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PIERWSZE CZYTANIE
Dn 12,1-3

W owych czasach wystąpi Michał, 
wielki książę, który jest opiekunem 
dzieci twojego narodu. Wtedy nastąpi 
okres ucisku, jakiego nie było, odkąd 
narody powstały, aż do chwili obecnej. 

W tym czasie naród twój dostąpi 
zbawienia: ci wszyscy, którzy zapisa-
ni są w księdze. Wielu zaś, co posnęli 
w prochu ziemi, zbudzi się: jedni do 
wiecznego życia, drudzy ku hańbie, 
ku wiecznej odrazie. 

Mądrzy będą świecić jak blask 
sklepienia, a ci, którzy nauczyli wielu 
sprawiedliwości, jak gwiazdy przez 
wieki i na zawsze.

PSALM RESPONSORYJNY
Ps 16,5.8-11

REFREN: 
Strzeż mnie, mój Boże, Tobie zaufałem.

Pan moim dziedzictwem i przeznaczeniem, 
to On mój los zabezpiecza. 
Zawsze stawiam sobie Pana przed oczy, 
On jest po mojej prawicy, nic mną nie za-
chwieje.

Dlatego cieszy się moje serce i dusza raduje, 
a ciało moje będzie spoczywać bezpiecznie, 
bo w kraju zmarłych duszy mej nie zostawisz 
i nie dopuścisz, bym pozostał w grobie.

Ty ścieżkę życia mi ukażesz, 
pełnię Twojej radości 
i wieczną rozkosz 
po Twojej prawicy.

DRUGIE CZYTANIE
Hbr 10,11-14.18

W Starym Przymierzu każdy kapłan 
staje codziennie do wykonywania swej 
służby, wiele razy te same składając 
ofiary, które żadną miarą nie mogą 
zgładzić grzechów. Ten przeciwnie, 
złożywszy raz na zawsze jedną ofiarę 
za grzechy, zasiadł po prawicy Boga, 
oczekując tylko, aż nieprzyjaciele Jego 
staną się podnóżkiem nóg Jego. Jedną 
bowiem ofiarą udoskonalił na wieki tych, 
którzy są uświęcani. Gdzie zaś jest ich 
odpuszczenie, tam już więcej nie za-
chodzi potrzeba ofiary za grzechy.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ
Łk 21,36

Czuwajcie i módlcie się w każdym cza-
sie, abyście mogli stanąć przed Synem 
Człowieczym.

EWANGELIA
Mk 13,24-32

Jezus powiedział do swoich uczniów: 
W owe dni, po tym ucisku, słońce się 
zaćmi i księżyc nie da swego blasku. 
Gwiazdy będą padać z nieba i moce na 
niebie zostaną wstrząśnięte. 

Wówczas ujrzą Syna Człowieczego, 
przychodzącego w obłokach z wielką 
mocą i chwałą. 

L I T U R G I A  S Ł O W A

KO M E NTA R Z

Wtedy pośle On aniołów i zbierze swo-
ich wybranych z czterech stron świata, 
od krańca ziemi aż do szczytu nieba.  
A od drzewa figowego uczcie się przez 
podobieństwo! Kiedy już jego gałąź na-
biera soków i wypuszcza liście, poznaje-
cie, że blisko jest lato. Tak i wy, gdy ujrzy-
cie, że to się dzieje, wiedzcie, że blisko 
jest, we drzwiach. 

Zaprawdę, powiadam wam: Nie prze-
minie to pokolenie, aż się to wszystko 
stanie. Niebo i ziemia przeminą, ale 
słowa moje nie przeminą. Lecz o dniu 
owym lub godzinie nikt nie wie, ani anio-
łowie w niebie, ani Syn, tylko Ojciec.

Oto słowo Pańskie.

Dzisiejsza Ewangelia obfituje w wy-
jątkowo trudne stwierdzenia. Aby je 
zrozumieć, musimy powrócić do wcze-
śniejszych, poprzedzających Słowo 
przeznaczone na dzisiejszą niedzielę, 
rozdziałów Ewangelii według św. Mar-
ka, a także odwołać się do symboliki 
apokaliptycznych wizji Starego Testa-
mentu.

Zgodnie z kanonami interpretacji 
starotestamentalnej, poruszający wy-
obraźnię opis znaków na niebie należy 
rozumieć jako interwencję Boga w hi-
storię człowieka, a nie zapowiedź kon-
kretnych kataklizmów. 

Słowa: „nie przeminie to pokolenie” 
mogą się odnosić zarówno do tego, co 
wcześniej powiedział Jezus o zburze-
niu Jerozolimy, jak też przepowiadać, 
że naród żydowski będzie istniał do 
końca świata. Ojcowie Kościoła uwa-
żali raczej, że słowa wypowiedziane 
przez Jezusa mają uwydatnić prawdę, 
że spełni się zarówno zapowiedź zbu-
rzenia Jerozolimy, jak i nadejścia koń-
ca świata.

Nieuchronność nadejścia końca 
świata wynika wprost z faktu Od-
kupienia. Albowiem, aby mogła za-
istnieć wieczność, musi przeminąć 
świat rozumiany jako doczesność. 
Jakby uprzedzając naturalne w tym 
miejscu pytanie o czas końca świata, 

Ewangelista przytacza słowa Jezusa: 
„kiedy nadejdzie ten dzień i godzina, 
nikt nie wie: ani aniołowie w niebie, 
ani Syn, tylko Ojciec”.

Prawda o końcu świata może budzić 
trwogę lub radość. Trwogi doznają ci, 
którzy ufność swą pokładają w docze-
sności. Radość jest udziałem wszyst-
kich, którzy wypatrują z nadzieją no-
wej ziemi i nowego nieba.

ks. dr Waldemar R. Macko

„Czterej jeźdźcy Apokalipsy”, 
Albrecht Dürer, drzeworyt, 1498.
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HISTORIA PAPIESTWA
                                                    cz.20Opracował Jerzy Kruszewski

48. Święty Feliks III (13 III 483 – 1 III 492)
Pochodził ze starożytnego rodu arysto-

kratycznego. Był synem kapłana.
Jego pontyfikat przypadł na czasy pierw-

szej schizmy między Kościołem zachodnim 
i wschodnim. Dla Stolicy Apostolskiej były 
to trudne czasy. Pod rządami Odoakra 
usiłowano przywrócić niektóre pogańskie 
święta. W Afryce Północnej ariańscy Wan-
dalowie zmuszali katolików do odstępstwa 
od wiary. Papież troszczył się o prześlado-
wanych w Afryce wiernych. Czynił starania, 
aby ograniczyć wpływ cesarza na sprawy 
kościelne. 

Jako głowa Kościoła wystąpił między in-
nymi przeciw monofizytyzmowi, a także do-
magał się rezygnacji Akacjusza ze stanowi-
ska patriarchy Konstantynopola oraz Piotra 
Mongosa z funkcji patriarchy Aleksandrii. 
Pierwszego ekskomunikował, drugiego zaś 
złożył z urzędu podczas synodu w 485 r. 

Z listów, które papież wysłał do cesarza 
wschodniorzymskiego – Zenona, dowia-
dujemy się na przykład, iż Ojciec Święty 
prosił władcę o pomoc dla katolików prze-

śladowanych na północy kontynentu afry-
kańskiego przez Wandalów, a także starał 
się zabiegać u niego o rozwiązanie konfliktu  
z Mongosem. Te zabiegi okazały się jednak 
daremne, a patriarcha Akacjusz włączył na-
wet Mongosa do tak zwanych dyptychów, 
czyli wykazów kościelnych dostojników, za 
których wierni modlą się w czasie Mszy, wy-
kreślając z nich jednocześnie Feliksa.

Z historii wiemy, że wkrótce potem wan-
dalska ofensywa oraz antychrześcijańskie 
wystąpienia w północnej Afryce nieco ze-
lżały, pojawił się natomiast inny problem. 
W jaki sposób traktować wiernych, którzy 
siłą zostali zmuszeni przez Wandalów do 
przyjęcia ariańskiego chrztu? Słynący  
z surowości Feliks domagał się od nich 
wieloletniej pokuty, co również nie przyspo-
rzyło mu zwolenników na chrześcijańskim 
Wschodzie. 

Zmarł 1 marca 492 r., w dziewiątym roku 
swego pontyfikatu. 

Kościół wspomina go 1 marca.

Do VII w. duchowni wszystkich stopni, nawet 
biskupi, bywali żonaci. Ich synowie piastowali 
niekiedy wysokie urzędy. Podobnie jak św. Feliks 
III synami kapłanów byli także św. Bonifacy I oraz 
św. Anastazy. 

Żonatych mężczyzn dopuszczano wtedy do ka-
płaństwa. Jeżeli jednak ktoś się ożenił po przyję-
ciu święceń, tracił stanowisko duchownego. 

Po synodzie w Elwirze (306 r.) od żonatych ka-
płanów zaczęto wymagać abstynencji seksualnej.

49. Święty Gelazjusz I [Gelazy I] (1 III 492 – 21 XI 496)
Uważa się go za jednego z najwybit-

niejszych papieży V w. W pełni świadomy 
rangi Kościoła w dobie upadku cywilizacji 
zachodniej rozwinął teologię prymatu Rzy-
mu. Ponoć nikt wcześniej nie mówił wspa-
nialej o wielkości Stolicy Apostolskiej. 

Chociaż był Afrykańczykiem, urodził się 
w Rzymie. Zanim zasiadł na tronie papie-
skim, pracował jako sekretarz Symplicju-
sza oraz osobisty doradca Feliksa III. 

Słynął z wielkiego miłosierdzia. Prowa-
dził skuteczną działalność na rzecz ubo-
gich i głodujących, często za pieniądze 
pochodzące z własnego, osobistego ma-
jątku.

Przeszedł do historii jako autor zasady 
rozdziału Kościoła od państwa. Uważał, że 
w sprawach świeckich biskupi muszą pod-
dać się władzy monarchy, ale w sprawach 
religijnych to monarchowie muszą uznać 
dominację biskupów. 

Na synodzie w 494 r. ogłosił zasady 
kształcenia duchownych i podziału fun-
duszy kościelnych. Zwalczał tendencje 
heterodoksyjne, a w szczególności aria-
nizm, monofizytyzm. W tym celu wydał 
też traktat: „De duobus naturis in Christo”. 
Przeciwstawiał się także manicheizmowi  
i pelagianizmowi.

Łączyły go znakomite relacje z Teodo-
rykiem Wielkim (następcą Odoakera), do 
którego zwracał się m.in. z prośbą o po-
moc dla ubogich.

Okres pontyfikatu św. Gelazego nazy-
wany jest okresem gelazjańskiego rene-
sansu.

Gelazjusz zmarł w Rzymie, a jego ciało 
złożono w bazylice św. Piotra. 

Wspomnienie przypada 21 listopada.

Cdn.
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PRZEWODNIKI NASZEJ WIARY

Przewodnik 
po Eucharystii
Część II - Odkryj Eucharystię krok po kroku

Odcinek 2: PRZYGOTOWANIE (cd.)  
– intencje

Wartość i cel Mszy św.
„Jedyną formą towarzyszenia Panu (na Kal-

warii) jest uczestniczenie we Mszy św., ponie-
waż w niej odnawia się i staje się obecna Ofiara 
Kalwarii. Iść na Mszę, to znaczy iść na Kalwa-
rię, by zanurzyć się w Krwi Chrystusa, gdyż 
poprzez Ofiarę eucharystyczną udzielona jest 
nam odkupiająca łaska Krzyża. (…) Powinniśmy 
przychodzić na świętą Ofiarę z pragnieniem 
zjednoczenia się z Chrystusem ukrzyżowanym, 
który otacza nas swoimi zasługami, aby razem 
ze sobą ofiarować nas Ojcu. (…) Powinniśmy 
ofiarować się wraz z Chrystusem, by stało się  
z nami to, co dzieje się z chlebem i winem, które 
przemieniają się w Ciało i Krew Chrystusa. Za 
każdym razem powinniśmy czynić to z postano-
wieniem zmiany życia. (…) Nie kocha Chrystusa, 
kto nie kocha Mszy św., kto nie czyni wysiłków, 
aby przeżywać ją radośnie i spokojnie, poboż-
nie i z miłością. Miłość sprawia, że kochani stają 
się delikatni; aby strzec swej miłości, zwracają 
uwagę nawet na bardzo drobne szczegóły, co 
świadczy o rozkochanym sercu. W ten właśnie 
sposób powinniśmy uczestniczyć we Mszy św.”  
/Francisco Luna, „Co to jest Msza Święta?”,  
Biblioteczka synodalna, nr 7, str. 15-20/

Ofiara Mszy św. jest dziełem Bożym i posiada 
wartość nieskończoną. Ta tajemnica zawiera w sobie 
przeobfity zapas zbawienia nie tylko dla poszczegól-
nych osób, ale i dla wszystkich ludzi.

Pierwszorzędnym i ostatecznym celem nasze-
go udziału we Mszy św. jest uwielbienie Trójcy 
Przenajświętszej i oddanie Bogu należnej czci.  
Tylko dzięki ofierze Chrystusa w Mszy św. jesteśmy 
w stanie oddać chwałę Bogu Ojcu w Duchu Świętym 
najpełniej, najmilej i najgodniej. 

„Nie może bowiem być nic godniejszego 
Boga i przyjemniejszego Bogu, niż ten Sakra-
ment, w którym składana jest Boska ofiara. 
Przez nią więc oddajemy Trójcy Świętej tyle 
czci, ile tego wymaga Jej nieskończona god-
ność. Oddajemy Ojcu dar nieskończony co do 
wartości i godności, bo jest nim Jego jednoro-
dzony Syn.”                                      /Leon XIII/
  
Drugim, nie mniej istotnym celem naszego udzia-

łu we Mszy św. jest dziękczynienie winne Bogu za 
wszelkie, niezliczone dobrodziejstwa i łaski otrzyma-
ne darmo od Niego. Mamy za co dziękować: za dzie-
ło stworzenia, zesłanie na ziemię Jedynego Syna-
-Odkupiciela, ustanowienie Eucharystii oraz wszel-
kie dary doczesne i duchowe. Kimkolwiek jesteśmy  
i cokolwiek posiadamy, zawsze musimy pamiętać, że 
wszystko otrzymaliśmy dzięki Bożej hojności. Dlate-
go ze strony człowieka należy się Bogu najwyższa 
wdzięczność. Z powodu naszej niedoskonałości ni-
gdy nie bylibyśmy w stanie należycie odwdzięczyć 
się za udzieloną łaskę, za najmniejsze nawet, przez 
Boga okazane nam dobrodziejstwo. Dopiero Eucha-
rystia wypełnia ów obowiązek.

We Mszy św. staramy się realizować cztery 
wyżej wspomniane cele. Powinniśmy się modlić 
razem ze Zbawicielem, który odprawiając Mszę 
św., uwielbia Boga, dziękuje, śle błagania… To 
samo powinien czynić chrześcijanin: wielbić, 
dziękować, przepraszać i błagać. Uwielbiać, 
a przy tym dostrzegać własną słabość i za-
leżność od Boga. Dziękować – konkretnie, za 
wszystkie łaski otrzymane w ciągu tygodnia 
czy dnia. Zadośćuczynić – szczegółowo ofia-
rować Bogu dar jako wynagrodzenie za swoje 
grzechy i upadki. Prosić, ale przede wszystkim 
o dobra duchowe, o te skarby, o których mówi 
Pan Jezus, że ani mól, ani rdza ich nie zniszczy. 
Prośmy o Boże miłosierdzie, o łaskę wytrwania 
w dobrym do końca. Pan Bóg nie odmówi nam 
niczego, co jest zgodne z Jego wolą, bo dla 
swojego Syna wszystko spełni – o tym zapew-
nia nas sam Pan Jezus: „Proście, a otrzymacie” 
(J 16,24).

Wierny, który współuczestniczy w celebracji 
eucharystycznej poprzez nieustanną, ufną mo-
dlitwę, pokładając swą nadzieję w nieskończo-
nym miłosierdziu Bożym, ma uzasadniony po-
wód, aby wierzyć, że Bóg wysłucha jego próśb.

Pan Jezus składa ofiarę, a ja, jako uczestnik  
w duchu Chrystusowym, zostałem wezwany, by 
także ją składać i być współofiarnikiem. Mój czynny 
udział we Mszy św. polega przede wszystkim na tym, 
iż łączę się z modlitwami i ofiarą, którą Kościół przez 
ręce kapłana zanosi Bogu. Pięknie wyraża tę myśl 
jeden z kapłanów: „Zbawiciel chce mieć przy sobie 
podczas Mszy św. nie tylko kapłana, chce, aby wszy-
scy, którzy Go kochają, razem z Nim współofiarowali 
się. Jest trzech ofiarujących: na ołtarzu ukochany 
nasz Jezus, przy ołtarzu – kapłan, naokoło ołta-
rza – lud wierny”. Msza św. oznacza wielki dramat 
Boży, wobec którego wierni nie mogą pozostawać 
tylko biernymi obserwatorami, lecz z woli Chrystusa 
aktywnymi współuczestnikami Jego ofiary. Na mia-
rę tego uczestnictwa otrzymują łaski wysłużone na 
krzyżu, więcej – samego Pana, który daje siebie w 
darze człowiekowi. W ten sposób Msza św. daje za-
dość najgłębszemu pragnieniu ludzkiej natury i całej 
ludzkości, która pożąda zbliżenia się do Boga przez 
akt ofiarny.

Owoce Mszy św.

Teolodzy zgodnie twierdzą, że głównym ce-
lem Mszy św. jest cześć Boga i prośba o łaskę, 
zaś głównym jej owocem – obsypywanie wier-
nych wszelakimi błogosławieństwami.

Msza św. działa jak słońce, ogrzewa nasze ser-
ca, topi złości i nienawiści, pozwala, by kwiat wiary 
zakwitł w piękny i rzeczywisty owoc. Skutków Mszy 
św. doświadczamy świadomie i nieświadomie, odpo-
wiednio do swojego zaangażowania czerpiemy ze 
skarbnicy łask Bożych. Eucharystia to „złoty klucz 
Nieba do skarbnicy wszelkich łask”. 

Dzięki ofierze Syna Ojciec zsyła na nas 
deszcz łask: Ducha Świętego, uzdrowienie, zba-
wienie, wszelkie dary niebios. Msza św. jest naj-
większym zdrojem łask, jaki możemy otworzyć 
dla całego świata. Wyobraźmy sobie tamę na 
rzece. Jej zadaniem jest zatrzymywanie wody, 
by nie została zalana cała okolica. Tu zaś chodzi 
o to, by otworzyć tamę. Poprzez kapłana Jezus 
otwiera tamę, aby wszyscy ludzie – nie tylko ci, 
którzy dziś żyją na ziemi, ale także ci, co odeszli, 
i ci, co się narodzą, a więc cała ludzkość wszyst-
kich czasów – zostali skąpani w morzu łask.

Trzecim celem głównym naszego udziału we  
Mszy św. jest przebłaganie Boga za liczne winy wła-
sne oraz całego świata, wraz z prośbą o Boże Mi-
łosierdzie. Każda Msza św. to ofiara przejednawcza 
za grzechy całego świata, w szczególności zaś za 
grzechy uczestniczących w niej wiernych. Nieustan-
na Ofiara Nowego Przymierza ma charakter przebła-
galny i oczyszczający. Prośby zanoszone do Boga  
o darowanie win żywym i umarłym to cel bezpośredni 
Mszy św.

Dla nas, ludzi upadających w swoich słabościach, 
codziennie obrażających Boga grzechami, za które 
nie jesteśmy w stanie nigdy dostatecznie odpokuto-
wać, moc przebłagalna Ofiary ma przeogromne zna-
czenie. Składając siebie w ofierze, Jezus wstawia 
się za nami u Ojca, okazując Jemu rany na swoim 
ciele chwalebnym jako cenę naszego odkupienia, 
upraszając Go o uśmierzenie słusznego gniewu  
i przebaczenie za nasze godne kary występki. Żadna 
krew cielców ani kozłów, żaden z ludzi, nikt oprócz 
Chrystusa-Baranka nie może sprostać sprawiedliwo-
ści Boga wszechmocnego. 

„Jedynie bowiem mocą zasług i śmierci 
Chrystusa mogą ludzie całkowicie zadośćuczy-
nić wymaganiom Bożej sprawiedliwości oraz 
wyprosić pełnię przebaczenia Pańskiego. Tę 
moc przebłagania i uproszenia pozostawił Chry-
stus całkowicie w Eucharystii, która nie jest tylko 
prostą i pustą pamiątką Jego śmierci, lecz praw-
dziwym i cudownym jej powtórzeniem, chociaż  
w sposób bezkrwawy i mistyczny.”    /Leon XIII/
 
Czwartym celem Mszy św. jest uproszenie 

u Boga, dla siebie i innych, potrzebnych dóbr.  
O wszelkie dobra prosimy Ojca przez Syna w Duchu 
Świętym. Ofiarujący się Zbawiciel wstawia się sku-
tecznie za nami w różnych potrzebach, wypraszając 
nam przede wszystkim dary duchowe, m.in. żal za 
grzechy, siłę do przezwyciężania pokus, wytrwanie 
w świętej wierze. Pomoc w pozbywaniu się naszych 
ułomności i błędów, moc ku poprawie i wytrwaniu  
w dobrym. Dobre myśli i postanowienia, które wyko-
rzeniają naszą ospałość, a pobudzają do gorliwego 
wykonywania codziennych obowiązków. Światły ro-
zum, silniejszą wolę, czystsze intencje... Wszystko to, 
co ważne i konieczne dla naszego i innych zbawienia. 
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Poprzez owoce Mszy św. rozumiemy duchowe  
i doczesne łaski, błogosławieństwa i dobrodziejstwa, 
wyjednane u Boga przez ofiarę Mszy św. jako ofiary 
dziękczynnej, błagalnej i pojednawczej. Bóg udzie-
la dóbr duchowych, które podtrzymują w człowieku 
życie wewnętrzne, życie duchowe. Dóbr, które po-
magają żyć nadzieją nawet pośród największych 
zewnętrznych przeciwności. Dóbr, które pozwalają 
zachować pokój serca pośród największych trosk. 
Takich dóbr, które pomagają wszelkie problemy po-
konać, przebrnąć przez nie w duchu miłości i mocy 
Bożej, umożliwiając zwyciężanie zła dobrem (zob. 
Rz 12,21). Właściwie przyjmowana i przeżywana 
Eucharystia przynosi pokarm pomagający trwać na 
drogach wiary i żyć duchem wiary.

„Kto pobożnie słucha Mszy Świętej, otrzyma 
przebaczenie wszystkich grzechów do tej chwi-
li popełnionych oraz siłę, aby się wyzwolić od 
grzechów śmiertelnych.”            /św. Augustyn/

Msza św. stanowi także źródło darów doczesnych, 
o ile tylko przyczyniają się one do zbawienia, np. 
wyjednuje nam zdrowie, pokój, obfite plony, chroni 
przed ciężkimi chorobami, skutkami trzęsienia ziemi, 
wojnami, głodem, prześladowaniami, niezgodą. Sło-
wem, zachowuje nas od wszelkich nieszczęść. Mi-
łosierny Bóg-Ojciec lituje się nad nami, wysłuchując 
zanoszonych próśb za wstawiennictwem swojego 
umiłowanego Syna. 

Msza św. wyprasza nam dobrą śmierć. 
„Wiedz, Matyldo, że kto ma zwyczaj słuchać 
Mszy św., będzie w chwili śmierci pocieszony 
obecnością Aniołów i Świętych jego obrońców, 
którzy go dzielnie będą bronić przed wszelkimi 
sidłami diabelskimi, tak że w pokoju odda Bogu 
duszę swoją” – zwrócił się do św. Matyldy sam 
Pan Jezus, aby uspokoić jej lęki przed śmiercią.

Kto ma udział w owocach Mszy św.?
W Kościele, ze względu na osoby uczestniczące 

w celebracji, rozróżnia się cztery rodzaje owoców 
Mszy Świętej:

1. Wspólny – wypływa z Ofiary kapłana, cele-
browanej w imieniu Chrystusa i Kościoła, w której 
kapłan zawsze modli się za całą wspólnotę, czyli za 
cały Kościół, tj. żywych i zmarłych. Z tą Ofiarą jedno-
czą się nie tylko wierni żyjący na ziemi, lecz także ci, 
którzy już są w chwale nieba (KKK,1370). 

Łaska ogólna Mszy św. jest jak deszcz, który spa-
da na wszystkich ludzi: na sprawiedliwych i niespra-
wiedliwych. Nie wszyscy jednak w równej mierze 
otrzymują ten owoc Mszy św. Otóż najwięcej korzy-
stają z tych owoców wierni będący w stanie łaski. 
Grzesznikom zaś, pozbawionym łaski Bożej, Msza 
św. pomaga przede wszystkim w pojednaniu się  
z Panem Bogiem, wyrzeczeniu się grzechów, nawró-
ceniu i odzyskaniu życia łaski. Skuteczność Mszy św.  
wiąże się z potęgą dzieła Chrystusa, ale zależy tak-
że od naszej otwartości i zaangażowania. Dusze  
w czyśćcu cierpiące biorą dla siebie 100% łaski.  
Żyjący na ziemi wezmą tyle, na ile są otwarci.

2. Szczegółowy – dostaje się on w udziale tym, 
którzy we Mszy św. bezpośrednio uczestniczą. Kto 
jest obecny na Mszy św., wchodzi w najściślejszy 
stosunek z Ofiarą, jest niejako współofiarnikiem wraz 
z kapłanem. Kapłan we Mszy św. poleca łaskawo-
ści Bożej tych, którzy są na niej obecni i słuchają jej  
z nabożeństwem. Gorliwość każdego z obecnych nie 
pozostaje też bez znaczenia. Na każdego z nas Pan 
Jezus kieruje swoje spojrzenie, oczekując od nas 
pełnego udziału w liturgii, zaangażowania w czyta-
nia, śpiew, modlitwę.

Chciejmy więc cenić tę błogą chwilę. Ceńmy ją 
tak, jak cenili ją pierwsi chrześcijanie, którzy uda-
wali się za miasto, by z narażeniem własnego życia  
w czasie prześladowania uczestniczyć przy sprawo-
waniu tej Ofiary.

3. Szczególny-specjalny – jest to owoc, który 
spływa z Mszy św. wskutek wyraźnej aplikacji kapła-
na celebrującego. Spływa na tego, za kogo Msza św. 
jest celebrowana. Owoc ten albo uprasza łaskę, albo 
ma charakter przebłagalny lub zadośćuczynny. Oso-
ba, której celebrans przeznacza ten owoc, osiąga go 
w sposób zapewniony, jeśli tylko nie stawia przeszko-
dy do jego osiągnięcia. To właśnie ten rodzaj owocu 
Eucharystii mają na uwadze wierni, gdy zamawiają  
u kapłanów Msze św. 

Kiedy w czasie Mszy słyszymy zapowiedź, w jakiej 
intencji jest ona sprawowana, oznacza to, że kapłan 
aplikuje szczególny-specjalny owoc sprawowanej 
Eucharystii w ogłoszonej intencji. Nie oznacza to, że 
wszyscy uczestnicy tej liturgii mają obowiązek przed-
stawiania Bogu tej intencji. Każdy wierny zazwyczaj 
przychodzi z własną intencją.    

4. Osobisty – ten owoc przysługuje wyłącznie 
samemu celebransowi z racji godnie złożonej Ofia-
ry. Ten owoc może mieć również charakter błagalny, 
przebłagalny i zadośćuczynny. Powoduje on wzrost 
osobistej świętości kapłana. Celebrans więc nie 
może go w całości przekazać innym, co jednak nie 
oznacza, że nie może modlić się w osobistych inten-
cjach w tej samej Mszy św., której owoce szczególne 
aplikuje w intencji wskazanej przez wiernych. 

„Kiedy kapłan sprawuje Ofiarę, Boga czci, 
Aniołów rozwesela, Kościół buduje, żywych 
wspiera, zmarłym odpocznienie wyjednywa  
i sam staje się uczestnikiem łask wszelakich.” 

/„O naśladowaniu Chrystusa”, IV, 5/

Wielka to łaska należeć do Kościoła, który dyspo-
nuje tak skutecznym środkiem niesienia pomocy nam 
i duszom w czyśćcu cierpiącym. Każdego dnia mo-
żemy być uczestnikami przynajmniej dwóch owoców 
Mszy św.: ogólnego, jako członkowie Kościoła św., 
i szczególnego, bo codziennie możemy być na niej 
obecni. Tym zaś obficiej będziemy z niej czerpać, im 
lepsze będzie nasze usposobienie. Starajmy się więc 
o stan łaski, o większą gorliwość. „Nielitościwy dla 
siebie ten, kto słuchając Mszy św., nie płonie miło-
ścią ku Panu Bogu, nie przedkłada Mu próśb swoich, 
nie prosi o przebaczenie grzechów.”

Aby móc uczestniczyć w Ofierze Mszy z po-
żytkiem, tj. należycie oddać Bogu cześć i uzy-
skać skutecznie łaski, nieodzownie potrzeba 
dobrego, godnego usposobienia naszej duszy, 
w tym ducha ofiarnego. Już przed rozpoczęciem 
Eucharystii należy wzbudzić intencję dobrego  
w niej uczestniczenia, ofiarowania owoców Mszy 
za kogoś lub w jakiejś sprawie, a do tego rze-
czywiście pragnąć korzyści, jakie tylko można  
z niej odnieść dla siebie i drugich, tak żywych, jak 
i umarłych. W trakcie nabożeństwa niezbędne 
są: wyciszenie, skoncentrowanie, nabożny sza-
cunek, skrucha, pokora i duch modlitwy.

Intencja Mszy św.
Modlitewne nakierowanie owoców, łask pły-

nących z Eucharystii na określony obiekt na-
zywamy intencją. Intencja Eucharystii ozna-
cza w praktyce postawienie jakiejś osoby 
czy sprawy w strumieniu Bożej łaski. Każdy 
z nas może wzbudzić w sobie intencję, żeby  
z deszczu łask płynących w danym sakramencie 
Bóg zechciał dać szczególnie dużo określonej 

osobie czy wspólnocie osób. Wyjątkową możli-
wość ukierunkowania owoców Eucharystii posia-
da sprawujący ją celebrans.

„Zawsze gdy bierzemy udział w Ofierze Mszy 
św., winniśmy niezależnie od innych intencji 
ofiarować ją ku czci świętego danego dnia.”

Z jaką intencją przychodzę na Eucharystię, czy 
zawsze ją w sobie wzbudzam, czy tylko wtedy, 
kiedy mam jakąś „pilną” sprawę?

Dla wielu Msza św. to „intencja”, zwykle „za ko-
goś”, przeważnie za zmarłych. Jednakże każda 
Msza św. jest najpierw za mnie i za ciebie. Naj-
pierw każdy kapłan sprawuje codzienną ofiarę za 
swoje grzechy, a potem za grzechy ludu. To jest 
pierwsza intencja każdej Mszy św. Moje własne 
życie. Warto się za każdym razem zastanowić,  
z jaką intencją idę na Mszę św. Nad tym zastana-
wia się każdy kapłan, kiedy wychodzi z zakrystii 
do ołtarza. Intencja spotkania Chrystusa, swego 
Mistrza i Zbawiciela, intencja całkowitego zjedno-
czenia się z Jego ofiarą i Jego życiem. Ta sama 
intencja powinna przyświecać każdemu uczestni-
kowi Najświętszej Eucharystii. 

Za kogo i o co można się modlić w intencji 
mszalnej?

„Im więcej uczynisz intencji na Mszy św., tym 
więcej zyskasz.”

Ofiara Chrystusa dotyka każdego człowieka. In-
tencją mszalną można więc objąć żywych – naszych 
bliskich, przyjaciół, kapłanów, z okazji urodzin, jubi-
leuszy czy ważnych wydarzeń w ich życiu. Możemy 
się też modlić za naszych zmarłych, aby jak najszyb-
ciej mogli uczestniczyć w chwale nieba. Niezwykłym 
darem są tu Msze św. gregoriańskie, ofiarowane 
codziennie przez 30 kolejnych dni w intencji jednego 
zmarłego. Możemy się również modlić w intencjach 
ogólnych – za Kościół, o powołania, za Ojczyznę,  
o pokój, za wszystkie rodziny.

Istnieje piękny zwyczaj zamawiania Mszy św. za 
zmarłych z okazji pogrzebu. To najlepszy sposób wy-
rażenia swojej wiary w Boga i miłości do zmarłego. 
Niektórzy wierni zamiast kwiatów zamawiają Mszę 
św. Bardzo często zamawiane są Msze św. w 7 i 30 
dniu po śmierci.

Bezcenne są Msze św. i Komunie ofiarowane za 
zmarłych. Każda Msza św. w intencji zmarłych to 
wielkie święto dla nich, święto, w którym oni uczest-
niczą. Przyjmując Komunię św. w intencji zmarłego, 
zbliżam się do Chrystusa, a jednocześnie na to spo-
tkanie zabieram również tę zmarłą osobę. 

Trzeba też pamiętać o tych, którzy już bardzo 
dawno temu opuścili życie ziemskie, bo nigdy nie 
wiadomo, kto z nich dojrzał już do nieba, a kto jesz-
cze nie. Można z całą ufnością i wiarą w „świętych 
obcowanie” zwracać się o pomoc do naszych bliskich 
„po tamtej stronie”. Co będzie zgodne z wolą Bożą, to 
nam wyproszą. Cząstką ich szczęścia w niebie jest 
móc nam pomagać.

Świadectwo Cataliny Rivas: „Przed ołtarzem 
zaczęły się pojawiać jakieś ciemne postacie, 
szare, które wznosiły ręce do góry. Najświętsza 
Dziewica powiedziała, że to błogosławione du-
sze czyśćcowe, które czekają na wasze modli-
twy, aby doznać ochłody. Nie przestawajcie się 
modlić za nie. One modlą się za was, jednak nie 
mogą prosić same za siebie”.

Szczególnie ważna wydaje się nasza rola wobec 
tych, którzy wyrządzili nam zło, skrzywdzili nas, nie 
okazali pomocy czy zrozumienia. Jeżeli z serca się 
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im wybaczy, dokonuje się dla nich wielkiego dobro-
dziejstwa, a samemu rośnie się w miłości, tej najtrud-
niejszej, bo do nieprzyjaciół. Przebaczenie ma wielką 
siłę otwierania ludzkich serc i skarbów Bożego miło-
sierdzia. Warto więc nie pamiętać o wadach i grze-
chach zmarłego, zapomnieć o chwilach złych, wra-
cać myślą do dobra, zasług, dowodów życzliwości. 
Warto zamówić Mszę św. w intencji zmarłej osoby, 
której trudno jest przebaczyć i prosić Boga o złago-
dzenie kar. 

Msza św. stanowi największą pomoc, 
jaką możemy ofiarować duszom czyść-
cowym. Żadne modlitwy, żadne umar-
twienia nie mogą tak dopomóc cierpiącym  
w czyśćcu jak Msza św.

Po co zamawiać Mszę św.?
W Kościele istnieje bardzo wielka różnorodność 

nabożeństw i modlitw. Każde i każda z nich ustępuje 
jednak co do wartości Mszy św. W Eucharystii bo-
wiem uobecnia się jedyna ofiara Chrystusa – Jezus 
umiera za nas, spłacając dług naszych grzechów,  
i przywraca nam nowe życie. Jest to więc źródło,  
z którego wypływają wszystkie łaski. Ofiarowanie 
Mszy św. w jakiejś intencji to bez wątpienia naj-
większy dar duchowy, jakim możemy kogokol-
wiek obdarzyć.

Potrzeba zamawiania Mszy św. wyraża szukanie 
Bożej pomocy, duchowego wsparcia czy dążenie 
do skrócenia mąk czyśćcowych naszym zmarłym.  
Możemy zamawiać Msze św. za bliskie nam osoby. 
Są one zawsze najlepszym prezentem i darem serca, 
jaki możemy ofiarować drugiej osobie.

Wierni, którzy proszą o Mszę św. w danej 
intencji, i kapłani aplikujący jej owoce w danej 
intencji, niejako „ukierunkowują” łaski zbawie-
nia, które Chrystus przez swoją Ofiarę rozlewa 
na Kościół.

Czasem bywa tak, że nie bardzo potrafimy sfor-
mułować swoją intencję. Nie musimy pisać wielu 
słów. Pan Bóg doskonale wie, czego nam potrze-
ba. Należy jednak określić swoje pragnienie choć-
by w jednym zdaniu. Przykładowo podajemy wzory 
takich intencji.

Jak sformułować swoją intencję? 
Oto niektóre przykłady sformułowania intencji 
mszalnych:
• Msza św. dziękczynna za otrzymane łaski
• Msza św. dziękczynno-błagalna o dalsze zdrowie  
i błogosławieństwo Boże

• W rocznicę ślubu o dalsze błogosławieństwo i zdrowie
• W intencjach Kościoła, Ojca Świętego i Ojczyzny
• Błagalna o nawrócenie z nałogu
• O uzdrowienie z ciężkiej choroby
• O nawrócenie i przemianę życia
• Przebłagalna o darowanie win i o szczęśliwą śmierć
• Msza św. wynagradzająca
• O zdrowie i pokój w rodzinie
• O nawrócenie i dobrą spowiedź
• O pomoc w nauce, o dary Ducha Świętego, o zdanie 
egzaminu

• O szczęśliwe rozwiązanie i zdrowie dla matki i dziecka
• O Bożą pomoc i opiekę Matki Najświętszej
• O rozwiązanie trudnej sprawy
• O powołania kapłańskie, zakonne i misyjne
• O szczęśliwą operację i zdrowie dla ............
• O dobry wybór drogi życiowej
• Za zmarłego śp. .......................
• Za zmarłych z rodziny ............
• Za dusze w czyśćcu cierpiące

Przed rozpoczęciem Mszy św. wzbudźmy  
w sobie intencję, w której pragniemy ofiarować 
tę Eucharystię. Wzbudźmy też pragnienie pozy-
skania wszystkich korzyści, jakie tylko możemy 
z niej odnieść dla siebie i innych, tak żywych,  
jak i umarłych.

Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci 
Najdrogocenniejszą Krew Boskiego Syna Twego, 
Pana naszego, Jezusa Chrystusa, w połączeniu ze 
wszystkimi Mszami Świętymi na całym świecie dzi-
siaj odprawianymi, za dusze w czyśćcu cierpiące, za 
umierających, za grzeszników na świecie, w Koście-
le powszechnym, za grzeszników w mojej rodzinie,  
a także w moim domu. Amen.

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

Panie, gdy jestem głodna, przyślij mi 
kogoś, kto potrzebuje pożywienia;
gdy chce mi się pić, przyślij mi kogoś 
spragnionego;
gdy jest mi zimno, przyślij mi kogoś  
do ogrzania;
gdy odczuwam przykrości, ofiaruj mi 
kogoś do pocieszania;
gdy mój krzyż staje się ciężki,  
pozwól mi dzielić krzyż innej osoby;
gdy jestem biedna, skieruj mnie  
do kogoś, kto jest w potrzebie;
gdy nie mam czasu, daj mi kogoś, kogo 
mogłabym wesprzeć przez chwilę;
gdy jestem upokorzona, spraw, bym 
miała kogoś, kogo mogłabym pochwalić;
gdy jestem zniechęcona, przyślij mi 
kogoś, komu mogłabym dodać otuchy;
gdy potrzebuję zrozumienia u innych, 
daj mi kogoś, kto czeka na moją  
wyrozumiałość;
gdy potrzebuję, by ktoś zajął się mną, 
przyślij mi kogoś, kim ja mogłabym się 
zająć;
gdy myślę tylko o sobie samej, zwróć 
moją uwagę na kogoś innego.

(bł. Matka Teresa)

  
„(…) Niech nas ogarnie 
łaska Panie Twa,
Duch Twój Święty 
niech dotknie nas…”
W piątek, 23 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

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

Zapraszamy 
do księgarenki parafialnej

EFFATY
która mieści się 

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

● okolicznościowe kartki ●  
● medaliki i inne dewocjonalia.

Księgarenka przyjmuje zamówienia 
na Katechizm Kościoła Katolickiego 

oraz na inne książki.
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ŚWIADECTWO
Moje  
doświadczenie 
Eucharystii

Jezus Chrystus jest moim Bogiem. Jest 
moim najlepszym Przyjacielem. Do Niego 
zwracam się ze wszystkim. Przy Nim czu-
ję się bezpiecznie. Otrzymałam tę łaskę, 
że mój mąż również trwa w żywej relacji  
z Jezusem i w klimacie przyjaźni z Bo-
giem wzrastają nasze dzieci. 

To one budzą nas wczesnym rankiem, byśmy 
zabrali je ze sobą na poranną Eucharystię, bez 
względu na to, czy to rok szkolny, czy wakacje; 
dzień powszedni czy święto. Z uwagą przyglą-
dam się, jak odpowiadają ich szczere, niewinne 
serca na spotkania z Bogiem w Eucharystii. 

Pewnego dnia na pytanie: „Dlaczego tak 
wcześnie przyszliście do przedszkola?” chłop-
cy odpowiedzieli: „My już byliśmy na Mszy św.  
o 7.00, w naszym kościele”.  „A co tam robi-
liście?” „Ja dzwoniłem dzwonkami, a ja gon-
giem.” „A Ty, czterolatku?” „A ja byłem skon-
centrowany na Panu Jezusie.” 

Może to się wydać komuś dziwne, ale w na-
szej rodzinie to właśnie dzieci uczą nas często, 
jak powinniśmy otwierać się na Boga, jakie in-
tencje składać w Jego Święte Ręce. Wczoraj 
nasz 4-letni syn wymienił m.in. taką intencję: 
„Panie Jezu, naucz nas, jak być zdrowym”. 

Intencje to w ostatnich miesiącach przewodni 
„temat” moich własnych rekolekcji w życiu co-
dziennym, które prowadzi sam Jezus. I tym wła-
śnie doświadczeniem pragnę się tu podzielić. 

Kilka lat temu, gdy pojawił się poważny pro-
blem – umierała moja mama – buntowałam się, 
nie rozumiałam Boga. Rozpaczliwie szukałam 
pomocy. W tym czasie ktoś wskazał mi, abym 
poszła na Mszę św. z modlitwą o uzdrowienie. 
„Trafiłam” do oo. dominikanów na Mszę św. ce-
lebrowaną przez o. Antonello i o. Enrique. „Na 
własne oczy” zobaczyłam, że Pan Bóg ma moc, 
że może czynić cuda. Świadectwa uzdrowio-
nych tam osób bardzo ożywiły moją wiarę. Moje 
błaganie o powrót do zdrowia mamy zostało 
wzmocnione o niezbędny element – zaufanie. 
Przyszłam do kościoła i poprosiłam o odprawie-
nie Mszy św. w intencji, która żyła w moim sercu: 
o uzdrowienie mamy z choroby nowotworowej. 
Jezus dotknął mamę. Wróciła do zdrowia, a ja… 
dostałam nowe życie. Z perspektywy czasu wi-
dzę, że choroba mojej mamy poprowadziła mnie 
do nawrócenia, do żywej wiary. Od tamtej chwili 
Jezus stale uzdrawia coś we mnie, zmienia moje 
życie na wielu płaszczyznach. On nie tylko jest 
OBECNY w moim życiu, ale JEST moim życiem.

W czerwcu br., po prawie 6 latach, choroba 
mamy powróciła. Jakże inna była już moja reak-
cja. Już się nie buntowałam, ale zastanawiałam 
się: co Bóg chce nam przez to doświadczenie 
powiedzieć, jaki jest cel tego doświadczenia? 
Pełna zaufania do Boga wiem, że wszystko, co 
On czyni, jest dla naszego największego dobra. 
Bóg, w swej Mądrości, ma najlepszy możliwy 
plan dla każdego z nas. On, patrząc z góry, 

widzi pełen obraz. Ja widzę tylko niewielki jego 
wycinek. Po ludzku pragnęłam, by mama wró-
ciła do pełni sił i zdrowia, jednak całym sercem 
błagałam Boga o to, aby dał mamie wszystko 
to, co jest dla jej zbawienia niezbędne. Bogu za-
wierzyłam mamę i jej chorobę. Uwolniłam swoje 
serce od niepokojów związanych z jej chorobą, 
od lęku o jej zdrowie i życie. Poczułam ulgę, 
uznając, że jest pod opieką najlepszego lekarza 
– Jezusa. 

Zdałam się w pełni na Świętą Wolę Boga:  
„Ojcze, oddal od mamy ten kielich, ale nie moja, 
nie jej, ale Twoja Wola niech się stanie”. Prosiłam 
Boga o siłę dla mamy i dla siebie, by towarzyszyć 
jej na tej drodze, jakakolwiek ona będzie. Prosi-
łam Jezusa, aby przez cały czas szedł z nami. 

Stan mamy pogarszał się z dnia na dzień. Po 
tygodniu przestała się poruszać i miała zaburze-
nia mowy. Pan Jezus tak pokierował wydarze-
niami, że badanie, na które miała czekać półtora 
miesiąca, odbyło się „następnego dnia” – dla 
Boga nie ma nic niemożliwego. Dla mnie był to 
„widzialny” znak Jego niewidzialnej obecności, 
ogromnej miłości i troski. W chwili, gdy mama, 
w asyście męża, cierpiąc na klaustrofobię, peł-
na lęku oczekiwała pod gabinetem na rezonans 
magnetyczny, poszłam do kaplicy. Ku memu 
zaskoczeniu Jezus „czekał” na mnie w Najświęt-
szym Sakramencie, na ołtarzu. Szczerze odda-
łam Mu moją troskę: „Mój Jezu, dziś proszę Cię 
tylko o jedno: zabierz od mamy tę klaustrofobię, 
przynajmniej na czas tego badania”. Gdy wy-
szłam z kaplicy, zadzwonił telefon. W słuchawce 
usłyszałam głos mojej mamy: „Aniu, modliłaś 
się przed samym ołtarzem, prawda? Jestem już 
po badaniu, a to badanie było dla mnie bardzo 
przyjemne”. Przyjemne? Ten, kto wie, czym jest 
klaustrofobia, doskonale zrozumie, jak wielka 
była otrzymana od Pana łaska. 

Tak się zaczęło. Pan Jezus wielokrotnie obja-
wiał swą obecność na drodze, na której towarzy-
szę mamie w chorobie. Droga to trudna. Wynik 
rezonansu: „rozległy naciek mózgu ze strefą 
obrzęku wokół oraz wodociąg mózgu”. Wykona-
no „biopsję stereotaktyczną w głębokich struktu-
rach prawej półkuli mózgu” – uszkodzono układ 
nerwowy: „niedowład lewostronny”. Mama staje 
się osobą niepełnosprawną, całkowicie zależną 
od drugiego człowieka. Do powikłań dołącza 
wynik biopsji: „niediagnostyczny” – biopsję trze-
ba powtórzyć. Mama coraz bardziej przerażona. 
Ja spokojnie ufam Bogu, że ze wszystkiego, co 
On dopuszcza, On też może wyprowadzić do-
bro. Z codziennej Eucharystii czerpię Jego Mi-
łość i Jego Pokój i… zanoszę je mamie do szpi-
tala. Sama nie mogę się nadziwić, że w takich 
okolicznościach moje serce jest tak spokojne 
i jeszcze ta Boża radość, która mnie rozpiera, 
ten ogrom sił, które dostaję, by służyć i mamie, 
i rodzinie. Miłość Boga jest przeobfita. Chłonę 
ją i przekazuję mamie, jak potrafię. Rehabilitacja 
daje pierwsze sukcesy. Druga biopsja bez powi-

kłań. Rozpoznanie: „nawrót nowotworu złośliwe-
go”. Rozpoczęto leczenie. Pierwszy (z planowa-
nych 6) kursów chemioterapii: gorączka – anty-
biotyki szerokospektralne. Drugi kurs przerwano 
– niewydolność oddechowa, zagrożenie życia. 
Stan ciężki. Zapalenie płuc – kolejne antybiotyki 
szerokospektralne. Kolejne powikłania… 

Nie rozumiem tych komplikacji, ale ufam, że 
Bóg wie, co robi. Wielokrotnie daje znaki swojej 
obecności. Ufam Bogu i dziękuję za każdy da-
rowany dzień, który z Jego łaski mogę przeżyć 
razem z mamą. Dziękuję Mu, że pozwala mi jej 
towarzyszyć, wspierać ją. Dziękuję Mu za każde 
trudne doświadczenie i za to, że On jest z nami 
w tym cierpieniu, w tych przykrościach, tych 
upokorzeniach... 

Nie ustajemy w wytrwałej modlitwie. Każde-
go dnia rano, jadąc na Eucharystię, na pyta-
nie: „Jaką intencję będziesz polecać dziś Panu 
Bogu?” nasze dzieci odpowiadają jednogłośnie: 
„Uzdrowienie babci Wiesi”. Polecamy mamę 
modlitwom Maryi, różnych świętych, naszych 
przyjaciół, wszystkich osób, o których wiemy, 
że modlą się do Boga. Na duchowych noszach 
„zawozimy” mamę do Łagiewnik, Częstochowy, 
Sokółki... Msze św. z modlitwą o uzdrowienie. 
Płynie do nieba ocean modlitwy i… nic. 

Zaczyna się piąty miesiąc pobytu mamy  
w szpitalu. Rokowania są już bardzo złe. Lekarz 
prowadzący przygotowuje nas na najgorsze. 
Uprzedza, że podanie kolejnej chemii grozi 
skutkiem śmiertelnym. Rezygnacja z leczenia 
to „wyrok śmierci”. Daje nam 4 dni na decyzję. 
„Panie Jezu, w tej naszej ludzkiej bezradno-
ści prosimy Cię o cud, bo cudem będzie, jeśli 
mama dostanie chemię i przeżyje. Cudem też 
będzie, jeśli mama zaniecha leczenia i przeżyje.”   
W tym czasie lekarz niespodziewanie zleca 
kolejny rezonans. Uprzedza nas jednak, że od 
pierwszego kursu chemii minęły prawie 2 mie-
siące, drugi kurs został przerwany, więc nie mo-
żemy spodziewać się jeszcze efektów leczenia.

Jezu, ufam Tobie! Ufam, że ta sytuacja nale-
ży do Ciebie. W chwili najbardziej dramatycznej, 
kiedy przekonuję mamę, aby kontynuowała le-
czenie, Pan Jezus odsłania przed nami zupeł-
nie nowy scenariusz. Otrzymujemy przełomowy 
wynik rezonansu: „Obecnie widoczne są zmiany 
resztkowe”. Lekarz zaskoczony rezultatem ba-
dania przyznaje: „To spektakularny wynik. Cud 
medyczny”. Mama została uzdrowiona! Ojcze 
nasz, któryś jest w niebie, bądź uwielbiony! 
Chwała Tobie, Boże Ojcze! Z radością dziękuję 
Bogu! Zaprawdę, godne to i sprawiedliwe, słusz-
ne i zbawienne…

Dziś daję to świadectwo działania Boga w na-
szym życiu, aby przede wszystkim oddać Bogu 
chwałę. Moje doświadczenie jest takie, że każdy 
z nas może otrzymać szczególne łaski, jeśli tylko 
zechce otworzyć swoje serce na Boga i Jemu 
zawierzyć swoje życie. Świadomość, że wszyst-
ko jest darem Bożej miłości, oczyszcza i pozwa-
la trwać w ufnej cierpliwości w czasie cierpienia 
i kryzysów. 

Każdemu życzę radości odkrywania obecno-
ści Boga Żywego oraz tego ducha entuzjazmu, 
który ogarnął uczniów Jezusa po Jego zmar-
twychwstaniu. Podobnie jak św. Maria Magda-
lena pragnę wszystkim wokół głosić, że Jezus 
Chrystus prawdziwie zmartwychwstał, On żyje  
i działa! Chwała Bogu!                                  A.K.
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WIADOMOŚCI Opracowała: Anna Biesiekierska
A

utor: M
aciej Lichota

zadanie 1: Rozwiąż test.
1. Wybierz wariant, w którym znajdują 
się jedynie skróty ksiąg Pisma Święte-
go należących do Starego Testamentu.

 a) Wj, Lb, Iz, Dz 
 b) Kpł, Rdz, Pwt, Jk 
 c) Ps, Pnp, Koh, Kpł 
 d) Flm, Iz, Wj, Pwt

2. Zaznacz skrót księgi Pisma Święte-
go, którą napisał św. Paweł.

 a) Jk 
 b) 1 P
 c) Ga
 d) Jud

3. W Nowym Testamencie oprócz 
Ewangelii i Listów Apostolskich znajdu-
ją się:

 a) Księga Hioba, Księga Rodzaju 
 b) Dzieje Apostolskie, Księga Psal- 

         mów  
 c) Apokalipsa, Księga Przysłów
 d) Dzieje Apostolskie, Apokalipsa 

4. Zaznacz wariant, w którym wymie-
nione są wszystkie języki, w których 
napisany został Stary Testament.

 a) grecki, łaciński
 b) grecki, aramejski, hebrajski
 c) grecki, łaciński, hebrajski
 d) tylko grecki

5. Która księga Pisma Świętego znaj-
duje się na końcu Nowego Testamen-
tu?

 a) Dzieje Apostolskie  
 b) Ewangelia według św. Jana
 c) Apokalipsa  
 d) Pierwszy List św. Piotra Apostoła

6. Ile ksiąg znajduje się łącznie w Pi-
śmie Świętym?

 a) 73  
 b) 46   
 c) 25   
 d) 75

7. Ile psalmów znajduje się w Starym 
Testamencie?

 a) 100
 b) 150
 c) 132
 d)148

zadanie 2: 
Zaznacz wszystkie poprawne rozwi-
nięcia skrótów ksiąg Pisma Świętego. 
Popraw błąd. 
I. Rdz - Księga Rodzaju
III. Ps - Księga Psalmów
II. J - List św. Jakuba Apostoła
IV. Lb - Księga Liczb
…… - …………………………………

zadanie 3: 
Uzupełnij zdania wybierając odpowiednie określenia z ramki.

Nowy Testament to …….……..........................… część Pisma Świętego, 
składająca się z …….……..............................… ksiąg.

Pierwszą księgą Starego Testamentu jest Księga ……......................,  
należąca do tzw. …….……..............................….

  

Zmiany  
w wilanowskim 

Pałacu
Na przedpolach Pałacu w Wilanowie 

przywrócono szatę roślinną oraz układ  
i nawierzchnię alejek z czasów króla Jana 
Sobieskiego. W poniedziałek odbyło się 
ponowne otwarcie tej części zabytkowe-
go kompleksu po dwuletnim remoncie. 

– Do Pałacu w Wilanowie przybywa rocznie 
około milion turystów. Każdy z nich, idąc do 
pałacu lub do ogrodów, na pewno przechodzi 
przez przedpola – zaznaczył na poniedziałko-
wej konferencji prasowej kierownik działu inwe-
stycji w muzeum, Adam Bałaż. 

Podczas remontu, który rozpoczął się  
w 2010 r., z dróg usunięto asfalt. Na jego miej-
sce położono historyczną nawierzchnię, czyli 
alejki piaszczyste i brukowe, oraz przywróco-
no dawny przebieg traktów. Przed remontem 
zaburzona była m.in. oś pałacowa, rezydencji 
nie można było dostrzec z zewnątrz z powodu 
zasłaniających ją drzew. Układ dróg odtworzo-
no, wycinając samosiewy oraz sadząc nowe 
drzewa i krzewy. Na przedpolach pojawiły 
się też nowe ławki, latarnie i kosze na śmieci.  
W ramach rewitalizacji odrestaurowano ce-
ramiczne murki, most przy bramie głównej, 
kamienne ławy i zabytkową kapliczkę. Przed-
pola wyposażono także w system fotokodów  
z opisami zabytków architektury i przyrody, któ-
re można odczytać za pomocą smartphonów. 
W tej części zespołu pałacowego rozbudowa-
no również system monitoringu. 

Należy przypomnieć, że przedpola to teren 
techniczny, który służył do obsługi pałacu. Król 
Sobieski mieszkał w rezydencji latem. Nie było 
w niej miejsca dla jego sług, ci mieszkali w tym 
okresie w namiotach rozbitych na przedpolach. 
Na tym obszarze znajdowały się również kuź-
nie i karczmy, stacjonowały wojska królewskie. 

Adam Bałaż przypomniał, że Jan Sobieski 
był współautorem projektu krajobrazu otacza-
jącego pałac. – Król sam sadził tu drzewa, 
uzgadniał szczegóły ze swoimi projektantami 
– opowiadał specjalista. 

Historyczny charakter przedpól przywróco-
no na podstawie ustaleń archeologów, którzy 
prowadzą tam badania od 10 lat. Podczas 
prac odkryto wczesnośredniowieczne cmenta-
rzysko. Zachowało się ponad 70 pochówków, 
w grobach znaleziono m.in. biżuterię, garnki  
i uzbrojenie. 

Koszt remontu wyniósł ponad 5 mln zł, w tym 
dotację z funduszy unijnych – ponad 3,5 mln zł. 
Projekt został dofinansowany w ramach Regio-
nalnego Programu Operacyjnego Wojewódz-
twa Mazowieckiego na lata 2007-2013.

Warto zobaczyć
Do 20 listopada potrwa IV Przegląd Fil-

mów Wartościowych „Prześwit” w war-
szawskim kinie Świt (ul. Wysockiego 11).

Przegląd współorganizuje działający przy 
Wydziale Teologii UKSW Instytut Wiedzy o Kul-
turze, który od wielu lat zajmuje się pionierską 
w Polsce teologią kultury, a w szczególności 
teologią wizualną – wierząc, że Kościół i kultu-
ra potrzebują dialogu, zrozumienia i przyjaźni. 

Tegoroczny przegląd odbywa się pod ha-
słem: „Bóg reżyserów”. Każdy z wielkich reży-
serów próbował dotknąć w swoich obrazach 
tematyki religijnej, nieraz czyniąc z niej wyróż-
nik swej twórczości, jak w przypadku Tarkow-
skiego i Zwiagincewa, a niekiedy wadząc się 

z religią i z Bogiem, jak robił to Bergman, czy 
negując wręcz Jego istnienie, jak Buñuel czy 
Dumont. 

Więcej na stronie: www.przeswit.eu.

„Spotkanie kultur 
– dialog czy 

konfrontacja”  
Akcja Katolicka zaprasza wszystkich zain-

teresowanych społecznym nauczaniem Ko-
ścioła na seminarium pt.: „Spotkanie kultur 
– dialog czy konfrontacja”, które odbędzie 
się we wtorek, 20 listopada, o godz. 19.00,  
w dolnym kościele w parafii pw. NMP Matki 
Miłosierdzia w Warszawie.
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1. Nieszpory zostaną odprawione dziś, o godz.17.00. Po nich będziemy się modlić  
za zmarłych polecanych w wypominkach rocznych. 

2. Gościmy dzisiaj o. Grzegorza Książka, pracującego w parafii Czausy, należącej do 
Diecezji Mińsko-Mohylewskiej. Przez całą niedzielę o. Grzegorz będzie głosił Sło-
wo Boże, a po każdej Mszy św. zbierał ofiary na utrzymanie powierzonej mu parafii.

3. Spotkanie dla dzieci przygotowujących się do przyjęcia pierwszej Komunii Świętej  
i ich rodziców odbędzie się dziś, po Mszy św. o godz. 11.30.

4. Również dziś, po Mszy św. o godz. 18.00, odbędzie się w kanonii spotkanie dla 
kandydatów przygotowujących się do przyjęcia sakramentu bierzmowania.

5.   W tym tygodniu przypadają następujące święta liturgiczne:

- w poniedziałek, 19 listopada – wspomnienie bł. Salomei, dziewicy;
- we wtorek, 20 listopada – wspomnienie św. Rafała Kalinowskiego, kapłana;
- w środę, 21 listopada – wspomnienie Ofiarowania Najświętszej Maryi Panny;
- czwartek, 22 listopada – wspomnienie św. Cecylii, dziewicy i męczennicy;
- w sobotę, 24 listopada – wspomnienie świętych męczenników: 
                                           Andrzeja Dung-Lac, kapłana, i Towarzyszy.

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

6. W następna niedzielę, 25 listopada, w uroczystość Chrystusa Króla Wszechświa-
ta, Jego Eminencja ks. kard. Józef Glemp, Prymas Senior, odprawi Mszę św.  
o godz. 13.00, w czasie której poświęci sztandar Parafialnego Oddziału Akcji Ka-
tolickiej, a członkowie Oddziału dokonają aktu zawierzenia dzieła Akcji Katolickiej 
w naszej parafii św. Annie, naszej Patronce.

 Po uroczystości zapraszamy na koncert ku czci św. Cecylii, patronki muzyki ko-
ścielnej. W trakcie koncertu usłyszymy utwory J.S. Bacha, W.A. Mozarta, C. Franka  
w wykonaniu Natalii Knyziak (organy), Joanny Lalek (wokal), Anny Góral-Toma-
szewskiej (skrzypce), Katarzyny Grygiel (altówka), Zbigniewa Witkowskiego (trąb-
ka), Tomasza Kirszlinga (trąbka) i Pawła Kraskiego (trąbka). Wymienieni artyści na 
stałe współpracują z naszą parafią.

7. Koło Radia Maryja zaprasza na doroczną pielgrzymkę do Torunia, dla uczczenia 
21. rocznicy powstania Radia Maryja. Wyjazd 1 grudnia, o godz. 8.00. Powrót tego 
samego dnia. Zapisy przyjmowane są w zakrystii oraz telefonicznie: 605 095 809. 

8. Od 3 grudnia rozpoczynamy kolędę. W tym roku pragniemy odwiedzić mieszkań-
ców Zawad oraz Powsinka. Program wizyty duszpasterskiej jak zwykle będziemy 
podawać w czasie ogłoszeń parafialnych, będzie on również dostępny na stronie 
internetowej naszej parafii. Wizytę rozpoczniemy od Zawad.

XXXIII Niedziela Zwykła 
– 18 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

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.

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.

Już teraz zapraszamy wszystkich 

Parafian, tworzących rękodzieło 

artystyczne, do wzięcia udziału  

w wystawie zbiorowej, która będzie 

prezentowana w „Dzwonnicy” w lu-

tym przyszłego roku.

Prosimy zainteresowanych o zgła-

szanie propozycji bezpośrednio do: 

Ewy Kryńskiej (tel. 22 885 19 74) lub 

Małgorzaty Kępki (tel. 698 767 277)

najpóźniej do końca grudnia.

Serdecznie zapraszamy  
na kontynuację wykładu 

ks. dr. Michała Dubickiego  
na temat:

ŻYCIA I DZIAŁALNOŚCI PROROKÓW 
STAREGO TESTAMENTU
we wtorek, 20 listopada,  
o godz. 19.00, w kanonii.


