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PIERWSZE CZYTANIE
Dn 7,13-14

Patrzałem w nocnych widzeniach: a oto 
na obłokach nieba przybywa jakby Syn 
Człowieczy. Podchodzi do Przedwieczne-
go i wprowadzają Go przed Niego. Powie-
rzono Mu panowanie, chwałę i władzę 
królewską, a służyły Mu wszystkie narody, 
ludy i języki. Panowanie Jego jest wiecz-
nym panowaniem, które nie przeminie,  
a Jego królestwo nie ulegnie zagładzie.

PSALM RESPONSORYJNY
Ps 93,1.2.5

Refren: Pan Bóg króluje, pełen majestatu.
Pan króluje, oblókł się w majestat, 
Pan odział się w potęgę i nią się przepasał, 
tak świat utwierdził, 
że się nie zachwieje.

Twój tron niewzruszony na wieki, 
Ty od wieków istniejesz, Boże. 
Świadectwa Twoje bardzo godne są wiary, 
Twojemu domowi przystoi świętość, 
po wszystkie dni, o Panie.

DRUGIE CZYTANIE
Ap 1,5-8

Jezus Chrystus jest Świadkiem Wier-
nym, Pierworodnym umarłych i Władcą 
królów ziemi. 

Tym, który nas miłuje i który przez 
swą krew uwolnił nas od naszych grze-
chów, i uczynił nas królestwem - ka-
płanami Bogu i Ojcu swojemu, Jemu 
chwała i moc na wieki wieków! Amen. 

Oto nadchodzi z obłokami, i ujrzy Go 
wszelkie oko i wszyscy, którzy Go prze-
bili. I będą Go opłakiwać wszystkie po-
kolenia ziemi. Tak: Amen. 

Jam jest Alfa i Omega, mówi Pan 
Bóg, Który jest, Który był i Który przy-
chodzi, Wszechmogący.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ
Mk 11,10

Błogosławiony, który przybywa w imię 
Pańskie; błogosławione Jego królestwo, 
które nadchodzi.

L I T U R G I A  S Ł O W A

KO M E NTA R Z

EWANGELIA
J 18,33b-37

Piłat powiedział do Jezusa: Czy Ty 
jesteś Królem żydowskim? 

Jezus odpowiedział: Czy to mówisz od 
siebie, czy też inni powiedzieli ci o Mnie? 

Piłat odparł: Czy ja jestem Żydem? 
Naród Twój i arcykapłani wydali mi Cie-
bie. Coś uczynił? 

Odpowiedział Jezus: Królestwo moje 
nie jest z tego świata. Gdyby króle-
stwo moje było z tego świata, słudzy 
moi biliby się, abym nie został wydany 
Żydom. Teraz zaś królestwo moje nie 
jest stąd. 

Piłat zatem powiedział do Niego:  
A więc jesteś królem? / Odpowiedział 
Jezus: / Tak, jestem królem. Ja się na 
to narodziłem i na to przyszedłem na 
świat, aby dać świadectwo prawdzie. 
Każdy, kto jest z prawdy, słucha mo-
jego głosu.

Oto słowo Pańskie.

Kończymy rok liturgiczny. W każdą ostatnią niedzielę 
roku przeżywamy uroczystość Chrystusa Króla. Dzisiej-
sza liturgia ukazuje Jezusa Chrystusa jako Pantokratora 
– Władcę i Sędziego Wszechświata.  

W czasie swojego nauczania Jezus wielokrotnie mówił 
o Królestwie Bożym, Królestwie Niebieskim, które utoż-
samiane było z przyjściem Mesjasza. Jednak to, co opi-
suje dzisiejsza Ewangelia, zadziwia. Jezus po raz pierw-
szy otwarcie mówi o swoim Królestwie. Wobec pogan  
i przeciwnych mu Żydów mówi, że jest Królem. Mówi to, 
po ludzku sądząc, w najmniej właściwym momencie.  
W tej bowiem chwili decydują się dalsze losy Jego życia. 
Jednak właśnie kontekst wypowiadanych przez Niego 
słów jeszcze bardziej uwiarygodnia prawdę o Królestwie, 
które przekracza nie tylko granice geograficzne i politycz-
ne, ale granice czasu i przestrzeni. Jezus jest Królem, 
nie z tego świata, ale ten świat podlega Jego panowaniu.

Można przyjąć prawdę o Królestwie Chrystusa i żyć 
nadzieją na wyniesienie do chwały. Można też ją odrzu-
cić, tak jak można odrzucić prawdę o zbawieniu. W ten 
sposób nie wyrządzamy jednak krzywdy Chrystusowi, 
a samym sobie. Wykluczamy się bowiem ze sfery Jego 
bezgranicznej miłości.

ks. dr Waldemar R. MackoChrystus - faragment Sądu Ostatecznego Hansa Memlinga, 1471 r.  
- Muzeum Narodowe w Gdańsku.
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HISTORIA PAPIESTWA
                                                    cz.21Opracował Jerzy Kruszewski

50. Anastazy II (24 XI 496 – 19 XI 498)
Chronologicznie to już drugi po Liberiuszu  

z grona prawowitych papieży, który nie odbiera 
czci jako święty Kościoła.

Był synem rzymskiego kapłana – Piotra. 
Na Stolicę Piotrową został wybrany pomimo 

sprzeciwów wpływowych hierarchów, popie-
rających politykę Feliksa III i Gelazego I. Jego 
elektorzy byli z kolei niezadowoleni z nieustę-
pliwej postawy dwóch poprzednich papieży wo-
bec schizmy akacjańskiej.

W czasie niedługiego pontyfikatu Anasta-
zego II król Franków – Chlodwig – przyjął  
w Reims chrześcijaństwo – w formule rzym-
skiej, nie ariańskiej. Było to znaczące wydarze-
nie, albowiem w tym okresie Kościół zachodni 
stanął wobec problemu włączania do wspól-
noty duchowej barbarzyńców, którzy byli aria-
nami, czyli wyznawcami herezji podważającej 
Bóstwo Chrystusa. Decydującą rolę w chrystia-
nizacji arian odegrały biskupstwa południowej 
Galii, a nie sam biskup Rzymu.

Papież za wszelką cenę dążył do pojednania 
Kościołów. Wydaje się, że po upadku impe-
rium zachodniego uznał Bizancjum za jedyną  

 
 
 
ocalałą podstawę. I to właśnie na niej chciał 
oprzeć jedność chrześcijaństwa. Wobec cesa-
rza Bizancjum – Anastazjusza – zadeklarował 
gotowość do ustępstw oraz pojednania. Prosił 
o pomoc w doprowadzeniu do akceptacji przez 
Kościół aleksandryjski uchwał Soboru Chalce-
dońskiego. Szukał porozumienia ze zwolenni-
kami potępionego patriarchy Konstantynopola  
– Akacjusza, czym naraził się jednemu z au-
torów spisu papieskiego „Liber Pontificalis” 
oraz trafił do piekła według „Boskiej komedii” 
Dantego.

W 497 r. odnowił także stosunki z potępio-
nym przez Gelazjusza I biskupem Salonik 
– Andrzejem. Wówczas duchowni papiescy 
uznali Anastazego za zdrajcę i zerwali z nim 
jedność, tylko jego nagła śmierć (uznana za 
dzieło Opatrzności) zapobiegła schizmie. 

Przed śmiercią zdążył potępić traducjanizm*, 
wkrótce potem zmarł. Pochowano go w portyku 
bazyliki św. Piotra.

51. Święty Symmachus (22 XI 498 – 19 VII 514)
Był Sardyńczykiem, synem Fortunata. 
Po śmierci Anastazego znowu doszło do wy-

brania dwóch papieży. Większość, wrogo na-
stawiona do Bizancjum i krytyczna wobec ustę-
pliwości poprzednika, wybrała diakona Sym-
macha. Natomiast probizantyjska mniejszość, 
sympatyzująca z ostatnim biskupem Rzymu, 
wybrała antypapieża Wawrzyńca.

Po pozytywnej opinii króla Teodoryka Sym-
mach zwołał synod, który potwierdził jego 
prawowity wybór oraz przyjął, po raz pierwszy  
w dziejach Kościoła, dekret normujący zasady 
elekcji papieskiej. Przyznawał on papieżom 
prawo do wyznaczania następcy, zabraniał 
ubiegać się o godność przed śmiercią urzę-
dującego papieża, a w przypadku podwójnego 
wyboru żaden z kandydatów nie mógł piasto-
wać godności aż do chwili uzyskania większo-
ści głosów. Wawrzyńca, który zaakceptował 
postanowienia synodu, mianowano biskupem 
Nucerii, w Kampanii.

Kiedy król Teodoryk Wielki przybył z Ra-
wenny do Rzymu, Symmach witał go, zaś 
zwolennicy Wawrzyńca oskarżyli papieża  
o celebrowanie obchodów świąt Wielkiej Nocy 
według starego kalendarza rzymskiego, a nie 
aleksandryjskiego. Na królewskie wezwanie 
Ojciec Święty wyjechał ze stolicy, ale nie do-
jechał do celu, gdyż w drodze otrzymał wiado-
mość, że oskarżono go o pożycie z niewiastą 
i przywłaszczenie własności kościelnej. Wrócił 
więc do Rzymu i chwilowo ukrył się w bazylice 
św. Piotra.  Tymczasem zwolennicy Wawrzyń-
ca nakłonili Teodoryka, by mianował on Piotra, 
biskupa Altinum, rzymskim wizytatorem i za-
rządcą Stolicy Apostolskiej. Król zwołał synod 

biskupi, by ten zbadał dokładnie oskarżenia 
padające pod adresem papieża. W dniu roz-
poczęcia synodu doszło do poważnych starć 
pomiędzy zwolennikami Wawrzyńca i Sym-
macha. Pod nieobecność tego drugiego sy-
nod zwany „palmowym” uznał, że Namiestnik 
Chrystusowy może być postawiony tylko przed 
sądem Bożym, a nie ludzkim. Uchwalono też,  
że Symmach to prawowity papież, a kto odma-
wia mu posłuszeństwa, jest schizmatykiem. 
Synod zwołany przez Symmacha w bazylice 
św. Piotra podjął zaś uchwały ograniczają-
ce możliwość ingerowania władzy świeckiej  
w sprawy Kościoła.

Ów Ojciec Święty zarządził śpiewanie „Glo-
ria in excelsis Deo” na niedzielnych Mszach św. 
(według pontyfikału rzymskiego).

Wiele lat później dążył do zwołania soboru  
w Heraklei. W tej sprawie wysłał pismo do 
cesarza Bizancjum. W oczekiwaniu na odpo-
wiedź zmarł. 

W czasie jego pontyfikatu na katolicyzm 
przeszedł Zygmunt, król Burgundów. W 514 r. 
ustanowił Arles diecezją całej Galii i Hiszpa-
nii, a prymat nad nią powierzył św. Cezaremu, 
pierwszemu biskupowi spoza Italii.

Symmachus został pochowany w grotach 
watykańskiej bazyliki św. Piotra. 

Jego wspomnienie liturgiczne obchodzimy 
19 lipca.

Cdn.

* traducjanizm – pogląd sugerujący, że dusze 
ludzkie nie są stwarzane przez Boga, lecz 
dziedziczymy je po rodzicach przez akt na-
rodzin.
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WSPÓLNOTY PARAFIALNE

15 lat Akcji Katolickiej
Historia Akcji Katolickiej w Wilanowie rozpo-

częła się w listopadzie 1930 r. Założony przez 
ks. Bolesława Kietlińskiego Oddział Katolickie-
go Stowarzyszenia Kobiet liczył 130 osób, ale 
mógł działać tylko 9 lat, tj. do wybuchu wojny. 
Reaktywowany po pięćdziesięciu latach przy-
musowej przerwy Parafialny Oddział Akcji Ka-
tolickiej przy parafii św. Anny został powołany 
dekretem kard. Józefa Glempa, Prymasa Polski, 
w dniu 1 marca 1997 r.

Pierwszym Asystentem Kościelnym 
POAK, od 1997 do 2005 r., był ks. pra-
łat Bogusław Bijak. W latach 2005-2007 
funkcję tę pełnił ks. prałat Tadeusz 
Sowa, a następnie przejął ją nasz obec-
ny proboszcz - ks. prałat dr Waldemar 
Macko.

Aktualnie wilanowska Akcja Katolicka 
skupia 14 osób - członków zwyczajnych. 
Od początku swego istnienia podejmuje 
szereg inicjatyw zgodnych ze statutem 
Akcji Katolickiej. Najważniejsze z nich to:
- formacja - uczestnictwo w rejonowych 
spotkaniach formacyjnych, rekolekcjach 
zamkniętych, szkoleniach, sympozjach, 
sesjach naukowych;
- działalność charytatywna - pomoc ma-
terialna i duchowa skierowana do misji na 
Wschodzie, pomoc materialna i wycho-
wawcza (udzielanie korepetycji) dzieciom 
z ubogich rodzin parafii, pomoc powo-
dzianom;
- działalność wydawnicza (redagowanie 
„Wieści z Wilanowa” w latach 1998 -2001, 
współpraca z redakcją „Wierzyć Życiem” 
oraz z redakcją „Klimatów św. Anny”)  
i kulturalna (organizowanie m.in.: wieczo-
ru wspomnień poświęconego Prymasowi 
Tysiąclecia – kard. Stefanowi Wyszyń-
skiemu, wieczoru poetyckiego poświęco-
nego Zbigniewowi Herbertowi);
- działalność samorządowa; 

- działalność dobroczynna - pomoc w or-
ganizowaniu „Święta dzielenia się chle-
bem”, organizowanie dla parafian agapy 
po Mszy św. rezurekcyjnej, organizowa-
nie z okazji Dnia Papieskiego kwesty dla 
stypendystów Fundacji „Dzieło Nowego 
Tysiąclecia”, odnowienie grobu ojca pry-
masa Stefana Wyszyńskiego - śp. Stani-
sława Wyszyńskiego - na cmentarzu we 
Wrociszewie.

Udział Akcji Katolickiej w życiu parafii to 
również współorganizowanie uroczysto-
ści parafialnych, Święta Wilanowa w dniu 
12 września, tj. w rocznicę Odsieczy Wie-
deńskiej, przygotowywanie ołtarza na 
uroczystości Bożego Ciała, uczestnictwo 
w procesjach, w Drodze Krzyżowej i wie-
lu innych nabożeństwach, modlitewnych 
skupieniach i wydarzeniach, które poma-
gają umacniać wspólnotę parafialną. 

Wspólnym wysiłkiem obecnych i byłych 
członków Parafialnego Oddziału Akcji Ka-
tolickiej oraz księdza proboszcza w listopa-
dzie tego roku został ufundowany Sztandar, 
który będzie jednoczył wokół siebie obecne 
i przyszłe pokolenia, inspirując do działania 
dla dobra Kościoła i Ojczyzny.

Zapraszamy na uroczyste poświęce-
nie Sztandaru, które nastąpi podczas 
dzisiejszej Mszy św. o godz. 13.00.

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.

Wszystkich, którzy kochają  
muzykę i śpiew,  

zapraszamy  
do chóru parafialnego 

Próby odbywają się w każdy  
wtorek, o godz. 18.30, w kanonii. 

W każdą III niedzielę miesiąca 
swoim śpiewem uświetniamy 
Mszę św. o godz. 13.00.
Kontakt z p. Natalią Knyziak:  
tel. 725 524 372 
e-mail: n.knyziak@wp.pl
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PRZEWODNIKI NASZEJ WIARY

Przewodnik 
po Eucharystii
Część II - Odkryj Eucharystię krok po kroku

Odcinek 4: PRZYGOTOWANIE (cd.)  
– we wspólnocie

”Eucharystia to sakrament miłości Boga do 
człowieka i człowieka do Boga, a równocześnie 
jest to sakrament miłości człowieka do człowie-
ka, sakrament, który tworzy wspólnotę.” 

/bł. Jan Paweł II/

Eucharystię winno się przeżywać sercem. Zależy 
ona od naszych uczuć, od wiary, z jaką przyjmuje-
my Słowo Boże, od nawrócenia serca, które się  
w nas dokonuje, od naszego spotkania z Chrystu-
sem. Msza św. to takie szczególne spotkanie z Bo-
giem żywym, że nie wychodzimy z niego tacy sami 
jak przedtem. Każde doświadczenie miłości Boga, 
choć często nieuświadomione, jest przemieniające.

Msza św. jako spotkanie z żywym 
Chrystusem

Chrześcijaństwo to religia spotkania  
Boga z człowiekiem.

Na samym początku należy uświadomić sobie, 
że Msza św. jest niezwykłym spotkaniem z naszym 
Panem, Jezusem Chrystusem. Tak jak w dniu zmar-
twychwstania Jezus objawiał się swoim uczniom, tak 
samo i nam dzisiaj się objawia. Najpełniejsze obja-
wienie i prawdziwa obecność dokonują się w czasie 
Eucharystii.

„Chrystus jest obecny mocą swoją w sakra-
mentach tak, że gdy ktoś chrzci, sam Chrystus 
chrzci. Jest obecny w swoim Słowie, albowiem 
gdy w Kościele czyta się Pismo Święte, wów-
czas On sam mówi. Jest obecny wreszcie, gdy 
Kościół modli się i śpiewa psalmy, gdyż On 
sam obiecał: «Gdzie są dwaj albo trzej ze-
brani w imię moje, tam jestem pośród nich»  
(Mt 18,20).”            /Konstytucja Liturgiczna, 7/

Pierwszy znak objawiającego się Pana to zgro-
madzenie liturgiczne – wspólnota ludu Bożego, 
gromadzącego się na sprawowanie Eucharystii. 

Na Mszy św. gromadzimy się w imię Pana Jezusa. 
Gdyby nie On, to by nas w kościele nie było. Może-
my zatem, zgodnie z obietnicą Jezusa, być pewni, że 
On jest pośród wszystkich zebranych na Eucharystii. 
Przygotowując się więc do Mszy św., warto sobie tę 
obecność Jezusa we wspólnocie uświadomić. 

„Ten sam, który kiedyś ofiarował się na 
krzyżu, obecnie ofiarowuje się przez posługę 
kapłanów.”    /Sobór Trydencki, ses. XXII, 17/

Drugi znak obecności Jezusa to kapłan sprawu-
jący Mszę św. 

Ksiądz jest „narzędziem”, działa „in persona Chri-
sti” (w osobie Chrystusa). Daje Jezusowi swoje ciało 
– ręce, głowę, usta, aby mogła się uobecnić Chry-
stusowa Ofiara na krzyżu. Eucharystia jest przecież 
ofiarą Pana Jezusa. W czasie Mszy św. chleb i wino 
stają się Ciałem i Krwią Pana Jezusa, pomimo tego, 
że słowa ich przemiany wypowiada kapłan. On jest 

notę, która stanowi jedną rodzinę. Kościół oznacza 
wspólnotę zebraną na modlitwie, na słuchaniu Słowa 
Bożego, na przyjmowaniu Ciała Chrystusa, skupioną 
wokół Jezusa. 

Idąc na Eucharystię, warto sobie uświadomić, że 
„wchodzimy” w uzdrawiającą obecność Pana: Jego 
dobre Słowo koi, przywraca pokój, radość i nadzie-
ję. Gdy jako wspólnota trwamy na modlitwie, Duch 
Święty nas jednoczy, leczy rany podziałów, niezgody 
i izolacji. Uczestnicząc w tym wydarzeniu, stajemy 
się dla siebie nawzajem braćmi i siostrami.

Wydaje się, że we Mszy św. uczestniczy jedynie 
konkretna grupa osób, które przywiodły tutaj osobi-
ste historie ich życia. W tym konkretnym zgromadze-
niu kryje się jednak jeszcze inne, ważniejsze znacze-
nie. Sama celebracja liturgiczna odkrywa większe 
zgromadzenie. We Mszy św. uczestniczymy wraz 
z Maryją, aniołami i świętymi. Wokół ołtarza zgro-
madzony jest cały Kościół niebieski. Pojawiają się 
archaniołowie, cherubini, serafini, trony, panowania, 
9 chórów anielskich. Zjawia się również Anioł Stróż 
każdego z nas. My tego nie słyszymy i nie widzimy, 
bo to jest jeszcze przed nami zakryte, ale to prawda: 
wszyscy oni przeżywają Mszę św. z nami. Są też nasi 
bliscy, którzy oczekują na niebo w jego przedsionku, 
oraz ci, których Pan przyjął już do siebie. Celebrują 
z radością razem z nami. Wspólnie tworzymy Ciało 
Chrystusa i wspólnie mamy udział w tajemnicy Od-
kupienia.

Zatem na Eucharystii gromadzi się cały Kościół 
na niebie i na ziemi, Kościół na przestrzeni stuleci, 
a w tym Kościele zebrało się całe stworzenie  
i pragnienia wszystkich ludzkich serc.

„Nie jesteście już obcymi przechodniami, 
ale jesteście współobywatelami świętych i do-
mownikami Boga. Zbudowani na fundamencie 
apostołów i proroków, gdzie kamieniem wę-
gielnym jest sam Chrystus Jezus. W Nim ze-
spalana cała budowla rośnie na świętą w Panu 
świątynię. W Nim i wy także wznosicie się we 
wspólnym budowaniu, by stanowić mieszkanie 
Boga przez Ducha.”                         /św. Paweł/

Kościół dla chrześcijanina nie jest miejscem 
mieszkania Boga, lecz wspólnoty (Jego Ciała), 
pośrodku której uobecnia się Chrystus. Jesteśmy 
świątynią budowaną przez Chrystusa, aby stano-
wić dla Boga mieszkanie. Stanowić dla Niego dom, 
przez Ducha. Jako zgromadzenie jesteśmy więc ży-
wym mieszkaniem Boga. To stwierdzenie pozwala 
zrozumieć, dlaczego w miejscach sprawowania li-
turgii znajdowało się martyrium – miejsce, w którym 
umieszczano relikwie jednego lub wielu męczenni-
ków, nie tyle dla oddawania czci, lecz jako świadec-
two wiary i znak umiłowania Boga.

Kościół mistycznym  
Ciałem Chrystusa

Szaweł (później św. Paweł) był faryzeuszem prze-
śladującym chrześcijan. Pod Damaszkiem usłyszał 
od Pana Jezusa zdumiewające zdanie: „Szawle, 
dlaczego Mnie prześladujesz?”. Szaweł nie prze-
śladował Chrystusa. Po prostu Go nie znał, nigdy 
wcześniej nie widział, a jedynie o Nim słyszał. Był 
przekonany, że Chrystus został ukrzyżowany dwa-
dzieścia kilka lat wcześniej, został pogrzebany i nie 
żyje. Prześladował Szczepana i wielu innych wy-
znawców Chrystusa. Pod Damaszkiem usłyszał zaś 
od samego Jezusa, który mu się objawił: „Dlaczego 
Mnie prześladujesz?”. Usłyszał, że Kościół, czyli 
wyznawcy Jezusa Chrystusa, naprawdę są Jego 
Ciałem. Całym sercem pokochał Pana, poznał Jego 
naukę. Słowa Mistrza: „Cokolwiek temu jednemu  
z najmniejszych uczyniliście, mnieście uczynili”  

więc znakiem Chrystusa, co również podkreślają 
szaty liturgiczne. Nakładając je, zakrywa samego 
siebie, swoją prywatność, a zwraca uwagę na Ta-
jemnicę, którą celebruje. 

Trzeci znak obecności Pana Jezusa to Słowo 
Boże, czytane i głoszone w czasie Eucharystii. 

Liturgia Słowa jest działaniem nauczającego nas 
Pana Jezusa. To On do nas przemawia przez lektora 
i przez kapłana. To Słowo kieruje do nas, na dzisiej-
szy dzień i najbliższy czas. Trzeba je zatem z odpo-
wiednim nastawieniem przyjmować. 

Czwarty i najpełniejszy znak obecności Chrystusa 
to postacie Eucharystii – chleb i wino. Jezus staje 
się tutaj żywy i prawdziwy dla nas. 

Każdy z tych znaków obecności Syna Bożego jest 
ważny, świadomość tego niech pozwoli Go spotkać 
w człowieku, który stoi obok mnie – w moim bracie  
w wierze, w osobie kapłana sprawującego Mszę św.; 
w zasłuchaniu w Jego Słowo, konkretnie do mnie kie-
rowane, i wreszcie w Komunii św., kiedy przychodzi, 
by karmić i umacniać mnie swoim Ciałem. 

Eucharystia ma ogromne znaczenie dla 
Kościoła, świata i pojedynczego człowieka. 
„Msza jest szczytowym punktem religii chrze-
ścijańskiej, sercem nabożeństwa, duszą po-
bożności, otchłanią Bożej miłości, niewyczer-
panym morzem łask”   /św. Franciszek Salezy/.

Kościół / wspólnota / zgromadzenie 
liturgiczne

Msza św. rozpoczyna się wtedy, kiedy 
wszyscy się gromadzą i sam ten fakt cechuje 
doniosłość. 

Gdy przybywa wiele osób w jedno miejsce 
po to, by modlić się pod przewodnictwem ka-
płana, mamy do czynienia z bardzo konkret-
nym urzeczywistnianiem się tego, czym jest  
i czym ma być Kościół.

Kościół – w języku łacińskim ecclesia – oznacza 
wspólnotę, zgromadzenie ludzi wezwanych, zapro-
szonych. Oznacza tych, którzy zostają skądś zawoła-
ni przez Boga i zwołani przez Niego w jedno miejsce. 
Określa zgromadzenie, które tworzy się i wspólnie 
trwa. Jako Kościół wszyscy gromadzimy się w Duchu 
Świętym, który jest siłą miłości pomiędzy Bogiem Oj-
cem i Synem Bożym. 

Msza św. to przebywanie z Bogiem, który pragnie 
objawić się w naszym życiu jako kochający Ojciec, 
bliski nam jednorodzony Syn i wewnętrznie przemie-
niający nas Duch Święty.

Zwróćmy uwagę na fenomen wspólnoty, która 
zbiera się na Eucharystii. Nie znajdziemy takiej dru-
giej wspólnoty jak ta. Eucharystia przyciąga dzieci, 
młodzież i starszych; zdrowych i chorych; tych, dla 
których Eucharystia stanowi pokarm codzienny,  
i tych, którzy przychodzą rzadko; ludzi zamożnych  
i bezdomnych. Nie ma nigdzie drugiego takiego spo-
tkania, które gromadziłoby ludzi z tak różnych świa-
tów, przestrzeni, momentów życia. I Bóg czyni nas 
wszystkich na tym spotkaniu… siostrami i braćmi.

Eucharystia to nie tylko spotkanie tych, którym 
„pasowało” przyjść na 13.00. My tworzymy wspól-
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sprawiły, iż zrozumiał, że chrześcijanie z Chrystusem 
naprawdę są połączeni jak Ciało z Głową. Rozpo-
znając tę tajemnicę, głosił potem w swoich listach, że 
Chrystus jest Głową, a my jesteśmy Jego członkami, 
Jego mistycznym Ciałem.

Będąc mistycznym Ciałem Chrystusa, jesteśmy  
z Nim duchowo złączeni. Jeśli kogoś z nas brakuje na 
Eucharystii, to tak, jakby Ciało zostało „okaleczone”. 
Kiedy ciebie lub mnie nie ma, wtedy to Ciało cierpi.

Kościół jest miejscem i drogą naszego 
uświęcenia. Jest miejscem, w którym wyra-
ża się działanie Boga uświęcającego ludzi 
i działanie ludzi oddających cześć Bogu. 
„Każde życie chrześcijańskie na tym świecie 
jest Mszą, a każda dusza – hostią” 

 /Marta Robin/.

Nosimy w sobie w sposób niewidzialny tajemnicę 
Odkupienia. Msza św. nie jest zastrzeżona jedynie 
dla teologów. Może w niej uczestniczyć każdy czło-
wiek, który pragnie zbliżyć się do ołtarza, by spotkać 
się z żywym Jezusem i wraz z Nim ofiarować się 
Ojcu. W czasie Mszy św. żywy Jezus przychodzi, 
by ofiarować się Ojcu tak, jak na Golgocie. Składa  
w ofierze siebie całego, ofiaruje Ojcu również każde-
go, kto świadomie uczestniczy w Eucharystii. 

Chrystus jest obecny w swoim modlącym się 
Kościele, ponieważ On sam jest tym, «który za 
nas się modli, który w nas się modli i do które-
go my się modlimy. Modli się za nas jako nasz 
kapłan, modli się w nas jako nasza głowa, mo-
dlimy się i my do Niego jako do naszego Boga» 

/św. Augustyn/.

Tajemnica Kościoła,  
który jest Matką

„Jest to wspaniała tajemnica, że my wszy-
scy, którzy żyjemy wiarą i miłością, którzy 
próbujemy żyć po chrześcijańsku, wszyscy 
przyczyniamy się ciągle do wzrostu życia  
w Kościele, wszyscy jesteśmy dawcami życia. 
Nie ma zmarnowanego trudu, żadnego darem-
nego cierpienia, daremnej ofiary, nie ma żad-
nego trudu apostolskiego, który nie przynosi 
owoców. To tylko pozornie czasem nasze tru-
dy są bezowocne, bo Bóg doświadcza naszą 
wiarę i chce w nas wyzwolić jeszcze większą 
nadzieję i miłość, ale ten owoc gdzieś już jest 
dany. On musi być dany, bo miłość nie może 
nie dawać życia, miłość nie może nigdy pozo-
stać bez owoców. (…) To jest właśnie tajemni-
ca Kościoła, który jest Matką.” 

/ks. Franciszek Blachnicki/

Idziemy na Eucharystię, by oglądać oblicze Boga 
także w twarzy drugiego człowieka. Spotkanie dru-
giego człowieka oznacza wzięcie na siebie jego 
losu. To jest prawdziwa miłość. Bo miłość oznacza 
wychodzenie ku drugiemu człowiekowi. Pan Bóg 
oczekuje, byśmy szukali Jego oblicza w drugim czło-
wieku, siedzącym obok nas. 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. 
Takie zachowanie możemy określić jedynie mianem 
poprawności pozbawionej miłości. Tymczasem miej-
sce sprawowania Eucharystii to miejsce spotkania 
drugiego człowieka.

„Jedynie służba bliźniemu otwiera oczy na 
to, co czyni Bóg dla mnie, i na to, jak mnie 
kocha.”                         /papież Benedykt XVI/

„Gdy schodzimy się, niech  
Święty Duch w nas działa…”

Za każdym ochrzczonym, który przybył, aby 
uczestniczyć w Eucharystii, stoi potężna i wspania-
ła historia osobistego doznania łaski, historia zma-
gań, trudów i radości, a wszystko jednoczy wiara 
tej osoby. 

Wszyscy otrzymali swą wiarę dzięki innym, któ-
rzy wierzyli przed nimi i ją przekazali. Oznacza to 
bycie Kościołem, a sam moment przyjęcia do Ko-
ścioła stanowi odświętne zwieńczenie procesu 
przekazywania wiary.

Gromadzenie się należy do istotnych elementów 
Kościoła. Nie ma Kościoła bez wspólnego groma-
dzenia się. Wejść w zgromadzenie oznacza exodus, 
wyjście od siebie, by iść do miejsca, do którego 
przybywają licznie osoby z wielu innych miejsc, by 
zebrać się świadomie i nieprzypadkowo w określo-
nym celu: dla sprawowania liturgii, nabożeństwa. Cel 
ten i intencja określają charakter gromadzących się. 
Zgromadzenie liturgiczne nie jest zebraniem się ludzi 
na wiec, protest, koncert, sportowe widowisko czy 
festyn, to wspólnota zgromadzona przez Ducha 
Świętego dla sprawowania misterium Chrystusa 
w domu Kościoła.

„W dzień Zesłania Ducha Świętego Ko-
ściół ukazał się światu” jako zgromadzenie 
tych, „którzy przyjęli mowę Piotra, «zostali 
ochrzczeni» i «trwali w nauce Apostołów i we 
wspólnocie, w łamaniu chleba i w modlitwie (...), 
chwaląc Boga» (Dz 2,41-42.47). Od tego czasu 
Kościół nigdy nie zaprzestawał zbierać się na 
odprawianie paschalnego misterium, czytając 
to, «co było o Nim we wszystkich pismach» 
(Łk 24,37), sprawując Eucharystię, w której 
«uobecnia się zwycięstwo i triumf Jego śmier-
ci» (Sobór Trydencki, ses. XXII), i równocze-
śnie składając dzięki «Bogu za niewysłowiony 
dar» (2 Kor 9,15) w Chrystusie Jezusie, «dla 
uwielbienia Jego chwały» (Ef 1,12), przez moc 
Ducha Świętego.”   /Konstytucja Liturgiczna, 6/

Zgromadzenie eucharystyczne to zebranie się 
wierzących w Chrystusa, zwołanie tych, którzy od-
powiadając na Chrystusowe wezwanie, schodzą się 
razem, by celebrować pamiątkę Jego Paschy. W ten 
sposób przeżywają wspólnotę ze sobą w Chrystusie, 
przeżywają siebie jako święte zwołanie, czyli Ko-
ściół. Zgromadzeni w Jego imię sprawują pod znaka-
mi chleba i wina tajemnicę Jego zbawczej obecności 
i zbawiającego działania, które udziela się wierzącym 
jako moc życia. Wszytko to dzieje się mocą Ducha 
Świętego.

W zgromadzeniu liturgicznym Duch Święty uobec-
nia Chrystusa z całym Jego dziełem zbawczym, 
od Wcielenia do powtórnego przyjścia w chwale. 
Kiedy mówimy o rzeczywistej obecności Chrystusa  
w zgromadzeniu sprawującym liturgię, to równo-
cześnie mówimy o rzeczywistym uobecnianiu się 
całego Jego dzieła zbawczego, którego ośrodkiem  
i punktem szczytowym jest Jego męka, śmierć  
i zmartwychwstanie, czyli przejście ze śmierci do ży-
cia. To przejście paschalne również w życiu wiernych 
(w Kościele) aktualizuje się w sposób sakramentalny 
w zgromadzeniu liturgicznym. Dokonuje tego mocą 
Ducha Świętego realnie obecny Chrystus. Obecność 
ta nie jest bierna, ale dynamiczna i czynna.

Istotną rolę Ducha Świętego, uobecniającego 
Chrystusa i Jego dzieło zbawcze w zgromadzeniu 
liturgicznym, wyraźnie podkreślają teksty biblijne,  
z których poznajemy, że Duch Święty:
– jednoczy, gromadzi rozproszonych i ożywia  

(1 Kor 12,12-13);

– uobecnia Chrystusa i Jego zbawcze misterium 
(Mt 18,20);

– mówi do zgromadzenia w Słowie Bożym (J 16,13; 
Ga 3,5; Ef 6,17);

– modli się za nami (Rz 8,26-27; 1 Kor 12,5);
– przemienia, odnawia, oczyszcza (J 20,22-23);
– posyła, aby świadczyć (J 1,33-34; Rz 8,16;  

Mt 10,19).

Miejsce zgromadzenia

Miejsce zgromadzenia to kościół jako świąty-
nia, czyli poświęcona przestrzeń, w której zbierają 
się wierzący, by stać się świętym zgromadzeniem  
w Imię, czyli w mocy Chrystusa ukrzyżowanego  
i zmartwychwstałego. Warto pamiętać, że nie tyle 
miejsce uświęca człowieka czy zgromadzenie, ile 
raczej zgromadzenie uświęca miejsce, chociaż nie 
można nie doceniać godności samego miejsca.

Podczas poświęcenia kościoła św. Augustyn 
mówił do zebranych w kazaniu, że to miejsce jest 
domem dla modlitwy, domem Bożym natomiast 
jesteśmy my sami. Jest to odbicie stwierdzenia  
z 1 Kor 3,17: „Świątynia Boga jest święta, a wy nią 
jesteście”.

Jako wierni, odrodzeni w sakramencie chrztu i kar-
mieni Eucharystią, stanowimy duchową świątynię. 
„Eucharystia jest nam dana po to, abyśmy się stali 
jednym ciałem i jedną krwią z Chrystusem” (św. Cyryl 
Jerozolimski). 

„Czy istnieje coś bardziej odpowiedniego  
i skutecznego, by pogodzić wszystkich ludzi  
i wszelkie ludy, niż tryumf Eucharystii w duszach 
ludzi i narodów?”   /Sługa Boży papież Pius XII/
 
Prawdziwe spotkanie z Chrystusem Panem we 

wspólnocie eucharystycznej budzi w sercu radość 
i przynagla do dzielenia się doświadczeniem wiary. 
Otrzymanego daru nie można zatrzymać tylko dla 
siebie. Dlatego każdy z nas został wezwany do da-
wania osobistego świadectwa i dzielenia się Ewan-
gelią w swoim środowisku. Tak czynili błogosławieni 
i święci, których słowa mogą być dla nas swoistym 
„przewodnikiem po Eucharystii”.

„Trzymaj się zawsze mocno Kościoła święte-
go, ponieważ tylko on może dać ci prawdziwy 
pokój, posiadając Pana Jezusa ukrytego w Naj-
świętszym Sakramencie, który jest prawdziwym 
Księciem Pokoju.”                      /św. Ojciec Pio/

Panie Boże, w Trójcy Świętej Jedyny,
Ty jesteś Panem dziejów.
W Roku Wiary uświadamiamy sobie,
że jesteś również obecny  
w historii naszego życia.
Uwielbiamy Cię za to,  
że objawiasz nam swoje Imię
we wspólnocie Kościoła świętego,
w słowie Pisma Świętego,  
które czyta i rozważa Kościół,
w sakramentach świętych,  
szczególnie w Eucharystii,
w macierzyńskiej miłości Maryi Niepokalanej,
w świadectwie życia Twoich świętych
i w naszych bliźnich,  
których codziennie spotykamy.

               Ania i Zbyszek Kozikowscy
               Konsultacja: 
               ks. dr Waldemar R. Macko
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Panie, otwórz nasze oczy, 
abyśmy w naszych braciach i siostrach 
Ciebie rozpoznali.

Panie, otwórz nasze uszy, 
abyśmy usłyszeli płacz  
i wołanie głodnych, 
zmarzniętych, przerażonych  
i zgnębionych.

Panie, otwórz nasze serca,  
abyśmy potrafili kochać siebie,  
tak jak Ty nas kochasz.

O Boże, daj nam, proszę, 
dar z wszystkich, jakie znamy,  
najcenniejszy: 
serce przepełnione miłością 
do Chrystusa.
Amen.                        (bł. Matka Teresa)

  
„(…) Niech nas ogarnie 
łaska Panie Twa,
Duch Twój Święty 
niech dotknie nas…”
W piątek, 30 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

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

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.

CUDA EUCHARYSTYCZNE

Cud w Maceracie
- Włochy, 1356 r. 

Cud wydarzył się 25 kwietnia 1356 r., w święto św. Marka Ewangelisty, które owego roku 
przypadło prawdopodobnie w Niedzielę lub w Poniedziałek Wielkanocny. Kapłan, którego 
imię do dzisiejszych czasów się nie zachowało, odprawiał Mszę św. w kaplicy klasztoru 
św. Katarzyny, należącego do Zakonu Świętego Benedykta (benedyktynek), w Maceracie.  
Po Ofiarowaniu, na początku obrzędów Komunii św., podczas łamania Chleba eucharystycz-
nego, ogarnęły go wątpliwości co do rzeczywistej i substancjalnej obecności Chrystusa  
w Przenajświętszej Hostii: „Czy to aby na pewno Ty, o Chryste?…”. I właśnie w tym momen-
cie, ku jego wielkiemu zaskoczeniu, z przełamanej już Hostii zaczęły wypływać krople Krwi. 
Spadły i zrosiły kielich, znajdujący się pod dłońmi celebransa i pod Chlebem eucharystycz-
nym, oraz korporał – niewielki obrusik, na którym stały kielich, patena i cyborium…

Zdarzenie miało miejsce w 92 lata po cudzie 
w Bolsenie (1264 r.), którego przebieg był prawie 
identyczny (podobnie zresztą jak cudu w Ivorra, 
w Katalonii, który zdarzył się trzy stulecia wcze-
śniej) i który wpłynął na ustalenie przez papieża 
Urbana IV święta Bożego Ciała.

O tym niezwykłym wydarzeniu natychmiast 
został poinformowany biskup Maceraty - Miko-
łaj z San Martino. Zarządził on przeniesienie 
zakrwawionych relikwii – w szczególności kor-
porału – do katedry Wniebowzięcia Najświętszej 
Maryi Panny i św. Juliana oraz rozpoczęcie for-
malnego procesu kanonicz-
nego zbadania owego niesły-
chanego zjawiska.

Do naszych czasów za-
chował się, starannie prze-
chowywany, ów korporał 
„naznaczony Krwią Pańską”. 
Ktoś przyszył do niego, czer-
wonymi nićmi, cieniutki jak 
membrana kawałek perga-
minu z napisanym gotycką 
czcionką łacińskim tekstem: 
„Heic fuit aspersion sangu-
inis D.N.I.C. de calice die xxv 
mensis aprilis anno Domini 
MCCCLVI” („Oto święta Krew 
Pańska, która spłynęła do 
kielicha 25 kwietnia AD 1356”). Krój czcionki do-
wodzi, że pergamin pochodzi najprawdopodob-
niej z II połowy XIV w.

W 1493 r. w Maceracie powstało Bractwo 
Najświętszego Sakramentu, które ponad pół 
wieku później, w 1556 r., doprowadziło do 
wyłonienia się i wprowadzenia w Kościele 
powszechnym 40-godzinnego nabożeństwa 
eucharystycznego. 

W 1622 r. kard. Felice Centini nakazał publicz-
ne wystawianie relikwii niezwykłego korporału. 
Przyczyniło się to do wzmocnienia czci odda-
wanej Najświętszemu Sakramentowi i w 1692 
r. otworzono jeszcze jeden klasztor w Macera-
cie – klasztor Ciała Pańskiego, gdzie w sposób 
szczególny dominikanki adorują Chleb euchary-
styczny do dnia dzisiejszego.

Jak zaświadczył Ferdynand Ughelii, cyster-
ski mnich i historyk kościelny, w swej pracy: 
„Włochy, biskupi włoscy i święci” z 1647 r.: 
„Korporał, zamknięty w kryształowo-srebr-
nym pojemniku – relikwiarzu, niesiony jest  
w uroczystej procesji przez całe miasto, z udzia-
łem wszystkich wiernych, obok monstrancji  

z Najświętszym Sakramentem”. Tak w Ma-
ceracie obchodzono święto Bożego Ciała do  
1797 r., do inwazji Napoleona na Włochy.

W XIX w., w związku z rozwiązaniem przez 
Napoleona wszelkich bractw i w wyniku zaka-
zu przeprowadzania procesji publicznych, kult 
osłabł i prawie zanikł. Relikwie Najświętszego 
Ciała Pańskiego z cudu 1356 r. leżały - pra-
wie zapomniane – w szafce głównego ołtarza 
katedry. Aż do 1932 r., gdy za czasów posługi 
biskupiej w Maceracie Ludwika Ferrettiego po-
nownie Je wystawiono na widok publiczny, po 

czym przeniesiono do kaplicy 
Najświętszego Sakramentu, 
znajdującej się w dolnym ko-
ściele katedry, w specjalnej, 
drewnianej, ozdobnie złoco-
nej skrzynce – urnie, pocho-
dzącej jeszcze z 1647 r.

Cudowny Płócienny Korpo-
rał o wymiarach 129×41 cm  
- relikwia cudu - niesiony jest 
obok Najświętszego Sakra-
mentu w procesji Bożego 
Ciała. Można Go także ado-
rować codziennie, we wspo-
mnianej kaplicy Najświętsze-
go Sakramentu. Adorować, 
albowiem do dziś znajdują się 

na Nim zachowane ślady po Przenajświętszej 
Krwi, która zrosiła korporał w rezultacie chwili 
zwątpienia nieznanego z imienia kapłana. 

W 1952 r. badania płótna przeprowadził 
prof. Andrea Lazzarini. Zauważył on, że naj-
ważniejsze plamy na korporale, od stuleci 
przypisywane Boskiej Krwi, która miała spły-
nąć z przełamanej Hostii, pasują do siebie, 
gdy korporał jest złożony - jak to ma miejsce  
w czasie Mszy św. - dwukrotnie na pół…

W 1933, 2000 i 2011 r. w Maceracie odbyły 
się lokalne kongresy eucharystyczne, będące 
szczególną manifestacją kultu Eucharystii.

Opracowali: A. i Z. Kozikowscy
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WIADOMOŚCI Opracowała: Anna Biesiekierska
A

utor: M
aciej Lichota

zadanie 1: Zaznacz wszystkie poprawne zakończenia zdania. 
Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata…

 - … jest obchodzona w ostatnią niedzielę roku liturgicznego.
 - … rozpoczyna nowy rok liturgiczny.
 - … jest obchodzona zawsze 25 listopada.
 - … przypada zawsze w niedzielę.

zadanie 3: Uzupełnij zdania, wybierając odpowiednie określenia z ramki.

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

1 Liturgiczne wspomnienie św. Cecylii obchodzimy 22 listopada.

2 Św. Cecylia jest patronką wydawnictw katolickich.

3 Uroczystość św. Andrzeja, Apostoła, przypada 30 listopada.

4 Najważniejszym prawem Królestwa Chrystusowego jest miłość.

1. Bł. Jan Paweł II urodził się ……......................................……, natomiast ochrzczony  
został ……......................................…… tegoż roku.

2. Na chrzcie otrzymał imiona: ………...........................……… i ………......................……… . 

3. Matka bł. Jana Pawła II miała na imię ……........................……… i zmarła w  ….......…… r.

18.05.1920 r.    26.08.1920 r.    20.07.1920 r.    20.06.1920 r.
Józef Henryk Jan  Karol
Emilia 1928 Helena 1929

Projekt Caritas 
Polska dla 
seniorów

Caritas Polska będzie 
prowadziła w stolicy 
szkolenia i warsztaty dla 
osób po sześćdziesią-
tym roku życia – poin-
formowała rzeczniczka, Olga Kołtuniak. 

Caritas proponuje m.in. naukę podstaw 
obsługi komputera, stron internetowych,  
w tym np. wypełnianie aplikacji urzędowych 
przez internet czy obsługę internetowego 
konta bankowego. Ponadto osoby „60 +” 
będą mogły zapoznać się z ofertą wolon-
tariatu i dowiedzieć się, jak zostać jego li-
derem lub animatorem. Zdobędą wiedzę 
o rodzajach potrzeb na terenie Warszawy. 
Odwiedzą miejsca, w których świadczy się 
pomoc, i poznają osoby, które tej pomocy 
potrzebują. 

Wszystkich zainteresowanych tym pro-
jektem Caritas zaprasza na spotkanie in-
formacyjno-rekrutacyjne, które odbędzie 
się 1 grudnia, w siedzibie Caritas Polska 
(skwer Kard. Wyszyńskiego 9 – wejście od 
ul. Żytniej, V piętro). Szczegółowe informa-
cje dostępne są w biurze Caritas Polska  
i pod numerami telefonu: 22 3348508 lub 
602223678.

Program polityki rodzinnej
Propozycje rządu dotyczące wsparcia rodzin poprzez wydłużenie urlopów rodzi-

cielskich oraz rozwój sieci żłobków i przedszkoli to dobre, ale niewystarczające 
rozwiązania w dobie kryzysu rodziny. 

Jego wyrazem jest depresja demogra-
ficzna (w br. Polska przesunęła się na 13. 
od końca miejsce wśród krajów świata  
w przyroście naturalnym), a także masowe 
rozpady związków małżeńskich, osłabienie 
funkcji wychowawczej rodziny, marginaliza-
cja pozycji ojca w rodzinie i wychowaniu, itd. 

Liczba dzieci wychowywanych przez 
samotnych rodziców, w wyniku rozwodów 
i separacji oraz rozpadów konkubinatów, 
wzrasta z roku na rok. Od 2004 r. obser-
wujemy w naszym kraju istotny wzrost licz-
by rozwodów. Kończy się nim średnio co 
czwarte małżeństwo. W 2009 r. liczba roz-
wodów i separacji wyniosła ponad 68 tys. 
W efekcie rośnie odsetek dzieci wychowy-
wanych samotnie, głównie przez matki. Ma 
to określone negatywne konsekwencje dla 
dzieci, wynikające z naruszenia prawidło-
wej sytuacji, jaką stanowi wychowywanie 
przez obojga rodziców. 

Zmiany powinny być zatem tak konstru-
owane, by sprzyjały rodzeniu się dzie-
ci. Potrzebujemy nie tylko pojedynczych 
inicjatyw, ale kompleksowego programu 
polityki rodzinnej. Powinien on zawierać 

diagnozę sytuacji rodzin oraz szczegółowe 
propozycje rozwiązań w zakresie usług ro-
dzinnych, rozwiązań gwarantujących rodzi-
com samodzielne utrzymanie się na przy-
zwoitym poziomie i możliwości uzyskania 
samodzielnego mieszkania, świadczeń 
rodzinnych, innych form pomocy, realiza-
cji przysługujących ich praw, itd. Potrzeba 
programu wzmocnienia rodzin, który bę-
dzie skonsultowany z samymi zaintereso-
wanymi, z organizacjami prorodzinnymi, 
nastawionymi na samodzielność rodzin,  
a nie na ich uzależnianie od państwa. Rzą-
dy wielu krajów europejskich takie cało-
ściowe programy od dawna już realizują.

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.

„Klimaty” dostępne są także na 
stronie internetowej parafii:
www.parafiawilanow.pl

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

ZAPRASZAMY!

Odwiedź nas w Internecie
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1. Dziś obchodzimy uroczystość Jezusa Chrystusa Króla 
Wszechświata, jest to ostatnia niedziela roku liturgicznego. 
Za tydzień rozpoczynamy Adwent – czas przygotowania do 
świąt Bożego Narodzenia.

2. Nieszpory zostaną odprawione dziś, o godz. 17.00. 
 Po nabożeństwie będziemy się modlić za zmarłych poleca-

nych w wypominkach rocznych. 

3. Jego Eminencja ks. kard. Józef Glemp, Prymas Senior, od-
prawi dziś, o godz. 13.00, Mszę św., w czasie której poświęci 
sztandar Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej, a członko-
wie Oddziału dokonają aktu zawierzenia dzieła Akcji Katolic-
kiej w naszej parafii św. Annie, naszej Patronce.

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

4. 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 zakry-
stii oraz telefonicznie: 605 095 809.

5. Wzorem lat ubiegłych pragniemy zorganizować dla dzieci 
uroczystość św. Mikołaja z rozdawaniem prezentów. Prosimy 
rodziców o przygotowanie paczek dla dzieci.

 Przy tej okazji chcemy również wręczyć prezenty dzieciom  
z rodzin wielodzietnych i potrzebujących wsparcia material-
nego, dlatego w niedzielę będziemy zbierać przed kościołem 
ofiary na ten cel.

6. Doroczna adoracja Najświętszego Sakramentu przypada 
w naszej parafii od 1 do 3 grudnia. Zachęcamy wszystkie 
wspólnoty i parafian do licznego udziału w nabożeństwie. 
Wystawienie Najświętszego Sakramentu oraz adoracja 
trwać będą od godz. 10.30 do 17.00, a w niedzielę, 2 grudnia, 
od godz. 14.00 do 17.00. 

7. W piątek, 30 listopada, przypada święto św. Andrzeja, Apostoła. 
 Wszystkim, obchodzącym w tym tygodniu imieniny, składa-

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

8. 1 grudnia przypada I sobota miesiąca. Msza św. wotywna  
o Niepokalanym Sercu NMP zostanie odprawiona o godz. 7.00,  
a zaraz po niej odmówimy Różaniec. 

9. 3 grudnia rozpoczynamy kolędę. W tym roku pragniemy 
odwiedzić mieszkańców Zawad oraz Powsinka. Nowych 
parafian lub tych, którzy chcieliby po raz pierwszy zaprosić 
księdza, prosimy o zgłoszenie się do zakrystii lub kancelarii 
parafialnej.

Od 3 do 15 grudnia odwiedzimy:

▪  poniedziałek, 3 grudnia: ul. Wał Zawadowski oraz  
ul. Bruzdowa – od nr. 83 E do 83 K;

▪  wtorek, 4 grudnia: ul. Bruzdowa – od 60 do 86 (nume-
ry parzyste) i od 85 do 95 (numery nieparzyste);

▪  środa, 5 grudnia: ul. Bruzdowa – od 97 do 105 S (nu-
mery nieparzyste);

▪  sobota, 8 grudnia: ul. Bruzdowa – od 107 D do 113 M 
(numery nieparzyste);

▪  poniedziałek, 10 grudnia: ul. Bruzdowa – od 88 do 
100 G (numery parzyste);

▪  wtorek, 11 grudnia: ul. Bruzdowa – od 117 A do 121 
(numery nieparzyste);

▪  środa, 12 grudnia: ul. Bruzdowa – od 102 do 110 (nu-
mery parzyste);

▪  czwartek, 13 grudnia: ul. Bruzdowa – od nr. 112 do 112 T;
▪  piątek, 14 grudnia: ul. Bruzdowa – od nr. 112 S do 112 Z  

i od nr. 116 do 116 T;
▪  sobota, 15 grudnia: ul. Bruzdowa – od nr. 118 do 118 N,  

od 128 do 128 D, od 130 do 142 B (strona parzysta) oraz 
od 121 A do 155 A (numery nieparzyste).

 Wizytę duszpasterską rozpoczynamy o godz. 16.00, 
a w soboty o godz. 14.00. Za ofiary złożone podczas 
wizyty duszpasterskiej składamy serdeczne „Bóg za-
płać”. Zostaną one przeznaczone na remont kościoła  
i wieczernika.

XXXIV Niedziela Zwykła – 25 listopada 2012 r. 
Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata

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

K O M U N I K AT Y  D U S Z PA S T E R S K I E

WSPOMÓŻ RENOWACJĘ 
KOŚCIOŁA św.ANNY 

w Wilanowie

Fundacja Ecclesia Villanovensis
www.fundacja-wilanow.pl


