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PIERWSZE CZYTANIE
Ba 5,1-9

Złóż, Jeruzalem, szatę smutku  
i utrapienia swego, a przywdziej 
wspaniałe szaty chwały, dane ci 
na zawsze przez Pana. Oblecz się 
płaszczem sprawiedliwości, pocho-
dzącej od Boga, włóż na głowę swą 
koronę chwały Przedwiecznego!  
Albowiem Bóg chce pokazać wspa-
niałość twoją wszystkiemu, co jest 
pod niebem. Imię twe u Boga na wie-
ki będzie nazwane: Pokój sprawiedli-
wości i chwała pobożności! 

Podnieś się, Jeruzalem! Stań 
na miejscu wysokim, spojrzyj na 
Wschód, zobacz twe dzieci, zgroma-
dzone na słowo Świętego od wscho-
du słońca aż do zachodu, rozradowa-
ne, że Bóg o nich pamiętał. 

Wyszli od ciebie pieszo, pędzeni 
przez wrogów, a Bóg przyprowadzi 
ich niesionych z chwałą, jakby na 
tronie królewskim. Albowiem posta-
nowił Bóg zniżyć każdą górę wysoką, 
pagórki odwieczne, doły zasypać do 
zrównania z ziemią, aby bezpiecznie 
mógł kroczyć Izrael w chwale Pana. 

Na rozkaz Pana lasy i drzewa pach-
nące ocieniać będą Izraela. Z rado-
ścią bowiem poprowadzi Bóg Izraela 
do światła swej chwały z właściwą 
sobie sprawiedliwością i miłosier-
dziem.

PSALM RESPONSORYJNY
Ps 126,1-6

REFREN: 
Pan Bóg uczynił wielkie rzeczy dla nas.

Gdy Pan odmienił los Syjonu, 
wydawało się nam, że śnimy. 
Usta nasze były pełne śmiechu, 
a język śpiewał z radości.

Mówiono wtedy między poganami: 
„Wielkie rzeczy im Pan uczynił”. 
Odmień znowu nasz los, Panie, 
jak odmieniasz strumienie na Południu.

Ci, którzy we łzach sieją, 
żąć będą w radości. 
Idą i płaczą niosąc ziarno na zasiew, 
Lecz powrócą z radością niosąc swoje snopy.

DRUGIE CZYTANIE
Flp 1,4-6.8-11

Zawsze w każdej modlitwie, zanoszę 
prośbę za was wszystkich - z powodu 
waszego udziału w [szerzeniu] Ewangelii 
od pierwszego dnia aż do chwili obecnej. 

Mam właśnie ufność, że Ten, który za-
początkował w was dobre dzieło, dokoń-
czy go do dnia Chrystusa Jezusa. Albo-
wiem Bóg jest mi świadkiem, jak gorąco 
tęsknię za wami wszystkimi [ożywiony] 
miłością Chrystusa Jezusa. 

A modlę się o to, aby miłość wasza 
doskonaliła się coraz bardziej i bardziej  
w głębszym poznaniu i wszelkim wyczu-
ciu dla oceny tego, co lepsze, abyście 
byli czyści i bez zarzutu na dzień Chry-
stusa, napełnieni plonem sprawiedliwo-
ści, [nabytym] przez Jezusa Chrystusa 
ku chwale i czci Boga.

L I T U R G I A  S Ł O W A
ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Łk 3,4.6
Przygotujcie drogę Panu, prostujcie 

ścieżki dla Niego! wszyscy ludzie ujrzą 
zbawienie Boże.

EWANGELIA
Łk 3,1-6

Było to w piętnastym roku rządów 
Tyberiusza Cezara. Gdy Poncjusz Piłat 
był namiestnikiem Judei, Herod tetrar-
chą Galilei, brat jego Filip tetrarchą Iturei  
i kraju Trachonu, Lizaniasz tetrarchą 
Abileny; za najwyższych kapłanów An-
nasza i Kajfasza skierowane zostało sło-
wo Boże do Jana, syna Zachariasza, na 
pustyni. 

Obchodził więc całą okolicę nad Jor-
danem i głosił chrzest nawrócenia dla 
odpuszczenia grzechów, jak jest napi-
sane w księdze mów proroka Izajasza: 
Głos wołającego na pustyni: Przygotuj-
cie drogę Panu, prostujcie ścieżki dla 
Niego! Każda dolina niech będzie wy-
pełniona, każda góra i pagórek zrówna-
ne, drogi kręte niech się staną prostymi, 
a wyboiste drogami gładkimi! I wszyscy 
ludzie ujrzą zbawienie Boże.

Oto słowo Pańskie.

Przez cztery tygodnie Adwentu Sło-
wo Boże przedstawia nam jakby dwie 
perspektywy oczekiwania na przyjście 
Jezusa Chrystusa. Jedna dotyczy 
przyjścia Pana w pamiątce Boże-
go Narodzenia, a druga – przyjścia 
Chrystusa dla dokonania rozrachunku  
z rodzajem ludzkim i z każdym czło-
wiekiem z osobna. 

W II niedzielę Adwentu to Jan 
Chrzciciel wzywa nas do konkretnej 
refleksji nad naszym życiem. Świadec-
twem swojego życia pokazuje nam,  
w jaki sposób mamy praktycznie przy-
gotować się na spotkanie Zbawiciela. 
Przede wszystkim wskazuje nam na 
pokutę, zerwanie z grzechem, odrzu-
cenie ciemności, a wejście w pełnię 
blasku zbawczej łaski Chrystusa. 

Naprawa życia i jego przemiana, 
zrzucenie z siebie starego człowieka  
i przeobrażenie się w nowego na wzór 
samego Jezusa mają być praktycz-
nym owocem corocznie obchodzonej 
pamiątki Bożego Narodzenia. Dlate-
go Kościół woła do nas słowami Jana 
Chrzciciela: „Przygotujcie drogę Panu, 
prostujcie ścieżki dla Niego”.

ks. dr Michał Dubicki
„Św. Jan Chrzciciel nauczający”

- Paolo Veronese, 1562, 
Galeria Borghese, Rzym.
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HISTORIA PAPIESTWA
                                                    cz.23Na podstawie „Pocztu papieży” Michała Gryczyńskiego opracował Jerzy Kruszewski

53. Święty Jan I (13 VIII 523 – 18 V 526)
Pochodził z Włoch. 
W chwili wyboru na Sto-

licę Piotrową był już starym, 
schorowanym diakonem 
rzymskim. Wcześniej nale-
żał przez pewien czas do 
grona zwolenników antypa-
pieża Wawrzyńca, jednak 
16 września 506 r. prze-
szedł na stronę prawowite-
go papieża – Symmacha. 
Po śmierci Hormizdasa to 
jego ogłoszono kolejnym 
biskupem Rzymu w nadziei, 
że zdoła doprowadzić do 

całkowitego pojednania z Bizancjum.
Pontyfikat Jana I przypadł na ostatni okres 

trzydziestoletniego panowania nad Italią Teo-
doryka Wielkiego. Ten wybitny wódz ostrogoc-
ki stylizował się na spadkobiercę augustów 
oraz cezarów i wzorował na strukturach daw-
nego cesarstwa rzymskiego, podejmując licz-
ne inicjatywy służące idei zbliżenia pomiędzy 
barbarzyńcami a Rzymianami. 

Rok po zakończeniu schizmy akacjańskiej, 
jeszcze przed elekcją prezentowanego tu pa-
pieża, cesarz Justyn I, wspierany przez swego 
siostrzeńca – Justyniana, przystąpił w 520 r. do 
rozprawy z arianami. Pozbawiano ich urzędów 

publicznych, zmuszano do odstępstwa od aria-
nizmu i konfiskowano świątynie. Prześladowa-
nie dotknęło wielu Gotów żyjących na terenie 
cesarstwa wschodniego. Teodoryk, jako Got  
i arianin, był oburzony represjami. Wezwał Ojca 
Świętego do Rawenny i zlecił mu upokarzającą 
rolę, oczekiwał, że ten zajmie się obroną here-
zji. Jan I miał poprowadzić grupę biskupów oraz 
senatorów do Konstantynopola, aby interwenio-
wać u cesarza w sprawie zaprzestania prześla-
dowań. Pomimo oporów zwierzchnik Kościoła 
zgodził się na tę misję, ponieważ obawiał się  
o los wiernych na Zachodzie. Nie zamierzał 
jednak zabiegać o zgodę cesarską na to, aby 
nawróceni na katolicyzm mogli powrócić do 
arianizmu. Król Teodoryk zlecił więc owo zada-
nie prawdopodobnie jednemu z delegatów.

Była to pierwsza w dziejach podróż pa-
pieska do stolicy Bizancjum. Doszło do niej  
w październiku 525 r. Następca św. Piotra zo-
stał przyjęty z wielkimi honorami. Na spotkanie 
wyszli mu mieszkańcy i z płonącymi świecami 
w dłoniach wprowadzili do miasta, a cesarz zło-
żył przed nim pokłon. Ojciec Święty celebrował 
tam liturgię z okazji świąt Bożego Narodzenia, 
natomiast kilka miesięcy później – 19 kwietnia 
526 r., w czasie ceremonii wielkanocnych, po-
sadzono go na wyższym tronie niż patriarchę 
Konstantynopola i to on nałożył cesarzowi tra-

dycyjną koronę. Cały ten splendor nie wpłynął 
jednak na przebieg mediacji, ponieważ Justyn I 
– choć warunkowo zgodził się zwrócić arianom 
kościoły – stanowczo odmówił stworzenia na-
wróconym możliwości powrotu do wyznawania 
heretyckiej wiary. 

Zanim delegacja z papieżem zdążyła po-
wrócić do Rawenny, Teodoryk Wielki uwięził  
i skazał na śmierć dwóch wpływowych chrze-
ścijan: filozofa i męża stanu – Boecjusza,  
a także swojego teścia – Symmacha. Oskar-
żył ich, jako przedstawicieli arystokracji, o spi-
skowanie z Konstantynopolem przeciw niemu 
i państwu. Kiedy powrócił Jan I wraz z lega-
tami, rozsierdzony władca uznał ich misję za 
całkowicie nieudaną i zarzucił im zdradę. Nie 
ukrywał irytacji okazałym przyjęciem Jana I 
w stolicy Bizancjum, zabronił mu opuszczania 
Rawenny, manifestując, że popadł w niełaskę. 
Załamany i ciężko chory papież wkrótce zmarł. 
Według innej wersji wydarzeń został areszto-
wany na rozkaz królewski i skonał w więzieniu 
śmiercią głodową. 

Faktem jest, że lud uznał go za męczenni-
ka, ciało przewieziono z Rawenny do Rzymu,  
a podczas pogrzebu rozdzielono jego szaty.

Został pochowany w bazylice św. Piotra,  
a jego wspomnienie liturgiczne obchodzimy  
18 maja.

54. Święty Feliks IV (12 VII 526 – 22 IX 530)
W 529 r., pod koniec 

jego pontyfikatu, św. Be-
nedykt z Nursji osiadł ze 
swymi mnichami, żyjący-
mi według reguły ułożonej 
przez ich wielkiego zało-
życiela, na wzgórzu Monte 
Cassino. Wkrótce klasztor 
benedyktynów urósł do 
rangi centrum kultury du-
chowej Europy. Płynęły 
stamtąd pouczające lek-
cje modlitwy i myślenia 
według chrześcijańskich 
zasad, a także zalecenia, 

jak kształtować duchowe podstawy życia 
według benedyktyńskiej dewizy: ora et 
labora (módl się i pracuj), oraz wskazania 
dotyczące nowoczesnej organizacji pracy. 

Od 1964 r. św. Benedykt jest patronem 
Starego Kontynentu.

Feliks IV, bo do niego wracamy, przy-
szedł na świat w Sannio, w południowej 
Italii. Kiedy był jeszcze diako¬nem rzym-
skim, znalazł się w gronie delegatów wy-
słanych w 519 r. przez Hormizdasa do 
Konstantynopola. 

Papieżem obrano go dwa miesiące po 
śmierci Jana I, na rozkaz króla Italii – Teo-
doryka Wielkiego, który pragnął mieć w 
jego osobie lojalnego sojusznika. Feliks 
był więc protegowanym ariańskiego wo-
dza ostrogockiego, którego trzydziestolet-

nie panowanie dobiegało właśnie końca. 
Król zmarł półtora miesiąca po elekcji 

papieskiej, 30 sierpnia 526 r., a wtedy 
Italia została rozdarta przez dwa stronnic-
twa. Pierwsze tworzyli zwolennicy Gotów, 
skupieni wokół regentki Amalasunty, cór-
ki Teodoryka, która sprawowała władzę  
w imieniu jego nieletniego wnuka, a swo-
jego syna - Altaryka. Na czele drugiego - 
nacjonalistycznego stronnictwa germań-
skiego, wrogiego wobec Rzymian i przy-
jaznego Bizancjum, do którego należała 
większość senatorów, stał siostrzeniec 
Teodoryka – Teodat.

Papież utrzymywał dobre stosunki  
z regentką Amalasuntą i jej synem, a do- 
wód tego, że była to przychylność od-
wzajemniona, stanowił edykt królewski. 
Przywracał on przywileje rzymskiemu 
duchowieństwu, nad którym samodziel-
ną jurysdykcję w sprawach cywilnych  
i karnych miał sprawować papież. On, za 
zgodą Amalasunty, zdołał pozyskać dla 
chrześcijaństwa świątynie i budynki pu-
bliczne na Forum Romanum, m.in. Tem-
plum Sacrae Urbis. W kościele świętych 
Kosmy i Damiana na jego polecenie po-
wstała słynna mozaika apsydy.

Ojciec Święty udzielił listownie popar-
cia biskupowi Cezaremu z Arles w jego 
walce z semipelagianizmem – herezją 
głoszącą, że człowiek może zbawić się 
sam, bez łaski nadprzyrodzonej. Gdy po-

glądy biskupa Cezarego na temat łaski, 
oparte na nauce św. Augustyna, spotkały 
się ze sprzeciwem na synodzie w Valence 
w 528 r., papież przesłał mu 25 twierdzeń 
Kościoła o łasce i wolnej woli, opartych 
na tekstach biblijnych oraz na nauce oj-
ców Kościoła, a zwłaszcza św. Augusty-
na. Zostały one przyjęte przez II synod  
w Orange, w lipcu 529 r., a ostatecznie 
zaakceptował je zasiadający następnie 
na tronie papieskim Bonifacy II.

Feliks IV zaakceptował inicjatywę pod-
dawania próbom ludzi świeckich, którzy 
chcieli przyjąć święcenia kapłańskie, i wy-
raził żal z powodu powrotu wielu wyświę-
conych do życia świeckiego. Sam udzielił 
święceń kilkudziesięciu kapłanom, a pod 
koniec życia, kiedy już zapadł na zdro-
wiu, nałożył paliusz archidiakonowi Bo-
nifacemu, który był Gotem urodzonym  
w Rzymie. W ten sposób wskazał swego 
następcę na Stolicy Piotrowej, o czym 
poinformował dwór w Rawennie. Uczynił 
to z obawy, że po jego śmierci dojdzie do 
walk frakcyjnych o urząd papieski. Mimo 
to ta decyzja wywołała protesty ducho-
wieństwa i członków senatu rzymskiego.

Zmarł w Rzymie. Jego ciało złożono  
w bazylice św. Piotra, a epitafium na jego 
cześć głosi, że zdołał powiększyć zaso-
by papiestwa. Kiedyś wspominano go  
30 stycznia, obecnie – 22 września.

Cdn.
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PRZEWODNIKI NASZEJ WIARY

Przewodnik 
po Eucharystii
Część II - Odkryj Eucharystię krok po kroku

Odcinek 6: PRZYGOTOWANIE (cd.)  
- gesty liturgiczne

Człowiek przemawia językiem, którym się posłu-
guje, ale istnieje jeszcze inna forma przekazu – język 
gestów, nastroju, sposobów zachowania się. Ten ję-
zyk również jest bardzo bogaty. 

Nasze gesty, postawy, procesje tworzą dynamikę 
Eucharystii – wielkiego Sakramentu Miłości.

„Wiara ze słyszenia” zakłada głos, wypowiada-
nie, przekaz. Liturgia stanowi miejsce słuchania  
(Rz 10,17) tego, co głoszone, wypowiadania imion 
Bożych z szacunkiem, wzywania imienia Jezus. 

Św. Tomasz rozważa wzywanie imienia Bożego  
w modlitwie, w uwielbieniu Jego jako najlepszy sposób 
obecności przed Nim i stawienia się do Jego dyspozycji. 
Człowiek wznosi się ku Bogu, a w konsekwencji odda-
la się od tego, co Bogu jest przeciwne. Kościół określa 
wspólnotę modlitwy, społeczność wielbiących Boga. Nie 
można mówić o modlitwie tylko ustnej, zawsze modli się 
cały człowiek, całym sobą, ustami i sercem. Miłość, jak 
zauważył św. Franciszek Salezy, przemawia przez oczy, 
westchnienia, milczenie, zachowanie – postawy, gesty. 

Istnieje wiele gestów liturgicznych, do których świa-
domego wykonywania jesteśmy wezwani podczas 
liturgii. W pewnym sensie każdy ruch ręki, skłon, spoj-
rzenie mogą drugiemu coś powiedzieć, a więc wcho-
dzą w sferę gestów przekazujących duchowe treści.

Gesty rąk

„W ręce Twoje powierzam ducha mojego.” 
/Ps 31,6/

W liturgii oddajemy się Bogu Ojcu przez Jezusa 
Chrystusa. Znakiem tego są złożone ręce.

Składanie rąk przy modlitwie symbolizuje wznie-
sienie duszy do Boga i oddanie Mu się z wiarą. Gdy 
mamy złożone ręce, nasza postawa wyraża zaufanie 
i zawierzenie siebie i swojego życia Bogu jako Temu, 
który prowadzi i opiekuje się nami. 

Ręce składamy w dwojaki sposób: romański 
(palce zgięte, splecione, kciuki skrzyżowane) bądź 
gotycki (palce złączone, wyprostowane, kciuki skrzy-
żowane). Wydaje się, jakby ręce wyrastały z serca, 
obejmowały człowieka i wraz ze wszystkimi jego in-
tencjami modlitewnymi powierzały go w ręce Boga.

Kto składa dłonie, ten wstrzymuje się od świato-
wych czynności, a koncentruje się na służbie Bogu. 
Złożone dłonie są symbolem tego, że oddajemy się 
na służbę Bogu i w całości się Mu powierzamy. 

W liturgii Mszy św. kapłan trzyma ręce złożone 
podczas procesji do ołtarza, podczas aktu pokutne-
go, śpiewu „Chwała na wysokości Bogu” i wyznania 
wiary. Wierni składają w ten sposób ręce przy modli-
twie, zarówno w czasie liturgii, jak i poza nią.

podczas kolekty, modlitwy nad darami, modlitwy eu-
charystycznej, Modlitwy Pańskiej i modlitwy po Ko-
munii. Do nas, wiernych, zwraca rozłożone ręce, gdy 
nas pozdrawia, uświadamiając nam obecność Pana,  
i gdy wzywa nas do modlitwy o przyjęcie przez Boga 
darów ofiarnych.

Wzniesienie rąk to także gest wstawiennictwa, 
uwielbienia Boga za wszystkie dary i łaski, które otrzy-
mujemy od Niego. Znak ten przypomina nam Jezusa 
na krzyżu, który cierpiąc, w geście wzniesionych rąk 
zanosił modły do Ojca (wstawiennictwo) za tych, za 
których umierał, i wielbił Go przez swe posłuszeństwo.

„Potem spoczęła na mnie ręka Pana i wypro-
wadził mnie On w duchu na zewnątrz, i postawił 
pośród doliny.”                                       /Ez 37,1/

Nałożenie rąk to obrzęd, który w liturgii należy 
do najstarszych. Sięga on czasów Jezusa Chrystu-
sa, który wielokrotnie nakładał ręce na dzieci lub na 
chorych, których uzdrawiał (Mk 7,33; 10,16; Łk 4,40; 
Dz 6,6; 2 Tm 1,6). Gest ten „wszedł” do obrzędu na-
maszczenia chorych. 

Znaczenie nałożenia rąk zależy od obrzędu, w któ-
rym się je stosuje. Nakłada się ręce przy udzielaniu  
błogosławieństwa, co oznacza łaskawość Boga  
w Trójcy Jedynego, który jest źródłem wszelkiej świę-
tości. W obrzędzie sakramentu chrztu, bierzmowa-
nia, namaszczenia chorych nałożenie ręki z równo-
czesnym namaszczeniem olejem krzyżma przeka-
zuje treść, że Duch Święty udziela się jako Dar.

Bóg wciąż nam daje znaki swojej obecności i opie-
ki. Dotyka nas swoją miłością, leczy nasze zranie-
nia, umacnia w działaniu. Jesteśmy „w Jego rękach”:  
„Ty ogarniasz mnie zewsząd i kładziesz na mnie 
swą rękę. Gdybym przybrał skrzydła jutrzenki, za-
mieszkał na krańcu morza: tam również Twa ręka 
będzie mnie wiodła i podtrzyma mię Twoja prawica”  
(Ps 139, 5.9-10).

Dotknięcie przez nałożenie rąk wyraża moc, którą 
Pan obdarza wybranych przez siebie ludzi. Jest zna-
kiem błogosławieństwa, obietnicą pomocy, a także 
znakiem przekazania władzy lub pełnomocnictwa do 
spełnienia pewnego urzędu. Poprzez nałożenie rąk 
Apostołowie powoływali i wprowadzali osoby do misji 
głoszenia Słowa i sprawowania sakramentów. 

Św. Paweł pisze do Tymoteusza: „Z tej właśnie 
przyczyny przypominam ci, abyś rozpalił na nowo 
charyzmat Boży, który jest w tobie przez włożenie 
moich rąk” (2 Tm 1,6). 

Obecnie w obrzędzie sakramentu święceń nało-
żenie rąk oznacza przekazanie władzy kapłańskiej. 
Jest to gest epikletyczny, przyzywający działania Du-
cha Świętego. W ten sposób Kościół prosi Boga Ojca 
o dokonanie „wielkich dzieł” przez Ducha Świętego  
i oddaje daną osobę Bogu. 

Gdy z powodu odległości lub z powodu dużej 
liczby osób nie może nastąpić bezpośrednie nałoże-
nie rąk, stosuje się wyciągnięcie rąk lub jednej ręki.  
W ten sposób kapłan w imieniu wspólnoty Kościo-
ła prosi Boga o błogosławieństwo dla danej osoby 
lub zgromadzenia wiernych (np. uroczyste błogosła-
wieństwo na zakończenie Mszy św.). 

W trakcie Mszy św. kapłan wyciąga również ręce 
nad darami ofiarnymi podczas modlitwy kierowanej 
do Ducha Świętego, aby dary te stały się Ciałem  
i Krwią Jezusa Chrystusa (konsekracja, czyli napeł-
nienie Bożą obecnością, uświęcenie, które dokonuje 
się w czasie przeistoczenia).

„Umywam moje ręce na znak niewinności i ob-
chodzę Twój ołtarz, Panie, by obwieszczać gło-
śno chwałę i rozpowiadać wszystkie Twoje cuda. 
Panie, miłuję dom, w którym mieszkasz i miejsce, 
gdzie przebywa Twoja chwała.” /Ps 26, 6-8/

„Pragnę, aby mężczyźni modlili się na każdym 
miejscu, wyzbywszy się gniewu i kłótni; niech 
modlą się, wznosząc czyste ręce” (1 Tm 2,8) – 
swojego ucznia, Tymoteusza, upominał św. Pa-
weł. Wzniesione ręce symbolizują czystość na-
szej modlitwy i czystość duszy – mamy stawać 
przed Bogiem bez gniewu, sporów i waśni.

Wzniesione ręce – rozłożenie rąk i wzniesienie 
ich nieco w górę, tak jak kapłan trzyma je podczas 
odmawiania modlitw mszalnych, to najstarsza forma 
postawy modlitewnej w liturgii. Gest ten oznacza, że 
adresatem modlitwy jest Bóg. Symbolizuje człowie-
ka, który z całą ufnością zwraca się do Pana i ocze-
kuje od Niego pomocy.

Bóg wznosi ręce w geście błogosławienia swoje-
go ludu. Zsyła na ludzi potrzebne im łaski i wspiera 
ich swoją mocą. 

Podczas modlitwy ze wzniesionymi rękoma duch 
ludzki nie pozostaje przy ziemskich sprawach, lecz 
podnosi się ku Bogu w postawie uwielbienia. Wznie-
sione ręce oznaczają też prośbę. Człowiek niczego 
w nich nie trzyma, albowiem rzeczywiście niczego 
wartościowego sam z siebie nie posiada. Wszystkie-
go oczekuje od Boga, prosi Go o łaski. Podniesienie 
dłoni do góry w trakcie błagalnej modlitwy wyraża 
mocne przekonanie, wiarę w jej wysłuchanie – czło-
wiek w tej postawie jakby już odbiera to, co stanowi 
przedmiot jego prośby. 

Wzniesione ręce Hioba dopełniają błagalnego 
aktu wzywania pomocy Bożej, jednocześnie wska-
zując, że owo błaganie może zostać wysłuchane 
jedynie wówczas, gdy zanosi je człowiek „wiernego 
serca”: „Gdy będziesz miał wierne serce, do Niego 
wzniesiesz swe ręce” (Hi 11,13).

„My nie tylko podnosimy ręce, lecz także 
rozkładamy, wzorując się na cierpieniach Pana 
Jezusa; wyznajemy Go w modlitwie.” /Tertulian/
 
Jezus Chrystus rozkładając ręce na krzyżu, stał 

się Pośrednikiem Zbawienia dla świata. Przez swe 
doskonałe posłuszeństwo uwielbił Ojca i wypro-
sił wszelkie łaski dla ludzkości. My wznosząc ręce  
w modlitwie, czynimy to ze świadomością, że dzięki 
posłuszeństwu, zostaniemy wysłuchani. Przypomina-
my sobie także, że wszelkie służenie Bogu i wszelka 
prośba dokonują się tylko przez Chrystusa, z Chrystu-
sem i w Chrystusie. W Nim bowiem, przez Jego krzyż 
i wywyższenie, mamy wszyscy przystęp do Ojca. 

Postawę tę przyjmuje przewodniczący zgroma-
dzenia liturgicznego, jako że występuje w imieniu 
Chrystusa. Celebrans wykonuje uniesienie rąk 
jako gest liturgiczny, towarzyszący jego modlitwom  
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Obmycie rąk to w liturgii jeszcze jeden gest sym-
boliczny wykonywany rękami. Sięga on początków 
istnienia Kościoła, a podyktowany był koniecznością. 
Celebrans bowiem po przyjęciu darów ofiarnych mu-
siał obmyć sobie ręce, zanim przystąpił do dalszego 
sprawowania Najświętszej Ofiary. Początkowo trak-
towano to jako zabieg praktyczny i higieniczny, z cza-
sem nabrał on znaczenia symbolicznego. Św. Cyryl 
Jerozolimski tłumaczył symbolikę tego gestu: „Trzeba 
być czystym od grzechu i niesprawiedliwości”.

Zwyczaj symbolicznego umywania rąk przyjął się 
powszechnie także poza liturgią. Euzebiusz z Ceza-
rei zaświadczał, że chrześcijanie zawsze myli sobie 
ręce przed modlitwą, choć nieraz nie było to koniecz-
ne. Na spotkanie z Bogiem trzeba iść bowiem czy-
stym fizycznie i duchowo.

        Symboliczne znaczenie obmycia rąk prze-
trwało w liturgii do naszych czasów. Po przygotowa-
niu darów ofiarnych kapłan umywa ręce, wypowiada-
jąc słowa: „Obmyj mnie, Panie, z mojej winy i oczyść 
mnie z grzechu mojego”. Mszał daje takie wyjaśnie-
nie: „Obrzęd ten wyraża pragnienie wewnętrznego 
oczyszczenia” (OWMR, 52).

„Natomiast celnik stał z daleka i nie śmiał na-
wet oczu wznieść ku niebu, lecz bił się w piersi  
i mówił: <Boże, miej litość dla mnie, grzesznika!>” 

/Łk 18,13/

Bicie się w piersi należy do gestów wykonywa-
nych rękami. Od samego początku uważano to za 
znak usposobienia pokutnego i żalu za grzechy.  
W takim sensie bicie się w piersi znamy z Ewangelii, 
gdzie celnik „bił się w piersi, mówiąc: <Boże, miej li-
tość dla mnie grzesznika>”. Podobnie było, gdy Chry-
stus umierał na krzyżu. Gdy tłumy zobaczyły, co się 
działo, „wracały bijąc się w piersi” w poczuciu winy 
(Łk 23,48).

Bicie się w piersi wskazuje na serce – ośrodek 
życia i siedlisko uczuć, uważane za źródło grzechu. 
Sam Chrystus stwierdza: „Z serca bowiem pochodzą 
złe myśli” (Mt 15,19). Dlatego ten gest pokutny, będą-
cy znakiem skruchy i szczerego wyznanie grzechów, 
ma na celu oczyszczenie serca.

Życie religijne wymaga sygnatury pod czynami,  
i to w pierwszej osobie liczby pojedynczej. Gest bicia 
się w piersi pełni rolę wskazania, że o mnie tu chodzi 
(to ja jestem autorem danego czynu, w konsekwencji 
to ja zgrzeszyłem), oraz odnoszenia wymawianych 
modlitw wprost do własnej osoby. 

Przyznanie się przed Bogiem i braćmi do własnej 
niedoskonałości albo nawet ciężkiej przewiny poma-
ga nam w uświadomieniu sobie naszej grzeszności. 
Jest to niezbędny akt, aby sprawować „święte miste-
rium” naszego zbawienia.

W liturgii bicie się w piersi stosuje się tam, 
gdzie tekst modlitwy mówi o pokucie, winie, żalu 
za grzechy. Uderzamy się w piersi przy słowach: 
„moja wina”, „przepuść nam, Panie”, „zmiłuj się 
nad nami”, „Boże, bądź miłościw mnie grzeszne-
mu”, itp. i przy sakramencie pokuty. 

Natomiast nie uderzamy się w piersi podczas 
wymawiania słów: „Panie, nie jestem godzien…” 
oraz „Baranku Boży, który gładzisz…”, z uwagi 
na to, że te formuły nie stanowią wyznania win.

Gesty ciała
 

„Panu, Bogu swemu, będziesz oddawał po-
kłon i Jemu samemu służyć będziesz.” /Mt 4,10/

Pokłon to znak szacunku, wyraz czci i pokory. 
Bardzo często stosuje się go w liturgii wschodniej, 
która nie zna klękania, natomiast często i chętnie sto-
suje pokłon jako formę uwielbienia oraz znak głębo-
kiego szacunku. W liturgii rzymskiej pokłon jest zaś 
znakiem zarówno głębokiego szacunku, jak również 
usposobienia pokutnego, szczególnie wtedy, gdy 
wiąże się on z prośbą o oczyszczenie z grzechów 
(stosowany w sakramencie pokuty, przy spowiedzi 
powszechnej, w akcie pokuty).

Rozróżnia się dwa rodzaje pokłonów: pochylenie 
głowy i pochylenie ciała (OWMR, 234).

Pochylenie ciała – głęboki pokłon (z pochyleniem 
ramion) składa celebrans wraz z asystą przed ołta-
rzem (symbolizującym Chrystusa), podchodząc do 
niego przy rozpoczęciu lub odchodząc po zakończo-
nej celebracji, gdy nie ma tabernakulum z Najświęt-
szym Sakramentem. 

Podczas okadzenia ołtarza i krzyża również skła-
da się (przynajmniej na początku) pokłon głęboki.

Pokłon głęboki może też być wyrazem pokornej, 
pełnej szacunku prośby. W ten sposób stoi pochy-
lony diakon przed biskupem lub prezbiterem, gdy 
prosi o błogosławieństwo przed głoszeniem Ewan-
gelii. Podobnie czyni kapłan głoszący Ewangelię, 
gdy głównym celebransem jest biskup. Kapłan cele-
brujący Mszę św. wykonuje głęboki pokłon podczas 
odmawiania modlitw: „Wszechmogący Boże, oczyść 
i przyjmij nas, Panie…” (OWMR, 234b). Ponadto po-
chyla się nieco, kiedy w czasie konsekracji wymawia 
słowa Pańskie.

Pochylamy się głęboko podczas wyzna-
wania wiary, na słowa: „I za sprawą Ducha 
Świętego przyjął Ciało z Maryi Dziewicy i stał 
się człowiekiem” – na znak uwielbienia dla całe-
go Misterium Odkupienia, które rozpoczęło się 
Wcieleniem Chrystusa. Wyjątek stanowią dwa 
święta w roku: w Zwiastowanie Pańskie (25 III) 
oraz w Boże Narodzenie (25 XII) na te słowa 
przyklękamy.

Pochylamy głowę, wymawiając razem imio-
na Trzech Osób Boskich (doksologia „Chwała 
Ojcu”), imię Jezusa (doksologia „Chwała na 
wysokości Bogu”), Najświętszej Maryi Pan-
ny i świętego, na którego cześć odprawia się 
Mszę św. lub który jest patronem dnia, kościoła 
(OWMR, 234a).

Pochylenie głowy może być wykonywane zarów-
no wobec celebransa, jak i ołtarza, przez wypełniają-
cych swoje funkcje podczas zgromadzenia liturgicz-
nego. Podobnie w czasie uroczystego błogosławień-
stwa lub modlitwy nad ludem pochylają się wszyscy 
wierni, przyjmujący błogosławieństwo, do czego 
może ich wcześniej wezwać diakon lub kapłan.

Skinięcie głowy w stronę osób, obrazów i przed-
miotów to również gest liturgiczny.

„Aby na imię Jezusa zgięło się każde kola-
no istot niebieskich i ziemskich, i podziemnych, 
i aby wszelki język wyznał, że Jezus Chrystus 
jest Panem.”                                     /Flp 2, 9-11/

Przyklęknięcie jest znakiem oddania Bogu czci, 
znakiem adoracji. Klękając przed Jezusem, czyni-
my krótkie i proste wyznanie wiary: uznajemy Go za 
swojego Pana, za Króla wszechświata, wszystkich 
bytów widzialnych i kosmosu. W ten sposób przez 
krótką chwilę oddajemy najwyższą cześć Temu, któ-

ry uobecnia się w Kościele „przez wszystkie dni aż do 
skończenia świata” (Mt 28,20).

Przyklęknięcie świadczy o pragnieniu człowieka, 
aby oddać Bogu cześć, aby zbliżając się do Niego, 
przywitać Go lub pożegnać w sposób najbardziej 
właściwy. 

Przyklękamy na jedno kolano (prawe) tylko 
przed Najświętszym Sakramentem oraz przed 
krzyżem, od jego adoracji w Wielki Piątek do 
rozpoczęcia Wigilii Paschalnej. Przed Najświęt-
szym Sakramentem zarówno przechowywa-
nym w tabernakulum, jak i wystawionym do 
publicznej adoracji. Czynimy to, gdy dochodzi-
my do ołtarza, na którym przechowywany jest 
Najświętszy Sakrament, kiedy odchodzimy od 
niego lub przechodzimy przed tabernakulum.

W liturgii przyklęknięcie kapłana i służby liturgicz-
nej należy odróżnić od postawy klęczącej wiernych. 
W czasie Mszy św. kapłan przyklęka kilka razy:

a/ przychodząc do ołtarza, przy którym znajduje 
się Najświętszy Sakrament. W ten sposób oddaje 
najwyższą cześć Jezusowi, którego będzie repre-
zentował w czasie sprawowania Eucharystii. Ten 
gest jest bardzo krótką adoracją, a w pewnym sensie 
także powitaniem Chrystusa;

b/ podobnie przy odejściu od ołtarza, po zakoń-
czeniu celebracji liturgicznej, kiedy gest ten może 
oznaczać pożegnanie;

c/ szczególną wymowę gest ten posiada w cza-
sie przeistoczenia: najpierw po ukazaniu Hostii,  
a później kielicha z Krwią. Choć przyklęknięcie trwa 
bardzo krótko, wyraża największą cześć, adorację 
Chrystusa, wielbienie tajemnicy, która mocą Ducha 
Świętego uobecnia się na ołtarzu (OWMR, 233);

d/ kapłan przyklęka także w czasie obrzędów Ko-
munii św.: po odmówieniu modlitwy przygotowującej 
do przyjęcia Ciała i Krwi Chrystusa, przed ukaza-
niem wiernym Świętej Hostii. Wtedy też wierni przyj-
mują postawę klęczącą, aby przez chwilę adorować 
Jezusa Chrystusa, Baranka Bożego, który gładzi 
grzechy świata. 

„Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudze-
ni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię.” 

/Mt 11,28/

Kroczenie w procesji podczas sprawowania li-
turgii ma głęboki sens teologiczny. Nasze życie jest 
drogą. Codziennie wykonujemy setki ruchów, prze-
mieszczeń, zmienia się otoczenie, spotykani ludzie. 
Trwamy w drodze. Każdego dnia podejmujemy ją na 
nowo, zdążając ku Temu, który jest Źródłem i Celem 
naszego pielgrzymowania, do miejsca, które dla nas 
przygotował.

Tę prawdę w szczególny sposób wyrażają pro-
cesje. Prototypem procesji jest wędrówka Ludu 
Wybranego z niewoli egipskiej do Ziemi Obiecanej,  
w Nowym Testamencie natomiast Pascha Chrystu-
sa, Jego przejście ze śmierci do życia.
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Jezus podejmuje drogę krzyżową, która prowadzi 
Go na Golgotę, i właśnie na tę drogę nas zaprasza: 
„Kto chce pójść za Mną, niech się zaprze samego 
siebie, niech weźmie krzyż swój i niech Mnie naśla-
duje” (Mk 8,34). 

„Ja jestem drogą, prawdą i życiem. Nikt nie przy-
chodzi do Ojca inaczej, jak tylko przeze Mnie” (J 14,6). 
Idąc w procesji, pamiętamy o tym, że to Chrystus 
prowadzi nas do Ojca i wzywa, abyśmy szli za Nim. 
Dlatego wiele procesji (np. wejście i wyjście w czasie 
Mszy św.) poprzedza krzyż – symbol Chrystusa.

Każda procesja liturgiczna obrazuje nowy lud 
Boży, wędrujący za Chrystusem do Królestwa Nie-
bieskiego. Takie znaczenie posiadają wszystkie 
procesje: pokutne, błagalne, maryjne, obrzędowe. 
Są one uroczystą celebracją wędrówki Kościoła ku 
wieczności, do niebieskiego Jeruzalem, Kościoła 
zbawionych (por. KKK, 1344).

W czasie liturgii Mszy św. wyróżniamy procesje: 
na wejście, na wyjście, z Ewangelią, z darami i komu-
nijną. Każda z nich ma swoje szczególne znaczenie:

a/ procesje wejścia i wyjścia wyraźnie ukazują 
nam związek codzienności z liturgią, zwracają też 
naszą uwagę na osobę kapłana, który reprezentuje 
samego Chrystusa;

b/ procesja z Ewangelią jest znakiem czci odda-
wanej słowom samego Chrystusa, który przemówi 
za chwilę do swego ludu przez usta kapłana;

c/ procesja z darami jest wyrazem naszego 
uczestnictwa w ofierze Chrystusa, pójścia za Nim 
Jego drogą krzyżową. To znak naszej gotowości do 
wejścia razem z Nim na Golgotę i oddania Ojcu na-
szego życia, które symbolizują składane dary;

d/ procesja komunijna szczególnie uświadamia 
nam, że jesteśmy pielgrzymami w drodze do domu 
Ojca. Chrystus umacnia nas swoim Ciałem i Krwią, 
spełniając daną obietnicę: „Przyjdźcie do Mnie wszy-
scy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was 
pokrzepię” (Mt 11,28). Pan przychodzi nie tylko do 
mnie, ale do wszystkich, którzy przyjęli zaproszenie 
na Ucztę. To wielka radość całej wspólnoty Kościoła, 
wyrażająca się m.in. we wspólnym śpiewie.

Głęboki sens teologiczny procesji domaga się 
właściwego wykonywania posługi. Nie biegniemy 
więc, „nie chodzimy”, ale uroczyście kroczymy. Kryje 
się w tym powaga i dostojeństwo, płynące z wielko-
ści przeżywanych tajemnic, a także radość służenia 
Panu i zapowiedź przyszłej chwały w królewskim 
orszaku Nieba. „Trzeba się starać, aby te czynności 
były wykonywane godnie, pięknie, z towarzyszeniem 
właściwych śpiewów” (OWMR, 22).

W Piśmie Świętym czytamy o wielu wydarze-
niach, w których znajdujemy określenie: „Bóg 
wejrzał”, „Chrystus spojrzał na niego”.

Spojrzenie, choć nie jest tak wyraźną zewnętrzną 
czynnością, jak gesty rąk czy pokłony, zasługuje na 
szczególne podkreślenie. Seneka pisał: „Ludzie bar-
dziej wierzą oczom niż uszom”, czyli łatwiej wierzą w 
coś, czego są naocznymi świadkami. „Widzi się do-
brze tylko sercem” – pisał Antoine de Saint-Exupéry. 
Oko najbardziej współpracuje z sercem. Oczy posia-
dają swoją mowę. Podkreślenie „patrzenia” wiąże się 
także z faktem, że liturgia – dialog pomiędzy Bogiem 
i człowiekiem – dokonuje się nie tylko przez mowę 
i słuchanie, ale również przez przestrzeń, światło, 
ruch, szaty, księgi…

Aby w pełni uczestniczyć w liturgii, trzeba pa-
trzeć i przez rzeczy widzialne dostrzegać to, co 
niewidzialne. Widzieć najpierw współuczestników, 
na nowo popatrzeć na ołtarz, miejsce proklama-
cji Słowa Bożego, kwiaty, przygotowane do spra-
wowania liturgii naczynia, a następnie liturgiczne 
szaty. Wielką rolę odgrywa widzenie tego, co się 
dokonuje w liturgii.

Panie Jezu, Światłości świata, 
proszę Ciebie, 
daj przez szczególną łaskę Twoją,
abym światłem prawdy oświecony,
poznał stan duszy mojej;
abym szczerze za moje winy żałował;
abym powrócił na drogę  
sprawiedliwości i cnoty;
ażebym tym sposobem, 
obchodząc pamiątkę  
przyjścia Twego na ziemię  
w życiu doczesnym,
mógł Cię z czystą duszą  
i z czystym sercem
uwielbiać w niebieskiej ojczyźnie.
Amen.

Zapraszamy do księgarenki parafialnej

EFFATY
która mieści się w prawym 
przedsionku świątyni.

Oprócz książek można tu zakupić:
● kalendarze ● świece ●

● okolicznościowe kartki ●
● różańce ● medaliki ●

i inne dewocjonalia.

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

Żywy
Różaniec
Zapraszamy stałych i nowych 
członków na spotkanie wspólnotowe 
Kół Żywego Różańca,  
które odbędzie się dziś, 9 grudnia,  
o godz. 16.00, w kanonii.

Podnoszenie oczu zawsze rozumiano jako znak 
zewnętrzny kierowania duszy do Boga. Modlący się 
człowiek spontanicznie podnosił swój wzrok ku górze 
wraz z myślami (Ps 122; Ps 123; Łk 16,23; J 11,41). 

Rytuał Rzymski w 1614 r. wymagał na przykład 
podnoszenia oczu podczas przygotowania darów 
ofiarnych czy przed konsekracją. Ta praktyka mia-
ła ułatwić uprzytomnienie sobie obecności Bożej 
i osiągnięcie większej serdeczności w modlitwie. 
Posoborowa odnowa liturgiczna wymaga, aby oczy 
były zwrócone na ołtarz, na obrzędy, na lektora, na 
głoszącego Słowo Boże, w celu łatwiejszego zacho-
wania zgodności między myślami, słowami i czynno-
ściami liturgicznymi. Według Kanonu Rzymskiego  
(I modlitwa eucharystyczna) kapłan podnosi obec-
nie wzrok przed przeistoczeniem: „(…) wziął chleb 
w swoje święte i czcigodne ręce, podniósł oczy ku 
niebu…”.

Warto w tym miejscu zauważyć, że kapłan i mini-
stranci, przygotowując się do posługi, przed rozpo-
częciem Mszy św. odmawiają następującą modlitwę: 

„[…] Proszę Cię Panie Jezu o łaskę skupienia, 
by myśli moje były przy Tobie, 
by oczy moje były zwrócone na ołtarz,
a serce moje oddane tylko Tobie.”

„To, co robimy w liturgii, jest ważne, ponieważ 
jest to przedłużenie i aktualizacja gestów Pana. 
[...] Gesty w liturgii są piękne, ponieważ są to 
gesty samego Chrystusa i mają one opowiadać 
o miłości Chrystusa. [...] Prawdziwym pięknem 
liturgii jest intencja, którą ożywia gest. Kościół 
powtarzając te gesty, rozpoznaje w nich swo-
jego Pana. Piękno w liturgii nie zależy wpierw 
od sztuki, ale od miłości. Bez miłości nawet naj-
piękniejsze celebracje są pustymi rytami.” 

/ks. abp Piero Marini/
               Ania i Zbyszek Kozikowscy
               Konsultacja: 
               ks. dr Waldemar R. Macko

CUDA EUCHARYSTYCZNE

Cud w Krakowie
- Polska, 1345 r.

W 1345 r. w krakowskim kościele pw. Wszystkich Świę-
tych, w noc poprzedzającą uroczystość Bożego Ciała, 
złodzieje rozbili tabernakulum i zabrali puszkę z konse-
krowanymi komunikantami. Kiedy spostrzegli się, że nie 
jest ona ze szlachetnego metalu, zawiedzeni, wyrzucili 
ją za miastem w porośnięte trawą mokradła. Podczas 
trzech kolejnych nocy świetlista łuna biła z tego miejsca. 

Dochodzono przyczyny zjawiska. Upatrywano w nim zapowiedź nadciągających na 
miasto nieszczęść. Biskup nakazał post. 

Po kilku dniach śmiałkowie odnaleźli w trawach i błocie puszkę z Hostiami. Zaniesiono 
ją do katedry i urządzono nabożeństwo wynagradzające za popełnione świętokradztwo. 

Na miejscu znaleziska król Kazimierz Wielki kazał wybudować kościół pw. Bożego 
Ciała, a wokół niego osadę, nazwaną później Kazimierzem.

Opracowali: A. i Z. Kozikowscy

Kościół pw. Bożego C
iała, Kraków.
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WIADOMOŚCI Opracowała: Anna Biesiekierska

Ponad 9 mln zł na Świątynię 
Opatrzności Bożej

Ponad 9 mln zł zebrano przez dziesięć miesięcy tego roku na budowę Świątyni 
Opatrzności Bożej, która powstaje w Wilanowie – we wtorek poinformował me-
tropolita warszawski, kard. Kazimierz Nycz. Podkreślił, że 3,5 mln zł z tej sumy 
pochodzi ze zbiórki do puszek prowadzonej podczas obchodów czerwcowego 
Święta Dziękczynienia. 

Metropolita warszawski powiadomił, 
że obecnie kontynuowane są m.in. prace 
nad kopułą świątyni, kończony jest dach 
nad Muzeum Jana Pawła II i Prymasa 
Wyszyńskiego. Dodał, że konieczne jest 
jak najszybsze otwarcie nowoczesne-
go muzeum Jana Pawła II, gdyż jego 
kanonizacja „zbliża się krok po kroku”.  
– Nie znamy jednak jeszcze żadnych ter-
minów – zaznaczył. 

Prezes Centrum Opatrzności Bożej, 
Piotr Gaweł, poinformował, że swoje dat-
ki na budowę świątyni stale przekazuje  
30 tys. darczyńców. 

Powstający w warszawskim Wilanowie 
kompleks Centrum Opatrzności Bożej 
składa się z Muzeum Jana Pawła II i Pry-
masa Wyszyńskiego, Świątyni Opatrz-
ności Bożej oraz Panteonu Wielkich Po-
laków. W Panteonie pochowani zostali 
m.in. ostatni prezydent Rzeczypospolitej 
na uchodźstwie – Ryszard Kaczorowski, 
pierwszy po 1989 r. minister spraw zagra-
nicznych – Krzysztof Skubiszewski, poeta 
ks. Jan Twardowski oraz księża, którzy 
zginęli w katastrofie pod Smoleńskiem. 
Umieszczono tam symboliczny grób pa-
pieża Jana Pawła II. Znajduje się też 
relikwiarz z fragmentem sutanny z jego 
krwią z zamachu na placu św. Piotra. 

Budowę Świątyni Opatrzności Bo-
żej rozpoczęto w 2002 r. jako „wyraz 

wdzięczności narodu wobec Boga za 
dar wolności”. Jest to inicjatywa podjęta  
w II połowie lat 90. przez ówczesnego 
prymasa Polski – kard. Józefa Glempa –  
i wsparta przez Sejm.

Autorzy podręcznika  
krytykują sądy?

Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia” domaga się od MEN wycofania  
z użytku podręcznika: „Wiedza o społeczeństwie”, autorstwa Elżbiety Do-
brzyckiej i Krzysztofa Makary – podaje „Gazeta Wyborcza”. 13-letni gimnazja-
lista może tam przeczytać, że: „Polskie sądy źle funkcjonują, w środowisku 
obowiązuje klanowa solidarność, nie eliminuje się sędziów złych lub skorum-
powanych”.

– Młodym ludziom wpajamy, że sądy są 
niewiarygodne, a sędziowie przekupni.  
To podważy w nich wiarę w sprawiedli-
wość i praworządność. Ten podręcznik 
obraża nas – mówi sędzia Maciej Strą-
czyński, prezes „Iustitii”. 

Współautorka książki, Elżbieta Do-
brzycka, jest zaskoczona zarzutami:  
– To tekst źródłowy, ma służyć jako pod-
stawa do debaty w klasie. 

Minister może wycofać podręcznik 
ze szkół na wniosek jego wydawcy albo  
„w przypadku, gdy co najmniej dwóch 
rzeczoznawców stwierdzi, że utracił aktu-
alność lub przydatność dydaktyczną”, ale 
w MEN takiej sytuacji nie pamiętają.

Polak po studiach
Polak po studiach chce zarabiać  

2,2 tys. zł, czyli sześć razy mniej niż 
jego rówieśnik w Wielkiej Brytanii 
– podaje „Dziennik Gazeta Prawna”  
w oparciu o raport firmy Deloitte. 

To mniej niż Hiszpanie, którzy oczeku-
ją 1 tys. euro (pensja minimalna w tym 
kraju wynosi 641 euro, czyli ok. 2600 zł), 
czy Brytyjczycy, gdzie średnia zarobków  
w grupie 25-34-latków sięga 2,1 tys. funtów 
(10,7 tys. zł). W UE niższe ambicje płacowe 
od Polaków mają tylko Litwini (1946 zł) oraz 
Łotysze (1948 zł). 

Z raportów Instytutu Spraw Publicz-
nych, a także z wyliczeń NSZZ „Solidar-
ność” wynika, że 65-70% Polaków do  
30. roku życia pracuje na umowach śmie-
ciowych. Nie płacą składek, nie mają 
płatnych urlopów i zwolnień, nie odkłada-
ją na emeryturę. Pod względem liczby za-
trudnionych na tychże umowach Polska 
wyprzedza nawet Hiszpanię. Tam odse-
tek osób między 25. a 30. rokiem życia, 
pracujących w ten sposób, to 30-40%.

Bon na starość
W tym miesiącu na biurko ministra 

pracy ma trafić projekt ustawy o opie-
ce nad osobami, dla których jest ona 
niezbędna – ustaliła „Rzeczpospoli-
ta”. Zgodnie z nim każda osoba niesa-
modzielna będzie dostawała bon, któ-
rym zapłaci za opiekę. 

Bon opiekuńczy otrzymają ci, którzy 
uzyskają jeden z trzech stopni niesa-
modzielności. O stopniu niesprawności 
zdecydują te same komisje, które odpo-
wiadają za orzecznictwo w sprawie nie-
pełnosprawności. 

Zgodnie z wyliczeniami pracujących 
nad ustawą ekonomistów, za I stopień 
niesprawności przysługiwać ma 1 tys. zł, 
za II i III odpowiednio 850 i 650 zł. Bony 
będzie można realizować na rynku usług 
opiekuńczych. 

Bony dla najmniej samodzielnych będą 
wprowadzane stopniowo już w 2014  
i 2015 r. Osoby z umiarkowanym stop-
niem niesamodzielności dostawałyby bon 
od 2016 r., a ci z najniższym – po 2017 r.

„Klimaty” dostępne są teraz także 
na stronie internetowej naszej parafii:

www.parafiawilanow.pl
Zarówno nasza parafia, 
jak i Fundacja Ecclesia 
Villanovensis są także 
obecne na Facebook’u.
www. facebook.com/parafia.wilanow
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Wszystkich, którzy kochają 
muzykę i śpiew, zapraszamy 
do chóru parafialnego. 

Próby odbywają się we wtorki,  
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.

zaprasza na:
wystawę zbiorową

IKON
która będzie prezentowana  

do połowy stycznia
ZAPRASZAMY!

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.

ŚWIECE CARITAS
W tym roku Wigilijne Dzieło Pomocy 

Dzieciom odbywa się pod hasłem: „PO-
DZIEL SERCE – POMNÓŻ MIŁOŚĆ”. 
Pieniądze uzyskane z roz- 
prowadzania świec Cari-
tas przeznacza na wspo-
maganie dzieci z rodzin 
ubogich, aby ratować je 
przed społecznym dzie-
dziczeniem biedy, bez-
robocia i wykluczeniem 
społecznym. 

W ubiegłym roku rozprowadzono 3 mln 
świec, a uzyskane w ten sposób środki 
przeznaczono na dożywianie, edukację  
i wakacje dla dzieci z ubogich rodzin.

Ta świeca to symbol świąt i solidarno-
ści z najuboższymi w naszym kraju.

Można również wysyłać SMS-y wspo-
magające tę szlachetną inicjatywę, na 
numer 72052 o treści POMAGAM. 

Tradycyjnie już nasza Parafia włączyła 
się w akcję rozprowadzania świec Caritas. 
Zachęcamy do nabywania tych pięknych 
świec, które ozdobią nasze świąteczne 
stoły i mogą być miłym upominkiem.

Wolontariusze Caritas 
parafii św. Anny w Wilanowie

KIERMASZ 
MIKOŁAJKOWY

Serdecznie zapraszamy na dzisiejszy  
KIERMASZ MIKOŁAJKOWY, który odbędzie się 

w Saloniku Wilanowskim (w dzwonnicy),  
od godz. 10.00 do 15.00. 

Będzie to doskonała okazja do zaopatrzenia się  
w niezwykłe, oryginalne prezenty i świąteczne ak-
cesoria. Każdy z pewnością znajdzie coś dla siebie.

• ikony
• miniatury malarskie
• biżuteria autorska
• stroiki bożonarodzeniowe
• ozdoby choinkowe

zadanie 1: 

Wykreśl słowa, które są związane z Adwentem. 
Pozostałe litery, czytane poziomo, utworzą rozwiązanie. 

P R O R A T Y R Z Y
J W I E N I E C Ś C
G A U D E T E I E .

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

1 W II Niedzielę Adwentu obchodzimy Dzień Modlitw za Kościół 
na Wschodzie. 

2 13 grudnia obchodzimy uroczystość św. Łucji,  
dziewicy i męczennicy.

3 14 grudnia wspominamy św. Jana od Krzyża,  
kapłana i doktora Kościoła

4 Podczas Mszy św. roratniej obowiązuje fioletowy kolor  
szat liturgicznych. 

Autor: Maciej Lichota

W piątek, 14 grudnia, 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

„(…) 
Niech nas ogarnie 
łaska Panie Twa,
Duch Twój Święty 
niech dotknie nas…”
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1. Nabożeństwo różańcowe zostanie odprawione o godz. 17.00.  
Następnie będziemy się modlić za zmarłych polecanych  
w wypominkach rocznych.

2. Spotkanie członków Kół Żywego Różańca rozpocznie się  
o godz. 16.00.

3. Spotkanie dla dzieci przygotowujących się do Pierwszej Komu-
nii Świętej i ich rodziców odbędzie się po Mszy św. o godz. 11.30.  
Na spotkaniu zostaną poświęcone i wręczone dzieciom me-
daliki.

4. Spotkanie dla kandydatów do bierzmowania odbędzie się po 
Mszy św. o godz. 18.00, w kanonii. Prosimy o przyniesienie 
na nie indeksów.

5. Spotkanie Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej odbędzie 
się zaś w środę, 12 grudnia, po Mszy św. o godz. 18.00.

6. W zeszłą niedzielę zebraliśmy 3827 PLN na prezenty dla 
dzieci z rodzin wielodzietnych i potrzebujących wsparcia ma-
terialnego. Wszystkim ofiarodawcom składamy serdeczne 
„Bóg zapłać”. 

7. Po raz 19. CARITAS POLSKA organizuje kampanię spo-
łeczną wspierającą najbiedniejsze dzieci – „Wigilijne Dzieło 
Pomocy Dzieciom”. Od 2 grudnia we wszystkich kościołach 
całej Polski rozprowadzane są świece. Uzyskane w ten spo-
sób środki finansowe CARITAS przeznacza na całoroczne 
dożywianie dzieci w szkołach, przedszkolach, świetlicach, 
na pomoc edukacyjną i letni wypoczynek. 

 Według raportu Komisji Europejskiej Polska ma jeden z naj-
wyższych wskaźników dzieci żyjących w biedzie, jest to pra-
wie 30%.

 Tradycyjnie już nasza parafia włączyła się w akcję rozpro-
wadzania świec, które zapalimy w domach w Wigilię Bożego 
Narodzenia. Zachęcamy wszystkich do ich nabywania.

8. W tym tygodniu przypadają następujące wspomnienia litur-
giczne: 

 - w czwartek, 13 grudnia – wspomnienie św. Łucji, dziewicy  
i męczennicy;

 - w piątek, 14 grudnia – wspomnienie św. Jan od Krzyża, 
kapłana i doktora Kościoła.

 Wszystkim obchodzącym w tym tygodniu imieniny składamy 
życzenia błogosławieństwa Bożego oraz wszelkiej pomyśl-
ności w życiu osobistym i zawodowym.

9. Rekolekcje adwentowe rozpoczną się w naszej parafii w nie-
dzielę – 16 grudnia. Poprowadzi je ks. dr Cezary Smuniew-
ski, asystent diecezjalny Akcji Katolickiej. Nauki głoszone 
będą w niedzielę podczas każdej Mszy św., za wyjątkiem tej 
o godz. 7.00, oraz w poniedziałek, 17 grudnia – o godz. 17.00 
i 18.30 – i we wtorek, 18 grudnia – o godz. 17.00 i 18.30. 

 17 i 18 grudnia wieczorna Msza św. rozpocznie się o godz. 18.30, 
 a nie jak zwykle o 18.00. 

 W czasie rekolekcji będzie można skorzystać z sakramentu 
pokuty i pojednania.

10. Dziś przed kościołem zbieramy do puszek ofiary na pomoc  
Kościołowi na Wschodzie. 

11. W zakrystii można nabyć poświęcony opłatek oraz sianko na 
stół wigilijny.

12.

 Wizytę duszpasterską rozpoczynamy o godz. 16.00,  
a w sobotę – o godz. 14.00. 

 Za ofiary złożone podczas kolędy składamy serdecz-
ne „Bóg zapłać”, zostaną one przeznaczone na remont 
kościoła i wieczernika.

II Niedziela Adwentu – 9 grudnia 2012 r.

W najbliższym tygodniu odwiedzimy rodziny 
mieszkające przy następujących ulicach:
▪ 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 (numery parzyste); 
▪ czwartek, 13 grudnia: ul. Bruzdowa – nr. 112-112 T;
▪ piątek, 14 grudnia:  

ul. Bruzdowa – od 112 U do 116 T (numery parzyste);
▪ sobota, 15 grudnia:  

ul. Bruzdowa – od 118 do 142 B (numery nieparzyste)  
i od 121 A do 155 A (numery nieparzyste).

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

Rzymskokatolicka Parafia 
pw. św. Anny w Wilanowie
ul. Kolegiacka 1, 02-496 Warszawa
tel./fax 22 842 18 01
(tel. czynny od poniedziałku do piątku 
 w godzinach pracy kancelarii)
Kancelaria czynna:
pn., śr., pt. - godz. 16.00 - 19.00
wt., czw. - godz. 8.00 - 11.00

Kredyt Bank SA Filia nr2 w Warszawie
- V O/Warszawa,
ul. Kosiarzy 37, 02-953 Warszawa
Nr rachunku:
62 1500 1272 1212 7002 4425 0000

Internet: www.parafiawilanow.pl
e-mail: parafiawilanow@warszawa.opoka.org.pl
Wydawca

WSPOMÓŻ RENOWACJĘ 
KOŚCIOŁA św.ANNY 
w Wilanowie

Fundacja
Ecclesia 
Villanovensis
www.fundacja-wilanow.pl

KONTO FUNDACJI:
36 2490 0005 0000 4530 3780 8094
Alior Bank
Al. Jerozolimskie 94,
00-807 Warszawa

Serdeczne Bóg zapłać!


