na Eucharystii, nosimy w sobie 
świadomość obecności Tego, który nas wezwał, 
zgromadził w swój Kościół, poucza swoim Sło-
wem i karmi Ciałem i Krwią Przenajświętszą, aby 
każdy z nas, uświęcony i powołany do świętości, 
czynił sobie ziemię poddaną. 

Eucharystia winna być największą rado-
ścią i o to starajmy się w naszym codzien-
nym życiu.

Podziękujmy dziś Panu Bogu, że ciągle chce 
się z nami spotykać i jest tak hojny w obdaro-
wywaniu nas swoją obecnością. Niechaj każdy 
nasz gest, postawa ciała, wypowiadane słowa, 
a nawet święte milczenie staną się wyrazem na-
szego dziękczynienia Bogu, że jest z nami „przez 
wszystkie dni, aż do skończenia świata”.

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

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.

Księgarenka przyjmuje zamówienia na Katechizm 
Kościoła Katolickiego oraz na inne książki.

Dobry Pasterzu, prawdziwy Chlebie,
Jezu, zmiłuj się nad nami.
Nakarm nas i strzeż, 
Doprowadź nas do wiecznych dóbr
W krainie żyjących,
Ty, który wszystko wiesz 
i możesz,
Który nas karmisz na ziemi,
Wprowadź Twych braci 
Na ucztę niebieską
Do radości 
Twoich świętych.
Amen.

(św. Tomasz z Akwinu)

  
  

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

W piątek, 9 listopada,
zapraszamy 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

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

Jezus  
z 3 miliardów  

pikseli
Trwają ostatnie przygotowania do 

pierwszej w Polsce prezentacji dzieła 
sztuki w technologii gigapikselowej – 
informuje „Dziennik Polski”. W ten spo-
sób niebawem zostanie zaprezentowany  
w internecie obraz Jezusa Miłosiernego, 
pędzla Adolfa Hyły, z kaplicy klasztor-
nej w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia  
w Krakowie-Łagiewnikach. 

Autorem i wykonawcą nowatorskiego w na-
szym kraju pomysłu jest krakowianin – Piotr 
Tumidajski, architekt i fotografik. Za pomocą 
specjalistycznej aparatury przez dwanaście 
nocnych godzin fotografował on poszczególne 
fragmenty obrazu, wykonując w sumie 1200 
zdjęć. Następnie przez pół roku pracował nad 
ich złożeniem w całość, tak aby w sposób ideal-
ny oddać kolorystykę oryginalnego wizerunku. 

Dzięki tej fotografii, wykonanej w bardzo du-
żej rozdzielczości aż trzech miliardów pikseli 
(punktów graficznych), ten najbardziej znany  
i czczony na świecie obraz Jezusa Miłosiernego 
będzie można oglądać z bliska i zobaczyć deta-
le niedostrzegalne w normalnych warunkach.

Warto wiedzieć
Polska jako członek UE jest zobowiąza-

na do świadczenia pomocy rozwojowej. 
Nasze państwo przeznacza co roku ok. 
2 mld euro na projekty pomocowe, które 
realizuje się na wszystkich kontynentach. 

UE wydaje na pomoc rozwojową setki 
miliardów euro. Polska świadczy pomoc  
w bardzo szerokim zakresie. – W ramach 
projektów pomocowych rozwijamy działania 
samorządowe na Ukrainie, wspieramy roz-
wój demokracji na Białorusi, kopiemy studnie 
w Sudanie, budujemy szkoły w Afganistanie, 
odnawiamy boiska sportowe w Wenezueli – 
powiedział PAP szef i pomysłodawca festi-
walu „Human Doc”, Mateusz Mularski. Jak 
podkreślił, każdy projekt dostosowany jest 
do potrzeb lokalnej społeczności.

Bezpłatny wstęp 
do Muzeum 

Pałacu
Muzeum Pałac w Wilanowie uczestni-

czy w akcji Ministerstwa Kultury i Dzie-
dzictwa Narodowego, w ramach której  
w listopadzie będzie można zwiedzać pa-
łac i ogrody wilanowskie za darmo. 

Poza klasycznym zwiedzaniem można 
wziąć udział w zajęciach edukacyjnych dla 
dzieci i dorosłych.

Autor: Maciej Lichota
zadanie 1: Połącz w pary.

pierwszy papież   bł. Władysław z Gielniowa
Apostoł Pogan   św. Maksymilian Kolbe
patron Warszawy   św. Paweł
założyciel Niepokalanowa   św. Piotr
męczennik, wyświęcony 28.05.1972 r. w Warszawie   św. Stanisław Kostka 
patron dzieci i młodzieży   bł. Jerzy Popiełuszko

zadanie 2: Dopasuj wyrazy z ramki.

a) ………….....................................………… Jan Paweł II

b) …………..................………… kard. Stefan Wyszyński

c) ………...........……………. Zygmunt Szczęsny Feliński

zadanie 3:
Określ, czy zdanie jest prawdziwe czy fałszywe, wpisując odpowiednie skróty (P/F)

1 Wspomnienie liturgiczne św. Mikołaja obchodzimy 6 grudnia.

2 Uroczystość Apostołów Piotra i Pawła przypada 29 czerwca.

3 Święto św. Tomasza, Apostoła, obchodzimy 21 września.

4 Św. Leona Wielkiego, papieża i doktora Kościoła, wspominamy 
10 listopada.

Z początkiem listopada mija czwarta rocznica powsta-
nia parafialnego Saloniku Wilanowskiego w przykościelnej 
dzwonnicy.

Z tej okazji warto przypomnieć, iż przez ten czas działalność Sa-
loniku ubogaciło: 26 wystaw plastycznych, kilka wieczorów poezji, 
koncertów pianistycznych oraz cykli wykładów. Wszystkie te wyda-
rzenia zorganizowano i przeprowadzono charytatywnie.

W kawiarence zawsze możemy liczyć na serdeczną atmosferę, 
kawę i ciastko, a to za sprawą Pań z wolontariatu, które bardzo 
ofiarnie służą każdemu, kto zechce odwiedzić dzwonnicę.

Za dotychczaso-
wą działalność Salo-
niku gorąco dzięku-
jemy Bożej Opatrz-
ności i prosimy Pana 
o błogosławieństwo 
na dalsze lata pracy.

Drogich Parafian 
zapraszamy do ka-
wiarenki, na wystawy, 
koncerty, spotkania 
oraz do współpracy 
w ich organizowaniu.
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1. Dziś przypada I niedziela miesiąca. Nabożeństwo adoracyjne zostanie odpra-
wione o godz. 17.00, a następnie procesja eucharystyczna wewnątrz świątyni. 
Prosimy ministrantów, bielanki, asystę kościelną i wszystkie wspólnoty parafial-
ne o udział w procesji. 

2. Pragniemy przypomnieć, że do czwartku, 8 listopada, można uzyskać odpust 
zupełny za pobożne nawiedzenie cmentarza i odmówienie modlitwy za zmar-
łych. Odpust ten wolno ofiarować jedynie za zmarłych. Warunkiem podstawo-
wym uzyskania odpustu jest stan łaski uświęcającej.

3.   W tym tygodniu przypadają następujące święta liturgiczne:

 - w piątek, 9 listopada – święto poświęcenia Bazyliki Laterańskiej;

 - w sobotę, 10 listopada – wspomnienie św. Leona Wielkiego, papieża i doktora 
Kościoła.

 Wszystkim, obchodzącym w tym tygodniu imieniny, składamy najserdeczniej-
sze życzenia błogosławieństwa Bożego oraz wszelkiej pomyślności.

4. W następną niedzielę, 11 listopada, przypada Narodowe Święto Niepodległo-
ści. Wyrazem naszego patriotyzmu i troski o losy naszej Ojczyzny niech będzie 
szczera i gorliwa modlitwa.

5. 14 października, w XII Dzień Papieski, zebraliśmy 5260,36 PLN oraz 2 koro-
ny słowackie na fundusz stypendialny Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia”. 
Wszystkim ofiarodawcom składamy serdeczne „Bóg zapłać”. 

6. Miłosiernemu Bogu polecamy zmarłych w ostatnim miesiącu naszych parafian:
 - śp. Henryka Lenarczyka, 
 - śp. Henryka Kucharskiego.
 Wieczny odpoczynek racz im dać Panie,  

a światłość wiekuista niechaj im świeci.  
Niech odpoczywają w pokoju wiecznym.  
Amen.

XXXI Niedziela Zwykła – 4 listopada 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

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!

Już w następną niedzielę, 11 listopada  
– o godz. 15.00 – odbędzie się spotkanie  
Kół Żywego Różańca. 

Modlitwę poprowadzi oraz naukę wygłosi  
o. Stanisław Przepierski, dominikanin.

Zapraszamy nowych członków, również ludzi 
młodych, do włączenia się do wspólnotowego 
odmawiania Różańca w naszej parafii!


