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Uważajcie na samych siebie i na całe stado,
 nad którym Duch Święty ustanowił was biskupami, 

abyście kierowali Kościołem Boga, 
który On nabył własną Krwią.

Dz 20, 28

Jego Ekscelencji Księdzu Biskupowi Stanisławowi Gębickiemu,
Biskupowi Pomocniczemu Diecezji Włocławskiej

z racji imienin, przypadających 8 maja, 
w uroczystość św. Stanisława, Biskupa i Męczennika,
serdeczne życzenia: zdrowia, sił oraz radości płynącej 

z apostolskiego posługiwania składa:

ks. kustosz Radosław Nowacki 
wraz z duszpasterzami

i wiernymi Parafii Katedralnej
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Z naucZania kościoła

Homilia ojca 
świętego FrancisZka
wygłoszona podczas wigilii 
Paschalnej 30 marca 2013 r.

Drodzy Bracia i siostry!
1. W Ewangelii tej jaśniejącej nocy Wigilii Paschalnej 

jako pierwsze spotykamy kobiety, udające się do grobu Je-
zusa z olejkami, aby namaścić Jego ciało (por. Łk 24, 1‒3). 
Idą dokonać aktu litości, czułości, miłości, tradycyjnego 
gestu wobec zmarłej drogiej osoby, podobnie jak czynimy 
to także i my. Chodziły za Jezusem, słuchały Go, czuły, że 
rozumiał ich godność i towarzyszyły Mu aż do końca – na 
Kalwarii, a także w chwili zdjęcia z krzyża. Możemy sobie 
wyobrazić uczucia, z jakimi szły do grobu: pewien smutek, 
ból, gdyż Jezus je opuścił, umarł, Jego życie się skończyło. 
Teraz powraca do wcześniejszego życia. Jednakże w kobie-

tach trwała miłość, i to właśnie miłość do Jezusa skłoniła 
je, by udać się do grobu. W tym momencie dzieje się jed-
nak coś zupełnie niespodziewanego, nowego, co wstrząsa 
ich sercem i burzy plany, co wstrząśnie ich życiem. Widzą 
kamień odsunięty od grobu, podchodzą bliżej i nie znaj-
dują ciała Pana. Fakt ten wprawia je w zmieszanie, rodzi 
w nich wątpliwości, mnóstwo pytań: „Co się dzieje?”, „Jaki 
sens ma to wszystko?” (por. Łk 24, 4). Czy i nam się to nie 
zdarza, gdy dzieje się coś naprawdę nowego w codzien-
nej rzeczywistości? Zatrzymujemy się, nie rozumiemy, nie 
wiemy,   jak z tym sobie poradzić. Nowość często budzi 
w nas lęk, także nowość, którą przynosi nam Bóg, nowość, 
jakiej Bóg od nas oczekuje. Jesteśmy jak Apostołowie 
z  Ewangelii: często wolimy trzymać się naszych pewno-
ści, zatrzymać się przy grobie, z myślą o zmarłym, który 
ostatecznie żyje jedynie w pamięci historii jak wielkie po-
staci z przeszłości. Boimy się niespodzianek Boga. Drodzy 
bracia i siostry, w naszym życiu boimy się niespodzianek 
Boga! On  zawsze  nas zaskakuje! Taki jest Pan.

Bracia i siostry, nie zamykajmy się na nowość, którą Bóg 
pragnie wnieść w nasze życie! Często jesteśmy zmęczeni, 
rozczarowani, smutni, odczuwamy ciężar naszych grze-
chów, myślimy, że nie podołamy. Nie zamykajmy się w so-
bie, nie traćmy ufności, nigdy nie ulegajmy zniechęceniu: 
nie ma takich sytuacji, których Bóg nie mógłby odmienić, 
nie ma takiego grzechu, którego nie mógłby nam przeba-
czyć, jeśli się na Niego otworzymy. 

2. Ale wróćmy do Ewangelii, do kobiet, i pójdźmy krok 
naprzód. Zastają pusty grób, nie ma ciała Jezusa, wyda-
rzyło się coś nowego, ale to wszystko niczego jeszcze nie 
wyjaśnia: rodzi pytania, wprawia w zakłopotanie, nie da-
jąc odpowiedzi. I oto dwaj mężczyźni w lśniących szatach 
mówią: „Dlaczego szukacie żyjącego wśród umarłych? 
Nie ma Go tutaj; zmartwychwstał” (Łk 24, 5‒6). To, co było 
prostym gestem, aktem dokonanym niewątpliwie z miło-
ści – udanie się do grobu – teraz przemienia się w zdarze-
nie, w wydarzenie, które naprawdę zmienia życie. Nic nie 
jest już takie jak wcześniej, nie tylko w życiu tych kobiet, 
ale także w naszym życiu i w dziejach ludzkości. Jezus nie 
pozostał martwy, zmartwychwstał,  żyje! Nie powrócił po 
prostu do życia, ale jest samym życiem, bo jest Synem Bo-
żym, jest żywy (por. Lb 14, 21‒28; Pwt 5, 26; Joz 3, 10). Je-
zus nie należy już do przeszłości, ale żyje w teraźniejszości 
i jest ukierunkowany ku przyszłości, Jezus jest wiecznym 
„dzisiaj” Boga. I tak nowość Boga ukazuje się oczom ko-
biet, uczniów, nas wszystkich: jako zwycięstwo nad grze-
chem, złem, śmiercią, nad tym wszystkim, co gnębi życie 
i czyni je mniej ludzkim. To właśnie jest orędzie skierowa-
ne do mnie, do ciebie, droga siostro, do ciebie, drogi bracie. 
Jakże często potrzebujemy, aby Miłość nam powiedziała: 
dlaczego szukacie żyjącego wśród umarłych? Problemy, 
troski dnia powszedniego sprawiają, że skłonni jesteśmy 
zamknąć się w sobie, w smutku, zgorzknieniu... a tam jest 
śmierć.  Nie szukajmy tam Tego, który żyje!

Zgódź się więc, aby zmartwychwstały Jezus wszedł 
w twoje życie, przyjmij Go jak przyjaciela, z ufnością: On 
jest życiem! Jeśli dotąd byłeś od Niego daleko, zrób mały 
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krok –   przyjmie cię z otwartymi ramionami. Jeśli jesteś 
obojętny – zaryzykuj: nie rozczarujesz się. Jeśli zdaje ci się, 
że trudno za Nim iść, nie lękaj się, powierz się Jemu, bądź 
pewien, że On jest blisko ciebie, jest z tobą i obdarzy cię 
pokojem, którego szukasz, i siłą, by żyć tak, jak On chce. 

3. Jest jeszcze jeden, ostatni prosty element, na który 
chciałbym zwrócić uwagę w Ewangelii tej pełnej światła 
Wigilii Paschalnej. Kobiety spotykają się z nowością Boga: 
Jezus zmartwychwstał, On   Żyje! Ale w obliczu pustego 
grobu i dwóch mężczyzn w lśniących szatach ich pierw-
szą reakcją jest strach: „pochyliły twarze ku ziemi” – pi-
sze św. Łukasz – nie miały nawet odwagi patrzeć. Kiedy 
jednak usłyszały wieść o zmartwychwstaniu, przyjmują 
ją z wiarą. Dwaj mężczyźni w lśniących szatach wypowia-
dają fundamentalne słowa: przypomnijcie sobie. „Przy-
pomnijcie sobie, jak wam mówił, będąc jeszcze w Galilei 
(...). Wtedy przypomniały sobie Jego słowa” (Łk 24, 5. 6. 8). 
Jest to zachęta, aby wspominać spotkanie z Jezusem, Jego 
słowa, Jego gesty, Jego życie. To właśnie owo wspomina-
nie z miłością przebywania z Mistrzem prowadzi kobiety 
do przezwyciężenia wszelkiego lęku i do niesienia wieści 
o zmartwychwstaniu Apostołom i wszystkim pozostałym 
(Łk 24, 9). Trzeba pamiętać o tym, co Bóg uczynił dla mnie, 
dla nas, pamiętać o przebytej drodze – to właśnie otwiera 
szeroko serce na nadzieję na przyszłość. Uczmy się pamię-
tać o tym, co Bóg uczynił w naszym życiu.

W tę Noc światła, przyzywając wstawiennictwa Dziewi-
cy Maryi, która zachowywała każde wydarzenie w  swym 
sercu (Łk 2, 19. 51), prośmy, aby Pan dał nam udział w swo-
im Zmartwychwstaniu: niech nas otwiera na swoją no-
wość, która przemienia, na niespodzianki Boga – tak pięk-
ne. Niech nas czyni ludźmi zdolnymi do pamiętania o tym, 
czego On dokonuje w naszych dziejach osobistych i dzie-
jach świata. Niech sprawi, abyśmy potrafili odczuwać Go 
jako żyjącego, żywego i działającego pośród nas. Niech nas 
uczy każdego dnia, drodzy bracia i siostry, byśmy nie szukali 
wśród umarłych Tego, który żyje. Nie się tak stanie.

Homilia Biskupa ordynariusza 
z okazji jubileuszu 90-lecia 

Zgromadzenia Braci 
Pocieszycieli z getsemani, 
włocławek, 23.04.2013 r.

Drodzy!

Usłyszeliśmy dzisiaj w Ewangelii świętej jedno z naj-
ważniejszych pytań, jakie kiedykolwiek zostało skiero-
wane do ludzi. Ty jesteś Mesjaszem, jeżeli tak, powiedz 
nam otwarcie. Święty Jan przypomina wątpliwości Ży-
dów sformułowane na terenie świątyni jerozolimskiej 
w portyku Salomona. Dzisiaj po 2000 lat właściwie pro-

Homilia 
Biskupa ordynariusza
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blem jest ten sam. Jezus odpowiada przecież. Wy nie 
wierzycie, bo nie jesteście z moich owiec. Oczywiście 
natychmiast, kiedy słyszymy to zdanie, myślimy, ale 
my wierzymy. My akurat tu zebrani przecież wierzymy, 
przecież uznajemy w Tobie i Pana, i Boga, i Mesjasza.

Zwróciliście, drodzy bracia, uwagę na ostatnie zda-
nie dzisiejszej Ewangelii: „Ja i Ojciec jedno jesteśmy”. 
Dla Żydów to zdanie stało się ostatecznym argumen-
tem przeciw Jezusowi. Jedyny człowiek, który na-
prawdę był, jest i zawsze będzie Bogiem. Z tej racji, że 
ośmielił się powiedzieć to o sobie, został odrzucony 
i znienawidzony przez własny naród. 

Wy nie wierzycie, tamten naród, potomkowie Abra-
hama, ojca wszystkich wierzących, potomkowie Moj-
żesza, Dawida, mieli tylko jedno zadanie, po to zo-
stali wybrani przez Boga, żeby przygotować świat na 
przyjście Mesjasza. Prorocy, świątynia, Pismo Święte 
– wszystko to zostało dane Żydom tylko po to, żeby 
uwierzyli w Jezusa. A kiedy się to wreszcie stało, nie 
przyjęli Go. Byli obok Jezusa. Studiowali każde słowa 
Pisma, każde jego zdanie, pisali traktaty, zebrane po-
tem w komentarze dotyczące Pisma Świętego. Uczyli 
się słów Pisma Świętego od dziecka na pamięć, wi-
dzieli Jezusa. Byli świadkami Jego czynów i słów. Wie-
lokrotnie mieli ochotę ogłosić Go królem, a jednak nie 
uwierzyli, że on i Ojciec są jednym. „Nie wierzycie, bo 
nie jesteście z moich owiec”.

W Dziejach Apostolskich jest opowiadanie o tym, 
ze w Antiochii Syryjskiej po raz pierwszy grupa tych, 
którzy uwierzyli w Jezusa Chrystusa, została nazwana 
chrześcijanami. I odtąd każda grupa ludzi wierzących 
w bóstwo Jezusa Chrystusa dokładnie jest chrześcija-
nami, jest cząstką Jezusowego Kościoła. Chrześcijanie 
to są ci, którzy zdecydowali się głosić słowem i czynem 
Ewangelię Jezusa Chrystusa, jak św. Wojciech, bł. ks. Je-
rzy Popiełuszko. Chrześcijanie to Boże stado. 

Zdumiał mnie kiedyś z zaprzyjaźnionych Niemców, 
który powiedział mi – jest coś niedzisiejszego w Piśmie 
Świętym, bo przecież nie można mówić na ludzi owce 
i baranki. My nie jesteśmy owcami. Jeżeli się nie rozu-
mie rzeczywistości, o której mówi Pismo Święte, to być 
może przynależność do stada Jezusa Chrystusa może 
się wydawać czymś niewłaściwym, niedostatecznie 
wielkim. Ale przecież należeć do tego stada, to zna-
leźć się pod Bożą, troskliwą, codzienna opieką. Stado, 
zespół, rodzina, wspólnota, obojętnie jak to powiemy, 
byleby była przejęta Bogiem, jest wspólnotą Jezusa 
Chrystusa. Ma głosić Boga, ma walczyć o Jego miej-
sce w życiu człowieka. O miejsce Boga w życiu rodziny, 
wspólnoty, prawdziwej miłości, która łączy mężczyznę 
i kobietę i której owocem stają się nowi ludzie, nowe 
ludzkie osoby. Żadna uchwała żadnego organizmu 
świeckiego, ludzkiego, żadne prawo ani żadna insty-
tucja nie może zmienić tego, że małżeństwo i rodzinę 
tworzy mężczyzna i kobieta z ludźmi, których powołu-
ją na świat. Czas, żebyśmy się obudzili jako chrześci-
janie i żebyśmy uwierzyli w swoje siły. Chcą nam je 
zabrać. Chcą zabrać nam ostatnią ostoję – właśnie źró-

dło siły i niezależności człowieka. Zaczyna się nawet 
unikać terminów: ojciec, matka, rodzina. Coraz czę-
ściej zauważamy, że pojawia się termin partner, rodzic 
A, rodzic B. Niedawno była o to batalia we Francji, ale 
właśnie sprzeciw chrześcijan sprawił, że projekt, któ-
ry wprowadził to słownictwo do  nowej ustawy został 
wycofany. Żaden partner, żaden rodzic A, rodzic B nie 
da człowiekowi tego, na czym zależy mu najbardziej. 
Nie da miłości, nie da poczucia bezpieczeństwa.

Świeccy chrześcijanie muszą się obudzić. To nie jest 
tylko troska ludzi w sutannach, biskupów, księży. To 
jest sprawa dotycząca nas wszystkich. Musimy prze-
stać się lękać. Ja myślę, że to jest jedna z tych nauk, 
których udzielają nam dzisiejsi obaj męczennicy: św. 
Wojciech i ks. Jerzy. Gdyby się bali, ani jeden, ani drugi 
nie zostałby świętym ani męczennikiem Kościoła. Gdy-
by dla świętej zgody, w imię określonych interesów za-
milkliby, nie mówiliby, to przecież byliby chwalonymi 
obywatelami, ale byśmy ich dzisiaj nie wspominali. My 
musimy przestać się lękać tego, że nazwą nas konser-
watystami, że powiedzą, iż jesteśmy niedzisiejsi, że je-
steśmy setką smoleńską, że jesteśmy moherowi. 

Głosić Jezusa i wierzyć w Niego to jest także głosić 
prawdę, a nie mrzonki na temat rodziny. Moje owce 
słuchają mojego głosu. Obchodzimy akurat tydzień 
modlitw o powołania, obchodziliśmy w niedzielę dzień 
Dobrego Pasterza. Chrystus nadal do nas mówi. Moje 
owce słuchają mojego głosu. Mówi do nas przez słowa 
Pisma. Zawsze takie samo. Niezmienne wczoraj, dziś 
i na wieki.

W „Gazecie Wyborczej”, tak zawsze przejętej i zatro-
skanej o dobro Kościoła, podpowiadają rozmaite spo-
soby, co powinniśmy zrobić, zreformować, poprawić 
w Kościele. I nie myślą o tym, że te zmiany spowodo-
wałyby, że byśmy przestali być wierni poleceniom, gło-
sowi i życzeniom Jezusa. Mówią nam, że całe zło świa-
ta pochodzi od Kościoła. Pewnie, przecież socjalizm, 
komunizm, nazizm, zakładali ludzie głęboko wierzący. 
To byli pewnie zdaniem "Gazety Wyborczej" ludzie Ko-
ścioła. Tak bardzo byli przywiązani do Pana Boga, że wi-
dzieli Go w sobie. Hitler, Stalin, Mao, Polpot, dzisiejszy 
dyktator w Korei Północnej. Ciągle jeszcze wielu z nas 
ich pamieta. Doświadczyło ich obłędnych idei. Oni byli 
bogami. Chcieli zdobyć świat. Chcieli podporządkować 
sobie ludzi, społeczeństwa, narody. Szerzyła się czer-
wona zaraza, jak prawdziwa choroba. To ona przecież 
całą mocą swojej nienawiści dotknęła księdza Jerzego. 
Właśnie dlatego, że miał odwagę, że miał odwagę, na 
czym polega rzeczywistość Boga, a co jest tylko two-
rzeniem złudzeń i chorobliwych wyobrażeń. Ale czło-
wiek ma krótką pamięć. Albo inaczej, człowiek umie 
korzystać z sytuacji, umie liczyć, lubi widocznie słu-
żyć. Służenie Bogu uważamy za upokarzające. Służe-
nie człowiekowi, który siebie uważa za boga, przynosi 
szybką, wyraźną, choć krótkotrwałą korzyść.

To są bolesne słowa. Ale czasem kiedy patrzę na rze-
czywistość, w której wypada nam żyć, to tak właśnie 
myślę. Bogu wstydzimy się służyć. Człowiekowi, który 
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kościół i świat

lekarze uznali kolejny cud  
bł. jana Pawła ii

Konsulta lekarska Kongregacji ds. Kanonizacyjnych uzna-
ła za niewytłumaczalne medycznie uzdrowienie przypisy-
wane wstawiennictwu bł. Jana Pawła II ‒ ujawnił włoski 
watykanista Andrea Tornielli.

  Do kanonizacji Karola Wojtyły potrzebna jest jeszcze 
zgoda teologów, a także biskupów i kardynałów-członków 
Kongregacji oraz ostateczna decyzja papieska.

Zdaniem Torniellego oznacza to, że do kanonizacji może 
dojść jeszcze w tym roku, np. w październiku, a więc zaled-
wie osiem lat po śmierci papieża Polaka.

Według informacji dziennikarza, postulator procesu 
ks.  Sławomir Oder przedstawił Kongregacji przypadek do-
mniemanego cudownego uzdrowienia w styczniu br. Zgod-
nie z prawem kościelnym w grę wchodziły jedynie te wyda-
rzenia, do których doszło już po beatyfikacji Jana Pawła II.

Najpierw dwaj lekarze z konsulty wstępnie zbadali przed-
stawiony przypadek. Gdy wystawili opinię przychylną, całe 
dossier, zawierające m.in. wyniki badań klinicznych, oficjal-
nie przedstawiono Kongregacji, która natychmiast się nim 
zajęła. Kilka dni temu odbyła się dyskusja całej siedmiooso-
bowej konsulty medycznej, której przewodniczy dr Patrizio 
Polisca, kardiolog Jana Pawła II, osobisty lekarz Benedykta 
XVI i obecnie papieża Franciszka. Wydała ona opinię o nie-
wytłumaczalnym charakterze uzdrowienia, otwierając tym 
samym drogę do dalszej procedury.

Tornielli zaznacza, że przedwczesne byłoby jeszcze 
wskazywanie konkretnej daty kanonizacji, jednak szybkie 
tempo procesu w sprawie cudu umożliwia odbycie tej ce-
remonii w niedzielę 20 października, najbliższą liturgicz-
nemu wspomnieniu bł. Jana Pawła II, które przypada 22 
października.

KAI

nowy biskup pomocniczy 
archidiecezji przemyskiej

Chcę dawać całego siebie, strzec depozytu wiary i umacniać 
w wierze – zadeklarował w rozmowie z KAI ks. prałat dr Sta-
nisław Jamrozek, nowy biskup pomocniczy archidiecezji prze-
myskiej. Nominacja dla 52-letniego ks. Jamrozka jest pierw-
szą decyzją personalną papieża Franciszka dotyczącą Kościoła 
w Polsce.

To ogromnie trudne zadanie, zdaję sobie z tego spra-
wę, bo czasy nie są łatwe. Ale chcę strzec tego depozytu 
wiary, który sam otrzymałem i przekazywać go innym lu-
dziom oraz umacniać ich w wierze i pomagać w dojściu 
do zbawienia, bo to są główne zadania biskupa – mówi 
o posłudze biskupiej ks. Stanisław Jamrozek, który od 12 
lat jest ojcem duchownym w  przemyskim seminarium. 

ma władzę, służymy, ponieważ przynosi to nam bardzo 
określone korzyści. Owce Chrystusa nie słuchają głosu 
fałszywych bogów. To przecież jest przypadek księdza 
Jerzego, błogosławionego męczennika. Gdyby posłu-
chał rad Służby Bezpieczeństwa, nie musiałby kończyć 
życia w trzydziestym trzecim jego roku, jak Chrystus. 
Ale on był z Bożej owczarni. On słuchał głosu Jezusa. 
On był gotów oddać życie za Jego naukę, Ewangelię. 
Nikt nie wyrwie ich z mojej ręki. Pozornie męczennicy 
to są ludzie przegrani. Ci, którzy ponieśli klęskę. Wydaje 
się tak zwłaszcza oczom głupich, jak mówi Księga Mą-
drości, wydaje się tak oczom głupich, że wymarli. Wy-
daje się, że ich sprawa jest bez przyszłości. Ale popatrz-
my na księdza Jerzego, gdzie są dzisiaj jego oprawcy, 
że żyją, że odzyskali niezasłużoną wolność, że potrafią 
angażować się w rozmaite Ruchy Palikota, że mają 
kilka procent poparcia w naszym, polskim, katolickim 
społeczeństwie, że przeciwnicy księdza Jerzego szydzą, 
kpią, bluźnią. Ależ tak to jest właśnie sposób działania 
Złego. Tak działa zły duch. Oni się stali niewolnikami 
władcy zła, kłamstwa, grzechu, i dlatego są bez przy-
szłości, bez nadziei życia, które się zmienia, ale się nie 
kończy. A on, błogosławiony męczennik żyje, jest szczę-
śliwy, opiekuje się nami. Jezus zapewnia, że tym swoim 
owcom daje życie wieczne, że one nie zginą na wieki.

Naukę Jezusa, Ewangelię, przypominają i głoszą od 
dziewięćdziesięciu lat ojcowie pocieszyciele. Od pra-
wie dwudziestu lat robią to tutaj, we Włocławku w pa-
rafii Matki Bożej Częstochowskiej. Od 2010 roku, tu 
w  sanktuaryjnej świątyni męczeństwa księdza Jerze-
go. Trwają tu jako kustosze miejsc związanych z tym 
męczeństwem, nowemu sanktuarium darował kielich 
mszalny śp. prof. Lech Kaczyński, ówczesny prezydent 
Rzeczypospolitej, który, jak wielu z nas pamięta, nie 
mógł z powody choroby dolecieć, kiedy cieszyliśmy się 
rocznicą związaną z księdzem Jerzym. 

Formą uczczenia, wdzięczności i pamięci jest ta ta-
blica wisząca tutaj przed wejściem do kościoła, upa-
miętniająca tych, którzy zginęli w katastrofie smoleń-
skiej, a związanych szczególnie z naszym miastem. To 
tutaj, na Tamie, ksiądz kardynał Nycz przekazał nam 
relikwie błogosławionego męczennika. Tu, w tej świą-
tyni, patrzyłem z ogromnym poruszeniem serca na 
matkę księdza Jerzego, w tym właśnie miejscu wpa-
trzoną w relikwie swojego syna. Może w dziewięćdzie-
sięcioletniej historii zgromadzenia, powiedział ksiądz 
prowincjał, że to ciągle jest niewiele, to nie są wyda-
rzenia najważniejsze. Ponieważ jednak to właśnie lu-
dzie święci najpełniej ukazują rzeczywistość Kościoła 
i obecność Chrystusa w świecie, dlatego kończąc jubi-
leusz dziewięćdziesięciolecia, dziękując za prawie wiek 
obecności na naszym kontynencie, szczególnie wła-
śnie za to sanktuarium chcemy podziękować.

Niech święty męczennik i patron wyprasza nam 
zgromadzonym dzisiaj w dniu jego imienin, niech wy-
prasza mądrość, wielkoduszność, wierność prawdzie, 
które tak bardzo są potrzebne i naszemu osobistemu, 
i naszemu społecznemu życiu.
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Przyznaje, że w przyjęciu nominacji pomogło mu Słowo 
Boże, które w ostatnim czasie jeszcze mocniej utwierdza 
go w zaufaniu Panu Bogu.

Ks. Jamrozek swoją pracę doktorską poświęcił znacze-
niu pokory w ujęciu bł. ks. Jana Balickiego, później był rów-
nież postulatorem w procesie beatyfikacyjnym męczenni-
ków drugiej wojny światowej z archidiecezji przemyskiej. 
Biskup nominat nie ukrywa, że te postacie również wy-
warły wpływ na jego duchowość. Szczególnie ks. Balicki 
i rodzina Ulmów z Markowej.

‒ Postać ks. Balickiego bardzo mocno oddziałuje, bo 
jest on przykładem kapłana pokornego, oddanego lu-
dziom. Moim pragnieniem jest, aby podobnie służyć, co 
jest bardzo trudne. Natomiast rodzina Ulmów jest dla 
mnie przykładem wielkiej miłości nie tylko do Pana Boga, 
ale i  do drugiego człowieka. Oni pokazali, jak oddać sie-
bie całkowicie, złożyć w ofierze. To też jest nasze zadanie, 
bo św. Paweł pisze o tym, żeby dać swoje ciała jako ofiarę 
żywą, Bogu przyjemną jako wyraz naszej rozumnej służby 
Bożej. A więc jest to dla mnie wezwanie ze strony rodziny 
Ulmów, żeby też dawać całego siebie – mówi ks. Jamrozek.

Sakra biskupia odbędzie się prawdopodobnie 20 maja. 
Nowy biskup pomocniczy nie zdecydował jeszcze o osta-
tecznym brzmieniu swojego zawołania biskupiego. Ks. 
Jamrozek zastąpi bp. Mariana Rojka, który od sierpnia ub.r. 
kieruje diecezją zamojsko-lubaczowską.

Biskup nominat Stanisław Jamrozek ma 52 lata, po-
chodzi z Malawy koło Rzeszowa. Święcenia kapłańskie 
przyjął 14 czerwca 1989 r. z rąk ówczesnego ordynariusza 
bp. Ignacego Tokarczuka. W 2000 r. uzyskał tytuł doktora 
teologii duchowości na „Angelicum” ‒ Papieskim Uniwer-
sytecie św. Tomasza z Akwinu w Rzymie. 

Od lat w czasie wakacji ks. Jamrozek jeden miesiąc spę-
dza we włoskiej parafii na obrzeżach Mediolanu, gdzie 
pomaga w  duszpasterstwie. Jest również opiekunem 
wspólnoty Hufiec Maryi, skupiającej rodziny dotknięte 
problemem alkoholowym. Organizuje dla nich comie-
sięczne dni skupienia i rekolekcje wakacyjne.

Błogosławieni Hiacynta  
i FrancisZek marto

mali przyjaciele niepokalanej
 
Bł. Jan Paweł II nazwał fatimskie 

objawienia Matki Bożej „jednym 
z najwspanialszych znaków, jakich 
doświadczono w XX wieku”. War-
to w tym kontekście przypomnieć 
o  portugalskich dzieciach wybra-
nych przez Boga na świadków 
i  głosicieli tego niezwykłego prze-
słania. 13 maja 2000 r. Jan Paweł 
II dokonał beatyfikacji Hiacynty 
i  Franciszka Marto – rodzeństwa, 
które wraz z Łucją doświadcza-
ło obecności Matki Najświętszej. 
Dzieci z Fatimy stały się nie tylko znakiem potęgi Bożego 
działania, ale nade wszystko wielkim darem dla wspólnoty 
Kościoła, który cieszy się ich pomocą i wstawiennictwem. 

Bł. Hiacynta Marto – całkowicie poddana woli Boga

Licząca sobie zaledwie siedem lat, charakteryzowała 
się nadzwyczajną powagą. Zmarszczone czoło zdradzało 
głębokie przejęcie. Oczy, które odbijały jeszcze w sposób 
cudowny blask tego, co dane im było ujrzeć, były zmrużo-
ne, ale spokojne. Wskazywały na duszę dążącą do skupie-
nia. Co można powiedzieć o takiej fizjonomii? Być może 
Hiacynta przypomina sobie trudną drogę, pokonywaną 
poprzednio wśród pogardy, obelg, a nawet uderzeń ze 
strony tych, którzy wówczas znajdowali się w tłumie. Ta 
chwilowa radość tłumu nie wywarła na niej wrażenia, al-
bowiem dobrze już poznała niestałość ludzkiego ducha. 
Jej wola jest w Bogu, w spełnianiu Jego woli do tego stop-
nia, że po objawieniach będzie wiodła prawdziwe życie 
wielkiej świętej. Kongregacja do spraw Świętych stwier-
dziła, że jej wola była całkowicie poddana woli Boga. Jakże 
zatem byłoby pożytecznym poznanie życia tego dziecka, 
zwłaszcza w dzisiejszych czasach. Dziewczynka ta przeby-
ła drogę do świętości w taki sposób, że jej rodzice i krewni 
powiedzieli o niej i o dwojgu pozostałych dzieci, które były 
świadkami objawień: „Jest to tajemnica, której nie można 
zrozumieć. Są to takie same dzieci jak wszystkie inne. A jed-
nak można w nich dostrzec coś nadzwyczajnego.” Cóż było 
tak nadzwyczajnego w tych dzieciach, że ludzie do dziś 
tego nie potrafią zrozumieć?  Hiacynta urodziła się dnia 
11 marca 1910 r. Z natury łagodna, była takim dzieckiem 
jak inne. Bawiła się, śpiewała, miała swoje mniejsze lub 
większe wady, właściwy sobie temperament i oczywiście 
swoje upodobania... do dnia 13 maja 1917 r. Od tego dnia 
Hiacynta rozpoczęła głęboką przemianę wewnętrzną, 
nawrócenie na życie takie, o jakie prosiła Maryja. Słowa 
Najświętszej Maryi Panny zapisały się w jej duszy w spo-
sób niezatarty i stały się ideałem i treścią jej życia. Więcej, 
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wprowadziła ona ten ide-
ał w swoje życie. 

„Odprawiajcie pokutę 
za grzeszników! Wielu 
idzie do piekła, ponieważ 
nikt się za nich nie modli 
i nikt się za nich nie po-
święca.” Te słowa Matki 
Bożej znalazły głęboki 
oddźwięk w duszy Hia-
cynty. Z jaką nieugiętą 
wolą pokutowała! Podaj-
my jedynie kilka przykła-
dów postępowania tej 
dziewczynki, która już 
jest wielką świętą. Nie za-
wahała się przed częsty-

mi, całodniowymi postami, podczas których nie jadła i nie 
piła, oddając z radością swój chleb biednym dzieciom. 
Kiedy indziej jadła właśnie to, czego najbardziej nie lubiła. 
Jako znak pokuty nosiła sznur owinięty wokół pasa. Żadne 
poświęcenie nie wydawało jej się zbyt wielkie, gdy chodzi-
ło o zbawienie dusz! Życie Hiacynty było równie heroiczne 
jak jej śmierć w samotności, w szpitalu w Lizbonie. Fakt ten 
był tematem ostatnich przepowiedni, jakie otrzymała ona 
bezpośrednio od Maryi. Z jaką odwagą zachowała w sobie 
dziewczynka tę myśl! Oto treść przepowiedni jaką Matka 
Boża przekazała Hiacyncie, która z kolei zawierzyła ją Łu-
cji: „Matka Boża powiedziała mi, że pojadę do Lizbony, do 
innego szpitala, że już nie zobaczę ciebie ani rodziców, że 
po wielu cierpieniach umrę sama i żebym się nie bała, bo 
Ona przyjdzie po mnie, aby zabrać mnie do nieba.”  Maryja 
zapowiedziała jej także, którego dnia i o  której godzinie 
umrze. Cztery dni przed śmiercią Przenajświętsza Dziewi-
ca oddaliła od niej wszelkie boleści. Ponieważ nikogo nie 
było przy niej we wzniosłej chwili śmierci, scenę tę mo-
żemy sobie jedynie wyobrazić. Jak przyjęto tę małą lilię 
w niebie? W obliczu Maryi ta dziewicza twarz na pewno 
nie była ściągnięta wyrazem bólu, ale z pewnością była 
jaśniejąca, widząc Tego, który był fundamentem jej życia. 
„Gdybym mogła włożyć w serca ludzkie ten ogień, który 
płonie w głębi mego serca i który sprawia, że kocham tak 
bardzo Serce Jezusa i Serce Maryi”. W jaki sposób znajo-
mość życia Hiacynty oddziałuje na dusze ludzkie, można 
wywnioskować ze słów postulatora procesu beatyfikacyj-
nego jej i jej brata Franciszka: „Nigdy w historii Kościoła 
dwoje dzieci nie było tak znanych i otoczonych takim sza-
cunkiem jak Franciszek i Hiacynta. Pociągnęli oni niezliczo-
ne dusze na drogę ku doskonałości”.

Bł. Franciszek Marto: nieustanne pragnienie 
pocieszania Pana Jezusa

Franciszek, jak wynika z relacji siostry Łucji, był tym, 
który wyróżniał się największą gorliwością w pocieszaniu 
Pana Jezusa znieważanego grzechami ludzi. Dzień przed 
swoją śmiercią rozmawiał z Łucją: Słuchaj! Czuję się bar-

dzo źle, już niedługo pójdę do nieba.
‒ Ale pamiętaj, abyś nie zapomniał i tam modlić się za 

grzeszników, za Ojca Świętego, za mnie i za Hiacyntę. 
– Tak, będę o to prosił, ale wiesz, powiedz to raczej Hia-

cyncie, bo ja boję się, że zapomnę, kiedy zobaczę Pana Je-
zusa. Wolałbym Go wtedy pocieszyć.

Jak pisze siostra Łucja: „Franciszek wydawał się być tym 
z nas, który był pod najmniejszym wrażeniem wizji pie-
kła”. Zdaniem ks. Joaquina Marii Alonso, doświadczenie 
mistyczne Franciszka było najwyższego stopnia i „sama 
wizja piekła nie zrobiła na nim takiego wrażenia, zapew-
ne dlatego że kontemplował tajemnicę Niegodziwości 
w wyższym świetle mistycznej kontemplacji”. W o wiele 
większym stopniu zajmował go więc ten ból, jaki Naj-
świętszemu Sercu Pana Jezusa stale zadają niewdzięczne 
dusze grzeszników niż przerażająca rzeczywistość piekła. 
Jego pragnienia i wysiłki skupiały się więc na tym, jak po-
cieszać Boskiego Zbawiciela za te niegodziwości grzesz-
ników. Siostra Łucja dopowiada: „To, co zrobiło na nim 
większe wrażenie albo go bardziej absorbowało, to był Bóg, 
Trójca Przenajświętsza, niezmierne światło, które nas prze-
nikało do głębi duszy”.

To nieustanne pragnienie pocieszania Pana Jezusa zosta-
ło nagrodzone w chwili jego śmierci. „Tego dnia ‒ 4 kwiet-
nia 1919 r. w pewnym momencie wykrzyknął: ‒ „O matko 
moja, jakie piękne światło jest tu przy naszym oknie!” ‒ I po 
kilku minutach słodkiego zachwytu: ‒ „Teraz już nie widzę” 
‒ Po upływie chwili jego twarz rozbłysła anielskim uśmie-
chem i około godziny 10 rano, bez konania, bez konwulsji, 
bez jęku, zmarł słodko”. Można przypuszczać, że sam Bóg, 
który jest nieskończenie pięknym światłem, w ten sposób 
objawił się w ostatnim momencie życia tego powiernika 
Maryi, jakim był bł. Franciszek Marto.

Źródło: www.fatima.pl/czytaj/artykuly

modlitwa o kanonizację  
błogosławionych Dzieci z Fatimy

Przenajświętsza Trójco, Ojcze, Synu i Duchu 
Święty, wielbię Ciebie w najgłębszej pokorze.  
Z głębi serca i mojej duszy dzięki Ci składam  

za objawienia Najświętszej Maryi Panny 
w Fatimie. Boże, jeśli to przyczyni się do 

większej chwały Twojej i dobra naszych dusz, 
przez zasługi Najświętszego Serca Jezusa 
i przyczynę Niepokalanego Serca Maryi,  

błagam Cię, byś raczył wsławić w Kościele 
Świętym błogosławioną Hiacyntę  

i błogosławionego Franciszka,  
udzielając nam za ich wstawiennictwem łaski,  

o które Cię pokornie prosimy. Amen.
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cHwalcie łąki 
umajone...

Maj – dla wielu najpiękniej-
szy miesiąc roku – to w Koście-
le okres szczególnej czci Matki 
Bożej. Szczególnie w Polsce gro-
madzimy się wieczorami w ko-
ściołach, przy grotach, kaplicz-
kach i figurach przydrożnych. 

Pierwsze nabożeństwa majo-
we zaczęto odprawiać w Polsce 
w połowie XIX wieku w Płocku, 
Toruniu, Nowym Sączu i Krako-
wie, a od 1852 r. ‒ uroczyście 
w  kościele Świętego Krzyża 

w Warszawie. Po 30 latach stało się ono bardzo popularne 
i znane w całym kraju. Rodowód tych nabożeństw jest jed-
nak znacznie wcześniejszy, niż się powszechnie uważa. Gro-
madzenie się i śpiewanie pieśni na cześć Matki Bożej było 
znane już na Wschodzie w V wieku. W Kościele zachodnim 
w I tysiącleciu maj jako miesiąc Maryi święcono raczej spo-
radycznie. Dopiero na przełomie XIII i XIV w. powstała 
myśl, aby ten miesiąc poświęcić Maryi. Pierwszym, któ-
ry rzucił tę myśl, był król hiszpański Alfons X (+ 1284). 
Władca ów zapraszał do udziału w nabożeństwach 
majowych, sam często brał w nich udział i swoim pod-
danym zalecał gromadzenie się w porze wieczornej 
na modlitwy wokół figur Matki Bożej. Dominikanin bł. 
Henryk Suzo (+ 1366), uczeń Jana Eckharta i przyjaciel 
Jana Taulera, znanych mistyków średniowiecza, wyzna-
je, że jako pacholę zbierał w maju kwiaty i niósł je do stóp 
Matki Bożej. Lubił z kwiatów pleść wieńce i kłaść je na głowę 
figury Bożej Rodzicielki. Matka Boża nagrodziła go za to wi-
zją chwały, jaką odbiera od aniołów. W roku 1549 ukazała się 
w Niemczech książeczka pod tytułem: „Maj duchowy”, gdzie 
po raz pierwszy maj został nazwany miesiącem Maryi. W ży-
wocie św. Filipa Nereusza (+ 1595) czytamy, że gromadził on 
dziatwę przy figurach i obrazach Matki Bożej, śpiewał z nimi 
pieśni, zbierał kwiaty i zachęcał do składania ku Jej czci kwia-
tów, duchowych ofiar i wyrzeczeń. Nowicjusze dominikań-
scy we Fiesole (w latach 1677‒1709) w  maju gromadzili 
się przed wizerunkiem Najświętszej Maryi i czcili ją muzy-
ką, śpiewem i składaniem duchowych wyrzeczeń. Jednakże 
za autora właściwych nabożeństw majowych historycznie 
uważa się jezuitę o. Ansolani (1713). On to w kaplicy królew-
skiej w Neapolu codziennie w maju urządzał koncert pieśni 
ku czci Bożej Matki, który kończył się błogosławieństwem 
Najświętszym Sakramentem. Za największego apostoła na-
bożeństw majowych uważa się jezuitę o. Muzzarelli. W roku 
1787 wydał on broszurkę, w której propagował nabożeństwo 
majowe. Co więcej, rozesłał ją do wszystkich biskupów Italii. 
Sam w  Rzymie zaprowadził to nabożeństwo w słynnym ko-

ściele zakonu Il Gesú, mimo że zakon wtedy formalnie już nie 
istniał, zniesiony przez papieża Klemensa XIV w  roku 1773. 
Odprawiał on również nabożeństwo majowe w Paryżu, gdzie 
towarzyszył papieżowi Piusowi VII w podróży na koronację 
Napoleona Bonaparte. Pius VII nabożeństwo majowe obda-
rzył odpustami. Dalsze odpusty do nabożeństwa majowego 
‒ na które składa się Litania Loretańska do Najświętszej Ma-
ryi Panny, nauka kapłana oraz błogosławieństwo Najświęt-
szym Sakramentem ‒ przypisał w 1859 roku papież bł. Pius IX. 
W Polsce pierwsze nabożeństwo majowe wprowadzili jezuici 
w Tarnopolu (1838), misjonarze w Warszawie w kościele św. 
Krzyża w roku (1852), ksiądz Golian w Krakowie (w 1856) i we 
Włocławku biskup Marszewski (1859). W tym samym czasie 
cześć Królowej maja szerzył w Galicji poezją o.  jezuita Karol 
Antoniewicz (+ 1852). Ks. Wincenty Buczyński (jezuita) wydał 
we Lwowie pierwszą książeczkę o nabożeństwach majowych 
(1839). Dziesięć lat potem podobną broszurę wydano we Wro-
cławiu w roku 1850. Wydał ją ks. Aleksander Jełowicki, zmar-
twychwstaniec. W połowie XIX wieku nabożeństwo majowe 
przyjęło się we wszystkich prawie krajach. 

Centralną częścią nabożeństwa majowego jest Litania 
Loretańska, jeden ze wspaniałych hymnów na cześć Ma-
ryi, w którym wysławiane są 
Jej wielkie cnoty i przywileje, 
jakimi obdarzył Ją Bóg. Lita-
nia Loretańska powstała w XII 
wieku, prawdopodobnie we 
Francji, a zatwierdził ją oficjal-
nie papież Sykstus V. Nazwę 
„Loretańska” otrzymała od 
miejscowości Loreto we Wło-
szech, gdzie była szczególnie 
propagowana i odmawiana. 
Tekst litanii miał przedłożyć 
w 1578 r. do zatwierdzenia pa-
pieżowi Grzegorzowi XIII archi-
diakon Guido Candiotti. 11 czerwca 1587 r. Sykstus V obda-
rzył „Litanię Loretańską” dwustu dniami odpustu. Kolejne 
odpusty przypisali do niej Pius VII i Pius XI. W 1631 r. Święta 
Kongregacja Obrzędów zakazała dokonywania w  tekście 
samowolnych zmian; te, które następowały, posiadały 
aprobatę Kościoła. Kiedyś w litanii było więcej tytułów, 
m.in.: Mistrzyni pokory, Matko Miłosierdzia czy Bramo od-
kupienia. Później pojawiały się inne wezwania: Królowo 
Różańca Świętego (1675), Królowo bez zmazy pierworod-
nej poczęta (1846), Matko Dobrej Rady (1903), Królowo po-
koju (1917), Królowo Wniebowzięta (1950), Matko Kościo-
ła (1980), Królowo Rodziny (1995). W litanii wymieniane są 
kolejne tytuły Maryi: jest ich w sumie 49, a w Polsce 50. Po 
zatwierdzeniu liturgicznej uroczystości NMP Królowej Pol-
ski, obchodzonej 3 maja, do Litanii dołączono 12 październi-
ka 1923 r. wezwanie „Królowo Polskiej Korony”, przekształ-
cone po drugiej wojnie światowej na „Królowo Polski”. 

Źródło: http://www.brewiarz.pl/czytelnia/maj 
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Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison. 
Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas. 
Ojcze z nieba, Boże,  zmiłuj się nad nami. 
Synu Odkupicielu świata, Boże,  zmiłuj się nad nami. 
Duchu Święty, Boże,  zmiłuj się nad nami. 
Święta Trójco, jedyny Boże,  zmiłuj się nad nami. 
Święta Maryjo,  módl się za nami. 
Święta Boża Rodzicielko,  módl się za nami. 
Święta Panno nad pannami,  módl się za nami. 
Matko Chrystusowa,  módl się za nami. 
Matko Kościoła,  módl się za nami. 
Matko łaski Bożej,  módl się za nami. 
Matko nieskalana,  módl się za nami. 
Matko najczystsza,  módl się za nami. 
Matko Dziewicza,  módl się za nami. 
Matko nienaruszona,  módl się za nami. 
Matko najmilsza,  módl się za nami. 
Matko przedziwna,  módl się za nami. 
Matko dobrej rady,  módl się za nami. 
Matko Stworzyciela,  módl się za nami. 
Matko Zbawiciela,  módl się za nami. 
Panno roztropna,  módl się za nami. 
Panno czcigodna,  módl się za nami. 
Panno wsławiona,  módl się za nami. 
Panno można,  módl się za nami. 
Panno łaskawa,  módl się za nami. 
Panno wierna,  módl się za nami. 
Zwierciadło sprawiedliwości,  módl się za nami. 
Stolico mądrości,  módl się za nami. 
Przyczyno naszej radości,  módl się za nami. 
Przybytku Ducha Świętego,  módl się za nami. 
Przybytku chwalebny,  módl się za nami. 
Przybytku sławny pobożności,  módl się za nami. 
Różo duchowna,  módl się za nami. 
Wieżo Dawidowa,  módl się za nami. 
Wieżo z kości słoniowej,  módl się za nami. 
Domie złoty,  módl się za nami. 
Arko przymierza,  módl się za nami. 
Bramo niebieska,  módl się za nami. 
Gwiazdo zaranna,  módl się za nami. 
Uzdrowienie chorych,  módl się za nami. 
Ucieczko grzesznych,  módl się za nami. 
Pocieszycielko strapionych,  módl się za nami. 

Wspomożenie wiernych,  módl się za nami. 
Królowo Aniołów,  módl się za nami. 
Królowo Patriarchów,  módl się za nami. 
Królowo Proroków,  módl się za nami. 
Królowo Apostołów,  módl się za nami. 
Królowo Męczenników,  módl się za nami. 
Królowo Wyznawców,  módl się za nami. 
Królowo Dziewic,  módl się za nami. 
Królowo Wszystkich Świętych,  módl się za nami. 
Królowo bez zmazy pierworodnej poczęta,   
módl się za nami. 
Królowo Wniebowzięta,  módl się za nami. 
Królowo Różańca Świętego,  módl się za nami. 
Królowo pokoju,  módl się za nami. 
Królowo Polski,  módl się za nami. 
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,   
przepuść nam, Panie. 
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,   
wysłuchaj nas, Panie. 
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,   
zmiłuj się nad nami. 

P. Módl się nad nami, święta Boża Rodzicielko. 
W. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. 

Módlmy się: 
Prosimy Cię, Panie Boże, dozwól nam, sługom Twoim, 
cieszyć się trwałym zdrowiem duszy i ciała,  
a za przyczyną Najświętszej Maryi, zawsze Dziewicy, 
racz nas uwolnić od doczesnych utrapień i obdarzyć 
wieczną radością. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen 

litania loretańska  
do najświętszej maryi Panny
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„totus tuus”...
W tym roku przypadnie 32. rocznica zamachu na Ojca 

Świętego Jana Pawła II. Papież wielokrotnie podkreślał, 
iż swoje ocalenie zawdzięcza Matce Bożej Fatimskiej. 
Co roku powracamy myślą do tamtych wydarzeń z pla-
cu świętego Piotra, aby wpatrując się w przykład życia 
bł. Jana Pawła II, umacniać naszą wiarę i miłość do Nie-
pokalanej. Niech w tym zamyśleniu pomocą będzie dla 
nas poniższy fragment książki kardynała Stanisława 
Dziwisza „Świadectwo”.

Tamtego dnia?... Za każ-
dym razem, gdy powracam 
myślą do tamtego wyda-
rzenia, mam zawsze te 
same odczucia. Zawsze. 
Przeżywam wszystko od 
początku, chwilę po chwi-
li. Tak jakbym wciąż nie 
mógł uwierzyć, że mogło 
dojść do czegoś podob-
nego. Że próbowano za-
bić Papieża, tego Papieża, 
Jana Pawła II, w samym 
sercu chrześcijaństwa...

Jeep kończył właśnie drugie okrążenie placu Świętego 
Piotra, zbliżając się do prawej kolumnady, którą zwieńcza 
Spiżowa Brama. Ojciec Święty wychylił się z samochodu 
w kierunku dziewczynki o blond włosach, którą starano 
się mu podać. Nazywała się Sara, miała zaledwie dwa 
lata, ściskała w dłoni kolorowy balonik. Papież wziął ją na 
ręce i podniósł do góry, jakby pragnął pokazać ją wszyst-
kim, potem ucałował i uśmiechając się, oddał rodzicom. 

Była godzina 17.19. To odtworzono dopiero później. 
Przy ładnej pogodzie audiencje generalne odbywały się 
na placu, w porze popołudniowej. Tak było też tamte-
go dnia, tamtego 13 maja 1981 roku. Zachwycił mnie 
widok dłoni matki i ojca wyciągniętych w stronę pyza-
tego skarbu. Nawet nie usłyszałem za bardzo pierw-
szego strzału. Spostrzegłem jedynie setki gołębi, które 
niespodziewanie, wylęknione, poderwały się do lotu. 
Zaraz po tym padł drugi strzał. W momencie gdy go usły-
szałem, Ojciec Święty bezwładnie zaczął osuwać się na 
bok, prosto w moje ramiona. Instynktownie skierowa-
łem wzrok w kierunku, z którego padły strzały, choć tak 
naprawdę zobaczyłem to dopiero później na zdjęciach 
i  w  ujęciach telewizyjnych. Pośród zamętu szamotał się 
młodzieniec o ciemnych rysach. Po jakimś czasie dowie-
działem się, że był to zamachowiec, Turek Mehmet Ali Agca. 
Powracając teraz myślą do tamtej chwili, być może skiero-
wałem wzrok na całe to zamieszanie, aby nie widzieć, aby 
nie przyjąć do wiadomości tej straszliwej rzeczy, która się wy-
darzyła. A którą „czułem” w moich ramionach. Usiłowałem 

wesprzeć Papieża, choć on sprawiał takie wrażenie, jakby się 
poddał. Łagodnie. Naznaczony bólem, ale pogodny. Zapyta-
łem: „Gdzie?”. Odpowiedział: „W brzuch”. „Boli?”. On na to: 
„Boli”. Pierwsza kula, przeszywając okrężnicę i raniąc w kilku 
miejscach jelito cienkie, rozszarpała brzuch, po czym ‒ prze-
biwszy ciało na wylot ‒ spadła do wnętrza jeepa. Druga 
zaś po tym, jak otarła się o prawy łokieć i złamała palec 
wskazujący lewej ręki, zraniła dwie amerykańskie turyst-
ki. Ktoś krzyknął, żeby zabrać go do karetki. Ale karetka 
była po drugiej stronie placu. Jeep przejechał błyskawicz-
nie przez Bramę Srebrnych Dzwonów, potem wzdłuż uli-
cy Fundamentów, okrążając absydę Bazyliki, skierował 
się tunelem w dół, wjechał na dziedziniec Belwederu 
i w  końcu dotarł do watykańskiej służby zdrowia, gdzie 
oczekiwał powiadomiony tymczasem doktor Renato Buz-
zonetti, osobisty lekarz Ojca Świętego.

Wyjęli mi Papieża z ramion i położyli na posadzce w kory-
tarzu budynku. Dopiero wtedy zobaczyliśmy ogromną ilość 
krwi, która wypływała z rany postrzałowej. Buzzonetti zgiął 
mu nogi w kolanach pytając, czy może nimi poruszać. Poru-
szył. Lekarz kazał natychmiast udać się do polikliniki Gemel-
li. Nie był to przypadkowy wybór, ale dużo wcześniej prze-
myślana decyzja, przewidziana w przypadku konieczności 
umieszczenia Ojca Świętego w szpitalu. Karetka, która tym-
czasem dotarła do ambulatorium, odjechała z maksymalną 

prędkością. Tak zaczął się rozpaczliwy wyścig z czasem ulicą 
Viale delie Medaglie d’Oro. Alarm nie działał, na drodze tłok, 
kierowca bez przerwy naciskał na klakson. Papież tracił siły, 
ale nadal był przytomny. Wydawał z siebie ciche, coraz słab-
sze jęki. I modlił się słyszałem jak się modlił, mówiąc: „Jezu, 
Maryjo, Matko moja”. Gdy dotarliśmy do polikliniki, stracił 
przytomność. To właśnie wtedy uświadomiłem sobie, że 
jego życiu rzeczywiście grozi śmiertelne niebezpieczeństwo. 
Lekarze, którzy przeprowadzili zabieg, wyznali mi później, że 
operowali go, nie wierząc, dosłownie tak mi powiedzieli: nie 
wierząc, że pacjent miał szansę na przeżycie. Nie pamiętam 
już, czy to z przerażenia, które ogarnęło wszystkich, czy też 
z ogólnego poruszenia, zawieziono Ojca Świętego najpierw 
na dziesiąte piętro, po czym trzeba było zjechać na dziewiąte 
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do sali operacyjnej. W pewnej chwili usłyszałem czyjś głos: 
„Tędy będzie szybciej!”. Więc, aby skrócić drogę, sanitariusze 
wyważyli drzwi. Mnie też wpuszczono do środka, było dużo 
ludzi. Stałem tam w kącie i dowiadywałem się wszystkiego 
na bieżąco. Wystąpiły problemy z ciśnieniem krwi, z biciem 
serca. Najgorszy jednak okazał się moment, gdy doktor Buz-
zonetti, zbliżając się do mnie, poprosił, abym udzielił Ojcu 
Świętemu sakramentu namaszczenia chorych. Uczyniłem 
to natychmiast, choć z rozdartym sercem. To tak, jakby po-
wiedziano mi, że już nic nie da się zrobić. Poza tym, pierw-
sza transfuzja nie powiodła się. Potrzebna była kolejna. Tym 
razem lekarze z polikliniki oddali własną krew. Na szczęście 
tymczasem dotarł chirurg, profesor Francesco Crucitti, któ-
ry podjął się przeprowadzenia operacji, jako że ordynator, 
profesor Gian Carlo Castiglioni, przebywał w Mediolanie. 
I  wreszcie zabieg się rozpoczął. Byłem już poza salą ope-
racyjną. I modliłem się, modliłem, modliłem. Co jakiś czas 
przychodził do mnie któryś z lekarzy, informując o przebiegu 
operacji. Wtedy odmawiałem modlitwy dwa razy szybciej. 
Zawierzyłem się Panu Bogu, wzywałem imię Dziewicy Ma-
ryi... Po prawie pięciu i pół godzinie ktoś, kogo twarzy już dziś 
nie pamiętam, ale pamiętam jego słowa, przyszedł i powie-
dział mi, że operacja się zakończyła, że wszystko się udało 
i zwiększyła się szansa na przeżycie. Po przewiezieniu na salę 
reanimacyjną Ojciec Święty wybudził się z narkozy o świcie 
następnego dnia. Otworzył oczy, przyglądał mi się uważnie, 
jakby miał trudności z rozpoznaniem mnie, po czym wydo-
był z siebie słowa: „Boli... pić...”. A zaraz potem: „Jak z Bache-
letem...”. Widocznie przyszło mu na myśl to, co stało się z pro-
fesorem Vittorio Bacheletem, zabitym rok wcześniej przez 
Czerwone Brygady.

Po krótkim odpoczynku Papież obudził się ponownie 
wczesnym rankiem, znowu na mnie popatrzył, tym ra-
zem świadomie i ‒ niewiarygodne ‒ zapytał: „Odmówiłem 

kompletę?”. Wydawało mu się, że wciąż jest środa 13 maja. 
Pierwsze trzy dni były koszmarne. Ojciec Święty modlił się 
nieustannie. I cierpiał, cierpiał okrutnie. Ale jeszcze więk-
szym cierpieniem, tym wewnętrznym, głębokim, nieprze-
mijającym, było dla niego odejście kardynała Wyszyńskiego. 
Widziałem Prymasa dwa dni przed zamachem, w jego rezy-
dencji w Warszawie, przykutego do łóżka z powodu ciężkiej 
choroby. Ojciec Święty wysłał mnie tam, abym go odwiedził. 

Kardynał wiedział, że to już koniec, ale był pogodny, zawie-
rzył się całkowicie woli Bożej. Długo rozmawialiśmy, pragnął 
przekazać Papieżowi swą ostatnią wolę, napisał jeszcze list. 
Kiedy dowiedział się o zamachu, o tym, że Ojcu Świętemu 
groziło śmiertelne niebezpieczeństwo, kardynał Wyszyński 
jakby kurczowo uczepił się życia, nie chciał odejść, dopóki nie 
miał pewności... I dlatego przez trzy tygodnie trwał w niezno-
śnej agonii. Zamknął oczy dopiero wtedy, gdy potwierdzono 
mu, że życie Papieża nie jest już w niebezpieczeństwie.

Ze wzruszeniem przypominam sobie ostatnią krótką 
rozmowę telefoniczną pomiędzy umierającym Prymasem 
i wciąż bardzo osłabionym Papieżem. Słychać było wątły, le-
dwo słyszalny głos kardynała: „Połączyło nas cierpienie... Ale 
Ojciec jest uratowany”. A potem: „Ojcze Święty, pobłogosław 
mnie...”. Papież nie chciał wymówić tych słów, bo dobrze wie-
dział, że jest to ostatnie pożegnanie: „Tak, tak. Błogosławię 
Twoje usta... Błogosławię Twoje dłonie...”.

Życie Jana Pawła II wciąż jeszcze było zagrożone. Po po-
wrocie do Watykanu ponownie wystąpiła gorączka, której 
towarzyszyło ogólne złe samopoczucie i coraz ostrzejsze 
bóle. Należało powrócić do polikliniki Gemelli, a po odkryciu 
groźnego wirusa, zwanego citomegalovirus, przeprowadzo-
no drugą operację dla usunięcia przetoki. Tym razem wszyst-
ko się udało, nie wystąpiły żadne komplikacje. 14 sierpnia, 
w  wigilię uroczystości Wniebowzięcia, Ojciec Święty mógł 
definitywnie powrócić do domu. Teraz muszę się cofnąć 
w czasie. Muszę opowiedzieć o Fatimie...

Prawdę mówiąc, Jan Paweł II nie myślał o Fatimie w dniach, 
które nastąpiły po zamachu. Dopiero później, po odzyskaniu 
sił, zaczął zastanawiać się nad tą osobliwą zbieżnością. Za-
wsze 13 maja! 13 maja 1917 roku ‒ dzień pierwszych obja-
wień Maryi Dziewicy w Fatimie. 13 maja ‒ dzień, w którym 
próbowano go zabić. Wreszcie Papież postanowił. Poprosił, że 
chce zobaczyć trzeci „sekret”, przechowywany w Archiwum 
Kongregacji Nauki Wiary. Jeśli się nie mylę, ówczesny prefekt 
Kongregacji, kardynał Franjo Seper, wręczył dwie koperty ar-
cybiskupowi Eduardowi Martinezowi Somalo, substytutowi 
Sekretariatu Stanu, który je przyniósł do polikliniki Gemelli. 
Jedna koperta zawierała oryginalny tekst portugalski siostry 
Łucji, a druga ‒ tłumaczenie na język włoski. Były to dni dru-
giego pobytu w szpitalu. Tam właśnie Ojciec Święty przeczytał 
„sekret”, a po przeczytaniu nie miał już wątpliwości. W tej „wi-
zji” rozpoznał własne przeznaczenie. Przekonał się, że zostało 
mu ocalone życie, co więcej, zostało mu na nowo przekazane 
w darze dzięki Jej interwencji, dzięki Jej opiece. Tak, to praw-
da, „biskup w białych szatach” został zabity, jak podaje siostra 
Łucja. Natomiast Jan Paweł II uniknął niemal pewnej śmierci. 
A więc? A może właśnie to chciała powiedzieć? Że szlaki dzie-
jów i życia ludzkiego nie są z góry wyznaczone? I że istnieje 
Opatrzność, istnieje „macierzyńska dłoń” zdolna doprowadzić 
do tego, że chybił ten, który wymierzył pistolet, będąc całkowi-
cie pewny, że zabije? Ojciec Święty mówił: „Jedna ręka strze-
lała, a inna prowadziła kulę”. A dziś ta kula, odtąd na zawsze 
„nieszkodliwa”, tkwi w koronie figury Matki Boskiej Fatimskiej.

Kard. Stanisław Dziwisz: „Świadectwo” (fragmenty)
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Z DZiejów ParaFii 

ksiądz józef szymon arabski
Urodził się 3 września 1936 r. w Sarbi-

cach (na terenie parafii Wilamów, w die-
cezji włocławskiej), w rodzinie Alek-
sandra i Józefy z d. Szajrych. W 1937 r. 
rodzice przenieśli się do Ponętowa 
Dolnego w powiecie kolskim i zamiesz-
kali na terenie parafii Grzegorzew. Po 
zakończeniu drugiej wojny światowej 
Józef podjął naukę w szkole podstawo-
wej w Barłogach. Ukończył ją w 1950 r. 
i w tym samym roku rozpoczął naukę 
w  Niższym Seminarium Duchownym 

we Włocławku. Po jego ukończeniu w 1954 r. wstąpił do Wyż-
szego Seminarium Duchownym we Włocławku. Święcenia ka-
płańskie otrzymał 21 maja 1961 r. w katedrze włocławskiej.

Po święceniach kapłańskich był wikariuszem w parafiach: 
Osięciny (1961–1963), Złoczew (1963–1964), Brześć Kujawski 
(1964–1966), Skulsk (1966–1967), Słupca (1967–1968). Wy-
różniał się jako dobry katecheta.

W 1968 r. został skierowany na studia z zakresu historii 
sztuki na Wydziale Filozoficzno-Historycznym Uniwersytetu 
Adama Mickiewicza w Poznaniu. Faktycznie studiował tam 
już od 1965 r. jako wolny słuchacz. Studia ukończył w 1972 r., 
uzyskując stopień magistra na podstawie pracy „Złotnictwo 
nowożytne na Kujawach”, napisanej w Katedrze Historii Sztuki 
pod kierunkiem doc. dr. Eugeniusza Iwanoyki. W czasie studiów 
w miesiącach wakacyjnych (w sierpniu 1969 i lipcu 1970 r.) peł-
nił posługę duszpasterską w parafii katedralnej we Włocławku.

Po zakończeniu studiów od 1 IX 1972 r. pełnił funkcję notariu-
sza Kurii Diecezjalnej Włocławskiej, a także notariusza Sądu Bi-
skupiego (do 16 V 1973 r.). W tym czasie pełnił też funkcję kapela-
na w domu nowicjackim Zgromadzenia Sióstr Wspólnej Pracy od 
Niepokalanej Maryi przy ul. Leśnej 2 (do 1 IX 1973 r.), a następnie 
duszpasterza młodzieży akademickiej (od 1973 r.). Pracował także 
w Komisji Sztuki Kościelnej, najpierw od 4 IX 1972 r. jako jej czło-
nek, a potem od 24 X 1980 r. jako zastępca przewodniczącego.

Od 1972 r. przez dwadzieścia lat (do 1992 r.) był wykładow-
cą historii sztuki w Wyższym Seminarium Duchownym we 
Włocławku. Zawsze starannie przygotowany do wykładów, 
urozmaicał je, wyświetlając przeźrocza i prezentując ilustracje 
zabytków sztuki z albumów. Studentów zobowiązywał do pi-
sania prac dyplomowych o swoich kościołach parafialnych jako 
zabytkach sztuki (ok. 240 takich prac znajduje się w bibliotece 
Wyższego Seminarium Duchownego we Włocławku). 

W latach 1974–1979 kierował parafią Orle. Odrestaurował 
tu drewniany kościół parafialny. Następnie w latach 1979–1983 
kierował parafią Bądkowo. W tej parafii wykorzystał swoją pa-
sję historyka sztuki, odnawiając wnętrze świątyni. W tym czasie 
pełnił także funkcje: wicedziekana dekanatu lubranieckiego (od 
1977  r.), następnie wicedziekana dekanatu bądkowskiego (od 
1979 r.), a także rejonowego wizytatora katechizacji (od 1975 r.).

W dniu 30 czerwca 1983 r. bp Jan Zaręba powierzył ks. Arab-
skiemu kierowanie parafią katedralną we Włocławku, na sta-
nowisku wikariusza adiutora in omnibus (zastępcy proboszcza), 

zgodnie z propozycją długoletniego proboszcza tej parafii, ks. 
Jana Pawła Grajnerta; w tym samym roku (28 XI) ks. Arabski zo-
stał mianowany administratorem. Następnie po rezygnacji ks. 
Grajnerta, 1 IX 1984 r. został proboszczem parafii katedralnej. 
W 1985 r. został obdarzony godnością kanonika gremialnego ka-
pituły katedralnej. 

Głównym zadaniem ks. Arabskiego, zgodnie z zamysłem bi-
skupa Zaręby, miało być przyspieszenie restauracji katedry. W cią-
gu zaledwie pięciu lat swej pracy w katedrze zrobił wiele dla 
wystroju katedry. Dokończył odnawianie kaplicy św. Kazimierza. 
Przygotował ekspozycję średniowiecznego witraża w kaplicy św. 
Barbary. W 1986 r. rozpoczął restaurację  polichromii wykonanej 
w l. 1900‒1902 przez braci Jasińskich (zdążył zakończyć te prace 
tylko w prezbiterium). W latach 1983–1986 zostały odrestauro-
wane cztery obrazy Bartłomieja Strobla z nastawy dawnego ołta-
rza. Z jego inicjatywy w 1986 r. wydano folder Włocławska bazy-
lika katedralna. Boleśnie przeżył zniszczenie w katedrze w 1986 r. 
przez nieznanych sprawców dwóch obrazów, w tym jednego 
zabytkowego ‒ Św. Franciszka, pędzla Zurbarana. Zasób argenta-
riów katedralnych powiększył się o kielich ufundowany w 1984 r. 
przez bp. Jana Zarębę na 50-lecie swego kapłaństwa. 

Nadbudował piętro (lekka konstrukcja) nad salkami kateche-
tycznymi przy ul. Gdańskiej 6. Ogrodził murem od strony ul. Wy-
szyńskiego posesję używaną przez parafię. 

Utrzymanie właściwego poziomu duszpasterstwa w para-
fii było bardzo ważne dla ks. Arabskiego. Parafię rozumiał jako 
wspólnotę tworzących ją osób, uczestniczących w modlitwie, 
mszach i nabożeństwach sprawowanych w katedrze. Organizo-
wane w niej były także religijne koncerty muzyczne. By zwiększyć 
komfort wiernych uczestniczących w nabożeństwach katedral-
nych w okresie zimowym, postarał się o doprowadzenie do zado-
walającego stanu ogrzewania w katedrze. Dbał o dowartościo-
wanie nabożeństw okolicznościowych i okresowych: majowych, 
różańcowych, adwentowych, wielkopostnych itp. Bardzo zwracał 
uwagę na to, by wierni nie byli pozbawieni możliwości skorzysta-
nia z sakramentu pokuty. Ponieważ sam borykał się z kłopotami 
zdrowotnymi, dobrze rozumiał wagę opieki duszpasterskiej nad 
chorymi. Wiele uwagi poświęcał kazaniom dla dzieci.

Z powodu postępującej choroby, 30 VI 1988 r. zrezygnował 
z probostwa w parafii katedralnej. Pozostał jednak we Włocław-
ku, pełniąc różne funkcje w Kurii Diecezjalnej Włocławskiej. Był 
członkiem Komisji ds. Budownictwa Sakralnego i Kościelnego (od 
6 II 1988 r.), wiceprzewodniczącym diecezjalnej Komisji Sztuki Ko-
ścielnej (od 10 III 1988 r.), a także diecezjalnym konserwatorem 
zabytków, czyli przewodniczącym Wydziału Konserwacji i Zabyt-
ków w kurii (od 1 VII 1988 r.). Do 1992 r. należał także do Komisji 
Liturgicznej oraz Komisji Egzaminacyjnej. Jako penitencjarz kate-
dralny służył wiernym w  konfesjonale od 20 IX 1988 r. 

Zmarł 9 IX 1996 r. Został pochowany (12 IX) w kwaterze kapłań-
skiej na cmentarzu komunalnym we Włocławku przy al. Chopina. 
Jego nazwisko widnieje na tablicy upamiętniającej zmarłych rek-
torów i profesorów w seminarium włocławskim, a także na tabli-
cy z wykazem proboszczów we włocławskiej katedrze.

Na podstawie: Włocławski słownik biograficzny, t. 4, Włocła-
wek 2006, s. 2‒4. 

W pracy duszpasterskiej ks. Arabskiego wspomagali wikariusze: 
ks. Wojciech Kochański (30 VI 1983 – 1 VII 1986); ks. Józef Nowak 
(od 30 VI 1983); ks. Paweł Kacprzak (30 VI 1984 – 1 VII 1985 oraz 
od 1 VII 1986); ks. Mieczysław Łaszczyk (1 VII 1986 – 1 V 1987); ks. 
Jan Salamon (od 1 V 1987); ks. Piotr Sierzchała (od 1 V 1987). Chór 
katedralny prowadził w tym czasie ks. Józef Nowak (od 1983).
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13 maja – wspomnienie 
matki Bożej Fatimskiej

W 1917 roku w por-
tugalskiej Fatimie trójce 
dzieci ‒ Łucji, Franciszkowi 
i Hiacyncie ‒ objawiła się 
Matka Boża, by w obliczu 
moralnego kryzysu, za ich 
pośrednictwem wezwać 
cały świat do pokuty, na-
wrócenia i zadośćuczynie-
nia Bogu za wszystkie grze-
chy prywatne i publiczne. 
Przy okazji zbliżającego 
się wspomnienia Matki 
Bożej z Fatimy warto przy-
pomnieć sobie przesłanie, 
przekazane wówczas przez 
Niepokalaną.

Orędzie Fatimskie składało się z trzech części. Pierwsza 
dotyczyła wizji piekła i potępienia olbrzymiej liczby dusz, 
które same nie dbają o swoje zbawienie, a ponadto nie ma 
się kto za nie modlić i pokutować. Jakże jest to aktualne 
szczególnie dziś, gdy wiele ludzi żyje tak, jakby Bóg nie ist-
niał. Druga część Orędzia dotyczyła kary doczesnej, która 
wkrótce spadnie na świat za jego grzechy i odstępstwo od 
Boga. Jakże szybko proroctwo Maryi się spełniło. Nieco po-
nad 20 lat po objawieniach wybuchła II wojna światowa. 
A na świecie wkrótce rozpowszechniły się zapowiadane 
przez Panią Fatimską „błędy Rosji”, czyli potworne plagi 
w postaci bezbożnego komunizmu i przeróżnych związa-
nych z nim społecznych i moralnych dewiacji. Trzecia ta-
jemnica fatimska przedstawiała nam wizję nieuchronnej 
kary, jaka spada na świat i powoduje wielką katastrofę, 
rujnującą świat i pochłaniająca ofiary we wszystkich war-
stwach społecznych na czele z Ojcem Świętym, aż wresz-
cie, po oczyszczeniu, następuje wielki powrót do Boga. Bez 
względu na to, czy zamach na papieża Jana Pawła II uznać 
można za jedno ze znamion wypełnienia trzeciej tajemni-
cy czy nie, możemy być pewni, że ‒ biorąc pod uwagę stan 
moralny dzisiejszego świata ‒ prędzej czy później musi na-
dejść oczyszczająca Boża sprawiedliwość. Czy nasz Pan zo-
stawił nas bez żadnego ratunku w obliczu tych tragicznych 
zdarzeń? Nie. Matka Boża przyniosła nam środki zarad-
cze – poświęcenie przez papieża Rosji Jej Niepokalanemu 
Sercu i nabożeństwo Pięciu Pierwszych Sobót Miesiąca. 
Maryja wezwała ponadto do codziennego odmawiania 
różańca i przyjmowania umartwień w intencji nawróce-
nia grzeszników. Od nas tylko zależy, czy – i w jaki sposób 
– z nich skorzystamy. Najświętsza Dziewica zapowiedziała 
w Fatimie: „Na koniec Moje Niepokalane Serce zatriumfu-

je!" Na czym ten triumf może polegać? Pięknie pisał na ten 
temat prof. Plinio Correa de Oliveira: Czym może zatem być 
triumf Niepokalanego Serca Maryi, jeśli nie królowaniem 
Najświętszej Dziewicy przepowiadanym przez św. Ludwi-
ka Marię Grignion de Montfort? A czymże innym może 
być to królowanie, jeśli nie epoką cnoty, kiedy to ludzkość 
pojednana z Bogiem w łonie Kościoła, będzie żyła na zie-
mi według prawa Bożego, przygotowując się do chwały 
nieba. I pisał dalej prof. Correa de Oliveira: Najświętsza 
Dziewica doskonale przedstawiła w swoich objawieniach 
alternatywę: albo się nawrócimy, albo nadejdzie straszliwa 
kara. Lecz w końcu na świecie zakróluje Niepokalane Serce. 
Innymi słowy, w taki czy inny sposób, przy większych lub 
mniejszych cierpieniach ludzi, Serce Maryi zatriumfuje. 
Oznacza to, że według orędzia fatimskiego dni panowania 
bezbożności są policzone. (...) Z tego też powodu można 
kategorycznie stwierdzić bez najmniejszej obawy popad-
nięcia w sprzeczność, że Orędzie Fatimskie przewyższa to 
wszystko, co Opatrzność przekazywała ludziom w obliczu 
wielkich nawałnic dziejowych. 

Błogosławiony Jan Paweł II mówił, że Objawienia Fa-
timskie są wyraźnym znakiem Opatrzności w naszych 
czasach: Fatima pozwala nam dostrzec działanie Boga, 
opatrznościowego Przewodnika, cierpliwego i wyrozumia-
łego Ojca, także w XX wieku. Dlatego nie musimy się lękać. 
Prośmy Matkę Bożą Fatimską ‒ Panią Różańcową i błogo-
sławionych pastuszków Hiacyntę i Franciszka o łaskę wiary 
i nawrócenia. By Niepokalane Serce Maryi zatriumfowało 
jak najszybciej!
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misja siostry łucji

Podczas drugiego objawienia, gdy Łucja poprosiła 
o zabranie jej do nieba wraz z kuzynami, Maryja, jak już 
wiemy, odpowiedziała jej: — Tak, Hiacyntę i Francisz-
ka zabiorę niedługo. Ty jednak zostaniesz tu przez jakiś 
czas. Jezus chce posłużyć się tobą, aby ludzie mnie lepiej 
poznali i pokochali. Chce On ustanowić na świecie nabo-
żeństwo do mego Niepokalanego Serca. Słowa te wska-
zują, iż Łucja miała pozostać na tej ziemi nie tylko jako 
powierniczka objawionych przez Maryję Pannę tajemnic, 
lecz miała także wypełnić szczególną misję. Ten jakiś czas 
zapowiedziany przez Najświętszą Maryję Pannę trwał 
aż do dnia 13 lutego 2005 roku, który to dzień jest datą 
śmierci siostry Łucji w Karmelu w Coimbrze.

w służbie Bogu
Dnia 17 czerwca 1921 roku, Łucja opuściła Aljustrel, by zo-

stać uczennicą w Kolegium Sióstr Świętej Doroty w Vilar, na 
przedmieściach Porto. 24 października 1925 roku wstąpiła do 
Instytutu Świętej Doroty: została przyjęta jako postulantka 
do zakonu tej kongregacji znajdującego się w Tuy, w Hiszpa-
nii, tuż przy granicy z Portugalią. W dniu 2 października 1926 
roku została nowicjuszką, natomiast 3 października 1928 

roku złożyła swoje 
pierwsze śluby jako 
siostra konwerska. 
Sześć lat później, 
tego samego dnia 
października, złoży-
ła śluby wieczyste, 
przyjmując imię za-
konne siostry Marii 
Bolesnej. W okresie 
rewolucji komuni-
stycznej w Hiszpa-

nii, została przeniesiona ze względów bezpieczeństwa do ko-
legium Sardão, w Vila Nova de Gaia, gdzie przebywała przez 
jakiś czas. Później, 20 maja 1946 roku, siostra Łucja mogła 
nareszcie na nowo ujrzeć miejsce objawień, na drodze do 
Cova da Iria, do groty w Cabeço i do ziemi Valinhos. Dnia 25 
marca 1948 roku Łucja opuściła Instytut Świętej Doroty, aby 
wstąpić do Karmelu Świętego Józefa w Coimbrze, przyjmu-
jąc imię siostry Marii Łucji od Niepokalanego Serca. Dnia 13 
maja tego samego roku przyjęła habit św. Teresy i 31 maja 
1949 roku złożyła śluby jako karmelitanka bosa. W Karmelu 
w Coimbrze dokonała swego obarczonego misją Niepokala-
nej Matki żywota, miało to miejsce 13 lutego 2005 roku.

Orędzie Fatimskie nie zakończyło się po serii objawień 
z Cova da Iria w 1917 roku. Dnia 10 grudnia 1925 r. siostrze 
Łucji ukazali się w celi domu zakonnego św. Doroty w Pon-
tevedra Najświętsza Maryja Panna i obok niej Dzieciątko 
Jezus opierające się na świetlistej chmurze. Dzieciątko po-
łożyło jej dłoń na ramieniu, a Maryja pokazała jej w drugiej 
dłoni Serce otoczone cierniami. Wskazując na nie, Dzieciątko 

Jezus napomniało wizjonerkę tymi słowami: Zlituj się nad 
Sercem twej Najświętszej Matki, okolonym cierniami, które 
niewdzięczni ludzie wbijają w każdej chwili, a nie ma nikogo, 
kto by przez akt zadośćuczynienia te ciernie powyjmował. 
Maryja dodała: Córko moja, spójrz na Serce moje otoczo-
ne cierniami, które niewdzięczni ludzie przez bluźnierstwa 
i  niewdzięczność w każdej chwili wbijają. Przynajmniej ty 
pociesz mnie i przekaż, że tym wszystkim, którzy w ciągu pię-
ciu miesięcy, w pierwsze soboty, wyspowiadają się, przyjmą 
Komunię św., odmówią różaniec i będą mi towarzyszyć przez 
kwadrans, rozważając 15 tajemnic różańcowych, w intencji 
zadośćuczynienia mnie, w godzinę śmierci obiecuję przyjść 
z pomocą, ze wszystkimi łaskami potrzebnymi do zbawienia.

W dniu 15 lutego 1926 siostrze Łucji na nowo uka-
zuje się w Pontevedra Dzieciątko Jezus. Pyta ją, czy już 
rozpowszechniła nabożeństwo do Jego Przenajświętszej 
Matki. Łucja przedstawiła trudności podnoszone przez 
spowiednika, wyjaśniając, że matka przełożona jest go-
towa na to, lecz według owego księdza nie jest w stanie 
sama nic uczynić. Pan Jezus odpowiedział: – Oczywiście, 
że twoja przełożona sama nie może nic, ale z moją łaską 
może wszystko. Siostra Łucja przedstawia Mu także trud-
ności, jakie będą miały niektóre osoby, żeby przystąpić do 
spowiedzi w sobotę i prosi Go, by spowiedź była tak samo 
ważna podczas kolejnych ośmiu dni. Jezus odpowiada: – 
Tak, spowiedź może być ważna o wiele więcej dni, pod 
warunkiem, że gdy będą mnie przyjmować, będą w sta-
nie łaski uświęcającej i wyrażą intencję zadośćuczynie-
nia za znieważenie Niepokalanego Serca Maryi. Siostra 
Łucja podnosi także kwestię dotyczącą sytuacji, w której 
ktoś w momencie spowiedzi zapomni sformułować in-
tencję. Pan Jezus odpowiada na to pytanie następująco: 
— Mogą to uczynić przy następnej spowiedzi, wykorzy-
stując w tym celu pierwszą nadarzającą się okazję. 

Podczas czuwania w nocy z dnia 29 na 30 maja 1930 
roku Pan Jezus przemówił do siostry Łucji, podając jej roz-
wiązanie innego problemu: Praktykowanie tego nabożeń-
stwa będzie dopuszczone również w niedzielę po pierw-
szej sobocie, jeżeli moi księża – ze słusznych powodów 
– przyzwolą na to. Przy tej samej okazji Pan nasz daje Łucji 
odpowiedź na pytanie: Dlaczego pięć sobót, a nie dziewięć 
albo siedem, dla uczczenia cierpień Matki Bożej? Moja cór-
ko, powód jest bardzo prosty: jest pięć rodzajów zniewag 
i bluźnierstw przeciwko Niepokalanemu Sercu Maryi:

1. Bluźnierstwa przeciwko Niepokalanemu Poczęciu.
2. Przeciw dziewictwu Matki Bożej.
3. Przeciw Jej boskiemu macierzyństwu, przy równoczesnym 

sprzeciwie uznania Jej za Matkę rodzaju ludzkiego.
4. Czyny tych, którzy usiłują publicznie wpoić w serca 

dzieci obojętność, pogardę, a nawet nienawiść do tej 
Matki Niepokalanej.

5. Czyny takich, którzy profanują wizerunki Najświętszej 
Panny.

Źródło: www.fatima.pl/czytaj/artykuly 
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maj

8.05 – uroczystość św. Stanisława, Biskupa 
i Męczennika; imieniny Księdza Biskupa 
Stanisława Gębickiego

12.05 – Wniebowstąpienie Pańskie

13.05 – wspomnienie Matki Bożej Fatimskiej;  
32. rocznica zamachu na bł. Jana Pawła II;  
Msza święta w Bazylice Katedralnej  
i nabożeństwo fatimskie z procesją  
ulicami miasta – godz. 17.00

18.05 – I Komunia święta, godz. 12.00

19.05 – Zesłanie Ducha Świętego

21.05 – 41. rocznica święceń kapłańskich Biskupa 
Włocławskiego Wiesława Meringa

26.05 – Dzień Matki; Komunia święta rocznicowa, 
godz. 12.30

26.05 – Święcenia Diakonatu, godz. 16.00

30.05 – Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi 
Pańskiej (Boże Ciało) – uroczysta Msza święta 
z procesją eucharystyczną – godz. 10.00

2.06 – Święcenia Prezbiteratu, godz. 15.00

kalenDarium
najBliŻsZycH urocZystości

i wyDarZeŃ ParaFialnycH

kalenDarZ liturgicZny
urocZystość

najświętsZej maryi Panny
królowej Polski 

– 3 maja 2013 r.

czytanie i (ap 11, 19a; 12, 1–6a)
Gatunek literacki zwany apokalipsą (od II w. przed Chr. w twór-

czości tzw. apokaliptyków hebrajskich ten sposób pisania bardzo 
się rozwinął) charakteryzuje się m.in. niezwykle bogatą symboli-
ką. Odnajdujemy ją również w naszej perykopie. „Znak” (hebr. oth, 
maggefah – zjawisko niezwykłe, wskazujące na specjalną inter-
wencję Bożą) – ma charakter specjalny – jest „wielki” (gr. semeion 
mega). Użycie terminu semeion wskazuje od razu, że chodzi tu 
o znak zbawczy. „Niewiasta” – typowe dla Jana określenie Maryi 
(w Kanie, pod krzyżem) – każe się dopatrywać w obrazie również 
sensu maryjnego. Widzi się też tu swoistą inkluzję (też typową 
dla stylu Jana) obejmującą całą Biblię. Niewiasta na pierwszej i na 
ostatniej stronicy Księgi. „Obleczona w słońce” – symbol specjalnej 
bliskości, zażyłości z Bogiem, którego w Biblii słońce wielokrotnie 
symbolizuje. Jest to zresztą symbolika bardzo orientalna, by wspo-
mnieć tylko tarczę słoneczną jako rekwizyt w panteonie egipskim.

Te reminiscencje związku bóstwa ze słońcem przeszły i do Bi-
blii, która przybrała przecież kulturową szatę śródziemnomorską. 
Po reformie Echnatona egipskiego bożka Atona przedstawiano 
w formie tarczy słonecznej zakończonej dłońmi. Z kolei w Helio-
polis czczony był Atum (lokalna odmiana Atona) w postaci za-
chodzącego słońca. Bożek nieba – Horus wyposażony był w oczy 
w formie słońca i księżyca. Bożek wojny i główny – przed Atonem 
– patron Teb miał zaś głowę ozdobioną tarczą słoneczną z dwoma 
piórami. Wreszcie Mut, małżonka Atona z triady tebańskiej, przed-
stawiona była jako „oko słoneczne”. W apokaliptyce symbolika 
zaczerpnięta z kultur śródziemnomorskich (pamiętajmy, że są to 
czasy niezwykle bujnego przepływu informacji i idei w cesarskiej 
pax romana) zajmuje czołowe miejsce.

czytanie ii (ef 1, 3–6.11–12)
„Na wyżynach niebieskich” (gr. en tois ouranois) – zwrot ten po-

jawia się tylko w Liście do Efezjan (pięć razy). Komentatorzy pod-
kreślają, że nie należy rozumieć owego zwrotu w sensie lokalnym 
(nieba) ani też jako źródła życia nadprzyrodzonego (łaska). „Jest 
nim świat transcendentny, nadzmysłowy względem człowieka 
jako pole zmagań między Bożym planem zbawienia a działaniem 
Potęg (złych)”. „Jako przybranych synów” – w ten sposób odda-
je tłumacz niezwykle bogatą treść określenia hyiotesia, 
nieznanego w Starym Testamencie, a i bardzo rzadkiego – 
poza inskrypcjami i papirusami prawnymi – w grece poza-
biblijnej. Wyrażeniem tym posługuje się tylko Paweł w wy-
kładzie nauki o specjalnej Bożej miłości wobec człowieka.

ewangelia (j 19, 25–27)
Określenie „Niewiasta” ma u Jana sens głęboko mesjański, 

zwłaszcza w połączeniu z „Niewiastą” z Kany i „Niewiastą” 
z Apokalipsy. Wskazuje na to również fakt, że w świecie grec-
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ko-rzymskim nieznany był taki zwrot w odniesieniach syna do 
matki. W ustach Chrystusa Pana jest zatem ów zwrot (zwłasz-
cza w kontekście Rdz 3, 15) wyrazem Jego świadomości me-
sjańskiej. Kolejnym dowodem na to jest fakt, że umierający 
Zbawiciel troszczy się najpierw o losy dzieci (Jana), a nie Mat-
ki. Niejako wyznacza Maryi rolę macierzyńską wobec swoich 
uczniów. Ta kolejność – że najpierw Chrystus ma na względzie 
losy Jana (Kościoła) – jest tu bardzo znamienna.

6 nieDZiela wielkanocna
– 5 maja 2013 r.

czytanie i (dz 15, 1–2.22–29)
Gdy Paweł zakończył w roku 49 swoją pierwszą podróż mi-

syjną, zatrzymał się w swoim macierzystym Kościele w Antio-
chii Syryjskiej. Do Antiochii zaś przybyli w tym czasie chrześci-
janie pochodzenia żydowskiego, którzy oburzali się, że Paweł 
– w swojej pracy ewangelizacyjnej wśród pogan – rezygnował 
z wprowadzenia przepisów starotestamentalnych, a zwłasz-
cza obrzezania. Innymi słowy, chrześcijanie owi (zwie się ich 
„judaizantes” – żydujący) pragnęli, by poganie nie od razu sta-
wali się chrześcijanami, ale by przeszli – tak jak oni – ów etap 
przejściowy, mianowicie poddanie się wszystkim przepisom 
rytualnym Starego Testamentu. Paweł zaś i jego współpra-
cownicy żadną miarą na ów etap pośredni nie chcieli przystać. 
Doszło więc wśród gmin Syrii i Cylicji do rozdwojenia. Postano-
wiono wówczas, że dla rozstrzygnięcia sporu uda się delegacja 
do Jerozolimy, do Apostołów.

Kończy się rok 49. Widzimy, jak wielkim prestiżem cieszy-
ło się już wtedy grono Dwunastu z Piotrem na czele, do któ-
rego udano się po miarodajne rozstrzygnięcia. Apostołowie 
zebrali się i wydali dekret. Był to w istocie dekret pierwsze-
go Soboru Powszechnego. Na szczególną uwagę zasługuje 
wzmianka: „postanowiliśmy bowiem, Duch Święty i my”, co 
suponuje nieomylność dekretu jerozolimskiego. Wątpliwości 
zostały wyjaśnione po myśli Pawłowej i szybko też pisemny 
dekret soborowy przesłany został Kościołom lokalnym w An-
tiochii, Syrii i Cylicji.

Powstaje pytanie: dlaczego dekret Apostołowie obwaro-
wali czterema klauzulami? Otóż miały one charakter tym-
czasowy, a chodziło o to, by klauzule owe przyczyniły się do 
zachowania zgody i jedności, pokoju i miłości w lokalnych 
gminach syryjsko-cylicyjskich.

Tak więc po pierwsze: nowo ochrzczeni i wszyscy wierni 
winni powstrzymywać się od spożywania mięsa pochodzące-
go z ofiar składanych bożkom pogańskim. Była to tzw. sprawa 
idolotytów, którą potem św. Paweł poruszył również w Pierw-
szym Liście do Koryntian. Chodziło o to, że mięso z ofiar było 
potem sprzedawane na rynku w miejskich jatkach. Sobór za-
brania jego kupowania, gdyż mogłoby to być pojmowane jako 
aprobata kultów pogańskich. Po wtóre: w dekrecie zabrania 
się spożywania „krwi i tego, co uduszone”. W tym punkcie 
uchwała nawiązuje do ogólnego przekonania Semitów, we-
dług którego krew była siedliskiem życia. Nie należało jej więc 
spożywać, jak i mięsa z krwią (uduszonego), gdyż byłoby to 
wkroczeniem w prerogatywy samego Boga, który jest jedynym 
panem życia (= krwi).

Po trzecie wreszcie, dekret jerozolimski zabrania nierzą-
du. Rozumieć tu należy przede wszystkim tak bardzo roz-

powszechnioną na Wschodzie prostytucję sakralną, jak też 
małżeństwa – bardzo wtedy rozpowszechnione – pomiędzy 
bliskimi krewnymi.

czytanie ii (ap 21, 10–14.22–23)
W drugim czytaniu dalszy ciąg wizji ukazującej Kościół trium-

fujący w wieczności. Symbolika: dwanaście bram od czterech 
stron świata symbolizuje powszechność Kościoła; jaspis i kryształ 
symbolizują jego apostolskość. Cały Lud Boży zgromadzony wokół 
Baranka będzie jedną wielką świątynią Bożą.

ewangelia (j 14, 23–29)
W Ewangelii niepokojące zdanie: „Ojciec większy jest ode 

mnie”. Wiemy przecież z innych wypowiedzi natchnionych, że 
Chrystus jest równy Ojcu: „Ja i Ojciec jedno jesteśmy – kto widzi 
mnie, widzi i Ojca”. Tu Chrystus chce powiedzieć, że jest mniej-
szy od Ojca jako człowiek, bowiem przez wyniszczenie (= mękę 
i śmierć) Jego chwała jako Boga została pomniejszona. Chce przy-
gotować uczniów („powiedziałem wam to wcześniej”), by gdy bę-
dzie poniżony i wyśmiany, znieważony i ukrzyżowany, by i wtedy 
widzieli w Nim Boga.

urocZystość
wnieBowstąPienia PaŃskiego

– 12 maja 2013 r.

czytanie i (Dz 1, 1–11)
Święty Łukasz Ewangelista, lekarz z wykształcenia, jest najwy-

trawniejszym stylistą pośród pisarzy Nowego Testamentu. Język 
jego dzieł jest piękny, bogaty i różnorodny, jest to greka literacka 
tamtych czasów; rzecz jasna nie tak już doskonała, jak klasycz-
na. Wskazuje na to czytany dziś prolog do Dziejów Apostolskich. 
Zbudowany jest on – jak wykazują drobiazgowe badania – na 
wzór prologów spotykanych u pisarzy antycznych tej miary co 
Appian Marcelinus (znany w Polsce dzięki prof. A. Krawczukowi) 
czy Ksenofont w jego sławnym dziele Anabasis.

W tekście Łukaszowym, dziś czytanym, spotykamy ponadto 
liczne wyrażenia będące w użyciu u najznamienitszych umysłów 
greckiej epoki klasycznej: u Polibiusza, Demostenesa czy Arte-
midora. Apostrofy spotkanej u Łukasza („Mężowie galilejscy”) 
używa na przykład Sokrates w Apologii Platona. Już te przykłady 
– a można by je mnożyć – wskazują na dobre wykształcenie au-
tora Ewangelii i Dziejów. Za chwilę przekonamy się, że wszystkie 
owe literackie i językowe mrówcze badania nie są bez znaczenia.

Oto bowiem pomiędzy danymi Ewangelii na temat Wnie-
bowstąpienia a tekstem Dziejów zachodzi – przy pierwszym 
rzucie oka – niezgodność. Dziwne to, zważywszy, że oba opisy 
wyszły spod pióra tego samego autora. Ową niezgodność ekspo-
nują niekiedy powierzchowni krytycy. W Ewangelii Łukaszowej 
czytamy bowiem: „Potem wyprowadził ich ku Betanii” (20, 50). 
W  Dziejach zaś jest mowa, że wydarzenie Wniebowstąpienia 
miało miejsce na Górze Oliwnej – „wtedy wrócili do Jerozolimy 
z góry, zwanej Oliwną” (Dz 1, 12). Góra Oliwna leży niecały kilo-
metr od Jerozolimy, podczas gdy Betania znajduje się na połu-
dniowym stoku Góry Oliwnej kilkaset metrów dalej (dokładnie 
15 stadiów, czyli blisko 1800 m; por. J 11, 18). Gdzie zatem miało 
miejsce Wniebowstąpienie: w Betanii czy na samej Górze Oliw-
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nej? I tu z pomocą przychodzą nam właśnie analizy języka. Użyte 
przez Łukasza w Ewangelii greckiej wyrażenie héos prós należy 
tłumaczyć jako „ku”, „w kierunku”. Tak więc Betania była nie celem 
wędrówki Jezusa z uczniami, ale ogólnym kierunkiem. Inaczej: 
droga, którą przemierzali, wiodła do Betanii przez Górę Oliwną. 

czytanie ii (ef 1, 17–23)
By uchwycić główną myśl tego czytania, trzeba przypomnieć, 

że w kontekście poprzedzającym bezpośrednio dzisiejszy tekst 
pomieścił Apostoł przepiękny hymn na temat tajemniczego 
Bożego planu zbawienia wszystkich ludzi. Teraz zaś, przedsta-
wiwszy Efezjanom ów zachwycający plan zbawczy, Paweł prosi 
Boga, by adresaci jego Listu wniknęli i rozpoznali zbawcze Boże 
działanie. Prosi dla nich o „ducha mądrości”, prosi o „światłe 
oczy dla serca”. Jest to typowy semityzm, Semici bowiem przez 
serce określali całe życie wewnętrzne człowieka, serce było sie-
dliskiem poznania.

ewangelia (łk, 24, 46–53)
Święty Łukasz opisuje trzy chrystofanie: Marii Magdale-

nie rankiem w dniu Zmartwychwstania, po południu dwóm 
uczniom w drodze do Emaus i chrystofanię wieczorną – dzie-
sięciu uczniom zgromadzonym w Wieczerniku. Po tych opisach 
mamy w trzeciej Ewangelii zaraz relację o Wniebowstąpieniu. 
Święty Łukasz pisze tak, jakby wydarzenie to miało miejsce 
tego samego dnia: „Potem rzekł do nich [...], potem wyprowa-
dził ich ku Betanii” (Łk 24, 44 i 50). W Ewangelii Świętego Jana 
Pan Jezus mówi do Marii Magdaleny: „Nie zatrzymuj mnie [...] 
wstępuję bowiem do Ojca mego i Ojca waszego” (J 20, 17). 
Czwarty Ewangelista zdaje się mówić, że Pan Jezus wstąpił 
do nieba szybko po Zmartwychwstaniu. Innymi słowy: Ewan-
gelie nic nam nie mówią o czterdziestu dniach, zamieszczona 
tylko w  Dziejach Apostolskich (1, 3) ma charakter – zdaniem 
większości komentatorów – tylko symboliczny. Stąd mówie-
nie o Wniebowstąpieniu – powiadają owi komentatorzy – jest 
innym sposobem eksplikacji prawdy o Zmartwychwstaniu. 
Jeszcze inaczej: teologię wywyższenia Chrystusa Pana auto-
rzy nowotestamentalni przedstawiają dwojako, raz mówiąc 
o Zmartwychwstaniu, drugi raz o Wniebowstąpieniu. W grun-
cie rzeczy zaś – jak pisze jeden z badaczy – „chodzi o jedno i to 
samo misterium”.

urocZystość
Zesłania DucHa świętego

– 19 maja 2013 r.

czytanie i (Dz 2, 1–11)
W trzecim miesiącu roku – Siwan (nasz maj–czerwiec), w sie-

dem tygodni po święcie Paschy obchodzono w Izraelu święto Ty-
godni (Wj 34, 22; Pwt 16, 9) zwane też świętem Żniw (Wj 23, 16) 
albo Pierwocin (lb 28, 26). Zhellenizowani Żydzi aleksandryjscy, 
mówiący po grecku, nazwali to święto: „Dniem Pięćdziesiątni-
cy” (po grecku: Pentekoste hemera).

Celem tego święta było podziękowanie Bogu za zbiory. Świę-
to Tygodni, czyli Żniw, należało – oprócz święta Paschy – Przaśni-
ków – (w pierwszym miesiącu roku – Nisan) i Święta Namiotów 
albo Kuczek (w siódmym miesiącu – Tiszri) – do najważniej-
szych świąt izraelskich. Na święto Zbiorów, czyli Tygodni, Żydzi 

mieszkający na terenie Palestyny zobowiązani byli pielgrzymo-
wać do świątyni jerozolimskiej. Przybywali też tłumnie na Dzień 
Pięćdziesiątnicy Żydzi z diaspory, żyjący w krainach nawet tak 
odległych, jak libia i Cyrena, Media czy Mezopotamia.

W Dniu Pięćdziesiątnicy składano w ofierze dwa chleby z no-
wej mąki oraz trzynaście zwierząt – siedem jednorocznych ja-
gniąt, cielę, dwa baranki, dwa barany i kozła. Wyrazem wdzięcz-
ności Bogu za płody roli były też uczty, jakie urządzano w Dniu 
Pięćdziesiątnicy, zapraszając na nie wdowy i sieroty, ubogich 
i nieszczęśliwych.

Jeden z przepisów prawnych związanych z tym świętem 
nakazywał też – co miało głębokie znaczenie społeczne – po-
zostawienie części zbiorów dla biednych i nic nieposiadających. 
Głosił on: „Nie powinieneś żąć aż do krańców twojego pola i nie 
powinieneś urządzać zbiorów dla biednych i nic nieposiadają-
cych. Na płaszczyźnie religijnej rozważano szczególnie zawarcie 
Przymierza na Synaju i otrzymanie Dziesięciu Przykazań.

czytanie ii (1 kor 12, 3b–7.12–13)
Młoda gmina koryncka po wyjeździe Pawła przeżywała różne 

trudności. Podział na stronnictwa (Apollona, Pawła, Kefasa), szu-
kanie sprawiedliwości przed trybunałami pogańskimi, swoboda 
obyczajów – oto niektóre tylko przyczyny napisania przez Pawła 
Pierwszego, Listu do Koryntian (w 56 roku z Efezu). W Liście tym 
znalazły się też odpowiedzi w różnych doniosłych sprawach, 
o które zapytywali Koryntianie: w kwestii małżeństwa i dziewic-
twa, spożywania mięsa z ofiar składanych pogańskim bożkom 
(tzw. idolotytów) oraz w sprawach porządku na zebraniach litur-
gicznych. Jednym z newralgicznych punktów, który wprowadzał 
niepokój w młodej gminie, była sprawa darów i posług we wspól-
nocie miejscowego Kościoła korynckiego. Przeciwstawiano sobie 
wzajemnie różne dary i łaski Ducha Świętego, jak dar wykładania 
nauki objawionej, dar uzdrawiania, łaskę heroicznej wiary, dar 
prorokowania, rozpoznawania prawdy, mówienia różnymi języka-
mi czy ich rozumienia. Na tle owych posług, umiejętności i spe-
cjalnych łask Bożych powstawały między Koryntianami wzajemne 
zawiści, spory i niechęci. Tak skłóconym chrześcijanom Paweł przy-
pomina, że są jednym Ciałem i że wszystko dobro działa w nich je-
den i ten sam Duch, „sprawca wszystkiego we wszystkich”.

ewangelia (j 20, 19–23)
„Wieczorem owego pierwszego dnia tygodnia” – to znaczy 

w pierwszy dzień po szabacie, czyli w niedzielę, w dniu swe-
go Zmartwychwstania ukazał się Chrystus zgromadzonym 
w Wieczerniku Apostołom. To już piąte objawienie się (chry-
stofania) Pana w tym dniu. O świcie ukazał się Marii Magda-
lenie (J 20, 14–17) i niewiastom (Mt 28, 9–10), potem Piotro-
wi (Łk 24, 33–35, 1 Kor 15, 4). Po południu dwóm uczniom 
w drodze do Emaus (Łk 24, 13–32). A wieczorem ukazuje się 
zebranym w Wieczerniku Apostołom. Zebrani otrzymują apo-
stolską misję odpuszczania grzechów. Misja ta zakotwiczona 
jest w misji samego Chrystusa, który też został posłany przez 
Ojca. Tradycja chrześcijańska od początku i nieprzerwanie upa-
truje w tych słowach ustanowienia sakramentu pokuty. Słowa 
Chrystusa znalazły się w definicji dogmatycznej Soboru Try-
denckiego (1545–1563) na temat sakramentu pokuty (D 913).

Zmartwychwstały pozdrawia uczniów uroczystą formu-
łą hebrajskiego powitania: „Pokój wam”. Hebrajskie szalom 
(= pokój) ma zakres bardzo szeroki i oznacza wszelkie dobra, 
potrzebne człowiekowi do jego harmonijnego rozwoju.
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urocZystość najświętsZej trójcy

– 26 maja 2013 r.
czytanie i (Prz 8, 22–31)

W księgach mądrościowych Starego Testamentu często spotykamy 
się z personifikacją Bożej Mądrości. Przymiot Boży – Mądrość przed-
stawia się jako działającą osobę. O swoim rodowodzie i o swojej dzia-
łalności Mądrość przemawia jako działająca i mówiąca postać ludzka. 
Animizacja Mądrości powoduje, że fragment dzisiejszy jest przepięk-
nym tekstem poetyckim, co zwraca naszą uwagę na reguły jego in-
terpretacji. Przy czytaniu Pisma Świętego należy właśnie uwzględnić 
poszczególne rodzaje i gatunki literackie tekstów, by przez nie dojść 
dopiero do istotnej myśli objawionej. Autorzy Nowego Testamentu 
widzą w tym poetyckim hymnie na cześć Mądrości drugą Osobę Trój-
cy Przenajświętszej – Syna Bożego Jezusa Chrystusa. Tak mówi wielo-
krotnie św. Paweł. „My głosimy Chrystusa ukrzyżowanego, który jest 
[...] mocą i Mądrością Bożą” – pisze Apostoł w Pierwszym Liście do Ko-
ryntian (1 Kor 1, 23–24; por. też: Kol 1, 15–16). Z kolei św. Jan ukazuje 
Chrystusa jako Mądrość w swoim Prologu do Ewangelii, która zresztą 
cała przedstawia Zbawiciela jako najwyższą Mądrość Bożą.

czytanie ii (rz 5, 1–5)
Dzięki zbawczej śmierci i zmartwychwstaniu Chrystusa, który 

był jednocześnie drugą Osobą Boską, wszyscy dostąpiliśmy uspra-
wiedliwienia, czyli odpuszczenia grzechów. Św. Paweł przedstawia 
ponadto inne owoce usprawiedliwienia. We fragmencie dziś czyta-
nym mówi o trzech: pokój z Bogiem, uczestnictwo w chwale Bożej, 
nadzieja wśród cierpień.

Pokój z Bogiem oznacza pojednanie ze Stwórcą, przywrócenie jed-
ności zerwanej przez grzech pierworodny. „Nadzieja chwały Bożej” – 
wyrażenie to można rozumieć dwojako: albo jako zrozumienie mocy 
i potęgi Bożej przejawiającej się w przyrodzie i Kosmosie, albo jako 
oglądanie i pojmowanie istoty Bożej w wieczności. Wreszcie wytrwa-
łość wśród cierpień to trzeci dar usprawiedliwienia. Dla wierzących 
bowiem nawet doświadczenia, udręki i ucisk są drogą do osiągnięcia 
obiecanej nagrody, a nie tylko straszliwymi zrządzeniami losu.

ewangelia (j 16, 12–15)
W pierwszym czytaniu w sposób jeszcze niewyraźny objawio-

na została tajemnica drugiej Osoby Boskiej. Z perspektywy Nowe-
go Testamentu widzimy, że w tym natchnionym tekście wyraźnie 
mowa jest o Chrystusie – Mądrości Bożej. W drugim czytaniu św. 
Paweł mówi o dziele Syna – usprawiedliwieniu, którego skutkiem 
jest pokój z Ojcem – pierwszą Osobą Trójcy. Mówi też o działal-
ności Ducha Świętego, który utwierdza w nas miłości ku Bogu 
i  człowiekowi. Ta nauka o Trójcy Przenajświętszej ma podstawę 
w  samych wypowiedziach Chrystusa. We fragmencie Modlitwy 
Arcykapłańskiej – czytanym dziś – Zbawiciel mówi wyraźnie o so-
bie, Ojcu i Duchu Świętym – Duchu Prawdy.

urocZystość najświętsZego  
ciała i krwi cHrystusa

– 30 maja 2013 r.
czytanie i (rdz 14, 18–20)

Spotkanie Abrahama z Melchizedekiem, królem Szalemu, sta-
nowi jedno z najbardziej zagadkowych wydarzeń w historii pa-

triarchalnej. Prawie cała tradycja judaistyczna oraz wielu ojców 
Kościoła identyfikuje Szalem z Jerozolimą. Sam Melchizedek, 
noszący imię pochodzenia kananejskiego (por. Adonisedek – król 
Jerozolimy, Joz 10, 1), które można przetłumaczyć jako „król spra-
wiedliwości” (por. Hbr 7, 2), pojawia się w opowiadaniu w sposób 
dość tajemniczy. Jako król Jerozolimy, którą Bóg Izraela wybierze 
później na miejsce swego zamieszkania, i jako kapłan Boga Naj-
wyższego uprzedzający kapłaństwo lewitów jest on przedsta-
wiony w Ps 110, 4 jako figura Dawida, który ze swej strony jest 
figurą Mesjasza.

Z kolei w Hbr 7 osoba Melchizedeka stanowi figurę ka-
płaństwa Chrystusa. Tradycja patrystyczna w chlebie i winie, 
które Melchizedek przyniósł Abrahamowi, widzi zapowiedź 
Eucharystii i prawdziwej ofiary. Słowa Melchizedeka zawiera-
ją podwójne błogosławieństwo Boga. Jest to słowo skuteczne 
i nieodwołalne, ponieważ ostatecznie to sam Bóg błogosławi, 
choć przez człowieka. Ale człowiek błogosławi również Boga, 
wychwalając Jego wielkość i dobroć, gdy znajduje ich potwier-
dzenie w faktach zbawczych.

czytanie ii (1 kor 11, 13–26)
Święty Paweł zwraca uwagę Koryntianom na ich niewłaściwe 

zachowanie podczas Wieczerzy Pańskiej. Z kontekstu całego roz-
działu 11 wynika, że we wspólnocie korynckiej Eucharystia była 
połączona z braterskim posiłkiem, zwanym agape. Dla wielu ta 
ostatnia była ważniejsza niż sama Eucharystia, a pożywienie, któ-
re z sobą przynosili, istotniejsze niż Ciało i Krew Pańska. Inni zno-
wu sami spożywali cały posiłek, nie troszcząc się zupełnie o to, 
czy również najbiedniejsi członkowie wspólnoty mają co jeść. 
Dlatego św. Paweł przypomina im tradycję apostolską dotyczącą 
Eucharystii i jej znaczenia dla chrześcijańskiego życia. Eucharystia 
jest uobecnieniem ofiarnej śmierci Jezusa. Jak spożywanie pas-
chalnego baranka przypominało Izraelitom wyzwolenie z Egiptu, 
tak Eucharystia przypomina chrześcijanom, że w śmierci Jezusa 
Bóg uwolnił ich spod panowania grzechu i zła. Ich postępowa-
nie zatem powinno być zgodne z tym, co celebrują podczas 
Wieczerzy Pańskiej.

ewangelia (łk 9, 11–17)
Łukasz podaje tylko jedno opowiadanie o nakarmieniu tłu-

mów, przejęte od Marka (6, 30–44) i redakcyjnie przepracowane 
w duchu jego własnej koncepcji teologicznej. Łukaszową rękę wi-
dać w następujących miejscach: Jezus mówi o Królestwie Bożym 
i leczy potrzebujących uzdrowienia. Włączając ludzi w głoszenie 
panowania Boga i w uzdrawianie fizycznych ułomności, staje się 
Zbawicielem ubogich i grzeszników. Okoliczności towarzyszące 
nakarmieniu tłumów wskazują na wyraźnie zaznaczone tło litur-
giczne. Zwrot „dzień począł się chylić ku wieczorowi” jest aluzją 
do czasu sprawowania Eucharystii (por. Łk 24, 29), a wielkość 
grup po 50 osób stanowi przybliżoną ilość wierzących w Kościele 
domowym.

Całe opowiadanie wykazuje również chrystologiczną orien-
tację. Jezus jest nauczającym i uzdrawiającym Panem, zawsze 
pomagającym Zbawicielem, potrafi wyprowadzić ludzi z każdej 
beznadziejnej sytuacji. Perykopa osiąga swój punkt kulminacyjny 
w wersecie 16. W geście wzięcia, łamania i rozdzielania chleba, 
jak również w modlitwie dziękczynnej, Łukasz używa ustalonych 
formuł, które odzwierciedlają liturgiczną praktykę Wieczerzy Pań-
skiej. Opowiadanie kończy się wzmianką o nasyceniu się wszyst-
kich, która przypomina motyw nasycenia z Wj 16, 8.12.
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Z Życia ParaFii  kwiecień
2013

28.03 – Msza Krzyżma  
w Bazylice Katedralnej

We włocławskiej katedrze bp Wiesław Mering prze-
wodniczył Mszy Krzyżma, podczas której wzywał kapła-
nów do życia zgodnego z zasadami Ewangelii i opartego 
na modlitwie. W Mszy św. uczestniczyło 250 kapłanów 
wraz z ministrantami z całej diecezji. Prezbiterzy odno-
wili przyrzeczenia kapłańskie. Na zakończenie liturgii 
bp Mering podpisał odnowione statuty diecezjalnych 
Kapituł i wręczył pierwsze egzemplarze ich prepozytom. 
„Dzisiejszy dzień przypomina nam, że jesteśmy uczest-
nikami Chrystusowego kapłaństwa. Ten dzień to jakby 
zbiorowa rocznica wszystkich, którzy przyjęli święcenia 
kapłańskie” – mówił w homilii bp Mering. Biskup wło-
cławski odwołując się do czasu, kiedy Benedykt XVI ogło-
sił Rok Kapłański, powiedział, że papież wtedy wyznaczył 
drogę, która jest wskazówką, jak iść przez kapłaństwo: 
„Kapłan zostawia wszystko, by oddać się w pełni Bogu”. 
Jak zaznaczył, w Roku Wiary w sposób zupełnie nieocze-
kiwany przez wybór nowego papieża Bóg postawił nam 
zupełnie inny, nieco zapomniany już wzór – św. Francisz-
ka z Asyżu, podkreślając, że ten święty jest coraz bardziej 
niewygodny dla tych, którzy chcą kroczyć drogą, którą 
wyznacza Pan. Po homilii nastąpiło odnowienie przyrze-
czeń kapłańskich, a po liturgii eucharystycznej Biskup 
Włocławski konsekrował krzyżmo, a także poświęcił olej 
chorych. Po promulgowaniu nowych statutów trzech 
diecezjalnych Kapituł kanonickich, bp Mering odznaczył 
godnością kanonika honorowego Kapituły Katedralnej 
ks. prał. Romana Walczaka, który pełni funkcję sekreta-
rza Nuncjatury Apostolskiej w Lizbonie. Na zakończenie 
Mszy św. poszczególne delegacje złożyły życzenia księ-
żom biskupom i kapłanom. W  imieniu duchowieństwa 
diecezji życzenia biskupom złożył ks. prał. Marian Broni-
kowski, wikariusz biskupi.

28.03 – Święte Triduum Paschalne: 
Msza Wieczerzy Pańskiej

We włocławskiej Bazylice Katedralnej obchody Świętego 
Triduum Paschalnego rozpoczęły się Mszą Wieczerzy Pań-
skiej sprawowaną pod przewodnictwem ks. bp. Wiesława 
Meringa. Mszę św. koncelebrowali: bp Stanisław Gębicki 
i bp senior Bronisław Dembowski wraz z grupą kapłanów. 
Dzisiaj naszą uwagę kierujemy na tajemnicę ustanowienia 
Eucharystii. To w Wieczerniku po raz pierwszy rozległy się 
słowa, które zmieniły życie nie tylko Apostołów” – mówił 
w homilii bp Mering. Podkreślił, że to właśnie Eucharystia 
buduje jedność Kościoła: „W Wieczerniku wszystko się 
stało. W Wieczerniku wszystko się zaczęło”. Kaznodzieja 
mówił, że potrzeba dużo pokory, zaufania, ale i uniżenia 
w zrozumieniu tego, co uczynił Jezus podczas ostatniej 
Wieczerzy. „Jakże to Mistrz może klękać i myć stopy swo-
im uczniom?” – zastanawiał się bp Mering, po czym dodał, 
cytując słowa Jezusa: „Tak jak Ja czynię, tak i wy czyńcie”. 
Podejmując głębszą refleksję nad tajemnicą ustanowie-
nia Eucharystii, hierarcha szczególnie podkreślił, że Jezus 
z Wieczernika wymaga wyraźnie gotowości do pełnienia 
służby. „Ta służba ma dokonywać się w Kościele i przez Ko-
ściół. Służba ma się wyrażać przez wierność i służbę tym, co 
są w Kościele” – mówił biskup włocławski. Wskazał również 
na wielką wartość i znaczenie w życiu chrześcijanina adoracji 
Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie. Przywołał postaci 
Matki Teresy i Jana Pawła II, wskazując na nich, jako na przy-
kłady wzorowego trwania przed Panem. Kaznodzieja powie-
dział za bł. Janem Pawłem II, że „adoracja to najlepszy środek, 
który może zmienić świat”. Celebracja zakończyła się wspól-
nym sprawowaniem Komplety – brewiarzowej modlitwy na 
zakończenie dnia, której przewodniczył Pasterz Diecezji.

29.03 – Święte Triduum Paschalne: 
Liturgia Męki Pańskiej

Wielkopiątkowej liturgii Męki Pańskiej we włocławskiej 
katedrze przewodniczył biskup pomocniczy Stanisław Gę-
bicki. Hierarcha wezwał zebranych do przylgnięcia do Chry-
stusowego krzyża ze swoimi słabościami, z cierpieniem, sa-
motnością, z wszystkim, co tkwi w naszym sercu. Po liturgii 
słowa, zgodnie z obrzędami liturgii Męki Pańskiej, bp Gębic-
ki poprowadził adorację krzyża, obrzęd Komunii św., a na-
stępnie procesję do grobu Pańskiego. Bp Gębicki wygłosił 
homilię, w której pytał o miejsce krzyża w życiu człowieka 
i miejsce człowieka pod krzyżem. „Dzisiejsza liturgia prowa-
dzi nas pod krzyż, każe patrzeć na Ukrzyżowanego. Dzisiaj 
chcemy wniknąć w tajemnicę krzyża” – mówił kaznodzieja. 
Zachęcał do przylgnięcia do krzyża na wzór bł. Jana Pawła 
II. Kaznodzieja zastanawiał się, dlaczego tak jak wtedy w Je-
rozolimie, tak samo i dzisiaj nie zawsze chcemy zrozumieć 
krzyż. „Czasami stajemy pod krzyżem, by odnaleźć samego 
siebie, a czasami widok Chrystusowego krzyża nas drażni. 
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Ile było już szyderstw, a ile zachwytu, bo przecież historia 
lubi się powtarzać” – mówił bp Gębicki. Biskup ubolewał, 
że symbol chrześcijaństwa znika z codziennego życia: „Dziś 
nie brakuje tych, których razi widok krzyża. Naszym chrze-
ścijańskim obowiązkiem jest bronić krzyża, również w prze-
strzeni publicznej. Przecież życiowy krzyż może być szansą 
zobaczenia Boga, zdania się na miłość Boga albo pozostać 
powodem buntu i beznadziei”.

30.03 – Święte Triduum Paschalne: 
Liturgia Wigilii Pachalnej

30 marca, o godz. 21.30 we włocławskiej bazylice ka-
tedralnej rozpoczęła się uroczysta celebracja Wigilii Pas-
chalnej, której przewodniczył biskup włocławski Wiesław 
Mering. Wśród koncelebransów obecny był ks. bp Broni-
sław Dembowski. W liturgii uczestniczyły siostry zakonne, 
klerycy WSD oraz liczni wierni. Wigilia Paschalna składała 
się z  pięciu części: liturgii światła, liturgii słowa, liturgii 
chrzcielnej, liturgii eucharystycznej. Tym razem procesja re-
zurekcyjna z przyczyn pogodowych nie odbyła się. W homi-
lii bp Wiesław Mering postawił zgromadzonym wiele pytań 
odnoszących się do czytań z bogatej tej nocy liturgii słowa, 
a jednocześnie wprowadzających w tajemnicę dzisiejszego 
dnia. Biskup zaznaczył, że ta noc przypomina prawdę zwy-
cięstwa Jezusa nad śmiercią, a pusty grób to największy 
dar Boga dla tych, którzy w Niego wierzą. Bp Mering poddał 
refleksji teksty wszystkich ośmiu czytań, jakie tej nocy usły-
szeli wierni zgromadzeni na liturgii.

31.03 – Święte Triduum Paschalne: 
Msza święta w uroczystość 

Zmartwychwstania Pańskiego

W Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego bp Wiesław 
Mering przewodniczył Mszy św. o godz. 9.30 we włocław-
skiej katedrze. Mszę św. koncelebrowali: ks. bp senior Broni-
sław Dembowski oraz profesorowie i moderatorzy WSD we 
Włocławku. Homilię wygłosił ks. dr Michał Sadowski – pre-
fekt ds. wychowania w WSD we Włocławku.  „Tragiczne wy-
darzenia, dziwna sytuacja, którą zastały kobiety w grobie 
były powodem zdziwienia, niepokoju i strachu, które prze-
mieniły się w radość” – mówił ks. Sadowski. Zwrócił uwagę 
na to, że słuchając co roku podobnych czytań, możemy czuć 
się znużeni, bo wciąż chcemy czegoś nowego od Kościoła. 
Tymczasem prawda o zmartwychwstaniu jest niezmienna, 
choć – jak podkreślił kaznodzieja – adresowana jest co roku 
do nieco innych nas. Ks. Sadowski zaznaczył, że Jezus w tych 
dniach zostawia nam testament, aż do skończenia świata. 
„Potrzeba nam słuchania i obserwacji, potrzeba nam od-
rzucenia tego, co przeciwne jest postawie nawrócenia” – 
mówił kaznodzieja. W refleksji nad zmartwychwstaniem 
ks. Sadowski zwrócił również uwagę na to, że to wielkie 
wydarzenie nie może być tylko spektaklem, który wzrusza 
przez chwilę. Dlatego należy zapytać, czy pustka grobu ma 
szansę przekazać te treści, które powinny być najważniej-

sze dla człowieka. Na końcu homilii kaznodzieja zaznaczył, 
że „paradoksalnie wiosna zmartwychwstania jest właśnie 
dzisiaj”. Po czym zachęcił, by owej wiosny nie zabrała ja-
kakolwiek złudna zima. Na zakończenie Eucharystii ks. bp 
Wiesław Alojzy Mering udzielił wszystkim uroczystego bło-
gosławieństwa.

1.04 – Poniedziałek Wielkanocny; 
rocznica ingresu  

bp. B. Dembowskiego

Jak co roku, w Poniedziałek Wielkanocny obchodziliśmy 
rocznicę święceń biskupich i ingresu do katedry włocław-
skiej Biskupa Seniora Bronisława Dembowskiego. Mszy 
świętej o godzinie 9.30 przewodniczył dostojny Jubilat, zaś 
okolicznościową homilię wygłosił ksiądz kustosz Radosław 
Nowacki. Ks. Nowacki w imieniu całej wspólnoty parafialnej 
skierował pod adresem Księdza Biskupa słowa serdecznych 
życzeń, wyrażając równocześnie ogromną wdzięczność za 
wszelką życzliwość, jaką bp. Dembowski nieustannie darzy 
Parafię Katedralną. 

10.04 – Trzecia rocznica  
katastrofy smoleńskiej

Mszy św. 10 kwietnia 2013 r. o godz. 18.30 w trzecią 
rocznicę katastrofy lotniczej pod Smoleńskiem przewod-
niczył biskup senior Bronisław Dembowski. Na Eucharystii 
zgromadzili się księża Kapituły Katedralnej, pracownicy Ku-
rii Diecezjalnej, moderatorzy, profesorowie i alumni WSD, 
siostry zakonne, przedstawiciele ugrupowań politycznych 
oraz wierni świeccy. „Ojczyzno ma, tak wiele razy we krwi 
skąpana...” – tymi słowami rozpoczął homilię proboszcz 
parafii katedralnej ks. Radosław Nowacki. Stwierdził, że te 
słowa towarzyszą wciąż tym, którzy noszą w sercu pamięć 
o osobach, które zginęły trzy lata temu pod Smoleńskiem. 
Podkreślił, że spotkanie na Mszy św. w rocznicę katastrofy 
jest oddaniem czci wszystkim tym, którzy w niej zginęli. 
Ks.  Nowacki zachęcił do modlitwy, by krzyż jednoczył, by 
dzięki krzyżowi wyjaśnić to, co niejasne. Apelował do zgro-
madzonych, by prosili Boga, aby polski naród kierował się 
mądrością i nie zapominał o swojej historii.
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Na zakończenie Eucharystii ks. bp Bronisław Dembowski 
udzielił wszystkim pontyfikalnego błogosławieństwa, po 
czym wraz ze zgromadzonymi udał się pod umieszczoną na 
katedrze włocławskiej tablicę upamiętniającą ofiary katastro-
fy smoleńskiej, by tam modlić się w intencji ofiar. Po wspólnej 
modlitwie pod tablicą złożono kwiaty i zapalono znicze. 

18.04 – Diecezjalny Dzień  
Świętości Życia

18 kwietnia 2013 r. biskup włocławski Wiesław Mering 
przewodniczył Eucharystii sprawowanej z okazji IX Na-
rodowego Dnia Życia oraz Dnia Świętości Życia, którego 
obchody zostały przeniesione na czas po świętach wiel-
kanocnych. Na Mszy św. homilię adresowaną głównie do 
zebranej w katedrze młodzieży, przybyłej z Włocławka 
i okolic, wygłosił kanclerz Kurii Diecezjalnej ks. prał. dr Ar-
tur Niemira. Podczas tegorocznych obchodów Dnia Życia 
uczestnicy zapoznawali się ze świadectwem życia prof. 
Włodzimierza Fijałkowskiego, urodzonego na terenie die-
cezji włocławskiej, który wielokrotnie wyrażał sprzeciw 
wobec aborcji słynnymi już słowami: „Jako człowiek od-
mawiam”.

Ks. prał. Niemira w wygłoszonej homilii powiedział 
między innymi: „Wykorzystajcie wasz młodzieńczy entu-
zjazm i pokażcie w waszych środowiskach, że być pro-life 
to zrobić coś najpiękniejszego dla siebie i dla innych. Nie 
dajcie sobie wmówić, że drugi człowiek jest waszym wro-
giem, że dziecko poczęte jest waszym wrogiem, którego 

trzeba usunąć” – kontynuował kaznodzieja, który dalej, za 
profesorem Fijałkowskim, wzywał do płynięcia pod prąd, 
do manifestowania swoją postawą świadomości ogrom-
nej wagi każdego ludzkiego życia, które jest święte dlate-
go, że należy do Boga: „to nie rodzice ani sam człowiek, ale 
to Bóg jest jego Panem” – stwierdził ks. kanclerz.

Po Mszy św. uczestnicy Narodowego Dnia Życia zostali 
zaproszeni do auli WSD we Włocławku, gdzie ks. bp Wie-
sław Mering skierował swoje przesłanie do uczestników 
konferencji traktującej o świętości życia. Następnie miała 
miejsce inscenizacja sztuki „A jednak życie...?” przygoto-
wanej przez alumnów WSD we Włocławku, a po niej od-
był się dwugłos międzypokoleniowy Wiesława i Szymona 
Gajewskich „Wygrać młodość, wygrać życie”.

21.04 – Niedziela Dobrego Pasterza; 
wizyta zespołu powołaniowego 

„Kerygma”

W IV Niedzielę Wielkanocną, obchodzoną w Kościele jako 
Niedzielę Dobrego Pasterza, gościliśmy w naszej wspól-
nocie parafialnej powołaniowy zespół muzyczny „Keryg-
ma” z  pobliskiego Wyższego Seminarium Duchownego. 
W skład zespołu wchodzą alumni reprezentujący niemal 
wszystkie roczniki. W ciągu roku pod opieką jednego z księ-
ży moderatorów odwiedzają oni liczne parafie naszej die-
cezji, gdzie przez muzykę, śpiew i słowo dają świadectwo 
o swoim powołaniu. W parafii katedralnej klerykom towa-
rzyszył ks. prefekt dr Michał Sadowski, który głosił homilie 
podczas Mszy świętych. Ks. Sadowski przedstawił uczestni-
kom liturgii zasady funkcjonowania seminarium duchow-
nego, wyrażając wdzięczność wszystkim dobrodziejom 
i ofiarodawcom. W imieniu wszystkich parafian składamy 
Księdzu Prefektowi oraz zespołowi „Kerygma” serdeczne 
„Bóg zapłać!” za obecność, modlitwę, a przede wszystkim 
świadectwo głębokiej wiary!

28.04 – Wizyta Sióstr Zakonnych ze 
Zgromadzenia Sióstr Wspólnej Pracy 

od Niepokalanej Maryi

W V Niedzielę Wielkanocną, na zakończenie Tygodnia 
Modlitw o Powołania naszą wspólnotę odwiedziły Siostry 
ze Zgromadzenia Sióstr Wspólnej Pracy od Niepokalanej, 
które podczas Mszy świętych miały okazję dać świadec-
two o pięknie powołania zakonnego. Należy wspomnieć, 
iż Siostry reprezentowały dobrze znane, a zarazem najlicz-
niejsze w naszym mieście zgromadzenie zakonne, którego 
założyciel – biskup Wojciech Owczarek spoczywa w krypcie 
katedralnej. Duchowe córki bp. Owczarka pracują obecnie 
w wielu krajach i przestrzeniach posługi. Są również obec-
ne w naszej wspólnocie: w zakrystii oraz szkołach znajdu-
jących się na terenie parafii. Wszystkim Siostrom wspoma-
gającym czynem i modlitwą naszą duszpasterską pracę 
składamy staropolskie „Bóg zapłać!”. 
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†  Jadwiga Weidl
†  Eugeniusz Janicki
†  Irena Piątkowska
†  Barbara Szczerkowska
†  Zdzisław Muszalik

•  Dawid Kalinowski
•  Oscar Wojciechowski
•  Estera Górska
•  Weronika Kaźmierczak
•  Nicola Rutkowska

Serdecznie gratulujemy Rodzicom naszych małych Parafian! Niech sakrament chrztu  
stanie się dla nich początkiem przyjaźni z Panem Bogiem!

Zmarli:

Najbliższym składamy wyrazy głębokiego 
współczucia, a Osoby Zmarłe polecamy 

Bożemu Miłosierdziu: Wieczny odpoczynek 
racz im dać, Panie…

Duszpasterze Parafii Katedralnej we Włocławku

ochrzczeni:
•  Franciszek Pruszkowski
•  Adrian Prokulewicz
•  Nataniel Prokulewicz
•  Natalia Kardasz

nowożeńcy:
• Agnieszka Ziarkowska i Łukasz Koch
• Natalia Drozdowska i Michał Król
• Róża Puchalska i Piotr Błaszkiewicz
• Agnieszka Lewandowska  

i Sylwester Kędzierski

Nowożeńcom składamy serdeczne życzenia! 
Niech dobry Bóg błogosławi Wam na każdy dzień 

wspólnego życia, a Matka Boża Wniebowzięta darzy 
Was swoją opieką!

krZyŻówka – Różaniec darem Matki Bożej

1. Czyste, bez grzechu pierworodnego serce Maryi.
2. Znak chrześcijaństwa.
3. Archanioł, który ogłosił Maryi Dobrą Nowinę.
4. Modlimy się do Niej podczas różańca.
5. Miejsce pochodzenia Matki Bożej.
6. Opiekun Jezusa, mąż Maryi.
7. Atrybut Maryi.
8. Matka Jana Chrzciciela, siostra Anny. 
9. Miesiąc różańcowy.
10. Inaczej Litania do NMP.
11. Matka Boża – Królowa ... .
12. Miejsce pierwszego cudu Jezusa, którego 

świadkiem była Maryja.

Opracowała Kamila Maćczak, LZK

•  Adam Kwiatkowski
•  Marcel Kwapiński
•  Kamila Wulfowska
•  Damian Wienconek
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Życie sakramentalne
sakrament cHrZtu św.
udzielamy uroczyście w pierwszą i trzecią niedzielę miesiąca 
na Mszy św. o godz. 12.30. W innym terminie po uzgodnieniu 
w kancelarii

sakrament Pokuty
codziennie rano i wieczorem przed Mszą św.

sakrament małŻeŃstwa 
zgłoszenie w Kancelarii trzy miesiące przed planowanym 
terminem. Konferencje przedmałżeńskie odbywają się w Centrum 
Służby Rodzinie, ul. Wojska Polskiego 2A, tel. 518 014 526

W ramach codziennej adoracji Najświętszego Sakramentu 
zapraszamy na nabożeństwa o godzinie 18.00:
 Poniedziałek: Różaniec i litania do św. Józefa
 Wtorek: Nabożeństwo do bł. bp. Michała Kozala, patrona 

Włocławka
 Środa: Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy
 Czwartek: Modlitwa o powołania kapłańskie 

za wstawiennictwem bł. Jana Pawła II
 Piątek: Nabożeństwo do Bożego Miłosierdzia

msze św. w niedziele i święta: 
godz. 7.00, 8.00, 9.30 (w intencji parafian), 11.00 (z udziałem 
dzieci i młodzieży), 12.30, 18.30

msze św. w dni powszednie:
godz. 7.00, 18.30

Pozostałe informacje:
 W pierwszy piątek miesiąca możliwość skorzystania 

z sakramentu pokuty od godziny 17.00
 W pierwszą sobotę miesiąca o godzinie 9.00 Msza św. w intencji 

członków Koła Żywego Różańca oraz spotkanie formacyjne
 W każdą sobotę o godzinie 11.00 zbiórka ministrantów
 W ostatnią niedzielę miesiąca po Mszy św. o 11.00 spotkanie 

z rodzicami dzieci pierwszokomunijnych

1%
na Stowarzyszenie Przyjaciół

Katedry Włocławskiej
na Stowarzyszenie Przyjaciół

Katedry Włocławskiej

podatkupodatku

KRS: 0000301363
Stowarzyszenie wspiera działania zmierzające 
do zachowania i ochrony katedry włocławskiej 
i wszystkich należących do niej dzieł sztuki 
i kultury.

Działania Stowarzyszenia można wesprzeć, 
przekazując 1% swojego podatku 
dochodowego w rocznym  
rozliczeniu PIT, wpisując KRS: 0000301363.

Można też dokonać wpłaty na konto 
Stowarzyszenia: 
Bank Pekao S.A. II o. we Włocławku 
28 1240 1981 1111 0010 1738 2217.

Stowarzyszenie Przyjaciół Katedry Włocławskiej
Plac Kopernika 7, 87–800 Włocławek


