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PIERWSZE CZYTANIE
Iz 7,10-14

Pan przemówił do Achaza tymi słowami: 
Proś dla siebie o znak od Pana, Boga twe-
go, czy to głęboko w Szeolu, czy to wysoko  
w górze! 

Lecz Achaz odpowiedział: Nie będę prosił 
i nie będę wystawiał Pana na próbę. Wtedy 
rzekł [Izajasz]: Słuchajcie więc, domu Dawi-
dowy: Czyż mało wam naprzykrzać się lu-
dziom, iż naprzykrzacie się także mojemu 
Bogu? 

Dlatego Pan sam da wam znak: Oto Pan-
na pocznie i porodzi Syna, i nazwie Go imie-
niem Emmanuel.

PSALM  
RESPONSORYJNY

Ps 24,1-6
REFREN: 
Przybądź, o Panie, Tyś jest Królem chwały.

Do Pana należy ziemia  
i wszystko, co ją napełnia,
świat i jego mieszkańcy.
Albowiem On go na morzach osadził
i utwierdził ponad rzekami.

Kto wstąpi na górę Pana,
kto stanie w Jego świętym miejscu?
Człowiek rąk nieskalanych i czystego serca,
który nie skłonił swej duszy ku marnościom
i nie przysięgał fałszywie.

On otrzyma błogosławieństwo od Pana
i zapłatę od Boga, swego Zbawcy.
Oto pokolenie tych, którzy Go szukają,
którzy szukają oblicza Boga Jakuba.

DRUGIE CZYTANIE
Rz 1,1-7

Paweł, sługa Chrystusa Jezusa, z powo-
łania apostoł, przeznaczony do głoszenia 
Ewangelii Bożej, którą Bóg przedtem zapo-
wiedział przez swoich proroków w Pismach 
świętych. 

Jest to Ewangelia o Jego Synu - pocho-
dzącym według ciała z rodu Dawida, a usta-
nowionym według Ducha Świętości przez 
powstanie z martwych pełnym mocy Synem 
Bożym - o Jezusie Chrystusie, Panu naszym. 

Przez Niego otrzymaliśmy łaskę i urząd 
apostolski, aby ku chwale Jego imienia pozy-
skiwać wszystkich pogan dla posłuszeństwa 
wierze. Wśród nich jesteście i wy powołani 
przez Jezusa Chrystusa. 

Do wszystkich przez Boga umiłowanych, 
powołanych świętych, którzy mieszkają  
w Rzymie: Łaska wam i pokój od Boga, Ojca 
naszego, i Pana Jezusa Chrystusa!

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ
Mt 1,23

Oto Dziewica pocznie i porodzi Syna, 
któremu nadadzą imię Emmanuel, to zna-
czy Bóg z nami.

EWANGELIA
Mt 1,18-24

Z narodzeniem Jezusa Chrystusa było tak. 
Po zaślubinach Matki Jego, Maryi, z Józefem, 
wpierw nim zamieszkali razem, znalazła się 
brzemienną za sprawą Ducha Świętego. 

Mąż Jej, Józef, który był człowiekiem spra-
wiedliwym i nie chciał narazić Jej na znie-
sławienie, zamierzał oddalić Ją potajemnie. 
Gdy powziął tę myśl, oto anioł Pański ukazał 
mu się we śnie i rzekł: Józefie, synu Dawida, 
nie bój się wziąć do siebie Maryi, twej Mał-
żonki; albowiem z Ducha Świętego jest to, co 
się w Niej poczęło. 

Porodzi Syna, któremu nadasz imię Je-
zus, On bowiem zbawi swój lud od jego 
grzechów. A stało się to wszystko, aby się 
wypełniło słowo Pańskie powiedziane przez 
Proroka: Oto Dziewica pocznie i porodzi 
Syna, któremu nadadzą imię Emmanuel, to 
znaczy: Bóg z nami. 

Zbudziwszy się ze snu, Józef uczynił tak, 
jak mu polecił anioł Pański: wziął swoją Mał-
żonkę do siebie.

Oto słowo Pańskie.

L I T U R G I A  S Ł O W A

KO M E NTA R Z
Za dwa dni będziemy obchodzić 

uroczystość Bożego Narodzenia. 
Spełni się to, co Anioł zwiastował 
Najświętszej Maryi Pannie: że stanie 
się Matką Zbawiciela.

Dzisiejsza Ewangelia mówi nam 
jednak o innym zwiastowaniu. Anioł 
przyszedł we śnie do Józefa, aby 
oznajmić mu wolę Boga względem 
Maryi i niego, by nie bał się wziąć do 
siebie swej małżonki.

Józef, człowiek sprawiedliwy,  
w cudowny sposób został wprowa-
dzony w tajemnicę Bożego wciele-
nia, tajemnicę odkupienia ludzkości. 
Od tej chwili on również miał swój 
udział w realizacji Bożego planu zba-
wienia. Tak jak Maryja wypowiedzia-
ła swoje „fiat”, tak i Józef podporząd-
kował się woli Stwórcy. W ręce tych 
dwojga został złożony najcenniejszy 
skarb ludzkości – Boże Dziecię. Oni 
miłowali Boga nade wszystko i Jemu 
zawierzyli swoje życie, którego cen-
trum stał się Jezus.

Gdy w noc wigilijną, w gronie ro-
dziny, zasiądziemy przy wspólnym 
stole, pamiętajmy, jaką tajemnicę 
celebrujemy, a od Maryi i Józefa 
uczmy się zawierzać trudne sprawy 
Bogu.

ks. dr Waldemar R. Macko
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Boże Narodzenie  
w Watykanie  
z Janem Pawłem II

Namiestnik Chrystusa, apostoł świata, Jan Paweł II, wkrótce święty, nigdy nie za-
pomniał, będąc papieżem, o swojej ziemskiej ojczyźnie, o swoich korzeniach. Wyra-
zem tego było przeniesienie do Watykanu polskiej tradycji celebrowania świąt Bożego  
Narodzenia ze wszystkimi symbolicznymi szczegółami. On uczy nas, jak mamy przy-
jąć do naszych serc Syna Bożego, Nowonarodzonego, i pozwolić Mu w nich pozostać.

Abp Mieczysław Mokrzycki, osobisty sekre-
tarz Jana Pawła II, wspomina: „Kochał polskie 
zwyczaje. Każdy z nich miał głęboki sens. Cie-
szył się i opłatkiem, i choinką, i szopką. Ale to 
nie była radość dla radości. To było wszystko 
głęboko zakorzenione w teologii Bożego naro-
dzenia. W znaczeniu wcielenia”. „Opłatek to jest 
chleb pojednania” – tłumaczył Ojciec Święty.

Polacy zawsze byli wyczekiwani w pa-
pieskich apartamentach i witani z radością.  
Ta tęsknota dawała się bardziej wyczuć przed 
Bożym Narodzeniem. „To bardzo rodzinne  
święta… bardzo czekał na spotkanie opłatkowe 
z Polakami”.

Górale mieli własny opłatek z Janem Paw-
łem II, zwykle w Sali Klementyńskiej. Było na 
ludowo, zawsze z przytupem. Zawsze wzru-
szająco. Przywozili Ojcu Świętemu świerki,  
a z nimi siano na wigilijny stół i swojskie przy-
smaki. „Pan Marcin wspomina: Chleb zawsze 
wieźliśmy, oscypki i opłatki… część opłatków 
Ojciec Święty nam święcił i one, takie poświę-
cone przez niego, do nas na Podhale wracały, 
do naszych rodzin”. Opowiada, że jechali za-
wsze jak najlepiej ubrani. Po góralsku.

Były sekretarz opowiada, że choinki przyjeż-
dżały z Zakopanego, z Krzeptówek. „(…) górale 
dbali o to, żeby do papieża trafiły najpiękniejsze 
drzewka, jakie u nich rosły”. „Jan Paweł II tłu-
maczył: Ja osobiście myślę, że to drzewko jest 
symbolem drzewa życia, tego, o którym mowa 
jest w Księdze Rodzaju, i tego, które z Chrystu-
sem razem zostało na nowo zasadzone w gle-
bie ludzkości”. „Zwracał uwagę, że świąteczne 
drzewka świecą też nie bez powodu i nie tylko 
dlatego, żeby to ładnie wyglądało. Ale dlatego, 
że symbolizują życie i światło. A Chrystus jest 
życiem i światłem”.

„Szopka była dla papieża centrum Bożego 
Narodzenia. Bo – jak tłumaczył – Boże Naro-
dzenie wyznacza początek dziejów Kościoła, 
ludu Nowego Przymierza. Szopka jest obrazem 
tego Kościoła, tego Przymierza z postaciami 
Maryi, Józefa i pasterzy, którzy witali Nowona-
rodzonego”.

Wiele razy, także publicznie, podkreślał zna-
czenie budowania szopki i zdobienia choinki. 
„Ale zawsze z tą radością szła myśl, żeby nie 
przegapić tego, co najważniejsze. Żeby nie 
zgubić w tym Boga, nie podziwiać stajenki, nie 
widząc Tego, który tam leży”.

Jan Paweł II bardzo dbał o to, abyśmy nie 
spłycali głębokiego znaczenia świąt Bożego 
Narodzenia do świątecznych zakupów, pogoni 
za świątecznymi promocjami, karpiem, goto-
waniem… W przesłaniu do Polaków w 1979 r.  
prosił: Zachowajcie żywym, najdrożsi, praw-
dziwe znaczenie Bożego Narodzenia, bądźcie 

zawsze świadomi jego autentycznego sensu: 
Jezus narodził się dla każdego z nas, dla każ-
dego człowieka (...) by nas zbawić, by ukazać 
nam prawdziwy sens życia.

Abp Mokrzycki opowiada, jak ważną rolę  
w przeżywaniu świąt odgrywały dla Jana 
Pawła II kolędy. „On te polskie kolędy uwiel-
biał. Śpiewał głośno i z radością. I z pamięci...  
W okresie świątecznym niemal każdego dnia 
zapraszał na kolędowanie także polskich księ-
ży mieszkających w Rzymie. Ksiądz prałat 
Paweł Ptasznik wspominał kiedyś, że to były 
bardzo ciepłe, rodzinne spotkania. Ale co cie-
kawe, on osobiście odniósł wrażenie, że ulubio-
ną kolędą Jana Pawła II była kolęda <Bóg się 
rodzi>. Ojciec Święty zawsze powtarzał, że to 
jest jedna z tych kolęd, które najgłębiej oddają 
teologię Bożego narodzenia”.

„Myślę, że Ojciec Święty lubił wszystkie 
kolędy – mówi arcybiskup – (...) <Wśród noc-
nej ciszy> i <Pójdźmy wszyscy do stajenki>.  
<Oj maluśki, maluśki>... śpiewać lubił szcze-
gólnie, bo to pastorałka na góralską nutę, a do 
gór i górali – wiadomo, słabość miał ogromną.  
A z kolei <Bóg się rodzi>... ja też uważam, że 
w tej kolędzie jest jakaś mistyczna siła. Ten 
polonez jest taki majestatyczny. <Wzgardzony, 
okryty chwałą> – o tym przecież Ojciec Święty 
tak często mówił”.

„W Wigilię nie śpiewaliśmy zbyt długo, bo 
nie chcieliśmy Ojca Świętego zmęczyć – wspo-
mina prałat Ptasznik. Potem była pasterka  
i Boże Narodzenie, bardzo intensywny dzień... 
Kardynał Deskur zawsze pilnował, żebyśmy 
Ojcu Świętemu nie zabierali czasu. Dla mnie 
to były naprawdę wyjątkowe chwile – zamyśla 
się ksiądz Ptasznik. Jakby po raz kolejny zdał 

sobie sprawę z łaski, jaką była służba u boku 
Jana Pawła II. Boże Narodzenie z nim to jakby 
podwójne święto – mówi. Bo Chrystus się rodzi. 
Bo mogłem widzieć to światło w oczach świę-
tego człowieka. Tak pamiętam te nasze wspól-
ne święta. Radość i światło: w jego oczach, to 
symboliczne światło w oknie i te światła na cho-
ince, o których on zawsze powtarzał, że też nie 
są po nic. Bo Chrystus to światło. Widziałem 
Go w jego oczach”.

Z wielkim nabożeństwem celebrował Mszę 
św. o północy, zwaną pasterką, która zawsze 
była transmitowana do prawie wszystkich kra-
jów świata.

W pierwszy dzień świąt z balkonu bazyliki  
św. Piotra błogosławił Urbi et Orbi (miastu  
i światu), pozdrawiał lud Boży na całej kuli ziem-
skiej w kilkudziesięciu językach świata.

Ostatnie błogosławieństwo „Urbi et Orbi”, wy-
głoszone 25 grudnia 2004 r. z wielkim trudem, 
łamiącym się głosem, było ogromnie wzrusza-
jące. Słowa skierowane do Polaków zabrzmiały 
jak testament. Przeczytajmy z uwagą: Chrystus 
nam się narodził. Uwielbiajmy Wcielone Słowo. 
W dzień Bożego Narodzenia obejmuję myślą 
wszystkich rodaków i życzę, ażeby Światło 
Chrystusa rozświetlało wszelkie mroki codzien-
ności, a wiara w Jego miłość była dla wszyst-
kich źródłem radości, pokoju i szczęścia.

W czasie zbliżających się świąt pamiętajmy 
o naszym ukochanym rodaku, Wielkim Janie 
Pawle, który przykładem swego życia, pełnego 
miłości do Boga i bliźnich, prowadzi nas za rękę 
do Bożej Dzieciny.                                     M. J.

Fragmenty tekstu w cudzysłowie zostały za-
czerpnięte z książki „Miejsce dla każdego”  
abp. Mieczysława Mokrzyckiego i Brygidy Grysiak

Tajemnica wcielenia Syna Bożego
Boże Narodzenie – tajemnica wcielenia Syna Bożego. Święta, w czasie których mamy wra-

żenie, jakby wszystko miało zacząć się od nowa. W naszych sercach na nowo rodzi się nadzie-
ja, że nadchodząca przyszłość będzie lepsza. Dzieje się tak wbrew rozsądkowi, który nakazuje 
myśleć inaczej i na przekór naszym dotychczasowym doświadczeniom. W rożny sposób moż-
na tłumaczyć ten przypływ optymizmu. Może wynika on z oczekiwania na rozpoczynający się 
za kilka dni nowy rok? A może stąd, że wraz z wydłużającym się dniem wybiegamy myślami do 
czasu, kiedy rozbudzona na nowo przyroda zacznie nas raczyć swoimi urokami?

Jednak my, uczniowie Jezusa Chrystusa, żyjemy inną nadzieją. Przyjście na świat Syna Bo-
żego całkowicie zmieniło perspektywę patrzenia na życie człowieka: Jego narodzenie w ludz-
kiej postaci uczyniło nas na nowo dziećmi Bożymi.

Uroczystość Bożego Narodzenia nie tylko przypomina ten historyczny 
moment. Nie tylko jest zapewnieniem, że Jezus przyjdzie kiedyś w chwale. 
Jest także zapewnieniem, że przychodzi do nas w każdej chwili naszego 
życia i jest z nami, nawet w tych momentach, gdy wydaje się, że nas opuścił. 
Trzeba tylko pozwolić Mu wejść, gdy tylko zakołacze do drzwi naszych serc.

W tę radosną noc, gdy Słowo staje się Ciałem, życzę wszystkim pełni 
radości wypływającej z nadziei, że Miłość wszystko zwycięży.

ks. proboszcz Waldemar R. Macko
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PRZEWODNIKI NASZEJ WIARY

Przewodnik 
po Eucharystii
Część II - Odkryj Eucharystię krok po kroku
Zaraz po anamnezie w liturgii Mszy św. następuje modlitwa złożenia ofiary, kiedy to kapłan 
mówi: „Wejrzyj, prosimy, na dar Twojego Kościoła i przyjmij ofiarę, przez którą nas pojed-
nałeś ze sobą”.
Msza św. jest ofiarą Chrystusa, ale też i Jego Kościoła, ponieważ Jezus przekazał ją Ko-
ściołowi – swojej Oblubienicy (por. KL 47). Chrystus zawsze ofiarowuje się wraz ze swoim 
Kościołem..
Jednocząc się z Chrystusem, Kościół staje się „sakramentem” dla całego rodzaju ludzkiego, zna-
kiem i narzędziem zbawienia dokonanego przez Chrystusa, światłem świata i solą ziemi (por. Mt 5, 
13-16) dla odkupienia wszystkich. Misja Kościoła stanowi przedłużenie misji Chrystusa: „Jak Ojciec 
Mnie posłał, tak i Ja was posyłam” (J 20,21). Dlatego też Kościół czerpie duchową moc dla wypeł-
niania swojej misji z nieustannego uobecniania w Eucharystii ofiary Krzyża oraz z Komunii z Ciałem 
i Krwią Chrystusa.

Odcinek 42:
LITURGIA EUCHARYSTYCZNA
– Modlitwa eucharystyczna 
– OFIAROWANIE (2) – ofiara Kościoła

Św. Augustyn sformułował klasyczną 
dla Zachodu definicję ofiary: „Prawdziwą 
ofiarą jest przeto każde dzieło, które się 
przyczynia do połączenia nas świętą 
wspólnotą z Bogiem” 

(„De civitate Dei”, X, 6).

W swym wielkim dziele „Państwo Boże” św. 
Augustyn podaje szeroką i otwartą definicję 
ofiary. Jej sednem jest stworzenie wspólnoty. 
Ofiara w znaczeniu religijnym łączy nas w sanc-
ta societate (świętej społeczności) z Bogiem.  
W tym sensie ofiarą jest akt uwielbienia. Dlatego 
w Psalmach mówi się również o ofierze uwiel-
bienia (por. Ps 50,23). Akt chwały czy uwielbie-
nia tworzy wspólnotę między nami a Bogiem. 
Dlatego w Piśmie Świętym również posiłek 
nazywa się wspólnotą, ponieważ jako święty 
posiłek ustanawia wspólnotę z Bogiem i między 
ludźmi. Warto pamiętać, że to nie Bóg potrzebu-
je ofiary, to my jej potrzebujemy, by wejść z Nim 
ponownie we wspólnotę.

W ofierze tkwi tęsknota człowieka za zjedno-
czeniem się z Bogiem. Ofiara jest darowaniem 
Bogu jakiegoś dobra, będącego naszą wła-
snością, którego posiadania pozbawiamy się. 
Człowiek przez oddanie i poświęcenie swojej 
ofiary łączy się niejako ze Stwórcą, a Stwórca 
udziela się człowiekowi przez łaskawe przyjęcie 
daru. Ludzie składając Bogu ofiary, pragnęli Go 
przeprosić, dziękować, uwielbić i prosić, uzyskać 
Jego życzliwość i błogosławieństwo. Jednakże 
te wszystkie ofiary nie mogły naprawić tego, 
co uczynił pierwszy człowiek, sprzeciwiając się 
Bogu. Musiał przyjść Ktoś, kto będzie równy 
Bogu i jednocześnie będzie naszym bratem,  
w ludzkiej naturze. Tą osobą jest Jezus Chry-
stus. To On przyszedł na świat, aby złożyć 
siebie Ojcu za nas w ofierze na ołtarzu krzyża.

Jezus rozpoczął składanie swojej ofiary 
podczas Ostatniej Wieczerzy, a dopełnił ją na 
krzyżu. Ofiara ta została przyjęta przez Ojca, 
a Jezus, zmartwychwstały i uwielbiony, zasiadł 
po Jego prawicy. Msza św. jest ofiarą, ponieważ 

w niej uobecnia się ofiara Krzyża. Msza św. nie 
powiększa jej, niczego jej nie dodaje ani jej nie 
mnoży. Ofiara Chrystusa nie skończyła się, lecz 
trwa, uobecnia się w każdej Mszy św. Ofiara 
krzyża i ofiara eucharystyczna jest ta sama, 
choć nie taka sama – inny jest tylko sposób ofia-
rowania: na krzyżu – we krwi, a na ołtarzu – pod 
postacią chleba i wina.

„Sam Chrystus, wieczny Arcykapłan No-
wego Przymierza, działając przez posługę 
kapłanów, składa Ofiarę eucharystyczną. 
Sam Chrystus, rzeczywiście obecny pod 
postaciami chleba i wina, jest również da-
rem ofiarnym składanym w Eucharystii.” 

/KKK, 1410/

Kościół nie przestaje powtarzać tej ofiary  
w Najświętszym Sakramencie ołtarza, przy 
czym wie, że w tym, co ofiaruje, również sam 
składa się w ofierze. Sprawując pamiątkę 
Chrystusa, Kościół, zgromadzony tu i teraz,  
w Duchu Świętym składa Ojcu niepokalaną 
Ofiarę Chrystusa. Nie oznacza to, że czyni to 
sam z siebie, obok krzyża, aby uzyskać łaskę 
przebaczenia. Kościół włącza się w jedyną 
Ofiarę Chrystusa, zostaje niejako pociągnię-
ty w górę Miłością, która wykrwawiła się na 
krzyżu. Eucharystia jest więc również ofiarą 
Kościoła, który łączy się ze wstawiennictwem 
Jezusa u Ojca za wszystkich ludzi.

Na malowidłach zachowanych w kata-
kumbach Kościół często jest przedstawia-
ny jako kobieta na modlitwie, z szeroko 
otwartymi ramionami, w postawie „orantki”. 
Podobnie jak Chrystus, który wyciągnął 
ramiona na krzyżu, Kościół ofiarowuje się 
i wstawia za wszystkich ludzi przez Niego, 
z Nim i w Nim.

Ofiara Chrystusa, obecna na ołtarzu, 
daje wszystkim pokoleniom chrześcijan 
możliwość zjednoczenia się z Jego Ofiarą. 
Oto co jest ofiarą chrześcijan: „Wszyscy 
razem tworzymy jedno ciało w Chrystusie” 
(Rz 12,5). Wszyscy, którzy mamy ochrzczo-
ne serca, jesteśmy wybrani do świętości. 
Bóg dał nam łaskę wiary, czyli możliwość 
zbawienia.

Czy jest w ogóle możliwe, aby Bóg jednym 
dał łaskę wiary, a drugim jej odmówił? Z tego, 
że wiara jest łaską, nie wynika, iż Bóg daje ją 
jedynie niektórym. Tak czasem się sądzi, że 
gdyby dawał łaskę wszystkim, to łaska nie by-
łaby łaską. Tymczasem pozostaje ona łaską na-
wet wtedy, kiedy jest dana wszystkim. Sposób 
działania Boga zależy od tego, jak zostaliśmy 
wychowani, w jakiej żyjemy tradycji, jaką mamy 
historię.

Nieskończenie kochający Bóg pierwszy nas 
ukochał, inicjatywa zawsze należy do Niego: 
„Nie wyście Mnie wybrali, ale Ja was wybrałem 
i przeznaczyłem was na to, abyście szli i owoc 
przynosili” (J 15,16). Jeśli my Go szukamy, to 
dlatego, że On pierwszy zaczął nas szukać. 
Człowiek niekiedy czuje odwrotnie: wydaje mu 
się, że to on zaczął szukać Boga. Jednak skoro 
tylko Go znajdzie, sam widzi, że przecież cały 
czas był prowadzony dyskretną ręką Pana.

„Wiara jest darem, danym przy chrzcie, 
który umożliwia nam spotkanie z Bogiem. 
Wiarę inicjuje więc w człowieku łaska Boża. 
Wiara nie może być dziełem człowieka, bo 
jest ona jakby otworzeniem okna na Boga  
i dlatego to okno może otworzyć tylko Bóg. 
Nie można otworzyć się na Boga bez Boga. 
Wiara w Boga jest wiarą przez Boga daną. 
Bóg otwierając człowieka na siebie same-
go, okazuje mu swoją darmową miłość, 
czyli łaskę. Wiara jest więc przychodzącym 
z zewnątrz darem łaski, a nie pochodzącym 
od człowieka wynikiem jego przemyśleń. 
Wiara nie jest wynikiem wolnej decyzji czło-
wieka, ale też bez tej decyzji nie ma wiary.” 
/Rzeczywistość wiary według Benedykta XVI/

Człowiek przez swoje wybory, decyzje  
i czyny może świadomie i dobrowolnie 
wchodzić w grzech, który go odcina od łaski. 
Przez swoją niewierność może się zupełnie 
zamknąć na łaskę, popełniając w ten sposób 
grzech przeciwko Duchowi Świętemu (por. 
Mt 12, 30-32), kiedy np. nie chce pojednania 
i postanawia trwać w grzechu. Niewierność 
łasce jest zawsze jego wolnym wyborem, tak 
jak i wierność. Pierwsza dokonuje się wbrew 
łasce, druga zaś dzięki łasce. Na jedną i drugą 
trzeba patrzeć w perspektywie powszechnej 
woli zbawczej. Bóg obejmuje wszystkich 
swoją zbawczą mocą, „pragnie, by wszyscy 
ludzie zostali zbawieni” (1 Tm 2,4). Jako ludzie 
wierzący musimy zatem prosić naszego Ojca 
w niebie, aby wypełniła się Jego wola. Bóg 
powołuje wszystkich do wiary. Jest ona wiel-
kim darem, który umożliwia nam spotkanie  
z Bogiem.

„(…) dziękujemy, że nas 
wybrałeś, abyśmy stali przed 

Tobą i Tobie służyli” 
Tymi słowami w drugiej modlitwie eucha-

rystycznej z wdzięcznością zwracamy się do 
Boga i dziękujemy Mu, że dał nam łaskę wiary 
i umożliwił nam zbawienie. Niosąc owoc ziemi 
i pracy naszych rąk, sami siebie ofiarowujemy 
Bogu, by stać się z Nim jednością, mocą udziału 
w jego zbawczej ofierze. Jako Kościół działający 
w naszej konkretnej wspólnocie eucharystycz-
nej jesteśmy świadomi wybrania i powołania 
przez Boga. Msza św. jest naszą ofiarą, naszym 
udziałem w Ofierze Chrystusa.
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Celebracja liturgii słowa przypomina 
nam, że pierwszą podstawową powinno-
ścią człowieka wierzącego jest posłusz-
ne słuchanie i gotowość na przyjęcie  
z wdzięcznością i zachwytem daru miłości 
Bożej, który jest łaską (OWMR, 55). Liturgia 
eucharystyczna przypomina nam nato-
miast, że kolejną z fundamentalnych powin-
ności człowieka wierzącego jest zwrócenie 
się do Boga, skierowanie ku Niemu nasze-
go wzroku i całego życia (OWMR, 78).

Prawdziwe działanie, które realizuje się  
w liturgii, jest działaniem samego Boga, jego 
zbawczym dziełem w Chrystusie. Na tym między 
innymi polega prawdziwa innowacyjność liturgii 
chrześcijańskiej w porównaniu do jakiejkolwiek 
innego działania kulturowego: tutaj sam Bóg 
działa i wykonuje to, co jest istotą, podczas gdy 
człowiek powołany jest, by otworzyć się na dzia-
łanie Boga, aby zostać przez nie przemienionym.

Istotą naszego „działania” jest łączyć się  
z Bogiem myślą i sercem, aby stać się jed-
nością z Chrystusem, by Jego Ofiara miłości 
składana Ojcu stała się także naszą ofiarą. 
Weryfikacją czynnego udziału w liturgii jest mo-
ment, w którym wzrasta nasza osobista więź  
z Chrystusem, kiedy coraz bardziej żyjemy miło-
ścią ofiarowywaną, a nasza wola przekształca się 
krok po kroku w wolę Bożą. Nieprzypadkowo ci, 
którzy żyli Eucharystią, uczestnicząc w niej czynnie 
i prawdziwie, to święci. Świętość, jako sposób ży-
cia, jest najpiękniejszym świadectwem prawdziwie 
żywego i świadomego udziału w liturgii Kościoła.

Nasze uczestnictwo w Eucharystii oznacza 
połączenie łaski i zobowiązania. Oznacza ła-
ską, ponieważ tylko moc pochodząca od Boga 
sprawia, że jesteśmy w stanie wymówić słowa 
świadectwa przed światem. Oznacza zobowią-
zanie, ponieważ dar, który otrzymaliśmy, musi 
przemieniać się w radosną odwagę codzienne-
go głoszenia światu Dobrej Nowiny.

Jak pisał bł. Jan Paweł II: „Głoszenie 
śmierci Pana aż nadejdzie (1Kor 11,26) za-
kłada, iż wszyscy uczestniczący w Eucha-
rystii podejmą zadanie przemiany życia, 
aby w pewnym sensie stało się ono całe 
eucharystyczne” /encyklika o Eucharystii  
w życiu Kościoła, 20/.

Istotą chrześcijaństwa jest żyć treścią tajem-
nicy paschalnej Chrystusa w naszym życiu. To 
znaczy, tak jak Chrystus umarł, zmartwychwstał 
i wstąpił do chwały, tak i my powinniśmy ofia-
rować siebie Bogu, umrzeć dla grzechu i dla 
siebie, zmartwychwstać do nowego życia i osta-
tecznie żyć w wiecznej chwale z Nim.

Całe nasze życie zostaje dołączone do tego 
bezcennego daru, jaki ofiarujemy Bogu Ojcu. 
Musimy jednak pamiętać, że ofiara, jaką dołą-
czamy do doskonałej Ofiary Chrystusa, to ofiara 
ludzi słabych i grzesznych. Stąd w modlitwie eu-
charystycznej prosimy Boga Ojca o jej przyjęcie: 
o to, aby Bóg wejrzał na nią łaskawie i przyjął 
wraz z Ofiarą swojego Syna. W trzeciej modli-
twie eucharystycznej modlimy się:

„Wejrzyj, prosimy, na dar Twojego 
Kościoła i przyjmij ofiarę, przez 
którą nas pojednałeś ze sobą”
W Eucharystii Ofiara Chrystusa staje się ofia-

rą członków Jego Ciała, nas wszystkich. Nasze 
życie, składane przez nas uwielbienie, nasze 
cierpienia, modlitwy, praca łączą się z życiem, 
uwielbieniem, cierpieniami, modlitwami i pracą 
Chrystusa, i z Jego całkowitym ofiarowaniem 
się (por. KKK, 1368). Nabierają w ten sposób 
nowej wartości. Dzięki tej łączności z ofiarą 
Chrystusa, to wszystko, co czynimy, co cierpimy, 
nabiera wartości na wieczność. Liczy się każdy 
nasz trud, każde najmniejsze dobro; każdy nasz 
dobry czyn owocuje na wieczność.

Ponieważ Chrystus przyjmuje wszystkie na-
sze osobiste ofiarowania, wszystko, co stanowi 
nasze życie, staje się przemienione: nasza pra-
ca staje się Jego pracą, nasze krzyże – Jego 
krzyżami, nasze cierpienia – Jego cierpieniami, 
nasze radości – Jego radościami, nasze przeba-
czenia – Jego przebaczeniami, nasze modlitwy 
– Jego modlitwami, nasza miłość – Jego miło-
ścią, nasze życie – Jego życiem. Całe nasze 
życie może nabrać Boskiej, odkupieńczej 
wartości, ponieważ Chrystus bierze naszą 
ofiarę i czyni ją swoją. Nasze życie i czyny 
stają się życiem i czynami Chrystusa.

A więc wszystko to, co złożyliśmy w czasie 
przygotowania darów na ołtarzu, Jezus łączy 
teraz razem ze swoją Ofiarą na Krzyżu. Dla-
tego Ofiara Chrystusa w Eucharystii staje się 
także ofiarą członków Jego Ciała. Św. Faustyna  
w swoim „Dzienniczku” napisała: „Często  
w czasie Mszy św. widzę Pana w duszy, czuję 
Jego obecność, która mnie na wskroś przenika. 
Odczuwam Jego Boskie spojrzenie… Kocham 
do szaleństwa i czuję, że jestem kochana przez 
Boga” (Dz. 411). Bo właśnie w tym momencie 
Jezus połączył swoją Ofiarę z ofiarą św. Fausty-
ny i stanowią jedno Ciało w Chrystusie.

Uczestnicząc we Mszy św., każdy z nas jest 
włączony z całym Kościołem w to zbawcze dzie-
ło Chrystusa. Dokonuje się dla nas rzecz niepo-
jęta, ale najprawdziwsza i najgłębsza: oto Boży 
Syn ofiaruje się swojemu Ojcu i włącza nas  
w ten dar. Oto stajemy się na nowo Jego braćmi  
i siostrami, i zarazem dziećmi jednego Ojca!

„A zatem proszę was, bracia, przez mi-
łosierdzie Boże, abyście dali ciała swoje 
na ofiarę żywą, świętą, Bogu przyjemną, 
jako wyraz waszej rozumnej służby Bożej” 
(Rz 12,1). Słowa Apostoła Narodów kojarzą 
się nieodparcie ze słowami, jakie Jezus 
wypowiedział w czasie Ostatniej Wiecze-
rzy: „Bierzecie i jedzcie: to jest moje Ciało 
złożone w ofierze za was”. Gdy więc św. 
Paweł zachęca nas do tego, byśmy ciała 
swe dali na ofiarę, to tak jakby mówił: Czyń-
cie także i wy to, co uczynił Jezus Chrystus, 
stańcie się i wy eucharystią dla Boga.

W ofiarę Chrystusa włączamy nasze posłu-
szeństwo Bogu, miłość do Niego i do naszych 
bliźnich. W ofierze Chrystusa, który poświęca 
się nam cały, jest miejsce na całe nasze życie. 
Naszą pracę i nasze cierpienie, nasze rado-
ści, wszystko możemy zjednoczyć z ofiarą 
Chrystusa. Kiedy w ten sposób się poświę-
camy, zostajemy przemienieni: podobamy się 
Bogu i jesteśmy dla bliźnich jak dobry, pożyw-
ny chleb.

Główną ideą modlitw eucharystycznych jest 
dziękczynienie za zbawcze dzieła Boże dokona-
ne w historii, a zarazem wielbienie Boga Ojca 
przez Chrystusa, w Duchu Świętym. Podkre-
ślona jest w nich rola Ducha Świętego zarówno 
przy spełnianiu Najświętszej Ofiary, jak i przy jej 
owocowaniu w życiu, to jest przy jednoczeniu  
i uświęcaniu ludu Bożego.

Modlitwa złożenia ofiary ogarnia wszystkich 
przyjmujących Ciało i Krew Chrystusa. Kieru-
jemy teraz prośbę do Boga Ojca, aby wszyscy, 
którzy będą spożywać konsekrowane dary, 
mocą Ducha Świętego złączyli się w miłości  
z mistycznym Ciałem Chrystusa – Kościołem.

Jako zebrani na Eucharystii członkowie 
Kościoła, prosimy w intencji samych siebie, 
prosimy o jedność – dar Ducha Świętego,  
o jedność z Chrystusem i braćmi. Eucharystia 
jest przecież sakramentem jedności. Ta jedność 
będzie owocem przyjęcia Ciała i Krwi Chrystu-
sa. Przyjmując je, włączamy się w tajemnicę 
życia Trójcy Świętej, która jest niedoścignionym 
wzorem wszelkiej jedności. Dla nas, żyjących 
na ziemi, oznacza to jedność i wzajemną miłość 
w Kościele, wyrażoną nie tylko w sferze słów  
i deklaracji, ale także czynów.

W drugiej modlitwie eucharystycznej cele-
brans wyraża nasze błaganie słowami:

„Pokornie błagamy, aby Duch 
Święty zjednoczył nas wszystkich, 

przyjmujących Ciało i Krew 
Chrystusa”

Modlitwa ta (epikleza komunijna) wskazuje, że 
Eucharystia to nie tylko żywa pamiątka Paschy 
Jezusa Chrystusa, ale także nowa Pięćdziesiąt-
nica. W każdej Eucharystii dokonuje się bowiem 
przyjście Ducha Świętego nie tylko na dary chle-
ba i wina, ale także na wszystkich obecnych.

Zstąpienie Ducha Świętego sprawia, że chleb 
i wino stają się Chrystusem. Ten sam Duch, któ-
ry zstępuje, sprawia, że my stajemy się Ciałem 
Chrystusa. Kiedy zostaliśmy ochrzczeni, wów-
czas zostaliśmy wszczepieni w Ciało Chrystusa. 
Dlatego Eucharystia nie jest tylko kontemplacją 
Paschy Chrystusa w Jego Ciele i Krwi, ale także 
kontemplacją nas samych w Chrystusie. Tak 
więc nie tylko szukamy Chrystusa wszędzie, 
ale również my sami szukamy samych siebie 
wszędzie tam, gdzie jest Chrystus, a przede 
wszystkim w Eucharystii. Można powiedzieć, że 
jesteśmy powołani do tego, aby stać się tym, co 
przyjmujemy.

Kiedy celebrans podnosi Hostię, widzimy nie 
tylko Chrystusa, widzimy także samego siebie. 
Bo my jesteśmy Ciałem Chrystusa. Nigdy nie po-
winniśmy oddzielać tych dwóch Ciał. Nie istnieje 
Chrystus bez swojego Ciała. Jego ciało fizyczne 
umarło i zmartwychwstało. Teraz, tu na ziemi, 
jako Jego Ciało jesteśmy tylko my. Eucharystia 
jest punktem wspólnym jedności tych dwóch 
Ciał. Jednak ciało bez krwi jest martwe. To wła-
śnie dlatego chrześcijanie mówią: „nie możemy 
żyć bez Eucharystii”. Bo my nie możemy żyć 
bez Krwi Chrystusa. Nie możemy wzrastać, doj-
rzewać, jeśli nie czerpiemy nieustannie z tego, 
czym jesteśmy, jeśli nie czerpiemy nieustannie 
z Ciała Chrystusa.

„Spraw, abyśmy posileni Ciałem  
i Krwią Twojego Syna i napełnieni 
Duchem Świętym, stali się jednym 
ciałem i jedną duszą w Chrystusie”
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Tak brzmi epikleza komunijna w trzeciej mo-
dlitwie eucharystycznej. Jest kolejną (drugą) 
prośbą o Ducha Świętego. Tym razem nie pra-
gniemy, by dary przeistoczyły się w Ciało i Krew 
Chrystusa, lecz abyśmy my, którzy je przyjmu-
jemy, zostali w nie przeistoczeni, czyli uświę-
ceni. Oto nasza wspólnota z Ofiarą Chrystusa. 
Dokona się ona wraz z naszym przyjęciem Jego 
Ciała i Krwi. Stajemy się Jego Ciałem, nie sta-
tycznie, lecz Jego Ciałem w formie czy postaci 
ofiary i kontynuujemy prośbę: „Niech On nas 
uczyni wiecznym darem dla Ciebie”.

Słowa tej modlitwy wskazują na owoc nasze-
go udziału w Eucharystii. Nie uczestniczymy  
w Eucharystii po to, aby zapewnić sobie po-
wodzenie w naszych planach i zamierzeniach. 
Owoc udziału we Mszy św. to nasza jedność  
z Bogiem i z innymi ludźmi, czyli głębokie nawró-
cenie naszego serca. Uczestniczymy w Ofie-
rze Chrystusa po to, by zostać napełnionymi 
Duchem Świętym i stać się jednym ciałem 
w Chrystusie, być jedną duszą w Chrystusie, 
w rodzinie i w Kościele. Oto owoc Mszy św.! Ta 
jedność jest możliwa przez „bycie darem” dla 
drugiego, przez składanie ofiary z siebie, przez 
poddanie własnego „ja” dobru drugiej osoby.

Czy z mojego uczestnictwa we Mszy św. wy-
pływa gotowość do „bycia darem” dla drugiego 
człowieka, z którym żyję na co dzień, w rodzinie, 
w sąsiedztwie, w miejscu pracy? Tylko na tej 
drodze, na drodze stawania się darem, wyrasta 
dobro dla innych i zarazem dobro, które może 
uczynić mnie szczęśliwym. Czy ja to potrafię 
zrozumieć, czy potrafię przyjąć, czy potrafię tak 
żyć, skoro tak wielu wokół mnie chce tylko brać? 
Tak, to jest dla mnie możliwe, ale tylko mocą 
wiary w Tego, który przez swoją Ofiarę uszczę-
śliwił świat. Oto wielka tajemnica wiary!

Nasza jedność z Chrystusem, która jest da-
rem i łaską dla każdego, sprawia, że jesteśmy 
włączeni w jedność Jego Ciała, którym jest 
Kościół. Eucharystia wzmacnia nasze wcielenie 
w Chrystusa, ustanowione na chrzcie przez dar 
Ducha Świętego (por. 1 Kor 12,13.27).

Eucharystia buduje Kościół
W Eucharystii ma miejsce to wspólne i nieroz-

łączne działanie Syna i Ducha Świętego, które 
było u początków Kościoła, powoływało go do 
życia i stanowiło o jego trwaniu.

Sobór Watykański II przypomniał, że Ofia-
ra eucharystyczna tkwi w centrum procesu 
wzrastania Kościoła: „Kościół, czyli królestwo 
Chrystusa już teraz obecne w misterium, z mocy 
Boga rośnie w sposób widzialny w świecie”. 
Chcąc niejako odpowiedzieć na pytanie: W jaki 
sposób wzrasta?, dodaje: „Ilekroć sprawowana 
jest na ołtarzu ofiara krzyża, w której <Chrystus 
został złożony w ofierze jako nasza Pascha> 
(1 Kor 5,7), dokonuje się dzieło naszego odku-
pienia. Jednocześnie w sakramencie Chleba 
eucharystycznego przedstawiana jest i dokonu-
je się jedność wiernych, którzy stanowią jedno 
ciało w Chrystusie (por. 1 Kor 10,17)”.

Dzięki Komunii eucharystycznej Kościół jest 
w równym stopniu umocniony w swojej jedności 
Ciała Chrystusa. Św. Paweł pisząc do Koryn-
tian, odnosi się do tej jednoczącej skuteczności 
uczestnictwa w uczcie eucharystycznej: „Chleb, 
który łamiemy, czyż nie jest udziałem w Ciele 
Chrystusa? Ponieważ jeden jest chleb, przeto my, 
liczni, tworzymy jedno Ciało. Wszyscy bowiem 
bierzemy z tego samego chleba” (1 Kor 10, 16-
17). Św. Jan Chryzostom pisze: „Czym w rzeczy-

wistości jest chleb? Jest Ciałem Chrystusa. Kim 
stają się ci, którzy go przyjmują? Ciałem Chrystu-
sa; ale nie wieloma ciałami, lecz jednym ciałem. 
Faktycznie, jak chleb jest jednością, choć składa 
się nań wiele ziaren, które choć się nie znają,  
w nim się znajdują, tak że ich różnorodność zani-
ka w ich doskonałym zjednoczeniu – w ten sam 
sposób również my jesteśmy wzajemnie ze sobą 
zjednoczeni, a wszyscy razem z Chrystusem”.

Dar Chrystusa i Jego Ducha, który otrzymujemy 
w Komunii eucharystycznej, wypełnia z obfitością 
gorące pragnienia braterskiej jedności, jakie kryją 
się w sercach ludzkich, i jednocześnie wynosi do-
świadczenie braterstwa właściwego wspólnemu 
uczestnictwu w tym samym stole eucharystycz-
nym na poziom daleko wyższy od zwyczajnego 
ludzkiego ucztowania. Dzięki zjednoczeniu  
z Ciałem Syna Bożego Kościół coraz głębiej staje 
się w Chrystusie „jakby sakramentem, czyli zna-
kiem i narzędziem wewnętrznego zjednoczenia  
z Bogiem i jedności całego rodzaju ludzkiego”.

Jak pokazuje codzienne doświadczenie, po-
czątkom rozdziału między ludźmi, tak bardzo 
zakorzenionego w ludzkości z powodu grzechu, 
przeciwstawia się odradzająca jedność moc Cia-
ła Chrystusa. Eucharystia, budując Kościół, wła-
śnie dlatego tworzy komunię pomiędzy ludźmi.

Włączenie w Chrystusa, jakie dokonuje się 
na chrzcie, odnawia się i nieustannie umacnia 
przez uczestnictwo w Ofierze eucharystycznej, 
przede wszystkim gdy jest to uczestnictwo pełne 
przez udział w Komunii sakramentalnej. Możemy 
powiedzieć, że nie tylko każdy z nas przyjmuje 
Chrystusa, lecz także Chrystus przyjmuje każ-
dego z nas. Zacieśnia więzy przyjaźni z nami: 
„Wy jesteście przyjaciółmi moimi” (J 15,14). My 
właśnie żyjemy dzięki Niemu: „Ten, kto Mnie 
spożywa, będzie żył przeze Mnie” (J 6,57).  
W Komunii eucharystycznej realizuje się w pod-
niosły sposób wspólne, wewnętrzne „zamieszki-
wanie” Chrystusa i ucznia: „Trwajcie we Mnie, a Ja  
w was [będę trwać]” (por. J 15,4).

Eucharystia to ofiara przebłagalna. 
„Każdy ołtarz jest tym miejscem, na któ-
rym ta ofiara uobecniana jest dla zbawie-
nia świata, a wierni uczestnicząc w niej, 
uczą się samych siebie składać w ofierze, 
przyjmując tę samą postawę gotowości 
wypełnienia woli Bożej w swoim życiu. 
Ta postawa upodabnia ich do Chrystusa 
szczególnie wówczas, gdy mimo trud-
ności podejmują swoje zadania życiowe  
i wykonują je na miarę swoich zdolności 
i możliwości. Realizując wolę Ojca Nie-
bieskiego, nie tylko jednoczą się z Nim 
w postawie posłuszeństwa, ale stają się 
również obrazem Jego samego w świecie” 

(ks. Zbigniew Wit).

Uczmy się zatem składać siebie w ofierze 
Bogu Ojcu, by ściślej zjednoczyć się z Nim  
i między sobą więzami miłości, by stanowić jed-
no Ciało i jedną Duszę w Chrystusie. Kiedy tak 
jednoczymy się z Jezusem Chrystusem, jeste-
śmy w posiadaniu najpotężniejszego środka do 
uzyskania naszego zbawienia oraz uproszenia 
pomocy sobie oraz całemu światu.

Panie Jezu Chryste, 
oczyszczaj nasze serca, 
abyśmy podczas każdej Mszy św. 
potrafili Cię dostrzec, dotknąć 
i przeżyć pełne zjednoczenie z Tobą. 
Niech będzie uwielbione i pochwalone 
Twoje Najświętsze Ciało
i Najdroższa Krew Twoja 
w Najświętszym Sakramencie Ołtarza.
Amen.

Panie, przymnóż nam wiary.

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

Sztuka według 
seminarzystów
Seminarzyści III roku Wyższego Metro-
politalnego Seminarium Duchownego  
w Warszawie zapraszają na sztukę te-
atralną pt.: „Próba”
na podstawie scenariusza Piotra Kulczyc-
kiego z Teatru Wolandejskiego w Warsza-
wie. Powstała ona w 60. rocznicę uwię-
zienia Prymasa Polski Stefana Kardynała 
Wyszyńskiego.
Terminy spektakli:
6 I (poniedziałek) 15:30 /po Orszaku 
Trzech Króli/
8 I (środa) 19:00
11 I (sobota) 19:00
12 I (niedziela) 18:30
15 I (środa) 19:00
18 I (sobota) 16:00, 19:00
19 I (niedziela) 16:00, 18:30
Po wybraniu terminu spektaklu prosimy zare-
zerwować miejsce. Można to zrobić na kilka 
sposobów:
- wysłać mail na adres: 
proba.rezerwacja@gmail.com,
- zadzwonić lub napisać SMS na numer: 
887-371-624, zawsze podając wybrany ter-
min i liczbę osób.

Zachęcam, aby przyjść około 20 minut wcze-
śniej, aby spokojnie dojść przez labirynt se-
minaryjnych korytarzy do sali teatralnej i za-
jąć miejsce.
Wstęp na sztukę jest bezpłatny! Dobrowol-
ne ofiary zbierane po przedstawieniu będą 
przeznaczone na wyjazd studyjny alumnów 
- aktorów do Ziemi Świętej jesienią przyszłe-
go roku.
Miejsce: Wyższe Metropolitalne Semi-
narium Duchowne św. Jana Chrzciciela,  
ul. Krakowskie Przedmieście 52/54 w War-
szawie. Wejście na sztukę znajduje się na 
lewo od księgarni.
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Wilanowska Wigilia A.D. 1943
„A Słowo ciałem się stało i zamieszkało między nami”

W polskiej tradycji, tak religijnej, jak i świeckiej, to dzień wyjątkowy. Stanowi dużą część 
tego wszystkiego, co nazywamy polskością. Jest jej kwintesencją. I nie ważne, czy jest to 
czas pokoju, czy czas wojen, powstań, zaborów i okupacji. Polacy, gdziekolwiek się znajdu-
ją, chcą być razem, gromadzić się przy wigilijnym stole, łamiąc się opłatkiem, składać sobie 
życzenia i oczekiwać na przyjście Słowa Wcielonego – Syna Bożego.

Nie inaczej było w Wilanowie pod okupacją 
niemiecką, podczas II wojny światowej. Pałac wi-
lanowski, dzięki przychylności, a właściwie dzię-
ki uczestniczeniu jego właścicieli, ich rodziny, 
przyjaciół i pracowników w strukturach Polskie-
go Państwa Podziemnego, był naturalną ostoją 
dla konspiratorów z Armii Krajowej, działających  
w miejscowościach położonych na południe od 
Warszawy. Tu swoją bazę, zbrojownię, przechowal-
nię mieli żołnierze plutonu 1707 AK, warszawskiego 
„Kedywu” i inni potrzebujący w danej chwili pomocy 
czy wsparcia konspiratorzy. Wilanów znajdował się 
w położonym wokół Warszawy Obwodzie „Obroża”, 
w rejonie V Piaseczno, kryptonim „Gątyń”.

Równo 70 lat temu w pałacu wilanowskim od-
była się wigilia żołnierska, podczas której ostatni 
raz honory gospodarzy domu pełnili jego prawo-
wici właściciele, państwo Braniccy – Adam i jego 
małżonka Beata z Potockich.

W dużej przestronnej sali, na jej środku, stał 
przygotowany, pokaźnych rozmiarów stół, przykry-
ty śnieżnobiałym obrusem, haftowanym w herby 
rodowe Branickich (Korczak), pod którym, jak każe 
tradycja, położone było siano, symbolizujące sta-
jenkę betlejemską. Na stole stała zapalona świeca, 
obok leżało Pismo Święte, otwarte na Łukaszowej 
Ewangelii, a także nieodzowny wigilijny opłatek. Po 
kątach rozstawione snopy czterech podstawowych 
w Polsce zbóż – żyta, pszenicy, jęczmienia i owsa. 
Świąteczny, bożonarodzeniowy wystrój podkreśla-
ła pachnąca żywicą choinka (świerk przywieziony 
z Lasów Chojnowskich), przyozdobiona, jak wspo-
mina pani Anna Branicka-Wolska, głównie ozdoba-
mi wykonanymi własnoręcznie przez domowników. 
Pod nią skromne, ale dla wszystkich, upominki.

Na stół podawane były potrawy. Wiadomo, czas 
wojny, o dwunastu potrawach nie było mowy, ale 
niczego nie brakowało. Podano barszcz z uszkami, 
rybę na zimno, karpia smażonego, wiadomo – je-
zioro wilanowskie pod bokiem, kapustę z grzyba-
mi, kulebiak. Na koniec wieczerzy przewidziano 
słodkości: mak tarty z miodem i „łamaniec”. Gdy 
zabłysła pierwsza gwiazda, rozpoczęto uroczy-

stość. Kapucyn, ojciec Efrem (Stanisław Kanabus), 
odmówił modlitwę. Następnie gospodarz domu, 
hrabia Branicki, złożył wszystkim, licznie zgroma-
dzonym życzenia, łamiąc się z każdym opłatkiem.

Wśród uczestników tej uroczystej wieczerzy 
znaleźli się również rodziny Chłapowskich, Żół-
kiewskich, Czarneckich, wypędzone przez oku-
panta niemieckiego z rodzinnej Wielkopolski,  
a także Dowgiałłowie z Wileńszczyzny i Czaccy  
z Porycka. Najliczniejszą grupą tej wyjątkowej wi-
gilii była młodzież, stanowiąca trzon wilanowskiej 
konspiracji. Na pierwszym miejscu należy wymie-
nić trzy córki państwa Branickich: Marię „Ryś”, 
średnią Annę „Późną” (bo jak sama wspomina, 

była za dużym trzpiotem  
i późno ją do konspiracji przy-
jęto) i najmłodszą Beatę „Be-
atę” – wszystkie przeszko-
lone jako sanitariuszki, łącz-
niczki i kolporterki. Oprócz 
nich przeważali żołnierze 
„Obroży”: Janusz Radomyski 
„Cichy”, podchorąży Stani-
sław Anuszkiewicz „Over”, 
Jerzy Przecławski „Jur”, 
Bogdan Łączyński „Radwan”. 
Byli również żołnierze „Kedy-
wu” ze znanego dziś prawie 
wszystkim warszawiakom 
batalionu „Zośka”. Leszek 
Rybiński „Pat”, późniejszy 
mąż Beaty Branickiej, która 
także walczyła w batalionie 

„Zośka”. Był Włodzimierz Cegłowski „Sońka” i inni. 
Z „Baszty” zjawił się Lech Głuchowski „Jeżewski”, 
którego żona Wanda, uczestniczka Akcji Wilanów, 
i syn Krzysztof (polecam jego książkę: „Śladami 
pradziadów”) mieszkali przy pałacu wilanowskim. 
Na wieczerzę wigilijną zawitała również Marysia 
Dynowska, kuzynka gospodarzy, która poniosła 
śmierć w pierwszych dniach powstania, ratując, 
jako sanitariuszka, rannych kolegów. I wielu innych, 
niektórych bardzo tajemniczych. Najbardziej tajem-
niczą część towarzystwa stanowili żołnierze, o któ-
rych nawet gospodarze za wiele nie wiedzieli. Byli 
wśród nich: oficer francuski Bernard de Roquefeu-
il, czterokrotnie uciekający z niewoli niemieckiej 
(ostatni raz, dzięki nieocenionej pomocy gospoda-
rzy pałacu, skutecznie), dwóch, ukrywających się 
przed wszystkimi, młodych ludzi zwanych „lotnika-
mi” oraz „ks. Józef” będący, jak chodziły słuchy, ka-
pelanem bliżej nieznanego oddziału partyzanckie-
go. A tak naprawdę, gdy już ktoś dotarł do pałacu 
wilanowskiego kanałem konspiracyjnym, to nawet 

właściciele nie dochodzili, kim dana osoba jest. 
Wyrabiano mu potrzebne dokumenty i zatrudniano 
w gospodarstwie. „Uczestnikami” tego wyjątkowe-
go wieczoru byli także żołnierze ochraniający pałac 
od zewnątrz, członkowie patroli i czujek, ubezpie-
czający teren wokół parku.

W ten szczególny wieczór pałac miał odświętny 
i bardzo uroczysty charakter. Nie można jednak 
zapominać, że każdego dnia w mroczną noc nie-
mieckiej okupacji pełnił również funkcje wojenne. 
Niby stał dumnie na szczycie starej wiślanej skar-
py, a tak naprawdę tkwił głęboko, po same wieże, 
wraz ze swoimi lokatorami, w podziemiu niepod-
ległościowym. W prawej wieży, patrząc od strony 
wejścia, mieścił się schowek dla kilkunastu ludzi, 
zaopatrzony we wszystko, co ewentualnie byłoby 
potrzebne dla ukrywających się osób. Nad kaplicą 
pałacową ukrywano karabiny, mundury niemiec-
kie – nieodzowne w niektórych akcjach czy dzia-
łaniach dywersyjnych. A w specjalnie przygotowa-
nych skrytkach spoczywały pistolety i przygotowa-
na do kolportażu prasa podziemna.

Podwójnym życiem żył nie tylko pałac, ale 
przede wszystkim jego mieszkańcy. Hrabia Adam 
Branicki działał w „Patronacie”, dbającym z ramie-
nia Państwa Podziemnego o przetrzymywanych na 
Pawiaku i w innych więzieniach niemieckich. Jego 
żona Beata Branicka „Matka”, mająca do pomocy 
zarządcę i przyjaciela domu – Henryka Kanabu-
sa, miała na głowie wszystkich, którzy mieszkali 
w pałacu bądź trafili tu tylko przejazdem. Trzeba 
ich było nakarmić i dać im schronienie. Niejedno-
krotnie swoją karetą, zaprzężoną w siwe konie po-
wożone przez woźnicę, przewoziła z Wilanowa do 
Warszawy i z powrotem ukrytą w schowkach broń 
lub prasę podziemną. I jak się okazało, tak było 
najbezpieczniej. Hrabiowskie herby umieszczone 
na karecie stanowiły najlepszą przepustkę dla żan-
darmów niemieckich, stojących na posterunkach, 
które mijała hrabina na swej drodze.

„Taka była nasza Wigilia – wspominał po latach 
ppor. „Over” w relacji spisanej przez Tadeusza 
Stępnia – żołnierska, polska i naprawdę wol-
na. Bo czuliśmy się tam (w pałacu wilanowskim  
u Branickich), w gwiazdkowy wieczór, jak na 
skrawku niepodległej, już wyzwolonej od hi-
tlerowskich najeźdźców Ojczyzny. I mimo za-
grożenia – nagły najazd żandarmerii czy ge-
stapo (choć czuwały wystawione posterunki, 
a teren był zamknięty na głucho i niełatwo było 
go sforsować) mógł się skończyć w najlep-
szym wypadku zsyłką do Oświęcimia, a praw-
dopodobnie przed plutonem egzekucyjnym na 
ulicach Warszawy – czuliśmy się bezpieczni.  
A w razie czego byliśmy zdecydowani na walkę do 
ostatka. Byliśmy pod opiekuńczym duchem wiel-
kiego wojownika i triumfatora – króla Jana III, któ-
remu na dobrą sprawę można by dziś przyznać 
tytuł Honorowego Rotmistrza Armii Krajowej”.

Krzysztof Kanabus

Korzystałem z pracy „Żołnierska 
Wigilia…” Tadeusza Stępnia

Gospodarze tej wyjątkowej Wigilii - Beata i Adam Braniccy

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.
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Autor: Maciej Lichota

zadanie:  Rozwiąż test. Litery przy poprawnych odpowiedziach
                                       utworzą rozwiązanie.

4-latek może grać w klubie 
sportowym

Szkoła Futbolu Wilanów to klub sportowy, 
który działa w naszej dzielnicy od kilku lat  
i uczy dzieci grać w piłkę nożną. Nabór dzieci 
i młodzieży prowadzony jest przez cały rok.

Każde dziecko może wziąć udział w bezpłat-
nym treningu, aby ocenić, czy chce kontynu-
ować przygodę z piłką.

Zawodnicy trenują w dwóch grupach: zaawan-
sowanej i mniej zaawansowanej. O wyborze gru-
py treningowej decydują testy, które przeprowa-
dzane są we wrześniu oraz po feriach zimowych. 
Testy obejmują: próby szybkości, technikę pro-
wadzenia piłki, wytrzymałość tlenową, żonglerkę.

Klub ma już na swoim koncie kilka sukce-
sów. Młodzi piłkarze urodzeni w 2004 r. wygrali  
w listopadzie br. turniej halowy Delta Cup. Tre-
nerem tego rocznika jest Michał Wachulak, 
obecny zawodnik LKS Jedność Żabieniec.

Więcej informacji można uzyskać pod nume-
rem: 690 911 910 lub na stronie internetowej: 
www.sfwarszawa.pl.

Świąteczno – noworoczna 
promocja na pływalni

Od 21 grudnia do 5 stycznia bilety na 
basen przy ul. Wiertniczej 26 będą tańsze.  
Za bilet normalny zapłacimy 10 zł, ulgowy 
będzie kosztował 5 zł.

W Wigilię i w Sylwestra basen będzie czynny 
do godz. 14.00, a 25 i 26 grudnia oraz 1 i 6 stycz-
nia pływalnia i hala będą zamknięte.

Labirynt Światła 2013 
Labirynt Światła to instalacja złożona z ok. 

150 tys. kolorowych lampek rozmieszczonych 
w przestrzeni ogrodu wilanowskiego na po-
wierzchni ponad 1000 metrów kwadratowych.

Labirynt Światła czynny jest codziennie w go-
dzinach 16.00-21.00. Ostatnie wejście możliwe 
jest o godz. 20.30.

Wstęp do parku, w którym znajduje się Labirynt 
Światła, jest płatny: bilet pełny – 5 zł, bilet ulgowy 
– 3 zł, dzieci do lat 7 – wstęp bezpłatny. Ponadto 
w każdy czwartek wstęp jest wolny. Podobnie 25 
i 26 grudnia. 24 i 31 grudnia – nieczynne.

Nowy plac zabaw na Kępie 
Zawadowskiej 

W rejonie ulicy Włóki powstanie nowy, 
ogólnodostępny plac zabaw o powierzchni 
prawie 2 tys. m2. 

Strefę do zabaw i ćwiczeń ruchowych zapro-
jektowano na polu piaskowym i bezpiecznej po-
wierzchni poliuretanowej. Na placu będą m.in.: 
karuzela tarczowa, linarium – piramida pajęcza, 
zestaw zabawowy ze zjeżdżalniami, zabawki 
sprężynowe i huśtawki, w tym „bocianie gniaz-
do”. W części sportowej znajdą się drążki, po-
ręcze gimnastyczne i sześciokąt z pajęczyną  
i ścianką wspinaczkową.

Plac zabaw zostanie otwarty wiosną 2014 r.

Wybrała i opracowała Anna Biesiekierska

Drogie dzieci!
Od pierwszej niedzieli listopada na łamach „Klimatów św. Anny” trwa konkurs, 
który polega na rozwiązywaniu zadań, ukazujących się co tydzień w naszym 
pisemku parafialnym. Nagrody dla zwycięzców ufunduje ks. proboszcz. W roku 
szkolnym 2013/2014 przewidziane są III części konkursu, po każdej z nich odbę-
dzie się losowanie i rozdanie nagród.

Część I trwa od 3 listopada do 29 grudnia. Pod koniec roku na stronie internetowej 
parafii opublikowana zostanie karta odpowiedzi, którą należy wydrukować lub prze-
pisać, uzupełnić i przed wyznaczonym terminem wrzucić do specjalnie przygotowa-
nego pudełka, które będzie się znajdować w zakrystii. Serdecznie Was zachęcam 
do udziału w konkursie. Dokładne terminy, do kiedy można udzielać odpowiedzi  
i kiedy odbędzie się rozdanie nagród, zostaną podane w późniejszym czasie.

1. Jak nazywa się Msza św. odpra-
wiana o północy w uroczystość 
Narodzenia Pańskiego?
B  pasterka
A  gregorianka
P  rezurekcja 
R  oktawa 
2. Kiedy obchodzimy uroczystość 
Narodzenia Pańskiego?
H  31 grudnia
K  26 grudnia
Ó  25 grudnia
P  24 grudnia 
3. W drugi dzień świąt – 26 grud-
nia – obchodzimy święto diakona 
i pierwszego męczennika. O kogo 
chodzi?
F  św. Mikołaja
G  św. Szczepana
R  św. Andrzeja
M  św. Joachima  
4. Co możemy oglądać w okresie Na-
rodzenia Pańskiego w kościołach?
S  żłóbki
U  groby Pańskie
D  wystawy obrazów
I  wystawy płaskorzeźb
5. Kto był twórcą pierwszego żłóbka?
A  św. Jan, Apostoł i Ewangelista
I  św. Franciszek z Asyżu, zakonnik
F  św. Stanisław, biskup i męczennik 
P  św. Mateusz, Apostoł i Ewangelista 
6. Jak inaczej nazywamy uroczy-
stość Objawienia Pańskiego?
D  Ofiarowanie Pańskie
Ę  Trzech Króli
T  Matki Bożej Gromnicznej
N  Świętej Bożej Rodzicielki 

7. Jakie wydarzenie biblijne przypomi-
na uroczystość Objawienia Pańskiego?
A  Zesłanie Ducha Świętego
T  Wniebowstąpienie Pańskie
R  Pokłon Trzech Króli Dzieciątku Jezus
B  Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny 
8. Kiedy obchodzimy święto Chrztu 
Pańskiego?
I  w ostatnią niedzielę grudnia
O  w niedzielę następującą po 
  uroczystości Objawienia Pańskiego
K  w trzecią niedzielę stycznia
L  w ostatnią niedzielę stycznia 
9. Jakie są imiona Trzech Króli?
S  Michał, Gabriel i Rafał
D  Kacper, Melchior i Baltazar
A  Kazimierz, Marcin i Bartłomiej 
F  Melchior, Melchizedek, Mikołaj  
10. Kiedy w sposób szczególny mo-
dlimy się o pokój na świecie?
D  26 grudnia
I  2 lutego
Z  1 stycznia
C  24 grudnia 
11. Jak nazywa się teatralne przed-
stawienie biblijnych wydarzeń zwią-
zanych z Bożym Narodzeniem? 
M  pastorałka
N  pektorał
I  jasełka 
J  pastorał

Rozwią zanie:
1 2 3

7 8 9 10 11

4 5 6
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1. Nieszpory zostaną odprawione o godz. 
17.00. Po nich będziemy się modlić za 
zmarłych polecanych w wypominkach 
rocznych.

2. 24 grudnia Msza św. będzie odprawiana  
w naszym kościele jedynie o godz. 7.00 
rano. Wszystkich parafian zapraszamy na 
pasterkę o północy.

 Zachęcamy do zachowania tradycyjnego 
postu w Wigilię i prosimy o urządzenie tra-
dycyjnej wieczerzy wigilijnej.

3. W pierwszy dzień świąt Bożego Narodze-
nia, 25 grudnia, Msze św. sprawowane 
będą o następujących godzinach: 8.30, 
10.00, 11.30, 13.00 i 18.00. Nie będzie 
Mszy św. o godz. 7.00 i 20.00.

 W drugi dzień świąt, 26 grudnia, Msze 
św. sprawowane będą o godz.: 7.00, 8.30, 
10.00, 11.30, 13.00, 17.00 i 18.00. Nie bę-
dzie Mszy św. o godz. 20.00.

4. Trwają zapisy na parafialną pielgrzymkę 
na uroczystości kanonizacyjne bł. Jana 
Pawła II w Rzymie. Pielgrzymka odbędzie 
się w terminie 24 kwietnia – 2 maja 2014 r.  
 W programie wyjazdu, oprócz Rzymu, 
przewidziane jest również m.in. nawiedze-
nie sanktuariów w Manopello, Lanciano, Lo-
retto i Asyżu. Koszt pielgrzymki to 1480 zł.

 Zapisy przyjmowane są w zakrystii  
i kancelarii parafialnej do końca grudnia.  
Przy zgłoszeniu należy wpłacić bezzwrot-
ną zaliczkę w wysokości 450 PLN.

5. Przed kościołem można nabyć opłatki, 
sianko i świece Caritas na stół wigilijny.

6. W ostatnim dniu roku w naszym koście-
le odprawiana jest tradycyjnie Msza św. 
za zmarłych z naszej parafii, a także za 
wszystkich pochowanych na naszym 
cmentarzu w minionych dwunastu miesią-
cach.

IV Niedziela Adwentu – 22 grudnia 2013 r. 

Rzymskokatolicka Parafia 
pw. św. Anny w Wilanowie
ul. Kolegiacka 1, 02-946 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 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
Wydawca

 W tym roku Mszę św. za naszych zmarłych 
sprawować będziemy we wtorek, 31 grud-
nia, o godz. 18.00. Intencje przyjmujemy w 
zakrystii i kancelarii parafialnej.

7. Dziękujemy za szeroki odzew na naszą 
prośbę o udzielenie pomocy rodzinie wie-
lodzietnej, znajdującej się w bardzo trudnej 
sytuacji materialnej. Potrzebne urządzenia 
zostały już przekazane, a środki finansowe 
zgromadzone przy tej okazji będą sukce-
sywnie przekazywane na jej bieżące po-
trzeby.

8. Taca z drugiego dnia świąt przeznaczona 
będzie na potrzeby Katolickiego Uniwersy-
tetu Lubelskiego.

9. Ze względu na rozpoczynający się czas 
świąt Bożego Narodzenia wizyta duszpa-
sterska będzie kontynuowana w nowym 
roku. Program kolędy został umieszczony 
na stronie internetowej naszej parafii.

10. W najbliższym czasie sakramentalny zwią-
zek małżeński zawrą:

 - Michał Sergiusz Ferens, kawaler z parafii 
tutejszej, i Katarzyna Julia Zaczek, panna  
z parafii tutejszej – zapowiedź II.

 Każdy, kto by wiedział o przeszkodach za-
chodzących między narzeczonymi, zobowią-
zany jest powiadomić kancelarię parafialną. 
Narzeczonych polecamy modlitwie parafian.

KOMUNIKATY DUSZPASTERSKIE

Zapraszamy 
do Saloniku Wilanowskiego 
na wystawę zatytułowaną: 

„SALON 
ZIMOWY”

na której 
prezentowane są obrazy

14 warszawskich  
artystów  grupy „Color”.

W lutym 2014 r., wzorem lat ubiegłych, 

planujemy zorganizowanie w dzwonni-

cy wystawy
ARTYSTÓW Z NASZEJ PARAFII.

Już dzisiaj zachęcamy do udziału 

wszystkich Państwa, którzy chcieli-

byście zaprezentować własne dzieła. 

Szczególnie serdecznie zapraszamy 

twórców, którzy brali już udział w po-

przednich takich prezentacjach.
Organizatorki wystawy

Kartki świąteczne
W dzwonnicy można nabyć  

świąteczną kartkę 
autorstwa pani 

Marii Gołębiewskiej 
– Czarneckiej.

Każda kartka jest inna, a wszystkie wykonane 
własnoręcznie przez artystkę, w różnych 
technikach  i z przeróżnych materiałów.

POEZJA NA 
NIEDZIELĘ

* * *
Wszyscyśmy blisko otchłani
i każdemu z woli Boga 
podwinąć się może noga,
lecz wiedz: diabeł spęta w lesie, 
Jezus na światłość wyniesie.
A światłość już niedaleko:
w grudniu narodzi się Dziecko,
co jednym wzniesieniem dłoni 
świat ku światłości nakłoni.
Spójrzcie, jak pierzchają cienie! 
Płynie Boże Narodzenie!
W purpurze, w złocie,  
w lazurze Anioł dmie w trąbę 
na chmurze;
radość, radość niedaleko, 
radość, co pychę uśmierca...
„Jezu cichy i pokornego serca,
uczyń serca nasze  
według serca twego”.

Konstanty I. Gałczyński


