
Nowy dystrybutor wina mszalnego 

Podczas 355. Zebrania Plenarnego Konferencji Episkopatu Polski w Licheniu 24 
czerwca 2011 r. jej uczestnicy otrzymali na piśmie informację ówczesnego Przewod-
niczącego Komisji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów: 

„W czasie 352. Zebrania Plenarnego Konferencji Episkopatu Polski w Olsztynie, 
w dniu 18 czerwca 2010 r. informowałem: «Wino mszalne powinno mieć certyfikat 
stwierdzający, że nie zawiera obcych substancji. Producent względnie dystrybutor 
wina winien to zaświadczyć pod przysięgą. W Koninie rozpocznie działalność dys-
trybutor wina mszalnego sprowadzanego z Niemiec, który ma odpowiedni certyfikat            
i złożył przed swym biskupem przysięgę. Informacja o rozpoczęciu jego działalności 
zostanie przekazana w kolejnym numerze «Anamnesis». To 67. numer «Anamnesis» 
będzie zawierał wszystkie szczegóły dotyczące tych win, które są używane między 
innymi w Bazylice Prymasowskiej w Gnieźnie i w Katedrze Włocławskiej. Tutaj po-
daję, że wina rozprowadzać będzie firma Vin-Bad prowadzona przez pana Michała 
Kachel-Tujdowskiego, Konin, ul Pionierów 48”. 

Podajemy teraz te zapowiedziane szczegóły odsyłając do strony internetowej. 
Firma Vin-Bad posiada własną stronę internetową www.vin-bad.eu zawierającą 

bardzo wiele ciekawych szczegółów. W części „Home” można znaleźć informacje             
o dolinie górnego Renu z ilustracjami. Następnie w dziale „Vin-Bad” mowa jest                
o piwnicy win badeńskich Vin-Bad (historia i dystrybucja). W dziale „Historia regio-
nu” są dane o historii Badenii i o uprawie winorośli. Dział ten przedstawia także ro-
dzaje win badeńskich. 

Jest na tej stronie osobny „Dział liturgiczny” informujący o winach mszalnych. 
Mowa tam o pobłogosławieniu piwnicy Vin-Bad w Koninie: „Piwnica Win Badeń-
skich Vin-Bad została poświęcona przez Biskupa Diecezji Włocławskiej Wiesława 
Alojzego Meringa. Wino mszalne używane do świętowania Eucharystii względnie 
Wieczerzy musi być uzyskiwane z winogron w sposób naturalnie czysty. Winnica 
rodziny Engist od wielu lat jest wytwórcą i dostawcą wina do sprawowania Euchary-
stii w Archidiecezji Freiburskiej. Hans-Jörg Engist osobiście nadzoruje od początku 
do końca proces produkcji wina mszalnego. Wino mszalne produkowane w tej winni-
cy jest ściśle związane z zasadami określonymi w «Zarządzeniu, dotyczącym użycia 
wina w świętowaniu Eucharystii» wydanym w roku 1976. Zasady te są rygorystycz-
nie przestrzegane, z mocą przysięgi uznanej przez Archidiecezję. Zasady te np. za-
braniają dosładzanie win cukrem, pod rygorem wykluczenia ze Związku Winiarskie-
go, a Vin-Bad przy realizacji zamówień na wina mszalne dostarcza tylko te wina, któ-
re posiadają tytuł i które zostały wyprodukowane zgodnie z tymi zasadami”. 

Podane tu są odpowiednie dokumenty dotyczące przysięgi i poparcia dla produ-
centa i dostawcy wina mszalnego. Jest kopia pisma Ordynariatu Archidiecezji Fre-
iburg i. Br. uznające Weingut Engist za dostawcę wina mszalnego. Zaznacza się nad-
to: „Piwnica Vin-Bad dostarcza tylko te wina, które pochodzą z wiadomych szczepów 
winnych, z wiadomego miejsca produkcji, pochodzenia i tylko od takich producentów 
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wina mszalnego, którzy są zaprzysiężeni, że przy produkcji wina mszalnego wypeł-
niają zasady obowiązujące w danym kraju, określone przez «Zarządzenie o użyciu 
wina mszalnego podczas sprawowania Eucharystii», a przysięga jest odnawialna”. 

Znajduje się tam stwierdzenie, że „przy realizacji zamówienia wina mszalnego 
tworzy się łańcuch zaufania: zaprzysiężony producent – zaprzysiężony dostawca –             
a kościół. Michał Kachel-Tujdowski jest jedynym zaprzysiężonym dostawcą wina 
mszalnego do sprawowania Eucharystii w kraju. Dostarcza tylko te wina, które zosta-
ły wyprodukowane zgodnie z «Zarządzeniem o użyciu wina mszalnego podczas świę-
towania Eucharystii» przez zaprzysiężonego winiarza”. 

Ten dział strony zawiera również fotografie butelek wina mszalnego z firmy Vin-
Bad i aktualnie rozprowadzane przez nią rodzaje tego wina: „Obecnie Piwnica Win 
Badeńskich Vin-Bad oferuje cztery wina mszalne z tytułem i Urzędowym Numerem 
Kontrolnym: Rivaner Kabinett 2008, Ruländer Kabinett 2008, Muskateller Kabinett 
2007, Chardonnay Spätlese Trocken 2008”. 

Można tu także znaleźć: 
DANE KONTAKTOWE 

T. FAX. (63) 246 16 16 / K. +48 531 46 16 16 / E. biuro@vin-bad.eu 
Piwnica Win Badeńskich VIN-BAD / Michał Kachel-Tujdowski  

62-510 Konin, ul. Pionierów 48. 
Wina mszalne można zamawiać w Piwnicy Win Badeńskich VIN-BAD drogą telefo-
niczną, faxem, mailem lub zwyczajną pocztą. 


