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myśl ku patriarchom i  arcybiskupom większych Kato-
lickich Kościołów Wschodnich oraz przewodniczących 
Konferencji Biskupich. Aby upamiętnić Sobór, który nie-
którzy z  nas tutaj obecnych – a  których pozdrawiam 
ze szczególną miłością – mieli łaskę przeżywania oso-
biście, uroczystość ta  została wzbogacona o  niektóre 
szczególne znaki: procesja na wejście, która miała przy-
pomnieć ową pamiętną procesję ojców soborowych, 
gdy uroczyście wkraczali do  tej bazyliki; intronizacja 
ewangeliarza – tego samego, którego używano pod-
czas Soboru; przekazanie siedmiu orędzi końcowych 
Soboru i Katechizmu Kościoła katolickiego, co uczynię 
na końcu, przed błogosławieństwem. Znaki te, nie tylko 
skłaniają nas do wspomnień, lecz także przedstawiają 
nam perspektywę, aby wyjść poza wspomnienie. Za-
chęcają nas do  wejścia głębiej w  poruszenie ducho-
we, które cechowało Vaticanum II, abyśmy je przyjęli 
za swoje i nieśli je dalej, w  jego prawdziwym znacze-
niu. A to  znaczenie nadawała i  nadaje nadal wiara 
w  Chrystusa, wiara apostolska, ożywiana wewnętrz-
nym impulsem, by przekazywać Chrystusa każdemu 
człowiekowi i wszystkim ludziom w pielgrzymowaniu 
Kościoła na drogach dziejów. 

Rozpoczynający się dziś Rok Wiary jest konsekwent-
nie związany z  całą drogą Kościoła w  minionych 50 
latach: od  Soboru, poprzez Magisterium Sługi Boże-
go Pawła VI, który ogłosił Rok wiary w  1967 roku, aż 
do Wielkiego Jubileuszu roku 2000, poprzez który bło-
gosławiony Jan Paweł II zaproponował całej ludzkości 
na  nowo Jezusa Chrystusa jako jedynego Zbawiciela, 
wczoraj, dziś i na wieki. Pomiędzy tymi dwoma pontyfi-
katami, Pawła VI i Jana Pawła II, istnieje głęboka i pełna 
zbieżność właśnie w Chrystusie jako centrum kosmo-
su i  historii oraz w  apostolskim pragnieniu głoszenia 
Go światu. Jezus jest centrum wiary chrześcijańskiej. 
Chrześcijanin wierzy w Boga za pośrednictwem Jezusa 
Chrystusa, który objawił Jego oblicze. On jest wypełnie-
niem Pisma Świętego i jego ostatecznym interpretato-
rem. Jezus Chrystus jest nie tylko przedmiotem wiary, 
ale, jak mówi List do  Hebrajczyków, jest tym, „który 
nam w wierze przewodzi i ją wydoskonala” (Hbr 12,2). 

Dzisiejsza Ewangelia mówi nam, że Jezus Chrystus, 
namaszczony przez Ojca w Duchu Świętym, jest praw-
dziwym i wiecznym podmiotem ewangelizacji. „Duch 
Pański spoczywa na  Mnie, ponieważ Mnie nama-
ścił i  posłał Mnie, abym ubogim niósł dobrą nowinę” 
(Łk 4,18). Ta misja Chrystusa, to Jego poruszenie trwa 
nadal w przestrzeni i czasie, przemierza wieki i konty-
nenty. Jest to ruch, który wychodzi od Ojca i mocą Du-
cha Świętego ma nieść Dobrą Nowinę ubogim każde-
go czasu w  sensie materialnym i  duchowym. Kościół 
jest pierwszym i  niezbędnym narzędziem tego dzieła 
Chrystusa, ponieważ jest z Nim zjednoczony jak ciało 
z głową. „Jak Ojciec Mnie posłał, tak i Ja was posyłam” 
(J 20,21). Tak powiedział uczniom Zmartwychwstały 

Z naucZania kościoła

Homilia Benedykta XVi 
na rozpoczęcie Roku 
Wiary, 11.10.2012 r.

czcigodni Bracia,
Drodzy Bracia i Siostry!

Z  wielką radością dziś, 50 lat od  rozpoczęcia Po-
wszechnego Soboru Watykańskiego II, inaugurujemy 
Rok Wiary. Z  radością pozdrawiam Was wszystkich, 
a zwłaszcza Jego Świątobliwość Bartłomieja I, patriar-
chę Konstantynopola, oraz Jego Eminencję, Rowana 
Williamsa, arcybiskupa Canterbury. Kieruję szczególną 
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i  tchnąc na  nich, dodał „Weźmijcie Ducha Świętego!” 
(w. 22). To Bóg jest głównym podmiotem ewangelizacji 
świata, przez Jezusa Chrystusa; ale sam Chrystus chciał 
przekazać Kościołowi swoją misję. Uczynił to i czyni na-
dal aż do końca czasów, wzbudzając w uczniach Ducha 
Świętego, tego samego Ducha, który spoczął na  Nim 
i pozostał w Nim podczas całego życia ziemskiego, da-
jąc Mu moc, by „więźniom głosić wolność, a niewido-
mym przejrzenie”, by „uciśnionych odsyłać wolnymi” 
i „obwoływać rok łaski od Pana” (Łk 4,18–19). 

Sobór Watykański II nie zamierzał sprecyzować te-
matu wiary w jakimś specjalnym dokumencie. A mimo 
to  był on w  pełni ożywiany świadomością i  pragnie-
niem konieczności, że tak powiem, ponownego zanu-
rzenia się w misterium chrześcijańskim, aby można je 
było skutecznie na nowo zaproponować współczesne-
mu człowiekowi. Tak na  ten temat mówił Sługa Boży 
Paweł VI dwa lata po zakończeniu obrad soborowych: 
„Jeśli Sobór nie mówi wprost o wierze, to mówi o niej 
na każdej stronie, uznaje jej żywotny i nadprzyrodzony 
charakter, zakłada, że jest ona integralna i mocna, i bu-
duje na niej swoje nauczanie. Wystarczy przypomnieć 
niektóre stwierdzenia soborowe […], aby zdać sobie 
sprawę z  zasadniczego znaczenia, jakie Sobór, zgod-
nie z tradycją doktrynalną Kościoła, przypisuje wierze, 
prawdziwej wierze, której źródłem jest Chrystus, a dro-
gą Magisterium Kościoła” (Katecheza podczas audien-
cji ogólnej, 8 marca 1967 r.). Tak mówił Paweł VI. 

Musimy teraz powrócić do tego, który zwołał Sobór 
Watykański II i go zainaugurował: bł. Jana XXIII. W prze-
mówieniu na  jego otwarcie przedstawił on główny 
cel Soboru tymi słowami: „Do  obowiązku Soboru Po-
wszechnego należy przede wszystkim strzeżenie świę-
tego depozytu nauki chrześcijańskiej i  podawanie go 
w  jak najbardziej skutecznej formie […] Punctum sa-
liens tego soboru nie jest więc dyskusja nad którymś 
z artykułów podstawowej doktryny Kościoła… Nie dla-
tego więc Sobór był potrzebny… Trzeba, aby ta  nauka 
pewna i niezmienna, która musi być wiernie przestrze-
gana, została pogłębiona i  przedstawiona w  sposób 
odpowiadający wymogom naszych czasów” (AAS 54 
[1962], 790.791–792).

W świetle tych słów możemy zrozumieć to, czego ja 
sam mogłem wówczas doświadczyć: podczas Soboru 
było poruszające dążenie odnośnie do wspólnego zada-
nia, sprawienia, żeby zajaśniała prawda i piękno wiary 
w naszym dniu dzisiejszym, nie podporządkowując jej 
wymogom chwili obecnej ani też nie krępując przeszło-
ścią: w wierze rozbrzmiewa nieustannie obecna wiecz-
ność Boga, który przekracza czas i mimo to może być 
przez nas przyjęty jedynie w naszym niepowtarzalnym 
dziś. Dlatego uważam, że rzeczą najważniejszą, szcze-
gólnie przy tak znaczącej okazji jak obecna, byłoby roz-
niecenie w całym Kościele tego pozytywnego napięcia, 
tego pragnienia, aby głosić ponownie Chrystusa współ-

czesnemu człowiekowi. Jednak, aby ten wewnętrzny 
impuls do  nowej ewangelizacji nie pozostał jedynie 
ideałem i nie grzeszył zamętem, trzeba, aby opierał się 
na konkretnej i precyzyjnej podstawie, a są nią doku-
menty Soboru Watykańskiego II, w których znalazł on 
swój wyraz. Z tego względu wielokrotnie podkreślałem 
konieczność powrotu, by tak powiedzieć, do „litery” So-
boru – to znaczy do jego tekstów – aby w nich znaleźć 
także autentycznego ducha i powtarzałem, że znajduje 
się w nich prawdziwe dziedzictwo Vaticanum II. Odnie-
sienie się do dokumentów chroni przed skrajnościami 
anachronicznych nostalgii i  gonienia do  przodu, i  po-
zwala na  uchwycenie nowości w  ciągłości. Sobór nie 
wymyślił nic nowego jako przedmiotu wiary ani też nie 
chciał zastępować tego, co stare. Raczej troszczył się 
o to, aby ta sama wiara nadal była przeżywana w dniu 
dzisiejszym, nadal była wiarą żywą w zmieniającym się 
świecie. 

Jeśli będziemy zgodni z  autentycznym usytuowa-
niem, w jakim bł. Jan XXIII chciał umieścić Vaticanum 
II, będziemy mogli uobecniać go w  ciągu tego Roku 
Wiary, w obrębie jedynej drogi Kościoła, który nieustan-
nie pragnie pogłębiać powierzony mu przez Chrystusa 
depozyt wiary. Ojcowie soborowi chcieli przedstawić 
wiarę na nowo w sposób skuteczny; z ufnością otwarli 
się na dialog ze współczesnym światem, właśnie dlate-
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go, że byli pewni swojej wiary, mocnej skały, na której 
budowali. Natomiast w  latach następnych wielu bez 
rozeznania przyjęło dominującą mentalność, poddając 
w wątpliwość same podstawy depositum fidei, których 
niestety nie odczuwali już w ich prawdzie jako swoich 
własnych. 

Jeśli dzisiaj Kościół proponuje nowy Rok Wiary i nową 
ewangelizację, nie robi tego, aby uczcić jakąś roczni-

dziękuję za  szczególne zaangażowanie w  Rok Wiary, 
mieści się w  tej perspektywie. W  minionych dziesię-
cioleciach rozwinęło się duchowe „pustynnienie”. Co 
mogłoby oznaczać życie, świat bez Boga, w  czasach 
Soboru można było już poznać z pewnych tragicznych 
kart historii, ale niestety obecnie widzimy to każdego 
dnia wokół nas. Rozprzestrzeniła się pustka. Ale  wła-
śnie wychodząc od  doświadczenia tej pustyni, od  tej 
pustki, możemy odkryć na  nowo radość wiary, jej ży-
ciowe znaczenie dla nas, mężczyzn i kobiet. Na pustyni 
odkrywa się wartość tego, co jest niezbędne do życia; 
w ten sposób we współczesnym świecie istnieją niezli-
czone znaki pragnienia Boga, ostatecznego sensu ży-
cia, często wyrażane w formie ukrytej czy negatywnej. 
Na  pustyni trzeba nade wszystko ludzi wiary, którzy 
swym własnym życiem wskazują drogę ku Ziemi obie-
canej i w ten sposób uobecniają nadzieję. Żywa wiara 
otwiera serce na Łaskę Boga, która uwalnia od pesymi-
zmu. Dziś bardziej niż kiedykolwiek ewangelizowanie 
oznacza bycie świadkiem nowego życia, przemienio-
nego przez Boga, i  w  ten sposób wskazywanie drogi. 
Pierwsze czytanie mówiło nam o mądrości podróżnika 
(por. Syr 34, 9–13): podróż jest metaforą życia, a mądry 
podróżnik to ten, który nauczył się sztuki życia i może 
dzielić się nią z braćmi – jak to się dzieje w przypadku 
pielgrzymów na szlaku Camino de Santiago lub na in-
nych trasach, które nieprzypadkowo są znów w  tych 
latach w modzie. Dlaczego tak wielu ludzi czuje dzisiaj 
potrzebę odbycia tych pielgrzymek? Czyż nie dlatego, 
że  znajdują tam, albo przynajmniej wyczuwają, sens 
naszego istnienia w świecie? W ten więc sposób mo-
żemy przedstawić sobie ten Rok Wiary: pielgrzymka 
na pustyniach współczesnego świata, w której trzeba 
nieść tylko to, co istotne: ani laski, ani torby podróżnej, 
ani chleba, ani pieniędzy, ani dwóch sukien – jak mówi 
Pan Apostołom, posyłając ich na misję (por. Łk 9,3), lecz 
Ewangelia i  wiara Kościoła, której jaśniejącym wyra-
zem są dokumenty Powszechnego Soboru Watykań-
skiego II, podobnie jak też jest nim opublikowany przed 
dwudziestu laty Katechizm Kościoła katolickiego. 

Czcigodni i  Drodzy Bracia, 11 października 1962 r. 
obchodzono święto Świętej Bożej Rodzicielki Maryi. 
Jej zawierzamy Rok Wiary, tak jak to  uczyniłem przed 
tygodniem, udając się jako pielgrzym do  Loreto. Pan-
na Maryja niech zawsze świeci jak gwiazda na drodze 
nowej ewangelizacji. Niech nam pomoże realizować 
w praktyce zachętę Apostoła Pawła: „Słowo Chrystusa 
niech w  was przebywa z [całym swym] bogactwem: 
z wszelką mądrością nauczajcie i napominajcie samych 
siebie… I wszystko, cokolwiek działacie słowem lub czy-
nem, wszystko [czyńcie] w imię Pana Jezusa, dziękując 
Bogu Ojcu przez Niego” (Kol 3,16–17). Amen.

tłum. st (KAI) / Watykan

cę, ale ponieważ jest to konieczne nawet bardziej niż 
przed 50 laty! A odpowiedź, jaką należy dać na tę po-
trzebę, jest ta sama, jaką zechcieli dać papieże i ojco-
wie Soboru, a która zawarta jest w jego dokumentach. 
Także inicjatywa utworzenia Papieskiej Rady, której 
celem jest krzewienie nowej ewangelizacji, a  której 
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nastym rozdziale, znajdujemy to pamiętne zdanie, któ-
re chyba wstrząsa każdym czytelnikiem, jeżeli tylko nad 
tekstem nie przechodzi z obojętnością. „Czy jednak Syn 
Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie?”

Jeżeli uważnie przeczytamy to zdanie, czy nie budzi 
w nas ono speszenia, swoistego lęku, zadziwienia? Czy 
znajdzie wiarę? – nie tę kompromisową, która nawet 
w  odniesieniu do  przykazań pozwala na  małoduszne 
targi, tylko wiarę otwartą, pełną, zdecydowaną, ja-
sną i  mężną! Widocznie Jezusowi najbardziej zależy 
na wierze człowieka. 

Wiara w  sercu człowieka jest niesłychanie istot-
na. „Kto uwierzy i  przyjmie chrzest, będzie zbawiony, 
a kto nie uwierzy, ten się potępi” – tak mówił do nas 
przed chwilą za  pośrednictwem Ewangelii św. Marka 
sam Chrystus. To były już Jego ostatnie słowa przed 
rozstaniem się z uczniami. To było coś, co chciał, żeby 
zapamiętali, żeby ponieśli w świat, żeby przekazali in-
nym. Przed rozstaniem nawet ludzie mówią sobie tylko 
rzeczy najistotniejsze i  najważniejsze. Nic dziwnego, 
że Chrystus zastanawiał się i prosił o wiarę. Ona prze-
cież tak naprawdę decyduje o wygranej lub przegranej 
ludzkiego życia, o  sensie tego, co stanowi samą isto-
tę ludzkiego żywota: o  miłości, cierpieniu, wierności, 
smutku, radości, o  rzeczywistości śmierci. Dzięki wie-
rze człowiek pozbywa się tego, co jest jego najwięk-
szym bólem i strapieniem. Przestaje być samotny, nie 
ulega rozpaczy, ma szanse na spełnienie odwiecznego 
ludzkiego snu dotyczącego marzenia o  nieśmiertel-
ności. Wiara kształtuje życie człowieka, nasze relacje 
ze światem, z drugim człowiekiem, z Bogiem. Jest za-
tem rzeczywistością tak wielką, tak świętą, że Roman 
Brandstaetter mógł powiedzieć, iż „zabić wiarę w ser-
cu człowieka to jest dokładnie to samo, co zabić same-
go człowieka”, a  Chrystus, kiedy doświadczał podczas 
swojego pobytu na  ziemi głębokiej wiary w  sercach 
ludzkich, dziwił się tej wierze, choć jednocześnie dziwił 
się niedowiarstwu. 

Jak każda wielka wartość w życiu człowieka, tak rów-
nież i wiara albo się rozwija i rośnie, albo karleje, stając 
się własną karykaturą. Tak jest z wielkimi wartościami: 
miłością, prawdą, przyjaźnią, miłosierdziem. Wiara do-
maga się, żeby zgodnie z nią postępować, żeby postę-
pować według tego, co człowiekowi w życiu wyznacza. 
W przeciwnym razie, jeżeli deklarujemy wiarę, ale nie 
mamy ochoty podporządkować jej życia, wpadamy 
w zakłamanie, w obłudę, w pozory, w faryzeizm. Mówi-
my wtedy, że jesteśmy chrześcijanami, ale nie obawia-
my się równocześnie popierać rozbijania małżeństw, 
małżeńskich zdrad, aborcji, eutanazji, in vitro, tak jak-
byśmy chcieli wprowadzić Jezusa w  błąd, nie zdając 
sobie sprawy, że nie jest to możliwe. Czasem mówią: 
„polityka wymaga takiego kompromisu”, ale  mamy 
przecież przykłady wielkich polityków, wiernych swoje-
mu chrześcijaństwu. 

Homilia 
Biskupa ordynariusza

Rozpoczęcie Roku Wiary 
– Bazylika katedralna we Włocławku, 

11.10.2012 r.

Drodzy moi Bracia w biskupstwie, 
Bracia w kapłaństwie,

Drodzy Siostry i Bracia!

Zaczynamy realizować w dniu dzisiejszym błogosła-
wioną decyzję Ojca Świętego Benedykta XVI, aby pobu-
dzić Kościół do  refleksji nad swoją wiarą. Zaczynamy 
Rok Wiary. W Ewangelii według św. Łukasza, w osiem-
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Kilka lat temu w  Belgii król Baldwin zrezygnował 

na jeden dzień ze swojej władzy, żeby nie musiał pod-
pisywać dekretu o prawie do aborcji. Sumienie mu nie 
pozwalało. Ale to nie jest tylko przykład z przeszłości, 
choć Belgowie do dzisiaj mówią, że w tym kraju już ta-
kiego króla nie będzie. Otóż w Luksemburgu, jego wiel-
ki książę mówi: „Nie mogę podpisać zgody na aborcję, 
czego chce parlament, bo przykazanie Boga brzmi: «nie 
zabijaj», a  ja jestem chrześcijaninem”. Wierzyć to  nie 
znaczy deklarować. Wierzyć to  znaczy żyć w  zgodzie 
z wiarą. Wtedy deklaracje, zapewnienia, oświadczenia 
przestają być potrzebne. Wystarczy się przyjrzeć życiu 
człowieka. To jest prawdziwe wyznanie wiary. Ktoś na-
pisał kiedyś, że gdy zaczną się chwiać ideologie, syste-
my, kiedy nie przekonują deklaracje, zostaje tylko jeden 
sposób przekonania do  swoich racji – życiorys – mój 
życiorys, moje czyny, moje działania, te, o których Chry-
stus powiedział opera sequntur illos. To jest nieomylny 
znak demaskujący wszelką dwuznaczność, obłudę czy 
faryzeizm. 

Ojciec Święty ogłasza Rok Wiary, refleksji nad nią, po-
głębiania jej, odświeżenia radości z wiary i przynależ-
ności do Jezusa Chrystusa. Doskonale wie, że wiara jest 
najpewniejszym spoiwem człowieka z  Bogiem, czło-
wieka z Kościołem. Dlatego każe nam sięgać po Słowo 
Boga, Pismo Święte i  wyrażenie wiary Kościoła – Ka-
techizm Kościoła katolickiego, aby pozwolić się olśnić, 
zachwycić raz jeszcze ich pięknem i  głębią. Pięknem 
i głębią? Pomyślcie, drodzy Siostry i Bracia, w Katechi-
zmie Kościoła katolickiego napotkałem takie niesa-
mowite wyznanie, niesamowite sformułowanie do-
tyczące wiary. Raz je przeczytałem i już nigdy tego nie 
zapomniałem, że „wiara jest osobowym przylgnięciem 
człowieka do Boga”. Nic w tej definicji nie ma o dekla-
racjach. Osobowe przylgnięcie, to znaczy wolne i świa-
dome, bo to są cechy osoby ludzkiej, że jest ona wolna 
i świadoma, a więc tylko w wolności może dokonywać 
się wiara i tylko świadoma może być decyzja dotycząca 
wyboru odpowiedzi miłością na miłość Boga. W religii 
chrześcijańskiej nie ma nigdy miejsca na  żadne znie-
wolenie, na  żaden przymus, na  żaden błąd, przyzwy-
czajenie, na jakiś rodzaj dziedziczenia czy interesu z po-
wodu wiary. Jak Bóg wybiera każdego z nas na sposób 
niepowtarzalny, jedyny i  wyjątkowy, tak i  każdy czło-
wiek musi w sposób jedyny, niepowtarzalny i wyjątko-
wy zadecydować o swoich więziach z Bogiem. Musi po-
wiedzieć Bogu tak, jak to kiedyś zrobiła Maryja: „Bądź 
wola Twoja”. 

Wiara jest osobowym przylgnięciem. Popatrzcie 
na dzieci, które przynoszone są do świątyni. Dzieci, któ-
re wtulają się w ramiona swoich rodziców. One właśnie 
potrafią przylgnąć całe sobą – ufne, spokojne, z poczu-
ciem bezpieczeństwa, bo  matka, bo  ojciec są z  nimi. 
Takie wtulone w rodzica są szczęśliwe i pewne, że ich 
ufności nikt nie zawiedzie. Wtulone w ojca czy matkę 

przedstawiają najpiękniejszy obraz, jaki oferuje światu 
ojcostwo czy macierzyństwo. Przylgnąć do Boga świa-
domie, dobrowolnie zaufać Mu, z Niego czerpać pokój, 
w Nim widzieć sens tego wszystkiego, co nas spotyka 
w  życiu. Przeczytałem w  tym tygodniu, w  tygodniku 
„Niedziela” taką wypowiedź błogosławionej, świętej 
matki, świętego człowieka, pani Marianny Popiełuszko: 
„Zawsze się cieszę. Czy dobrze, czy źle zawsze w życiu 
trzeba się cieszyć. Bóg wie, co jest dla człowieka najlep-
sze. Taka widocznie była Jego wola, żebym doczekała 
beatyfikacji. To ważne, że ks. Jerzy trafił na ołtarze, bo 
«kto we łzach sieje, żąć będzie w radości». We łzach od-
prawiłam go na tamten świat, a teraz w radości będę 
go spotykać. Mam spokój w duszy, bo wszystko przyj-
muję z reki Boga: cierpienie, ból i biedę. Jak nie akcep-
tujesz życia, jakie masz, to  nie znajdziesz nigdy spo-
koju”. Rok Wiary właśnie ma nas uczyć takiej postawy, 
takiego przylgnięcia do Boga. 

A jeśli On, Jego sprawy, Jego nauka będą nam tak 
cenne i  bliskie, nie będziemy się ich krępować, nie 
będziemy się ich wstydzić, nie będziemy przestraszo-
nymi tchórzami w  sprawach swojej wiary. Jeżeli Bóg 
jest z  nami, to  któż może być przeciwko nam? Ate-
iści wieszający swoje smętne hasła? Ludzie obojętni? 
Premierzy? Prezydenci? Królowie? Władcy tej ziemi? 
Krajowa rada tego czy tamtego? Jakaś unia? ONZ? To, 
co mamy w  sercu, musimy głosić. Czy wiecie, Siostry 
i Bracia, przecież musicie wiedzieć, że o miłości krzyczy 
cały człowiek, krzyczy całym sobą, duszą, ciałem, ge-
stem, mową. Nic nie musi powiedzieć, a  już widzimy, 
że  kocha. Posłuchajmy raz jeszcze wielkiego nauczy-
ciela, który dzisiaj do nas mówił: „Błagam cię wzywa-
jąc na  świadka Boga i  Chrystusa, głoś słowo, nalegaj 
w porę i nie w porę. Upominaj, karć, zachęcaj. Przyjdzie 
bowiem czas, że odrzucą zdrową naukę, wybiorą sobie 
nauczycieli, aby słuchać tego, co miłe dla ucha. Od-
wrócą się od słuchania prawdy, a skłonią ku baśniom. 
Ale  ty czuwaj nad wszystkim. Znoś cierpliwie prze-
ciwności i  wykonaj dzieło ewangelizacji. Nie ustawaj 
Tymoteuszu, dziecko moje umiłowane. Nie ustawaj 
w  mężnym głoszeniu Bożego słowa. Strzeż go przed 
błędami, przed fałszywymi interpretacjami i przekazuj 
je następnym pokoleniom”. 

Nie ustawaj chrześcijaninie, głoś słowo Pana mężnie, 
otwarcie, z prostotą! O Twoim Bogu mówisz! O swojej 
miłości! Przekazuj kolejnym pokoleniom Ewangelię, 
kolejnym pokoleniom Polaków, kolejnym pokoleniom 
Europejczyków. Tylko ukochaj, poznaj i  potem głoś! 
Przecież Pan i  ciebie w  sakramencie chrztu namaścił 
i posłał, abyś głosił Dobrą Nowinę. Właśnie po to po-
trzebny nam jest rok refleksji nad naszą wiarą, byśmy 
zobaczyli, jaka jest nasza odpowiedź.

+Wiesław Mering, Biskup Włocławski
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kościół i śWiat

abp Michalik o odwadze przesłania 
Synodu

„Spojrzenie na  nową 
ewangelizację znaczy dzi-
siaj obudzenie wszystkich – 
stwierdził abp Michalik. Sy-
nod w  swych propozycjach 
i  w  przesłaniu był bardzo 
odważny. Umieścił bardzo 
wysoko poprzeczki, mó-
wiąc: Jeśli jeszcze nie jesteś 
święty, to  nic nie zrobiłeś 
dla Ewangelii. To jest mak-
symalne wyzwanie, bo  je-
śli mamy być tacy jak On, 
Pierwszy Ewangelizator, Pan 

Jezus, musimy od siebie wymagać coraz więcej. Wiara 
ciągle ma coś do zaoferowania człowiekowi. Człowiek, 
jeśli potraktuje na serio to przesłanie Ewangelii, skorzy-
sta, a jeśli pomija albo odkłada na potem – straci. Prze-
słanie nowej ewangelizacji to przesłanie nowej nadziei 
ludziom, którzy są niekiedy zmęczeni wiarą, bo nie od-
kryli jej pełni, nie doszli do jądra, tylko pozostali na po-
wierzchni”.

Radio Watykańskie
mz/rv

Papieskie przesłanie na światowy 
Dzień Migranta i uchodźcy

„Migracje: pielgrzym-
ka wiary i  nadziei”. 
Taki tytuł nosi za-
prezentowane dziś 
w  Watykanie papie-
skie orędzie na  przy-
szłoroczny, 99. z  ko-
lei Światowy Dzień 
Migranta i Uchodźcy. 

Benedykt XVI nawiązuje w  nim do  rozpoczętego nie-
dawno Roku Wiary. Wskazuje najpierw na  pozytywne 
aspekty migracji, które wiążą się z nadzieją na poprawę 
warunków życia. Zwraca uwagę, że  wielu podejmuje 
wyjazd z głębokim zaufaniem Bogu. Mimo biedy i cier-
pienia, dramatów i  tragedii, z  jakimi wiąże się migra-
cja, Kościół dostrzega w  niej wielki potencjał i  możli-
wości, również w  wymiarze religijnym. Dla katolików 

na emigracji dba o tworzenie dla nich nowych struktur 
duszpasterskich, także z  uwzględnieniem obrządków 
wschodnich. Migranci i  uchodźcy mogą wnosić wkład 
w dobro kraju, do którego przybyli, także dając świadec-
two wiary, które pomoże wspólnotom o dawnej tradycji 
chrześcijańskiej spotkać się z Chrystusem i Kościołem.

Do  tych aspektów orędzia na  jego prezentacji na-
wiązał przewodniczący Papieskiej Rady ds. Duszpaster-
stwa Migrantów i Podróżujących. Kard. Antonio Maria 
Vegliò przytoczył dane statystyczne raportu Pew Rese-
arch Centre z  ub.r. na  temat przynależności religijnej 
ludzi zmieniających kraj zamieszkania. Wylicza się tam 
dziesięć państw, gdzie w ostatnich latach liczba przy-
byszów była największa.

„Na pierwszym miejscu są na tej liście Stany Zjedno-
czone Ameryki, które powstały z różnych fal migracyj-
nych. Dziś goszczą one 43 mln obywateli innych państw, 
z  czego 32 mln to  chrześcijanie, pochodzący głównie 
z Meksyku i Ameryki Środkowej. Te liczby pokazują, ja-
kie potencjalne możliwości religijne niosą ze sobą mi-
granci. Równocześnie zwracają uwagę na oczekiwania, 
jakie żywią oni względem wspólnot chrześcijańskich, 
które ich przyjmują” – powiedział kard. Vegliò.

Ojciec Święty w swym orędziu zwraca jednak uwa-
gę, że „liczne migracje są konsekwencją niepewności 
ekonomicznej, braku podstawowych dóbr, klęsk natu-
ralnych, wojen, zamieszek społecznych. Zamiast piel-
grzymki ożywionej ufnością, wiarą i nadzieją, migracja 
staje się «kalwarią» dla przetrwania”. W tym kontekście 
Benedykt XVI zwraca też uwagę na  kwestię imigracji 
nielegalnej. Piętnuje takie bolesne sytuacje, jak handel 
ludźmi i wyzyskiwanie zwłaszcza kobiet i dzieci.

Do  tych aspektów na  dzisiejszej prezentacji nawią-
zał sekretarz watykańskiej dykasterii ds. migrantów, 
pochodzący z Indii bp Joseph Kalathiparambil. Zwrócił 
uwagę na tych, którzy zostali zmuszeni do opuszczenia 
rodzinnych stron.

„Muszą pozostawić swe ziemie wskutek łamania 
praw człowieka i  okrucieństwa krwawych konfliktów. 
Myślę np. o sytuacji w Syrii, Mali czy Demokratycznej 
Republice Konga, gdzie 80 proc. ofiar to osoby cywilne. 
Niektórzy zmuszeni są wędrować tygodniami do grani-
cy. Matki nieraz tracą dzieci, jak w Sudanie. Inni, ukryci 
w ciężarówkach, uciekają do Europy z Afganistanu. To 
tę formę migracji Ojciec Święty określa wyraźnie jako 
«kalwarię dla przetrwania». Nie wiedzą oni, gdzie znaj-
dą schronienie. Wielu spędziło w obozach dla uchodź-
ców po 20 lat, a ich dzieci tam urodzone nie znają innej 
rzeczywistości. Niektórzy żyją w  ciężkich warunkach 
w miastach. Pomagają im międzynarodowe organiza-
cje humanitarne, jak w  Południowej Afryce, Jordanii 
czy Libanie” – wskazał bp Kalathiparambil.

Radio Watykańskie
ak/ rv
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DZiEJE katEDRY 
WE WłocłaWku (iii)

Dnia 14 kwietnia1891 r. ze względu na prace remon-
towe katedra została zamknięta dla nabożeństw. W ka-
tedrze rozebrano wszystkie ołtarze; stalle, konfesjonały, 
organy, ławki i inne sprzęty rozmieszczono w kaplicach 
i zakrystiach. Prace rozpoczęto od wzmocnienia funda-
mentów pod frontonem katedry i ścianą północną oraz 
od wzniesienia dwukondygnacyjnej kruchty osłaniają-
cej wejście główne. W przyziemiu wież w 1893 r. prze-
bito dodatkowe otwory wejściowe od zachodu.

Od  strony północnej, od  wieży do  kaplicy Świętego 
Kazimierza, wzniesiono szereg nowych kaplic dosto-
sowanych szerokością do rozstawu szkarp nawy bocz-
nej oraz nową dwukondygnacyjną kruchtę północną 
i dwukondygnacyjny składzik przy wieży z klatką scho-
dową dwubocznie występującą przed lico elewacji 

zachodniej. Na  podstawie projektów przygotowanych 
przez Konstantego Wojciechowskiego przebudowie 
uległo także miejsce chóru muzycznego, na  którym 
położono nowe belki i  zbudowano nową drewnianą 
balustradę. Zbudowanie nowych organów zlecono 
w 1892 r. Janowi Spieglowi, organmistrzowi z Rychtalu 
na Śląsku Niemieckim. Neogotycki prospekt dla nowe-
go instrumentu zamontowanego na  emporze chóro-
wej w 1893 r. zaprojektował Konstanty Wojciechowski.

Znacznemu przekształceniu uległy kaplice późnore-
nesansowe. W kaplicy Matki Bożej obniżono posadzkę, 
likwidując sklepienie w krypcie. Przy użyciu gipsu uzu-
pełniono ubytki w  wapiennych i  marmurowych sztu-
kateriach, które następnie marmoryzowano. Kamienny 
portal wejściowy pokryto warstwą tynku. Na zewnątrz 
przy obu kaplicach zmieniono elewacje z kamienia cio-
sowego, wprowadzając oblicowanie z  cegły klinkiero-
wej. Przekształceniu uległ także fryz koronujący, który 
zwieńczono balustradą. Dachy kaplic kopułowych po-
kryte zostały blachą miedzianą. Gruntownej przebu-
dowie poddano obie zakrystie. Podwyższono ich ściany 
i od zewnątrz przelicowano je od fundamentów nową 
cegłą. Ściany zwieńczono arkadkową attyką, odsłonięto 
i przebudowano łuki odporowe szkarp prezbiterium.

Z  prezbiterium usunięty został marmurowy ba-
rokowy ołtarz główny oraz osiem obrazów Jakuba 
Charzyńskiego, które zawieszone były nad stallami. 
Przebito także nowe ostrołukowe otwory wejściowe 
komunikujące prezbiterium z  zakrystiami w  pobliżu 
łuku tęczowego. Usunięto barokową ambonę przy łuku 
tęczowym, przeprowadzono konserwację i  skrócono 
do szesnastu miejsc barokowe stalle kanonickie. Zbu-
dowano nowy neogotycki ołtarz główny z mensą z wę-
gierskiego marmuru i  drewnianą nastawą ołtarzową 
wykonaną według projektu Konstantego Wojciechow-
skiego. Nastawę tę wykonano w Poznaniu w warszta-
cie Szpetkowskiego z  fundacji rodziny Kretkowskich. 
Ołtarz ustawiono w katedrze w październiku 1895 r.

Wsporniki sklepień prezbiterium wzbogacono kapi-
telami i baldachimami rozpiętymi nad płytkimi nisza-
mi, w których na konsolach ustawiono gipsowe figury 
świętych wykonane przez warszawskiego rzeźbiarza 
Hipolita Moraczewskiego, który wykonał także gipso-
we figury do  rzeźbiarskiej grupy Ukrzyżowania i  ado-
rujących aniołów, zaprojektowanej przez Konstantego 
Wojciechowskiego.

W  środkowym oknie zamknięcia prezbiterium 
umieszczono nowy witraż wyobrażający Koronację 
Najświętszej Maryi Panny, zaprojektowany przez Jó-
zefa Simmlera, a  wykonany w  zakładzie Świętego Łu-
kasza hrabiny Marii Łubieńskiej. W  oknach bocznych 
zamknięcia umieszczono natomiast ułożone parami 
kwatery średniowiecznego witraża uzupełnione szyba-
mi ozdobionymi gwiazdami, które również wykonano 
w warszawskim warsztacie hrabiny Łubieńskiej. 

Z HiStoRii katEDRY



9
We  wnętrzu korpusu wyrównano arkady między-

nawowe, położono nowe, grube tynki ścian i sklepień 
oraz przekształcono służki sklepienia nawy głównej, 
wzbogacając je o wsporniki w kształcie głów. Na ścia-
nach i  filarach rozmieszczono niektóre z  płyt nagrob-
nych wyjętych z posadzki. Krzyż Tumski usunięto spod 
łuku tęczowego i przeniesiono go na zamknięcie nawy 
północnej. Z  korpusu nawowego usunięto wszystkie 
ołtarze boczne. Starą posadzkę, silnie zniszczoną rusz-
towaniami ustawionymi w  czasie remontu wnętrza, 
zastąpiono nową, wykonaną z  szarych płyt marmuru 
chęcińskiego, którą położono w całym korpusie nawo-
wym katedry.

Po zakończeniu prac remontowych we wnętrzu kate-
dry otworzono ją dla nabożeństw 30 listopada 1893 r. 
Uroczystej rekonsekracji katedry we Włocławku doko-
nał 10 maja 1896  r. arcybiskup warszawski Wincenty 
Popiel, inicjator prac regotyzacyjnych.

Całości prac restauratorsko-budowlanych zrealizo-
wanych w końcu XIX wieku dopełniła polichromia ca-
łego wnętrza katery wykonana przez braci Stanisława 
i  Zdzisława Jasińskich z  Warszawy przy współpracy 
Apoloniusza Kędzierskiego. Prace rozpoczęto 11 lipca 
1900 r., a zakończono w 1902 r. wykonaniem polichro-
mi w kaplicy św. Marcina.

Szczególną ozdobą katedry we  Włocławku, o  którą 
wytrwale zabiegał biskup Stanisław Kazimierz Zdzi-
towiecki (1902–1927), stał się tytuł i godność Bazyliki 
Mniejszej. Przywilej ten, wówczas dopiero drugi wyda-
ny dla polskiej świątyni, nadany został przez papieża 
Piusa X dekretem podpisanym w dniu 22 lutego 1907 r.

W  dniach 21–24 września 1918  r. we  Włocławku 
przebywał wizytator apostolski Achilles Ratti, później-
szy Ojciec Święty Pius XI. Krótkie spotkanie z księdzem 
wizytatorem odbyło się już 29 maja 1918 r., gdy za-
trzymał się na stacji kolejowej we Włocławku w czasie 
podróży z  Berlina do  Warszawy. Podczas swej wizyty 
Achilles Ratti, 22 września, odprawił przy głównym oł-
tarzu katedry uroczystą sumę, a dwa dni później zwie-
dzał znajdujące się w niej pamiątki świadczące o świe-
tlanej przeszłości Kościoła na Kujawach.

Walki prowadzone pod Włocławkiem w 1920 r. spo-
wodowały uszkodzenia katedry. Około 10 pocisków 
trafiło w katedrę, z czego dwa przebiły ściany i eksplo-
dowały w jej wnętrzu, uszkodzone były sklepienia, 10 
kwater średniowiecznego witraża, ołtarz główny i stal-
le w  prezbiterium, figura Matki Bożej z  Dzieciątkiem 
nad wejściem głównym do  katedry oraz mechanizm 
organów. Duże zniszczenia poczynione zostały także 
na  dachach katedry, a  zwłaszcza na  dachu prezbite-
rium. Uszkodzenia te usunięto w latach 1920–1921.

W  latach 1920–1924 alumnem Wyższego Semina-
rium Duchownego był Stefan Wyszyński, późniejszy 
Prymas Tysiąclecia. Po zakończeniu studiów filozoficz-
no-teologicznych święcenia kapłańskie, ze  względu 

na  chorobę, przyjął w  dniu swych urodzin 3 sierpnia 
1924  r. Święceń prezbiteratu w  manierystycznej ka-
plicy Najświętszej Maryi Panny udzielił mu biskup po-
mocniczy Wojciech Stanisław Owczarek (1918–1938), 
tytularny biskup askalonitański. Po  leczeniu w  latach 
1924–1925 i  następnie w  1931  r. ksiądz Stefan Wy-
szyński był wikariuszem katedralnym.
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Biskup Karol Mieczysław Radoński (1929–1951) 
w 1935 r. postanowił usunąć z katedry elementy pseu-
dogotyckiego wystroju. Do dekoracji okien w zamknię-
ciu prezbiterium biskup postanowił sprawić nowe wi-
traże. Zadanie zaprojektowania witraży powierzono 
Józefowi Mehofferowi, rektorowi ASP w Krakowie. Zo-
stały one wykonane w zakładzie Żeleńskiego w Krako-
wie. Witraż w oknie środkowym zamontowano w poło-
wie sierpnia 1938 roku, natomiast w oknach bocznych 
zamknięcia kilka tygodni przed wybuchem II wojny 
światowej.

W związku ze zwiększającą się po zakończeniu II woj-
ny światowej liczbą mieszkańców Włocławka, w dniu 
22 lutego 1947  r. biskup Karol Mieczysław Radoński 
przy katedrze włocławskiej erygował parafię pod we-
zwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny.

Przed 1968 r. biskup Antoni Pawłowski (1951–1968) 
podjął myśl, aby zadośćuczynić nowym przepisom litur-
gicznym, zawartym w Konstytucji o liturgii Soboru Wa-
tykańskiego II i posoborowej instrukcji o czci Eucharystii. 
Zdecydowano wówczas, aby na kaplicę Najświętszego 
Sakramentu przeznaczyć jedno przęsło południowej 
zakrystii, które skomunikowano z nawą południową ar-
kadą o łuku pełnym, wykutą w zamknięciu nawy połu-

dniowej bocznej. Plastyczny wystrój ścian nowej kaplicy 
wykonali Józef i  Łucja Oźminowie z  Warszawy. Po  za-
kończeniu prac adaptacyjnych w nowej kaplicy biskup 
Jan Zaręba (1969–1986) w dniu 24 sierpnia 1969 r. kon-
sekrował ołtarz oraz poświęcił kaplicę.

W  latach 1986–1990 przeprowadzona została kon-
serwacja polichromii w nawach i w prezbiterium. W la-
tach 1988–1991 przeprowadzono prace przy renowacji 
polichromii w kaplicach przy nawie północnej oraz od-
malowano kaplicę Świętego Marcina oraz dawną kapli-
cę Najświętszego Sakramentu – Cibavit. Prace wykonał 
zespół pod kierownictwem Stanisława Długozimy.

Ważnym wydarzeniem w dziejach katedry włocław-
skiej była wizyta Ojca Świętego Jana Pawła II, który 
przebywał we Włocławku w dniach 6–7 czerwca 1991 
roku w ramach czwartej podróży do ojczyzny. W pierw-
szym dniu swego pobytu we Włocławku Ojciec Święty 
spotkał się w  katedrze z  katechetami, nauczycielami 
i  uczniami. Spotkanie to  upamiętniono, umieszczając 
na zachodniej ścianie kapitularza brązową płytę z frag-
mentem przemówienia Jana Pawła II i jego sylwetką.

W  końcu XX w. rozpoczęte zostały prace przygoto-
wawcze do  gruntownej restauracji manierystycznej 
kaplicy Matki Bożej. W 1998 r. zostały przeprowadzone 
badania mające na celu określenie stanu zachowania, 
powodów zniszczeń oraz próbę ustalenia pierwotne-
go wystroju kaplicy. Prace konserwatorskie rozpoczęto 
w 1999 r. od portalu wejściowego. W następnym roku 
przeprowadzono konserwację pendentywów oraz poli-
chromii. Kolejnym etapem prac konserwatorskich było 
oczyszczenie kopuły i  latarni; zrekonstruowano także 
ich dekorację i  inskrypcję Samuela Świątkowicza, bu-
downiczego kaplicy.

W  związku z Wielkim Jubileuszem Odkupienia zro-
dziła się myśl upamiętnienia tego wydarzenia przez 
fundację nowych spiżowych drzwi do  katedry wło-
cławskiej. Ówczesny biskup włocławski Bronisław 
Dembowski (1992–2003) zaaprobował tę myśl. Po ob-
jęciu stolicy biskupiej we  Włocławku biskup Wiesław 
Alojzy Mering (od 2003), polecił kontynuować podjęte 
prace. Na tympanonie ukazana została Trójca Przenaj-
świętsza, natomiast na  skrzydłach: Patronka katedry 
– Najświętsza Maryja Panna Wniebowzięta, Patron 
diecezji – św. Józef oraz święci, błogosławieni i słudzy 
Boży związani z  diecezją włocławską. Na  wewnętrz-
nej stronie tympanonu widnieje Baranek Paschalny, 
a na skrzydłach symbol Zwiastowania oraz wizerunek 
Ojca Świętego Jana Pawła II. Uroczystego poświęcenia 
nowych drzwi do katedry dokonał w dniu 15 sierpnia 
2004 r. biskup Wiesław Mering.

W latach 2002–2003 przeprowadzona została grun-
towna konserwacja zewnętrznej architektury kaplicy 
Matki Bożej, prowadzono także prace przy ścianach 
wewnętrznych i wyposażeniu kaplicy Matki Bożej. Pod-
dano konserwacji marmurowe figury Ewangelistów 
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i  świętych Patronów Polski oraz nagrobki ustawione 
w niszach ściany wschodniej i zachodniej. Prace reno-
wacyjne przeprowadzono także przy neorenesanso-
wym ołtarzu przy ścianie południowej. W całej kaplicy 
odnowiono XIX-wieczną marmoryzację ścian.

Po  zakończeniu prac konserwatorskich przy elewa-
cji kaplicy manierystycznej podjęto konserwację ze-
wnętrznych ścian najstarszej części katedry, jaką jest 
prezbiterium. Następnie prace te kontynuowano przy 
elewacji zachodniej i wieżach. 

W  2007  r. katedra obchodziła jubileusz 100-lecia 
nadania jej tytułu Bazyliki Mniejszej, który upamięt-
niono nowymi drzwiami prowadzącymi do  nawy 
południowej. Program ikonograficzny drzwi ukazuje 
w  ośmiu scenach, zwieńczonych herbami Włocławka 
i  Kujaw, historię miasta od  początków po  współcze-
sność. Na  wewnętrznej stronie umieszczono plakiety 
z  herbem biskupa Wiesława Meringa i  logo zakładu 
Anwil S.A., fundatora drzwi. Uroczystego poświęcenia 
nowych drzwi nawy południowej dokonał 3 czerwca 
2007  r. biskup Wiesław Mering w  obecności kapituły 
katedralnej oraz przedstawicieli zarządu i  pracowni-
ków zakładu Anwil S.A. 

Kolejnym etapem przygotowania katedry do  wiel-
kiego jubileuszu 600-lecia jej konsekracji było oczysz-
czenie i  zabezpieczenie elewacji bocznych katedry. 
Równocześnie sukcesywnie były prowadzone prace 
konserwatorskie mające na celu przywrócenie dawnej 
świetności epitafiom i  płytom nagrobnym rozmiesz-
czonym we wnętrzu włocławskiej katedry.

Dnia 11 października 2009 r. biskup Wiesław Alojzy 
Mering poświęcił odtworzoną płaskorzeźbę z wizerun-
kiem Ojca Świętego Piusa XI wraz z tablicą upamiętnia-
jącą jego wizytę we Włocławku w 1918 r. oraz pierwszą 
tablicę i jej zniszczenie przez hitlerowców w 1939 r.

W 2010 r. zamontowano nowe spiżowe drzwi w na-
wie północnej, których program ikonograficzny ukazu-
je dzieje Kościoła na Kujawach. Projektodawcą ich był, 
podobnie jak i  wcześniej wykonanych drzwi, artysta 
plastyk Stanisław Mystek z Poznania. Obrzędu poświę-
cenia 18 lipca 2010 r. dokonał kardynał Zenon Grocho-
lewski, prefekt watykańskiej Kongregacji Wychowania 
Katolickiego, w obecności biskupa Wiesława Meringa. 
W  tym też roku przeprowadzone zostały prace w  za-
mknięciu prezbiterium, gdzie częściowo przerobiono 
posadzkę oraz postument pod obrazem Wniebowzię-
cia Najświętszej Maryi Panny. Podczas tych prac po-
nownie zamontowano w  posadzce odrestaurowaną 
płytę nagrobną biskupa Zbyluta Gołańczewskiego.

*  *  *
Wszystkie podejmowane od końca XX w. prace kon-

serwatorskie w  katedrze włocławskiej miały na  celu 
przygotowanie tej świątyni na  jubileusz 600-lecia jej 
konsekracji, który uroczyście obchodzono od  19 mar-
ca do  9 października 2011  r. Przywrócono piękno jej 
architektury będące świadectwem myśli technicznej, 
rzemieślniczego kunsztu oraz wiary minionych poko-
leń, które w  murach włocławskiej katedry przez setki 
lat poznawały Ewangelię.

ks. Dariusz Lewandowski
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Co dzieje się z człowiekiem po śmierci? Co nas czeka, 
gdy skończy się nasza ziemska wędrówka? Te pytania 
mogą nas szczególnie nurtować w okresie, gdy częściej 
nawiedzamy cmentarze i  wspominamy naszych bli-
skich zmarłych. Pomocą w zrozumieniu i wyobrażeniu 
sobie nadprzyrodzonej rzeczywistości mogą być dla 
nas opisy przeżyć świętych mistyków. Dzięki Bożej łasce 

wielu z nich mogło w pewien sposób doświadczyć tego, 
jak jest po tej „drugiej stronie”. Do najbardziej znanych 
i  czczonych przez nas świętych bez wątpienia należy 

św. Faustyna Kowalska, przypo-
mnijmy, urodzona na  terenie 
naszej diecezji w parafii Świnice 
Warckie. Chcemy dzisiaj przypo-
mnieć fragmenty jej „Dziennicz-
ka”, w  których Święta dzieli się 
swymi mistycznymi przeżyciami 
związanymi z życiem po śmierci. 
Niech niezwykłe doświadczenia 
Świętej Faustyny umocnią naszą 
wiarę oraz zachęcą nas do  za-
mawiania Mszy świętych i  gor-
liwej modlitwy za  tych, którzy 
„po tamtej stronie” przygotowu-
ją się do wiecznego przebywania 
z Panem.

niebo 

 Dziś w  duchu byłam w  nie-
bie i  oglądałam te niepojęte 
piękności i  szczęście, jakie nas 
czeka po  śmierci. Widziałam, 
jak wszystkie stworzenia, od-
dają cześć i  chwałę nieustannie 
Bogu; widziałam, jak wielkie 
jest szczęście w  Bogu, które się 
rozlewa na  wszystkie stworze-
nia, uszczęśliwiając je, i  wraca 
do Źródła wszelka chwała i cześć 
z  uszczęśliwienia, i  wchodzą 
w  głębie Boże, kontemplują 
życie wewnętrzne Boga-Ojca, 
Syna i  Ducha Świętego, którego 
nigdy ani pojmą, ani zgłębią. To 
Źródło szczęścia jest niezmien-
ne w  istocie swojej, lecz zawsze 
nowe, tryskające uszczęśliwie-
niem wszelkiego stworzenia. 
Rozumiem teraz św. Pawła, który 

powiedział: „Ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało, 
ani weszło w  serce człowieka, co Bóg nagotował tym, 
którzy Go miłują. – I  dał mi Bóg poznać jedną jedyną 
rzecz, która ma w  oczach Jego nieskończoną wartość, 
a tą jest miłość Boża, miłość, miłość i jeszcze raz miłość 
– i z  jednym aktem czystej miłości Bożej nie może iść 
nic w  porównanie. O, jakimi niepojętymi względami 

Z „DZiEnnicZka” śW. FauStYnY koWalSkiEJ

Po taMtEJ stronie…



13

Bóg darzy duszę, która go szczerze miłuje. O, szczęśliwa 
dusza, która się cieszy już tu na ziemi Jego szczególnymi 
względami, a nimi są dusze małe i pokorne.”( 777,778) 

czyściec 

 Ujrzałam Anioła Stróża, który mi kazał pójść za sobą. 
W  jednej chwili znalazłam się w  miejscu mglistym, 
napełnionym ogniem, a  w  nim całe mnóstwo dusz 
cierpiących. Te dusze modlą się bardzo gorąco, ale bez 
skutku dla siebie, my tylko możemy im przyjść z pomo-
cą. Płomienie, które paliły je, nie dotykały się mnie. Mój 
Anioł Stróż nie odstępował mnie ani na chwilę. I zapy-
tałam się tych dusz, jakie ich jest największe cierpie-
nie. I  odpowiedziały mi jednozgodnie, że  największe 
dla nich cierpienie to jest tęsknota za Bogiem. Widzia-
łam Matkę Bożą odwiedzającą dusze w  czyśćcu. Du-
sze nazywają Maryję ,,Gwiazdą Morza”. Ona im przy-
nosi ochłodę. Chciałam więcej z  nimi porozmawiać, 
ale mój Anioł Stróż dał mi znak do wyjścia. Wyszliśmy 
za drzwi tego więzienia cierpiącego. [Usłyszałam głos 
wewnętrzny], który powiedział: „Miłosierdzie moje nie 
chce tego, ale sprawiedliwość każe”. Od tej chwili ści-
ślej obcuję z duszami cierpiącymi. (Dz. 20) 

Piekło

Dziś byłam w  przepaściach piekła, wprowadzona 
przez anioła. Jest to  miejsce wielkiej kaźni, jakiż jest 
obszar jego strasznie wielki. Rodzaje mąk, które widzia-
łam: pierwszą męką, która stanowi piekło, jest utrata 
Boga; drugią – ustawiczny wyrzut sumienia; trzecią – 
nigdy się już ten los nie zmieni; czwarta męka – jest 
ogień, który będzie przenikał duszę, ale nie zniszczy jej, 
jest to straszna męka, jest to ogień czysto duchowy, za-
palony gniewem Bożym; piątą męką – jest ustawicz-
na ciemność, straszny zapach duszący, a  chociaż jest 
ciemność, widzą się wzajemnie szatani i potępione du-
sze, i widzą wszystko zło innych i swoje; szóstą męką 
– jest ustawiczne towarzystwo szatana; siódmą męką 
– jest straszna rozpacz, nienawiść Boga, złorzeczenia, 
przekleństwa, bluźnierstwa. Są to męki, które wszyscy 
potępieni cierpią razem, ale to jest nie koniec mąk. Są 
męki dla dusz poszczególne, które są mękami zmy-
słów: każda dusza czym grzeszyła, tym jest dręczona 
w straszny i nie do opisania sposób. Są straszne lochy, 
otchłanie kaźni, gdzie jedna męka odróżnia się od dru-
giej; umarłabym na  ten widok tych strasznych mąk, 
gdyby mnie nie utrzymywała wszechmoc Boża. Niech 
grzesznik wie: jakim zmysłem grzeszy, takim dręczony 
będzie przez wieczność całą. Piszę o tym z rozkazu Bo-
żego, aby żadna dusza nie wymawiała się, że  nie ma 
piekła albo tym, że nikt tam nie był i nie wie, jak tam 
jest. (Dz. 741)
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WiERZĘ 

Wierzę  
w piątą Prawdę Wiary…
Stojąc u progu miesiąca listopada oraz z drugiej stro-

ny niedawno rozpoczętego przez papieża Benedykta 
XVI Roku Wiary, warto zatrzymać się nad kwestią naszej 
wiary w  istnienie elementu duchowego, który określa-
my mianem „duszy”. Wśród głównych prawd wiary, po-
dawanej nam przez Kościół, czytamy, że „dusza ludzka 
jest nieśmiertelna”. Stwierdzenie to, choć wydaję się 
być jasnym i  oczywistym, budzi czasem wiele dyskusji 
i niezrozumienia. Współczesny człowiek żyjący w gąsz-
czu informacji, często wzajemnie się wykluczających, 
sam zaczyna się gubić i tracić solidny fundament swojej 
chrześcijańskiej tożsamości. Głównym źródłem wielu 
niepokojów jest niezrozumienie mechanizmu zjawiska 
określanego jako „wiara”. Trzeba podkreślić, że  wiara 
to nie to samo co wiedza oparta na doświadczeniu. Wia-
ra to innymi słowy zaufanie, że ktoś inny mnie nie okła-
muje, że informacje docierające do mnie są prawdziwe. 
W  chwili zawierzenia drugiej osobie nigdy nie mamy 
100 procent pewności. Zawsze trochę ryzykujemy. Wie-
dza oparta na doświadczeniu (w odróżnieniu od wiary) 
polega natomiast na tym, że mając możliwość samemu 
dotknąć i samemu naocznie się przekonać o danym zja-
wisku, nabywamy 100 procent pewności. Zjawisko wia-
ry ze swej definicji bazuje na zaufaniu!

Katechizm Kościoła katolickiego w punkcie 366. podaje: 
Kościół naucza, że każda dusza duchowa jest bezpośred-
nio stworzona przez Boga, nie jest ona „produktem” ro-
dziców – i jest nieśmiertelna, nie ginie więc po jej oddzie-
leniu się od ciała w chwili śmierci i połączy się na nowo 
z ciałem w chwili ostatecznego zmartwychwstania.

To, w co jako katolicy wierzymy, opiera się więc na za-
ufaniu, że  Kościół w  swoim nauczaniu podaje nam 
naukę głęboko przemyślaną i prawdziwą, i że nas nie 
okłamuje. Przeto stajemy przed prostym wyborem: 
albo wierzę Kościołowi i  jego nauce, albo obdarzam 
swym zaufaniem inne źródła informacji religijnej. Pod-
sumowując – Kościół w piątej Prawdzie Wiary podaje: 

„Dusza ludzka jest nieśmiertelna” – i kropka.
A Ty, drogi Czytelniku, wierzysz nauce Kościoła?

Sprawdź w  Katechizmie Kościoła katolickiego (któ-
ry jest dostępny w  Internecie, jak również wystawio-
ny do  użytku w  katedrze i  innych kościołach) punkty: 
362–368.

O. Bonifacy M. Jankowiak CCG

śWiĘtY  
– Przyjaciel Pana Jezusa
Każdy człowiek stawia sobie pytania: Kim jestem? 

Po co jestem? Wiara podpowiada nam, że dopiero będąc 
świętym, człowiek staje się tym, do czego stworzył go Bóg.

Święci to  ci wszyscy, którzy są już w  niebie. To nasi 
przyjaciele. Za  ich wstawiennictwem możemy modlić 
się do  Boga. Do  wspólnoty świętych należą również 
ludzie, którzy po  śmierci nie byli gotowi na  spotka-
nie z Panem Jezusem, ale pragnęli nieba i poddają się 
oczyszczeniu w czyśćcu. 

Także my, którzy pragniemy być blisko Boga, nasze-
go kochającego Ojca, należymy do wspólnoty świętych. 
W  czasie każdej Mszy świętej jest z  nami całe nie-
bo: Bóg, aniołowie i  wszyscy święci. Nie widzimy ich, 
ale możemy ich spotkać dzięki wierze.

Święci to nie tylko wielcy przyjaciele Boga, ale  i nasi 
przyjaciele… Orędownicy spraw codziennych, często 
może błahych, lecz czekających na  pozytywne rozwią-
zania. Święci… nasi imiennicy. Warto poznać bliżej, za-
przyjaźnić się z tymi, którzy mogą więcej… więcej, gdyż 
są bliżej Stwórcy.

czy znasz swojego świętego patrona?
Odszukaj, kim był i co czynił ten, który teraz wspiera 
Cię swoimi modlitwami w niebie!
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WSPólnotY PaRaFialnEWiERSZEM PiSanE…

Listopadowe dni sprzyjają zadumie i egzystencjalnym 
zamyśleniom. Poezja jest jednym z najpiękniejszych i naj-
słodszych owoców tych zamyśleń. Poniżej prezentujemy 
dwa utwory: autorem pierwszego jest wybitny profesor 
i  poeta, świętej pamięci ks.  Janusz Stanisław Pasierb. 
Drugi wiersz został napisany przez uczennicę liceum, 
która dopiero rozpoczyna swoją przygodę z poezją. Niech 
te utwory poprowadzą nas drogą jesiennej refleksji…

ks. Janusz S. Pasierb, Dom

Nie mówił że to będzie biuro parafialne 
z kartotekami wedle cnót i zasług
klub dla zbawionych
z klimatyzacją i czytelnią Biblii
nie obiecywał pałacu
z salą tronową błyszczącą łaskami
nie zapowiadał katedry
z wieczną adoracją

mówił o domu Ojca
mówił że będziemy
mieszkać że to będzie
naprawdę dom

Anna Pogorzelska, kl. II a, LZK

jednym spojrzeniem tłumaczysz wszystko
jeden gest i wszystko staje się jasne
nie jesteś przewodnikiem
jesteś drogą, którą mam podążać
w dłoniach trzymasz mój świat
jak kruchą jestem istotą w porównaniu z Twoją potęgą
przeniknąłeś mnie do głębi
a ja odkrywam Ciebie wciąż na nowo
nie umiem Cię nazwać
nie chcę Cię nazywać
pozostań Tajemnicą
i trwaj
dla mnie
przy mnie

Wydział Pedagogiczny Wyższej Szkoły Filozoficzno-
-Pedagogicznej „Ignatianum” w  Krakowie serdecznie 
zaprasza na  Korespondencyjny Kurs Biblijny. „Ignatia-
num” jest uczelnią kościelną. W jej imieniu kursem kie-
ruje o. prof. dr hab. Zbigniew Marek SJ. Uczestnikiem 
kursu może być każda osoba zainteresowana Pismem 
Świętym, bez względu na wiek, wykształcenie itd.

Na  całość kursu składa się materiał zawarty w  35 
zeszytach. Zeszyty zawierają przydatne do  studiowa-
nia Biblii informacje, komentarze, wyjaśnienia. Kurs 
ma charakter doskonalący. Praca uczestników Kore-
spondencyjnego Kursu Biblijnego polega na  czytaniu 
wskazanych w materiałach kursu ksiąg Pisma Święte-
go. Same materiały zawierają niezbędne do tej lektury 
wprowadzenia i  komentarze. Po  przeczytaniu i  pracy 
nad treścią wskazanej księgi uczestnik powinien wy-
pełnić i odesłać do redakcji umieszczony na końcu każ-
dego zeszytu kwestionariusz.

Opłaty za kurs związane są jedynie z pokrywaniem 
kosztów kursu oraz kosztów przesyłki. Pojedynczy ze-
szyt kosztuje około 7–8 zł. Opłaty uiszcza się po otrzy-
maniu materiałów. Zgłoszenia oraz dodatkowe infor-
macje można uzyskać pisząc na adres:

o. Zbigniew Marek SJ
ul. Zaskale 1
30-250 Kraków
„Kurs Biblijny”
lub adres poczty elektronicznej:
zmarek@ignatianum.edu.pl 

W przypadku kontaktowania się drogą listowną or-
ganizatorzy proszą o  dołączenie koperty z  adresem 
zwrotnym i naklejonym znaczkiem pocztowym.

Strona internetowa Korespondencyjnego Kursu Bi-
blijnego: www.kursbiblijny.deon.pl 

korespondencyjny 
kurs Biblijny
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kalEnDaRZ lituRgicZnY

31 niedziela zwykła – 4 Xi 2012

Czytanie I (Pwt 6, 2–6)
Po  zawarciu przymierza synajskiego i  ogłoszeniu 

dziesięciorga przykazań Mojżesz przemawia do  ludu. 
Fragment owej mowy prezentuje nam pierwsze czyta-
nie. Przywódca narodu nakazuje cześć i miłość dla jedy-
nego Boga Jahwe. Słowa czytania (wraz z fragmentami 
Pwt 6, 7–9; 11, 13–21; Lb 15, 37–41) stanowiły słynną 
modlitwę Izraela odmawianą przez każdego prawego 
Hebrajczyka dwa razy na  dzień – Szema Israel („Słu-
chaj Izraelu”). Ponieważ jedynie Jahwe jest Bogiem 
żywym i prawdziwym, Izrael winien Go miłować – jak 
poucza patriarcha – „z całego serca i z całej duszy”. Jest 
to  typowa fraza semicka wyrażająca zaangażowanie 
całej osobowości człowieka. Warto podkreślić usilnie, 
że miłość Boga, o której mówi Mojżesz, nie jest jakimś 
zewnętrznym przepisem czy prawem nadanym Izra-
elowi, ale  jest imperatywem moralnym wynikającym 
z  doświadczenia, z  przeżycia specjalnej Bożej inter-
wencji w historii Izraela, zwłaszcza w Wyjściu z Egiptu. 
Izraelita ma kochać Jahwe, bo doświadczył, bo widział 
i  przeżył namacalnie szczególne działanie Boga w  hi-
storii swego narodu.

Czytanie II (Hbr 7, 23–28)
Drugie czytanie, kontynuując temat poprzednich 

dwóch niedziel, rozwija myśl o arcykapłaństwie Chry-
stusa. Dziś autor natchniony ukazuje różnicę pomiędzy 
kapłanami-ludźmi a  kapłanem-Chrystusem. Jego ka-
płaństwo jest wieczne, Jego działalność zbawcza jest 
całkowita, a nie tylko częściowa, Jego ofiara jedyna ma 
charakter uniwersalny, obejmuje całe dzieje i  wszyst-
kich ludzi. Każdy kapłan-człowiek obciążony jest róż-
nymi słabościami i niedoskonałościami, wynikającymi 
z natury ludzkiej, zaś Chrystus-arcykapłan jest święty, 
niewinny i  nieskazitelny. Gdy przychodzi nam ochota 
wyolbrzymiać normalne ludzkie niedoskonałości ka-
płanów Chrystusowych, przypomnijmy sobie słowa 
z drugiego czytania, mówiące, że tylko Chrystus Jezus 
jest arcykapłanem prawdziwym i jedynie doskonałym.

Ewangelia (Mk 12, 28b–34)
Wokół dziesięciu przykazań synajskich narosła z bie-

giem czasu (od XIII w.) tak wielka liczba szczegółowych 
ich zastosowań, że w czasach Chrystusa Pana było już 
613 rozmaitych zakazów i nakazów, które traktowano 
na równi z Dekalogiem. Przykazania owe stworzone zo-
stały przez wielkie szkoły rabinackie albo też poszcze-

gólnych znanych i  cenionych nauczycieli ludu. Była 
to  jednak często ludzka tradycja, mająca za  sobą nie 
autorytet Boży, ale ludzki wysiłek w dążeniu do Praw-
dy Najwyższej. Owe przykazania, wśród których zakazy 
stanowiły znakomitą większość, regulowały precyzyj-
nie całe życie osobiste, domowe i społeczne Izraelity. 

Precyzując dokładnie zakres każdej czynności i  au-
torytatywnie wyznaczając granice grzechu i wolności, 
stały się owe nauki ciężarem moralnym dla Izraelity. 
Ciągle bał się, czy nie przestąpił któregoś z owych na-
kazów. Wielu gubiło się w tym gąszczu paragrafów, in-
nych zaś kodeks ów doprowadzał do religijności czysto 
formalnej, faryzejskiej, nieożywionej duchem miłości 
i służby Bożej. Nastąpił słynny kult litery prawa, a za-
niknął jego duch, duch całkowitego zaufania Bogu, 
duch dziecięctwa Bożego. Gdy uczony w Prawie zapy-
tał Chrystusa, które z owych przykazań jest największe, 
usłyszał odpowiedź tę, którą dał ludowi Mojżesz: mi-
łość Boga i nierozdzielnie z nią związana miłość bliźnie-
go. Poprzez swoją odpowiedź Chrystus Pan objawia się 
jako Nowy Mojżesz.

 

32 niedziela zwykła – 11 Xi 2012

Czytanie I (1 Krl 17, 10–16)
Jeden z największych proroków Izraela – Eliasz, dzia-

łał za bezbożnego króla Achaba (873–854). Władca ten, 
pod wpływem swej pogańskiej małżonki Jezabel, cór-
ki fenickiego króla Etbaala, sprzyjał kultom bóstw po-
gańskich: Baala i Asztarte. Prorok ostro wystąpił prze-
ciw politeistycznym dewiacjom króla, czym naraził się 
dworowi w Jerozolimie. 

Jezabel postanowiła zgładzić proroka. Eliasz uchodzi 
wtedy przed zemstą. W czasie ucieczki widzimy go dzi-
siaj u ubogiej wdowy w Sarepcie pod Sydonem. Eliasz 
dokonuje cudu rozmnożenia mąki i oliwy, czym przeko-
nuje niewiastę, że jest wysłannikiem Jahwe. Kobieta ta, 
choć poganka, doznaje dobrodziejstwa od Jahwe. Była 
bowiem susza i groziła jej i jej synowi niechybna śmierć 
głodowa. Wydarzenie to jest zapowiedzią miłosierdzia 
Bożego dla wszystkich narodów, zapowiedzią zbawcze-
go uniwersalizmu. Z  dobrodziejstw Bożych korzystać 
będzie nie tylko Izrael, ale i poganie. Realizacja owych 
obietnic nastąpiła w Jezusie Chrystusie, który połączył 
wszystkich ze sobą, tworząc nowy Lud Boży.

Czytanie II (Hbr 9, 24–28)
Kontynuując rozważanie o arcykapłaństwie Chrystu-

sa, autor natchniony wykazuje wyższość Jego ofiary 
nad ofiarami Starego Testamentu. Ofiara Chrystusowa, 
uobecniana na ołtarzach świata, jest zawsze tą samą 
śmiercią krzyżową, która miała wartość nieskończoną. 
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Przez tę  jedyną ofiarę krzyżową ludzkość otrzymała 
przebaczenie i  zbawienie. Tymczasem ofiary starote-
stamentalne były niedoskonałe i częściowo tylko sku-
teczne, stąd musiały być ponawiane każdego roku. 
W Dzień Pojednania (tzw. Iom Kipur) arcykapłan wcho-
dził do „świętego świętych”, za zasłonę świątyni (tam 
mógł wejść tylko arcykapłan i tylko raz w roku) i skła-
dał ofiarę ekspiacyjną. Tam krwią zwierząt skrapiał 
Ubłagalnię, czyli szczerozłotą pokrywę arki przymie-
rza, w której znajdowały się tablice prawa synajskiego. 
Tymczasem ofiara przebłagalna Chrystusa była jedna 
i  gładzi wszystkie grzechy świata od  jego początku 
do końca. Stąd Chrystus nie musi, jak arcykapłan, zja-
wiać się każdego roku, by składać ofiarę, ale złożywszy 
jedną i wieczna ofiarę, zasiada po prawicy Ojca.

Ewangelia (Mk 12, 38–44)
Uczeni w Piśmie i faryzeusze lubowali się we wspa-

niałych szatach. Różnobarwne swe okrycia ozdabiali 
purpurą, gronostajami i frędzlami. Błękitnymi lamami 
obszywali obrzeża płaszczy i wydłużali je dla zaznacze-
nia swej wierności Prawu Mojżeszowemu. Lubowali 
się też wielce w  tytułomanii, szczególnie zaś łechtał 
ich tytuł rabbi (mistrz, nauczyciel) lub sofer (mędrzec). 
W  synagogach po  obydwu stronach szaf zawierają-
cych święte zwoje ksiąg biblijnych znajdowały się naj-
zaszczytniejsze miejsca. O nie to zabiegali faryzeusze, 
by okazać zgromadzonym swą ważność. Nie byle kto 
bowiem zająć mógł te miejsca, tylko mężowie – w po-
wszechnym przekonaniu – pobożni, szlachetni, świąto-
bliwi i mądrzy. 

Pobożności faryzejskiej, płytkiej i  zewnętrznej prze-
ciwstawia Chrystus Pan pobożność ubogiej wdowy. 
Wrzuca ona do  świątynnej skarbony wszystkie swoje 
oszczędności. Świadczenia na rzecz świątyni jerozolim-
skiej w czasach Chrystusa Pana (tuż przecież po jej po-
większeniu i odnowieniu przez Heroda Wielkiego, 37 r. 
przed Chr. – 4 r. po Chr.) były traktowane jako objaw po-
bożności. Chrystus pochwala ów zwyczaj, ale od razu 
przesuwa problematykę na  płaszczyznę moralną: nie 
ten, kto da więcej, ale ten, kto dołoży do pieniężnego 
daru swe serce – ten jest milszy Bogu. A bogaci piel-
grzymi, zwłaszcza z  krajów hellenistycznych, wrzu-
cali całe garście złotych monet. U wejścia do tzw. sali 
skarbca (z dziedzińca niewiast) znajdowało się dwana-
ście puszek zwanych trąbami, z racji wydłużonych szyj 
– otworów, do których wrzucano pieniądze. W wielkie 
żydowskie święta (Paschy, Namiotów, Pojednania) ofiar 
było bardzo wiele, gdyż wielu pielgrzymów korzystało 
z okazji bytności w mieście świętym, by uiścić swój po-
datek na świątynię. Podatek ten wynosił dwie drachmy, 
czyli pół sykla srebra. Była to więc suma bardzo niewiel-
ka, wręcz symboliczna i powszechnie ją przekraczano, 
niemniej uiszczenie jej w  tej właśnie wysokości było 

ścisłym obowiązkiem moralnym każdego członka na-
rodu wybranego.

33 niedziela zwykła – 18 Xi 2012

Czytanie I (Dn 12, 1–3)
Pierwsze czytanie zaczerpnięte z Księgi Daniela w li-

terackiej konwencji apokaliptycznej opowiada nam 
o  końcu świata. Gatunek literacki zwany apokalip-
są lubuje się bogatej symbolice i  w  obrazowości. Nie 
wszystkie szczegóły owej symboliki – wyznać to  mu-
simy – zostały do dziś bez wątpienia odczytane. Księ-
ga Daniela, uznana za  natchnioną, jest jedną z  wielu 
ksiąg powstałych w  konwencji apokaliptycznej. Zapi-
sanie w księdze, o którym mowa w czytaniu, to przy-
należność do  społeczności przymierza. Obudzenie się 
do  wiecznego życia symbolizuje z  kolei zmartwych-
wstanie ciał. Czas ucisku w  apokalipsach tradycyjnie 
poprzedza dni eschatologicznego sądu. Istotą owego 
ucisku o charakterze moralnym pozostaje ogólny cha-
os, trwoga, niepewność i zamieszanie ogólnoludzkie.

Czytanie II (Hbr 10, 11–14.18)
Jednym z głównych celów, jaki sobie postawił autor 

Listu do  Hebrajczyków, było przekonanie adresatów 
o ustaniu ofiar starotestamentalnych. A Żydzi – musi-
my pamiętać – tak bardzo byli przyzwyczajeni do kultu 
ofiarniczego w  świątyni jerozolimskiej. Sprawowany 
on był każdego dnia według najbardziej ścisłego rytu-
ału. W  ciągu roku tysiące zwierząt padało na  stołach 
ofiarnych. Ofiary były całopalne, dziękczynne, pokut-
ne i  przebłagalne. Każda ofiara miała własną żertwę 
i własny obrzęd określony w najdrobniejszych szczegó-
łach. I tak np. ofiara zwana ola była ofiarą uwielbienia, 
podziękowania i przeproszenia. Była ofiarą codzienną, 
ale oprócz tego, specjalną ofiarę ola składano w dniach 
wielkich świat, w  dniu szabatu i  podczas nowiu księ-
życa. 

Ofiara ola miewała charakter uroczysty i  publiczny, 
gdy składał ją np. w  imieniu narodu król, a także pry-
watny i osobisty, gdy składali ją poszczególni obywate-
le. Prawo nakazywało składać ofiarę ola każdej kobiecie 
po urodzeniu dziecka, każdemu po wypełnieniu ślubu, 
trędowatemu po  uzdrowieniu i  wielu innym. Żertwą 
ofiary ola mogły być tylko zwierzęta domowe: cielę, ba-
ran albo jagnię. Oprócz tej ofiary były jeszcze niezliczo-
ne inne, jak: zebach, selamin, mincha, nesek, qetoret, 
chattat, aszam itd. Nic więc dziwnego, że  Hebrajczy-
cy taką wagę przywiązywali do  ofiar, które stanowiły 
istotny rys ich religijności. 

Autor Listu do  Hebrajczyków głosi ustanie owych 
wszystkich różnorakich ofiar świątyni, gdyż jedyna 
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ofiara krzyżowa Chrystusa ma wartość nieskończo-
ną. Ofiara Jezusa jest niewyczerpalnym źródłem łaski 
i  zbawienia. Ponieważ ofiara Chrystusa ma charak-
ter nieskończony i  powszechny, nie ma już potrzeby 
– motywuje autor natchniony – składania dalszych 
ofiar. Kult w  świątyni jerozolimskiej musi ustać. Jej 
rola przygotowawcza do  czasów mesjańskich została 
zakończona. Odtąd świątynia nie jest już potrzebna, 
gdyż w Chrystusie wszyscy czciciele Boga stali się żywą 
świątynią Najwyższego. Jesteśmy nią szczególnie przez 
przyjęcie Eucharystii.

Ewangelia (Mk 13, 24–32)
Obrazami zaczerpniętymi z  apokaliptyki hebrajskiej 

maluje Chrystus Pan swoje ponowne przyjście na świat 
przy końcu czasów. Pierwsze przyjście Zbawiciela miało 
charakter błogosławiący, leczący i zbawiający. Chrystus 
wezwał do pokuty i nawrócenia, zostawił człowiekowi 
swoją naukę, która jest najpewniejszą droga zbawie-
nia. 

Drugie przyjście Chrystusa (tzw. Paruzja) nastąpi 
przy końcu dziejów i będzie się wiązało z ostatecznym 
triumfem Bożej prawdy. W  czasie drugiego przyjścia 
Chrystusa nastąpi ostateczne wymierzenie sprawie-
dliwości, wieczna kara spotka grzeszników, a wieczna 
nagroda sprawiedliwych, tych, którzy w  życiu swoim 
kierowali się wobec wszystkich miłością. Ewangeliczny 
obraz Sądu i  Dnia Ostatecznego, sporządzony w  kon-
wencji apokaliptycznej, pełen jest grozy i niezwykłych 
wydarzeń. W apokalipsach owe niezwykłe wydarzenia 
i znaki towarzyszą zawsze końcowi czasów.

34 niedziela zwykła
uroczystość Jezusa chrystusa 

króla Wszechświata – 25 Xi 2012

Czytanie I (Dn 7, 13–14)
W  pierwszym czytaniu mamy dziś jeden z  donio-

ślejszych tekstów mesjańskich Starego Testamentu. 
To na ten tekst powołał się bezpośrednio Chrystus Pan 
w  procesie przed Sanhedrynem. Wizja Syna Człowie-
czego z Księgi Daniela traktowana była zawsze w juda-
izmie jako obraz ukazujący nadchodzącego Mesjasza. 
Zwłaszcza w judaizmie przedchrystusowym, gdyż Syn 
Człowieczy z owej wizji ukazał się jako Król i Sędzia po-
wszechny, co sprzyjało upolitycznionej wizji Mesjasza 
lansowanej przez synagogę, zwłaszcza w dwóch ostat-
nich stuleciach Starego Testamentu. 

W wizji proroka Daniela ukazuje się „ktoś jakby Syn 
Człowieczy” (aramejskie: kebar enasz), o  cechach wy-
raźnie nieziemskich i  transcendentnych. Jest rzeczą 
znamienną, że  ten właśnie tytuł „Syn Człowieczy” 

– przybrał Chrystus Pan dla swego samookreślenia. 
Nawiązał przez to bezpośrednio do tajemniczej posta-
ci z  wizji Daniela i  utożsamił się z  nią. Można by tak 
streścić pedagogię Chrystusa w tym względzie: to Ja je-
stem owym Synem Człowieczym z Daniela, tą postacią, 
w której wy słusznie upatrujecie Mesjasza.

Czytanie II (Ap 1, 5–8)
Wizja Daniela, wizja Syna Człowieczego – Jezusa 

Chrystusa sprawującego Sąd Ostateczny i  Powszech-
ny zrealizuje się, jak zaświadcza czytanie z  Apokalip-
sy; ale dzieło, które ta wizja ukazuje – mianowicie sąd 
– Jezus zrealizuje dopiero przy powtórnym przyjściu 
na świat. 

Pierwsze przyjście na  świat miało charakter błogo-
sławiący i leczący. Zbawiciel przyszedł, by głosić Dobrą 
Nowinę oraz dać wszystkie środki umożliwiające zba-
wienie: łaskę, sakramenty, Kościół. 

Przy końcu dziejów przyjdzie powtórnie (Paruzja), aby 
każdego z nas rozliczyć z uczynków dokonanych w ciele: 
dobrych i złych. Czytanie zawiera szereg tytułów Chry-
stusa, będących streszczeniem całej chrystologii nowo-
testamentalnej: Świadek Wierny, Pierworodny spośród 
umarłych, Władca królów ziemi, Ten, który nas miłuje, 
Wszechmogący, który jest, który był i który przychodzi, 
Pan Bóg, Amen, Alfa i Omega. Zwłaszcza dwa ostatnie 
tytuły są oryginalne. Hebrajskie określenie amen (niech 
tak będzie, niech się tak stanie, wierzę, że tak jest) wy-
raża tu Niezmienność i Stałość Chrystusa jako praprzy-
czynę, początek i  cel ostateczny wszechrzeczy: całego 
świata, wszystkich ludzi i każdego człowieka.

Ewangelia (J 18, 33b–37)
Poncjusz Piłat (Pontius Pilatus), jak o tym zaświadcza-

ją liczni pisarze (np. Filon z Aleksandrii, Józef Flawiusz), 
był prekursorem rzymskim w  Judei w  latach 26–36. 
Wszystkie charakterystyki tego dostojnika imperial-
nego są negatywne. Był władcą gwałtownym, nieopa-
nowanym i okrutnym. Żydzi i Samarytanie dwukrotnie 
zanosili na niego skargę do cesarza i legata syryjskiego. 
Sam Herod Antypas występował wobec cesarza Tybe-
riusza przeciw Piłatowi, gdy ten nakazał znaki cesarskie 
umieścić na terenie świątyni. 

Przesłuchanie Chrystusa w  pretorium – dzisiejsze 
czytanie – ukazuje Piłata jako człowieka wrogiego Ży-
dom. Lotny rzymski umysł uchwycił szybko, że  Jezus, 
mówiąc o godności królewskiej, myślał o innej rzeczy-
wistości niż ziemska. 

Trudno dociec, czy z  przekonania o  niewinności 
Oskarżonego, czy dla dokuczenia notablom żydowskim 
postanowił nie zatwierdzać wyroku śmierci na  Jezu-
sa. Dopiero groźba oskarżenia przed cesarzem i  tro-
ska o  własny interes zmusiły rzymskiego dygnitarza 
do poddania się presji Sanhedrynu.
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kalEnDaRiuM
naJBliŻSZYcH uRocZYStości

i WYDaRZEŃ PaRaFialnYcH

liStoPaD

7.11  – uroczystości ku czci bł. bp Michała Kozala, 
kapłanów i alumnów aresztowanych przez gesta-
po w 1939 r.

11.11 – w  Bazylice Katedralnej o  godzinie 11.00 
będzie sprawowana uroczysta Msza święta w  in-
tencji Ojczyzny

25.11 – Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla 
Wszechświata

1.11 – Pasterz diecezji I  Nieszporami z  I  Niedzieli 
Adwentu dokona uroczystego rozpoczęcia nowego 
roku liturgicznego (rozpoczęcie: godz. 18.00)

„Wiecie, że życie moje już do mnie nie należy. Świ-
ta jutrzenka wolności. Już wam nie będę potrzebny. 
Odejdę od was…”

bł. Biskup Michał Kozal

7 listopada 1939 r. 
wieczorem biskup Mi-
chał Kozal, włocławscy 
księża i  seminarzyści 
zostali aresztowani 
przez gestapo. Rozpo-
częła się dla nich wie-
loletnia droga cierpie-
nia, bólu i  upokorzeń. 
Wśród uwięzionych byli 
jednak ci, którzy w tych 
tragicznych chwilach 

okazywali cierpiącemu Jezusowi bezgraniczną 
wierność, heroicznie znosząc obozowe szykany. Jak 
co roku w  rocznicę uwięzienia włocławskiego du-
chowieństwa w  Bazylice Katedralnej gromadzimy 
się na  Eucharystii pod przewodnictwem Pasterza 
diecezji księdza biskupa Wiesława Alojzego Merin-
ga. Serdecznie zapraszamy na tegoroczne obchody 
tej rocznicy 7 listopada 2012 r. (środa) na  godzi-
nę 18.30. Po  Mszy świętej procesyjnie udamy się 
ul. Wojska Polskiego do tablicy upamiętniającej ka-
płanów i  nauczycieli z  Włocławka i  okolic, więzio-
nych i pomordowanych przez hitlerowców w czasie 
II wojny światowej. Niech nasza obecność i gorliwa 
modlitwa staną się świadectwem szczerej miłości 
do Boga, Kościoła i Ojczyzny.

5.10 – Diecezjalna Pielgrzymka Kół 
Żywego Różańca do Świnic Warckich

Jak co roku, członkowie Kół Żywego Różańca spotka-
li się na  wspólnej modlitwie w  Sanktuarium Urodzin 
i  Chrztu św. siostry Faustyny w  Świnicach Warckich. 
Najważniejszym momentem pielgrzymki była uroczy-
sta Msza święta pod przewodnictwem Pasterza diece-
zji. Ks. bp Wiesław Mering skierował do  uczestników 
spotkania swoje słowo, zachęcając do wierności Chry-
stusowi i  odważnego świadczenia o  Jego Ewangelii. 
W  pielgrzymce wzięli udział również przedstawiciele 
Koła Żywego Różańca z  naszej wspólnoty parafialnej, 
którzy udali się do  Świnic wraz z  księdzem probosz-
czem Radosławem Nowackim. 

7.10 – Liturgiczna rocznica 
konsekracji katedry

O godzinie 9.30 uroczystej Mszy świętej przewod-
niczył ks.  prał. prof. dr hab. Krzysztof Konecki, prepo-
zyt Kapituły Katedralnej. Na  początku liturgii ksiądz 
kustosz Radosław Nowacki skierował pod adresem 
wszystkich przybyłych słowo powitania, uwydatniając 
ogromne znaczenie katedry dla Kościoła diecezjalnego. 
W wygłoszonej homilii ks. prof. Krzysztof Konecki przy-
bliżył uczestnikom celebracji, czym jest obrzęd poświę-
cenia kościoła. Kaznodzieja wskazał na katedrę przede 
wszystkim jako na  miejsce sprawowania liturgii oraz 
przestrzeń spotkania Chrystusa ze  swoim Kościołem. 
We  Mszy świętej wzięła również udział społeczność 
Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej we Wło-
cławku z jej rektorem, prof. Stanisławem Kunikowskim 
na czele. Uczelnia zainaugurowała nowy rok akademic-
ki w murach Bazyliki Katedralnej, włączając się w ob-
chody rocznicy jej poświęcenia. Dla naszej wspólnoty 
parafialnej był to dzień wielkiego dziękczynienia za dar 
włocławskiej katedry, a przede wszystkim za obecność 
Trójjedynego Boga, który od ponad sześciu wieków wy-
pełnia tę świątynię. 

11.10 – Inauguracja Roku Wiary 
w diecezji włocławskiej

Uroczysta inauguracja Roku Wiary zbiegła się w na-
szej diecezji z  obchodami 40. rocznicy święceń ka-
płańskich biskupa włocławskiego Wiesława Alojzego 
Meringa. O godzinie 17.00 rozpoczął się w Bazylice Ka-
tedralnej koncert Zespołu Muzyki Dawnej Cappella Ge-

Z ŻYcia PaRaFii  październik
2012
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niem błogosławionego Męczennika rozpoczęły się 
o  godzinie 17. Zgromadzeni na  modlitwie pod prze-
wodnictwem Pasterza diecezji procesyjnie przeszli 
z  miejsca śmierci bł. ks.  Jerzego do  sanktuarium jego 
Męczeństwa przy ul. Płockiej. Tam biskup włocławski 
przewodniczył Mszy świętej i wygłosił Słowo Boże. Bp 
Mering mówił wówczas: „Stałeś się, Księże Jerzy, dla 
polskiego narodu świadkiem prawdy w czasach zakła-
mania, nauczycielem wolności w świecie zniewolenia, 
stróżem godności człowieka wobec pogardy. Bądź, 
Księże Jerzy, patronem naszych czasów!”. Pasterz die-
cezji dokonał również poświęcenia tablicy upamiętnia-
jącej ofiary tragedii smoleńskiej. 

20.10 – Inauguracja roku 
akademickiego w Wyższym 
Seminarium Duchownym

O godzinie 10. biskup włocławski przewodniczył 
w Bazylice Katedralnej uroczystej Mszy świętej na roz-
poczęcie nowego roku akademickiego 2012/2013 
w Wyższym Seminarium Duchownym we Włocławku. 
Oprócz społeczności seminaryjnej w Eucharystii wzię-
li udział rodzice alumnów pierwszego roku. Homilię 
wygłosił ks.  dr Michał Sadowski, prefekt ds. wycho-
wawczych, który przypomniał, iż nowy rok akademicki 
wpisuje się w rozpoczęty niedawno Rok Wiary. Ksiądz 
Prefekt zachęcił kandydatów do kapłaństwa, do gorli-
wości i troski o rozwój wiary. Po Eucharystii wszyscy jej 
uczestnicy przeszli do seminaryjnej auli im. kard. Stefa-
na Wyszyńskiego na dalszą część uroczystości. Wykład 
inauguracyjny pod tytułem: „Szacunek: cnota godna 
szacunku” wygłosił ks.  prof. dr hab. Andrzej Szostek 
MIC, były rektor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskie-
go. 

30.10 – Obłóczyny alumnów  
III roku WSD

30 października o godzinie 15. rozpoczęła się w Bazy-
lice Katedralnej uroczysta Msza święta z obrzędem ob-
łóczyn. Liturgii przewodniczył ks. bp Stanisław Gębicki. 
Podczas tej celebracji jedenastu alumnów trzeciego 
roku naszego Seminarium po raz pierwszy przywdziało 
szatę duchowną – sutannę. W tym szczególnym dniu 
towarzyszyli im ich rodzice, rodzeństwo, bliscy i  przy-
jaciele, którzy ze  wzruszeniem i  dumą przyglądali się 
nowo obłóczonym. Mimo że  po  otrzymaniu sutanny 
alumni nie są jeszcze księżmi, zewnętrznie niczym 
się od nich nie różnią. Strój duchowny jest dla świata 
bardzo konkretnym znakiem przynależności do  Jezu-
sa, a  zarazem nieustannym wezwaniem do  dawania 
chrześcijańskiego świadectwa. 

danensis. Artyści wykonali między innymi: fragmenty 
„Mesjasza” Händla, „Ojcze nasz” Stanisława Moniuszki 
czy „Misję” Ennio Morricone. Po  koncercie rozpoczęła 
się pontyfikalna Msza święta pod przewodnictwem 
Pasterza diecezji. Liturgia rozpoczęła się procesją świa-
tła, w  której świece wnieśli przedstawiciele dwuna-
stu środowisk życia społecznego, w  których wzrasta 
i  rozwija się wiara. W wygłoszonej homilii bp Mering 
wezwał do tego, by wiara była autentyczna. Hierarcha 
przestrzegł przed zawężaniem jej do pustych deklara-
cji, niemających odzwierciedlenia w codziennym życiu. 
Na  zakończenie Eucharystii Pasterz diecezji wręczył 
egzemplarze Katechizmu Kościoła katolickiego przed-
stawicielom Odnowy w Duchu Świętym, reprezentacji 
osób głuchoniemych, działaczom NSZZ „Solidarność” 
oraz młodzieży włocławskich szkół. Słowo wdzięczno-
ści pod adresem ks. bp. Meringa wypowiedział ksiądz 
proboszcz Radosław Nowacki. Następnie przedstawi-
ciele naszej wspólnoty parafialnej złożyli Pasterzowi 
diecezji serdeczne życzenia z  racji rocznicy święceń, 
wręczając Księdzu Biskupowi kosz czterdziestu czer-
wonych róż. 

18.10 – Uroczystości w sanktuarium 
Męczeństwa bł. ks. Jerzego Popiełuszki

Każdego roku w  przeddzień rocznicy męczeńskiej 
śmierci księdza Jerzego, wierni gromadzą się na wspól-
nej modlitwie na włocławskiej tamie. Tegoroczne ob-
chody połączone zarazem z  liturgicznym wspomnie-
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† Tadeusz Wątarski
† Adam Święcikowski
† Zbigniew Czarnecki
† Ewa Nencka

• Marika Rutka
• Tymon Rutkowski
• Jakub Sutcliffe
• Maja Gryglewska

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

• Oliwia Matusiak
• Dawid Jesionowski
• Aleksandra Kubiak
• Miłosz Krajewski

• Damian Krajewski
• Mikołaj Kwiatkowski

nowożeńcy:

ochrzczeni:

• Marcin Olszewski i Anna Drzewiecka
• Bartosz Starzyński i Justyna Wastowska
• Dawid Zwoliński i Kinga Królak
• Tomasz Pawikowski i Katarzyna Kuźnicka
• Piotr i Joanna Jarzembowscy

 Wszystkim 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



22

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

1.  …, nadzieja i miłość

2. Był nim np. Andrzej bądź Jan

3. Niewierny Tomasz nie wierzył w cud 
Jezusa, czyli …

4. Inaczej męczennik

5. Pierwszy przyjmowany sakrament

6. Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty

7. Tam się spowiadamy

8. Zaparł się Pana Jezusa trzy razy

9. Syn Boży

10. Może być lekki bądź ciężki

11. … kapłańskie

kRZYŻóWka na listopad

12. Może być według św. Łukasza, Marka, Jana

13. Nauka zajmująca się religią

14. Miasto słynące z Jasnej Góry

15. Poranna i wieczorna rozmowa z Bogiem

16. Na nich są grane pieśni kościelne

17. Tam pochowani są zmarli

18. Kwiaty, które stawia się na grobie podczas 
Wszystkich Świętych
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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


