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Inspektor winiarski
Roman Grad, prezes Zielonogórskiego
Stowarzyszenia Winiarskiego, zosta³
mianowany na stanowisko inspektora
w Wydziale Obs³ugi Przedsiêbiorców
Urzêdu Miejskiego w Zielonej Górze.
W ramach obowi¹zków s³u¿bowych
zajmuje siê m.in. wspieraniem
odradzaj¹cego siê lubuskiego
winiarstwa.
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Prezentacja w muzeum
23 marca w salach Muzeum Wina
w Zielonej Górze odby³a siê
prezentacja miejscowych tradycji
winiarskich dla uczestników Forum
Izb Prawniczych. Jako gospodarz
wyst¹pi³ dr Andrzej Toczewski,
dyrektor Muzeum Ziemi Lubuskiej,
zaœ o dorobku i bie¿¹cej dzia³alnoœci
Zielonogórskiego Stowarzyszenia
Winiarskiego mówi³ jego prezes,
Roman Grad. Honorowym goœciem
by³ prezes Trybuna³u
Konstytucyjnego, prof. Jerzy Stêpieñ.

Kraszanka
Od 30 marca do 1 kwietnia na
zielonogórskim deptaku wokó³ ratusza
trwa tradycyjna „Kraszanka”. Na
stanowisku prezentuj¹cym lokalne
tradycje winiarskie swoje wyroby
zachwalaj¹ winnice z okolic
Zielonej Góry.

II Konwent Wina
9 czerwca w Sali Kolumnowej Urzêdu
Marsza³kowskiego w Zielonej Górze
odbêdzie siê II Ogólnopolski Konwent
Wina, organizowany przez Polski
Instytut Wina i Zielonogórskie
Stowarzyszenie Winiarskie.

Targowisko Winiarskie
12 maja 2007 roku, w godzinach od
10.00 do 15.00, przed Muzeum Ziemi
Lubuskiej zostanie zorganizowane
siódme ju¿ Targowisko Winiarskie.
Impreza odbêdzie siê pod patronatem
prezydenta miasta. Targowisko ma
s³u¿yæ prezentacji i sprzeda¿y nie tylko
winoroœli, ale wszystkiego co
z tematyk¹ winiarsk¹ jest zwi¹zane.
W ramach targowiska kustosz
Muzeum Wina bêdzie oprowadzaæ po
unikatowej wystawie winiarskiej.
Zaprasza siê do udzia³u w Targowisku
producentów sadzonek, akcesoriów
i ozdób winiarskich, autorów,
wydawców i sprzedawców publikacji
i dzie³ sztuki, mi³oœników winnej
latoroœli. Udzia³ jest bezp³atny. Wiêcej
informacji, a tak¿e potwierdzenia
udzia³u w biurze organizacyjnym:
Zak³ad Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej w Zielonej Górze,
Al. Zjednoczenia 110,
tel. (068) 322 91 23.

Winnica Pañska.
Ilustracja z XIX-wiecznego
msza³u œl¹skiego,
wed³ug drzeworytu A. Dürera

Miros³aw Kuleba

Nie znamy imienia artysty, który namalowa³ tego gotyckiego
Chrystusa, zgiêtego pod brzemieniem krzy¿a. Nie podpisa³ swego
dzie³a, gdy¿ stworzy³ je dla wiêkszej chwa³y Bo¿ej - nie w³asnej.
By³ zapewne synem œl¹skiej ziemi, krainy wiejskich koœcio³ów
o strzelistych wie¿ach, budowanych z kamienia polnego i darniowej rudy, warsztatów snycerskich rzeŸbi¹cych Piêkne
Madonny, ¿ywej pamiêci o œwiêtej Jadwidze. Krainy winnic - bo
tylko na takiej ziemi mog³o powstaæ to naiwne, zdumiewaj¹co
dos³owne wyobra¿enie transsubstancjacji, liturgicznej przemiany
wina w krew Zbawiciela.
Wielki obraz o³tarzowy z brocz¹cym krwi¹ Chrystusem
ozdobi³ wnêtrze wroc³awskiej œwi¹tyni, koœcio³a Bo¿ego Cia³a.
Wœród tysiêcy wizerunków Chrystusa we wszystkich koœcio³ach
œredniowiecznej Europy by³o to przedstawienie wyj¹tkowe. Ca³a
chrzeœcijañska ikonografia nie zna niczego, co by³oby do niego
podobne. Twórca wroc³awskiego o³tarza porwa³ siê na zupe³nie
szalony zamys³, aby przedstawiæ niepoznawalne - ods³oniæ najwiêksz¹ tajemnicê o³tarza.
Idzie umêczony Chrystus, brocz¹cy z ran po gwoŸdziach,
z otwartym w³óczni¹ bokiem, z twarz¹ zalan¹ krwi¹ spod
cierniowej korony, dŸwiga na ramionach ciê¿kie drzewo krzy¿a.
Jest ju¿ po wszystkim, œmieræ siê dokona³a, lecz oto Zbawiciel
jakby w³aœnie zbawi³ samego siebie i widzimy, ¿e niesie na barku
narzêdzie swej mêki. Nie zdjêto go, martwego, z krzy¿a, nie
owiniêto w ca³un, nie z³o¿ono w grobie; ju¿ siê dokona³o, ale
przecie¿ trwa, i Chrystus, z bokiem przebitym w³óczni¹ ¿o³nierza,
znów pnie siê na Golgotê. I znajduje j¹ w tej w³aœnie chwili, gdy na
niego patrzymy. Z jego boku i ran po gwoŸdziach znów p³ynie
krew.
Zrazu widzimy tylko tyle, gdy¿ widok umêczonego cia³a,
pokazanego tak prawdziwie, przyci¹ga wzrok i pora¿a zmys³y.
Kiedy siê jednak wpatrzyæ, zaczynamy dostrzegaæ wiêcej
i rozpoznawaæ szczegó³y trwaj¹cego na naszych oczach dramatu.
A dzieje siê coœ dziwnego. Oto widzimy, ¿e krzy¿ zosta³ wpisany w
jak¹œ zagadkow¹ konstrukcjê. Dzisiaj trudno j¹ rozpoznaæ, bo któ¿
z nas widzia³ urz¹dzenia t³oczni win? A ten w³aœnie Chrystus
z o³tarza gotyckiego koœcio³a Bo¿ego Cia³a moc¹ wizji artysty
zosta³ uwiêziony poœród bierwion winiarskiej prasy. Z niedowierzaniem i zdumieniem odkrywamy, ¿e dolny koniec krzy¿a
obci¹¿aj¹ jeszcze u³o¿one w stos belki, jakby ma³o by³o tego
ciê¿aru, pod którym Zbawiciel trzy razy upad³ w drodze na miejsce
kaŸni. Te belki to drewniane kloce, których u¿ywa siê przy
t³oczeniu wina, kiedy nacisk œruby sprasuje winne grona i miêdzy
t³oczysko a pokrywê w koszu trzeba dok³adaæ wci¹¿ nowe kawa³ki
drewna. Ale i drugi koniec drzewca, do którego przybito
poprzeczn¹ belkê, obci¹¿ony jest nad wszelk¹ miarê. Artysta
wpisa³ go w œrubowy mechanizm prasy; drewniana konstrukcja
pracuje, nieznana si³a dokrêca wielk¹ œrubê - to dlatego pod
nios¹cym brzemiê uginaj¹ siê kolana, plecy wygiê³y siê w pa³¹k,
i trzeba podeprzeæ siê woln¹ rêk¹, inaczej nie udŸwignie!
I widzimy w koñcu coœ jeszcze: Chrystus brodzi w korycie
pe³nym winnych gron, jego bose stopy depcz¹ i rozgniataj¹
niebieskie jagody, z koryta przez otwór w bocznej œciance tryska
struga, a z³oty kielich stoj¹cy na ziemi nape³nia siê czerwonym

p³ynem. Winem z winnych gron? Krwi¹ z brocz¹cych ran? To
obraz z koœcielnej pieœni wielkopostnej:
Nie tak rzêsisty sok z grona wyciska
Prasa, jako krzy¿, gdy Pana przyciska.
Nie ma ju¿ dzisiaj tego niezwyk³ego o³tarza. Sp³on¹³ zim¹
1945 roku, kiedy Wroc³aw zamieniono w twierdzê, a jego koœcio³y,
archiwa i biblioteki wydano na pastwê ognia. Pozosta³y tylko
fotografie.
Nie znamy nie tylko imion - nawet liczby pokoleñ winiarzy,
którzy kielichy mszalne ca³ego Œl¹ska nape³niali winem, od tych
najdawniejszych, pierwszych braci zakonnych, nios¹cych zacz¹tki
Pañskiej Winnicy na ziemie S³owian. Ale to oni wszyscy
w mozolnym trudzie budowali fundament, którego zwieñczeniem
s¹ dzisiaj s³owa œwiêtego Jana Paw³a II: „Eucharystia narodzi³a siê
w wieczór Wielkiego Czwartku w kontekœcie wieczerzy
paschalnej. Dlatego w jej strukturê wpisany jest sens uczty:
„Bierzcie i jedzcie. Pijcie z niego wszyscy”.
Do kielicha, z prasy winiarskiej, cieknie krew-wino. „W niej
Chrystus przedk³ada nam na nowo ofiarê spe³nion¹ raz na zawsze
na Golgocie” - naucza papie¿-Polak w encyklice Mane nobiscum,
Domine.
Pewnie ka¿dy z nas, pochylaj¹cy siê dzisiaj nad winnym
krzewem, jest œwiadomy odwiecznej wznios³oœci pracy winiarza.
Poœród wielkiego bogactwa pokarmów danych cz³owiekowi, tylko
dwa: chleb i wino, dost¹pi³y takiego uczestnictwa w œwiêtoœci.
Bowiem „kielich mszalny, nape³niony winem, jest wst¹pieniem w
odwiecznie dokonuj¹c¹ siê liturgiê niebios - pisa³ kardyna³ Joseph
Ratzinger, zanim jeszcze zosta³ papie¿em Benedyktem XVI. - Jest
naszym uczestnictwem w „dziele Bo¿ym”.
I jest nim ów gotycki Chrystus Paschalny z o³tarza
wroc³awskiego koœcio³a, wpisany w drewniany ko³owrót
winiarskiej prasy, niezwyk³e przedstawienie eucharystii - punktu,
w którym wiecznoœæ krzy¿uje siê z czasem.

„Chrystus w prasie winiarskiej”, obraz o³tarzowy z koœcio³a
Bo¿ego Cia³a (Corpus Christikirche) we Wroc³awiu

Nie wnikaj¹c, z racji z³o¿onoœci tego zagadnienia,
w teologiczn¹ istotê liturgii, przytoczmy najogólniejsze
stwierdzenia teologów katolickich badaj¹cych to zagadnienie.
Otó¿ liturgia jako sprawowanie sakramentów jest uznawana przez
Koœció³ powszechny za kontynuacjê Chrystusowego dzie³a
zbawienia. W eucharystii dzie³o zbawienia dosiêga poszczególnego cz³owieka. Liturgia, w jej klasycznym ujêciu, siêga
czasów apostolskich, a nawet g³êbiej, bowiem Sobór Watykañski
II stwierdza, ¿e Koœció³ katolicki nie odrzuca nic z tego, co
w innych religiach jest prawdziwe i œwiête (vera et sancta). Przez
u¿ywanie chleba, wina, oleju, wody i soli „Koœció³, spadkobierca
tych przedczasów historii, gdy zawarte zosta³o przymierze
cz³owieka z wszechœwiatem”, uœwiêca naturê. Jak mówi kardyna³
Ratzinger: „Ani Aposto³owie, ani ich nastêpcy nie tworzyli
liturgii; ona wyrasta³a”. Nawi¹zaniem do odwiecznej tradycji
¿ydowskiej jest choæby wczesnochrzeœcijañska modlitwa:
Dziêkujemy Ci, Ojcze nasz,
Za œwiêty winny szczep Dawida, s³ugi Twego.
Didache (IX, I-X, 6)
Pius XII tak definiuje istotê
liturgii: „Liturgia jest niczym
innym jak sprawowaniem kap³añstwa Jezusa Chrystusa”. Do niedawna zewnêtrzn¹ form¹ sprawowania
liturgii w Koœciele katolickim by³
obrzêd mszy œw. (Ordo Missae)
zawarty w Missale Romanum,
zarz¹dzonym jeszcze przez papie¿a œw. Piusa V w roku 1570. By³a to
tzw. msza trydencka, chocia¿
nazwa jest nieœcis³a; kardyna³
Ratzinger podkreœla, ¿e tzw. trydencka forma liturgiczna polega³a
jedynie na skodyfikowaniu
obrzêdów sprawowanych przez
Koœció³ ju¿ wczeœniej. Istniej¹
dog³êbne badania naukowe wykazuj¹ce, ¿e liturgia trydencka siêga
korzeniami czasów apostolskich i
pierwszych wieków chrzeœcijañstwa.
G³ówn¹ i najistotniejsz¹
czêœci¹ ofiary eucharystycznej,
podczas której dokonuje siê tajemnica przeistoczenia, jest kanon.
Kanon to modlitwa samego Chrystusa, w którego imieniu kap³an
wypowiada s³owa: „To jest kielich
Krwi Mojej”.
Przez wiele wieków obowi¹zywa³o w Koœciele takie pojmowanie istoty eucharystii, jakie
daje np. œw. Ambro¿y (Ambr. lib.
de iis qui mysteriis initiantur cap.
9): „w œw. Sakramencie niemasz
wiêcej chleba który przyrodzenie
sprawi³o: ale jest to co prze¿egnanie poœwiêci³o (to jest cia³o
Pañskie)”, albo ks. Jakub Wujek,
t³umacz Biblii z wulgaty na jêzyk
polski, w swoim komentarzu do
rozdzia³u 26. ewangelii œw. Mateusza: „Nie mamy teraz Pana
onym widomym sposobem, jako
na œwiecie z uczniami obcowa³, i
pos³ugi ludzkiej potrzebowa³: ale
inszym sposobem mamy go w najœwiêtszym Sakramencie, acz nie
oczywiœcie, ale rzeczywiœcie,

istotnie i prawdziwie”. A w innym miejscu, komentuj¹c
14. rozdzia³ ewangelii wed³ug œw. Marka, rzecze: „Wino i wodê
w kielich lej¹, ale stawaj¹ siê krwi¹, przez poœwiêcanie s³ów
niebieskich: acz, dla ochronienia brzydkoœci, osoba wina zostaje
(Amb. lib. 4, de sacram. cap. 4 et 5). Wierzmy¿ tedy Bogu wszêdy, a
nie sprzeciwiajmy siê jemu, chociaby siê zmys³om i myœlom
naszym dziwno albo niepodobno zda³o, co on mówi (Chrysost.
hom. 83, in Matthaeum)”.
Warto w tym miejscu zwróciæ uwagê na zapowiedŸ innego
jeszcze wina, które obiecuje nam Chrystus - prócz tego, które
uczyni³ jedn¹ z dwu postaci Przeistoczenia. Oto siedz¹c
z aposto³ami w wieczerniku wypowiada tajemnicze s³owa:
A powiedam wam, nie bêdê pi³ od tychmiast z tego owocu
winney macice, a¿ do dnia onego, gdy ji bêdê pi³ z wami nowy
w królestwie oyca mego.
Matth. 26, 29.
To znaczy (jak t³umaczy Menochiusz T.J.): gdy bêdê piæ
z wami inne wino nowe i niebieskie, na owej uczcie wiecznej
chwa³y, o której powiada Dawid, Psal. 35, 9.

Nie wiemy, jakie wino pili aposto³owie podczas Ostatniej
Wieczerzy w wieczerniku. Najprawdopodobniej jednak, chocia¿
Ewangelie na ten temat niczego nie mówi¹, Chrystus dokona³
wówczas pierwszej konsekracji zmieszanego z wod¹ czerwonego
wina, powszechnie u¿ywanego w Palestynie w czasie Paschy. Jak
twierdz¹ teologowie, wniosek taki mo¿emy wysnuæ ze znaczenia
hebrajskich s³ów
oraz (w jêzyku hebrajskim
wino i krew s¹ synonimami, co dotyczy jednak tylko wina
czerwonego),
greckich, czy z odwo³añ znaczenia
Paschy do Krwi Przymierza1.
A on wziêt¹ krwi¹ pokropi³ lud, i rzek³: Ta jest krew
przymierza, które Pan postanowi³ z wami, na wszystkie te
s³owa.
Ex. 24, 8.
Albowiem gdy Moj¿esz wszystko przykazanie zakonne
przeczyta³ wszemu ludowi, wzi¹wszy krew cielców i koz³ów
z wod¹ i we³n¹ szar³atow¹ i izopem, same te¿ ksiêgi i lud
wszystek pokropi³.
Hebr. 9, 19.
W którym mamy odkupienie przez krew jego, odpuszczenie
grzechów wedle bogactw ³aski jego.
Ephes. 1, 7.
Koœció³ pocz¹tkowo nie wprowadzi³ w tym zakresie ¿adnych
regu³, chocia¿ znaczenie sakramentów wskazywa³oby raczej na
wino czerwone. W kilku miejscach Nowego Testamentu
znajdujemy przecie¿ s³owa, jednoznacznie wskazuj¹ce na
mistyczny zwi¹zek wina z krwi¹, przy czym z kontekstu mo¿na
wysnuæ tylko taki wniosek, ¿e mowa jest o winie czerwonym.
Czemu wtedy czerwone jest odzienie twoje, a szaty twoje jako
t³ocz¹cych w prasie?
Isai. 63, 2.
I zapuœci³ Anio³ sierp swój ostry na ziemiê i zebra³ winnicê
ziemi i wrzuci³ w kadŸ gniewu Bo¿ego wielk¹.
I deptano kadŸ przed miastem, i wysz³a krew z kadzi a¿ do
wêdzide³ koñskich przez tysi¹c szeœæset stadiów.
Apoc. 14, 19-20.
A obleczony by³ w szatê krwi¹ pokropion¹, a zowi¹ imiê jego
S³owo Bo¿e.
Apoc. 19, 13.
A z ust jego wychodzi miecz z obu stron ostry, aby nim bi³
narody. A on je rz¹dziæ bêdzie lask¹ ¿elazn¹; on te¿ depce
prasê wina zapalczywoœci gniewu Boga wszechmog¹cego.
Apoc. 19, 15.
Co do natury wina Koœció³ katolicki nie wyda³ zatem
¿adnych zarz¹dzeñ, rubryki mówi¹ tylko o czystym i dobrym

winie, czy to czerwonym czy bia³ym. Kilka synodów w XII wieku
da³o jednak pierwszeñstwo czerwonemu. Równie¿ Koœció³ grecki
nie ma w tym zakresie ¿adnych przepisów, jednak podobnie jak
w koœciele katolickim preferuje wino bia³e. Tylko w liturgii
ambrozjañskiej (œw. Ambro¿ego, biskupa w Mediolanie) u¿ywa
siê wy³¹cznie bia³ego wina, dla zachowania stosownej czystoœci
paramentów koœcielnych - puryfikaterza, korpora³u i palki.
Zdaniem ks. Jana Wierusz-Kowalskiego, w³aœnie z chwil¹
wprowadzenia puryfikaterza, co nast¹pi³o w œredniowieczu, aby
unikn¹æ jego plamienia zaczêto u¿ywaæ bia³ego wina (Liturgika,
s. 333).
Wszystkie dawne liturgie: œw. Marka, œw. Jakuba2,
œw. Bazylego3, œw. Chryzostoma4, Konstytucje Apostolskie i liczne
orzeczenia konsyliów wprowadzaj¹ zwyczaj mieszania wina
mszalnego z wod¹.
Œw. Justyn opisuj¹c liturgiê wczesnych chrzeœcijan w czasach poapostolskich podaje, ¿e: „diakoni rozdaj¹ ka¿demu
z obecnych (...) wina i wody” (Apologia, I 65, 1-5; 66, 1-3; 67 1-7).
Konstytucje Apostolskie (II, 57; VIII, 12-15): „Podobnie pomiesza³
wino z wod¹ w kielichu, poœwiêci³ go i da³ swoim uczniom ze
s³owami: Pijcie z tego wszyscy, to jest Krew moja, która za wielu
wylana bêdzie na odpuszczenie grzechów. To czyñcie na moj¹
pami¹tkê. Albowiem ilekroæ ten chleb jeœæ i ten kielich piæ
bêdziecie, œmieræ moj¹ opowiadaæ bêdziecie, a¿ przyjdê”.
Ojcowie Koœcio³a daj¹ na okolicznoœæ mieszania ró¿ne,
czêsto bardzo wyszukane objaœnienia. Cyprian, biskup Kartaginy
(zm. 258) wyra¿a opiniê (epist. 63 ad Caecilium), ¿e zmieszanie
wina z wod¹ jest niezbêdne po pierwsze dlatego, ¿e tak czyni³ sam
Chrystus, a po drugie ze wzglêdu na mistyczne znaczenie tej
czynnoœci, w której woda oznacza lud Bo¿y, zaœ wino krew
Chrystusa:
Quando autem in calice vino aqua miscetur Christo populus
adunatur et credentium plebs sanguini ejus, in quem credit,
copulatur et conjungitur... etc.
__________________
1

Graeser A. H.: Die roemisch- katholische Liturgie nach ihrer Entstehung
und endlichen Ausbildung oder... etc. 1 Th. Halle 1829, s. 123-127.
2
Liturgia œw. Jakuba Aposto³a powsta³a w koœciele w Jerozolimie, w którym
Jakub by³ pierwszym biskupem.
3
Liturgia œw. Bazylego, obowi¹zuj¹ca do dzisiaj w koœciele greckim, zosta³a
ustanowiona przez Bazylego z Cezarei.
4
Liturgia œw. Chryzostoma stosowana przez koœció³ grecki we wszystkie dni,
kiedy nie obowi¹zuje liturgia œw. Bazylego.

Twórca komentarza do Ewangelii œw. Marka, w którym
powszechnie upatruje siê œw. Hieronima, daje do rozdzia³u 14 inne
uzasadnienie dla czynnoœci mieszania wina z wod¹:
Accepit Jesus panem formans sanguinem suum in calicem
vino et aqua mixtum, at alio purgemur a culpis, alio redimamur a
poenis.
Œw. Ambro¿y mówi (De sacrament. 1. V. c. 1), ¿e wino
miesza siê w wod¹: tum quia Christus petra est, quam illa
praefiguravit, ex qua Moses aquam eduxit; tum quia ex latere
Christi sanguis et aqua fluxerunt.
Z powsta³ej wprawdzie trochê póŸniej Miszny (Pesach 10.,
Gem. Nedar. 49, 2) mo¿na siê dowiedzieæ, ¿e w czasach
kompilowania tej ksiêgi, stanowi¹cej g³ówn¹ czêœæ Talmudu,
a tak¿e ze zbioru stosownych przepisów i objaœnieñ prawa danych
przez rabinów wynika, ¿e przed koñcem drugiego stulecia po
Chrystusie ka¿dy puchar wina, których w czasie Paschy wypijano
cztery, a niekiedy piêæ, nale¿a³o mieszaæ z czwart¹ czêœci¹ wody.
Poniewa¿ wino w krajach Wschodu jest bardzo mocne,
równie¿ inne narody pij¹ je zmieszane z wod¹. Jak wiadomo z
wielu staro¿ytnych œwiadectw, Grecy i Rzymianie uwa¿ali
rozcieñczanie wina za zbêdne, chocia¿ niektórzy tak robili. Pierwsi
chrzeœcijanie przejêli ten zwyczaj, dziêki któremu mocne wino w
upalnym klimacie staje siê znoœniejsze do picia. Czynnoœæ
mieszania wina z wod¹, oprócz swego praktycznego wymiaru,
mia³a jednak od samego pocz¹tku tak¿e znaczenie mistyczne.
Najwa¿niejsze w tym wzglêdzie wydaje siê œwiadectwo
naocznego œwiadka mêki Pañskiej, aposto³a Jana.
Lecz przyszedszy do Jezusa, gdy go ujŸrzeli iu¿ umar³ego, nie
³amali goleni jego:
Ale ieden z ¿o³nierzów w³oczni¹ otworzy³ bok jego, a
natychmiast wysz³a krew y woda.
Joan. 19, 33-34.
Ks. Jakub Wujek takie daje tutaj objaœnienie: „Z tego boku,
mówi Augustyn Œwiêty, wyp³ynê³y œwiête Sakrementy. A jako z
boku pierwszego Jadama œpi¹cego, wysz³a Jewa oblubienica jego:
tak z boku wtórego Jadama na krzy¿u uœpionego, wykszta³towan
jest koœció³, oblubienica Pana Chrystusowa. Bo przez wodê chrztu
œwiêtego stawaj¹ siê wierni cz³onkami koœcio³a Chrystusowego, a
krwi¹ jego w œwiêtym Sakramencie bywaj¹ wychowani. T¹ tedy
wod¹ i krwi¹ wyznaczone s¹ dwa przedniejsze koœcielne
Sakramenty, które z œmierci Chrystusowej swój pocz¹tek i
wszystkê moc maj¹ (Tra. 120, in Joan. Cyril. lib. 12, cap. 39;
Chrysost. Hom. 84).

Komentarz Menochiusza do tych wersetów Nowego
Testamentu jest nastêpuj¹cy: „Ale jeden z ¿o³nierzów: setnik ów, o
którym Mat. 27, 54, którego niektórzy nazywaj¹ Longinem (...)
Krew: Ÿród³em bowiem krwi jest serce. I woda: prawdziwa woda
naturalna, jak podaje Innocenty (lib. 3, decret., tit. 41, c. 8, in
quadam). Ta woda stworzona cudem w ciele Chrystusowem
oznacza³a chrzest, który jest drzwiami sakramentów; krew zaœ
Eucharysti¹, a przez te dwa oznaczaj¹ siê i inne sakramenta
koœcio³a, które, jak zwykle mówimy wyp³ynê³y z boku
Chrystusowego”.
W koñcu zmieszanie woda z win¹ podczas Ofiarowania
zosta³o zatwierdzone przez Sobór Trydencki (sess. 22. c. 7) i
dokonuje siê zgodnie z ujêtymi w mszale modlitwami i
ceremoniami (Missale Roamnum ex decreto sacrosanti conc.
Trident, restitutum S. Pii V. pont max. jussu editum, Clementis VIII.
et Urbani VIII. auctoritate recognitum, in quo missae novissimae
sanctorum accurate sunt depositae).
Na pytanie, ile wody nale¿y wlaæ do wina, odpowiadaj¹
katoliccy teologowie, ¿e wystarczy jedna jedyna kropla, aby
przepisowe zmieszanie uznaæ za dokonane (Bona l.l. pag. 589).
Sam Chrystus nie pozostawi³ co do tego ¿adnych wskazówek.
Niektóre koœcio³y, np. w diecezji münsterskiej, pos³uguj¹ siê
³y¿eczk¹, któr¹ ksi¹dz kilka kropli wody wlewa do kielicha z
winem. Inne, a mianowicie spora czêœæ koœcio³ów rzymskich,
korzysta z ma³ych ampu³ek na wodê. Grecy (liturgia œw.
Chryzostoma) mieszaj¹ wodê dwa razy, najpierw zimn¹, a
nastêpnie gor¹c¹, co ma symbolizowaæ ogieñ Ducha Œwiêtego,
którego obecnoœæ jest w czasie konsekracji niezbêdnie potrzebna, a
tak¿e dlatego, by konsekrowane wino sta³o siê tym bardziej
podobne do krwi p³yn¹cej z otwartego boku Chrystusa (Casalius
de vet. sacr. Christ. ritibus 1687, pag. 109, 110). Gor¹ca woda by³a
mieszana z winem ju¿ przez staro¿ytnych Rzymian (Martial. lib. 8,
epigr. 67; Juvenal Satyr. 5. v. 63).
W pierwszych wiekach chrzeœcijañstwa zdarzali siê i tacy
kap³ani, którzy kieruj¹c siê pobo¿n¹ wstrzemiêŸliwoœci¹
ca³kowicie wyrzekali siê wina, równie¿ dla sprawowania mszy
œwiêtej, i zamiast wina konsekrowali sam¹ wodê tzw. aquarii
(Epiphan. haeres. c. 47; Augustin. de haeres. c. 44). Inni u¿ywali
wina, jeœli msza œw. odbywa³a siê wieczorem, ale ju¿ rankiem nie
konsekrowali wina, aby nie upodabniaæ siê do pogan
nadu¿ywaj¹cych trunków (Cyprian. epist. 63 ad Caecil.); inni
dodawali do wina mleka i miodu (can. apost. c. 3) albo
konsekrowali czyste mleko (concil. Braccarens. 3 in prooemio).
Takie sekciarskie idee, wzbudzaj¹ce w ³onie
koœcio³a rzymskiego gor¹ce
spory, zosta³y z
czasem przezwyciê¿one i w
oficjalnych dokumentach koœcielnych znalaz³y siê odpowiednie wskazówki dla ksiê¿y
odprawiaj¹cych
msze œw. (tzw.
rubryki).

Zgodnie z przepisami liturgicznymi sakrament o³tarza jest
niewa¿ny, jeœli ustanowione przez Chrystusa znaki co do istoty
(materia) lub widzialnej postaci (forma), albo ukrytego znaczenia
by³yby znacz¹co zmienione. Wed³ug Friedricha Xav. Schmida,
autora gruntownego dzie³a o katolickiej liturgii (Grundriß der
Liturgik der christkatholischen Religion, Passau 1836, s. 40-41):
„Istotna (wesentliche Aenderung) zmiana materii zachodzi np.
wtedy, gdyby do chrztu pos³u¿yæ siê winem zamiast wody, jednak
nieistotna (außerwesentliche) jest wówczas, gdy (...) materia
zostanie zmieszana z obcymi substancjami w taki sposób,
¿e w powszechnym rozumieniu nadal zachowuje istotê materii
pierwotnej, albo gdy materia bywa raz lepszej, innym razem zaœ
gorszej jakoœci, albo gdy na razie jest jeszcze odpowiednia, ale
wnet sw¹ jakoœæ straci. Taka sama nieistotna zamiana zachodzi
wtedy, gdy materia [wino] jest jeszcze w stanie fermentacji lub jej
ca³kowite zepsucie jest wprawdzie bliskie, jednak jeszcze do niego
nie dosz³o”.

wiernych zgromadzonych w tzw. Senatorium dary ofiarne
w postaci ma³ych naczyñ z winem i chleba. Wino to zlewano do du¿ego kielicha, a potem do dzbana. Papie¿ tak¿e do³¹cza³ w³asn¹
ofiarê z wina. W ten sposób wszyscy zebrani w koœciele byli
uczestnikami sk³adania ofiary. Wino po konsekracji by³o
rozdzielane w sakramencie komunii œw.
Pocz¹tkowo komuniê œw. przyjmowano pod dwiema
postaciami, chleba (hostia) i wina. Jak pisze œw. Cyryl z Jerozolimy
(Mystagog. Katech. V, 19-22): „Po przyjêciu Cia³a Chrystusowego
przyst¹p tak¿e do kielicha Krwi, nie wyci¹gaj¹c r¹k, pochyl siê
z czci¹ i z uwielbieniem powiedz: Amen, i uœwiêæ siê przez
przyjêcie Krwi Chrystusowej. A kiedy jeszcze wargi twoje s¹
wilgotne, dotknij ich rêkoma i uœwiêæ nimi oczy, czo³o i inne
zmys³y”. Komuniê pod dwiema postaciami przyjmowano a¿ do
XII wieku we wszystkich liturgiach Zachodu. Zosta³o to
ostatecznie zabronione przez Koœció³ w wieku XIV, dla
przeciwstawienia siê herezjom powstaj¹cym na tym tle. Warto

Ja podaje Schmid (op. cit. 177-178, 181): „Materi¹
widzialnych znaków przenajœwiêtszego sakramentu o³tarza jest
chleb z pszennej m¹ki (Panis triticeus) i wino z winogron (Vinum
de vite). Pod postaci¹ pszennego chleba i wina gronowego
ustanowi³ Jezus tê najœwiêtsz¹ tajemnicê”. Podaje równie¿
szczegó³owe wskazówki dotycz¹ce samego wina:
l Materi¹ niew³aœciw¹ (ungültig, czyli czyni¹c¹ konsekracjê
nieskuteczn¹) jest ocet, wina owocowe czy gorza³ka (gebrannten
Wasser). Wino gronowe, do którego domieszano inne p³yny, jest
tak d³ugo materi¹ w³aœciw¹, póki w nim materia wina gronowego
przewa¿a.
l Ca³kowicie zepsute b¹dŸ zmienione w ocet wino jest materi¹
niew³aœciw¹. Natomiast wino dopiero zaczynaj¹ce siê psuæ albo
zm¹cone nie s¹ do sprawowania liturgii dopuszczalne (unerlaubte
Materie).
l Ciecz wyciœniêta pras¹ z zepsutych b¹dŸ niedojrza³ych
winogron jest materi¹ niew³aœciw¹, moszcz winny zaœ jest
niedopuszczalny.
l Mieszanie wina z wod¹ (grec. krama) jest apostolskim
nakazem. Stosowane jest przez wszystkie koœcio³y Wschodu
i Zachodu, tylko Ormianie i protestanci s¹ tu wyj¹tkiem. Grecy
dolewaj¹ wodê dwa razy. Katolickim ksiê¿om nie wolno dokonaæ
Ofiarowania samym winem bez wody.
Wino, u¿ywane pocz¹tkowo w liturgii wczesnochrzeœcijañskiej, pochodzi³o wy³¹cznie z ofiar samych wiernych,
uczestnicz¹cych we wspólnej uczcie w sobotni wieczór,
sprawowanej w wigiliê niedzielnej mszy œwiêtej, agapie. Pamiêæ
o tej najwczeœniejszej epoce chrzeœcijañstwa zachowa³a siê
w mszy pontyfikalnej (Ordo Romanus I). Papie¿ otrzymywa³ od

jednak zauwa¿yæ, ¿e katolikowi uczestnicz¹cemu w mszy œw.
w obrz¹dku wschodnim wolno przyj¹æ praktykowan¹ tam
komuniê pod obiema postaciami.
Z winem zwi¹zane s¹ te¿ inne jeszcze obrzêdy liturgiczne
Koœcio³a katolickiego. W niezwykle uroczystej ceremonii
konsekracji koœcio³a, opisanej ju¿ w Ordo Romanus V z IX wieku,
gdzie ma niemal identyczny przebieg jak w obowi¹zuj¹cym dzisiaj
Pontyfikale rzymskim, biskup poœwiêca wnêtrze koœcio³a
specjaln¹ wod¹ gregoriañsk¹, czyli mieszanin¹ wody, wina,
popio³u i soli. Niektóre sakramentarze z V wieku - gelazjañski
i Missale Francorum - wspominaj¹ przy tej okazji tylko o wodzie
zmieszanej z winem. W niektórych klasztorach katolickich
przechowa³ siê do dzisiaj zwyczaj rozdawania wiernym, nawet
tym, którzy przyst¹pili ju¿ w czasie mszy œw. do komunii, nieco nie
konsekrowanego wina do wypicia. Trzeba te¿ wspomnieæ o tym,
¿e w niektórych diecezjach na Œl¹sku przetrwa³ pierwotny zwyczaj
procesji ofiarowania z chlebem i winem, bêd¹cej przygotowaniem
do ofiary o³tarza.
„W roku 965 przez Œl¹zk jecha³a Dubrawka z Czech do
Wielkopolski, przez Œl¹zk by³a droga œwiat³u ewangelii - pisze
Feliks Koneczny1 o pocz¹tkach chrzeœcijañstwa na œl¹skiej ziemi.
- Œl¹zk nale¿a³ z pocz¹tku do diecezji poznañskiej, a pierwszy
biskup œl¹zki - to biskup poznañski. Pierwszy biskup poznañski
zapamiêtajmy to! - przez Œl¹zk jecha³ do Poznania, poœwiêca³ po
drodze krzy¿e, a pierwszy krzy¿ poœwiêci³ na ziemi œl¹zkiej”.
____________
1

F. Koneczny: Dzieje Œl¹ska. Warszawa-Komorów: Wydawnictwo Antyk Marcin
Dybowski 1999.

By³ to biskup Jordan, który do Polski przybywa³ w orszaku
czeskiej ksiê¿niczki Dubrawy z rodu Przemyœlidów. Wstêpuj¹c
z Dubraw¹ w zwi¹zki ma³¿eñskie, wielkopolski ksi¹¿ê Mieszko
ochrzci³ siê w roku 966 i odt¹d Polska staje siê chrzeœcijañska.
Œwie¿o ochrzczona dynastia Piastów „nios³a zaraz dalej œwiat³o
ewangelii”: w roku 972 siostra Mieszka, Adelajda, wysz³a za
pogañskiego w³adcê Wêgrów, Gejzê, którego pozyska³a dla
chrzeœcijañstwa. Jest ona matk¹ œw. Szczepana, wêgierskiego
króla i patrona królestwa wêgierskiego.
Syn Mieszka I, król Boles³aw Chrobry, chc¹c uniezale¿niæ siê
od arcybiskupstwa magdeburskiego, któremu podlega³ biskup
w Poznaniu, ustanowi³ w roku 1000 polsk¹ prowincjê koœcieln¹ ze
stolic¹ arcybiskupi¹ w GnieŸnie, pozak³ada³ te¿ nowe biskupstwa:
w Krakowie dla Ma³opolski, w Ko³obrzegu dla Pomorza i we
Wroc³awiu dla Œl¹ska. By³ to dopiero pocz¹tek wielkiej pracy
misyjnej Koœcio³a wœród pogañskiego ludu: kiedy œw. Wojciech
w 996 r. na wezwanie Boles³awa Chrobrego jecha³ przez Œl¹sk na
jego dwór w Poznaniu, ¿adnych koœcio³ów na Œl¹sku jeszcze nie
by³o, byæ mo¿e poza pierwsz¹ murowan¹ œwi¹tyni¹ we
Wroc³awiu. A jednak ju¿ na pocz¹tku XIII w. kronikarz Wincenty
Kad³ubek napisa³ o tej ziemi sacra Silenciana provincia - œwiêta
prowincja Œl¹ska.
Niew¹tpliwie, wraz z chrzeœcijañstwem dotar³o na Œl¹sk
wino, niezbêdne dla sprawowania kultu. Byæ mo¿e znane by³o tu
wczeœniej (pestki winogron znaleziono na terenie grodu
ksi¹¿êcego w Poznaniu w warstwach z pierwszej po³owy X w.), ale
w s³owiañskim kraju raczono siê powszechnie miodem i piwem,
o czym mamy œwiadectwa ówczesnych kronikarzy. Herbord nie
znalaz³ w kraju S³owian pomorskich wina, jednak pijany tam miód
przedk³ada³ nad wina falerneñskie: „Vinum nec habent nec
querunt; sed melleis poculis et cervisia, curatissime confecta, vina
superant Falernica” (¯ywot œw. Ottona bamberskiego, wstêp do
ks. II). Mimo braku Ÿróde³ dotycz¹cych najstarszego,
pionierskiego okresu organizacji Koœcio³a na Œl¹sku, mo¿na
przypuszczaæ, ¿e du¿y udzia³ w akcji misyjnej mieli benedyktyni1,
a z czasem inne zakony. Za Kazimierza Sprawiedliwego, w drugiej
po³owie XII w., by³o ju¿ w Polsce 41 klasztorów: 17

benedyktyñskich, 11 cysterskich, 5 kanoników regularnych, 7
norbertañskich i 1 Bo¿ogrobców w Miechowie. Na Œl¹sku przed
reformacj¹ by³y 64 klasztory (jednak w drugiej po³owie XVI wieku
nie zosta³a ich nawet po³owa). Jak wskazuje prof. J. Kostrzewski:
„Hodowlê winoroœli zawdziêczamy zapewne duchowieñstwu,
które potrzebuj¹c wina do celów mszalnych, wola³o wyrabiaæ je na
miejscu, ni¿ sprowadzaæ drogim kosztem z po³udnia”.2
Na terenie Polski winoroœl rozprzestrzenia³a siê wraz ze
sprowadzanymi w owym czasie g³ównie z Francji braæmi
zakonnymi i wy¿szym duchowieñstwem. Pierwsi benedyktyni
przybywaj¹ do klasztoru w Lubiniu w Wielkopolsce z opactwa
œw. Jakuba w Liege w drugiej po³owie XI w.; Francuzem jest
prawdopodobnie biskup krakowski Maurus zm. 1118; wp³ywy
francuskie szczególnie widoczne s¹ na Œl¹sku, gdzie biskupami s¹
prawie po kolei Francuzi: Heymo (1120-1126), Robert I (11271142), Robert II (1142-1146), Walter (1149-1169) jednoczeœnie
biskupem w P³ocku jest brat Waltera, Aleksander (1129-1156);
pierwszy klasztor kanoników regularnych œw. Augustyna
w Polsce, za³o¿ony przez Piotra W³ostowica w 1128 na Œlê¿y
i macierzysty dla klasztorów w Trzemesznie i Czerwiñsku, ma
czysto francuski charakter - mnisi przybywaj¹ tam z Arrovaise
w hrabstwie Artois.
Najstarszy dokument potwierdzaj¹cy poœrednio uprawê
winoroœli na Œl¹sku, o czym œwiadczy nazwa wsi Wino,
analogiczna do wielkopolskich Winiarów czy Winnogóry,
pochodzi z roku 1193. Jest to bulla protekcyjna papie¿a Celestyna
III, który przyjmuje pod swoj¹ opiekê Alarda z Arrovaise, opata
klasztoru œw. Marii na Piasku we Wroc³awiu, oraz gwarantuje
nale¿¹ce do niego dziesiêciny i dobra, wœród których wymienia
wieœ Vino3.
Wed³ug M. Kwapieniowej (Pocz¹tki uprawy winoroœli
w Polsce, in: Materia³y Archeologiczne, t. 1. Kraków 1959) nazwy
miejscowe tego typu s¹ odbiciem rozprzestrzenienia
terytorialnego uprawy winoroœli. Nazwa w polskim brzmieniu
zdaje siê œwiadczyæ o istnieniu winnic ju¿ w czasach przed
niemieck¹ kolonizacj¹ Œl¹ska. Wg. S³ownika geograficznego
Królestwa Polskiego i innych krajów s³owiañskich pod red. B.
Chlebowskiego, Warszawa
1893, t. 13, s. 561: „Wino,
czesk. Vino, niem. Weine,
wieœ na Szl¹sku austr., w pow.
karniowskim (Jaegerndorf)”.
W tym samym czasie
dzia³aj¹ te¿ inne œl¹skie
klasztory, gdzie równie¿ nale¿y spodziewaæ siê istnienia
winnic, chocia¿ brak na to
bezpoœrednich dowodów
w zachowanych Ÿród³ach. Powszechnie obowi¹zuj¹ca
wówczas w ró¿nych zgromadzeniach regu³a œw. Benedykta przewidywa³a spo¿ycie
przez braci zakonnych jednej
eminy wina dziennie, tj. mniej
wiêcej od 1/4 do 3/4 litra.
________________
1

Roœcis³aw ¯erelik: Dzieje Œl¹ska do
1526 roku. In: Historia Œl¹ska.
Wroc³aw: Wydawnictwo Uniwersytetu Wroc³awskiego 2002.
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Józef Kostrzewski: Kultura
prapolska. Poznañ 1949.
3
Regsten zur schlesischen
Geschichte. Herausgegeben von Dr.
C. Grünhagen. Codex diplomaticus
Silesiae, Band 7. Breslau: Josef Max
& Komp. 1866, Reg. [59].

Z roku 1203 b¹dŸ 1204 (brak datacji i miejsca wystawienia)
pochodzi dokument nadawczy ksiêcia œl¹skiego Henryka I
Brodatego na rzecz klasztoru cystersek w Trzebnicy, dotycz¹cy
m.in. pracy winiarzy (cultores vinee) w winnicach klasztoru
trzebnickiego1. Jest to pierwszy dokument potwierdzaj¹cy wprost
uprawê winoroœli w dobrach klasztornych na Œl¹sku. Jak wynika
z jego treœci, winiarze byli traktowani na korzystniejszych warunkach ni¿ pozosta³a ludnoœæ zale¿na.
Rok 1217, kiedy ksi¹¿ê Œl¹ska Henryk I sprowadzi³
francuskich braci zakonnych z opactwa augustianów w Arrovaise
i osadzi³ ich w nowo ufundowanym klasztorze w Nowogrodzie
Bobrzañskim (novo castro)2, mo¿na zasadnie uznaæ za pewny
pocz¹tek epoki uprawy winoroœli w tym rejonie. Potwierdza to
poœrednio dokument z 1263 r., w którym biskup wroc³awski wœród
posiad³oœci klasztoru w Nowogrodzie Bobrzañskim wymienia
winnice. O francuskim pochodzeniu konwentu pisze w kronice
opactwa ¿agañskich augustianów opat Ludolf („Aroasia ex Gallia
6 Religionic”).

cysterskiego w Zemsku, przeniesionego nastêpnie do Bledzewa,
siêgaj¹ 1259 r. W dyplomie ksiêcia wielkopolskiego Boles³awa
Pobo¿nego z tego roku potwierdzona jest darowizna 500 ³anów,
uczyniona przez jego ojca, ksiêcia W³adys³awa Odonica, na rzecz
klasztoru w Dobry³ugu (Brandenburgia)5. Proces lokacji
tamtejszego opactwa cysterskiego zakoñczy³ siê ok. 1280/1281
inkorporacj¹ do zakonu. Wed³ug tradycji klasztornej pierwotna
fundacja nast¹pi³a ju¿ w 1232 r., zaœ pierwsi bracia zakonni,
wys³ani z Dobry³ugu, pojawili siê w okolicach Zemska w 1238. Na
pocz¹tku XV w., ok. 1407-1414, nast¹pi³o przeniesienie opactwa
z Zemska do pobliskiego Bledzewa. Dobra klasztorne obejmowa³y
kilkanaœcie wsi miêdzy Skwierzyn¹ i Miêdzyrzeczem, na terenie
w ramionach Obry i Warty, przede wszystkim wokó³ Zemska
i Bledzewa, a¿ po wieœ Rokitno. W XV w. cystersi bledzewscy
posiadali ok. 15.370 ha pól uprawianych przez ch³opów, folwarki
o pow. ok. 2.090 ha w siedmiu miejscowoœciach, ok. 7.862 ha
lasów, a dla swoich dóbr regalia, immunitety s¹dowe i ekonomiczne oraz dziesiêciny, w tym dochody z karczmy (Monasticon

Bezpoœrednie potwierdzenie uprawy winoroœli w ramach
gospodarki w³asnej w klasztorach cysterskich na pocz. XIII wieku
na ziemiach polskich daje bulla protekcyjna papie¿a Honoriusza
III z 1218 r., która wymienia wœród posiad³oœci klasztoru
cystersów w £eknie, wziêtych w opiekê, równie¿ winnice: „(...)
cum omnibus pertinentiis suis, cum pratis, vineis, terris... etc.”.3
Jak pisze S. Trawkowski: Gospodarka wielkiej w³asnoœci
cysterskiej na Dolnym Œl¹sku w XIII wieku, Warszawa 1959:
„Niew¹tpliwie te¿ uprawa ogrodowa obejmowa³a winnice. Nie
posiadamy co prawda bezpoœrednich dowodów poœwiadczaj¹cych
uprawê wina w ramach gospodarki w³asnej klasztorów
henrykowskiego i lubi¹skiego w XIII w. Fakt istnienia winnic
w ramach gospodarki w³asnej cystersów w daleko mniej
sprzyjaj¹cych warunkach klimatycznych w Brandenburgii, jak z
drugiej strony wiadomoœci o winnicach na ziemiach polskich z XII
i XIII w., uprawdopodobniaj¹ powy¿sz¹ hipotezê w znacznym
stopniu”. Fakt posiadania przez cystersów winnic potwierdza
tak¿e bulla papie¿a Grzegorza IX z 4 maja 1234 r. dla zakonu
cysterskiego: „(...) et quidam ecclesiarum prelati a quibus
deberetis non gravamen sed solamen potius expectare, bladum,
4
vinum, evectiones, animalia... etc” . Jak podaje L. Hertel
(Geschichte des ehemaligen Zisterzienser-Klosters Blesen. Blesen
1928, s. 11-17): „W klasztorach u¿ywano jako napoju wina
zmieszanego z wod¹”; „Ka¿dy klasztor zak³ada³ w swojej okolicy
winnice, które obsadzano najszlachetniejszymi odmianami, jakie
tylko mo¿na by³o zdobyæ. Przecie¿ macierzyste opactwa zakonów
le¿a³y w winiarskich prowincjach Burgundii i Szampanii, sk¹d
opaci przywozili sadzonki podró¿uj¹c na zebrania kapitu³y
generalnej”. Najstarsze dokumenty fundacyjne klasztoru

Cisterciense Poloniae, Poznañ 1999, t. 2, s. 374). Opat Kazimierz
Jan Opaliñski (1661-1682) w 1668 r. nada³ na rzecz sto³u
klasztornego winnicê.
Równie¿ Zakon Niemiecki s³yn¹³ z zak³adania i uprawy
winnic nawet w tak niekorzystnych warunkach jakie panowa³y na
Pomorzu Zachodnim, w Prusach Wschodnich czy na Litwie. Na
pocz¹tku XIV w. wielki mistrz zakonu krzy¿ackiego Winrich von
Kniprode zak³ada³ rozleg³e plantacje winogron wokó³ Kêtrzyna,
Malborka i Torunia, nad brzegami Wis³y. Dokument nadawczy
ksiêcia Henryka I Brodatego z 1222 roku, dotycz¹cy nadania
krzy¿akom (fratribus de domo theutonicorum S. Maria
transmarinis) wsi Lasusici (Heyne umiejscawia j¹ ko³o Krosna
Odrzañskiego)6 daje zatem wskazówkê, i¿ krzy¿acy mogli
wykorzystaæ sprzyjaj¹ce warunki naturalne i za³o¿yli w³asne
winnice w okolicach Krosna, gdzie winoroœl uprawiano
prawdopodobnie ju¿ od 1150 r.
_________________
1

Kodeks dyplomatyczny Œl¹ska. Zbiór dokumentów i listów dotycz¹cych Œl¹ska.
Wyda³ Karol Maleczyñski. T. 1: lata 971-1204. Wroc³aw 1956, nr 104.
2
Regsten zur schlesischen Geschichte. Herausgegeben von Dr. C. Grünhagen.
Codex diplomaticus Silesiae, Band 7. Breslau: Josef Max & Komp. 1866, Reg.
[173].
3
Codex diplomaticus Maioris Poloniae. Kodeks dyplomatyczny Wielkopolski, tom
1. Poznañ: Nak³adem Biblioteki Kórnickiej 1877, nr 101.
4
op. cit., nr 162.
5
Codex diplomaticus Maioris Poloniae. Kodeks dyplomatyczny Wielkopolski, tom
1. Poznañ: Nak³adem Biblioteki Kórnickiej 1877, nr 381.
6
Regsten zur schlesischen Geschichte. Herausgegeben von Dr. C. Grünhagen.
Codex diplomaticus Silesiae, Band 7. Breslau: Josef Max & Komp. 1866, Reg.
[247].
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Verordnungen des Fürstbischöflichen GeneralVicariat-Amtes zu Breslau
No. 148, V. Betrifft die Anschaffung des Meßweines.
Von dem Ordinariate Mainz ist Uns bezüglich der gegenwärtig
üblichen Weinfälschung nachstehendes Schreiben zugegangen:
„Bekanntlich hat die Kunst, den Wein zu verfälschen, in letzterer
Zeit in Unseren weinproducirenden Gegenden solche Fortschritte
gemacht, daß dadurch nicht selten fast das Unglaubliche geleistet wird.
Nicht nur wird von vielen Weinhändlern und oft schon von den
Weinbauern selbst aus schlechtem und sauerem Weine mittelst
Beimischung von Zucker, Wasser mit spirituösen Flüssigkeiten, oft
sogar von schädlichen Ingredienzien, ein süßer und angenehm
schmeckender Wein bereitet, sondern es wird sogar vielfach aus
Stoffen, welche mit dem Erzeugnisse der Weinrebe nicht die mindeste
Verwandschaft haben, eine Flüssigkeit hergestellt, welche dem
wirklichen Traubenweine so ähnlich ist, daß nur geübte Prober, und
selbst diese nicht immer mit Sicherheit den Betrug zu entdecken im
Stande sind. Da wir nun erfahren haben, daß von nicht wenigen
Weinverkäufern gerade solche Gegenden, wo der Weinbau nicht
betrieben wird, und wo man zuweilen geneigt ist, die Aechtheit des
Weines hauptsächlich nach einer gewissen Süße, Stärke, Farbe etc. zu
bemessen, mit solchen theils ganz falschen und durchaus
inconsecrablen, theils wenigstens für die Feier des heil. Meßopfers
nicht geeigneten Flüssigkeiten versehen werden, so haben wir uns für

No. 149, VII. Betrifft den Verschleiß consecrabler Weine.
(...) Der Weinkaufmann Carl Teusler in Grünberg hatte sich mit dem
Gesuche an Uns gewendet, seine durchaus consecrablen Weine der
Ehrwürdigen Diözesan-Geistlichkeit zu empfehlen. In Folge dessen
haben Wir den Erzpriester Herrn Thamm in Grünberg beauftragt, den
Teusler eidlich zu verpflichten, consecrable Weine, vinum de vite, zu
liefern. Nachdem diesem Auftrage vollständig genügt worden ist,
beauftragen Wir Unser Hochwürdiges General-Vicariat-Amt, dies
Unserer Ehrwürdigen Diözesan-Geistlichkeit zur Empfehlung des
Kaufhauses Carl Teusler in Grünberg bekannt zu machen.
Breslau, den 18. August 1866.

Fürstbischof + Heinrich

No. 166, XIV. Betrifft den Verschleiß consecrabler Weine.
Der hiesige Kaufmann Weiß (Neue Sandstraße Nr. 3) hat den Verkauf
der consecrablen Weine aus den Lagern der dafür vereideten Kaufleute
Molthan & Veit in Mainz und Teusler in Grünberg übernommen.
Nachdem derselbe sich eidlich verpflichtet hat, zum Gebrauche bei der
hl. Messe nur solche Weine zu verkaufen, welche ihm von den
gedachten Firmen als consecrable Weine abgelassen werden, theilen
wir dies im hohen Auftrage Sr. Fürstbischöflichen Gnaden der
Ehrwürdigen Diözesan-Geistlichkeit mit, da vielleicht der geringere
Bedarf kleiner Pfarreien die unmittelbaren Bestellungen in Mainz oder
Grünberg nicht lohnen dürfte.
Breslau, den 2 Juli 1867.

Fürstbischof + Heinrich

No. 217. V. Betrifft die Vereidung des Weinkaufmanns Grunwald
in Grünberg.
Nachdem der Weinkaufmann Grunwald in Grünberg sich eidlich
verpflichtet hat, consecrable Weine (vinum de vite) zum kirchlichen
Gebrauch zu liefern, wird dies hiermit der Ehrwürdigen DiöcesanGeistlichkeit bekannt gemacht und das qu. Kaufhaus andurch
empfohlen.
Breslau, 14. III 1882.

No. 221. VI. Betrifft Lieferung von consecrablem Meßwein.
Außer dem in Nr. 217. V. genannten Weinkaufmann Grunwald in
Grünberg wird im hohen Auftrage vom 18. November cr. (Nr. 3951a.)
auch noch der Weinkaufmann Theodor Hohoff zu Erbach im Rheingau
behufs Lieferung von consecrablem Meßwein hierdurch empfohlen.
Breslau, 6. XII 1882.

No. 320. VI.
Nachdem der Weinkaufmann Robert Opitz zu Grünberg als Inhaber der
Firma Wilh. Roßbund daselbst sich eidlich verpflichtet hat,
consecrable Weine (vinum de vite) zum kirchlichen Gebrauch zu
liefern, wird dies der Hochwürdigen Geistlichkeit unter Empfehlung
des genannten Kaufhauses hierdurch bekannt gemacht.

verpflichtet gehalten, die Hochwürdigsten Ordinariate solcher
Gegenden auf diesen höchst wichtigen Umstand aufmerksam zu
machen, und dabei die Erklärung auszusprechen, daß nach der
Versicherung zuverlässiger und unparteiischer Männer der fragliche
Mißbrauch so häufig ist, daß kaum mehr ein Zweifel obwaltet, daß
viele Messen, die namentlich im Norden von Deutschland gelesen
werden, an dem defectus einer solchen entweder inconsecrablen oder
wenigstens illiciten Materie leiden (...).
Mainz, den 28. Januar 1864.

Lcenig, Gen.-Vic.

Kirchliches Amtsblatt des Erzbischöflichen Ordinariats in
Breslau. Stück 6 v. 22.3.1943, Nr. 68. Betrifft: Meßweinversorgung.
Um der Mangellage an Meßwein abzuhelfen, sind mit den zuständigen
Reichsstellen entsprechende Verhandlungen geführt worden, die das
Ergebnis hatten, daß nur durch sorgfältige und strenge Einteilung der
vorhandenen Bestände die geordnete Versorgung mit Meßwein für das
hl. Opfer sichergestellt werden kann. In Zukunft dürfen
Meßweinlieferanten nur dann Lieferungen an Meßwein ausführen,
wenn ihnen von den Bedarfstellen (Pfarreien usw.) eine Bescheinigung
des Ordinariates über die Notwendigkeit der zu liefernden Menge
ausgehändigt wird. (...) Beim hl. Opfer darf nur eine Menge von 3,3
Zentilitern verwandt werden. Es werden pro Priester und Woche zehn
hl. Messen in Ansatz gebracht.
Erzbischöfliches Ordinariat

Ella Mielcarek

Auf Grünbergs Hügeln wuchs ein Wein,
So golden und so klar,
Ich trank ihn gar zu gern zu zwein,
Wenn er auch etwas sauer war.
Es war ein viel besungner Trunk
In meiner Jugendzeit.
Denk ich so an den Koscheberg,
Wie liegt die Zeit so weit.
Auch denk ich aus Luisenthal,
Noch oft und gern zurück,
Wo mancher dann bei Sang und Tanz,
Fand seiner Jugend Glück.
Doch nicht nur die zwei warn wohlbekannt,
Hier sei auch August- und Piastenhöh genannt.
Dort war es deshalb stets so schön,
Man konnte im Park spazieren gehn.
Wenn hattest du dir manchmal zuviel zugetraut
Und etwas zu tief ins Gläschen geschaut,
Nun eines möchte ich hiermit sagen:
In der Stadtmitte durftest du sowas nicht wagen,
Da hätte dich gleich die Polizei am Kragen.
Auch unvergerssen bleibt die Grünbergshöh,
Man konnte vom Turm die Kähne auf der Oder
fahren sehn
Und so giebt es noch viele Orte die einst mal
waren sehr beliebt
Und zu denen das Herz mich zieht.
Man trank ein-zwei Gläschen Grünberger Wein
Und vielleicht ein Fläschen für daheim
Und was könnte wohl schöner sein,
Auch Florasruh und Gellertsruh, die zwei gehörten
auch dazu.
Doch nun sei genug,
Die Vergangenheit gebriesen.
Wollen wir uns besser
Für die Gegenwart interessieren.

Überall trank man Grünberger Wein
Und damit war eigentlich alles klar,
Weshalb Grünberg einst weltberühmt war.
Nun möchte ich Persönlich sagen:
Touristen von Deutschland mich oft fragen
Wo giebts denn hier den Grünberger
Rebenwein,
Denn das ist und bleibt für uns ein Stück
daheim.
Nowy Kisielin, 2007

Mamy wreszcie bezpoœredni¹ wzmiankê o winnicach w bulli
papie¿a Innocentego IV z 9 sierpnia 1245 r., potwierdzaj¹cej
posiad³oœci i prawa diecezji wroc³awskiej (villas cum pertinentiis
suis necnon et possessiones alias cum vineis, pratis, terris)1.
W sporz¹dzonym w 1305 r. spisie podatków nale¿nych biskupowi
g³ogowskiemu z maj¹tków ziemskich w diecezji (Liber
fundationis episcopatus Vratislaviensis) wymienione s¹ tak¿e
dochody z winnic w Kroœnie Odrzañskim (Registrum
Glogoviense: Item ante Crosnam civitatem sunt due vinee)
G³ogowie (Item advocatus Glogoviensis singulis annis solvit de
vineis quattuor maldratas triplicis annone) i Cerekwicy2. Rejestr
g³ogowski daje w tym miejscu pierwsz¹ wzmiankê dokumentaln¹
o kroœnieñskich winnicach.
Pierwsza wzmianka o winnicy w okolicach Zielonej Góry,
póŸniejszej stolicy œl¹skiego winiarstwa, pochodzi dopiero z roku
1295, chocia¿ przekazywana z pokolenia na pokolenie tradycja
odnosi pocz¹tek zielonogórskich winnic do roku 1150. Dokument,
wystawiony przez biskupa wroc³awskiego Johannesa dla
potwierdzenia uposa¿enia kantora kolegiackiego w G³ogowie,
wspomina o winnicy nale¿¹cej do Jesco de Sonburna w Solnikach
(Solnich) ko³o Ko¿uchowa.3
Interesuj¹cy jest tak¿e dokument z 5 marca 1302 r., w którym
Henryk III, ksi¹¿ê Œl¹ska i pan G³ogowa, czyni na rzecz klasztoru
magdalenek z Bytomia Odrzañskiego darowiznê z wioski
Jêdrzychów pod Zielon¹ Gór¹ (in territorio Grunenbergensi)4.
Brak w nim wprawdzie wzmianki dotycz¹cej zielonogórskich
winnic, niemniej fakty zwi¹zane z aktem darowizny uzasadniaj¹
przywo³anie tego dokumentu. Otó¿ ca³y Jêdrzychów (niem.
Heinersdorf) by³ a¿ do pocz¹tków XX w. zwartym obszarem
winnic i uzasadnione jest przypuszczenie, ¿e ju¿ w pocz¹tkowym
okresie uprawy winoroœli w regionie zielonogórskim tutejsze
wyj¹tkowo sprzyjaj¹ce warunki geograficzno-przyrodnicze
zosta³y wykorzystane do uprawy winoroœli. Jak podaje H. Schmidt
(Geschichte der Stadt Grünberg, Schles. Grünberg, Schlesien
1922, s. 403): „Bei Beginn des 14. Jahrhunderts waren auch schon
die südlich der Stadt liegenden Hügel mit Reben bedeckt”, co
z pewnoœci¹ mog³o dotyczyæ tak¿e piaszczystych i suchych,
³agodnych pagórków Jêdrzychowa. Jeœli przyj¹æ ten pogl¹d za

uprawniony, znajdujemy racjonalne wyt³umaczenie, dlaczego
klasztorowi magdalenek z Bytomia Odrzañskiego (przeniesionemu nastêpnie do Szprotawy) podarowano w³aœnie tê wioskê.
Opowiedzi nale¿y szukaæ w podstawowej dzia³alnoœci
prowadzonej ówczeœnie przez magdalenki, a tak¿e inne
zgromadzenia zakonne: utrzymywaniu szpitali i leprozoriów. Tych
ostatnich np. by³o na Œl¹sku do 1500 roku oko³o 155 w 87 miejscowoœciach. Prowadzenie szpitala przez bytomskie, a nastêpnie
szprotawskie magdalenki jest poœwiadczone dokumentalnie
w roku 1300, a zatem jeszcze przed dat¹ darowizny wsi
Heinrichesdorf.
Zwi¹zek miêdzy dzia³alnoœci¹ szpitaln¹ a po¿ytkami
p³yn¹cymi z posiadania winnic nietrudno wykazaæ: w owym
czasie, a jeszcze i wieki ca³e póŸniej, wino i ocet by³y jedynymi
znanymi œrodkami konserwuj¹cymi i wiêkszoœæ lekarstw
sporz¹dzono przy u¿yciu tych w³aœnie sk³adników. Leczono nimi
wszelkie mo¿liwe schorzenia, od zarazy spowodowanej
„morowym powietrzem” poczynaj¹c.
Jak stwierdza w swoich studiach nad ustawodawstwem
synodalnym biskupów polskich ks. dr Fija³ek, ju¿ w XIII wieku
„obok katedr posiada³y w³asne winnice klasztory, przedewszystkim benedyktyñskie, i miasta”5.
Od pocz¹tku w³aœciwe sprawowanie liturgii i zwi¹zana z tym
kwestia odpowiednioœci stosowanego wina mszalnego stanowi³a
przedmiot troski w³adz koœcielnych. Ju¿ w 1279 r. w liœcie biskupa
Filipa, legata papieskiego na Polskê, znajdujemy wskazówki
dotycz¹ce roli wina w eucharystii: De Sacramento altaris („et ubi
erat purum vinum, est verus sanguis Christi”); De Hostia
(„Sacerdos ministrans diligenter attendat, quod Hostia sit integra
ac integrum habeat circulum, et quod vinum non sit acetosum, et
quod aquam non obmittat”); De Corpore Christi6. Zagadnienie
u¿ywania do mszy œw. wina t³oczonego w miejscowych winnicach
poruszaj¹ liczne polskie ustawy synodalne z XIV i XV stulecia,
a w statutach diecezjalnych pojawiaj¹ siê wzmianki o winie
zepsutym i zamienionym w ocet (vinum corruptum et acetosum).
Traktuje o tym np. statut synodu budziñskiego z roku 1279
sygnowany przez tego¿ legata Filipa, statut synodu krakowskiego
z 1323 roku biskupa Nankiera, póŸniejszego biskupa Wroc³awia,
statut synodu w³oc³awskiego z roku
1402, uzupe³niony w roku 1512
przez arcybiskupa i prymasa Polski
Jana £askiego dopiskiem quia de
vino corrupto et acetoso non
conficitur oraz statut synodu
przemyskiego z roku 1415.
__________________
1

F. W. Sommersberg: Silesiacarum rerum
scriptores aliquot adhuc inediti, accedunt
codicis Silesiae diplomatici specimen, et
diplomatarium Bohemo-Silesiacum... etc.
Lipsiae, IDCCXXIX (1729).
2
Codex diplomaticus Silesiae, Vierzehnter
Band. Herausgegeben von H. Markgraf und J.
W. Schulte. Breslau: Josef Max & Comp.
1889.
3
Regsten zur schlesischen Geschichte.
Herausgegeben von Dr. C. Grünhagen. Codex
diplomaticus Silesiae, Band 7. Dritter Theil
bis zum Jahre 1300. Breslau: Josef Max &
Comp. 1886, Reg. [2362].
4
Regsten zur schlesischen Geschichte 13011315. Codex diplomaticus Silesiae,
Sechszehnter Band. Herausgegeben von C.
Grünhagen und C. Wutke. Breslau: Josef Max
& Comp. 1892, Reg. 2700.
5
Fija³ek, ks. dr: Przechowywanie i uprawa
krajowego wina mszalnego. In: Przegl¹d
Koœcielny R. XVI 1894, s. 118-123.
6
Codex diplomaticus Maioris Poloniae.
Kodeks dyplomatyczny Wielkopolski, tom 1.
Poznañ: Nak³adem Biblioteki Kórnickiej
1877, nr 487.

Stopieñ zepsucia wina staje siê przedmiotem rozwa¿añ
hierachów koœcielnych, opracowuj¹cych instrukcje pastoralne dla
duchowieñstwa parafialnego. Dokumenty synodu w³oc³awskiego
z roku 1402 zrównuj¹ wino zaoctowane (vinum acetosum)
z winem zepsutym (corrupto). PóŸniej nieco prymas Jan £aski
wprost zabrania w obu takich przypadkach konsekrowaæ. Zdaniem
ks. Fija³ka, pod pojêciem vinum acetosum nale¿y rozumieæ wino
mocno skwaœnia³e i w wiêkszej swej czêœci zamienione ju¿ w ocet,
acetum - st¹d acetosum, a nie jego stan poœredni, dopiero
prowadz¹cy do ca³kowitego skwaœnienia: vinum acidum, jak
u Jastrzêbca, albo vinum acescens wed³ug œw. Tomasza1. Synod
w³oc³awski z 1402 r. okreœli³ tak¿e sposób przechowywania wina,
nakazuj¹c, aby wszyscy plebani postarali siê pod kar¹ trzech marek
o nabycie osobnych flaszek lub konwi (cantharus) na wino
mszalne. Nadto proboszczowie winni byli sami, nie zaœ s³udzy
koœcielni, przygotowywaæ wino do mszy. Rozporz¹dzenie
to wznowi³ prymas £aski na gnieŸnieñskim synodzie diecezjalnym
w roku 1512, za nim powtórzy³ w 1516 r. biskup w³oc³awski
Maciej Drzewicki.
Dok³adniej o tym, jakie wino mszalne byæ powinno,
traktowa³ podrêcznik biskupa krakowskiego Wojciecha Jastrzêbca
z 1423 r. W ustêpie opartym na artykule 5 kwestii 74 trzeciej czêœci
Summy teologicznej œw. Tomasza z Akwinu (Summa III, qu.74. a.
5. ad 2. et 3.) biskup pisze: „Non debet sacerdos celebrare in aceto,
quia non conficeret; si tamen in vino acido, quod in via est ad
acetum, celebrat, conficit quidem, peccat tamen graviter propter
irreverentiam sacramenti. Potest etiam sanguis Christi confici de
musto, quia completam vini speciem habet; non tamen debet fieri,
quosque depuretur, nisi necessitas immineat. In agresta autem non
potest confici, eo quod adhuc est in via generacionis ad vinum” (SP.
IV, 67). Przedstawione zatem s¹ tutaj cztery przypadki, kiedy nie
mo¿na skutecznie lub przynajmniej nie wolno konsekrowaæ;
wykluczona jest konsekracja po pierwsze na occie (in aceto), czyli
winie zamienionym ju¿ w ocet, a zatem zepsutym, po drugie na
winie niedojrza³ym (in agresta), czyli winie wyciœniêtym z
niedojrza³ej jagody. Natomiast mo¿na by³o u¿yæ, chocia¿ nie
powinno siê tego czyniæ, chyba ¿e z wyj¹tkowej koniecznoœci,
kwaœnego wina zamieniaj¹cego siê dopiero w ocet (in vino acido,
quod in via est ad acetum), albo te¿ dopiero co wyt³oczonego
moszczu (de musto). Glossa kazania Miko³aja ze Œwirczyna
z oko³o 1455 r. t³umaczy „vinum agreste” lub „labruscas” jako
„neyvsrale, nysrzale vyno” (Archiv f. Slav. Philol. T. XIV, 1892. IV,
503, 505). Jak stwierdza M. Kwapieniowa (op. cit.): „¯e chodzi³o
tu o wino krajowe, dowodzi tego glossa (...) z
1415 r. mówi¹ca o czasie winobrania („kedy
byerz grona”).
Potrzeba stosowania naczyñ cynowych
b¹dŸ o³owianych spowodowana by³a
szybkim psuciem siê wina, czemu starano siê
w ten sposób zaradziæ. W³oc³awskie statuty
synodalne mówi¹ o tym wprost: „Plebani
habeant stanneas vel plumbeas vasculas pro
conservacione vini” (Chodyñski: Stat.
synod. wlad. s. 4). Nietrwa³oœæ wina
mszalnego wynika z samej jego istoty: otó¿
zgodnie z przepisami kanonicznymi musi to
byæ naturalne wino gronowe wyrabiane bez
¿adnych dodatków i konserwantów. Poniewa¿ w surowym moszczu wyt³oczonym
z dobrze dojrza³ych winogron koncentracja
cukru siêga oko³o 20 procent, wino jakie
mo¿na z takich jagód uzyskaæ ma najwy¿ej
14 procent alkoholu, co nie zabezpiecza go
przed zaoctowaniem. Trzeba jednak wzi¹æ
pod uwagê, ¿e w warunkach Polski tak¹ iloœæ
cukru winne grona mog³y zgromadziæ tylko
w bardzo sprzyjaj¹ce lata, zwykle bowiem
zawartoœæ cukru w winogronach wynosi
kilkanaœcie procent.

Nie ma powodu s¹dziæ, aby ówczesny Œl¹sk ominê³y te
problemy. Jak czytamy u Konecznego: „Zdarza siê czytaæ o winie
na Œl¹zku w tych czasach; móg³by kto myœleæ, ¿e wtedy wino tu siê
udawa³o i klimat by³ cieplejszy. Ale to tylko klasztory sadzi³y
winn¹ latoroœl na wino mszalne, do mszy œw., a tego nie trzeba by³o
du¿o i smak jego jest rzecz¹ obojêtn¹, byle by³o czyste, naturalne.
Wino do u¿ytku sto³owego nie udawa³o siê ani wtenczas, ani
dzisiaj. Je¿eli ktoœ koniecznie chcia³ piæ wino ze œl¹zkiej winnicy,
musia³ je korzeniæ i bardzo s³odziæ, bo samo z siebie by³o bardzo
kwaœne, gdy¿ niedojrza³e. Do picia sprowadzano wino wêgierskie,
którego wielkie sk³ady by³y w Krakowie”.
Przez ca³y ten czas diecezja wroc³awska nale¿a³a do polskiej
prowincji koœcielnej, bêd¹c sufragani¹ metropolii gnieŸnieñskiej.
Biskupstwo we Wroc³awiu to fundacja jeszcze Boles³awa
Chrobrego, Polacy je uposa¿yli i pobudowali najstarsze koœcio³y,
Piotr W³ast pomno¿y³ je i uœwietni³. Na zwo³anym za czasów
panowania króla Kazimierza Sprawiedliwego w roku 1180
s³awnym synodzie ³êczyckim, który m.in. uchwali³ nienaruszalne
prawo w³asnoœci Koœcio³a, obok arcybiskupa gnieŸnieñskiego
zasiad³o siedmiu biskupów: krakowski, poznañski, wroc³awski,
kujawski, p³ocki, pomorski i lubuski. Zniemczony w efekcie XIIIwiecznej akcji kolonizacyjnej Œl¹sk coraz bardziej oddala³ siê
jednak od gnieŸnieñskiej metropolii. Kiedy w roku 1427
arcybiskup gnieŸnieñski chcia³ odbyæ wizytacjê diecezji
wroc³awskiej jako jej metropolitalny zwierzchnik, biskup Konrad,
„¿arliwy Niemiec”, nie wpuœci³ arcybiskupa do miasta. Za spraw¹
tego¿ biskupa w roku 1435 zosta³a wydana ustawa, ¿eby w diecezji
wroc³awskiej tylko rodowity Œl¹zak móg³ sprawowaæ urzêdy
kap³añskie. Postanowiono wówczas, aby do wroc³awskiej kapitu³y
katedralnej nie przyjmowaæ polskich kanoników. Uchwa³ê tê
znieœli papie¿e i sami wyznaczali do Wroc³awia polskich
kanoników, których widzimy tam jeszcze w roku 1498. Kiedy
w roku 1577 polscy biskupi na synodzie piotrkowskim przyjêli
statuty soboru trydenckiego, biskup wroc³awski, jako jeden
z biskupów polskiej prowincji koœcielnej wezwany na ten synod
przez prymasa gnieŸnieñskiego - nie stawi³ siê. Niemniej, po
wybuchu wojny trzydziestoletniej biskup wroc³awski, arcyksi¹¿ê
Karol, móg³ liczyæ tylko na opiekê króla polskiego Zygmunta III,
na którego dwór wyjecha³ we wrzeœniu 1619 roku, nie bêd¹c
pewnym ¿ycia we Wroc³awiu.
_______________________
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Biskupi wroc³awscy wydawali w³asne rozporz¹dzenia
dotycz¹ce ¿ycia diecezji, od po³owy XIX wieku publikowane
drukiem i rozsy³ane do wszystkich parafii jako Verordnungen des
Fürstbischöflichen General-Vicariat-Amtes zu Breslau. Kilka
z nich poœwiêconych jest problemowi fa³szowania wina
mszalnego i zapewnieniu proboszczom jego sprawdzonych
i wiarygodnych dostawców. Mia³o to zapewne zwi¹zek z katastrof¹ spowodowan¹ w winnicach Europy Zachodniej przez
plagê mszycy korzeniowej, filoksery, oraz przez zawleczone
z Ameryki Pn. choroby grzybowe: m¹czniaka rzekomego
i m¹czniaka prawdziwego. Filoksera w krótkim czasie doszczêtnie
zniszczy³a winnice francuskie, a nastêpnie rozprzestrzeni³a siê we
wszystkich regionach winiarskich Niemiec - poza najbardziej na
wschodzie i pó³nocy po³o¿onym regionem zielonogórskim
(Ostdeutsche Weinbaugebiet). Przez wiele lat francuscy winiarze
byli zmuszeni t³oczyæ wino z odpornych na filokserê odmian
amerykañskich, rozpocz¹³ siê te¿ triumfalny marsz przez Europê
odmian hybrydowych, czyli odpornych na m¹czniaki krzy¿ówek
winoroœli europejskiej z amerykañsk¹. To mog³o rodziæ pewne
zastrze¿enia natury doktrynalnej: wed³ug zasad liturgii wino
mszalne musi byæ bowiem wyrobione z owoców winoroœli
w³aœciwej, vitis vinifera, bo tylko taka ros³a w Palestynie w czasach
Chrystusa, tymczasem winoroœl amerykañska nale¿y do zupe³nie
odrêbnego gatunku vitis labrusca (b¹dŸ kilku innych). Czy
winogrona labruski to taki sam eucharystyczny owoc, który daje
vinum de vite, czy te¿ wino z nich otrzymane nale¿y zaliczyæ do
win owocowych, których konsekrowaæ nie wolno? Pojawia siê te¿
problem œrodków ochrony roœlin, niezbêdnych dla ochrony
winnicy przed m¹czniakami, a wiêc siarki i zwi¹zków miedzi.
Wszystkim winiarzom wiadomo, ¿e nie mo¿na dzisiaj uzyskaæ
plonu odmian winoroœli europejskiej bez stosowania tych
œrodków. Czy nie przeczy to jednak kanonicznemu nakazowi
bezwzglêdnej czystoœci wina naturalnego? Przecie¿ siarka
i zwi¹zki miedzi wnikaj¹ w skórkê jagód, a potem w nieunikniony
sposób przechodz¹ do wina. Byæ mo¿e w³aœciw¹ odpowiedŸ na te
w¹tpliwoœci znajdziemy w przytoczonym wy¿ej cytacie
z rozwa¿añ Schmida (wino gronowe, do którego domieszano inne
p³yny, jest tak d³ugo materi¹ w³aœciw¹, póki w nim materia wina
gronowego przewa¿a).
Rozporz¹dzenie biskupa wroc³awskiego, wydane i opublikowane w roku 1850, traktuje o fa³szerstwach wina mszalnego1.
Biskup przypomina, ¿e do sk³adania ofiary w czasie mszy œw.
powinno siê u¿ywaæ wy³¹cznie hostii z czystej m¹ki pszennej
i Vinum de vite. „Poniewa¿ jednak z powodu, zw³aszcza ostatnimi
czasy, nieopisanej mania bogacenia siê, te w³aœnie substancje nie
tylko próbuje siê fa³szowaæ przez domieszki innych substancji, ale
wprost siê je fa³szuje, aby przez obni¿enie ceny osi¹gn¹æ wiêkszy
zbyt, staje siê niezbêdna szczególna ostro¿noœæ i kontrola jakoœci
ofiar u¿ywanych do sprawowania mszy œw., gdy¿ zamiast
skutecznego œwiêtego Ofiarowania osi¹gn¹æ mo¿na mêcz¹c¹
niepewnoœæ b¹dŸ nawet jego rzeczywist¹ nieskutecznoœæ”.
Temat ten powraca w liœcie generalnego wikariusza
ordynariatu w Mainz z 28 stycznia 1864 r. „Sztuka fa³szowania
wina poczyni³a ostatnimi czasy w naszym winiarskim regionie tak
znacz¹ce postêpy, ¿e nierzadko trudno w to uwierzyæ. Nie tylko ¿e
wielu handlarzy winem, a czêsto ju¿ tak¿e winiarzy, z niedobrego
i skwaœnia³ego wina poprzez dodatek cukru, wody i alkoholu,
a czêsto nawet szkodliwych substancji, sporz¹dza wina s³odkie
i sprawiaj¹ce wra¿enie smacznych, ale te¿ niejednokrotnie
z substancji, które z winogronem nie maj¹ niczego wspólnego,
wytwarza p³yny tak podobne do prawdziwego wina gronowego, ¿e
tylko wytrawni znawcy, a nawet oni sami nie zawsze z ca³kowit¹
pewnoœci¹, s¹ w stanie odkryæ fa³szerstwo. Poniewa¿ jest nam
wiadomo, ¿e niema³o handlarzy winem zaopatruje w³aœnie te kraje
gdzie winoroœli siê nie uprawia i gdzie prawdziwoœæ wina okreœla
siê przede wszystkim po jego s³odyczy, mocy, barwie itp.,
dostarczaj¹c tam p³yny niekiedy ca³kiem sfa³szowane i przez to
niezdatne do konsekracji, a czasem co najmniej nie nadaj¹ce siê do
sprawowania mszy œw., zwracamy wielebnym ordynariatom tych

krajów uwagê na tê okolicznoœæ najwy¿szego znaczenia...”. Dalej,
powo³uj¹c siê na opisane wy¿ej zagro¿enie, generalny wikariusz
Lcenig zaleca nabywanie wina mszalnego bezpoœrednio od
duchownych, którzy sami produkuj¹ wino, albo, gdy jest to
utrudnione, przynajmniej od tych kupców winnych których
religijnoœæ, wiara i sumiennoœæ daj¹ nale¿n¹ gwarancjê.
Opieraj¹c siê na tym piœmie, biskup wroc³awski
(Fürstbischof) Heinrich wyda³ 20 lutego 1864 r. w³asne
rozporz¹dzenie, w którym zwróci³ uwagê duchownym swojej
diecezji na panosz¹ce siê fa³szerstwa wina, a tak¿e poleci³ ich
uwadze firmê panów Molthana i Veitha, „którzy s¹ nie tylko
katolikami, ale te¿, jak wynika z dostarczonego certyfikatu pana
generalnego wikariusza w Mainz z 2 lutego tego roku, na
propozycjê czcigodnego biskupa Limburga z³o¿yli przed nim
uroczyst¹ przysiêgê, ¿e instytucjom koœcielnym nigdy nie bêd¹
dostarczaæ wina innego ni¿ czyste i zdatne do konsekracji”.2
Kolejne rozporz¹dzenie biskupa wroc³awskiego, dotycz¹ce
zakupu przez duchownych wina mszalnego, zosta³o wydane 23
kwietnia 1864 r. „Powo³uj¹c siê na nasze doniesienie z 4 marca,
nr 148. V. niniejszych zarz¹dzeñ, podajemy do wiadomoœci
czcigodnemu duchowieñstwu jeszcze nastêpuj¹ce firmy, których
w³aœciciele zostali zaprzysiê¿eni przez wielebny ordynariat
w Mainz: Christian Lauteren, Georg Fachbach, Carl Jung, Jacob
Kohlhaas i Schneider & Diefenbach, dodaj¹c jeszcze, ¿e wszystkie
te firmy znajduj¹ siê w Mainz”.3
Do zaprzysiê¿onych winiarzy do³¹czy³a firma Carla Teuslera
z Zielonej Góry, o czym biskup wroc³awski powiadomi³
w rozporz¹dzeniu z 18 sierpnia 1866 r.: „Jego ksi¹¿êca wysokoœæ
biskup poleci³ nam przekazaæ nastêpuj¹c¹ informacjê do
wiadomoœci czcigodnego duchowieñstwa: kupiec winny Carl
Teusler z Zielonej Góry zwróci³ siê do nas z petycj¹, aby jego w
pe³ni sposobne do konsekracji wino zaleciæ wielebnemu
duchowieñstwu diecezji. Zwróciliœmy siê zatem do proboszcza w
Zielonej Górze, pana Thamma, z poleceniem, aby wy¿ej
wymienionego Teuslera zobowi¹za³ pod przysiêg¹ do dostarczania
wina zdatnego do konsekracji, vinum de vite. Jako ¿e to polecenie
zosta³o w pe³ni wykonane, polecamy urzêdowi generalnego
wikariatu powiadomiæ o tym nasze wielebne duchowieñstwo
diecezjalne”.4
___________________
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Co ciekawe: firma Carl Teusler in Grünberg nie jest znana
z ¿adnych innych Ÿróde³ poza owym biskupim dokumentem.
W lokalnej prasie brak o niej jakichkolwiek wzmianek, nie
wiadomo, gdzie mia³a swoj¹ siedzibê. To samo dotyczy innej
zielonogórskiej firmy oferuj¹cej wino mszalne, która pojawia siê
w rozporz¹dzeniach biskupów wroc³awskich w roku 1882:
zaprzysiê¿onego kupca winnego Grunwalda1. W dokumentach
znajdujemy jeszcze dwóch dostawców vinum de vite z Zielonej
Góry: Wilhelma Roßbunda i kupca winnego Roberta Opitza, który
firmê Rosbunda przej¹³2.
I jeszcze jedna ciekawostka: na rozporz¹dzeniu biskupa
wroc³awskiego dotycz¹cego firmy Teuslera, którym dysponowa³
autor, znajduje siê rêczny dopisek proboszcza parafii
zielonogórskiej, podpisany Thamm-Erzpriester. Informuje o przeprowadzonej dnia 20 wrzeœnia 1866 r. wizytacji kanonicznej
parafii w Œwidnicy (Schweinitz) pod Zielona Gór¹.
Carl Teusler wzmiankowany jest w rozporz¹dzeniach
biskupa Heinricha jeszcze raz, 2 lipca 1867 r.: „Miejscowy kupiec
winny Weiß (Neue Sandstraße Nr. 5) przej¹³ sprzeda¿ zdatnych do
konsekracji win ze sk³adów zaprzysiê¿onych dla tego kupców
Molthana & Veita z Mainz i Teuslera z Zielonej Góry”.3
14 kwietnia 1891 r. biskup Georg wyda³ rozporz¹dzenie
dotycz¹ce obowi¹zków s³u¿bowych koœcielnych w diecezji
wroc³awskiej. Znajduj¹ siê w nim przepisy dotycz¹ce wina
mszalnego: „§ 6. Przed rozpoczêciem mszy b¹dŸ innego
nabo¿eñstwa koœcielny winien u³o¿yæ w nale¿ytym porz¹dku
niebêdne paramenty i ksiêgi, ampu³ki osobiœcie nape³niæ winem
i wod¹ (...); § 9. (...) Wino i hostie przechowuje siê w odpowiednich, czystych naczyniach pod zamkniêciem (...)”.4
Ostatnie z rozporz¹dzeñ biskupów niemieckich, dotycz¹ce
wina mszalnego, zosta³o opublikowane 22 marca 1943 r. przez
arcybiskupa kardyna³a Bertrama. „Aby zaradziæ brakom wina
mszalnego, prowadzono z odpowiednimi urzêdami Rzeszy
stosowne rozmowy, które da³y taki rezultat, ¿e tylko poprzez
troskliwy i oszczêdny rozdzia³ dostêpnych zapasów mo¿na
zabezpieczyæ nale¿yte zaopatrzenie w wino mszalne do œwiêtej
ofiary. W przysz³oœci dostawcy wina mszalnego bêd¹ mogli
zrealizowaæ dostawê tylko wtedy, gdy zamawiaj¹cy (parafie itd.)
przedstawi potwierdzenie ordynariatu o potrzebie dostarczenia
¿¹danej iloœci wina (...). Do œwiêtej ofiary powinno siê u¿yæ wina
w iloœci tylko 3,3 centylitra [33 cm3]. Liczy siê dziesiêæ mszy œw. na
jednego kap³ana w tygodniu”.5
Dziwiæ mo¿e brak wœród dostawców wina mszalnego dla
diecezji wroc³awskiej producentów wina z Zielonej Góry, która
w koñcu XIX w. prze¿ywa³a najwiêkszy rozkwit przemys³u bran¿y
winiarskiej. Wyt³umaczeniem takiego stanu rzeczy mo¿e byæ tylko
fakt, ¿e w miejscowych warunkach bardzo trudno uzyskaæ tak
wysok¹ jakoœæ moszczu, która pozwala na wyprodukowanie
trwa³ego wina mszalnego. Z moszczu o niskiej zawartoœci cukru
i wysokiej kwasowoœci, chocia¿ najbardziej odpowiedniego na
produkowane przez wielk¹ firmê Gremplera szampany, mo¿na

uzyskaæ tylko s³abe wino. Bez œrodków konserwuj¹cych, na
przyk³ad bezwodnika siarkowego, takie wino jest nietrwa³e
i utlenia siê bardzo szybko. Tymczasem do mszy zu¿ywa siê
jednorazowo niewielk¹ iloœæ wina; reszta pozostaje w otwartej
butelce co najmniej kilka, a mo¿e nawet kilkanaœcie dni. Nie jest
mo¿liwe, aby niezbyt mocne wino nie uleg³o w tym czasie
zaoctowaniu i zepsuciu. Nic zatem dziwnego, ¿e nawet kap³ani
z okolic Zielonej Góry, stolicy œl¹skiego winiarstwa, woleli
sprowadzaæ wina zza granicy, a do mszy u¿ywali mocnych win
s³odkich, które nie psuj¹ siê tak szybko jak wytrawne. Kilka
interesuj¹cych przyk³adów mo¿emy znaleŸæ w pobliskich
parafiach Œwidnica, Letnica i Klenica.
Z 1901 roku pochodz¹ oferty dwóch firm winiarskich znad
Renu: Hohoff & Comp. Weinhandlung, Erbach im Rheingau
oraz H. & F. Weil, Weingutbesitzer und Weinhandlung
z Geisenheim w Nadrenii-Nassau, skierowane do dr. teologii Carla
Mommerta, proboszcza w podzielonogórskiej Œwidnicy.
W ofercie firmy Felixa Hohoff znalaz³y siê bia³e wina reñskie,
mozelskie i z Palatynatu, a tak¿e czerwone wina francuskie
i niemieckie. Z kolei firma z Geisenheim, dostawca dworu jego
królewskiej moœci wielkiego ksiêcia Luxmeburga i ksiêcia Nassau,
oferuje wina mszalne, porêczaj¹c ich najwy¿sz¹ jakoœæ nie tylko
œwiadectwem biskupów Limburga, ale te¿ niezwyk³ej wagi
przysiêg¹, z³o¿on¹ na Ewangeliê: „Najczcigodniejszy ordynariat
biskupi w Limburgu an der Lahn reskryptem z 20 czerwca 1884
uniewa¿ni³ wszystkie zaprzysiê¿enia na dostawê wina mszalnego
sprzed roku 1874 i na mocy czcigodnego zarz¹dzenia z 16 maja
1884, nr 1448 i 2070, ponowionego w reskrypcie z 7 i 14 czerwca
1889, nr 2958 i 3146, zezwoli³ na ponowne z³o¿enie przysiêgi ni¿ej
podpisanym. Zaprzysiê¿enie ka¿dego z nas nast¹pi³o 28 czerwca
1884, a ponowne 30 czerwca 1889, jak równie¿ 1 lipca 1894
i 1 sierpnia 1899 roku, pod nastêpuj¹cymi, dos³ownie tutaj
przytoczonymi œcis³ymi warunkami reskryptu najczcigodniejszego ordynariatu z 16 maja 1884 roku:
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• Przy zamówieniu wina mszalnego dostarczaæ tylko takie
wino, które pod naszym osobistym nadzorem lub pod
nadzorem naszych ludzi, jeœli tylko s¹ oni ca³kowicie godni
zaufania, zostanie wyt³oczone z winogron i jest ca³kowicie
czyste, a wiêc które nie zawiera ¿adnych dodatków wody,
cukru, spirytusu, spirytualiów, gliceryny, kamienia winnego,
esencji zapachowych ani substancji barwi¹cych, którego nie
odkwaszono przy u¿yciu magnezji, kredy, wapna i tym
podobnych materia³ów, nie zosta³o sklarowane tanin¹,
¿elatyn¹, kaolinem, bia³kiem czy pêcherzem rybim, z którego
nie usuniêto dro¿d¿y poprzez nagrzewanie, ani te¿ którego
naturalna fermentacja nie zosta³a powstrzymana kwasem
salicylowym lub inn¹ substancj¹,
• oraz po z³o¿eniu nastêpuj¹cej przysiêgi, dotycz¹cej powiedzianego wy¿ej:
„Oœwiadczam niniejszym przed Bogiem Wszechmog¹cym
i Wszechwiedz¹cym, ¿e na zamówienie wina mszalnego bêdê
dostarczaæ tylko wino wyt³oczone z winogron pod moim
nadzorem - wzglêdnie pod nadzorem godnych zaufania,
odpowiedzialnych przede mn¹ ludzi, w czym mi dopomó¿ Bóg
i jego œwiêta Ewangelia”.
Z tekstu przysiêgi sk³adanej wobec w³adz koœcielnych widaæ,
¿e przy produkcji wina mszalnego nie wolno by³o u¿ywaæ ¿adnego
ze znanych i powszechnie stosowanych sposobów konserwacji,
poprawiania oraz klarowania wina. Takie wino mo¿na by³o
otrzymaæ wy³¹cznie ze zdrowego moszczu o wysokiej zawartoœci
cukru, siêgaj¹cej co najmniej 20 procent, przy zachowaniu
sterylnej czystoœci i re¿imu temperaturowego. W œwietle tych
wymagañ staje siê jasne, ¿e wytwarzanie win mszalnych jest
jednym z najtrudniejszych procesów w winiarstwie, stawiaj¹cych
przed winiarzem najtrudniejsze wyzwania, a przy tym wysoce
niepewnym co do rezultatów.
Jak wynika z zachowanej dokumentacji, przez wiele lat
dostawc¹ wina mszalnego dla parafii œwidnickiej by³ August
Müller, w³aœciciel starej, za³o¿onej w Fuldzie w 1806 r. firmy
handluj¹cej hurtowo winami. W roku 1918 proboszcz parafii
œw. Marcina, Adolph Welzel, sprowadza³ z Fuldy wino mszalne
Gaubickelheimer Kapelle. Jego nastêpca na probostwie, Richard
Kleineidam, zamawia³ w firmie Müllera „gwarantowane wino
mszalne vinum de vite” Goldmesswein, wytrawne, s³odkie
i muskatowe. Jeszcze d³u¿ej, bo w latach 1918-1940, figuruje
w rachunkach œwidnickiej parafii hurtownia win Felix
Przyszkowski Wein-Grosshandlung z Raciborza na
opolszczyŸnie. Przyszkowski oferowa³ szerok¹ gamê win
mszalnych z zagranicy: tokaj szamorodni, sycylijskie, s³odkie
wêgierskie wino mszalne, hiszpañskie Vino de Misa Muskat
i wytrawn¹ Tarragonê, St. Charles Muskat. Wœród firm
zaopatruj¹cych œwidnickich proboszczów figuruj¹ nadto: WeinGroßhandlung Franz Will, Würzburg (1919er Pfälzer
Messwein, eidliche Garantie), Oswald Schilling, veridigter
Messweinlieferant, Nachfolger von Heinrich Vögtle jr.,
Oberrotweil a. Kaiserstuhl, Baden (1920er Tarragona trockener
Messwein), Weingesellschaft des
Karlshauses, Oster & cie,
Vereidigte Messweinlieferanten,
Bad Aachen (weissen Afrikaner
Messwein Tebourba, weissen
Afrikaner Messwein Sidi Driff,
weissen Afrikaner Messwein La
Marsa, Afrikaner Muscat Messwein, süss & fein, Afrikaner Muscat
Messwein, süsser & schwerer,
Afrikaner Messwein Alikante, süss
& hellrot, Afrikaner Muscatmesswein beste Qualität, greckie
wino mszalne Original Insel Samos
Muscatmesswein, Tarragona
Muscatmesswein). Z kolei w latach

1932-1937 wino mszalne do parafii katolickiej w Klenicy,
po³o¿onej na prawym brzegu Odry miêdzy Sulechowem
a Kargow¹, dostarcza³a g³ogowska firma Joh. & Carl Bauch,
Glogau. Rachunki i kolejowe listy przewozowe (Frachtbrief)
œwiadcz¹ o dostawach hiszpañskiego wina Muskat Meßwein
Tarragona w iloœci 10 litrowych butelek rocznie. Nie jest to wiele,
bior¹c pod uwagê, ¿e jedna butelka wina musia³a byæ zu¿ywana
w ci¹gu piêciu tygodni.
Ciekawe dokumenty z czasów ju¿ powojennych, dotycz¹ce
wina mszalnego wyprodukowanego w Zielonej Górze przez
Pañstwow¹ Lubusk¹ Wytwórniê Win mieszcz¹c¹ siê przy
ul. Daszyñskiego (dzisiaj ju¿ nie istniej¹c¹), znajduj¹ siê w zbiorach Archiwum Pañstwowego w Zielonej Górze. Jest to korespondecja miêdzy Zrzeszeniem Winiarzy Zaprzysiê¿onych
w Polsce, maj¹cym siedzibê w Pa³acu Spiskim w Krakowie,
a Centralnym Zarz¹dem Pañstwowego Przemys³u Fermentacyjnego w Bydgoszczy i Warszawie. Oto treœæ pisma z 31 maja
1947 r.: „Podczas bytnoœci sekretarza generalnego [Zrzeszenia]
w Zielonej Górze ustalone zosta³o z Kierownictwem Wytwórni, ¿e
beczka nr 155 na 4.900 litrów zostanie spuszczona do butelek
dopiero po przeprowadzeniu pielêgnacji ¿elazocyjankiem potasu”.
Jak widaæ, w PRL-owskiej rzeczywistoœci doœæ liberalnie
traktowano kanoniczny wymóg czystoœci wina - skoro nawet
zaprzysiê¿eni winiarze uwa¿ali za dopuszczalne klarowanie wina
mszalnego œrodkami chemicznymi.
Przepisy dotycz¹ce wina mszalnego nadal reguluje Kodeks
Prawa Kanonicznego. Odnosz¹ siê do tego zagadnienia kanony
899 (sprawowanie Eucharystii) i 924:
Kan. 924.
§ 1. Najœwiêtsza Ofiara eucharystyczna powinna byæ
sprawowana z chleba i wina, do którego nale¿y dodaæ trochê wody.
§ 3. Wino powinno byæ naturalne z owocu winnego i nie
zepsute.
Wed³ug obowi¹zuj¹cego dzisiaj ritus celebrandi kielich
mszalny powinien byæ z³oty lub srebrny, ale wewn¹trz zawsze
poz³acany. Kszta³t kielicha nie jest objêty przepisami. W czasach,
gdy udzielano komunii œw. pod dwiema postaciami, oprócz
ma³ego kielicha by³ konsekrowany drugi, szeroki, dwuuszny (calix
ansatus albo scyphus), w którym mo¿na by³o zmieœciæ wiêksz¹
iloœæ wina. Kielich musi byæ konsekrowany przez biskupa
i osobom nie upowa¿nionym nie wolno go dotykaæ. Puryfikaterz,
korpora³ i palka ze wzglêdu na ich bezpoœredni kontakt
z Najœwiêtszym Sakramentem musz¹ byæ prane przez kap³ana,
a przed wypraniem nie wolno dotykaæ ich osobom œwieckim. Wino
i wodê do mszy przechowuje siê w ampu³kach (urceoli, ama lub
ampullae), naczyñkach z metalu b¹dŸ szk³a, które stawia siê na
tacce. Ampu³ki powinny byæ zamkniête, a jeœli nie s¹
przezroczyste, powinny byæ oznaczone literami V. i A. Modlitwa,
któr¹ dzisiaj kap³an odmawia wlewaj¹c wodê do wina (jest to
dawna oracja z Bo¿ego Narodzenia) wskazuje na zjednoczenie
dwu natur, boskiej i ludzkiej, w jednej osobie Chrystusa.
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