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„Qui enim in hoc servit Christo, 

placet Deo et probatus est hominibus”.
Rz 14, 18

Jego Ekscelencji 
Najdostojniejszemu Księdzu Biskupowi

Wiesławowi Alojzemu Meringowi,
Umiłowanemu Pasterzowi i Ojcu 
Świętego Kościoła Włocławskiego,

Pierwszemu Kustoszowi i Gospodarzowi Bazyliki Katedralnej
z racji przypadającej 10 grudnia rocznicy urodzin,

wyrazy najgłębszej czci i szacunku 
wraz z najlepszymi życzeniami 

 i zapewnieniem o gorliwej modlitwie składa

                     Redakcja miesięcznika „Ex cathedra”

„Qui enim in hoc servit Christo, 
placet Deo et probatus est hominibus”.

Rz 14, 18
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Z naucZania kościoła

Homilia ojca świętego 
Benedykta XVi 

na zakończenie Synodu Biskupów
28 października 2012 r.

czcigodni Bracia, 
Szanowne Panie i Panowie, 

Drodzy Bracia i Siostry!

Cud uzdrowienia niewidomego Bartymeusza ma zna-
czące miejsce w strukturze Ewangelii Marka. Jest umiesz-
czony na końcu fragmentu, który nazywany jest „podróżą 
do Jerozolimy”, to znaczy ostatnią pielgrzymką Jezusa do 
Miasta Świętego, na święto Paschy, gdzie wie, że oczekuje 
Go męka, śmierć i zmartwychwstanie. By wyjść z doliny Jor-
danu do Jerozolimy, Jezus przechodzi przez Jerycho, a spo-

tkanie z  Bartymeuszem odbyło się przy wyjściu z miasta, 
gdy – jak zauważa Ewangelista – „Jezus wraz z uczniami 
i  sporym tłumem wychodził z Jerycha” (10, 46), tym tłu-
mem, który nieco później okrzyknie Jezusa Mesjaszem, 
podczas Jego wjazdu do Jerozolimy. Właśnie przy drodze 
siedział i żebrał Bartymeusz, którego imię oznacza „syn Ty-
meusza”, jak mówi sam Ewangelista. Cała Ewangelia Marka 
jest opisem drogi wiary, która stopniowo rozwija się w szko-
le Jezusa. Uczniowie są pierwszymi aktorami tej drogi od-
krywania, ale są także inne osoby, które odgrywają ważną 
rolę, a Bartymeusz jest jedną z nich. Jego uzdrowienie jest 
ostatnim cudem, jakiego Jezus dokonuje przed swoją męką 
i nie przypadkiem jest uzdrowieniem ślepego, to znaczy 
osoby, której oczy utraciły światło. Wiemy również z innych 
tekstów, że stan ślepoty ma w Ewangeliach brzemienne 
znaczenie. Przedstawia człowieka, który potrzebuje światła 
Bożego, światła wiary, aby naprawdę poznać rzeczywistość 
i kroczyć drogą życia. Istotne jest uznanie siebie za ślepca, 
potrzebującego owego światła. W innym przypadku zosta-
je się ślepcem na zawsze (por. J 9, 39−41).

Tak więc Bartymeusz, w tym punkcie strategicznym re-
lacji Marka, jest przedstawiony jako wzór. Nie jest on od 
urodzenia ślepy, lecz stracił wzrok: jest człowiekiem, który 
utracił światło i jest tego świadom, ale nie zatracił nadziei, 
potrafi skorzystać ze spotkania z Jezusem i powierza się 
Jemu, aby być uzdrowionym. Rzeczywiście, kiedy słyszy, że 
Mistrz przechodzi obok niego, woła: „Jezusie, Synu Dawida, 
ulituj się nade mną!” (Mk 10, 47), i z naciskiem powtarza te 
słowa (w. 48). A kiedy Jezus go woła i pyta, czego od Niego 
chce, odpowiada: „Rabbuni, żebym przejrzał” (w. 51). Bar-
tymeusz jest człowiekiem, który rozpoznaje swoją biedę 
i woła do Pana, ufając, że zostanie uzdrowiony. Jego proś-
ba prosta i szczera stanowi wzór, jest podobna do błagania 
celnika w świątyni: „Boże, miej litość dla mnie, grzesznika!” 
(Łk 18,13) – i weszła do tradycji modlitwy chrześcijańskiej. 
W przeżywanym z wiarą spotkaniu z Chrystusem Bartyme-
usz odzyskuje utracone światło, a wraz z nim pełnię swej 
godności: wstaje na nogi i podejmuje pielgrzymkę, która od 
tej pory ma przewodnika – Jezusa – i drogę, tę samą, którą 
idzie Jezus. Ewangelista nie powie nam już nic więcej o Bar-
tymeuszu, ale w nim pokazuje nam, kim jest uczeń: to ten, 
który ze światłem wiary „idzie drogą za Jezusem” (w. 52).

Święty Augustyn, w jednym ze swych pism dokonuje 
bardzo szczególnej obserwacji odnośnie do postaci Barty-
meusza. Może być ona istotna i interesująca także dla nas 
dzisiaj.  Święty biskup zastanawia się nad faktem, iż w tym 
przypadku Marek przekazuje nie tylko imię osoby, która 
została uzdrowiona, lecz także ojca i stwierdza: „Bartyme-
usz syn Tymeusza był człowiekiem, który popadł w nędzę 
z bardzo wielkiego dobrobytu, a jego stan biedy musiał być 
powszechnie znany, publiczny, ponieważ nie tylko był ślep-
cem, ale także żebrakiem, który siedział przy drodze. Z tego 
powodu Marek zechciał upamiętnić tylko jego, ponieważ 
przywrócenie mu wzroku przydało cudowi o tyle większy 
rozgłos, o ile powszechna była wieść o nieszczęściu, jakie 
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spadło na ślepca” (De consensu evangelistarum 2, 65, 125: 
PL 34, 1138). Tak pisze św. Augustyn.

Ta interpretacja, mówiąca, że Bartymeusz był osobą „bar-
dzo zamożną”, która popadła w biedę, pobudza nas do za-
stanowienia. Zachęca do pomyślenia, że są bogactwa nie-
materialne, cenne dla naszego życia, które możemy utracić. 
W tej perspektywie Bartymeusz może być przedstawicie-
lem tych, którzy mieszkają w regionach od dawna ewan-
gelizowanych, gdzie światło wiary osłabło, gdzie ludzie od-
dalili się od Boga, już nie uważają, że jest On ważny w ich 
życiu: osoby, które utraciły więc wielkie bogactwo, utraciły 
wzniosłą godność – niewynikającą z sytuacji ekonomicznej 
czy władzy doczesnej, lecz chrześcijańskiej – stracili pewne 
i stabilne ukierunkowanie życia i stali się, często nieświa-
domie, ludźmi żebrzącymi o sens swej egzystencji. Tak 
wiele osób potrzebuje Nowej Ewangelizacji, czyli nowego 
spotkania z Jezusem Chrystusem, Synem Bożym (por. Mk 
1,1), który może ponownie otworzyć ich oczy i wskazać 
im drogę. Znamienne jest to, że kiedy kończymy obrady 
synodalne o Nowej Ewangelizacji, liturgia proponuje nam 
Ewangelię o Bartymeuszu. To słowo Boże ma coś do powie-
dzenia szczególnie nam, którzy w tych dniach stawaliśmy 
w obliczu pilnej potrzeby głoszenia na nowo Chrystusa 
tam, gdzie osłabło światło wiary, tam, gdzie ogień Boży jest 
podobny do żaru, który wymaga rozniecenia, aby stał się 
żywym ogniem, dającym światło i ciepło dla całego domu.

Nowa Ewangelizacja dotyczy całego życia Kościoła. Od-
nosi się ona w pierwszym rzędzie do duszpasterstwa zwy-
czajnego, które w większym stopniu powinno być ożywia-
ne ogniem Ducha, aby rozpalić serca wierzących, którzy 
regularnie uczestniczą w życiu wspólnoty katolickiej, gro-
madzących się w Dzień Pański, by karmić się słowem Bo-
żym i chlebem życia wiecznego.  

Chciałbym tu podkreślić trzy wskazania duszpasterskie 
wypływające z Synodu. Pierwsze dotyczy sakramentów 
wtajemniczenia chrześcijańskiego. Potwierdzono potrzebę, 
by odpowiednia katecheza towarzyszyła przygotowaniu 
do chrztu, bierzmowania i Eucharystii. Podkreślono także 
znaczenie sakramentu pokuty, sakramentu Bożego miło-
sierdzia. Poprzez tę drogę sakramentalną przechodzi Boże 
wezwanie do świętości, skierowane do wszystkich chrze-
ścijan. Rzeczywiście, wiele razy powtarzano, że prawdziwy-
mi protagonistami Nowej Ewangelizacji są święci: mówią 
oni językiem zrozumiałym dla wszystkich poprzez przykład 
swego życia i pełnione dzieła miłosierdzia.

Po drugie, Nowa Ewangelizacja jest zasadniczo związana 
z misją ad gentes. Zadaniem Kościoła jest ewangelizacja, 
głoszenie orędzia zbawienia ludziom, którzy dotychczas 
nie znają Jezusa Chrystusa. Także podczas refleksji synodal-
nych podkreślono, że istnieje wiele środowisk w Afryce, Azji 
i Oceanii, których mieszkańcy niecierpliwie oczekują, cza-
sami nie będąc tego w pełni świadomi, pierwszego prze-
powiadania Ewangelii. Trzeba więc modlić się do Ducha 
Świętego, aby wzbudził w Kościele odnowiony dynamizm 
misyjny, w którym uczestniczyliby w sposób szczególny 

asystenci duszpasterscy i wierni świeccy. Globalizacja spo-
wodowała znaczące przemieszczenia ludności; jednakże 
pierwsze głoszenie konieczne jest także w krajach zewan-
gelizowanych już dawno temu. Wszyscy ludzie mają pra-
wo do poznania Jezusa Chrystusa i Jego Ewangelii; temu 
właśnie odpowiada obowiązek chrześcijan, wszystkich 
chrześcijan – kapłanów, zakonników i świeckich – by głosić 
Dobrą Nowinę.

Trzeci aspekt dotyczy osób ochrzczonych, które jed-
nakże nie żyją zgodnie z wymogami Chrztu św. W trakcie 
prac synodalnych podkreślono, że osoby te znajdują się na 
wszystkich kontynentach, zwłaszcza w krajach najbardziej 
zlaicyzowanych. Zwrócona jest na nie szczególna uwa-
ga Kościoła, aby na nowo spotkały Jezusa Chrystusa, na 
nowo odkryły radość wiary i powróciły do praktyki religij-
nej we wspólnocie wiernych. Oprócz nadal posiadających 
swą wartość tradycyjnych metod duszpasterskich, Kościół 
usiłuje posługiwać się także nowymi metodami, dbając 
jednakże o nowy język, dostosowany do różnych kultur 
świata, proponując prawdę Chrystusa w postawie dialogu 
i przyjaźni, która ma swe oparcie w Bogu, który jest Miło-
ścią. W różnych częściach świata Kościół podjął już taką 
drogę kreatywności duszpasterskiej, aby dotrzeć do osób, 
które się oddaliły lub poszukujących sensu życia, szczęścia, 
a ostatecznie Boga. Przypomnijmy „Misje wielkich miast”, 
„Dziedziniec pogan”, „Misję kontynentalną” i tak dalej. Nie 
ulega wątpliwości, że Pan, Dobry Pasterz obficie pobłogo-
sławi takie wysiłki, wypływające z gorliwości o Jego Osobę 
i Jego Ewangelię.

Drodzy Bracia i Siostry, Bartymeusz, zyskawszy od Je-
zusa na nowo wzrok, dołączył do rzeszy uczniów, wśród 
których byli także z pewnością inni, którzy podobnie 
jak on zostali uzdrowieni przez Mistrza. Takimi są też 
ci, którzy podejmują Nową Ewangelizację: ludzie, któ-
rzy doświadczyli uzdrowienia przez Boga, przez Jezu-
sa Chrystusa. Cechuje ich radość serca, o której mówi 
psalmista: „Pan uczynił nam wielkie rzeczy i radość nas 
ogarnęła” (Ps 125,3). Także i my zwracamy się dzisiaj 
do Pana Jezusa, Odkupiciela ludzi (Redemptor homi-
nis) i Światła Narodów (Lumen Gentium), z  radosną 
wdzięcznością, słowami modlitwy św. Klemensa Alek-
sandryjskiego: „Aż dotąd błądziłem w nadziei znalezie-
nia Boga, ponieważ Ty mnie jednak, o Panie, oświecasz, 
odnajduję Boga poprzez Ciebie i od Ciebie otrzymuję 
Ojca, staję się Twoim współdziedzicem, gdyż nie za-
wstydziłeś się, by mieć mnie za brata. Usuńmy więc, 
usuńmy niepamięć o prawdzie, niewiedzę: i usuwając 
ciemności, które przeszkadzają nam widzieć, jak mgła 
dla oczu, kontemplujmy prawdziwego Boga…; ponie-
waż nad nami, pogrążonymi w mrokach, więźniami 
cieniów śmierci zajaśniało światło z  nieba,   [światło] 
czystsze od słońca, słodsze od życia na tym świecie” 
(Protreptyk 113,2 − 114,1). Amen. 

Źródło: www.vatican.va
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Homilia 
Biskupa ordynariusza

Homilia Biskupa 
Włocławskiego 

Wiesława Meringa 
podczas Mszy świętej z okazji 750-lecia 

Synodu Prowincjalnego Biskupów 
Polskich w Sieradzu 18 listopada 2012 r.

czcigodni przedstawiciele Parlamentu 
z Panem Senatorem, 
Władz Miasta z Panem Prezydentem,
Drodzy bracia w chrystusie, 
w kapłaństwie chrystusowym,

kochani telewidzowie, którzy łączycie 
się z nami za pośrednictwem Telewizji 
Polonia –  bądźcie pozdrowieni!

Niezwykła okazja, która nas dzisiaj gromadzi, każe 
nam z tym większą uwagą zastanowić się nad słowa-
mi kazania Jezusa Chrystusa. Przytoczył nam je przed 
chwilą Ewangelista. Słyszeliśmy Boże słowo w pierw-
szym i drugim czytaniu. Czas roku kościelnego dobiega 
bardzo szybko końca. Już za tydzień ostatnia niedziela 
roku, a za dwie niedziele rozpoczyna się Adwent.

Słyszeliśmy dzisiaj zdanie dość niezwykłe. „O owej 
godzinie nikt nie wie, ani człowiek, ani aniołowie, ani 
Syn Człowieczy”. Ale rozmaici mądrale wiedzą. Nie-
ustannie wyznaczają nam konkretne daty końca świa-
ta, budząc wśród ludzi niepokój. Widocznie wiedzą le-
piej, wiedzą jak sam Bóg albo chcą się postawić w Jego 
miejsce. Jezus nie uznał za potrzebne do spełniania 
istoty bycia chrześcijaninem, czyli do budowania wię-
zi z Bogiem tego, żebyśmy wiedzieli, kiedy dokładnie 
dokona się zakończenie świata. Nie to jest ważne. Nie 
jest to konieczne do naszego zbawienia. Ważniejsze, 
że odbędzie się na pewno i rozliczone zostaną czyny 
i rozmowy. Naprawdę. Warto, upomina nas dzisiaj Je-
zus, warto się na to rozliczenie przygotować. O wiele 
mniejszym sprawom poświęcamy o wiele więcej cza-
su. Przygotowanie do wycieczki, do wyjazdu, do jakiejś 
gry, do odwiedzin wywołują cały szereg przygotowań 
z naszej strony. Nie przegapcie, prosi Jezus. 

Kiedyś traktowano te słowa Chrystusa o wiele poważ-
niej. Gustaw Herling-Grudziński w „Dzienniku pisanym 
nocą” w 1988 roku przejmująco pisze o swojej wizycie 
w Rzymie, kiedy wraz z ojcem oglądał „Sąd ostateczny” 
Michała Anioła. „Ocalał, ocalał, przetrwał”− szeptał za-
chwycony wtedy ojciec dziecka. Pisarz zapamiętał też, 
że zachowanie zwiedzających bez trudu zwracało uwa-
gę na to, że byli wśród nich przede wszystkim pątnicy, 
nie turyści, a w dwadzieścia lat później nie zmniejszył 
się tłok w kaplicy, „nie stopniała ciżba ludzka w kolejce 
przed wejściem, ale uderzyła mnie zmiana w zacho-
waniu pątników. Zawahałem się nawet, czy wolno ich 
jeszcze nazywać pątnikami. Dokoła w kolejce, a potem 
w kaplicy rozlegały się zwłaszcza wśród młodych na 
ogół ludzi wybuchy śmiechu, wyraźnie ironiczne okra-
szone często uwagami bez krzty respektu, wulgarne 
wręcz w  obliczu dominującej na fresku nagości”. Nie 
będę czytał dalszych fragmentów. Zainteresowanych 
odsyłam do „Dziennika”, ale czy ta magia „Sądu osta-
tecznego”, o której pisał Gustaw Herling-Grudziński, 
czy ona rzeczywiście słabnie? Czy przestajemy się lę-
kać? Czy może przestajemy wierzyć? W tych samych za-
piskach, kilka stron wcześniej, przypomina pisarz zdanie 
Alberta Camusa z „Upadku”: „Nie czekaj na sąd osta-



6
teczny, odbywa się on codziennie”. „Nie czekaj na sąd 
ostateczny, odbywa się on codziennie” i od siebie dodaję 
„i odbywać się będzie wiecznie”. Niebo, ziemia przemi-
ną, mówi Chrystus, ale „moje słowa nie przeminą”. 

Jest jakiś głęboki paradoks w słowach Chrystusa. 
Apokaliptyczne zaciemnienie czy zaćmienie słońca, 
księżyc bez blasku, padające z nieba gwiazdy i wstrzą-
śnięte moce niebios. Ale, Panie, przecież my i tak bo-
imy się przyrody, boimy się biologii, boimy się śmierci, 
starości, niezdarności, choroby. Czy jest jeszcze tego 
wszystkiego mało, czy jeszcze musimy dodawać lęk 
przed Twoim sądem? 

Spokojnie, przeczytajmy uważnie to, co Chrystus 
mówi. Zapowiada przecież, że właśnie wtedy ujrzą 
Syna Człowieczego przychodzącego w obłoku z wiel-
kim majestatem. Przychodzi, żeby się spotkać, żeby być, 
żeby udowodnić, jak kocha, jak Mu zależy, jak bardzo 
chce ratować. Chce raz jeszcze okazać się prawdziwym 
Emmanuelem, Bogiem z nami, Przyjacielem, Kimś mi-
łującym, a ten nie budzi lęku. On budzi nadzieję, budzi 
radość z wypełnienia dziejów historii poszczególnego 
człowieka. 

Jezus nie mówi o sądzie, żeby nas trwożyć, tylko 
zmobilizować do przygotowania tego spotkania. Tak 
jak przygotowujemy spotkania z ludźmi, tak jak przy-
gotowujemy każde ważniejsze wydarzenie w naszym 
życiu. Przygotować tu, teraz, dziś, zaraz. „Przyjdź, Pa-
nie”. Kończy się takimi słowami Księga Apokalipsy za-
powiadająca powtórne przyjście Jezusa Chrystusa, 
„Przyjdź, Panie Jezu!”

Jeszcze nie jestem gotów, ale pomóż mi się zmienić, 
pomóż mi wybrać właściwie. Pomóż mi znaleźć właści-
wą drogę. Przyjdź, bo bez Ciebie jest jeszcze ciemniej, 
jeszcze puściej, często zupełnie nie do wytrzymania. 

Przyjdź, stań obok, byśmy z Tobą, uchwyceni Ciebie, 
przeszli do wiecznego życia. Nie ku hańbie i wiecznej 
odrazie, tylko do pełni przyjaźni z Tobą. 

Przyjdź, Panie Jezu! Amen.

+Wiesław Mering, Biskup Włocławski

kościół i śWiaT

anioł Pański: misja Zbawiciela i jej prze-
słanie to głoszenie królestwa Bożego 

Do tematu Chrystusowego królestwa Ojciec Święty 
wrócił w niedzielę Chrystusa Króla w rozważaniu na 
Anioł Pański. Przypomniał przy tym, że misją Kościoła 
jest nie tylko głoszenie pierwszego przyjścia Jezusa na 
ziemię, które doprowadziło Go do uniżenia krzyża, ale 
również drugiego, chwalebnego. Cała bowiem misja 
Zbawiciela i jej przesłanie to głoszenie królestwa Boże-
go, które uobecnia się w Nim samym przez tajemnicę 
męki, śmierci i zmartwychwstania, ukazując Go jako 
Pana, Mesjasza i Kapłana na wieki. To królestwo zostało 
powierzone Kościołowi, który jest jego „zalążkiem”, by 
głosił je w mocy Ducha Świętego wszystkim narodom.

„Drodzy przyjaciele, my wszyscy jesteśmy wezwani, 
by przedłużać zbawcze dzieło Boże, nawracając się ku 
Ewangelii, opowiadając się jednoznacznie za Królem, 
który przyszedł nie po to, by Mu służono, lecz aby słu-
żyć i dać świadectwo prawdzie. W tym kontekście za-
chęcam wszystkich do modlitwy za sześciu nowych 
kardynałów, których wczoraj ustanowiłem, aby Duch 
Święty umacniał ich w wierze i miłości oraz napełniał 
ich swoimi darami, co pozwoli im przeżywać nową 
odpowiedzialność jako wyraz głębszego oddania się 
Chrystusowi i Jego królestwu. Ci nowi członkowie Ko-
legium Kardynalskiego dobrze ukazują uniwersalny 
wymiar Kościoła. Są pasterzami Kościołów w Libanie, 
Indiach, Nigerii, Kolumbii, na Filipinach, a jeden z nich 
jest od dłuższego czasu w służbie Stolicy Apostolskiej. 
Wzywajmy opieki Najświętszej Maryi Panny dla każde-
go z  nich oraz dla wiernych powierzonych ich posłu-
dze” – powiedział Benedykt XVI.

Motyw ten pojawił się także w papieskich pozdro-
wieniach po polsku: 

„Witam serdecznie Polaków, uczestników dzisiejszej 
Mszy świętej ku czci Chrystusa Króla i modlitwy Anioł 
Pański. Módlmy się za nowych kardynałów. Prośmy, by 
Kościół był królestwem prawdy, sprawiedliwości, miło-
ści i pokoju. Niech Chrystus króluje w naszych sercach 
i nam wszystkim błogosławi”.

tc/ rv

konsystorz w Watykanie 
– Benedykt XVi o katolickości kościoła

Kolegium Kardynalskie 24 listopada powiększyło się 
o sześciu nowych purpuratów, pochodzących z różnych 
kontynentów: obu Ameryk, Azji i Afryki. Ojciec Święty 
„kreował” ich, tzn. wyniósł do tej godności, podczas kon-
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systorza publicznego w bazylice watykańskiej. Był to już 
piąty konsystorz z nominacjami kardynalskimi podczas 
obecnego pontyfikatu, a drugi w tym roku po lutowym, 
na którym zostało mianowanych 22 purpuratów.

W czasie ostatniego konsystorza, nawiązawszy do 
składanego przez nowych kardynałów wyznania wiary, 
Papież mówił o katolickości, czyli powszechności Ko-
ścioła. Przypomniał, że „Chrystus swoją zbawczą misją 
obejmuje całą ludzkość”. Choć w Jego ziemskim życiu 
ograniczona do narodu żydowskiego, „od początku 
była ona ukierunkowana na to, by nieść wszystkim na-
rodom światło Ewangelii”. Nauczając, Jezus ukazywał 
„prawdziwy charakter swego mesjanizmu jako misję 
skierowaną do całego człowieka i do każdego człowie-
ka, przezwyciężając jakikolwiek partykularyzm etnicz-
ny, narodowy i religijny”. Posłał On swój Kościół do całej 
ludzkości. Wyraża to Sobór Watykański II w Konstytucji 
dogmatycznej o Kościele Lumen Gentium: „Do nowe-
go Ludu Bożego powołani są wszyscy ludzie. Dlatego 
lud ten, pozostając ciągle jednym i jedynym, powinien 
się rozszerzać na cały świat i przez wszystkie wieki, aby 
spełnił się zamiar woli Boga” (n. 13).

„Powszechność Kościoła wypływa zatem z po-
wszechności jedynego planu Bożego zbawienia świa-
ta – mówił Papież. – Kościół od samego początku, ma 
być kat’holon, obejmuje cały wszechświat. Powszech-
na misja Kościoła nie jest oddolna, lecz zstępuje z wy-
soka, od Ducha Świętego. Jezus obiecuje uczniom, że 
zostaną napełnieni mocą Ducha Świętego i poleca im, 
by dawali o Nim świadectwo na całym świecie, wy-
chodząc poza religijne i kulturowe granice, w których 
przyzwyczaili się myśleć i żyć, aby otworzyć się na po-
wszechne królestwo Boże. Kościół jeden, święty, kato-
licki i apostolski odzwierciedla w sobie źródło swego 
życia i swej drogi: jedność i komunię Trójcy Świętej. 
Na drodze i w perspektywie jedności i powszechności 
Kościoła należy postrzegać również Kolegium Kardy-
nalskie: jest w nim wiele twarzy, ponieważ wyraża ono 
oblicze Kościoła powszechnego. Poprzez obecny konsy-
storz pragnę w szczególny sposób podkreślić, że Kościół 
jest Kościołem wszystkich narodów, a zatem wyraża się 
w rozmaitych kulturach różnych kontynentów”.

Nominacje kardynalskie, purpurowe birety i pierścienie 
otrzymało dziś sześciu hierarchów. Są to: 63-letni abp Ja-
mes Michael Harvey, Amerykanin, archiprezbiter rzym-
skiej Bazyliki św. Pawła za Murami, a poprzednio prefekt 
domu papieskiego; 72-letni patriarcha  Béchara Boutros 
Raï, zwierzchnik maronitów w Libanie; syromalankarski 
arcybiskup większy Trivandrum w Indiach, 53-letni Base-
lios Cleemis Thottunkal; 68-letni arcybiskup Abudży w Ni-
gerii,  John Olorunfemi Onaiyekan; 70-letni arcybiskup 
Bogoty w Kolumbii, Rubén Salazar Gómez; oraz 55-letni 
arcybiskup Manili na Filipinach, Luis Antonio Tagle.

ak/ rv

nowy biskup pomocniczy  
w archidiecezji gnieźnieńskiej

Ks. kan. dr Krzysztof Wętkowski, 49-letni wikariusz ge-
neralnych archidiecezji gnieźnieńskiej, został mianowa-
ny nowym biskupem pomocniczym archidiecezji gnieź-
nieńskiej. Komunikat Nuncjatury Apostolskiej w Polsce 
ogłoszono 24 listopada w południe.

W komunikacie czytamy, iż papież Benedykt XVI mia-
nował ks. Krzysztofa Wętkowskiego biskupem pomoc-
niczym archidiecezji gnieźnieńskiej, przydzielając mu 
stolicę tytularną Glavinizza.

Ks. Krzysztof Wętkowski urodził się 12 sierpnia 1963 roku 
w Gnieźnie. Po ukończeniu miejscowego II Liceum Ogólno-
kształcącego rozpoczął studia i formację kapłańską w Pry-
masowskim Wyższym Seminarium Duchownym w Gnieźnie. 
Święcenia kapłańskie przyjął 4 czerwca 1988 roku w bazylice 
prymasowskiej z rąk prymasa Polski kard. Józefa Glempa. Po 
święceniach został mianowany wikariuszem w parafii farnej 
pw. św. Marcina i Mikołaja w Bydgoszczy (obecnie katedra 
bydgoska). Wypełniał tam także obowiązki kapelana bp. Jana 
Nowaka, wówczas biskupa pomocniczego gnieźnieńskiego 
i wikariusza biskupiego prymasa Polski dla miasta Bydgoszczy.

W roku 1989 został skierowany przez prymasa Józefa 
Glempa na studia specjalistyczne z zakresu prawa kanonicz-
nego na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. W roku 1995 
otrzymał tytuł doktora nauk prawnych w zakresie prawa 
kanonicznego. Po powrocie do Gniezna abp Henryk Muszyń-
ski mianował go rzecznikiem prasowym oraz referentem 
ds. środków społecznego przekazu Kurii Metropolitalnej 
w  Gnieźnie. Pełnił również posługę ojca duchownego Pry-
masowskiego Instytutu Teologicznego w Gnieźnie. W 1995 
roku abp Henryk Muszyński powierzył mu obowiązki kancle-
rza Kurii Metropolitalnej w Gnieźnie, którą to funkcję pełnił 
nieprzerwanie przez 17 lat. W 2004 roku otrzymał godność 
kanonika gremialnego Kapituły Prymasowskiej. Gdy przyj-
mował nominację, w gronie tym było ośmiu jego profesorów 
z czasów seminaryjnych oraz proboszcz rodzinnej parafii. 

49-letni ks. Krzysztof Wętkowski jest cenionym kanonistą, 
wykładowcą Prymasowskiego Wyższego Seminarium Du-
chownego w Gnieźnie i adiunktem Wydziału Teologicznego 
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Jest rów-
nież stałym publicystą tygodnika „Przewodnik Katolicki”.   We 
wrześniu 2012 roku, decyzją arcybiskupa gnieźnieńskiego Jó-
zefa Kowalczyka, został mianowany wikariuszem generalnym 
archidiecezji gnieźnieńskiej. Funkcję tę objął w październiku.

Dewizą biskupią nowego biskupa pomocniczego ar-
chidiecezji gnieźnieńskiej są słowa „State in fide” (Trwaj-
cie mocno w wierze) zaczerpnięte z 1 Listu św. Pawła 
Apostoła do Koryntian. Sakrę biskupią ksiądz biskup 
nominat przyjmie 22 grudnia w bazylice prymasowskiej 
w Gnieźnie z rąk prymasa Polski abp. Józefa Kowalczyka.

bgk KAI



8

Z DZiejóW Parafii 

ks. józef kruszyński
 (1877–1953) – pierwszy proboszcz 

parafii katedralnej

Józef Kruszyński urodził się 18 marca 1877 r. w Ko-
lonii Poraj w powiecie Piotrków Trybunalski w rodzinie 
rolniczej, był synem Franciszka i Konstancji Domań-
skiej. Edukację rozpoczął w 1884 r. w szkole podsta-
wowej w Bogdanowie. Kontynuował ją w gimnazjum 
w Parzniewicach, które ukończył w roku 1893. Po 
roku wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego 
we Włocławku, skąd po pięciu latach został wysłany 
na studia do Akademii Duchownej w Petersburgu. 
W 1903 r. uzyskał stopień magistra teologii w zakresie 
nauk biblijnych. W tymże roku w Petersburgu  otrzy-
mał święcenia kapłańskie z rąk biskupa płockiego Je-
rzego Szembeka.

Po powrocie do diecezji przez rok był wikariuszem 
w parafii św. Lamberta w Radomsku (1903–1904). 
Następnie został profesorem w seminarium wło-
cławskim (1904–1923), gdzie wykładał Pismo Święte, 
język hebrajski i  archeologię biblijną. Pełnił również 
kolejno funkcję prefekta oraz wicerektora seminarium 
(1905−1922). W tym czasie odbył szereg podróży na-
ukowych do Anglii, Francji, Włoch, na Bałkany, Bliski 
Wschód i do Egiptu.

W 1916 r. został wybrany (na 3 lata) na członka 
I  Rady Miejskiej we Włocławku. Był wiceprzewodni-
czącym Międzypartyjnego Koła Politycznego w powia-
tach włocławskim i lipnowskim. W latach 1919−1922 
uczył w Gimnazjum Żeńskim W. Aspis religii oraz 
historii i  łaciny. Ministerstwo Wyznań Religijnych 
i Oświecenia Publicznego mianowało go inspektorem 
skautów na okręg włocławski. W latach 1917−1922 
był kierownikiem Księgarni Powszechnej i Drukarni 
Diecezjalnej. Współredagował „Ateneum Kapłańskie”, 
„Podręczną encyklopedię kościelną”, „Kalendarz Po-
wszechny”, „Słowo Kujawskie”, „Wiarę i Życie”. W swo-
jej publicystyce poruszał m.in. modną wówczas kwe-
stię żydowską.

Od 1923 roku związał się z Katolickim Uniwersy-
tetem Lubelskim jako wykładowca. W 1924 r. habili-
tował się na Uniwersytecie Jagiellońskim w zakresie 
biblistyki. Od 1925 r. był rektorem KUL. Doprowadził 
do ustabilizowania bazy materialnej uczelni oraz jego 
rangi jako szkoły wyższej (prawa uczelni państwowej). 
W 1933 r. zrezygnował z funkcji rektora i poświęcił się 
pracy naukowej. Postanowił przełożyć cały Stary Te-
stament z języka hebrajskiego na język polski. Do roku 
1939 zdołał wydać 14 ksiąg (6 tomów). Po wybuchu II 

wojny światowej 11 września 1939 r. został areszto-
wany przez Gestapo i wspólnie z innymi 18 księżmi 
osadzony w więzieniu na Zamku Lubelskim. Po zwol-
nieniu krótko pracował w parafii św. Michała w  Lu-
blinie. Internowany biskup lubelski Marian Fulman 
mianował ks. Kruszyńskiego wikariuszem generalnym 
diecezji lubelskiej (20 XI 1940–24 IX 1945).

Po wojnie wrócił do Włocławka, gdzie został oficja-
łem Sądu Biskupiego (do 1948 r.) i egzaminatorem pro-
synodalnym. Ponadto wykładał biblistykę we włocław-
skim Seminarium Duchownym. W 1947  r. (1 marca) 
po erygowaniu parafii katedralnej został pierwszym 
delegatem kapituły katedralnej do spraw parafii, czyli 
praktycznie pierwszym jej proboszczem, i był nim do 
1 sierpnia 1949 r. Administratorem parafii był w tym 
czasie (do 28 IV 1949 r.) ks. Tadeusz Szmidt.

W czasie kierowania parafią katedralną przez 
ks.  Kruszyńskiego dokonano wielu znaczących prac. 
Usunięto zniszczenia spowodowane przez wojnę. 
Przełożono dachówki na katedrze, pokryto blachą 
miedzianą wieże, wieżyczki oraz kopuły na kapli-
cach. Odnowiono krzyż na szczycie katedry. Położono 
marmurową posadzkę w kaplicy Najświętszej Maryi 
Panny i uzupełniono częściowo uszkodzone witraże 
Józefa Mehoffera. Zakrystię zaopatrzono w szafy, po-
trzebny sprzęt i paramenty liturgiczne.

Ksiądz Kruszyński ma bogaty dorobek naukowy 
i pisarski. Ogłosił drukiem około 50 prac samoistnych 
oraz drugie tyle rozpraw i większych artykułów w cza-
sopismach. Oprócz tego opublikował ponad tysiąc 
przyczynków i recenzji. Zajmował się przede wszyst-
kim biblistyką i gromadził w swym prywatnym zbiorze 
wszelkie judaika (większość z nich została zniszczona 
w czasie II wojny światowej). W maszynopisie pozo-
stawił pisane pod koniec życia „Moje wspomnienia”. 

Za zasługi dla Kościoła został uhonorowany god-
nością kanonika kolegiaty kaliskiej, kanonika kapituły 
katedralnej włocławskiej (1922), papieskiego prałata 
domowego (1926), protonotariusza apostolskiego 
(1930). Był odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu 
Odrodzenia Polski.

Ks. infułat Józef Kruszyński zmarł 10 sierpnia 1953 r. 
i spoczywa na włocławskim cmentarzu w kwaterze 
kapłańskiej. W katedrze włocławskiej jego nazwisko 
widnieje na tablicy upamiętniającej proboszczów pa-
rafii katedralnej.

Na podstawie: Włocławski słownik biograficzny,  
t. 3, Włocławek 2005, s. 96−98.

W tym czasie, kiedy proboszczem parafii katedral-
nej był ks. Kruszyński, wikariuszami byli: najpierw ks. 
Andrzej Graczykowski (do 1 IX 1948), następnie (od 13 
IV 1949) ks. Kazimierz Majdański, późniejszy biskup 
sufragan włocławski, a następnie ordynariusz diecezji 
szczecińsko-kamieńskiej.
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Z „DZiennicZka” śW. fauSTyny koWalSkiej

Zatęsknić za Bogiem...

rozpoczynając  okres  adwentu,  pragniemy 
jak  najlepiej  przygotować  się  na  spotkanie 
z przychodzącym jezusem. Z kart „Dziennicz-
ka” dowiadujemy się, jak ten czas przeżywała 
św.  Siostra  faustyna kowalska. niech  lektura 
jej  zapisków  umocni  naszą  wiarę  i  rozbudzi 
w sercach gorącą tęsknotę za Panem Bogiem.

„Nadchodzi Adwent, pragnę przygotować swoje 
serce na przyjście Pana Jezusa przez cichość i skupie-
nie ducha, łącząc się z Matką Najświętszą i naśladując 
wiernie Jej cnotę cichości, przez którą znalazła upodo-
banie w oczach Boga Samego. Ufam, że przy Jej boku 
wytrwam w tym postanowieniu.” (Dz 1398)

„W czasie Adwentu obudziła się w duszy mojej tak wiel-
ka tęsknota za Bogiem. Duch mój rwał się do Boga całą 
swą mocą, jaką mam w swoim jestestwie. W tym czasie 
Pan udzielił mi wiele światła poznania Jego przymiotów.

Pierwszym przymiotem, jakim Pan dał poznać – to 
Jego świętość. Świętość ta jest tak wielka, że drżą przed 
Nim wszystkie potęgi i moce. Duchy czyste zasłaniają 
swoje oblicze i pogrążają się w nieustannej adoracji, 
a jeden ich tylko wyraz największej czci, to jest – Świę-
ty… Świętość Boga rozlana jest na Kościół Boży i  na 
każdą w  nim żyjącą duszę – jednak nie w  równym 
stopniu. Są dusze na wskroś przebóstwione, a są dusze 
też zaledwie żyjące. Drugie poznanie udzielił mi Pan 
– to jest Jego sprawiedliwość. Sprawiedliwość Jego 
jest tak wielka i przenikliwa, że sięga w głąb istotnej 
rzeczy i wszystko wobec Niego staje obnażonej praw-
dzie i nic się ostać by nie mogło. Trzecim przymiotem 
jest Miłość i Miłosierdzie. I  zrozumiałam, że najwięk-
szym przymiotem jest miłość i Miłosierdzie. Ono łączy 
stworzenie ze Stwórcą. Największą miłość i przepaść 
miłosierdzia poznaję we Wcieleniu Słowa, w Jego od-
kupieniu i tu poznałam, że to przymiot jest największy 
w Bogu.” (Dz 180)

„+ Wigilia [1937]. Po Komunii świętej dała mi Matka 
Boża poznać swą troskę, jaką miała w sercu, ze wzglę-
du na Syna Bożego. Lecz ta troska przepełniona była 
taką wonią poddania się woli Bożej, że raczej nazy-
wam ją rozkoszą, a nie troską. Zrozumiałam, jak dusza 
moja powinna przyjmować wszelką wolę Bożą. Szko-
da, że nie umiem tego tak napisać, jak to poznałam. 
Dzień cały dusza moja była w głębszym skupieniu, nic 
jej z tego nie wyrywało, ani obowiązki, ani stosunki, ja-
kie miałam z osobami świeckimi.” (Dz 1437)

„+ Wigilia Bożego Narodzenia. Dziś łączyłam się ści-
śle z Matką Bożą, przeżywałam Jej chwile wewnętrznie. 
Wieczorem przed łamaniem opłatkiem weszłam do 
kaplicy, aby się w duchu podzielić z  osobami drogimi 
i prosiłam Matkę Bożą o łaski dla nich. Duch mój był cały 
pogrążony w Bogu. W czasie pasterki ujrzałam małe 
Dzieciątko Jezus w Hostii, duch mój pogrążył się w Nim. 
Choć mała Dziecina, jednak Majestat Jego przenikał 
moją duszę. Głęboko przeniknęła mnie ta tajemnica, 
to wielkie uniżenie się Boga, to niepojęte wyniszczenie 
Jego. Całe święte żywo mi to było w duszy. O, my nigdy 
nie pojmiemy tego wielkiego uniżenia się Boga – nim 
więcej to rozważam…” (myśl urwana) (Dz 182)
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WierZĘ 

„DZiĘki WaM WieMy, 
Że nie jeSTeśMy SaMi!”

Z przebywającym 15 listopada we 
Włocławku biskupem kyrillosem kamalem 

Williamem Samaanem, katolickim biskupem 
obrządku koptyjskiego, pasterzem eparchii 

asjuckiej w egipcie, rozmawia ks. jakub kośka.

W związku z przeżywanym 11 listopada Dniem So-
lidarności z Kościołem prześladowanym przebywa 
Ksiądz Biskup w Polsce, przede wszystkim jako świadek 
cierpienia naszych braci i sióstr w wierze. Ilu chrześci-
jan żyje w Egipcie?

Na to pytanie są właściwie dwie odpowiedzi. Jednej 
udziela państwo, a drugiej sam Kościół. Według państwa 
chrześcijanie stanowią dziesięć procent egipskiej ludno-
ści, czyli 8 lub 9 milionów osób. Kościół szacuje, iż Egipt 
zamieszkuje 18 milionów chrześcijan. Wielu ekspertów 

jest zdania, że liczba chrześcijan sięga prawie 12 milio-
nów, zaś wliczając chrześcijan w diasporze, może docho-
dzić nawet do 15 milionów. Oczywiście, chodzi o chrze-
ścijan wszystkich wyznań, większość to niekatolicy.

Od początku istnienia kościelnej wspólnoty w Egipcie 
państwo to było okupowane, najpierw przez Rzymian, 
później Persów, Turków, teraz stanowi część świata is-
lamskiego. Kościół koptyjski od samego początku zma-
gał się z prześladowaniami, prawda?

To prawda. Pierwszym męczennikiem egipskiego Ko-
ścioła koptyjskiego jest jego założyciel, św. Marek. Po 
nim za wiarę oddało życie bardzo wielu męczenników. 
Aby ich upamiętnić, Kościół koptyjski stworzył osob-
ny kalendarz właśnie im poświęcony. Ten kalendarz 
wyznacza porządek naszej liturgii, czytań mszalnych. 
Kalendarz Męczenników rozpoczyna się w roku 284 
naszej ery, według tego kalendarza teraz mamy zatem 
rok 1729. W roku 284 na tronie cesarskim zasiadł Dio-
klecjan. Za jego panowania bardzo wielu chrześcijan 
poniosło śmierć za przynależność do Chrystusa. Chcąc 
ich upamiętnić, Kościół koptyjski stworzył właśnie Ka-
lendarz Męczenników. Stąd też później Kościół koptyjski 
często nazywano „Matką Męczenników”. Męczennicy 
są błogosławieństwem dla naszego Kościoła, są tą jego 
częścią, która utrzymuje wiarę i umacnia całą kościelną 
wspólnotę.

Chrystus powiedział: „Jeśli Mnie prześladowali, i was 
będą prześladować”. Proszę Księdza Biskupa, jak to jest: 
żyć, modlić się, a przede wszystkim wierzyć w Kościele, 
który bardzo konkretnie cierpi razem ze swoim Panem?

Na ten temat wiele mówiło się podczas zakończone-
go przed miesiącem Synodu Biskupów. Jak wiemy, był 
on poświęcony Nowej Ewangelizacji. Wśród podejmo-
wanych kwestii była między innymi ta: czy jest możli-
wa ewangelizacja w krajach muzułmańskich, jak głosić 
Chrystusa „w morzu islamu”. Każdego dnia doświad-
czamy systematycznego narzucania islamu wszystkim 
obywatelom. Są tacy, którzy wprost mówią chrześcija-
nom: „Idźcie precz! Wyjeźdźcie stąd! Do Ameryki, do 
Kanady, opuśćcie Egipt; chcemy „czystego” islamskiego 
państwa”. Jednak my jesteśmy przekonani, że mamy 
w Egipcie bardzo konkretną misję do wypełnienia. Ni-
gdy nie możemy z niej zrezygnować. Mamy obowiązek 
dawania świadectwa naszej wiary. Oprócz naszej dzia-
łalności społecznej, możemy świadczyć i  ewangelizo-
wać poprzez nasz sposób życia. Kościół katolicki stanowi 
bardzo małą cząstkę, wewnątrz mniejszości chrześci-
jańskiej stanowimy zaledwie 250 tysięcy osób. Mimo 
to jesteśmy w stanie prowadzić normalną społeczną 
działalność, tworzymy konkretne dzieła. Dla przykła-
du − prowadzimy ok. 170 szkół katolickich, w  których 
większość uczniów to wcale niekatolicy. Przychodzą do 
nas, szukając nie tylko wysokiego poziomu kształcenia, 
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ale dla wychowania, wpajania ideałów, wskazywania 
na uniwersalne wartości. Prowadzimy również ośrod-
ki zdrowia, szpitale, przychodnie w małych miejsco-
wościach. Bardzo wielu pacjentów wybiera właśnie te 
placówki, woli pójść tam, niż do bardzo znanych leka-
rzy w ogromnych państwowych szpitalach, ponieważ 
u nas znajdują współczucie, znajdują miłość – ducha, 
którego gdzie indziej brakuje. Prawie w każdej diecezji 
istnieje również centrum promocji i rozwoju. Przyjmo-
wani są tam wszyscy Egipcjanie, nie tylko chrześcija-
nie, nie tylko katolicy, ale wszyscy. Znajdują tam szacu-
nek, potwierdzenie swojej wartości i godności. Można 
więc powiedzieć, że to jest nasza misja, z której nigdy 
nie możemy zrezygnować: jest nas niewielu, stanowi-
my mniejszość, ale jesteśmy „solą ziemi”, „światłością 
świata”, „zaczynem”, który zakwasza „całe ciasto”. Zo-
stajemy, nie opuszczamy naszego kraju. Trzeba tutaj 
przypomnieć słowa posynodalnej adhortacji apostol-
skiej „Ecclesia in Medio Oriente”, w której podkreślono, 
iż Bliski Wschód bez chrześcijan lub z małą ich liczbą nie 
jest już Bliskim Wschodem. 

Proszę Księdza Biskupa, proszę powiedzieć, co jest naj-
trudniejsze w codziennym życiu chrześcijan w Egipcie.

Nie da się ukryć, że przez długi czas chrześcijanie 
byli w Egipcie uważani za obywateli drugiej kategorii. 
Tego zdania było bardzo wielu wyznawców islamu. Re-
ligia wpisana jest w dowodzie osobistym, więc kiedyś 
ktoś przedstawia się jako chrześcijanin, miewa roz-
maite trudności. Niektóre miejsca są zamknięte przed 
chrześcijanami. Chrześcijanin nie może pełnić funk-
cji społecznych, zasiadać we władzach państwowych, 
miejskich czy samorządowych, kierować uczelnią czy 
wydziałem uniwersyteckim. Nie mając w Egipcie żad-
nych perspektyw i możliwości rozwoju, chrześcijanie 
wyjeżdżają za granicę, by robić karierę i spełniać się za-
wodowo. Inna sprawa to kwestia wznoszenia nowych 
świątyń. Jeśli chcemy zbudować kościół, musimy wal-
czyć wiele lat, wielokrotnie zabiegając o pozwolenie. To 
skutek prawa ustanowionego jeszcze w 1862 r., kiedy 
Egipt znajdował się pod panowaniem tureckim. Prawo 
to mówi, że niemuzułmanie, by wznieść swoje miej-
sce kultu, muszą otrzymać zgodę najwyższej władzy 
w państwie, czyli współcześnie prezydenta. Przedsta-
wiamy więc prośbę, spełniając wszystkie formalności 
i wyznaczone warunki, nasza prośba jest rozpatrywana 
wiele lat, a później powstaje kolejna przeszkoda. Ma 
ona swoje źródło w rozporządzeniu ministra spraw we-
wnętrznych z 1938 r. Zawarte jest tam dziesięć warun-
ków, niezbędnych do zbudowania kościoła, na przykład: 
nie może się znajdować przy drogach publicznych, nie 
może znajdować się blisko Nilu, nie może stanąć w po-
bliżu meczetu. Więc co to znaczy w praktyce? Poprosili-
śmy o pozwolenie, mamy plac pod budowę, czekamy na 
zatwierdzenie projektu i wtedy przychodzą muzułma-

nie i zaczynają budować meczet tuż obok. Nie możemy 
zatem dalej tam pozostać, musimy szukać innego miej-
sca, i tak dalej. Rzecz ma się podobnie z utrzymaniem 
czy konserwacją kościołów już istniejących. Wymaga to 
naprawdę dużo wysiłku i rozmaitych zabiegów, potrze-
ba wiele czasu na otrzymanie niezbędnych pozwoleń. 

Podobno paradoksalnie sytuacja była nieco lepsza 
podczas reżimu Hosni Mubaraka, czy to prawda?  

Nie można tak powiedzieć, ponieważ chrześcijanie 
zawsze byli dyskryminowani i lepiej nie było nigdy. 
Z  tym że po rewolucji 25 stycznia przynajmniej mają 
odwagę, zburzono mur strachu. Chrześcijanie mają 
odwagę wypowiadać się publicznie, wychodzą na ulice 
czy  place, by domagać się swoich praw. Jeśli zaś chodzi 
o sytuację w czasie rządów Mubaraka, w latach reżimu 
wielu przywódców radykalnych ugrupowań islamskich, 
wielu fundamentalistów i ekstremistów było więzio-
nych, teraz natomiast wyszli na wolność. Zaczęli więc 
walczyć, stwarzać bardzo poważne problemy, niszczyć 
nasze miejsca kultu, zabijać chrześcijan. 

Czy można spodziewać się końca przejawów przemo-
cy i dyskryminacji?

Tak, oczywiście. Bardzo w to wierzymy, ponieważ 
mamy wielkie zaufanie do Pana historii, który zawsze 
prowadzi nas najlepszymi dla nas drogami. Wierzymy, 
a wręcz jesteśmy pewni, że On nas nie zostawi, tak 
jak obiecał w Ewangelii: „Oto Ja jestem z wami przez 
wszystkie dni, aż do skończenia świata”. Jesteśmy pew-
ni, że Boża opatrzność nas chroni, że nic nie dzieje się 
bez Bożej woli. 

Proszę Księdza Biskupa, w jaki sposób my, w Polsce, 
możemy pomagać chrześcijanom w Egipcie?

Możecie uczynić bardzo wiele. Wystarczy, że dzięki 
Wam, my w Egipcie wiemy, że nie jesteśmy oddzieleni, 
nie jesteśmy pozostawieni sami sobie. Mamy świado-
mość, że są ci, którzy o nas myślą, którzy się za nas mo-
dlą, chcą pokazać swoją solidarność i jedność z nami. 
Niezwykle ważne są też takie inicjatywy, jak choćby 
wspomniany Dzień Solidarności z Kościołem prześlado-
wanym. Dzięki temu możemy przynieść bardzo konkret-
ny znak jedności i bliskości pomiędzy chrześcijanami 
żyjącymi w Egipcie a wierzącymi Polakami. Zapraszamy 
naszych braci i nasze siostry z Polski, by przyjechali nas 
odwiedzić. Dlatego że kiedy chrześcijanie spotykają się 
ze swoimi współbraćmi stają się odważniejsi, w ich sera 
wstępuje chęć dawania świadectwa – to z jednej stro-
ny, z drugiej zaś strony – możecie dzielić z nami naszą 
tradycję, historię jednej z najstarszych chrześcijańskich 
wspólnot, naszą duchowość, ponieważ pomimo różno-
rodności naszych rytów żyjemy w jednej wielkiej wspól-
nocie Kościoła katolickiego.

Serdecznie dziękuję Księdzu Biskupowi za rozmowę. 
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cHrZeścijaŃSki oBrZĘD 
WiecZerZy WiGilijnej

Posiłek spożywany w wigilijny wieczór w naszej kul-
turze posiada niezwykłą oprawę i szczególne znaczenie. 
Wieczerza wigilijna to czas bycia razem, rozmów i spo-
tkań z bliskimi. Pamiętajmy jednak, że pierwszą Osobą, 
z którą powinniśmy się w świątecznym okresie spotkać, 
jest przychodzący Chrystus. Zadbajmy więc o chrześci-
jańską oprawę wieczerzy w naszych rodzinach. Niech 
nigdzie nie zabraknie wspólnej modlitwy, lektury Boże-
go słowa czy śpiewu kolęd. Wierzymy, że zamieszczona 
poniżej propozycja obrzędu stanie się pomocą w praw-
dziwie chrześcijańskim przeżyciu tego wyjątkowego 
wieczoru.
Ojciec rodziny zwraca się do zgromadzonych wokół 
stołu tymi lub podobnymi słowami:

W tej uroczystej chwili wieczerzy wigilijnej wychwa-
lamy Boga, naszego Ojca, za świętą noc, którą teraz 
wspominamy, a w czasie której Jego Syn, Jezus Chrystus, 
narodził się z Maryi Dziewicy. Wspólną modlitwę rozpo-
czynamy od przeczytania fragmentu Ewangelii:
Z Ewangelii według św. Łukasza: 

W owym czasie wyszło rozporządzenie Cezara Augu-
sta, żeby przeprowadzić spis ludności w całym państwie.  
Pierwszy ten spis odbył się wówczas, gdy wielkorządcą 
Syrii był Kwiryniusz. Wybierali się więc wszyscy, aby się 
dać zapisać, każdy do swego miasta. Udał się także Józef 
z Galilei, z miasta Nazaret, do Judei, do miasta Dawido-
wego, zwanego Betlejem, ponieważ pochodził z domu 
i rodu Dawida, żeby się dać zapisać z poślubioną sobie 
Maryją, która była brzemienna. Kiedy tam przebywali, 
nadszedł dla Maryi czas rozwiązania. Porodziła swego 
pierworodnego Syna, owinęła go w pieluszki, położyła 
w żłobie, gdyż nie było dla nich miejsca w gospodzie. 
W tej samej okolicy przebywali w polu pasterze i trzy-
mali straż nocną nad swoją trzodą. Naraz stanął przy 
nich anioł Pański i chwała Pańska zewsząd ich oświeciła, 

tak że bardzo się przestraszyli. Lecz anioł rzekł do nich: 
„Nie bójcie się! Oto zwiastuję wam radość wielką, która 
będzie udziałem całego narodu: dziś w mieście Dawida 
narodził się wam Zbawiciel, którym jest Mesjasz, Pan. 
A to będzie znakiem dla was, znajdziecie Niemowlę, 
owinięte w pieluszki i leżące w żłobie. I nagle przyłączy-
ło się do anioła mnóstwo zastępów niebieskich, które 
wielbiły Boga słowami: „Chwała Bogu na wysokościach, 
a na ziemi pokój ludziom Jego upodobania.”                                                                                                          

(Łk , 1−14)
Następnie ojciec rodziny rozpoczyna wspólną modlitwę:
− Panie Jezu, udziel naszej rodzinie daru miłości, zgody 
i pokoju. Ciebie prosimy…
− Panie Jezu, obdarz szczęściem i radością naszych są-
siadów, przyjaciół i znajomych. Ciebie prosimy…
− Panie Jezu, wszystkich opuszczonych, samotnych, 
chorych i nieszczęśliwych pociesz i umocnij Dobrą No-
winą Zbawienia. Ciebie prosimy…
− Panie Jezu, naszych zmarłych krewnych, bliskich 
i znajomych obdarz szczęściem i wiecznym zbawieniem. 
Ciebie prosimy…
Zjednoczeni w miłości, odmówmy wspólnie modlitwę, 
której nauczył nas Jezus Chrystus:

Ojcze Nasz...
Polećmy Bogu przez pośrednictwo Matki Jezusa Chry-
stusa – naszą rodzinę, naszych przyjaciół, sąsiadów, go-
ści, samotnych, chorych.

Zdrowaś Maryjo...
Zawierzajmy Bożemu Miłosierdziu zmarłych członków 
naszej rodziny, pamiętając szczególnie o tych, którzy 
odeszli do Pana w kończącym się roku:
Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie... 
− A światłość wiekuista niechaj im świeci.
Przez nieskończone miłosierdzie Boże niech odpoczy-
wają w pokoju wiecznym. 
− Amen.

MoDliTWa BłoGoSłaWieŃSTWa

Panie Boże, Ty sprawiłeś, że ta święta noc zajaśniała 
blaskiem prawdziwej światłości Twojego Syna; spraw, 
abyśmy jaśnieli blaskiem Twojej światłości w naszym 
codziennym postępowaniu.

Pobłogosław nas i te opłatki, którymi będziemy się 
dzielić zwyczajem naszych ojców i naucz nas dzielić się 
życzliwością z każdym człowiekiem. Obdarz nas wszyst-
kich Twoim pokojem, abyśmy wspólnie sławili Twoją oj-
cowską dobroć.

Pobłogosław, Panie Boże, nas, pobłogosław ten posi-
łek i tych, którzy go przygotowali i naucz nas dzielić się 
chlebem i radością ze wszystkimi. Przez Chrystusa Pana, 
naszego. Amen.
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WiZyTa DuSZPaSTerSka
– „kolĘDa”                                                                                                  

Tradycja odwiedzania wiernych przez duszpasterzy 
sięga dalekiej przeszłości. Już we wczesnym średniowie-
czu kapłani odwiedzali swoich parafian w okresie Naro-
dzenia Pańskiego. Wizyty te stwarzały przede wszystkim 
możliwość bezpośredniej rozmowy z duchownym po-
sługującym we wspólnocie parafialnej. Do duszpaster-
skich odwiedzin wiernych kapłan zobowiązany jest na 
mocy Kodeksu prawakanonicznego. Czytamy tam: „Pro-
boszcz winien nawiedzać rodziny, uczestnicząc w  tro-
skach wiernych, zwłaszcza niepokojach i smutku oraz 
umacniając ich w Panu, jak również – jeśli w czymś nie 
domagają – roztropnie ich korygować” (Kan. 529 KPK). 
Istotnie, czasami ta symboliczna wizyta duszpasterza 
staje się okazją do podjęcia tematów trudnych i bole-
snych, podzielenia się z kapłanem swoimi problemami, 
a  przede wszystkim doświadczenia Bożego błogosła-
wieństwa, którego przyzywamy podczas wspólnej mo-
dlitwy. Pamiętajmy, by podczas „kolędy” – w miarę moż-
liwości – na stole nakrytym białym obrusem znalazł się 
krzyż, świece, woda święcona i kropidło. Jeśli ktoś jest 
nieobecny w domu (z różnych przyczyn), a ma życzenie 
wizyty duszpasterskiej, może osobiście lub telefonicznie 
zgłosić to do kancelarii parafialnej. Jako duszpasterze 
gorąco zachęcamy naszych drogich Parafian do prze-
żywania „kolędy” w duchu chrześcijańskiej i bożonaro-
dzeniowej radości. Trwając w Roku Wiary, pozwólmy, by 
spotkania z kapłanami umacniały naszą wiarę i poczu-
cie przynależności do wspólnoty, której na imię Parafia 
Katedralna we Włocławku.

Program wizyty duszpasterskiej 
na pierwszy tydzień:

27.12 (czwartek) – od 15.30: 
ul. Wojska Polskiego, Orla 

28.12 (piątek) – od 15.30: 
ul. Brzeska, Zapiecek, Biskupia, Łazienna

29.12 (sobota) – od 9.30: 
ul. Szpitalna, Lunewil (stare), Okrzei

31.12 (poniedziałek) – od 9.30: 
ul. Piekarska, Królewiecka

2.01 (środa) – od 15.30: 
ul. Solna, Wyszyńskiego

kalenDarZ liTurGicZny

1. niedziela adwentu – 2 Xii 2012

Czytanie I (Jr 33, 14–16) 

Oczekiwanie na „Tego, który ma przyjść” (Mt 11, 3; 
Łk 7,  19) wypełniało cały Stary Testament. Ów wielki 
historyczny Adwent ludzkości rozjaśniany był od coraz 
to innej strony zapowiedziami prorockimi w narodzie 
izraelskim. Od pierwszej stronicy Biblii, od zapowiedzi 
Zbawiciela w  raju (Rdz 3, 15), słusznie zwanej Proto-
ewangelią, idea mesjańska stała się jakby kręgosłupem 
całej Biblii. Co więcej, stała się rdzeniem politycznej 
i narodowej historii Izraela.

Naród ten w tajemniczych planach Bożych wybrany 
na powiernika i przekaziciela Bożej prawdy zbawczej, 
z  jakimż wysiłkiem dźwigał ciężar Bożego wyróżnienia. 
Buntował się, odchodził od Jahwe, skłaniał się ku bożkom, 
prześladował proroków, to znów w głębokim żalu poku-
tował, nawracał się, żałował i odnawiał swe przymierze 
z Jahwe. Wpatrzony jak w światło w obiecanego Mesja-
sza, w „Tego, który ma przyjść”, naród wypełniał tym ocze-
kiwaniem dobre i złe, radosne i tragiczne chwile swojej 
historii. Niczym gwiazdy na firmamencie, zapowiedzi 
prorockie oświetlały porażki i zwycięstwa tego narodu.

Zapowiedź proroka Natana (2 Sm 7, 14), wiążąca ocze-
kiwanego Mesjasza z rodem i domem Dawida, legła 
u  podstaw idei mesjanizmu królewskiego w judaizmie. 
Potem przyszły zapowiedzi izajańskie o Emmanuelu 
i  Matce dziewiczej (Iz 7, 14), o  Mesjaszu-Bogu (Iz 9, 5), 
zapowiedzi Deuteroizajasza o Słudze Cierpiącym (cztery), 
Jeremiasza o Nowym Przymierzu (Jr 31, 31), a dalej róż-
norakie w swej formie i treści, bardziej lub mniej wyraźne 
proroctwa mesjańskie Tritoizajasza, Micheasza, Ezechie-
la, słynne Danielowe wersety o Synu Człowieczym i nauki 
Księgi Mądrości o Cierpiącym Sprawiedliwym.

Wśród wielu zapowiedzi prorockich, z których zaled-
wie kilka tu wymieniono, znajduje się i tekst dziś czytany 
z Jeremiasza proroka. Wielki prorok mówi dziś o Oczeki-
wanym jako o – „latorośli sprawiedliwości”. Należy w tym 
momencie pamiętać, że biblijne pojęcie sprawiedliwości 
nie ma nic wspólnego z naszym, jurydycznym jej pojmo-
waniem. W Piśmie Świętym sprawiedliwość to synonim 
Bożej miłości. Gdy Jahwe jest sprawiedliwy, to nie znaczy, 
że wymierza karę za występki, ale pochyla się jak ojciec 
nad swym dzieckiem, by je podnieść, oczyścić, uleczyć. 
Jahwe sprawiedliwy to Bóg miłujący i zbawiający czło-
wieka. Mówiąc o Mesjaszu „latorośl sprawiedliwości”, 
prorok wskazuje na ową najistotniejszą cechę królestwa 
mesjańskiego – na miłość, która legnie u podstaw wszel-
kiej zbawczej inicjatywy Boga (por. Ef 1, 1–14).
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dium. Księga ta jest doskonałym przykładem trudności, 
jakie napotyka współczesny badacz próbujący zrekonstru-
ować myśl teologiczną i ramy historyczno-chronologiczne, 
nie mówiąc już o osobie autora i czasie powstania utwo-
ru. Do naszych czasów prawie jednozgodnie sądzono, że 
autorem Księgi Barucha jest przyjaciel i sekretarz proroka 
Jeremiasza, pochodzący z arystokratycznej rodziny blisko 
związanej z dworem: Baruch, brat Serejasza, szefa sztabu 
głównodowodzącego króla Sedecjasza. Wiadomo, że ten-
że Baruch spisywał większość mów proroka Jeremiasza, że 
jest autorem jego biografii, że nie opuszczał męża Bożego 
w tak licznych dlań tragicznych momentach, że wreszcie 
dzielił z prorokiem wygnańczy los w Tachpanches w Egip-
cie, a najprawdopodobniej sam zakończył życie na zesła-
niu w Babilonii. Temu to Baruchowi przypisywano autor-
stwo owej niewielkiej kanonicznej Księgi znanej pod jego 
imieniem, a powstałej – według dość rozpowszechnione-
go mniemania – niedługo po niewoli babilońskiej (a więc 
po 538  r.). Jednak bliższe badania współcześnie prowa-
dzone, tak literackie i historyczne, jak i filologiczno-teolo-
giczne żadną miarą nie pozwalają przypuszczać, by auto-
rem znanej dziś Księgi Barucha był rzeczywiście przyjaciel 
proroka Jeremiasza.

Jeden ze znamienitych badaczy Księgi Barucha stwier-
dził z całą pokorą: „Określenie osoby autora i daty napisa-
nia księgi nie jest możliwe przy dzisiejszym stanie badań”. 
Takie stwierdzenie oczywiście w niczym nie narusza fak-
tu, że księga jest księgą natchnioną, bo zaliczona zosta-
ła w poczet zbioru ksiąg świętych, a tym samym zawiera 
słowo Boże, a jej nauka moralna służy naszemu zbawie-
niu. Badania dotyczące autora, czasu powstania, redakcji  
i właściwości literackich księgi w niczym nie naruszają jej 
natchnionego, kanonicznego  i świętego charakteru.

Fragment czytany dziś w liturgii mówi o dobroci Boga, 
który prowadzi swój lud i obdarzy go „chwałą na wieki”. Ta 
dobroć Pana ma być podstawą radości Jerozolimy (= Ko-
ścioła). Zmiana szat, o której mówi tekst, symbolizuje 
przejście od pokuty do wesela. W licznych przenośniach 
poetyckich autor mówi o błogosławieństwie Bożym to-
warzyszącym tym, którzy do Jahwe się zwracają jak dzieci. 
Życie z Bogiem to – według pisarza natchnionego – życie 
w chwale, pokoju i radości. Wyraża to autor w obrazie 
triumfalnego korowodu królewskiego, który postępuje 
bezpiecznie świadom mocy i potęgi monarchy.

Czytanie II (Flp 1, 4–6.8–11)
W drugim czytaniu początek Listu do Filipian. Do Filippi 

przybył Apostoł w początkach roku 50. Miasto to stało się 
pierwszym terenem ewangelizacyjnym Pawła w Europie. 
Gościnnie przyjęty przez Lidię, posiadającą hurtownię 
purpury w tym mieście, zyskał Paweł wraz ze swym po-
mocnikiem Sylasem licznych adeptów dla Chrystusowej 
Ewangelii. Jednak zatarg z rzymskimi urzędnikami, chło-
sta i uwięzienie (więzienie to możemy oglądać do dziś) 
spowodowały, że Paweł szybko opuścił miasto. Wyjąt-
kowo jednak serdeczne więzy zadzierzgnąć się musiały 
pomiędzy Filipianami a Pawłem, gdyż od jednych tylko 

Czytanie II (1 Tes 3, 12 – 4, 2)
Źle zrozumiawszy Pawłowe nauczanie dotyczące rzeczy 

ostatecznych, Tesaloniczanie oddali się tuż po wyjeździe 
Apostoła lenistwu i bezczynności. Skoro – mawiali – wnet 
ma nastąpić koniec świata, to nie warto niczym już się 
przejmować, tylko w apatii oczekiwać tego momentu.

Paweł, poinformowany o takim stanie młodej gminy 
przez swego umiłowanego ucznia Tymoteusza, śpieszy 
z wyjaśnieniami źle zrozumianego przepowiadania.

We fragmencie dziś czytanym Apostoł zachęca adre-
satów do świętości (w. 12) i dojrzałości chrześcijańskiego 
życia (w. 3, 13–4, 2). Paweł budząc w Tesaloniczanach na-
dzieję nowego, innego życia, nakazuje jednocześnie z całą 
stanowczością podjęcie obowiązków codzienności.

Ewangelia (Łk 21, 25–28.34–36)
Był Wielki Wtorek. Niedługo miały rozegrać się dramatyczne 

wydarzenia czwartku i piątku. Szli z Mistrzem za miasto, drogą, 
którą przechodzili wielokrotnie, przez wąwóz Cedronu. Szli jak 
zwykle na ustronie, by tam oddać się modlitwie. Stąd widać 
było świątynię, chlubę każdego Izraelity i serce narodu. Stąd 
widać było doskonale potęgę i majestat budowli. Wzniesiona 
nad głębokim wąwozem, szczytem zdawała się sięgać nieba. 
Z ust Apostołów wyrwały się aż okrzyki zachwytu i podziwu: 
„patrz, Panie, co za budowla i jakie kamienie”. A Chrystus oto 
zapowiada koniec, zniszczenie tej budowli. Dziwne im się to 
wydawało, bo przecież i szeroko znana była obronność sank-
tuarium. Świadczy o tym chociażby zapis Tacyta: „Znajduje się 
w  Jerozolimie świątynia o nieprzebranych bogactwach… jest 
ona rodzajem zamku i ma własne mury wzniesione z więk-
szym niż inne nakładem pracy i sztuki” (Hist. 5, 8, 12).

Zapowiadając zniszczenie świątyni, Chrystus mówi też 
o zniszczeniu, przemianie całego materialnego świata. 
W  konwencji apokaliptycznej maluje Zbawiciel finał dzie-
jów, kres czasu, do którego wszyscy i wszystko nieustan-
nie zmierza. Biblijne pojęcie czasu (linearne) jest zasadni-
czo różne od pojęcia czasu w kulturze greckiej, gdzie rzeczy 
i  zdarzenia powtarzały się nieustannie w nawracających 
po sobie cyklach, w kolejnych apokatastazach. Jednym  
z elementów grozy w opisie Dnia Ostatecznego jest niepew-
ność czasu jego nastania. „Ów dzień” (termin techniczny na 
oznaczenie w Biblii „Dnia Sądu”) przyjdzie niespodziewanie, 
jak potrzask, jak sidło na ptaka.

Niepewność czasu paruzji jest dla Chrystusa okazją we-
zwania do czujności (gr. gregoreite). Temat czuwania – jeden 
z podstawowych w całej katechezie Jezusa – tu otrzymuje 
swoją dodatkową motywację. Przypomni go Jezus w ostatniej 
swej ziemskiej godzinie – „czuwajcie i módlcie się, abyście nie 
ulegli pokusie” (Łk 22, 46).

2. niedziela adwentu – 9 Xii 2012

Czytanie I (Ba 5, 1–9)
Niewielka, bo licząca zaledwie pięć rozdziałów, Księga 

Barucha była przedmiotem niejednego wnikliwego stu-
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proroctwo każe Sofoniaszowi wystąpić z  radosną inwo-
kacją: „Wyśpiewuj, Córo Syjońska”. 

Widząc w natchnieniu proroczym świetlaną przyszłość 
narodu i jego odnowę moralną, Sofoniasz – w dziś czyta-
nym fragmencie – daje upust radości, która go przepeł-
nia z powodu tak wspaniałej przyszłości. „Córa Syjońska” 
(od góry Syjon, na której w Jerozolimie wznosił się pałac 
królewski) to typowe dla proroków określenie narodu wy-
branego.

Czytanie II (Flp 4, 4–7)
Chrześcijaństwo jest religią radości. Paweł Apostoł 

pisząc do Filipian z więzienia, pełen jest spokoju i we-
wnętrznej radości. Co więcej, swych umiłowanych Fi-
lipian bardziej niż innych zachęca Apostoł również do 
radości. To nie ma być radość jakakolwiek, lecz radość pły-
nąca z współuczestnictwa w zbawieniu świata. Filipianie 
jako pierwsi w Europie usłyszeli Dobrą Nowinę Chrystu-
sową. Mają więc radować się z tego, że poznali Pana, że 
są z Nim złączeni, że wierzą w Jego powtórne przyjście, 
kiedy to okaże światu powszechne i wieczne zbawienie 
Boga. Z tekstu Pawłowego wynika, że wewnętrzna ra-
dość chrześcijanina jest dowodem autentycznej wiary 
w Ewangelię.

Ewangelia (Łk 3, 10–18)
Wielką moc musiało mieć Janowe przepowiadanie nad 

Jordanem, skoro przychodzili doń nawet żołnierze i celni-
cy, znani wtedy szeroko ze swego zobojętnienia na spra-
wy moralno-duchowe. Żołnierze przychodzący do Jana to 
najprawdopodobniej wysłannicy Piłata, który nie mógł 
być przecież obojętny na wielki ruch duchowej odnowy, 
na tłumy, które gromadziły się wokół nadjordańskiego 
nauczyciela. Relacje wywiadowców prokuratora musiały 
go uspokoić, pojął, że cała działalność Jana ma charakter 
wybitnie religijny, a nie polityczny, nie mamy bowiem żad-
nych śladów, by okupacyjne władze rzymskie w małym 
choć stopniu były zaniepokojone misją Janową.

Jan głosząc potrzebę powszechnej odnowy i pokuty, 
zapowiadał jednocześnie karę i sąd Boży, o którym tak 
często mówili prorocy, a również dziś czytany Sofoniasz. 
Sąd ów ukazuje Poprzednik Chrystusa w typowo oriental-
nych przenośniach. Wiejadło, plewy, ogień – to częste wy-
rażenia prorockie, za pomocą których autorzy natchnieni 
ukazywali oczyszczającą działalność Jahwe. Oddzielanie 
pszenicy od plew to obraz oddzielania przez Mesjasza 
sprawiedliwych od grzeszników.

Był to obraz jakże czytelny dla słuchaczy. Obraz spotyka-
ny w Palestynie do naszych czasów. Jeden z uczestników 
wyprawy naukowej do Ziemi Świętej zanotował: „Wysie-
dliśmy… (w wiosce Deburije u podnóża Taboru, pm.), aby 
przypatrzeć się prymitywnej młócce… Widzieliśmy na 
klepisku rozścielone snopy pszenicy, po których jeździły 
osiołki, ciągnące za sobą przyrząd podobny do naszej bro-
ny, to jest deskę podbitą od spodu ostrymi kamieniami. 
Na tej desce stał poganiacz, który także swym naturalnym 

Filipian przyjmował Apostoł datki pieniężne na swe prace 
apostolskie. W żadnym też z Listów Pawła nie spotykamy 
tak osobistej  i serdecznej nuty, jak w tym właśnie piśmie. 
Pisze je Paweł najprawdopodobniej z więzienia w Efezie 
(trwało w latach 56–57), chce bowiem podziękować Fi-
lipianom za ofiary pieniężne, jakie otrzymał niedawno 
przez swego współpracownika Epafrodyta.

Ewangelia (Łk 3, 1–6)
Łukasz podaje w czytanym dziś fragmencie Ewangelii 

szerszy kontekst historyczno-chronologiczny rozpoczy-
nającej się publicznej działalności Jezusa z Nazaretu.

Tyberiusz był cesarzem w latach 14–37. „W piętna-
stym roku panowania”, o którym mówi Łukasz, to znaczy 
między 1 października 27 roku a pierwszym października 
28 roku. Tyberiusz był już wtedy od roku na Capri, gdzie 
usunął się dobrowolnie po zatargach z senatem. Z połu-
dnia Italii zarządzał sprawami państwa. Przedstawicie-
lem cesarza w Rzymie był prefekt pretorianów – Sejan. 
Był on – i dlatego nas tu interesuje – protektorem Piłata, 
któremu ofiarował urząd namiestnika Judei (w latach 
26–36). Imię Piłata podaje kamień znaleziony w teatrze 
w Cezarei. Łukasz wspomina też dwóch synów Heroda 
Wielkiego (37 przed Chr. – 4 po Chr.): Heroda Antypasa 
(4 przed Chr. – 39 po Chr.) i Heroda Filipa (4 przed Chr. 
– 34 po Chr.), którzy mając tytuły tetrarchów, byli for-
malnymi władcami (w istocie całkowicie zależnymi od 
Rzymu) niektórych części Palestyny. Lizaniusz był wład-
cą niewielkiego obszaru (dziś na zachód od Damaszku) 
wokół miasta Abile (stąd Abilena), a pochodził z królew-
skiej rodziny iturejskiej (rządził w latach 14–29 po Chr.). 
Łukasz wspomina też arcykapłana Kajfasza (pełnił urząd 
w latach 18–36 po Chr.) oraz jego teścia Annasza, który 
jakkolwiek złożony z urzędu przez Rzymian, posiadał da-
lej wysoki prestiż w społeczeństwie.

3. niedziela adwentu – 16 Xii 2012

Czytanie I (So 3, 14–18a)
Prorok Sofoniasz działał w czasach wielkiego króla 

Jozjasza (638–609), wielkiego reformatora religijnego 
i obrońcy monoteizmu. W swojej niewielkiej, bo liczącej 
zaledwie trzy rozdziały Księdze, zapowiada Sofoniasz naj-
pierw powszechny sąd Jahwe nad Izraelem, który sprze-
niewierzył się przymierzu ze swym Bogiem, a potem od-
nowę i nawrócenie narodu. W czasach Sofoniasza – nie 
zapominajmy – dochodziło do znacznej infiltracji kultów 
ościennych do jahwizmu. 

Wszyscy prorocy VIII i VII wieku zapowiadają karę dla 
narodu wybranego za jego odstępstwa. Sofoniasz mówi, 
że pozostanie tylko „Reszta Izraela, która nie będzie czynić 
nieprawości” (3, 13). „Nieprawość” w języku prorockim to 
przede wszystkim zdrada monoteizmu, odstępstwo od 
kultu Jedynego Boga. Po karze nastąpi – w czasach me-
sjańskich – utworzenie jakby nowego Ludu Bożego. To 
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ciężarem przyczyniał się do wykruszania ziarna  z kłosów 
pszenicy. Zboże zanieczyszczone i pomieszane z plewami 
podrzucali Arabowie łopatami w górę, aby wiatr oddzielił 
czystą pszenicę od plewy”.

4. niedziela adwentu – 23 Xii 2012

Czytanie I (Mi 5, 1–4a)
Prorok Micheasz żył i działał w Judei za panowania 

władców: Jotama (738–736 przed Chr.), Achaza (736–
721), Ezechiasza (721–693) i Manassesa (693–639). Był 
to czas szczególnie brzemienny w wydarzenia – w kraju 
podział na dwa królestwa, północne i południowe, co-
raz większe przenikanie pogaństwa do religii izraelskiej 
(czemu sprzyjali nawet niektórzy władcy, jak Achaz), 
wzrost potęgi Asyrii, która w 721 r. zdominowała kró-
lestwo północne i Samarię, a w dwadzieścia lat później 
zagroziła Jerozolimie, pod którą stanął z olbrzymią ar-
mią wódz asyryjski Sennacheryb.

W takich to czasach Micheasz wraz z innym wielkim 
prorokiem – Izajaszem, podtrzymywali wiarę w Jahwe. 
Spośród wypowiedzi prorockich Micheasza najbardziej 
znana jest ta, która mówi o pochodzeniu Mesjasza 
z Betlejem (niewielkie miasteczko leżące w paśmie Gór 
Judzkich na wysokości 770 m), które zostało przez pro-
roka nazwane Efrata. Pochodzenie tej nazwy do dziś nie 
zostało wyjaśnione.

Jedni twierdzą, że Efrata to pierwotna nazwa judej-
skiego miasteczka. Inni nazwę „Efrata” wywodzą od 
szczepu efratejskiego, który w XIV wieku (a więc jesz-
cze przed przybyciem Żydów z Egiptu) zamieszkiwał te 
tereny. Inni twierdzą, że „Efrata” wywodzić należy od 
imienia żeńskiego Efrata, noszonego przez drugą żonę 
Kaleba, którą pojął po śmierci pierwszej (Azuby). Ka-
leb – jak wiadomo – był jednym z potomków patriar-
chy Jakuba (por.: 1 Krn 2, 19.24.50). Pierworodnym sy-
nem Kaleba i Efraty był Hur, który osiedlił się ze swoją 
rodziną w Betlejem i nadał mu nazwę Efrata na cześć 
swojej matki. Nie brak też takich, którzy nazwę „Efra-
ta” wywodzą od hebrajskiego określenia peri (= owoc). 
Spór uczonych trwa, dla nas zaś istotne jest, że owego 
określenia „Efrata” przy Betlejem używano dla odróż-
nienia od innego Betlejem, znanego w czasach proroka 
Micheasza. Było to Betlejem leżące 12 km na północ od 
Nazaretu (dziś Beit lahm). To Betlejem zwano też często 
Betlejem Zabulona (gdyż leżało na terenach będących 
własnością szóstego syna patriarchy Jakuba) albo Be-
tlejem Galilejskim, w odróżnieniu od Betlejem Efrata, 
które najczęściej zwane było Betlejem Judejskim (albo 
Judy). Według Mateusza zapowiedź Micheasza (Mt 2, 6) 
wypełniła się w Jezusie Chrystusie.

Czytanie II (Hbr 10, 5–10)
Drugie czytanie składające się z cytatów Psalmu 40 

i komentarza autora wyraża jedną myśl zasadniczą: Bóg 

nie chce już ofiar składanych w świątyni jerozolimskiej, 
ofiar niedoskonałych i zewnętrznych. Pragnie zaś jednej 
i prawdziwie Go godnej – pełnienia Jego zbawczej woli 
– zbawczych planów. W sposób najdoskonalszy złożył 
ją Przedwieczny i Jednorodzony Syn Boży, który spełnia-
jąc zbawczy plan Boga, zbawczą wolę Ojca, przyszedł na 
świat, narodził się i umarł, aby nas zbawić. 

Chrystus przez pełnienie zbawczej woli Ojca złożył Bogu 
najdoskonalszą ofiarę, stąd – argumentuje tekst drugiego 
czytania – nie są już potrzebne ofiary starotestamental-
ne. Słowa: „abym spełniał wolę Twoją” – wprowadzają 
nas jednocześnie w najgłębszą istotę Bożego Narodzenia.

Ewangelia (Łk 1, 39–45)
„Pewne miasto”, o którym mówi Ewangelista, to we-

dług czcigodnej tradycji (od VI w.) Ain Karim, leżące w Gó-
rach Judzkich, w odległości 7–8 km na zachód od Jero-
zolimy. Wędrówka (podróż na osiołku?) z Nazaret do Ain 
Karim trwać musiała kilka dni (około 130 km). Ekspedy-
cja archeologiczna O. Salera wykazała, że na przełomie 
er Ain Karim było zamieszkałe. Dziś na miejscu domku 
św. Elżbiety znajduje się sanktuarium, na murze którego 
umieszczono majolikowe tablice z tekstem Magnificat 
w 48 językach (fundacja Polaków).

urocZySTośĆ naroDZenia 
PaŃSkieGo – 25 Xii 2012

(Msza w dzień)

Czytanie I (Iz 52, 7–10)
W pierwszym czytaniu fragment Izajaszowego po-

ematu ukazuje wyzwolenie Jerozolimy i całego Izraela. 
Tekst powstał w niewoli babilońskiej, stąd jego funkcją 
było pocieszenie wygnańców znękanych długotrwałą 
niewolą. Poemat głosi, że nadejdzie dzień, gdy nie żaden 
król, lecz sam Bóg Izraela – Jahwe panował będzie nad 
swoim narodem i nad całą ziemią. Tekst jest zatem zapo-
wiedzią czasów mesjańskich, w których objawi się cała 
potęga i miłość zbawiającego Boga. Stąd autor mówi, 
że Jahwe „obniżył swe ramię”. Ramię w Biblii jest sym-
bolem mocy i bezpieczeństwa, gdy wyciąga je Bóg, zna-
czy, że prowadzi On swój lud po pewnych i bezpiecznych 
drogach życia. W Jezusie Chrystusie Bóg w sposób rze-
czywisty stanął wśród swojego ludu i pozostał z nim na 
zawsze w tajemnicy Eucharystii.

Czytanie II (Hbr 1, 1–6)
Drugie czytanie to prolog Listu do Hebrajczyków. Redak-

torem tego pisma był najprawdopodobniej któryś z uczniów 
św. Pawła, List bowiem zdradza myśli i teologię Aposto-
la Narodów. Naczelną tezą tego pisma jest myśl, że Nowe 
Przymierze zawarte przez krew Jezusa Chrystusa jest wyż-
sze i doskonalsze od Przymierza Starego opartego na literze 
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Prawa. Stąd w prologu już autor wprowadza w tę tematykę, 
mówiąc, iż objawienie się Boga w Jezusie Chrystusie jest 
ostatecznym i najdoskonalszym przemówieniem Boga do 
człowieka.  Sformułowania prologu ukazują Chrystusa jako 
jedynego Pośrednika pomiędzy doczesnością a wiecznością, 
światem stworzonym a Bogiem. „Początkowe wiersze Listu 
do Hebrajczyków – napisał jeden z krytyków – można po-
równać do portalu średniowiecznej katedry, gdzie wyryte 
w kamieniu rzeźby miały podać w ogólnym, ale dokładnym 
skrócie przeznaczenie całej zawiłej budowy”. Jakoż tak jest 
istotnie, wiersze te bowiem streszczają całą przebogatą na-
ukę o Chrystusie, czyli całą chrystologię listu. Wyższość No-
wego Przymierza nad Starym zasadza się na tym, że Nowe 
dane zostało przez Syna, Stare zaś tylko przez proroków. 
Syn zaś posiada niezwykłą godność, gdyż jest Dziedzicem, 
Stwórcą świata, Odblaskiem chwały Przedwiecznego, Od-
biciem Jego Istoty. Syn podtrzymuje Wszechświat, jest Od-
kupicielem i Panem aniołów. Pod względem głębi nauki 
o Chrystusie wersety prologu Listu do Hebrajczyków po-
równane być mogą jedynie z Pieśnią o Logosie otwierającą 
Ewangelię Janową.

Ewangelia (J 1, 1–18)
W Ewangelii jest to jeden z najgłębszych tekstów No-

wego Testamentu. Swoje spotkanie z tym tekstem tak opi-
suje w swej książce R. Brandstaetter: „Postanowiłem prze-
tłumaczyć Prolog z Ewangelii św. Jana. Pracę odkładałem 
z dnia na dzień. Świadomość, że mam tłumaczyć tekst, któ-
ry moim zdaniem jest jednym z najpiękniejszych i najważ-
niejszych w Nowym Testamencie, całkowicie paraliżowała 
mój zamiar i skłaniała mnie do wygodnego odkładania tej 
pracy […] umacniało się we mnie przekonanie, że tłumacze 
(z jęz. greckiego, p.m.) zubożyli tekst o pewne wartości, któ-
rych niestety nie umiem określić” („Krąg biblijny”, s. 153). 
Przytaczamy tę opinię wielkiego twórcy, by uwrażliwić 
Czytelnika na niezwykłą i przebogatą problematykę tego 
tekstu, której nie sposób zgłębić bez rzetelnych studiów 
i głębokich osobistych medytacji. Jan, umiłowany Apostoł 
wzniósł się w tym tekście na niedościgłe wyżyny umysłu 
natchnionego Bożą łaską i Pańskim nawiedzeniem. Prolog 
Janowy to jeden z tych tekstów biblijnych, na które trzeba 
otworzyć swoje serce, wszelki komentarz może jedynie za-
ciemnić wzniosłość i głębię natchnionej nauki. Zostawmy 
więc i my nasze nieporadne słowa, stając w pokorze przed 
Prawdą, która w ludzkim słowie puka do drzwi naszego 
umysłu i serca. Może wejrzy Pan na słabość twoją i uleczy 
twoją niemoc, i zamieszka w tobie. I zobaczysz Jego chwałę.

niedziela − święto świętej rodziny: 
jezusa, Maryi i józefa – 30 Xii 2012

Czytanie I (Syr 3, 2–6.12–14)
Księga Syracha – powstała w II w. przed Chr. – zawiera 

szereg różnorodnych nauk dotyczących praktycznego ży-

cia człowieka. Mówi o miłosierdziu względem biednych, 
o panowaniu nad sobą, o bogactwie i nędzy, o cnotach 
i wadach, a nawet o kulturze języka. Księga podaje też 
różne przestrogi i rady, których zachowanie uczynić ma 
człowieka mędrcem. Księga ta, zrodzona w atmosferze 
kultury hellenistycznej, ma na oku integralny rozwój 
człowieka: wewnętrzny i zewnętrzny. Taki był bowiem 
grecki ideał wychowawczy: kalogathia – czyli piękno 
i  dobro – osiągało się w harmonijnym rozwoju ducha 
i ciała. Napisana najpierw po hebrajsku, a potem prze-
łożona na grecki (ok. 132 r.), Księga Syracha jest typo-
wym przykładem tzw. literatury mądrościowej, która 
w tych czasach bujnie się rozwijała na całym Wscho-
dzie, zwłaszcza zaś w Egipcie. Jako jedna z nielicznych 
ksiąg Starego Testamentu, dzieło to ma podpis autora, 
a  słuszniej byłoby powiedzieć – redaktora owych licz-
nych sentencji mądrościowych funkcjonujących dotąd 
jeno w tradycji ustnej, jest nim Jezus (=Jozue, popular-
ne imię), syn Syracha, jerozolimski uczony w Piśmie. Był 
to jeden z tych nieznanych dziś w większości z imienia 
mędrców, którzy oddawali się zawodowo nauczaniu 
mądrości. Wśród wielu wskazań i pouczeń Syracha od-
najdujemy również sentencje traktujące o obowiązkach 
dzieci względem rodziców.

Cześć i szacunek należne rodzicom – rzecz całkiem na-
turalna – w nauce Syracha otrzymują motywację religij-
ną: jest wolą Boga troska o rodziców, zwłaszcza w staro-
ści i zniedołężnieniu – powiada mędrzec. Opieka i miłość 
okazana rodzicom zostanie – motywuje dalej mędrzec – 
wynagrodzona już tu na ziemi przez błogosławieństwo 
Boże, które okaże się w wysłuchaniu modlitw, odpusz-
czeniu grzechów i długim życiu. Materialne korzyści, ho-
nor i uznanie u innych będące skutkiem przestrzegania 
czwartego przykazania są przypomnieniem starotesta-
mentowej zasady, że Bóg nierzadko wynagradza zdziała-
ne przez człowieka dobro już w życiu doczesnym.

Czytanie II (Kol 3, 12–21)

Pierwsze gminy chrześcijańskie w dolinie likosu (połu-
dniowa część dzisiejszej Turcji), w Laodycei, w Hierapo-
lis i w Kolosach narażone były na szczególne wpływy – 
z racji swego położenia – różnych synkretycznych religii 
Wschodu. Filozofia i mistyka, religia i kultura połączone 
ze wschodnią predylekcją do spekulacji intelektualnych 
składają się na zjawisko określone ogólnie terminem 
gnozy. Kompletne pomieszanie pojęć walczyło w tym 
pseudofilozoficznym kierunku o lepsze z fantazją i nie-
pohamowaną wyobraźnią. Skłonni do egzaltacji ludzie 
Wschodu ulegali jednak masowo gnozie, czyli jakiemuś 
wyższemu, tajemnemu i niedostępnemu – jak twierdzili 
– dla przeciętnego ogółu poznaniu świata i człowieka. 
Paweł z  więzienia rzymskiego śpieszy zaradzić niebez-
pieczeństwom, w jakich znalazły się młode gminy ma-
łoazjatyckie.

Wysyła listy do Laodycejczyków (tekst zaginął) i Kolo-
san, w których wykłada naukę katolicką, a przede wszyst-
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GruDZieŃ

8.12  – uroczystość Niepokalanego Poczęcia Naj-
świętszej Maryi Panny

10.12  – 67. rocznica urodzin Biskupa Włocławskie-
go Wiesława Alojzego Meringa

15.12  – Sakrament Bierzmowania „dla dorosłych”; 
godz. 17.00

21−23.12 – adwentowe rekolekcje parafialne; pro-
wadzi: ks. prał. dr hab. Waldemar Cisło – dyrektor   
sekcji polskiej Stowarzyszenia „Pomoc Kościołowi 
w potrzebie – Kirche in Not”

25.12  – o północy Msza święta zwana „Pasterką”; 
obchody uroczystości Narodzenia Pańskiego

31.12  – o godz. 18.30 uroczysta Msza święta dzięk-
czynna za zakończenie roku kalendarzowego

kalenDariuM

najBliŻSZycH urocZySTości
i WyDarZeŃ ParafialnycH

kim podkreśla bezwzględne pierwszeństwo Chrystusa 
nad całym światem stworzonym. W związku bowiem 
ze spekulacjami na temat bytów pośrednich między Bo-
giem a człowiekiem, na temat aniołów i duchów niektó-
rzy zaczęli ograniczać wielkość Chrystusa i pomniejszać 
cześć dla Niego. Przypomniawszy Kolosanom niepodwa-
żalną boskość i pierwszeństwo Chrystusa, Paweł apeluje 
do adresatów o prowadzenie nowego życia w Chrystu-
sie. To nowe życie przejawia się zwłaszcza w umartwie-
niu, przez które naśladujemy Chrystusa. Nowe Życie ma 
objąć całość egzystencji chrześcijańskiej, również życie 
domowe i rodzinne. Zasady życia domowego podaje 
właśnie Apostoł we fragmencie będącym czytaniem. 
Szczęście rodzinne – stwierdza Paweł – wznieść można 
tylko na wzajemnej miłości.

Ewangelia (Łk 2, 41–52)
Konieczność odbycia pielgrzymki do Jerozolimy opie-

rała się na przepisie zawartym w Księdze Powtórzone-
go Prawa, który brzmi: „Trzy razy do roku ukaże się każdy 
mężczyzna wobec swego Jahwe, w miejscu, które sobie 
obierze na Święto Przaśników, na Święto Tygodni i na 
Święto Szałasów. Nie ukaże się przed obliczem Jahwe 
z próżnymi rękoma” (Pwt 16, 16).

Nakaz pielgrzymowania nie obejmował kobiet i dzieci. 
Również chłopcy przed ukończeniem trzynastego roku 
życia nie podlegali temu przepisowi. Gdy więc Ewangeli-
sta notuje, że Jezus „miał dwanaście lat”, pragnie zwró-
cić uwagę na gorliwość religijnego życia Świętej Rodziny, 
w której wdrażano do pobożnych praktyk wcześniej, niż 
tego wymagały przepisy kultyczno-prawne. Perykopa 
Łukaszowa akcentuje przede wszystkim prawdy teolo-
giczne, a mianowicie mądrość Jezusa, Jego Synostwo 
Boże, a także posłuszeństwo Bożej woli. Komentatorzy 
akcentują tu zwłaszcza typowy dla Łukasza czasownik 
dei (= musieć, por. Łk 4, 43; 9, 22; 13, 16; 17, 25; 19, 5; 
21, 9), którym autor trzeciej Ewangelii wyraża teologię 
posłuszeństwa Jezusa Ojcu w Jego zbawczych planach.
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Z Życia Parafii  listopad
2012

1.11 – Uroczystość  
Wszystkich Świętych 

Ten dzień jest w naszej kulturze silnie związany z mo-
dlitewną pamięcią o tych, którzy odeszli już do Domu 
Ojca, a którym w liturgii poświęcony jest drugi dzień li-
stopada. Tradycyjnie 1 listopada sprawuje się Eucharystię 
na cmentarzach, wskazując na nadprzyrodzoną łączność 
z naszymi bliskimi zmarłymi. Na włocławskim cmentarzu 
komunalnym przy ul. Chopina uroczystej Mszy świętej 
o godz. 14.00 przewodniczył ks. bp Bronisław Dembow-
ski. Eucharystię wraz z kapłanami naszego miasta kon-
celebrował również ksiądz proboszcz Radosław Nowacki. 

4.11 – Imieninowa Msza święta       
ks. wikariusza Karola Zająca

W dniu, gdy Kościół wspomina św. Karola Borome-
usza, swoje imieniny obchodzi wikariusz naszej parafii 
– ks. Karol Zając. Dzień imienin zawsze jest okazją nie 
tylko do składania życzeń, lecz również do wyrażenia 
naszej wdzięczności. Najpełniej czynimy to jednak po-
przez modlitwę, zwłaszcza tę na Mszy świętej. W nie-
dzielę, o godz. 11. Ksiądz Kustosz sprawował Eucharystię 
o Boże błogosławieństwo  dla ks. Karola, przyzywając dla 
niego także opieki Matki Bożej Wniebowziętej. 

7.11 – Msza święta w intencji zmarłych 
biskupów i kapłanów naszej diecezji

Jak co roku, siódmego dnia listopada, Biskup Włocław-
ski Wiesław Mering przewodniczył w Bazylice Katedralnej 
uroczystej Mszy świętej w intencji zmarłych biskupów 
i  kapłanów naszej diecezji. Modlitwa wpisała się w ob-
chody 73. rocznicy aresztowania przez gestapo bł. Bisku-
pa Michała Kozala, włocławskich kapłanów i nauczycieli. 
Homilię podczas liturgii wygłosił ks. kan. Sławomir Derę-
gowski – proboszcz parafii św. Stanisława BM we Wło-
cławku. Kaznodzieja, nawiązując do wydarzeń sprzed 
73 lat, podkreślił, iż ciemności tamtej listopadowej nocy 
rozproszył blask bijący od Chrystusa. Odnosząc się do 
czasów współczesnych, ksiądz kanonik powiedział: „Nie 
poradzimy sobie bez wiary, którą szczególnie w tym roku 
mamy pogłębiać!”. Po Mszy świętej wszyscy zgromadzeni 
udali się procesyjnie ulicą Wojska Polskiego do tablicy upa-
miętniającej pomordowanych księży i nauczycieli naszego 
miasta. Na podkreślenie zasługuje fakt, iż tą samą drogą 
73 lata temu prowadzono księdza biskupa Michała Kozala 

oraz towarzyszących mu kapłanów. Przy tablicy, w miejscu 
dawnego więzienia, w  którym osadzono aresztowanych, 
Pasterz diecezji przewodniczył modlitwie za przyczyną bło-
gosławionych Męczenników. Na zakończenie swoje słowo 
do zgromadzonych skierował bp Wiesław Mering. Hie-
rarcha podkreślił ogromne znaczenie pamięci o ofierze 
minionych pokoleń oraz zachęcił do wierności ideałom 
i  wartościom, za które oddawali życie nasi przodkowie. 
Po złożeniu kwiatów i zniczy wspólnie odśpiewano pieśń 
„Boże, coś Polskę…”. 

10.11 – Charytatywny koncert dla 
Oddziału Opieki Paliatywnej

W ramach kampanii „Hospicjum to też życie” o godzi-
nie 16. w Bazylice Katedralnej rozpoczął się charytatywny 
koncert organowy. Jego organizatorami byli włocławski 
oddział Polskiego Towarzystwa Opieki Paliatywnej oraz 
nasza parafia. Patronat honorowy nad tym wydarzeniem 
objął Pasterz diecezji, ks. bp Wiesław Mering. Podczas kon-
certu p. Adam Klarecki, organista katedralny, wykonywał 
utwory muzyki klasycznej, skomponowane między inny-
mi przez Jana Sebastiana Bacha. Na zakończenie koncertu 
głos zabrał p. dr Zbigniew Kaczmarek – Prezes Polskiego 
Towarzystwa Opieki Paliatywnej – Oddział we Włocławku, 
który wyraził swoją wdzięczność wszystkim zaangażowa-
nym w przygotowanie i przebieg koncertu. Słowo podzię-
kowania wypowiedział także Ksiądz Kustosz Radosław 
Nowacki, który przypomniał, iż tym, co nigdy nie umiera, 
jest nasza nadzieja, pamięć, a przede wszystkim miłość.

11.11 – Msza święta w intencji 
Ojczyzny z racji Święta Niepodległości

W Święto Niepodległości 11 listopada o godz. 11 rozpo-
częła się w Bazylice Katedralnej uroczysta Msza święta za 
ojczyznę. Liturgii przewodniczył biskup senior Bronisław 
Dembowski, zaś wśród jej uczestników obecni byli przed-
stawiciele władz miejskich i samorządowych. Jak co roku, 
tego dnia do katedry przybyły liczne poczty sztandarowe 
włocławskich szkół, instytucji i służb mundurowych. Przed 
liturgią zgromadzeni w katedrze wysłuchali krótkiego 
koncertu pieśni patriotycznych. Homilię wygłosił Kustosz 
włocławskiej Bazyliki Katedralnej ks. Radosław Nowacki. 
Ksiądz Proboszcz zwrócił uwagę na chrześcijańskie korze-
nie naszego narodu oraz uwydatnił nierozerwalny związek 
polskości z katolicką wiarą. Kaznodzieja podkreślił, iż pol-
skie barwy narodowe stanowią swoiste wezwanie, które 
ojczyzna kieruje do swoich dzieci. Biel – symbol dobroci, 
niewinności, czystości i nieskazitelności – cech, które po-
winny charakteryzować prawdziwego Polaka; czerwień – 
kolor krwi i męczeństwa, przypomina o tych wszystkich, 
którzy przelali krew w obronie wolnej i niepodległej Polski. 
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Ks. Nowacki przypomniał, że wywalczona wolność stano-
wi nie tylko ogromny dar, lecz również konkretne zadanie. 
„My chcemy Boga w naszym kraju, chcemy Go w książce, 
w szkole!” – mówił kaznodzieja, cytując słowa religijnej 
pieśni. Proboszcz parafii katedralnej zwrócił również uwa-
gę na konieczność wychowywania młodego pokolenia 
w duchu miłości do Boga i ojczyzny. To rodzinny dom jest 
pierwszą szkołą wiary, polskości i patriotyzmu – mówił ka-
znodzieja. Po Mszy świętej uczestnicy celebracji udali się 
na plac przed katedrą, gdzie miały miejsce uroczystości 
o  charakterze patriotycznym, kończące obchody Święta 
Niepodległości w naszym mieście.

12.11 – Imieniny  
ks. prof. Witolda Kujawskiego

12 listopada swoje imieniny obchodził ks. prał. prof. Wi-
told Kujawski, zamieszkujący w naszej parafii jako rezy-
dent. Mszy świętej o Boże błogosławieństwo dla Księdza 
Prałata w przeddzień dnia imienin, 11 listopada o 18.30 
przewodniczył ksiądz proboszcz Radosław Nowacki. 
Ksiądz Kustosz w imieniu całej parafialnej wspólnoty 
skierował pod adresem Księdza Profesora słowo wdzięcz-
ności i serdecznych życzeń. Ksiądz Proboszcz podkreślił, 
jak cenna jest duszpasterska posługa i pomoc dostojne-
go Solenizanta, który przede wszystkim służy w murach 
naszej Bazyliki jako gorliwy spowiednik. 

15.11 – Wizyta biskupa  
z Egiptu

Z okazji przypadającego 11 listopada Dnia Solidarno-
ści z Kościołem prześladowanym naszą parafię odwie-
dził pochodzący z Egiptu katolicki biskup obrządku kop-
tyjskiego – bp Kyrillos Kamal William Samaan. Hierarcha 
w czasie swojej wizyty w Polsce opowiadał o prześlado-
waniach egipskich chrześcijan oraz warunkach, w jakich 
przychodzi żyć naszym braciom i  siostrom w wierze. 
Bp Samaan podkreślał jednak, jak wielką rolę odgrywa 
wspólnota i poczucie jedności pomiędzy wyznawcami 
Chrystusa na całym świecie. Podczas spotkania z księ-
dzem proboszczem Radosławem Nowackim na plebanii, 
Ksiądz Biskup udzielił wywiadu, który został zamieszczo-
ny na łamach niniejszego numeru naszego miesięcznika.

 
17.11 – Rocznicowa Msza święta za 
zmarłych pacjentów oddziału opieki 

paliatywnej

W sobotni wieczór, o godz. 17. Ksiądz Kustosz Radosław 
Nowacki przewodniczył Mszy świętej w intencji zmarłych 
w minionym roku pacjentów Zespołu Opieki Domowej 
Polskiego Towarzystwa Opieki Paliatywnej – Oddziału we 

Włocławku. Na początku liturgii Ksiądz Proboszcz odczytał 
imiona i nazwiska wszystkich zmarłych, polecając ich Bo-
żemu Miłosierdziu. Na Mszy świętej licznie zgromadziły się 
rodziny zmarłych pacjentów oraz przedstawiciele zarządu 
i personelu Oddziału. Homilię wygłosił ksiądz wikariusz 
Jakub Kośka, który uwydatnił prawdę o obecności Chry-
stusa pośród osób cierpiących. W nawiązaniu do Ewangelii 
o wskrzeszeniu Łazarza, kaznodzieja zwrócił uwagę, iż Pan 
zawsze przychodzi i nawiedza tych, którzy opłakują swo-
ich bliskich. Msze święte za zmarłych w danym miesiącu 
pacjentów Oddziału Opieki Paliatywnej sprawowane są 
w naszej katedrze w każdy ostatni poniedziałek miesiąca.

18.11 – 25. rocznica śmierci ks. prał. 
Jana Pawła Grajnerta

 O godzinie 9.30 odprawiona została Msza święta w in-
tencji zmarłego 25 lat temu ks. prał. Jana Pawła Grajner-
ta, wieloletniego proboszcza i kustosza naszej Bazyliki 
Katedralnej. Eucharystii przewodniczył ks. prał. prof. dr 
hab. Krzysztof Konecki – prepozyt Kapituły Katedralnej. 
We wprowadzeniu do liturgii ksiądz proboszcz Radosław 
Nowacki przypomniał zgromadzonym postać swojego Po-
przednika, zachęcając do gorliwej modlitwy w jego intencji. 
Ksiądz prałat Jan Paweł Grajnert pełnił posługę probosz-
cza naszej parafii w latach 1961−1984. Zmarł 18 listopada 
1984 r., spoczął obok włocławskich kapłanów na cmenta-
rzu komunalnym przy ul. Chopina. Starsi Włocławianie 
doskonale pamiętają jego osobę i zasługi dla naszego mia-
sta, diecezji i ojczyzny. W czasie Mszy świętej pogrzebowej 
przed 25 laty, biskup Roman Andrzejewski nazwał ks. prał. 
Grajnerta „ozdobą włocławskiego duchowieństwa”. 

25.11 – Msza święta w intencji 
świętej pamięci ks. bp. Jana Zaręby

Z racji przypadającej 22 listopada 26. rocznicy śmierci 
księdza biskupa Jana Zaręby, podczas niedzielnej Eucha-
rystii o godz. 9.30 wspólnota parafii katedralnej polecała 
Bożemu miłosierdziu tego zasłużonego Pasterza włocław-
skiego Kościoła. Mszy świętej przewodniczył ks. bp Bro-
nisław Dembowski. Wszyscy zgromadzeni mieli również 
okazję do indywidualnej modlitwy przy grobie Biskupa 
Jana, spoczywającego w krypcie Biskupów Włocław-
skich. Bp Jan Zaręba (1910−1986) przybył do Włocławka 
w 1963 r., najpierw pełniąc posługę biskupa pomocnicze-
go. Święcenia biskupie przyjął  z rąk Prymasa Polski Stefana 
kardynała Wyszyńskiego. Po śmierci bp. Antoniego Paw-
łowskiego Ojciec Święty Paweł VI mianował biskupa Jana 
Zarębę najpierw administratorem apostolskim, a następ-
nie biskupem diecezjalnym. Bp Jan Zaręba przeprowadził 
Kościół włocławski przez ostatnie dwie dekady komuni-
stycznej rzeczywistości. Erygował kilkanaście nowych pa-
rafii, uczestniczył również w II Soborze Watykańskim.
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czy wiesz, kim jest 
św. Mikołaj?

6 grudnia to nie tylko 
„mikołajki”, ale przede 
wszystkim dzień poświę-
cony św. Mikołajowi w  li-
turgii Kościoła. Święty Mi-
kołaj urodził się w III wieku 
w Patarze w  Azji Mniej-
szej, jako jedyne dziec-
ko zamożnych rodziców, 
uproszone ich gorliwymi 
modlitwami. Od młodości 

wyróżniał się nie tylko głęboką wiarą, miłością do Pana 
Boga i pobożnością, lecz również wrażliwością na niedolę 
bliźnich. Zasłynął z tego, iż chętnie dzielił się swoim ma-
jątkiem z potrzebującymi. Wybrany na biskupa miasta 
Miry podbił sobie serca wiernych nie tylko gorliwością pa-
sterską, lecz także troskliwością. Cuda, które czynił dzię-
ki mocy Bożej, przysparzały mu jeszcze większej chwały. 
Choć, jako patron dzieci, otacza Was swoją opieką przez 
cały rok, to jednak w wigilijny wieczór św. Mikołaj daje 
odczuć swą obecność bardzo szczególnie. Niech i w tym 
roku przyczyni się do tego, by z Waszych twarzy nie znikał 
uśmiech!

Przybądź święty Mikołaju,
Zejdź z niebieskich wzgórz,
Grzeczne dzieci Cię czekają,
Choć posnęły już.

Przy łóżeczku Anioł Boży,
Czuwa Anioł Stróż
On Ci z lekka drzwi otworzy,
A Ty dary złóż!

Dla DZieci

† Marzena Mazanowska
† Piotr Ostrowski
† Genowefa Błaszczyk
† Edward Zabrzycki
† Krystyna Skórzyńska
† Anna Tobjasz

• Barbara Bieniecka
• Miłosz Szmajda
• Laura Kozłowska
• Damian Świeciak

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

nowożeńcy:

ochrzczeni:

• Dariusz Świeciak 
  i Ralitsa Ralcheva

Nowożeńcom składamy serdeczne życzenia! Niech 
dobry Bóg błogosławi Wam na każdy dzień wspólnego 
życia, a Matka Boża Wniebowzięta darzy Was swoją 
opieką!

Zmarli:

Najbliższym składamy wyrazy głębokiego współczucia, 
a Osoby Zmarłe polecamy Bożemu Miłosierdziu:    
Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie…

Duszpasterze Parafii Katedralnej We Włocławku
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1. Prześladowca Jezusa.
2. Gregoriański lub juliański.
3. Obchodzi imieniny 31 grudnia.
4. W niej Maryja urodziła Dzieciątko.
5. Ubieramy ją na święta.
6. Wigilijna ryba.

krzyżówki świąteczne z hasłem!

1. Jeden z Trzech Króli.
2. Kończy się w Wigilię.
3. Ubrany jest w czerwony płaszcz.
4. Bożonarodzeniowa pieśń.
5. Symbolizuje Chrystusa jako światło.
6. Trzech Króli do Jezusa doprowadziła Gwiazda…
7. Zawieszone na choince, symbolizują kuszenie 

Adama i Ewy w raju.
8. Duży, pieczony pieróg, nadziewany farszem 

(potrawa wigilijna, ale też wielkanocna).

1
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1
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9

10

11

12

9. Rozpoczyna się o 24.00 w noc wigilijną.
10. Przedstawienie o Bożym Narodzeniu.
11. Jedna z 12 potraw, robiona z maku, miodu, bakalii, 

orzechów, rodzynek.
12. Dzielimy się nim podczas świąt.
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„Pan przyszedł, aby w Niej stać się sługą, 

Słowo przyszło do Niej, by milczeć w Jej łonie, (...)
 opuścił Ją nagi i bez odzienia, 

Ten, który wszystko przyodziewa w piękno”.
Hymn o Narodzeniu, św. Efrem Syryjczyk

Z okazji zbliżających się 
świąt Narodzenia Pańskiego 

wszystkim Czytelnikom,naszym Drogim Parafianom
i Przyjaciołom Włocławskiej Katedry 

serdeczne życzenia Bożego błogosławieństwa, 
pokoju oraz Miłości,

która przemienia oblicze ziemi, składa

                                                              
Ksiądz Proboszcz 

Radosław Nowacki 
wraz z duszpasterzami 

Parafii Katedralnej
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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

Uprzejmie informujemy, że od października ulegną zmianie 
godziny Mszy świętych. Msza święta poranna tak w dni 
powszednie, jak i w niedziele odprawiana będzie o godzinie 7.00.   
W dni powszednie nie będzie Mszy świętych o 6.30 i 8.00. 

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


