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PIERWSZE CZYTANIE
1 Krl 17,10-16

Prorok Eliasz poszedł do Sarepty. 
Kiedy wchodził do bramy tego mia-
sta, pewna wdowa zbierała tam sobie 
drwa. Więc zawołał ją i powiedział: 
Daj mi, proszę, trochę wody w naczy-
niu, abym się napił. Ona zaś zaraz 
poszła, aby jej nabrać, ale zawołał 
na nią i rzekł: Weź, proszę, dla mnie  
i kromkę chleba! 

Na to odrzekła: Na życie Pana, 
Boga twego! Już nie mam pieczywa 
- tylko garść mąki w dzbanie i trochę 
oliwy w baryłce. Właśnie zbieram 
kilka kawałków drewna i kiedy przyj-
dę, przyrządzę sobie i memu synowi 
[strawę]. Zjemy to, a potem pomrze-
my. Eliasz zaś jej powiedział: Nie bój 
się! Idź, zrób, jak rzekłaś; tylko naj-
pierw zrób z tego mały podpłomyk 
dla mnie i przynieś mi! A sobie i twe-
mu synowi zrobisz potem. Bo Pan, 
Bóg Izraela, rzekł tak: Dzban mąki 
nie wyczerpie się i baryłka oliwy nie 
opróżni się aż do dnia, w którym Pan 
spuści deszcz na ziemię. 

Poszła więc i zrobiła, jak Eliasz po-
wiedział, a potem zjadł on i ona oraz 
jej syn, i tak było co dzień. Dzban 
mąki nie wyczerpał się i baryłka oli-
wy nie opróżniła się według obiet-
nicy, którą Pan wypowiedział przez 
Eliasza.

PSALM RESPONSORYJNY
Ps 146,6c-10

REFREN: 
Chwal, duszo moja Pana, Stwórcę swego.

On wiary dochowuje na wieki, 
uciśnionym wymierza sprawiedliwość, 
chlebem karmi głodnych, 
wypuszcza na wolność więźniów.

Pan przywraca wzrok ociemniałym, 
Pan dźwiga poniżonych, 
Pan kocha sprawiedliwych. 
Pan strzeże przybyszów.

Ochrania sierotę i wdowę, 
lecz występnych kieruje na bezdroża. 
Pan króluje na wieki, 
Bóg twój, Syjonie, przez pokolenia.

DRUGIE CZYTANIE
Hbr 9,24-28

Chrystus wszedł nie do świątyni, 
zbudowanej rękami ludzkimi, będącej 
odbiciem prawdziwej /świątyni/, ale do 
samego nieba, aby teraz wstawiać się 
za nami przed obliczem Boga, nie po 
to, aby się często miał ofiarować jak 
arcykapłan, który co roku wchodzi do 
świątyni z krwią cudzą. Inaczej musiał-
by cierpieć wiele razy od stworzenia 
świata. A tymczasem raz jeden ukazał 
się teraz na końcu wieków na zgładze-
nie grzechów przez ofiarę z samego 
siebie. A jak postanowione ludziom raz 
umrzeć, a potem sąd, tak Chrystus raz 
jeden był ofiarowany dla zgładzenia 
grzechów wielu, drugi raz ukaże się nie 
w związku z grzechem, lecz dla zbawie-
nia tych, którzy Go oczekują.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ
Mt 5,3

Błogosławieni ubodzy w duchu, albo-
wiem do nich należy królestwo niebieskie.

EWANGELIA
Mk 12,38-44

Jezus nauczając mówił do zgromadzo-
nych: Strzeżcie się uczonych w Piśmie. 
Z upodobaniem chodzą oni w powłó-
czystych szatach, lubią pozdrowienia na 
rynku, pierwsze krzesła w synagogach 
i zaszczytne miejsca na ucztach. Obja-
dają domy wdów i dla pozoru odprawiają 
długie modlitwy. Ci tym surowszy dosta-
ną wyrok. 

Potem usiadł naprzeciw skarbony  
i przypatrywał się, jak tłum wrzucał drob-
ne pieniądze do skarbony. Wielu boga-
tych wrzucało wiele. Przyszła też jedna 
uboga wdowa i wrzuciła dwa pieniążki, 
czyli jeden grosz. 

Wtedy przywołał swoich uczniów  
i rzekł do nich: Zaprawdę, powiadam wam: 
Ta uboga wdowa wrzuciła najwięcej ze 
wszystkich, którzy kładli do skarbony. 
Wszyscy bowiem wrzucali z tego, co im 
zbywało; ona zaś ze swego niedostatku 
wrzuciła wszystko, co miała, całe swe 
utrzymanie.

Oto słowo Pańskie.

L I T U R G I A  S Ł O W A

KO M E NTA R Z
Jezus wielokrotnie krytykował to, co w po-

stawie i działaniu ludzi było pozorne i fałszy-
we. Wykazywał nieprawidłowości w życiu re-
ligijnym i moralnym zwierzchników religijnych 
Ludu Wybranego i wszystkich innych, którym 
została powierzona jakakolwiek władza. Do-
magał się prostoty i autentyzmu w relacji do 
Pana Boga i drugiego człowieka. Zwracał 
uwagę na czystość serca i intencji, a kryty-
kował obłudę.

Dzisiejsza Ewangelia potwierdza to 
wszystko. Przypomina nam również, że Bóg 
znając serce ludzkie, inaczej ocenia niż czło-
wiek. Bóg bowiem zna wnętrze, a my, ludzie, 
oceniamy po tym, co zewnętrzne.

Gdyby nie Jezus, opisana w Ewangelii 
wdowa przeszłaby zapewne przez nikogo 
niezauważona, nawet przez Apostołów.  
Tylko On dostrzegł ogrom jej ofiary, chociaż 
cóż w rzeczywistości znaczył jeden grosz 
wobec ogromu potrzeb. Chrystus jednak 
doskonale wiedział, że owa kobieta złożyła  
w ofierze wszystko, co posiadała.

To zdarzenie powinno nam uzmysłowić, 
jak powierzchowne bywają nasze oceny i jak 
bardzo mogą być one niesprawiedliwe. 

Dla mnie osobiście historia ubogiej wdowy 
to przykład bezgranicznego, doskonałego 
oddania się Bogu, zawierzenia do końca. 
Oddając wszystko, co miała, powierzyła 
swoją egzystencję Bożej Opatrzności.

Nie sposób w dniu dzisiejszym nie wspo-
mnieć tych wszystkich osób, które za wolność 
naszej Ojczyzny złożyły w ofierze to, co naj-
cenniejsze – swoje życie. Bez względu na to, 
jak niekiedy współcześni oceniają zrywy wol-
nościowe, które na przestrzeni wieków miały 
miejsce w historii naszego narodu i państwa, 
dla nas powinna być ważna ofiara, którą po-
nieśli, byśmy dziś mogli korzystać z ich wier-
ności hasłu: „Bóg, honor, Ojczyzna”.

ks. dr Waldemar R. Macko
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HISTORIA PAPIESTWA
cz.19Opracował Jerzy Kruszewski

46. Święty Hilary
(19 XI 461 – 29 II 468)
Hilary pochodził z Sardynii. Za pontyfikatu Le-

ona I Wielkiego był archidiakonem i legatem pa-
pieskim na „synodzie zbójeckim” w Efezie (w sierp-
niu 449 r.), z którego musiał ratować się ucieczką  
i schronił się w grobowcu św. Jana Ewangelisty. 
Po śmierci Leona I został jego następcą.

W okresie urzędowania Hilarego, w Italii rzą-
dził germański wódz – Rycymer, który założył  
w Rzymie gminę ariańską. Miała ona nawet wła-
snego biskupa. Ojciec Święty ostro potępił dok-
trynę ariańską, która głosiła podporządkowanie 
Syna Bożego Bogu Ojcu. Ponadto potwierdził 
postanowienia soborów w Efezie, Konstantyno-
polu i Chalcedonie oraz „Tomus” swojego wiel-
kiego poprzednika.

Na 19 listopada 465 r. Hilary zwołał synod  
w Rzymie (trwający zaledwie kilka minut). Odbył 
się on w kościele Santa Maria Maggiore. Wów-
czas to papież zakazał biskupom naznaczania 
swoich następców. Szczegółowa dokumentacja 
tego synodu zachowała się do dziś.

W obliczu postępującego rozkładu Cesarstwa 
Rzymskiego Hilary podejmował starania o za-
chowanie jedności chrześcijaństwa. Potwierdził 
prymat biskupa Rzymu w całym Kościele.

Wsławił się hojnymi darowiznami dla rzym-
skich świątyń i klasztorów, które w znacznym 
stopniu zostały splądrowane przez barbarzyń-
ców. Jako wotum wdzięczności za szczęśliwą 
ucieczkę z Efezu św. Janowi Ewangeliście po-
święcił wybudowaną przez siebie kaplicę, przyle-
gającą do laterańskiego baptysterium. Wybudo-
wał również kaplicę ku czci św. Jana Chrzciciela 
oraz kaplicę Świętego Krzyża.

Zmarł w Rzymie i został pochowany w klasz-
torze, który ufundował w pobliżu kościoła San 
Lorenzo fuori le Mura.

Kościół katolicki wspomina go 28 lutego.

47. Święty Symplicjusz
(3 III 468 – 10 III 483)
Urodził się we włoskim Tivoli. Lata jego pon-

tyfikatu przypadły na trudne czasy w europej-
skiej historii.

Był świadkiem pozbawienia tronu cesarza 
zachodniorzymskiego – Romulusa Augustu-
lusa – i przejęcia władzy przez germańskiego 
wodza – Odoakera – wyznawcę arianizmu.  
W 480 r. Odoaker został oficjalnym namiest-
nikiem nad całą Italią. Jego zwierzchnictwo 
uznał cesarz Wschodu – Zenon Izauryjczyk. 
Wówczas to Stolica Apostolska straciła na zna-
czeniu, a następca św. Piotra stał się bardziej 
obserwatorem niż uczestnikiem wydarzeń.

Na początku swoich rządów Symplicjusz 
oparł się separatystycznemu żądaniu patriar-
chy Konstantynopola – Akacjusza, który do-
magał się uznania kanonu 28. z soboru chal-
cedońskiego, unieważnionego przez Leona 
Wielkiego, a przyznającego Konstantynopolowi 
status równy Rzymowi. 

Od czasu soboru w Chalcedonie nieroz-
wiązany pozostawał problem monofizytów, 
którzy zyskiwali coraz więcej zwolenników we 
wschodnich prowincjach cesarstwa. Gdy tron 
cesarski odzyskał Zenon Izauryjczyk, wyda-
wało się, że znikną rozbieżności pomiędzy 
chrześcijaństwem uznającym monofizytyzm* 
a przywiązanym do duofizytyzmu**, ludno-
ścią bizantyjską i Kościołem Zachodnim. Tak 
się jednak nie stało. Zenon starał się prowa-
dzić politykę ugodową, która niestety sprzyjała 
herezji. Wraz z patriarchą Akacjuszem wydał 
z pozoru nieszkodliwe oświadczenie: „Henoti-
kon”, które zawierało ustępstwa na rzecz mo-
nofizytyzmu. 

Papież był coraz gorzej poinformowany, wie-
ści przychodziły często z takim opóźnieniem, 
że nie mógł już interweniować. Dlatego też stał 
się bezradnym obserwatorem, z którym nie li-
czył się ani cesarz, ani patriarcha. Sytuację po-
garszał fakt, iż Symplicjusz ciężko zachorował. 
Po długiej chorobie zmarł i został pochowany  
w portyku bazyliki św. Piotra.

Ów Namiestnik Chrystusowy może nie był 
sprawnym politykiem, ale zasłynął jako wielki 
budowniczy. Za jego panowania niektóre gma-
chy świeckie zostały zaadaptowane do potrzeb 
Kościoła. Wzniósł nowe świątynie i odnowił 
już istniejące. Publiczny budynek na Wzgórzu 
Eskwilińskim – to pierwszy taki przypadek – 
przekształcił w świątynię chrześcijańską. Wy-
budował interesujący architektonicznie kościół 
San Stefano in Rotondo na Monte Caelio.

Wspomnienie św. Symplicjusza przypada  
10 marca.

*  Monofizytyzm, eutychianizm – doktryna teolo-
giczna, według której Chrystus posiada naturę 
ludzką i Boską, jednak nie istnieje w dwóch 
naturach. Natura Boska Chrystusa wchłonęła 
jego naturę ludzką. Doktryna ta została ogło-
szona przez archimandrytę konstantynopoli-
tańskiego – Eutychesa – i poparta przez du-
chownych aleksandryjskich w I połowie V w.

** Duofizytyzm, diofizytyzm – kierunek w teologii 
chrześcijańskiej przyjmujący, że jedna osoba 
Jezusa Chrystusa posiada dwie oddzielne na-
tury: Boską i ludzką, które tworzą unię hiposta-
tyczną. Pogląd przeciwny monofizytyzmowi.

Cdn.
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Niewątpliwą rolę odegrał w tym Kościół, 
który pomimo prześladowań krzewił wia-
rę, wpajał wartości, formował dusze. Rów-
nież polskie domy rodzinne były szkołami 
charakterów i osobowości, w nich pielę-
gnowało się tradycje. Wspólna modlitwa, 
wiersze i pieśni patriotyczne, pamięć  
o powstaniach narodowych, o zsyłkach na 
Sybir, o ofiarach cierpienia, a nawet życia, 
przekazywana przez ojców i dziadków, 
rozniecały ducha narodu. 

Wielką wartością w czasach zaborów 
była wiara ludzi mieszkających na wsi. 
Przydrożne krzyże, kapliczki gromadzące 
rozmodlone grupki, zakazane procesje, 
które w zewnętrznym wystroju nie prezen-
towały walorów dobrego gustu, ale miały 
ogromny wymiar duchowy. Łączyły wier-
nych w modlitwie, budowały wspólnoty. 

Z takimi korzeniami, z taką formacją od 
pokoleń wola walki o niepodległość ojczy-
zny stanowiła wręcz wewnętrzny nakaz. 
Wzorami do naśladowania byli kapłani: 

- ksiądz Kordecki – bohaterski obrońca 
Jasnej Góry w czasie najazdu szwedzkiego; 

- ksiądz generał Stanisław Brzóska – 
uczestnik Powstania Styczniowego, ska-
zany przez władze carskie i powieszony 
na rynku w Sokołowie Podlaskim; 

- ksiądz Piotr Skarga – największy pol-
ski kaznodzieja, charyzmatyczny wizjoner, 
jego kazania sejmowe, których tworzy-
wem było Pismo Święte, uczyły heroicznej 
miłości do ojczyzny, mądrości politycznej, 
przetrwały aktualne do dziś, ponadczaso-
we w treściach. 

Każdy kolejny zaborca swoje działania 
zaczynał od prześladowania Kościoła, 
księży, likwidacji klasztorów, ponieważ 
wiedział, że to kolebka wartości, budzenia 
ducha w narodzie i dawania nadziei. 

Nie wolno nam marnować tego dziedzic-
twa i przelanej krwi naszych przodków. 
Błogosławiony Jan Paweł II na kolejnej piel-
grzymce do Polski wołał do nas: „Ojczyzna 
jest nasza matką”. Pamiętajmy o tym. 

Duch narodu
Bóg, wiara, ojczyzna. 11 listopada. Święto narodowe. Rocznica odzyskania nie-

podległości po wielu latach niewoli. Niekwestionowanym przywódcą był Józef 
Piłsudski, wódz, który zainicjował zryw patriotyczny, pociągnął za sobą naród do 
walki o wolność. Sam jednak, bez zaangażowania ludzi, nie zrobiłby nic. Trzeba 
więc poszukać przyczyn takiej potrzeby ofiary za Ojczyznę. Dlaczego w ludzkich 
duszach po tylu latach ucisku i niewoli przetrwała siła do walki o wolność? 

W Roku Wiary powierzajmy ją Maryi, 
naszej patronce, Królowej Polski. Prośmy 
o zgodę narodową, o wiarę, aby Bóg we 
wszystkich sprawach był na pierwszym 
miejscu. 

Każda świecka władza ma swoją ka-
dencję i szybko się kończy. Pan Bóg był, 
jest i będzie na wieki. Ufajmy mu bezgra-
nicznie. 

M.J.

Pogrzeb  
ostatniego  
prezydenta II RP

W wilanowskiej parafii Opatrzności Bożej, w jej budu-
jącym się kościele, odbyły się uroczystości pogrzebowe 
śp. Ryszarda Kaczorowskiego, ostatniego prezydenta  
II Rzeczypospolitej Polskiej. 

Pierwszą część uroczystości poprowadził 
ordynariusz diecezji drohiczyńskiej – bp An-
toni Dydycz, który wziął na siebie obowią-
zek przeproszenia zmarłego i jego rodziny 
„za wcześniejsze bolesne doświadczenia  
i ostatnie upokorzenia”. Drugą część – Mszę 
św. pogrzebową odprawił metropolita war-
szawski – kard. Kazimierz Nycz. 

Niestety zabrakło zarówno poprzednich, 
jak i obecnego prezydenta. Nie było także 
premiera obecnego rządu oraz marszał-
ków Sejmu i Senatu. Na przyjazd do Wila-
nowa nie znalazł czasu minister od spraw 
zagranicznych, którego podwładny popełnił 
pomyłkę przy identyfikacji zwłok prezyden-
ta Kaczorowskiego. Minister w tym czasie 
zabawiał internautów wpisami na Twitterze. 
Ważniejsze w tym czasie sprawy do zała-
twienia miało również szefostwo władz sa-
morządowych Warszawy. Wszyscy oni sami 
sobie wystawili opinię, jaki jest ich stosunek 
do zmarłego i funkcji Prezydenta Najjaśniej-
szej Rzeczypospolitej. 

W uroczystościach wzięli za to liczny 
udział warszawiacy oraz delegacje i poczty 

sztandarowe, przybyłe z całego kraju (była 
delegacja straży miejskiej z Polic koło Szcze-
cina). Zjawili się wspaniali polscy harcerze, 
dla których zmarły był starszym druhem,  
a także członkowie drużyn strzeleckich. 
Asystę i oprawę wojskową zapewniła kom-
pania reprezentacyjna Wojska Polskiego. 

Gdy ciało prezydenta Kaczorowskiego 
spoczęło w Panteonie Wielkich Polaków, 
w katedrze wawelskiej odezwał się Dzwon 
Zygmunt. To była dla nas, Polaków, wielka 
chwila. Krzysztof Kanabus

Dziś, 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 włącze-
nia się do wspólnotowego odma-
wiania Różańca w naszej parafii!
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PRZEWODNIKI NASZEJ WIARY

Przewodnik 
po Eucharystii
Część II - Odkryj Eucharystię krok po kroku
„Każda Msza św., w której dobrze i pobożnie się uczestniczy, jest przyczyną cudow-
nych działań w naszej duszy, obfitych łask duchowych i materialnych, których my sami 
nawet nie znamy. Dla osiągnięcia takiego celu nie marnuj bezowocnie twego skarbu, 
ale go wykorzystaj. Wyjdź z domu i uczestnicz we Mszy św.!”              /św. Ojciec Pio/

Odcinek 2: PRZYGOTOWANIE (cd.)  
– w drodze na spotkanie

Jak przygotować się do uczestnictwa we 
Mszy św., by była ona prawdziwym spotkaniem? 

Wyobraźmy sobie, że otrzymujemy taką wiado-
mość: dzwoni nasz telefon komórkowy, patrzymy, 
nie znamy numeru, ale mimo to odbieramy. W słu-
chawce słyszymy głos, który łamaną polszczyzną 
oznajmia nam:

- Szczęść Boże. Pan Kowalski?
- Tak.
- Z tej strony sekretarz Ojca Świętego, ks. Ge- 

org Gänswein. Jego Świątobliwość zaprasza 
pana z małżonką jutro na godzinę 18.00, na kola-
cję. Czy przyjmuje pan zaproszenie?

- Oczywiście, będę na pewno. Dziękuję!
No i się zaczyna. Trema, drgawki, pot na czo-

le. Nie mówiąc już o półgodzinnym cuceniu żony, 
która z wrażenia straciła przytomność. A… jeszcze 
spowiedź na wszelki wypadek i… dokładny prze-
gląd szafy. Czy te skarpetki będą pasowały do tych 
spodni, a który krawat? Żona otwierając wypełnio-
ną po brzegi garderobę, stwierdzi: „Nie mam co na 
siebie włożyć”. Noc nieprzespana, a każda upły-
wająca godzina oczekiwania tylko potęguje tremę.  
A to tylko… spotkanie z człowiekiem, przedstawi-
cielem Boga na placówce w Watykanie.

Wróćmy do rzeczywistości. Jesteśmy zapro-
szeni, by wziąć udział w najważniejszym wydarze-
niu w dziejach świata! Mamy spotkać się z samym 
Bogiem. Będziemy mogli Go słuchać, a nawet 
dotykać. Czy mamy tego świadomość, wybierając 
się na Mszę św.? Czy robi to na nas jakieś wraże-
nie? Ile wysiłku włożymy w przygotowanie się do 
tego spotkania?

Po co idziemy  
na eucharystię?

Zostaliśmy zaproszeni, by stanąć przed żywym 
Bogiem, który nas wzywa po imieniu, który pra-
gnie napełnić nas miłością i pełnią łask, jakie dla 
nas przygotował. On oczekuje, że odpowiemy na 
Jego miłość i nasze serca przynajmniej nie będą 
stawiać oporu. Od nas zależy, ile zechcemy przy-
jąć z tego, co Bóg pragnie nam dać. Otwierajmy 
zatem nasze serca na Boga, by przyjąć nie 10%, 
nie 50%, ale całe 100%! Z radosną wdzięcznością 
i uwielbieniem Boga trwajmy w tej wymianie mi-
łości, która jest największą radością, jakiej może 
zaznać ludzkie serce.

„Kościół to nie jest jednostronny przekaz 
łask Bożych jakimś biernym odbiorcom. Ko-
ściół jest miejscem ciągłego dialogu, miej-
scem spotkania się miłości Boga i miłości 
człowieka, miłości Chrystusa i miłości ludzi 
zbawionych, którzy w Duchu Świętym tę mi-
łość przyjmują i na nią odpowiadają.” 

/ks. Franciszek Blachnicki/

Marta Robin, podczas jednego z objawień, 
dziękowała Jezusowi tymi słowami: „Dziękuję 
Ci, Jezu, za to, że przyjmujesz nas takimi, jaki-
mi jesteśmy, i ofiarowujesz Ojcu takimi jak Ty”.  
Cóż za przepiękna definicja Mszy św.!

 „Kiedy idziemy na Mszę św., my napraw-
dę idziemy do nieba, i jest to prawda każdej 
Mszy św., w której uczestniczymy… Msza 
św. - i mam tu na myśli każdą poszczególną 
Mszę św. - jest niebem na ziemi.” 

/Scott Hahn, „Wieczerza Baranka”/

Idziemy na Mszę św., aby uczestniczyć wraz  
z Maryją, aniołami i świętymi w jednej Boskiej 
liturgii, którą nieustannie sprawuje się w niebie. 
Św. Gertruda, św. Katarzyna ze Sieny, proboszcz 
z Ars, ojciec Pio czy Marta Robin widzieli cały Ko-
ściół niebieski zgromadzony wokół ołtarza. Są ar-
chaniołowie, cherubini, serafini, trony, panowania, 
jest 9 chórów anielskich. Jest tam również Anioł 
Stróż. Każdy ma swoje miejsce. Niektórzy przy-
noszą chleb i wino, inni roznoszą woń kadzidła 
– wszyscy krzątają się, śpiewając. Gdyby nasze 
uszy mogły się otworzyć na niebiański śpiew, roz-
brzmiewający w czasie Mszy św., zrozumieliby-
śmy, że liturgia jest czymś naprawdę niezwykłym. 
My jednak nie słyszymy i nie widzimy, bo to jest 
jeszcze przed nami zakryte. Ale to prawda: wszy-
scy oni przeżywają Mszę św. z nami. Są też nasi 
bliscy, których Pan zabrał do nieba. Celebrują  
z radością razem z nami. Wspólnie jesteśmy Cia-
łem Chrystusa i wspólnie mamy udział w tajemni-
cy Odkupienia.

Święci przygotowywali się do Euchary-
stii, oczekiwali jej, był to najważniejszy mo-
ment ich dnia. My przychodzimy na Euchary-
stię, by uczyć się języka świętych, uczyć się 
pragnienia nieba, uczyć się przeżywać życie, 
uczyć się umierać z Chrystusem…

Idziemy na spotkanie z żywym Bogiem, któ-
ry jest gotów nieustannie spotykać się z nami  
i uszczęśliwiać nas, obdarzając ciągle tą samą, 
niezmienną miłością. Przeżycie takiego spotkania 
zależy od obu spotykających się stron. Obie mu-
szą być nastrojone na tę samą długość fal, aby 
mogły się nawzajem zrozumieć. Obie muszą być 
też otwarte na wzajemną miłość. Jeśli tego nie 
ma, nie dochodzi do spotkania.

Przygotowując się do ważnego spotkania, je-
steśmy niezwykle ożywieni, staramy się wyglądać 
jak najlepiej, często prowadzimy w naszym sercu 
rozmowę... W naszym sercu to spotkanie już trwa. 
Jesteśmy podekscytowani. Odmierzamy czas: 
jeszcze godzina, jeszcze 40 minut, jeszcze pół 
godziny, nareszcie! Oto jak możemy oczekiwać 
na Mszę św. Ważnego spotkania nie możemy się 
doczekać i przychodzimy na nie wcześniej. Bądź-
my więc obecni od samego początku Mszy św. 
Śpieszmy ku tej tajemnicy Miłości. 

Droga do kościoła
 „Czy jest dla człowieka jakaś droga? Dro-

gą jest właśnie Ten, który <umiłował do koń-
ca>. Drogą jest Eucharystia – sakrament tej 
miłości.”                               /bł. Jan Paweł II/

Sprawowanie Eucharystii rozpoczyna się,  
zanim jeszcze wyjdziemy z domu do kościoła.  
W domowym zaciszu warto krótko rozważyć tek-
sty czytań mszalnych, przypadających na dany 
dzień, by dzięki zapoznaniu się z nimi, nasz udział 
w liturgii stał się pogłębiony.

Odpowiadamy na zaproszenie Boga. Chcemy 
dać się ugościć naszemu Stwórcy. Niech Miłość 
nas prowadzi na spotkanie z samym Bogiem. 
Dzięki spotkaniom na Eucharystii rośniemy du-
chowo, napełniamy się miłością, a nasza wiara 
umacnia się. Udział we Mszy św. to czas szcze-
gólny. Msza św. trwa około godziny, ale ten czas 
poświęcony Bogu uświęca czas całego naszego 
dnia, tygodnia, czas naszego życia.

„Nie ma równie wielkiej modlitwy lub dzie-
ła, równie podobających się Bogu, tak poży-
tecznych dla nas, jak Msza Święta.” 

/św. Wawrzyniec Justynian/

Poprzez uczestnictwo we Mszy św. składa-
my Bogu najwyższą chwałę i najdoskonalsze 
podziękowanie za wszystkie dobrodziejstwa, 
którymi nas obdarzył. Czynimy wówczas więk-
sze zadośćuczynienie za nasze winy, niż gdyby-
śmy odbywali najbardziej surową pokutę.

„Dzięki jednej jedynej Mszy Świętej... spra-
wiamy Bogu większą przyjemność, odnosimy 
więcej korzyści i otrzymujemy więcej łask, 
niż poprzez najdłuższe i najuciążliwsze piel-
grzymki.”                                      /Fornerius/

Przychodzimy na Eucharystię po to, aby Boga 
uwielbić, bo sami, jak mówi św. Ireneusz: „Jeste-
śmy Jego chwałą”. Nie przychodzimy, aby coś 
zrobić albo o coś prosić, ale aby przyjąć Jezusa. 
Chrystus wezwał każdego z nas po imieniu na 
Eucharystię. Zostaliśmy wybrani, zwołani przez 
Jezusa do rzeczy niesamowicie godnej, w której 
sam Chrystus działa, głosi, oddaje się nie tylko 
dla nas, ale i przez nas. Gdy się modlimy, On 
jest pośród nas. Gdy czytamy Słowo Boże, to On 
mówi… Powinniśmy uświadomić sobie niesłycha-
ne wybranie, którego tak naprawdę doświadcza-
my. Przychodzimy na Eucharystię po to, by razem 
stanąć przed obliczem Boga, który nas stworzył, 
odkupił i uświęcił. Przychodzimy, by uczestniczyć 
w czynie Boga dla człowieka – Najświętszej Ofie-
rze Syna Bożego. 

„Gdy wychodzę z domu na Mszę Świętą, 
przedstawiam sobie, że idę na górę Kalwa-
rię, gdzie najdroższy mój Jezus ma zakoń-
czyć swe życie śmiercią krzyżową.” 

/Wanda Malczewska/

Największą i najdoskonalszą modlitwą jest 
ofiara samego Boga, Jezusa Chrystusa we Mszy 
św. Do tej modlitwy Jezus zaprasza ciebie i mnie. 
Podczas tej modlitwy On sam daje nam siebie, by-
śmy zostali oczyszczeni. Kiedy Jezus ofiarowuje 
się Ojcu, to nie tylko ofiarowuje swoje Ciało i Krew, 
ale także ofiarowuje Ojcu każdego z nas. Nikogo 
na Eucharystii nie pomija. 
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Aby uczestnictwo duchowe w Ofierze euchary-
stycznej było bardziej owocne, bez obcych myśli  
i roztargnień, potrzeba nam wyciszenia, we-
wnętrznego spokoju, odcięcia się od spraw do-
czesnych, od zgiełku tego świata.

Dobrze jest w drodze do kościoła wzbudzić 
intencję, z jaką pragniemy przyjąć Jezusa do 
swego serca. Warto przyjść do kościoła trochę 
wcześniej, aby przygotować swoje serce na to 
spotkanie. W ten sposób dajemy sobie szansę na 
uciszenie niespokojnych myśli, uspokojenie roz-
bieganego wzroku…

Jedna ze współczesnych mistyczek, Ca-
talina Rivas, przekazuje słowa Maryi skie-
rowane do uczestników Mszy św.: „Dlacze-
go przychodzicie w ostatnim momencie?  
Powinniście przychodzić wcześniej, aby po-
modlić się i poprosić Pana o zesłanie swe-
go Ducha Świętego, aby On was obdarzył 
duchem pokoju, aby oddalił od was ducha 
tego świata, trosk, problemów i roztargnień, 
abyście byli zdolni przeżyć te tak święte 
chwile. Wy jednak przychodzicie niemal na 
początku celebracji i uczestniczycie w niej 
tak, jak w jakimkolwiek wydarzeniu, bez 
żadnego duchowego przygotowania. 
Dlaczego? To jest największy cud. Przy-
chodzicie przeżyć moment największego 
obdarowania was przez Najwyższego,  
a nie umiecie tego docenić”. 

Uświadomienie sobie Bożej obecności, sta-
nięcie przed Bogiem, napełnianie się atmosferą 
miejsca świętego pomaga naszej duszy przygoto-
wać się do spotkania z żywym Chrystusem. Pie-
lęgnujmy w sobie ducha nabożeństwa i zdolność 
zwracania się ku własnemu wnętrzu, aby w pełnej 
uwielbienia ciszy móc adorować Boga.

Przed każdym udaniem się do kościoła warto 
przygotować dziecko do udziału w tym wydarze-
niu. Przypomnieć mu, dokąd i po co idzie, i jakie 
zasady obowiązują podczas Mszy św. Dobrze 
jest od samego początku uczyć dziecko podsta-
wowych modlitw i zachęcać do aktywnego udzia-
łu w Eucharystii. 

Wejście do kościoła
Wejście do kościoła nie jest zwykłą zmianą 

miejsca, ale zupełną zmianą świata, do które-
go wchodzimy. Wchodzimy do świata, o którym 
Chrystus powiedział, że jest owczarnią, że jest 
winnicą. Wchodzimy do domu świętych, jak mó-
wili apostołowie.

W kruchcie (kościelnym przedsionku) nastę-
puje ostatni moment, by mężczyźni zdjęli swe 
nakrycia głowy, a wszyscy wierni zanurzyli się 
w pełnym wiary milczeniu. To wyciszenie warg 
i serca będzie konkretnym darem dla wspólnoty 
modlących się osób. To tutaj Bóg do nas mówi  
i tutaj nas wysłuchuje.

Wchodząc do kościoła, zanurzamy palce  
w kropielnicy z wodą święconą. Czynimy znak 
krzyża świętego, dokonując tym samym symbo-
licznego oczyszczenia. 

Żegnając się wodą święconą, mówimy: 
„Niech ta woda święcona i krew Twoja, Pa-
nie Jezu, zmyje grzechy moje. W imię Ojca  
i Syna, i Ducha Świętego. Amen”.

Woda święcona oddala pokusy, ale ważniejsze 
jest to, że akt żalu wzbudzony przy żegnaniu się 
wodą święconą gładzi grzechy powszednie. Każ-
dy z nas staje więc przed Bogiem z piękniejszą 
duszą.

W „Tradycji apostolskiej” (dokument z III w.)  
Hipolit Rzymski napisał: „Staraj się zawsze 
pobożnie znaczyć krzyżem swe czoło, ten 
widomy i wypróbowany znak Męki Pańskiej 
zabezpieczy cię przeciw diabłu, jeśli tylko 
czynić go będziesz nie dla pokazania się lu-
dziom, lecz z wiarą, stosując go świadomie 
jako tarczę obronną. Gdy bowiem okazujesz 
zewnętrznym znakiem swe duchowe podo-
bieństwo do Chrystusa (…), wróg, widząc 
moc płynącą z twego serca, ucieka (…),  
dlatego (…) że owionął cię Duch Boży”.

To zanurzenie palców w naczyniu z wodą świę-
coną oznacza także przypomnienie prawdy o mo-
mencie i znaczeniu chrztu św., który przyjęliśmy 
na progu naszego życia. Zostaliśmy ochrzczeni 
w imię Boga w Trójcy Świętej Jedynego. Zostali-
śmy uzdolnieni do sprawowania Eucharystii, prze-
znaczeni dla Boga Ojca, zbawieni przez Jezusa 
Chrystusa i uświęceni przez Ducha Świętego. 
Uzyskaliśmy najwyższą i najważniejszą godność 
naszego życia: nasze człowieczeństwo zostało 
ubogacone godnością dziecka Bożego. Staliśmy 
się w Chrystusie nowym stworzeniem, zostaliśmy 
włączeni do wspólnoty Kościoła i zaproszeni do 
życia wiecznego. 

Uczmy nasze dziecko wykonywać ten ważny 
gest żegnania się wodą święconą przy wejściu 
do kościoła – miejsca świętego – i wskazujmy mu 
znaczenie tego aktu. Zwróćmy szczególną uwa-
gę, by znak krzyża świętego był czyniony przez 
dziecko z szacunkiem i świadomie. Ten znak przy-
pomina nam, że zostaliśmy już odkupieni przez 
śmierć Jezusa na krzyżu i że dzięki temu jeste-
śmy dziećmi Boga i braćmi Jezusa w Duchu Świę-
tym. Niech ten znak przypomina dziecku chrzest, 
od którego zaczęła się jego przyjaźń z Bogiem.  
Bogiem, który nas zaprasza do swego Domu, by 
się z nami spotkać.

Pozdrowienie Boga
Wchodząc do kościoła, skierujmy nasze oczy 

serca na ołtarz główny, do miejsca najświętszego 
– „Świętego Świętych” – na tabernakulum. Czer-
wona, stale paląca się wieczna lampka (oliwna) 
wskazuje nam, że tam jest Pan Jezus ze swoim 
Bóstwem i człowieczeństwem. To znak obecności 
Chrystusa pod postacią Chleba eucharystyczne-
go. Chrystus jest „światłością świata” (J 8,12). 

Nie przyklękamy przy samym wejściu. Po do-
tarciu do wybranego miejsca klękamy, oddając 
najgłębszy pokłon Jezusowi Eucharystyczne-
mu – Panu, Gospodarzowi, Głównemu Cele-
bransowi liturgii, w której pragniemy uczestni-
czyć. Wystarczy przyklęknąć na jedno kolano 
(zawsze prawe). Jest to znak pozdrowienia  
i uszanowania, uczczenia Boga. Osoby, którym 
trudno wykonać ten gest, pozdrawiają Chrystu-
sa głębokim skłonem.

Pozdrawiamy Pana Jezusa z czcią i usza-
nowaniem. Możemy modlić się słowami: 

Pozdrawiam Cię, Panie Jezu, tu i we 
wszystkich tabernakulach świata - gdzie 
były, gdzie są i gdzie być powinny. Nie-
chaj będzie pochwalony Przenajświętszy 
Sakrament teraz i zawsze, i na wieki wie-
ków. Amen.

Warto zdać sobie sprawę, że nie jestem tu 
widzem, ale uczestnikiem. Mam swoje miejsce, 
jestem domownikiem, synem/córką Pana Domu. 
Zachwyca mnie to, że to sam Bóg, mój Ojciec, 
mnie tu zaprasza.

W liturgii miejsce, które zajmujemy, ma swój 
sens. Kiedy jesteśmy w kościele, modlimy się nie 
tylko za siebie, ale również za tych, którzy „są za 
nami”. Zarówno za tych, którzy stoją za nami, ale 
również za tych, którzy zostali za drzwiami, za 
tych, którzy tu przyjść nie chcą i może tu nigdy 
nie przyjdą. Zajmując miejsce w kościele, należy 
pamiętać, że im bliżej ołtarza, tym głębsze może 
być przeżywanie liturgii. 

Modlitwa przed rozpoczęciem 
Eucharystii

Zajmując miejsce w ławce, dyskretnie pozdra-
wiamy także osoby siedzące obok. Jesteśmy bo-
wiem zaproszeni na spotkanie z Panem i braćmi. 
Przychodzimy na Eucharystię, by oglądać 
oblicze Boga także w twarzy drugiego czło-
wieka. Nie możemy mówić o autentycznej relacji 
z Bogiem, jeśli nie zwracamy uwagi na drugiego 
człowieka, nawet gdy staramy się być „pobożni” 
i wypełniać swoje obowiązki religijne. Miejsce 
sprawowania liturgii to miejsce spotkania drugie-
go człowieka.

Będąc już w ławce, klękamy do krótkiej, osobi-
stej modlitwy. Możemy skorzystać z modlitewnika, 
przypomnieć sobie teksty biblijne, które w danym 
dniu usłyszymy, wzbudzić szczególną intencję, 
nastroić się wewnętrznie do czynnego udziału  
w Najświętszej Ofierze.

Módlmy się w intencji otrzymania łask: 
• wiary w obecność Jezusa w Eucharystii, 
• miłości do Chrystusa, 
• miłości do Jego Słowa. 

Prośmy Ducha Świętego, by spłynął na 
nas i pomógł nam w dobrym przeżyciu 
Eucharystii.

Módlmy się o dary Duch Świętego dla 
siebie osobiście, dla wszystkich uczestni-
ków Mszy św. i dla kapłana sprawującego 
Ofiarę eucharystyczną. 

Warto prosić Ducha Świętego o ulecze-
nie ran, które pozostały w duszy z powo-
du osobistego grzechu czy też grzechu, 
którym inni nas zranili. 

Dobrze jest też modlić się o światło 
wewnętrzne dla rozpoznania przeszkód  
i oporów płynących ze świata, które za-
kłócają nam spotkanie z Bogiem. 

Duch Święty jest tym samym Duchem, któ-
rego obiecał Jezus i zesłał na apostołów, które-
go obiecał całemu Kościołowi. To przez Niego 
właśnie nastąpi „odnowienie oblicza tej ziemi”.  
To jest Duch, który na początku unosił się nad 
wodami i przyniósł pokój i ład. To jest Duch 
Boży, który ożywia to, co martwe, leczy rany, 
ogrzewa to, co zziębnięte, który obficie udzie-
la swoich darów szukającym ich. W szczególny 
sposób ten Duch może wprowadzić nas w tajem-
nice eucharystycznej obecności Chrystusa.   
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ŚWIADECTWO
O przeżywaniu 
Eucharystii

Na mój rozwój duchowy niewątpliwie 
wpływ miała lektura „Tajemnicy spowie-
dzi i Mszy św.” – zapisków Cataliny Rivas 
– boliwijskiej stygmatyczki, której Pan Je-
zus i Matka Boża ukazują się i stają się re-
alnie obecni podczas sprawowania Mszy 
św. To mistyczne doświadczenie Cataliny 
przywołuję podczas każdej Eucharystii, 
aby móc przejrzeć i sercem rozpoznać 
Pana przy łamaniu chleba. 

Przede wszystkim staram się nie przycho-
dzić na ostatnią chwilę na Mszę św., choć 
nadal mam z tym problemy. Dotychczas, 
najczęściej niedzielne przedpołudnie, przy-
pominało jeden wielki harmider, kiedy to na 
dziesięć minut przed rozpoczęciem Mszy św. 
stałam jeszcze przed lustrem i przymierza-
łam swoje niedzielne kreacje. Aż wstyd po-
myśleć, jak wielkie miało to wtedy dla mnie 
znaczenie. Zziajana, roztargniona i kom-
pletnie nieskupiona klęczałam i witałam się  
z Panem Bogiem Modlitwą Pańską, zupełnie 
nie zdając sobie sprawy z powagi i wartości 
słów, które wypowiadałam. 

Catalina tak opisuje swoje mistyczne 
doświadczenie: (…) Arcybiskup rozpoczął 
Mszę św. Gdy nadszedł moment aktu poku-
ty, Maryja powiedziała: „Z głębi swego serca 
proś o przebaczenie Pana za wszystkie swe 
grzechy, którymi Go obraziłaś. Dzięki temu 
będziesz mogła brać udział w sposób godny 
w tym przywileju, którym jest uczestniczenie 
we Mszy św.”. Pomyślałam: „Jestem przecież 
w stanie łaski uświęcającej, bo wczoraj się 
wyspowiadałam”. Matka Boża odpowiedzia-
ła: „Uważasz, że od wczoraj nie obraziłaś 
Pana? Pozwól, że przypomnę ci parę wyda-
rzeń. (…) A ty mówisz, że nie obraziłaś Boga? 
Przyszłaś w ostatniej chwili, kiedy celebransi 
wychodzili w procesji, aby odprawiać Mszę… 
I będziesz w niej uczestniczyć bez uprzednie-
go przygotowania się… Dlaczego wy wszy-
scy przychodzicie na ostania chwilę? (…) 
Przecież to jest największy cud. Przychodzi-
cie przeżyć moment największego obdaro-
wania was przez Najwyższego, a nie umiecie 
tego docenić”.

Dopiero po przeczytaniu tego fragmentu 
zapisków Cataliny uświadomiłam sobie, jak 
wielką obojętność wykazuję wobec Boga, 
który kocha mnie ponad wszystko i który daje 
mi tak wielkie łaski płynące z ołtarza. Doszła 
do mnie ta, wcale niemiła prawda o sobie sa-
mej. Jak może we mnie płynąć miłość Pana 
Jezusa, kiedy ja ją zwyczajnie odrzucam już 

na samym początku Mszy św.? Bo przecież 
o nic w tej mojej „suchej” modlitwie nie pro-
siłam Pana, nawet nie powiedziałam, że cie-
szę się, że się dziś z Nim spotkam, pomijając 
nawet prośbę do Ducha Świętego o światło  
i pokój w sercu. Kompletnie nic. Z komplet-
nym „nic” przyszłam i z taką samą pustką  
w sercu opuściłam mury kościoła.

Od jakiegoś czasu Pan Jezus leczy moje 
złe przyzwyczajenia i nawyki przeżywania 
Eucharystii, robi to bardzo stopniowo, bardzo 
delikatnie, ale już zaczynam widzieć owoce 
Jego działania w moim sercu. Staram się 
dołożyć wszelkich starań, aby żadna zła siła 
nie dekoncentrowała mojego serca i umysłu, 
które pragnę całkowicie zawierzyć Bogu. 
Nie zawsze jest to łatwe. Przede wszystkim 
zawsze myślę o Duchu Świętym, który przy-
chodzi w niemocy i nieudolności człowieka.  
Wiem, że dzięki Niemu moja modlitwa popły-
nie do Pana i uzdolni mnie do godnego prze-
żywania stawania z Jezusem twarzą w twarz.

J.

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.

Boże mój i Panie, 
staję przed Tobą ze skruszonym sercem
i dziękuję Ci za łaskę, że mogę brać udział 
w tej Najświętszej Ofierze.
Z całego serca przepraszam Cię Jezu 
i proszę o przebaczenie 
wszystkich grzechów, 
błędów i zaniedbań całego mojego życia.
Ofiaruję Ci tę Mszę św. 
jako zadośćuczynienie 
za obrazę i grzechy, 
których dopuściłem się przeciw Tobie.
Panie Jezu, daj mi wielką, prawdziwą 
miłość ku Tobie i ku bliźnim. 
Daj, abym ich kochał tylko dla Ciebie, 
jak siebie samego. 
Daj mi też łaskę, abym się coraz więcej 
od ziemskich rzeczy oddalał, 
abym też żadnego człowieka 
nie skrzywdził słowem lub czynem.
Daj mi świadomość tego, 
że Ty jesteś przy mnie 
i to będzie moją pociechą.
Amen.

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

W piątek, 16 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

  To jest Duch, bez którego człowiek nic nie może 
uczynić. Dobrze jest Go przyzywać w każdej po-
trzebie, a szczególnie podczas przygotowania do 
spotkania z Chrystusem w ofierze Mszy św.

Mszy św. nie da się zastąpić niczym innym. 
Niektórzy sądzą, że można ją zastąpić czynem 
miłosierdzia. Jednak to właśnie uczestnicząc we 
Mszy św., otrzymujemy moc Ducha Świętego po-
trzebną nam do pełnienia czynów miłosierdzia. 
Eucharystia stanowi największą, najpotężniejszą 
modlitwę. Niech zatem będzie dla nas życiem, 
centrum wydarzeń dnia! 

Niech kościół będzie miejscem, gdzie chętnie 
gromadzimy się na Eucharystii, dostrajając swoje 
serce do pieśni miłości Boga. Niech kościół bę-
dzie dla nas domem, gdzie czujemy się jak u sie-
bie, jak u Matki, jak u Taty w niebie.  
Panie Jezu Chryste, zaprosiłeś mnie  
do Twojego Stołu.
To Twoja miłość pragnie dać mi nowe życie.
Mogę na nowo przyjąć Twoje Słowo,  
Twoje Ciało i Twoją Krew, 
aby oczyszczać się i pogłębiać przyjaźń z Tobą.
Moje życie złączone z Twoją śmiercią 
i Twoim zmartwychwstaniem 
niech będzie radością dla Ojca Niebieskiego 
i błogosławieństwem dla ludzi.
Przyjmując Ciebie w Eucharystii, 
przyjmuję samego siebie 
według Twojego planu i mojego powołania.
Nie pragnę być niczym innym, 
niż darem dziękczynienia – Eucharystią.

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

CUDA 
EUCHARYSTYCZNE

Cud  
w Braine

– Francja, 1153 r. 
W 1153 r. arcybiskup z Soissons, w celu 

uczczenia święta Ducha Świętego, zarządził 
odprawienie uroczystej Mszy Świętej z pro-
cesją dookoła miasta. W tej wielkiej uroczy-
stości uczestniczyła cała ludność miejska, 
łącznie z innowiercami, którzy przyłączyli 
się zarówno z szacunku dla arcybiskupa, jak  
i zwykłej ciekawości. 

W czasie sprawowania Najświętszej Ofia-
ry, w momencie Przeistoczenia, wszyscy 
zebrani zamiast Hostii ujrzeli postać małego 
dziecka. Wizja musiała być na tyle wspaniała 
i wzruszająca, że innowiercy, napełnieni Du-
chem Świętym, poprosili o chrzest.

Opracowali:
A. i Z. Kozikowscy
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Polityka rodzinna 
po polsku

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Mini-
strów z 10 sierpnia br. od 1 listopada na-
stąpiły zmiany w podstawowym systemie 
wspierania dzieci z rodzin ubogich, czyli 
w świadczeniach rodzinnych. 

Podwyższony został próg uprawniający do 
tych świadczeń: z 504 zł do 539 zł. Wzrósł 
również zasiłek rodzinny na dziecko do 5 lat 
z 68 zł do 77 zł, zaś na dziecko od 6 do 18 lat 
z 91 zł do 106 zł. Nie zmieniły się dodatki do 
zasiłku rodzinnego (np. z tytułu wielodziet-
ności czy dojazdu dziecka do szkoły poza 
miejscem zamieszkania). De facto zasiłek 
rodzinny został podwyższony o 9 zł. 

Przykładowo, w 2011 r. przeciętnie mie-
sięcznie wypłacono 2 mln 767,7 tys. zasił-
ków rodzinnych, tj. o 7,8% mniej niż w 2010 r. 
(3 mln 003,3 tys.). Dlatego też w ub.r. wydat-
ki na zasiłki rodzinne spadły o 8%. 

Świadczenia rodzinne to dobrze pomy-
ślany system. Problem polega na tym, że 
są one kierowane tylko do dzieci żyjących 
w rodzinach ubogich. W wielu krajach Unii 
Europejskiej zasiłki rodzinne przyznaje 
się natomiast niezależnie od dochodu ro-
dzin i otrzymują je wszyscy posiadający 
dzieci. W Polsce jest inaczej, nadto niski 
próg dochodowy bardzo ogranicza wejście  
w system świadczeń nawet dzieciom z ro-
dzin biednych. Drugi problem stanowi wy-
sokość zasiłku rodzinnego i dodatków do 
niego. Obecne zasiłki są żenująco niskie  
i dlatego w bardzo ograniczony sposób 
wpływają na poprawę sytuacji dzieci. 

Podwyższenie progu nieco zahamuje 
proces zmniejszania się liczby dzieci ko-
rzystających z zasiłku rodzinnego, ale nie 
spowoduje przywrócenia uprawnienia mi-
lionom dzieci, które je utraciły od 2004 r. 
(zamrożenie progu dochodowego sprawiło, 
że w latach 2004-2011 z systemu wsparcia 
świadczeniami rodzinnymi usunięto 3,3 mi-
liony dzieci z ubogich rodzin).  Tymczasem 
to właśnie powinno być celem polityki spo-
łecznej. Drugim celem winno być urealnie-
nie zasiłków rodzinnych do kwoty wpływa-
jącej istotnie na poprawę sytuacji dziecka  
w rodzinie ubogiej. Podwyższenie zasiłku 
rodzinnego o 9 zł (na dziecko do lat 5) czy 
o 15 zł (dla dzieci od 6 do 18 lat) tego kryte-
rium nie spełnia. 

Wśród krajów Unii Europejskiej Polska 
ma jeden z najwyższych wskaźników dzieci 
żyjących w ubóstwie, a zasiłki rodzinne w 
porównaniu z innymi państwami są rażąco 
niskie. Potwierdza to ostatni raport UNICEF 
na temat ubóstwa (z 29 maja br.). Według 
niego w rankingu UE wypadamy źle. Gorzej 
wiedzie się tylko dzieciom z Węgier, Bułgarii 
i Rumunii. Z raportu wynika, że PKB przy-
padające na jednego mieszkańca Polski 
wynosi prawie 19 tys. dolarów. Podobnie 
jest w Estonii (19,6 tys.), ale tam odsetek 
ubogich dzieci równa się 12,4%, podczas 
gdy u nas 21%.

zadanie 3: Połącz w pary (data/kolor szat liturgicznych).

I. 31 maja   A. biały
II. 21 września   B. zielony
III. 19 lipca   C. fioletowy
IV. 15 marca   D. czerwony

zadanie 2:
Określ, czy zdanie jest prawdziwe czy fałszywe, wpisując odpowiednie skróty (P/F)

1 We wspomnienie św. Urszuli Ledóchowskiej, dziewicy, 
obowiązuje czerwony kolor szat liturgicznych.

2 Różowy kolor szat liturgicznych używany jest w ciągu roku  
trzy razy.

3 Podczas pogrzebów używany jest fioletowy kolor szat 
liturgicznych.

4 We wspomnienie bł. Michała Kozala, biskupa i męczennika, 
obowiązuje biały kolor szat liturgicznych.

5 W święto św. Bartłomieja, apostoła, obowiązuje biały kolor  
szat liturgicznych.

zadanie 1: Zaznacz wszystkie poprawne zakończenia zdania.

Kolor czerwony szat liturgicznych używany jest w/we: ……… .
 I. uroczystość Zesłania Ducha Świętego    

 II. uroczystość Trójcy Przenajświętszej    

 III. Wielki Czwartek      

 IV. wspomnienia aniołów

 V. Niedzielę Palmową

 VI. Wielki Piątek

 VII. okresie zwykłym

 VIII. wspomnienia męczenników 

 IX. Wielkim Poście

 X. Adwencie

WIADOMOŚCI Opracowała: Anna Biesiekierska

Rodzinne Warsztaty 
Muzyki Liturgicznej

Księża michalici wraz z Fundacją „Homo 
Homini” im. Karola de Foucauld i Wydzia-
łem Duszpasterstwa Rodzin Kurii Metropo-
litalnej Warszawskiej zapraszają na Rodzin-
ne Warsztaty Muzyki Liturgicznej, które po-
trwają w Warszawie od 23 do 25 listopada. 

Program warsztatów, które poprowadzą mło-
dzi artyści środowiska krakowskiego, w pierwszej 
kolejności przygotowano dla rodzin, które wspól-
nie z młodzieżą chcą przeżyć czas trzydniowych 
rekolekcji muzycznych. Tematem spotkania bę-
dzie królowanie Jezusa Chrystusa w naszych 
rodzinach i dziękczynienie za dar wiary. 

Warsztatom zawsze towarzyszy pogodna 
atmosfera i ten szczególny klimat, jaki tworzy 
się w czasie czterogłosowego śpiewu przy 
akompaniamencie klasycznych instrumen-
tów. Wielbienie Boga przez wspólny śpiew 
jest tak pięknym doświadczeniem, że prze-

nosi się na dalsze życie rodzinne i bardzo je 
ubogaca. 

Przewiduje się naukę śpiewu w grupach 
dorosłych i młodzieżowych, a także w gru-
pach dziecięcych od 5. roku życia. Wspólne-
mu wykonaniu repertuaru towarzyszyć będzie 
20-osobowa młodzieżowa orkiestra symfonicz-
na. Oprócz prób muzycznych dla dzieci, pod 
kierunkiem dyrygenta, będą także zorganizo-
wane zajęcia pod opieką wolontariuszy. Two-
rzeniu wspólnoty będą sprzyjać wspólne posił-
ki i spotkania na modlitwie. Specjalnie dla ro-
dziców (niezależnie od wieku) przeprowadzona 
zostanie konferencja na temat budowania rela-
cji. Końcowym wydarzeniem dla uczestników 
będzie oprawa liturgiczno-muzyczna Mszy św. 
niedzielnej, o godz. 13.00, w Kościele Matki Bo-
żej Królowej Aniołów na Bemowie.

Zapisy potrwają do 15 listopada, a szczegó-
łowe informacje, regulamin i plan warsztatów 
można znaleźć na: www.parafia-bemowo.waw.
pl. Warsztaty odbędą się w Ośrodku „Michael” 
(ul. Markiewicza 1), na warszawskim Bemowie.

A
utor:  

M
aciej Lichota
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1. Nabożeństwo różańcowe zostanie odprawione dziś, o godz.17.00, a po nim będzie-
my się modlić za zmarłych polecanych w wypominkach rocznych. 

2. Dziś przypada Narodowe Święto Niepodległości. Wyrazem naszego patriotyzmu  
i troski o losy naszej Ojczyzny niech będzie szczera i gorliwa modlitwa.

3. Zapraszamy na spotkanie Kół Żywego Różańca. Poprowadzi je o. Stanisław Prze-
pierki (OP), który wygłosi referat na temat modlitwy różańcowej. 

 Spotkanie rozpocznie się o godz. 15.00, w kanonii.
4. Spotkanie dla dzieci przygotowujących się do Pierwszej Komunii Świętej i ich rodzi-

ców odbędzie się w następną niedzielę, 18 listopada, po Mszy św. o godz. 11.30.
5. Również za tydzień, po Mszy św. o godz. 18.00, odbędzie się spotkanie dla kandy-

datów do bierzmowania.
6. W tym tygodniu przypadają następujące święta liturgiczne:
 - w poniedziałek, 12 listopada – wspomnienie św. Jozafata, biskupa i męczennika;
 - we wtorek, 13 listopada – wspomnienie św. Benedykta, Jana, Mateusza, Izaaka  

i Krystiana – pierwszych męczenników Polski;
 - w sobotę, 17 listopada – wspomnienie św. Elżbiety Węgierskiej, zakonnicy.
 Wszystkim, obchodzącym w tym tygodniu imieniny, składamy najserdeczniejsze 

życzenia błogosławieństwa Bożego oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym 
i zawodowym.

7. W następną niedzielę, 18 listopada, gościć będziemy w naszej parafii o. Grzegorza 
Książka, pracującego w parafii Czausy, należącej do Diecezji Mińsko-Mohylew-
skiej. Przez całą niedzielę o. Grzegorz będzie głosił Słowo Boże i zbierał ofiary na 
utrzymanie powierzonej mu parafii.

8. Zapraszamy na koncert ku czci św. Cecylii, patronki muzyki kościelnej, który od-
będzie się w niedzielę, 25 listopada, po Mszy św. o godz. 13.00. W czasie kon-
certu usłyszymy utwory J.S. Bacha, W.A. Mozarta, C. Franka w wykonaniu Natalii 
Knyziak (organy), Joanny Lalek (wokal), Anny Góral-Tomaszewskiej (skrzypce), 
Katarzyny Grygiel (altówka), Zbigniewa Witkowskiego (trąbka), Tomasza Kirszlin-
ga (trąbka) i Pawła Kraskiego (trąbka). Wymienieni artyści na stałe współpracują  
z naszą parafią.

9. W listopadzie mija czwarta rocznica powstania parafialnego Saloniku Wilanowskiego  
w przykościelnej dzwonnicy. Z tej okazji warto przypomnieć, iż przez ten czas dzia-
łalność Saloniku ubogaciło 26 wystaw plastycznych, kilka wieczorów poezji, koncer-
tów pianistycznych oraz cykli wykładów. Wszystkie te wydarzenia zorganizowano  
i przeprowadzono dzięki osobom charytatywnie prowadzącym galerię. 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 dotychczasową działalność Saloniku gorąco dziękujemy Bożej Opatrzności i pro-
simy Pana Boga o błogosławieństwo na dalsze lata pracy. 

 Drogich Parafian zapraszamy do kawiarenki na kolejną, nową wystawę.

XXXII Niedziela Zwykła – 11 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

Spotkanie modlitewne 
ruchów i stowarzyszeń 

katolickich
Doroczne spotkanie modlitewne ruchów 

i stowarzyszeń katolickich Archidiecezji 
Warszawskiej rozpocznie się 16 listopada, 
o godz. 18.30, w kościele pw. Najświętsze-
go Zbawiciela, przy ul. Marszałkowskiej 37 
w Warszawie.

zaprasza na wystawę:

TROCHĘ LATA 
JESIENIĄ

na której prezentowane są  
obrazy:

MAŁGORZATY KĘPKI,
MARTY PIEKUT,

ANNY SZCZEŚNIAK,
JUSTYNY OWCZAREK.

Wystawa będzie czynna  
do końca listopada.

CENTRUM KULTURY WILANÓW  
„ZOOŚKA”
zaprasza dzieci na

warsztaty ceramiczne
w każdą środę od godz. 17.00

w budynku Zespołu Szkół  
przy ul. Wiertniczej 26,  

wejście od tyłu.

WSPOMÓŻ RENOWACJĘ 
KOŚCIOŁA św.ANNY 
w Wilanowie

Fundacja
Ecclesia 
Villanovensis

www.fundacja-wilanow.pl


