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L I T U R G I A  S Ł O W A   
Jednakże postanowiłem nie uczynić nicze-

go bez twojej zgody, aby dobry twój czyn był 
nie jakby z musu, ale z dobrej woli. 

Może bowiem po to oddalił się od ciebie na 
krótki czas, abyś go odebrał na zawsze, już 
nie jako niewolnika, lecz więcej niż niewolni-
ka, jako brata umiłowanego. /Takim jest on/ 
zwłaszcza dla mnie, ileż więcej dla ciebie 
zarówno w doczesności, jak w Panu. 

Jeśli więc się poczuwasz do łączności ze 
mną, przyjmij go jak mnie!

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ 
Ps 119,135

Okaż Twemu słudze światło swego oblicza  
i naucz mnie Twoich ustaw.

EWANGELIA
Łk 14,25-33

Wielkie tłumy szły z Jezusem. On zwrócił 
się i rzekł do nich: Jeśli kto przychodzi do 
Mnie, a nie ma w nienawiści swego ojca  

PIERWSZE CZYTANIE
Mdr 9,13-18b

Któż z ludzi rozezna zamysł Boży albo któż 
pojmie wolę Pana? Nieśmiałe są myśli śmier-
telników i przewidywania nasze zawodne, bo 
śmiertelne ciało przygniata duszę i ziemski 
przybytek obciąża lotny umysł. 

Mozolnie odkrywamy rzeczy tej ziemi, z tru-
dem znajdujemy, co mamy pod ręką - a któż 
wyśledzi to, co jest na niebie? 

Któż poznał Twój zamysł, gdyś nie dał Mą-
drości, nie zesłał z wysoka Świętego Ducha 
swego? I tak ścieżki mieszkańców ziemi stały 
się proste, a ludzie poznali, co Tobie przyjem-
ne, a wybawiła ich Mądrość.

PSALM RESPONSORYJNY
Ps 90,3-6.12-14.17

REFREN:  
Panie, Ty zawsze byłeś nam ucieczką.

Obracasz w proch człowieka
i mówisz: „Wracajcie, synowie ludzcy”.
Bo tysiąc lat w Twoich oczach
jest jak wczorajszy dzień, który minął,
albo straż nocna.

Porywasz ich, stają się niby sen poranny,
jak trawa, która rośnie:
rankiem zielona i kwitnąca,
wieczorem więdnie i usycha.

Naucz nas liczyć dni nasze,
byśmy zdobyli mądrość serca.
Powróć, o Panie,  
jak długo będziesz zwlekał?
Bądź litościwy dla sług Twoich!

Nasyć nas o świcie swoją łaską,
abyśmy przez wszystkie dni nasze  
mogli się radować i cieszyć.
Dobroć Pana Boga naszego  
niech będzie nad nami
i wspieraj pracę rąk naszych,
dzieło rąk naszych wspieraj. 

DRUGIE CZYTANIE
Flm 9b-10.12-17

Jako stary Paweł, a teraz jeszcze więzień 
Chrystusa Jezusa - proszę cię za moim dziec-
kiem - za tym, którego zrodziłem w kajdanach, 
za Onezymem. Jego ci odsyłam; ty zaś jego, 
to jest serce moje, przyjmij do domu! Zamie-
rzałem go trzymać przy sobie, aby zamiast 
ciebie oddawał mi usługi w kajdanach /noszo-
nych dla/ Ewangelii. 

K O M E N T A R Z

Dzisiejsze słowa Ewangelii należą do 
twardych i trudnych. Jednak trudne słowa 
i żądania Pana Jezusa trzeba zawsze 
wyjaśniać w kontekście całej Ewangelii  
i w świetle czynów Jezusa. Należy również 
wziąć pod uwagę język i duch semicki, w ja-
kim powstały Ewangelie. Jezus, zwracając 
się do ówczesnych ludzi, używał obrazów, 
przypowieści i porównań.

Zdanie, żeby mieć w nienawiści swego 
ojca i matkę, oznacza, że należy miłować 
ich mniej niż Jezusa. A mówiąc pozytywnie, 
więcej należy miłować Jezusa niż swoich 
bliskich.

W wezwaniu tym nie chodzi o nienawiść 
w potocznym rozumieniu tego słowa, lecz  
o hierarchię miłości w życiu ucznia Pańskie-
go. To, że kogoś kocham, nie może ozna-
czać, że kocham wszystko to, co on czyni. 
Jeśli naprawdę kogoś kocham, to boli mnie 
zło, jakie czyni osoba przeze mnie kochana. 
A jeżeli ojciec lub matka, mąż lub żona, albo 
rodzone dziecko oczekują ode mnie jakiegoś 
zła, to wcale nie muszę się na to zgadzać. 
Bo tylko wtedy prawdziwie kocham moich 
najbliższych, jeżeli kocham ich w Bogu.  
Tak jak to pięknie określił jeden ze świętych: 
„Jeżeli Pan Bóg jest na pierwszym miejscu, 
to wszystko jest na swoim miejscu”.

ks. dr Michał Dubicki

Chrystus dźwiga krzyż,  
Sebastiano Del Piombo,

1485-1547

i matki, żony i dzieci, braci i sióstr, nadto sie-
bie samego, nie może być moim uczniem. 

Kto nie nosi swego krzyża, a idzie za 
Mną, ten nie może być moim uczniem. Bo 
któż z was, chcąc zbudować wieżę, nie 
usiądzie wpierw i nie oblicza wydatków, czy 
ma na wykończenie? Inaczej, gdyby zało-
żył fundament, a nie zdołałby wykończyć, 
wszyscy, patrząc na to, zaczęliby drwić  
z niego: Ten człowiek zaczął budować, a nie 
zdołał wykończyć. 

Albo który król, mając wyruszyć, aby 
stoczyć bitwę z drugim królem, nie usią-
dzie wpierw i nie rozważy, czy w dziesięć 
tysięcy ludzi może stawić czoło temu, który  
z dwudziestoma tysiącami nadciąga prze-
ciw niemu? Jeśli nie, wyprawia poselstwo, 
gdy tamten jest jeszcze daleko, i prosi  
o warunki pokoju. 

Tak więc nikt z was, kto nie wyrzeka się 
wszystkiego, co posiada, nie może być 
moim uczniem.

Oto słowo Pańskie.
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Akcja Wilanów  
– ciąg dalszy

Po publikacji moich artykułów na temat „Akcji Wilanów” skontaktowało się 
ze mną kilkanaście osób, przeważnie starszych, które przekazały mi (ustnie  
i pisemnie) swoje oraz swoich bliskich ciekawe wspomnienia o tamtych wyda-
rzeniach oraz inne fakty z czasów II wojny światowej.

Jedną z nich jest pan Marek Penconek, który przekazał mi relacje i wspomnie-
nia swojego ojca – Edwarda, spisane w latach powojennych.

Pan Edward (ur. 1913 r.) mieszkał z rodziną w Wilanowie, w budynku stacji kolejki 
wilanowskiej, a pracował w tzw. marmoladziarni przy obecnym skrzyżowaniu ul. Stani-
sława Kostki Potockiego i Zygmunta Vogla. W czasie okupacji należał do AK-owskiego 
zgrupowania „Oaza” (ps. „Żółw”). W powstaniu warszawskim walczył w Wilanowie, na 
Sadybie i Czerniakowie.

Poniżej zamieszczam jego opis tamtych zdarzeń. Krzysztof Kanabus

Zdarzenie pierwsze
Chciałbym tu opisać dwa zdarzenia, 

których byłem bezpośrednim świadkiem. 
Pewnego razu, dnia tego wracałem bar-
dzo późno z pracy. Na wstępie chciałbym 
wyjaśnić, że będąc członkiem Ochotni-
czej Straży Pożarnej w Wilanowie, wyda-
wano nam legitymację z fotografią, którą 
żandarmi niemieccy honorowali, oczy-
wiście do pewnych granic. Drugą taką 
legitymację miałem z miejsca pracy, to 
jest z Przetwórni Owocowo-Warzywnej 
w Wilanowie, która była pod zarządem 
niemieckim, tak zwanym Liegenschaft. 
Pracowałem na stanowisku elektro-me-
chanika. Pracowałem często do późnych 
godzin wieczornych, ponieważ na fabry-
ce często bywały celowe „awarie”. Zosta-
wałem ma polecenie kierownictwa, aż do 
wykonania naprawy. Naprawa zależała 
tylko ode mnie i kolegów, którzy ze mną 
pracowali.

Tego dnia (26 września 1943 r.) wra-
całem do domu, było to po godzinie po-
licyjnej. Najbezpieczniej było wracać do 
domu ścieżką przy szosie po drugiej stro-
nie torów kolejowych, gdyż chronił ją rów 
i nasyp torowy oraz daleka widoczność, 
nawet w nocy. Dopiero gdy dochodziło 
się do drogi (obecnie ulica Klimczaka), do 
przejazdu kolejowego torami przez mo-
stek, należało być ostrożnym, żeby nie 
natknąć się na patrol. Wieczór był cichy 
i spokojny. W momencie, gdy przesze-
dłem przejazd wi za wi budki kolejowej, 
tak zwanej szlabanowej, wynurzyła się 
z ciemności postać i krótko i dobitnie, 
przyciszonym głosem powiedziała: ręce 
do góry, stać! Po czym podeszła do 
mnie inna uzbrojona osoba. Po zrewi-
dowaniu mnie rozkazała usiąść w rowie 
i nie pozwoliła iść dalej. Nie upłynęło 
10-15 minut, gdy rozległy się wybuch  
i strzały, zrozumiałem, że jest to akcja 
na posterunek policji. Po tych strzałach 
nastąpiły inne, ale już od strony pałacu 
wilanowskiego. Ponieważ akcja ta była 
prowadzona od podwórka, gdzie był po-
kój, w którym policja nocowała, przez 
uszkodzony parkan doskonale było wi-
dać postacie, ponieważ noc była dość 
jasna.

W tym czasie od Warszawy nadjechał 
pociąg. To był pociąg tak zwany ostatni 
(tego dnia). Po ruszeniu ze stacji w stronę 
Piaseczna został zatrzymany przez ob-
stawę dopiero na mostku przy ulicy Klim-
czaka. Jechało nim (?) Niemców, którzy 
ukryli się pod ławkami.

Po zakończeniu akcji, która trwała oko-
ło 20 minut, zostałem zwolniony, a grupa 
żołnierzy zebrała się pod jodłą do dziś 
stojącą obok kiosku „Ruchu” na ulicy 
kościół – cmentarz. Tam się sprawdzali, 
czy kogoś nie brakuje. Padła komenda do 
dwóch odlicz, po czym wyruszyli w stro-
nę wsi, czego już widzieć nie mogłem, ze 
względu na ciemności. W grupie tej, jak 
zaobserwowałem, było nie więcej jak 30-
40 żołnierzy.

Na drugi dzień, idąc do pracy, zosta-
łem zatrzymany przez żandarma, wyle-
gitymowany i zwolniony. Jak się okazało, 
żadnych represji w stosunku do miesz-
kańców Wilanowa nie było. Rezultat akcji 
był udany.

Komendantem posterunku policji gra-
natowej w Wilanowie był starszy sierżant 
Siwek. Znając go osobiście, tak mnie na-
świetlił tło akcji. O mającej nastąpić ak-
cji wiedział, że po wrzuceniu granatu do 
środka oknem zostały otworzone drzwi 
od środka i wpuszczeni atakujący. Zabra-
no broń, postrzelono jednego policjanta, 
któremu i tak się należało za zbyt wielką 
gorliwość w stosunku do Niemców, który 
już na ten posterunek nie wrócił.

Zdarzenie drugie
Jako mechanik sam załatwiałem zle-

cenia napraw silników w firmie, zakupy 
potrzebnych części zamiennych, itp. Za-
wsze dysponowałem pewną sumą pienię-
dzy do rozliczenia. Pewnego dnia w mie-
siącu lipcu 1943 r., około godziny 9-10, 
poszedłem do biura po zakup owoców, 
które to sprzedawano dla pracowników 
i na zlecenie dyrektora J. Z. Kołaczkow-
skiego. Zastałem przy drzwiach wejścio-
wych młodego chłopca, który wpuścił 
mnie, a wewnątrz przy drzwiach był drugi 
z pistoletem w ręku i nakazał natychmiast 
położyć się na podłogę z rękoma wycią-
gniętymi do przodu. Jak się rozejrzałem, 

obok mnie leżało kilku interesantów, po-
licjant granatowy oraz personel biurowy. 
Prze otwarte drzwi widziałem, jak główny 
księgowy otwierał kasę i drżącymi rękami 
wydawał pieniądze rozkazującemu. Po 
zapakowaniu pieniędzy opuścili biuro, za-
znaczając, żebyśmy przez 15 minut leżeli 
na podłodze.

Po ich odejściu podnosiliśmy się, ko-
mentując wydarzenia, i po pewnym cza-
sie, około 5-10 minut (później), wszedł 
policjant, a dwóch żandarmów pojechało 
rowerami w stronę Powsinka, gdyż tam 
udali się ścigający. Obserwowaliśmy cały 
przebieg gonitwy, aż do dzisiejszej ulicy 
Vogla. Natomiast uciekający przekroczyli 
most na Powsinku i wałem nad jeziorem 
Wilanowskim uchodzili w stronę parku 
Morysin. Policja oddała kilka strzałów. 
Ci nie odpowiedzieli. Po czym policjanci 
udawali pościg, a im to szło tak niespraw-
nie, że się poprzewracali z rowerami.  
Robili wrażenie wielkiego pośpiechu. 
Gdy doszli do nich niemieccy żandarmi, 
widać było, jak im pod nosem rękoma wy-
machiwali. I tak się zakończył pościg.

Jak się okazało, pieniędzy nie było za 
wiele, około 2 000 zł. Wiedzieliśmy, że 
pieniądze te idą na cele Ruchu Oporu. 
Policjantom odebrano broń. Kto tę akcję 
przeprowadził i pod czyim dowództwem, 
nie wiem. W akcji tej brało udział czterech 
ludzi, w tym dwóch ubezpieczających, 
którzy osłaniali ucieczkę uchodzących  
z pieniędzmi w stronę Morysina.

Edward Penconek
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PRZEWODNIKI NASZEJ WIARY

Przewodnik 
po Eucharystii
Część II - Odkryj Eucharystię krok po kroku
Po omówieniu liturgii Słowa w naszym cyklu artykułów przechodzimy do liturgii euchary-
stycznej, która jest drugą zasadniczą częścią Mszy św.

„Uczta słowa prowadzi w naturalny sposób do uczty Chleba eucharystycznego i przygotowu-
je wspólnotę do przeżycia jej wielorakich wymiarów, które w Eucharystii niedzielnej zyskują 
charakter szczególnie uroczysty. […] Eucharystia ukazuje się […] jako wielkie „dziękczynienie”, 
poprzez które Kościół pełen Ducha Świętego zwraca się do Ojca, jednocząc się z Chrystusem 
i stając się głosem całej ludzkości.” /Jan Paweł II, list apostolski „Dies Domini”, 1998 r., nr 42/

Od ambony – stołu Słowa Bożego (ołtarza ofiary duchowej) przenosimy się do Ołtarza, który jest 
miejscem uczty Pana. Rozpoczyna się liturgia eucharystyczna… 
Wstępem jest obrzęd przygotowania darów. W świątyni robi się coś w rodzaju małego „zamie-
szania”. Zaczyna się śpiew pieśni, do ołtarza zbliża się procesja osób niosących dary ofiarne. 
Niektórzy wierni nadal stoją, inni uczestnicy liturgii siadają. Czasem dochodzi do tego nerwowe 
szukanie po kieszeniach pieniędzy „na tacę”. Tymczasem właśnie wtedy na ołtarzu składane są 
dary chleba i wina, które staną się Ciałem i Krwią Chrystusa. Kapłan wypowiada po cichu modli-
twy oraz wykonuje szereg czynności, które nierzadko umykają uwadze obecnych.
Jeśli patrzymy w tym czasie na kapłana, widzimy podnoszenie pateny z hostią, mieszanie wody 
z winem, podnoszenie kielicha, głęboki skłon, obmycie rąk. Co oznaczają te gesty i jakie słowa 
wypowiada kapłan podczas ich wykonywania, wiedzą tylko nieliczni. A szkoda, bo kryją one w so-
bie bardzo bogatą treść. Warto więc przyjrzeć się tym drobnym chwilom obrzędu, które wyrażają 
bardzo wiele. Warto zrozumieć ich znaczenie.
Odcinek 31:
LITURGIA EUCHARYSTYCZNA
– Obrzęd przygotowania darów 
   ofiarnych (1)

Liturgia eucharystyczna składa się z trzech 
głównych części: przygotowania darów, modli-
twy eucharystycznej oraz z obrzędów Komunii 
Świętej. Na obrzęd przygotowania darów skła-
dają się:

- przyniesienie darów (np. w procesji),
- ryt zmieszania wody z winem,
- ryt ofiarowania chleba i wina,
- ryt obmycia rąk (lavabo),
- modlitwa nad darami.
Centrum wydarzenia eucharystycznego 

stanowi „stół Pański” (por. 1 Kor 10,21), a jego 
szczególna godność wyraża się w tym, że po-
przez tajemnicę eucharystyczną staje się „tro-
nem Chrystusa”.

Ołtarz chrześcijański 
miejscem ofiary i uczty 

Ołtarz jest:
- znakiem Chrystusa,
- znakiem Krzyża, na którym Chrystus złożył 
siebie w ofierze za zbawienie świata,
- stołem ofiarnym, na którym Chrystus czyni 
obecną swoją Ofiarę złożoną na Krzyżu,
- „stołem świątecznym” uczty przygotowanej 
przez Chrystusa, miejscem, na którym wierni 
„składają swoje troski i ciężary”,
- źródłem, z którego wierni otrzymują „nową 
moc ducha na dalszą drogę życia”.

Podczas Ostatniej Wieczerzy Jezus biorąc 
chleb do ręki, powiedział: „Bierzcie i jedzcie, to 
jest Ciało moje” (Mt 26,26). Z woli Jezusa co-
dzienny chleb stał się materią niekrwawej ofiary 
Mszy św. Jezus został z nami w swoim Kościele 

pod postacią chleba i jest pokarmem duchowym 
naszej codzienności oraz pokarmem na życie 
wieczne. Wypełniając wolę Zbawiciela, który  
w Wieczerniku wziął kielich z winem i mówił: 
„To jest moja Krew Przymierza, która za wielu 
będzie wylana na odpuszczenie grzechów” (Mt 
26,28), Kościół przynosi na ołtarz także kie-
lich z winem. To właśnie chleb i wino w czasie 
Ostatniej Wieczerzy Jezus przemienił w swoje 
Ciało i swoją Krew. Kościół spełniając testament 
Jezusa Chrystusa z Ostatniej Wieczerzy: „To 
czyńcie na moją pamiątkę” (Łk 22,19), sprawuje 
Najświętszą Ofiarę Mszy św.

Jakie znaki mojej wiary i miłości mogę przy-
nieść i złożyć na tym ołtarzu, aby mogły być złą-
czone z Ofiarą Jezusa Chrystusa?

Przyniesienie darów
Jeśli liturgia Mszy św. jest sprawowana uro-

czyście, dary przynosi się do ołtarza procesjo-
nalnie. OWMR (43) wyraźnie określa, że pod-
czas przygotowania darów (łącznie z procesją) 
wierni przyjmują postawę siedzącą. Procesja  
z darami to moment, w którym wierni zgro-
madzeni na liturgii przygotowują się do zło-
żenia siebie samych w darze Bogu.

Z okazji szczególnych wydarzeń w życiu Ko-
ścioła czy święta wspólnoty parafialnej przynosi 
się, oprócz chleba i wina, także inne dary: bo-
chen chleba, kwiaty, owoce, inne plony ziemi czy 
dary pieniężne dla wsparcia jakiegoś dobrego 
dzieła. Tylko chleb i wino, niesione na końcu or-
szaku procesji, składa się na ołtarzu, pozostałe 
dary kładzie się obok.

Składane na ołtarzu chleb i wino mocą Bożą 
w momencie przeistoczenia staną się Ciałem  
i Krwią Chrystusa. Jezus uczyni obecną na tym 
ołtarzu swoją Ofiarę złożoną na Krzyżu.

Chleb i wino nie stanowią darów dla Boga. Są 

symbolami daru, który pragniemy Mu ofiarować. 
Wyrażają naszą gotowość i wolę, że z Chrystu-
sem, który uobecnia swoje oddanie się Ojcu, 
chcemy stanowić jedno, oddać się Ojcu z Chry-
stusem, by nasze całe życie należało do Boga.

Włączmy się w procesję z darami ze swoim 
duchowym darem. Z wdzięcznością dajmy Bogu 
to, co posiadamy. Chrystus weźmie od nas te 
dary i przemieni je w paschalną ofiarę, składa-
ną Bogu Ojcu. Duchowe znaczenie tego gestu 
wyraża, że identyfikujemy się z przynoszonymi 
darami i sami składamy siebie w ofierze, łącząc 
się z ofiarującym się Ojcu Chrystusem. Bóg nie 
czeka na coś, ale na każdego z nas.

Skąd wziął się zwyczaj przynoszenia darów? 
W początkach chrześcijaństwa na Mszę św. przy-
noszono nie tylko chleb i wino, ale także dary dla 
tych uczestników Mszy św., którzy byli w potrzebie, 
biednych, głodnych. Przynoszono także dary dla 
chorych, którzy nie mogli przyjść na Eucharystię. 
Po zakończeniu liturgii zawsze odbywało się spo-
tkanie przy stole, posiłek zwany agapą. Termin ten i 
sam zwyczaj w mniejszych wspólnotach przetrwa-
ły do dziś, gdzie każdy stara się przynieść coś do 
wspólnego stołu. Po agapie zanoszono chorym do 
domu Komunię Świętą oraz dary wspólnoty, jako 
wyraz łączności, solidarności i miłości chrześci-
jańskiej. Od początku też składano ofiary na rzecz 
funkcjonowania wspólnoty wierzących, jako wyraz 
troski chrześcijan o nowo powstałe świątynie i gmi-
ny. Z czasem zanikał zwyczaj przynoszenia darów 
materialnych, a upowszechnił się zwyczaj zbiera-
nia ofiar w czasie Mszy św., przeznaczonych na 
utrzymanie świątyni i dbałość o kult religijny czy też 
na inne cele związane z życiem Kościoła, wspie-
raniem biednych czy doświadczonych przez klęski 
żywiołowe, nieszczęścia. Te materialne ofiary uka-
zują miłość do bliźnich, którą Jezus odnosi do sie-
bie: „to Mnieście uczynili” (por. Mt 25,40), oraz od-
powiedzialność za Kościół i świat. Są wyrazem tro-
ski o Dom Boży oraz sposobem podarowania Bogu 
cząstki siebie. Koszyki z kolektą pieniężną po przy-
niesieniu do ołtarza zostają złożone w jego pobliżu.  
W ten sposób podkreślony zostaje duchowy zwią-
zek kolekty z eucharystyczną Ofiarą.

Procesji z darami towarzyszy śpiew. Obrzęd 
przygotowania darów ofiarnych zachęca do 
wdzięczności Bogu, który hojnie obdarza nas 
swoimi darami.

Złożenie chleba na ołtarzu
Od początków historii człowieka chleb był nie 

tylko pokarmem podtrzymującym życie i siły, ale 
stanowił też symbol życia, ludzkiego losu.

Od początku w Izraelu były dwie odmiany 
chleba: przaśny (niekwaszony, ponieważ nie 
ulegał zepsuciu, symbolizował czystość ducho-
wą) i kwaszony (dotknięty procesem zepsucia, 
rozkładu i gnicia, symbolizował zepsucie du-
chowe i grzech). W judaizmie chleb to nie tylko 
codzienny posiłek, to także symbol życia udzie-
lanego człowiekowi przez Boga. Księga Wyjścia 
opowiada o niezwykłym chlebie – mannie, którą 
Izraelici karmili się podczas wędrówki do Ziemi 
Obiecanej. W każdy szabat pośród ofiar skła-
dano również w świątyni niekwaszony chleb na 
wspomnienie tego chleba, którym Bóg karmił 
ludzi wędrujących przez pustynię.

Podczas Ostatniej Wieczerzy Jezus dawał 
Apostołom do spożycia taki właśnie chleb, 
mówiąc im: „To jest Ciało moje, które za was 
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będzie wydane: to czyńcie na moją pamiątkę” 
(Łk 22,19). Gdy chrześcijanie gromadzili się na 
obchodzenie „pamiątki Pana”, czyli na sprawo-
wanie Mszy św., używali chleba pszennego, 
zarówno kwaszonego, jak i niekwaszonego. Już 
od V w. używano specjalnych pieczęci z sym-
bolami Chrystusa, którymi znaczono płaskie 
chlebki przeznaczone do liturgii mszalnej. Takie 
symbole eucharystyczne znajdziemy i dzisiaj 
na okrągłych hostiach, które są konsekrowane 
podczas Mszy św. i stają się Ciałem Chrystusa. 
Około IX w. w liturgii Mszy św. zaczęto używać 
chleba niekwaszonego, aby w ten sposób do-
chować wierności obrzędowi Ostatniej Wiecze-
rzy. Dziś używamy hostii nieco większych dla 
kapłana, który łamie je podczas Mszy św., oraz 
małych do Komunii Świętej wiernych.

W kulturze ludzkiej chleb jako pokarm jest 
symbolem życia, sytości i szczęścia. Symboli-
zuje on także dom rodzinny, w którym rodzice 
dzielą chleb między domowników. Tradycyjnie 
nowy bochen chleba, szczególnie ten wypie-
kany w domu, najpierw znaczono znakiem 
Krzyża Świętego z szacunku dla daru pokarmu 
otrzymywanego z ręki Boga. W naszej polskiej 
tradycji chleb szanowano jak świętość, o czym 
świadczą choćby słowa przepięknego wersetu 
Cypriana Kamila Norwida, napisanego na emi-
gracji, sercem przepełnionym tęsknotą za ojczy-
zną i domem rodzinnym:

Do kraju tego, gdzie kruszynę chleba 
podnoszą z ziemi
Przez uszanowanie dla darów nieba...
Tęskno mi, Panie.

Kapłan składając chleb na ołtarzu, trzyma-
jąc przy tym patenę wzniesioną nieco nad oł-
tarzem, odmawia modlitwę: „Błogosławiony 
jesteś, Panie, Boże wszechświata, bo dzięki 
Twojej hojności otrzymaliśmy chleb, któ-
ry jest owocem ziemi i pracy rąk ludzkich; 
Tobie go przynosimy, aby stał się dla nas 
chlebem życia”. Najczęściej odmawia ją po 
cichu, a gdy czyni to głośno, zgromadzony lud 
odpowiada: „Błogosławiony jesteś, Boże, teraz 
i na wieki”. „Błogosławiony” to odpowiednik he-
brajskiego słowa „berak” (wdzięczność, wysła-
wianie Boga). „Jesteś błogosławiony” to znaczy 
„sławimy Cię i wychwalamy, składamy Tobie 
dzięki”. Człowiek wiary i zaufania w każdym mo-
mencie dziękuje Bogu.

Chleb jest „owocem ziemi i pracy rąk ludz-
kich”. Jest spotkaniem Bożego daru i ludzkie-
go wysiłku. Dziękujmy za obfitość Bożych da-
rów, za ziemię, która daje pokarm. Zobaczmy 
w tym kawałku chleba cząstkę pracy własnej  
i innych. Ofiarujmy Bogu „swój codzienny chleb” 
– wszystkie wydarzenia naszego życia. Dajemy 
teraz w ofierze to, co jest podstawą ludzkiej eg-
zystencji, co warunkuje życie na ziemi, a przez 
to i nas samych.

Zmieszanie wina z wodą 
Mieszanie wody z winem było zwyczajem 

praktykowanym przy ucztach biesiadnych i tak 
uczynił Jezus w czasie Ostatniej Wieczerzy,  
o czym mówią liczne świadectwa tradycji.

W liturgii nabrało ono znaczenia symboliczne-
go. Dwie substancje, które człowiek najczęściej 
spożywa, to chleb i wino. Chleb jest nazywany 

owocem ziemi, wino jest jej krwią. Dając to, co 
według tradycji tworzy nasze ciało i krew, jed-
nocześnie ofiarujemy na patenie cały rodzaj 
ludzki. Wino to Chrystus, woda to lud odkupiony, 
oczyszczony w wodach chrzcielnych. Zmiesza-
nie wody z winem oznacza całkowite zjednocze-
nie ludzi z Chrystusem – Odkupicielem. Wino 
łączy się z wodą nierozerwalnie, co uwydatnia 
ścisłą jedność Chrystusa i Jego Kościoła. Św. 
Tomasz twierdzi, że dodana do wina woda tak 
ściśle się z nim miesza, iż w efekcie stanowi  
z nim jedną substancję (woda staje się winem 
jak w czasie cudu w Kanie).

Kapłan wlewa wino do kielicha i dodaje trochę 
wody. Odmawia po cichu słowa: 

„Przez to misterium wody i wina daj nam, 
Boże, udział w bóstwie Chrystusa, który 
przyjął nasze człowieczeństwo”.

Ryt zmieszania wody z winem przypomi-
na nam tajemnicę Wcielenia: to, że Syn Boży 
przyjął naszą ludzką naturę. Myśl o połączeniu 
boskiej i ludzkiej natury oraz o uczestnictwie 
chrześcijan w naturze boskiej poprzez przyjęcie 
sakramentu chrztu wyraża właśnie gest miesza-
nia wody z winem. W historii chrześcijaństwa 
różnie wyjaśniano tę ceremonię, ale najistot-
niejsze znaczenie mieszania wody z winem jest 
takie, że przypomina nam o naszej wspaniałej 
godności, dzięki której mamy udział w bóstwie 
Jezusa (por. 2 P 1,4). On bowiem przyjął nasze 
człowieczeństwo. Jak po zmieszaniu kropla wody 
jako taka przestaje istnieć, tak znikomy człowiek 
ma udział w wielkości natury Bożej, zostaje prze-
bóstwiony w łasce i chwale Pana Boga. Jezus 
w nas, a my w Jezusie – wspaniała tajemnica 
Boskiej miłości! Ten dar naszego przebóstwie-
nia możemy przeżywać w każdej Mszy św., gdy 
w Komunii Świętej łączymy się z Chrystusem.

Mszał benedyktyński podaje, powołując się 
na Synod w Tibour, że woda symbolizuje wier-
nych, którzy w Komunii Świętej będą zatopieni 
w Jezusie jak krople wody w winie.

Inne tłumaczenie tego obrzędu odnosi się do 
symbolu krwi i wody, które wypłynęły z otwar-
tego serca Jezusa (por. J 19,34). Przebity bok 
Jezusa Chrystusa na krzyżu to źródło, z którego 
wypływają nasze sakramenty i wszelkie łaski  
w Kościele. To moment, w którym narodził się 
Kościół i sakramenty, a zmieszanie wina i wody 
w liturgii właśnie do tego nas odwołuje, przy-
ciąga. Eucharystia staje się źródłem życia dla 
wierzących, źródłem, które bije życiem z Boga 
samego i naszemu życiu nadaje sens.

Powszechnie jednak przyjmowaną w Koście-
le jest interpretacja wskazująca na zjednocze-
nie Chrystusa (symbolizowanego przez wino) 
ze swoją Oblubienicą – Kościołem (woda). To 
wspólne ofiarowanie we Mszy św.: Pana Jezusa 
– Głowy i wiernych – członków Ciała Mistycz-
nego. Głowa jest tym, co najważniejsze: Jezus 
Chrystus, który staje pośród zgromadzenia.  
On jest jak to wino, do którego dodajemy odro-
binę wody na znak wszystkich tych, którzy są 
razem z Nim złączeni. W Ewangelii według  
św. Jana, w 15. rozdziale, Jezus Chrystus mówi, 
że jesteśmy w Niego wszczepieni tak, że nasze 
soki, nasze życie właśnie z Niego płynie; ten, kto 
odłącza się i nie trwa w jedności z Chrystusem, 
staje się obumarły i nie przynosi owocu, Ojciec 
go odcina i rzuca w ogień. Ci zaś wszyscy, 
którzy trwają w Jezusie, owocują. Ta jedność 

z Chrystusem jest nierozerwalna, jest zasadą 
naszego życia, naszej płodności, wszelkiego 
naszego działania. Podczas ofiarowania wino 
miesza się z wodą po to, aby wraz z ofiarą Chry-
stusa ofiarować Bogu Ojcu cały Kościół.

Eucharystia wówczas jest ofiarą, kiedy na-
sze ofiary, te przeżywane aktywnie (ofiarowane 
jako wyrzeczenie) i te, które spadają na nas bez 
naszego udziału (cierpienia, niepowodzenia), 
możemy włączyć w Eucharystię jako element 
ofiary Jezusa Chrystusa. Te wszystkie nasze 
ofiary mają podobną wartość jak woda, która nie 
dodaje winu ani smaku, ani barwy. Nie jest też 
najistotniejsza podczas tego, co dzieje się we 
Mszy św., ale bez niej nie sposób odprawić Eu-
charystię. Bez tej odrobiny wody naszych ofiar, 
które przynosimy, nie sposób, aby Eucharystia 
była naszą ofiarą.

Jak kielich kapłański zawiera wino zmiesza-
ne z wodą, tak kielich życia chrześcijańskiego 
mieści w sobie radość i cierpienie. Jak w kieli-
chu ofiarnym łączy się woda z winem, tak chrze-
ścijanin łączy swoje radości, cierpienia i smutki  
z Chrystusowymi. Kiedy kapłan wznosi kielich ku 
Niebu, wówczas mamy najsposobniejszą chwilę 
całkowitego oddania Bogu siebie i swej gotowo-
ści służenia Jemu zawsze i we wszystkim. Tenże 
kielich Męki Pańskiej, bezkrwawo uobecnianej 
na ołtarzu, staje się rzeczywiście kielichem zba-
wienia dla tych, którzy z ofiarą Jezusa Chrystu-
sa złączą siebie i własne życie. To zjednoczenie  
z Chrystusem zobowiązuje nas do tego, aby się 
do Niego nieustannie upodabniać. Hostia spo-
czywająca na patenie jest niepokalana. Takimi 
powinny stawać się nasze dusze, którzy przez 
ofiarę Syna, w duchowym zjednoczeniu z nią, 
ofiarowujemy się Ojcu w Duchu Świętym.

Złożenie wina na ołtarzu
Wino do Eucharystii powinno być z winogron, 

naturalne, czyste, bez jakichkolwiek dodatków. 
Ze względów praktycznych używa się na ogół 
wina białego. 

Co symbolizuje wino? W Biblii ma trzy znacze-
nia. Po pierwsze, to symbol szczęścia, radości 
danej przez Boga w Duchu Świętym ludziom za-
chowującym przymierze, dbającym o miłość. Po 
drugie, wskazuje na radość wypływającą z tego, 
że Bóg obdarowuje, wprowadza nas w przymie-
rze, w miłość. Wino to symbol miłości oraz szczę-
ścia, jakie miłość ze sobą niesie. Wino symbo-
lizuje miłość, która rozgrzewa, daje ciepło. Po 
trzecie, to symbol Bożej łaski i błogosławieństwa. 
To także jeden z symboli Ducha Świętego.

Dla Izraelitów wino miało szczególną symbolikę: 
oznaczało zapowiadane przez proroków szczę-
ście czasów ostatecznych. W Ewangelii wino jest 
symbolem nadejścia czasów mesjańskich.

Wino, podobnie jak chleb, jest owocem 
współpracy Stwórcy i człowieka. Jest napojem 
nie tylko gaszącym pragnienie, ale napojem 
radości („Wino, co rozwesela serce człowieka, 
stworzyłeś, Panie” – mówi psalmista), obfitowa-
nia, świętowania we wspólnocie.

Kapłan podnosi kielich i wypowiada modli-
twę: „Błogosławiony jesteś, Panie, Boże 
wszechświata, bo dzięki Twojej hojności 
otrzymaliśmy wino, które jest owocem win-
nego krzewu i pracy rąk ludzkich; Tobie je 
przynosimy, aby stało się dla nas napojem 
duchowym”.
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Kościół zwraca się do Boga jako Stwórcy, 
który każdego z nas hojnie obdarza swoimi da-
rami. Przez ręce kapłana przynosimy Mu chleb 
i prosimy, aby przemienił go w „chleb życia”, 
podobnie wino – w „napój duchowy”. Gdy więc 
kapłan unosi patenę z chlebem i kielich z winem, 
to zaprasza nas wszystkich, zgromadzonych  
w świątyni, do błogosławienia Boga za wielkie 
dary Jego dobroci, a zwłaszcza za życie, za za-
proszenie do udziału w tej uczcie ofiarnej.

W tym miejscu warto podkreślić symbolikę 
samego kielicha, który w Eucharystii nie jest 
zwykłym naczyniem do picia. Picie z jednego 
kielicha oznacza przede wszystkim zawiązanie 
wspólnoty. Jest to wspólnota z Bogiem oraz  
z innymi uczestnikami liturgii. Inne znaczenie picia 
z jednego kielicha to dzielenie z kimś jego losu. 
Widok kielicha mszalnego uświadamia nam, że 
w czasie każdej Eucharystii wraz ze wszystkimi 
jej uczestnikami przyjmujemy z rąk Boga Ojca, 
razem z Jezusem, kielich Jego Krwi, który jest 
kielichem naszego zbawienia i znakiem nadziei, 
że kiedyś będziemy pić ów kielich przy stole w 
Królestwie Bożym (por. 1 Kor 10,16).

W czasie wieczerzy paschalnej Izraelici wypi-
jali 4 kielichy wina. Każdy z tych kielichów miał 
swoją nazwę. Pierwszy nazywał się: „Wyprowa-
dzę was spod ciężaru robót w Egipcie”. Drugi: 
„Wyratuję was z niewoli”. Trzeci: „Wybawię was, 
okazując wielką moc i wielkie wyroki”. Czwarty: 
„Wezmę was dla siebie jako naród. Będę dla was 
Bogiem”. Bardzo prawdopodobne jest, że przy 
trzecim kielichu, zwanym „kielichem zbawie-
nia”, Jezus wypowiedział słowa przeistoczenia:  
„To jest kielich Krwi mojej”. Właśnie przy tym 
kielichu: „Wybawię was, okazując wielką moc  
i wielkie wyroki” Bóg daje nam swoją Krew, aby 
nikt z nas nie zginął, ale każdy miał życie wiecz-
ne. W tym sensie możemy powiedzieć, że Eu-
charystia jest ucztą miłości – ucztą, na której 
Bóg daje samego siebie. My, ucząc się tej miło-
ści, trwając w niej, uczymy się ofiarować siebie.

Znaczenie modlitw 
towarzyszących

Wymienione wyżej modlitwy mają charak-
ter dziękczynny. Uczą nas najpierw wyrażania 
wdzięczności Bogu za życie, zdrowie, codzien-
ny chleb i wszelkie dobra, jakie stają się naszym 
udziałem, a zwłaszcza za ten Chleb – Euchary-
stię, która jest pokarmem na życie wieczne.

Wielbimy hojność Boga, który daje nam 
wszystko, co jest potrzebne do życia. Wszystko 
otrzymujemy od Boga jako Jego dary. On jest 
Stwórcą wszelkich rzeczy i dzięki Jego dobroci 
możemy z tych darów korzystać. Najważniej-
szym z darów jest życie – dar bezcenny i nie-
powtarzalny. W każdej chwili życia zależymy od 
Boga i wszystko, co otrzymujemy, otrzymujemy 
z Jego ręki. Tak jak chleb powszedni podtrzymu-
je nasze życie i siły, tak Chleb – Jezus w Eucha-
rystii – jest naszym pokarmem na wieczność: 
„Jam jest chleb życia” (J 6,35), „kto spożywa ten 
chleb, będzie żył na wieki” (J 6,58).

Słowa modlitwy głoszące, że chleb i wino jako 
dary od Boga są owocem „ziemi oraz pracy rąk 
ludzkich”, wskazują na ważną prawdę o tym, że Bóg 
stwarzając człowieka, zaprosił go do współpracy ze 
sobą, do współtworzenia dobra tego świata.

Chleb i wino, które zaspokajają podstawowe 
ludzkie potrzeby: głód i pragnienie, mocą Bożą 

zostaną przemienione w chleb życia i napój du-
chowy. W ten sposób zaspokajają inne pragnie-
nia człowieka: pragnienie obcowania z Bogiem, 
pragnienie poznania Boga i kontaktu z Tym, któ-
ry jest Miłością. Te dary, które przynosimy, aby 
je przedstawić Bogu, uczą nas także miłości do 
drugiego człowieka. Liturgia przygotowania 
darów ofiarnych nazywa się liturgią miłości, 
a życie nasze powinno być jej przedłużeniem.

Jezus ustanowił Eucharystię w czasie posił-
ku. Posiłek jest znakiem braterstwa, szczególnej 
wspólnoty, więzi rodzinnych. Możemy powie-
dzieć, że tym, czym Jezus obdarzył nas w Wie-
czerniku, podając Apostołom chleb do spożycia, 
jest wspólnota wiary. To wtedy Jezus zaczął 
tworzyć wspólnotę Kościoła. Dopełnił tego dzie-
ła na krzyżu, w tajemnicy zmartwychwstania  
i w dzień Zielonych Świąt, gdy napełnieni Du-
chem Świętym Apostołowie dali początek 
wspólnoty Królestwa Bożego na ziemi.

Prawda o tym, że przyjmowanie Jezusa  
w Eucharystii buduje Kościół, że jest on budo-
wany także przez wzajemną miłość chrześcijan, 
była bardzo żywa od początku życia Kościoła. 
Dziś często śpiewamy jedną z najstarszych pie-
śni chrześcijańskich, zaczerpniętą z „Didache, 
czyli Nauki Dwunastu Apostołów”: „Jak ten chleb, 
co złączył złote ziarna, tak niech miłość złączy 
nas ofiarna. Jak ten kielich łączy kropel wiele, tak 
nas, Chryste, w swoim złącz Kościele”.

Jak uczy nas Jezus w Ewangelii, będziemy 
sądzeni z uczynków miłości: „Cokolwiek uczyni-
liście jednemu z braci moich, Mnieście uczynili” 
(Mt 25,45). Tak więc, gdy łączymy się w Komunii 
Świętej z Chrystusem w jedno, przyjmując chleb 
życia wiecznego, odejdźmy stąd gotowi dzielić 
się chlebem z drugim człowiekiem, gotowi słu-
żyć, a nasze życie niech staje się istnieniem dla 
innych.

Ofiarować to znaczy dać coś komuś. Wszyst-
ko, co darujemy innym, sprawia, że umacnia 
się w nas miłość eucharystyczna. Darczyńca 
i obdarowany, czyli ten, który daje, i ten, który 
przyjmuje, tworzą nowy, lepszy świat. Może on 
powstać tylko dzięki miłości. Ta miłość przemie-
nia człowieka i wszystko, co on posiada, w nowy 
chleb, chleb zjednoczenia i dla zjednoczenia.

Dzieje Apostolskie ukazują nam piękną 
wspólnotę młodego Kościoła: „Wszyscy oni 
trwali jednomyślnie na modlitwie…”(1,14). Jeden 
duch i jedno serce ożywiały wszystkich wierzą-
cych.  Żaden nie nazywał swoim tego, co posia-
dał, ale wszystko mieli wspólne” (4,32). Była to 
prawdziwa wspólnota modlitwy oraz wspólno-
ta ofiary. Pełny udział w Eucharystii kształtuje  
w nas taką właśnie postawę.

Całe życie chrześcijanina jest jakby nieustanną 
liturgią ofiarną. Miłujący Chrystusa jest zawsze 
gotowy nie tylko umrzeć dla Boga za wiarę świętą, 
ale również z nie mniejszym zapałem żyć i pra-
cować dla Niego. Każda dobrze przeżyta ofiara 
Mszy św. wyrabia w nas usposobienie ofiarne, 
uszlachetnia nasze pragnienia, skłania wolę do 
największych poświęceń, rozszerzania chwały 
Bożej, wierności obowiązkom w życiu codzien-
nym, do podejmowania niejednego szlachetnego 
czynu, by go następnie ofiarować we Mszy św.

Całe nasze istnienie kierujmy ku Mszy św., by 
stała się ona dla nas ośrodkiem i słońcem dnia, 
ogniskiem, z którego otrzymujemy światło, za-
pał i radość nadprzyrodzoną.

Ze swoją ofiarą Chrystus jednoczy ofiarę 
Kościoła: „W Eucharystii ofiara Chrystusa 
staje się także ofiarą członków Jego Ciała. 
Życie wiernych, składane przez nich uwiel-
bienie, ich cierpienia, modlitwy i praca łączą 
się z życiem, uwielbieniem, cierpieniami, 
modlitwami i pracą Chrystusa, i z Jego osta-
tecznym ofiarowaniem się oraz nabierają  
w ten sposób nowej wartości. Ten udział 
całej wspólnoty staje się szczególnie wi-
doczny w zgromadzeniu niedzielnym, które 
pozwala złożyć na ołtarzu miniony tydzień 
wraz z całym jego ładunkiem ludzkich 
spraw.” 

/Jan Paweł II, list apostolski „Dies Domi-
ni”, 1998 r., nr 43/

Darami ofiarnymi są nie tylko chleb i wino, któ-
re przynosimy Bogu, aby zostały przemienione, 
lecz także my sami powinniśmy być darem, co-
dziennie od nowa w miłości, służącym chwale  
i uwielbieniu Boga.

Połączmy przygotowanie darów ofiarnych  
z ofiarą z samych siebie. Dołączmy nasze wła-
sne dary ofiarne, które ze sobą przynosimy, i po-
łóżmy wraz z hostią kapłanowi na patenę.

Składając duchową ofiarę z siebie samych, 
solidaryzujemy się i łączymy z Ofiarą Chrystusa. 
Czy może istnieć coś bardziej cennego, wznio-
słego i pięknego, jak wszystkie swoje prace  
i poświęcenia zeszłego dnia, tygodnia, i dobre 
intencje na nadchodzący czas zebrać i złączyć 
z najdoskonalszą ze wszystkich modlitw i ofiar 
– Eucharystią?

 Boże, Dawco wszystkiego i Stwórco 
wszystkich rzeczy, bądź błogosławiony  
i uwielbiony we wszystkim, czym nas ob-
darzasz.

Błogosławimy Cię szczególnie za chleb 
i wino, które przynosimy Ci w darze. Bądź 
błogosławiony za to, że przyjmujesz nas 
z tymi darami, takich, jakimi jesteśmy, bo 
Ty chcesz nas przemienić, tak jak prze-
mieniasz nasze dary w Boskie dary Ciała 
i Krwi Twojego Syna, Jezusa Chrystusa.

Bądź błogosławiony i przyjmij nasze 
dary, abyśmy się stali jednością z Tobą  
i naszymi braćmi i siostrami. Abyśmy się 
stali jednym chlebem dla Ciebie w darze. 
Abyśmy byli zdolni dzielić między sobą 
chleb, który Ty nam dajesz, jak prawdziwi 
bracia i siostry.

Wyrzuć z nas wszystko, co przeszkadza 
nam w dawaniu siebie. Niech się pomna-
ża radość i wzrasta pragnienie wspólnoty 
i jedności. Amen. 

Panie, przymnóż nam wiary.

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

Wybrała Anna Biesiekierska

Kiedy I Komunia 
Święta?

Wydział Duszpasterstwa Dzieci  
i Młodzieży informuje, że dzieci, które 
w ubiegłym roku szkolnym rozpoczę-
ły naukę w klasie pierwszej, złożonej 
z samych sześciolatków, do I Komunii 
Świętej przystąpią w klasie trzeciej, 
czyli w maju 2015 r.

Dzieci, które w roku szkolnym 
2012/2013 rozpoczęły naukę w klasie 
pierwszej, złożonej z samych siedmio-
latków, do I Komunii Świętej przystąpią  
w klasie drugiej, czyli w maju 2014 r.

Dzieci, które w roku szkolnym 2012/2013 
rozpoczęły naukę w klasie pierwszej, tzw. 
mieszanej – złożonej z sześciolatków  
i siedmiolatków, do I Komunii Świętej 
przystąpią w klasie drugiej, czyli w maju 
2014 r., chyba że proboszcz parafii, na 
terenie której znajduje się szkoła, w poro-
zumieniu z katechetą i rodzicami uczniów 
zadecyduje, że dzieci przyjmą sakrament 
Eucharystii rok później.

Nowy ambasador 
Polski przy Stolicy 

Apostolskiej
9 września Ojciec Święty przyjmie 

nowego ambasadora Rzeczypospoli-
tej Polskiej przy Stolicy Apostolskiej – 
Piotra Nowinę-Konopkę. Polski dyplo-
mata złoży na ręce papieża Franciszka 
listy uwierzytelniające i w ten sposób 
rozpocznie swoją misję.

Piotr Nowina-Konopka (ur. 1949 r.  
w Chorzowie) ukończył studia na Wydzia-
le Ekonomiki Transportu Uniwersytetu 
Gdańskiego. W latach 80. był aktyw-
nym działaczem „Solidarności”, pełniąc 
m.in. funkcję eksperta ekonomicznego. 
Zakładał też Klub Inteligencji Katolickiej  
w Gdańsku. Uczestniczył w obradach 
Okrągłego Stołu. Od 1991 r., przez 10 
lat, był posłem z ramienia Unii Demokra-
tycznej i Unii Wolności. W 1991 r. był jed-
nym z inicjatorów założenia Polskiej Fun-
dacji im. Roberta Schumana. W latach 
2005-2006 piastował urząd jej prezesa. 
W rządzie Jerzego Buzka pełnił funkcję 
zastępcy przewodniczącego Urzędu Ko-
mitetu Integracji Europejskiej. Od 2006 r. 
pracuje jako dyrektor Parlamentu Euro-
pejskiego, będąc pierwszym Polakiem na 
tak wysokim stanowisku w strukturze eu-
ropejskiej. Najpierw był tam dyrektorem 
ds. kontaktów z parlamentami krajowymi,  
a w 2010 r. został dyrektorem ds. kontaktów 
z Kongresem Stanów Zjednoczonych.

Obok Stolicy Apostolskiej ambasador 
Nowina-Konopka będzie też reprezento-
wał Polskę przy Zakonie Maltańskim.

Czy twoje dziecko 
jest bezpieczne?

Jak pokazują dotychczasowe bada-
nia na świecie, 70%-85% dzieci jest 
nieprawidłowo przewożonych w fote-
likach samochodowych. – To jedna z 
głównych przyczyn ich śmierci lub po-
ważnych obrażeń – przekonuje Paweł 
Kurpiewski, ekspert ogólnopolskiej 
kampanii: „Inspekcje fotelików”.

– Bezpieczeństwo dzieci w samocho-
dzie może zwiększyć wiedza na temat 
doboru i montażu fotelików dziecięcych, 
podparta praktyką. Dlatego od 3 lat po-
dróżujemy po kraju, by pomagać Polakom 
dbać o bezpieczeństwo ich dzieci – opo-
wiada Paweł Kurpiewski. 

Podczas inspekcji sprawdza się takie 
aspekty jak ocena fotelika w niezależnych 
testach zderzeniowych, kompatybilność 
siedziska z samochodem, poprawność  
i stabilność montażu, a także to, czy fote-
lik został odpowiednio dobrany do dziecka 
i czy ono jest w nim odpowiednio zapięte. 
Potem odbywa się część praktyczna pod 
okiem specjalistów. 

Każdego rodzica zaprasza się z wła-
snym pojazdem i z dzieckiem zapiętym 
w foteliku. Na najmłodszych czekają rów-
nież gry i zabawy, m.in. wyścigi solarnych 
samochodzików, pokazy jajka-kaskadera, 
spacer farmera.

Wszyscy, którzy chcą, by inspekto-
rzy sprawdzili i doradzili, jak prawidłowo 
przewozić dzieci, proszeni są o reje-
strację na stronie kampanii społecznej:  
www.inspekcje-fotelikow.pl.

Płatny parking 
przy ul. Stanisława 
Kostki Potockiego
Zmieniły się zasady korzystania  

z parkingu przy ul. Stanisława Kostki 
Potockiego. Od 30 sierpnia za postój 
trzeba zapłacić 3 zł za 1 h postoju.

Bezpłatne będzie pierwsze 20 minut 
parkowania. Darmowy, 90-minutowy po-
stój będzie z kolei możliwy w niedzielę  
i święta.

Zapraszamy na strony internetowe Parafii pw. św. Anny

www.parafiawilanow.pl

Bezrobocie spada 
nie na Mazowszu
Bezrobocie w Polsce spada pią-

ty miesiąc z rzędu. Według danych 
Głównego Urzędu Statystycznego  
w lipcu bez pracy było 13,1% Polaków. 
W porównaniu z czerwcem to spadek 
o 0,1%.

Mniejsze bezrobocie nie dotyczy jed-
nak województwa Mazowieckiego. Tu 
utrzymało się ono na takim samym po-
ziomie.

GUS opublikował też dane dotyczą-
ce wskaźnika, który pokazuje, jak dużo 
kupujemy. Sprzedaż detaliczna z roku 
na rok wzrosła o 4,3%. Wcześniejsze 
szacunki analityków mówiły o wzrośnie 
sprzedaży o 3,1%%. Jak powiedział w 
rozmowie z portalem Money.pl analityk 
rynku – Szymon Zajkowski, dane te po-
twierdzają stopniową poprawę koniunktu-
ry oraz powinny przełożyć się na umoc-
nienie złotego.
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Autor: 
Maciej Lichota

zadanie: Wykonaj polecenia:

a) Uzupełnij tekst pięciu przykazań kościelnych.

b) Brakujące słowa wpisz w kratki, a otrzymasz rozwiązanie. 

1. W niedziele i święta (4) ………………uczestniczyć we Mszy św. i powstrzymać się 
od (1) …………. niekoniecznych.

2. Przynajmniej raz w roku przystąpić do sakramentu (2) ……………… .
3. Przynajmniej (6) ……………….. w roku, w okresie wielkanocnym, przyjąć Komu-

nię Świętą.
4. Zachowywać nakazane (3) ………………… i wstrzemięźliwość od pokarmów mię-

snych, a w czasie Wielkiego Postu powstrzymywać się od udziału w zabawach.
5. Troszczyć się o potrzeby wspólnoty (5) ……………………..

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Drogie dzieci!
W minionym tygodniu rozpoczęliśmy nowy rok szkolny i katechetyczny – kolejny 

etap naszej wędrówki do nieba. Ku końcowi zbliża się Rok Wiary – szczególny czas 
łaski. Ten okres dany jest nam od Boga. Należy go umiejętnie wykorzystać. Mogą 
pojawić się różnego rodzaju trudności czy problemy, dlatego ważne jest, aby całko-
wicie zaufać Chrystusowi. Starajmy się jak najczęściej uczestniczyć w Eucharystii, 
przystępować do sakramentu pokuty i pojednania, adorować Pana Jezusa ukrytego  
w Najświętszym Sakramencie... Przecież ON obiecał, że nas nigdy nie opuści. Pamię-
tajmy o słowach św. Augustyna: „Jeżeli Bóg jest na pierwszym miejscu, wszystko 
jest na właściwym miejscu”. Chciejmy zatem trwać w Chrystusie, ufać Jego Słowu  
i mieć nadzieję, że dzięki Niemu nasza praca przyniesie owoc obfity.

Na ten czas duchowego i intelektualnego wzrastania życzę Wam wielu łask Bożych.

Maciej Lichota

E-booki na parafialnej
stronie internetowej

Na stronie internetowej parafii znajdą Pań-
stwo zakładkę „Biblioteka”, w niej zaś ko-
lekcję e-booków, czyli książek elektronicz-
nych, które za darmo – w formacie PDF – 
można pobierać na swoje komputery oraz 
innego rodzaju nośniki. 
W ofercie znajdują się m.in. encykliki Jana 
Pawła II czy Benedykta XVI, „Kazania sej-
mowe” ks. Piotra Skargi, a także kilka dzieł  
z klasyki polskiej literatury. Biblioteka jest 
sukcesywnie rozbudowywana.

Z życia  
Saloniku  

Wilanowskiego
We wrześniu w dzwonnicy 

można obejrzeć:
- na dole – 

wystawę malarstwa  
i metalowych kapliczek 
Marii Gołębiewskiej 

– Czarneckiej 
zatytułowaną „Najpierw 
sacrum, potem sztuka”

- na antresoli – 
koncepcje budynków sakralnych 

oraz pomników historycznych 
związanych z dziejami Polski. Au-
torem prezentacji pt.: „In principio 
erat idea et idea erat spes – Na 
początku był pomysł, pomysł był 

nadzieją” jest architekt

Zdzisław Kędzierski

Serdecznie zapraszamy!
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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 odbędzie się o godz. 16.00.

3. Uroczysta Msza św. w 330. rocznicę Wiktorii Wiedeńskiej zostanie odprawiona w naszym 
kościele w czwartek, 12 września, o godz. 18.00. Przewodniczyć jej będzie Jego Ekscelencja 
ks. abp Celestino Migliore, nuncjusz apostolski w Polsce.

 W czasie Mszy św. będziemy się modlić za naszych parafian i wszystkich mieszkańców  
Wilanowa. Zapraszamy do licznego udziału w uroczystości.

4. W następną niedzielę, 15 września – na zakończenie Dni Wilanowa – na Mszy św.  
o godz. 11.30 i 13.00 gościć będziemy przedstawicieli Podlaskiej Chorągwi Husarii, którzy 
będą uczestniczyli w Eucharystii w strojach z epoki.

5. Spotkanie z rodzicami dzieci przygotowujących się do I Komunii Świętej odbędzie się  
w następną niedzielę, po Mszy św. o godz. 11.30, w sali widowiskowej.

6. W tym tygodniu przypadają następujące święta liturgiczne:
 - w czwartek, 12 września – wspomnienie Najświętszego Imienia Maryi;
 - w piątek, 13 września – wspomnienie Jana Chryzostoma, biskupa i doktora Kościoła;
 - w sobotę, 14 września – święto Podwyższenia Krzyża Świętego.
 Wszystkim obchodzącym w tym tygodniu imieniny składamy serdeczne życzenia błogosła-

wieństwa Bożego oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym i zawodowym.

7. Po przerwie wakacyjnej swoją działalność wznawia chór parafialny. Spotkania będą się od-
bywały we wtorki, o godz. 18:30 (po Mszy św. o godz. 18:00), w kanonii. Zapraszamy wszyst-
kich chętnych.

 
8. W bieżącym miesiącu mamy jeszcze wolne intencje mszalne.

9. Taca z dzisiejszej niedzieli przeznaczona jest na potrzeby Wyższego Metropolitalnego Semi-
narium Duchownego w Warszawie.

10. W następną niedzielę przed kościołem przeprowadzimy zbiórkę ofiar na potrzeby Katolickie-
go Uniwersytetu w Lublinie.

11. W najbliższym czasie sakramentalny związek małżeński zawrą:
 - Karol Walkiewicz, kawaler z parafii tutejszej,  

i Zofia Krystyna Szymczykiewicz, panna z parafii tutejszej – zapowiedź I.

 Każdy, kto by wiedział o przeszkodach zachodzących między narzeczonymi, zobowiązany 
jest powiadomić kancelarię parafialną. Narzeczonych polecamy modlitwie parafian.

XXIII Niedziela Zwykła – 8 września 2013 r.

Zeskanuj kod QR 
i czytaj „Klimaty”  
w smartfonie lub 
na tablecie.

KOMUNIKATY DUSZPASTERSKIE

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

- Wydawca 
Rzymskokatolicka Parafia 
pw. św. Anny w Wilanowie
ul. Kolegiacka 1, 02-946 Warszawa
tel./fax 22 842 18 01
(telefon czynny 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 nr 2 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: kancelaria@parafiawilanow.pl 
e-mail Redakcji: klimaty@parafiawilanow.pl

 

od 8.09.2013 do 13.10.2013
Aby wierni świeccy odczuwali po-
trzebę służenia własnemu krajowi 

poprzez coraz większe zaangażowa-
nie w życie polityczne i społeczne.

Zapraszamy wszystkich człon-
ków oraz tych, którzy chcą dołą-
czyć do wspólnoty modlitewnej, 
na spotkanie Kół Żywego Ró-
żańca, które odbędzie się dziś,  
8 września – o godz. 16.00, w kanonii.

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

Wszystkim ofiarodawcom 
Serdeczne Bóg zapłać!

Fotoreportaże z renowacji publiku-
jemy na stronach internetowych.

WSPOMÓŻ RENOWACJĘ 
KOŚCIOŁA św.ANNY 

w Wilanowie

Fundacja Ecclesia 
Villanovensis

www.fundacja-wilanow.pl


