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masowych protestów, które w kilku państwach dopro-
wadziły do  obalenia dotychczasowych władz. Bene-
dykt XVI jest trzecim papieżem odwiedzającym Liban. 
W dniach 10-11 maja 1997 r. był tam bł. Jan Paweł II, 
aby ogłosić adhortację apostolską po  Zgromadzeniu 
Specjalnym Synodu Biskupów dla Libanu. Wcześniej, 
2 grudnia 1964  r., Paweł VI zatrzymał się w  Bejrucie 
w  drodze na  Międzynarodowy Kongres Eucharystycz-
ny w  Bombaju; wygłosił jednak tylko przemówienie 
na lotnisku. Katolikami (w większości maronitami) jest 
jedna czwarta mieszkańców Libanu, zaś około 54 proc. 
to muzułmanie, po połowie sunnici i szyici.

Wezwanie do pokoju i pojednania między narodami 
Bilskiego Wschodu. Ten element papieskiego wystą-
pienia najczęściej przytaczany był przez libańską pra-
sę podsumowującą historyczną pielgrzymkę następcy 
bł. Jana Pawła II. Benedykt XVI nazywany został „Piel-
grzymem Pokoju”, a podpisana przez niego adhortacja 
apostolska dla Kościoła na  Bliskim Wschodzie „drogą 
dla chrześcijan tego regionu”. Media zgodnie wyrażały 
uznanie dla Benedykta XVI, że mimo napiętej sytuacji 
w regionie zdecydował się na podróż.

Dziennik „L’Orient-Le Jour” tytułuje swą relację 
z  pierwszego dnia pielgrzymki „Nie lękajcie się: wo-
łanie człowieka w  bieli”. Gazeta obszernie komentuje 
adhortację apostolską oraz wskazuje na gorące powi-
tanie, jakie zgotowali Papieżowi członkowie Hezbolla-
hu, partii politycznej islamskich szyitów. Ten element 
ukazywały także inne dzienniki. Pisały one, że  Bene-
dykta XVI witały kobiety w czadorach, a on pozdrawiał 
je gestem podniesionej dłoni. Jednocześnie zwracana 
była uwaga na pewne rozczarowanie związane z tym, 
że  z  powodu zaostrzonych środków bezpieczeństwa, 
niewielu Libańczyków miało szansę zobaczyć Papieża 
na  trasie z  lotniska do  Nuncjatury Apostolskiej. Prze-
jazd zwykłym samochodem spowodował, że wielu cze-
kających na ulicach nawet nie zauważyło jego sylwetki 
za przyciemnioną szybą. Mimo tych utrudnień, arabski 
dziennik „Al Nahar” napisał, że „Papieżowi zgotowano 
powitanie godne Kraju Cedrów”.

Msza w Bejrucie:
Benedykt XVI o powołaniu chrześcijan 

w służbie pokoju na Bliskim 
Wschodzie

Jezus zapowiadając, że będzie cierpiał, zanim zmar-
twychwstanie, ukazał uczniom, kim jest naprawdę. Nie 
wszechmocnym wyzwolicielem politycznym, ale  Me-
sjaszem cierpiącym, sługą posłusznym woli Ojca aż 
do oddania życia. To przesłanie Ewangelii przypomniał 
Papież wobec setek tysięcy wiernych w  ostatni dzień 
podróży do  Libanu na  Mszy w  Bejrucie. Jej miejscem 

Z NAUCZANIA KOŚCIOŁA

Orędownik pokoju 
w Libanie

W  dniach 14-16 września Benedykt XVI odbywał 
swoją 24. podróż apostolską. Tym razem Ojciec Świę-
ty odwiedził Liban, a  w  nim takie miasta, jak: Bejrut, 
Harissa, Baabda, Bzommar, Bkerké i  Charfeh. Okazją 
do jej odbycia było ogłoszenie dokumentu końcowego 
Zgromadzenia Synodu Biskupów dla Bliskiego Wscho-
du, które miało miejsce w  dniach 10-24 października 
2010 r. w Watykanie. Dokument końcowy (papieska ad-
hortacja apostolska) zawiera wytyczne dla działalności 
Kościoła katolickiego w tym regionie na najbliższe lata. 
Jednocześnie była to pierwsza podróż papieża na Bliski 
Wschód po wybuchu tzw. arabskiej wiosny, czyli ruchu 
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były rozległe poldery, usypane u brzegów morza z gru-
zów budynków zniszczonych w libańskiej stolicy pod-
czas wojny domowej. W tym samym miejscu przed 15 
laty sprawował liturgię Jan Paweł II.

Benedykt XVI zwrócił uwagę, że  na  pytanie Chrystu-
sa „Za  kogo Mnie uważacie?” (Mk 8, 29), również dziś 
ludzie dają różne odpowiedzi. Są to  przybliżenia, nieko-
niecznie fałszywe, jednak niewystarczające, bo  nie do-
cierają do istoty tożsamości Jezusa. Tylko ten, kto gotów 
jest pójść Jego drogą, może Go naprawdę poznać. Jego 
mesjańskość nie ma rozbudzać fałszywych, doczesnych 
nadziei na oczekiwanego przez wielu ludzkiego wyzwo-
liciela. Pójście za Chrystusem wymaga nawrócenia serca. 
To w tym celu Ojciec Święty ogłosił Rok Wiary, który roz-
pocznie się już za niecały miesiąc, 11 października.

„Obowiązującym wymogiem dla Kościoła jest służyć, 
a dla chrześcijan – być prawdziwymi sługami na wzór 
Jezusa – mówił Papież. – Służba to  podstawowy ele-
ment tożsamości uczniów Chrystusa. Powołaniem 
Kościoła i  chrześcijanina jest służyć tak, jak sam Pan, 
bezinteresownie i  wszystkim bez różnic. Służba spra-
wiedliwości i  pokojowi w  świecie, w  którym przemoc 
wciąż szerzy śmierć i  zniszczenie, jest więc pilnie ko-
nieczna, by angażować się w  budowanie społeczeń-
stwa braterskiego, tworzyć wspólnotę! Drodzy bracia 
i siostry, modlę się szczególnie, aby Pan obdarzył region 
Bliskiego Wschodu sługami pokoju i  pojednania, tak 
by wszyscy mogli żyć spokojnie i godnie. Jest to istot-
ne świadectwo, jakie chrześcijanie winni tutaj dawać, 
współpracując ze wszystkimi ludźmi dobrej woli. Wzy-
wam was wszystkich, byście pracowali dla pokoju, każ-
dy na swoim poziomie i tam, gdzie się znajduje. Służba 
winna być też w centrum życia samej wspólnoty chrze-
ścijańskiej. Wszelka posługa, każde stanowisko w  Ko-
ściele są przede wszystkim służbą Bogu i braciom!”.

Podsumowanie papieskiej 
wizyty w Libanie

To były historyczne dni – stwierdził watykański rzecz-
nik prasowy, podsumowując papieską wizytę w  Liba-
nie. Ks. Federico Lombardi przyznał, że  Benedykt XVI 
był wyraźnie wzruszony tak gorącym i  wyjątkowym 
przyjęciem, jakie zgotowali mu nie tylko chrześcijanie, 
ale  i  wyznawcy innych religii. Podkreślił, że  papieskie 
przesłanie pokoju i dialogu wykraczało poza granice Li-
banu i skierowane było do całego Bliskiego Wschodu. 
„To, co w tych dniach widzieliśmy w Libanie, wyraźnie 
kontrastowało z  napiętą sytuacją w  regionie. Miejmy 
nadzieję, że  słowa Pielgrzyma Pokoju przyniosą ocze-
kiwane owoce” – mówił ks.  Lombardi. Wskazał też 
na znaczenie pielgrzymki zarówno z perspektywy eku-
menicznej, jak i międzyreligijnej. 

„Ważne było orędzie skierowane do obecnych w re-
gionie katolików różnych obrządków. Papież odwiedził 
siedziby czterech patriarchatów, mówił o  wspólnoto-
wości Kościoła. Gdy chodzi o  wymiar międzyreligijny, 
znaczące były nie tylko spotkania, ale  i  nieustanne 
apele do przedstawicieli islamu, wzywające do porozu-
mienia, współpracy i dialogu. Te słowa o współistnie-
niu stały się, można powiedzieć, «refrenem» papieskiej 
podróży. Muzułmanie zainteresowani są także tekstem 
samej adhortacji apostolskiej. Jest to dokument skiero-
wany do chrześcijan, ale i dla muzułmanów może stać 
się on elementem pozwalającym lepiej im zrozumieć, 
kim są i w co wierzą chrześcijanie”.

 Watykański rzecznik prasowy podkreślił też wyjąt-
kowość apelu Benedykta XVI skierowanego nie tylko 
do wspólnoty międzynarodowej, ale i krajów arabskich 
o wzmożenie braterskich wysiłków na rzecz przywróce-
nia pokoju na Bliskim Wschodzie.
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my, że ten fragment opowiadający o wędrówce narodu 
wybranego troszeczkę wcześniejszy, który mówi o przej-
ściu przez Morze Czerwone, czytany jest w najważniej-
szą wigilię roku kościelnego, właściwie można by powie-
dzieć, w  najważniejszy dzień roku kościelnego, czyli 
w noc Zmartwychwstania Jezusa Chrystusa. Oczywiście, 
że  te wszystkie fragmenty ściśle się ze  sobą łączą, 
ale przede wszystkim przypominają, że to, co działo się 
z  narodem wybranym to  nie jest tylko jego historia, 
to  jest także historia każdego człowieczego serca, 
bo ludzkie serce jest takie właśnie, nietrwałe, kapryśne, 
wymagające ciągłej troski, ciągłej kontroli, ciągłego pil-
nowania. To nie jest łatwe. Dlatego w tym pilnowaniu 
zdarza nam się równie często zwycięstwo, sukces, jak 
i niepowodzenia i klęski. Popatrzmy! Dopiero co przeszli 
Morze Czerwone, doświadczyli tylu niezwykłych wyda-
rzeń, wyszli przecież z niewoli, gdzie byli upokarzani, wy-
korzystywani, gdzie musieli wykonywać pracę bez zapła-
ty, ale wystarczyło troszkę doświadczeń, trochę trudów, 
troszkę kłopotów na pustyni, żeby zapomnieli o tym, co 
Bóg zrobił dla nich. Podczas drogi, jak mówi Księga Liczb, 
„lud stracił cierpliwość” i  natychmiast tak samo, jak 
to  się nam zdarza, zaczęli mówić przeciw Bogu! Kiedy 
spotyka nas jakieś nieszczęście też tak mówimy: Boże, 
jak mogłeś do tego dopuścić! Bardzo często tak komen-
tują wydarzenia związane z II wojną światową i zagładą 
Żydów właśnie oni sami. Wielu z nich mówi: Nie! To nie 
jest możliwe, żeby Bóg istniał! Żeby był Wszechmocny, 
a  równocześnie dopuścił takie cierpienie, taką niena-
wiść, taką krzywdę w stosunku do człowieka. Tyle, że źró-
dłem tej krzywdy, źródłem tej nienawiści, nie był prze-
cież Bóg! To ludzie ludziom tak właśnie przygotowali 
to  co się działo. To ludzka nienawiść! Ludzki obłęd. To 
właśnie nie zachowanie nauki Jezusa Chrystusa. Czy 
ktoś może jeszcze sądzić, że  Hitler w  Niemczech, albo 
komunizm w Rosji, że to były kierunki, które odnosiły się 
do Boga?! Przecież niszczyli kościoły, zabijali zakonników, 
zakonnice, zabijali duchowieństwo, każda rewolucja 
zwracała się przeciw Kościołowi. Tak samo było z nazi-
zmem niemieckim jak z wcześniejszym od niego, a może 
jeszcze groźniejszym komunizmem rosyjskim. A więc, 
kiedy tylko dokonuje się jakieś nieszczęście, jesteśmy go-
towi oskarżać Boga, nie myśląc o  tym, że  przecież źró-
dłem zła jest nasza wolność. To człowiek jest w stanie 
z siebie zrobić zbrodniarza, ale potrafi także zrobić z sie-
bie człowieka świętego. Wszystko zależy od tego, co wy-
bieram w  życiu! Komu jestem wierny!? Jakim warto-
ściom!? Czy wiąże swoje życie z Bogiem, czy bez Boga? 
W październiku 1984 r. dowiedzieliśmy się o porwaniu, 
a potem morderstwie dokonanym na ks. Jerzym Popie-
łuszce. Czy mam prawo oskarżać o  to  co się dokonało 
Boga? Czy Bóg to zrobił? Czy raczej nienawiść ludzkiego 
serca. I tak samo jest z każdą zbrodnią, z każdym złem, 
które jest na świecie. Człowiek jest w stanie wznieść sie-
bie na  wyżyny świętości, ale  potrafi zejść aż do  biegu 

Homilia 
Biskupa Ordynariusza

Parafia Przemienienia Pańskiego 
w Babiaku – 13.09.2012 r.

Bardzo serdecznie witam wszystkich, którzy przyszli 
na dzisiejszą Mszę Świętą. Bardzo się cieszę, że tym uro-
czystościom odpustowym, które już się zaczynają, towa-
rzyszy także uroczyste poświęcenie i modlitwa przy no-
wym krzyżu, przy odnowionym krzyżu, bo to miejsce, jak 
zdążyłem się dowiedzieć, od  dawna służyło właśnie 
temu znakowi Jezusa Chrystusa. Trzeba było jednak 
podjąć wiele wysiłków, żeby znowu krzyż właściwie 
uczczony, właściwie wykonany tam mógł zostać poświę-
cony. Akurat w uroczystość Krzyża Świętego ma to bar-
dzo szczególną wymowę, bo  jest jakimś pójściem pod 
prąd tym rozmaitym próbom podejmowanym w niektó-
rych prądach kulturowych, żeby Jezusa, Jego krzyż, Jego 
Ewangelię, Jego Kościół postawić na  marginesie ludz-
kich zainteresowań ludzkiego życia, tego prywatnego 
i tego społecznego. Dlaczego krzyż jest taki ważny? Dzi-
siaj w  pierwszym czytaniu usłyszeliśmy opowiadanie, 
fragment opowiadania z  Księgi Liczb mówiący o  wę-
drówce narodu wybranego do Ziemi Obiecanej. My wie-
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nienawiści, dlatego tak ważny jest krzyż! Stojący przy 
naszych drogach, wiszący w naszych mieszkaniach. Co-
raz częściej się zdarza, że ten krzyż jest wstydliwie cho-
wany, zdejmowany, coraz rzadziej on wisi w mieszkaniu. 
A przecież Chrystus uczy: wzajemnej miłości, przebacze-
nia, dobroci, sprawiedliwości, miłosierdzia. Jak bez tych 
wartości organizować życie społeczne!? Kiedy mówią mi 
czasem ludzie: „A  wie ksiądz, nie do  wytrzymania jest 
to  wzajemne oskarżanie siebie. Jedna partia mówi 
o drugiej partii dokładnie z tą samą nienawiścią, co tam-
ta o tej pierwszej. Ludzie podzielili się w rodzinach, w za-
kładach pracy, jedni opowiadają się po stronie tych, dru-
dzy po stronie tamtych”. Nie ma jedności, dokonały się 
głębokie podziały w  naszym narodzie. Ludzie przestali 
ufać Ewangelii Jezusa Chrystusa, zamiast Niego trzeba 
coś wybrać, bo życie nie znosi pustki. Jeżeli wyrzucamy 
z serca Boga to już tam jest ktoś, kto tylko czeka na wol-
ne miejsce. Nam się wydaje, że nie wypada prawie mó-
wić o złym duchu, o tym złym duchu, który w momen-
cie, kiedy Chrystus wisiał na krzyżu, przeżywał swoisty 
triumf, bo jemu się wydawało, że wreszcie tego Chrystu-
sa „załatwił”, że wreszcie ten Chrystus został pokonany, 
zwyciężony, że już nie ma dla Niego nadziei, nie wiedział 
o  tym, że  Chrystus trzeciego dnia zmartwychwstanie 
i wtedy właśnie w pełni zwycięski pokona grzech, poko-
na śmierć i pokona złego ducha. Otóż moi drodzy! Jeżeli 
w świecie jest tyle zła, a każdy z nas tego zła w jakimś 
stopniu doświadczył: poprzez ludzką zawiść, zazdrość, 
gniew, oszustwa, nieprawdę, kłamstwa, w których żyje-
my. Jeżeli jest tyle zła to nie dlatego, że Boga jest w tym 
życiu za dużo, tylko dlatego, że tego Boga w naszym ży-
ciu społecznym jest za mało. Ojcem kłamstwa – mówi 
Biblia – jest szatan. Ojcem podziałów jest szatan, zły 
duch! Nie Bóg! Chrystus modlił się jeszcze w  ostatnią 
noc przed swoją śmiercią o to, żeby byli jednością, ale na-
wet w Kościele widzimy podziały. Nawet w Kościele są te 
wilki, które wchodzą w bramę, pozornie w szaty postę-
powców, troszczących się o Kościół i usiłujących powalić 
wyznawców Jezusa Chrystusa w błąd. Próbujących tych 
wyznawców poruszyć! Mówiących: są lepsi, są gorsi 
chrześcijanie. Ci lepsi to  są ci wykształceni, ci mądrzy, 
bardziej inteligentni. Czytam dzisiaj „Tygodnik Po-
wszechny” wydawany w  Krakowie i  mówi tam były 
ksiądz, że  właśnie ten katolicyzm inteligencji, ten ma 
przyszłość natomiast ten katolicyzm prostego ludu któ-
rego bronił ks. Stefan Kardynał Wyszyński, Prymas Polski, 
prezbiter włocławskiego kościoła, bo przecież stąd wy-
szedł, że ten ludowy prosty katolicyzm, że on nie ma żad-
nej przyszłości. A ksiądz kardynał wiele razy o tym mó-
wił, wiele razy o  tym pisał, że  jeżeli będą was bronić, 
to  tylko ludzie prości. Dla Boga nie ma takiej różnicy, 
że ten jest mądry, a ten jest prosty. Dla Boga liczy się ser-
ce człowieka. Bóg patrzy w serce człowieka! W nim szu-
ka radości, sprawiedliwości, prawdy, miłosierdzia i goto-
wości do ofiary. To jest więc życie społeczne, które jeżeli 

chcemy uzdrowić, jeżeli chcemy wyjść z  tego ślepego 
zaułka, w  który zabrnęliśmy, dzieląc się i  nienawidząc 
nawzajem, można wyleczyć tylko wracając do  Jezusa 
Chrystusa. Ale  to  dzisiejsze święto, ono prowadzi nas 
jeszcze konkretniej w  stronę naszych małżeństw i  ro-
dzin, ten właśnie ksiądz kardynał Stefan Wyszyński zo-
stawił jako jedno z haseł w roku wielkiej nowenny takie 
hasło: „Rodzina musi być silna Bogiem”. Już jako prefekt, 
uczący dzieci katechezy przed wielu laty, czyli w latach 
70. i 80. zwróciłem uwagę, że kiedy pytałem dzieci, kto 
modli się wspólnie z  rodzicami wieczorem, choćby raz 
w tygodniu, coraz mniej dzieci podnosiło palce. Rodzina 
jest wtedy silna, kiedy jest Bóg u  jej podstawy. Kiedy 
uznaje się Boże prawo, a nie wierzy się rozmaitym pra-
wodawcom, którzy sądzą, że  ponieważ mają władzę 
to mogą ludziom narzucić prawo takie, jakie sami wy-
myślą. Rodzina jest silna Bogiem, patrzę na ten witraż 
w waszej świątyni: matka i ojciec, Matka Boża i św. Józef 
ale  w  środku jest Chrystus, to  On jest źródłem mocy 
małżeństwa i  rodziny, to On jest źródłem świętości tej 
rodziny i każdej innej, i nie można zbudować szczęśliwe-
go małżeństwa, jeżeli w nim zabraknie Boga, albo jeżeli 
ten Bóg tyle dla nas znaczy, że z byle powodu potrafimy 
z  Niego zrezygnować. Zdarza się dzisiaj bardzo często, 
że młodzi ludzie z Polski uciekają. Uciekają stąd, zosta-
wiając swoich najbliższych. Zostawiając często swoje 
dzieci, swoich współmałżonków. Wszyscy wiemy, dla-
czego tak się dzieje. Dlatego, że nie ma dla nich pracy, nie 
mają się z czego utrzymywać. Człowiek potrzebuje żyć, 
musi jeść, musi się ubrać, potrzebuje takich czy innych 
środków lokomocji, chce żyć, jak normalni ludzie żyją 
na naszym kontynencie i trudno się dziwić, że skoro nie 
mają tutaj możliwości zapewnienia na  swoje życie, 
że uciekają, że emigrują. Mówi się, że w związku z tym 
powstała wielotysięczna rzesza dzieci, które nazywa się 
„eurosierotami”, czyli te dzieci, których rodzice zostawili 
w kraju w poszukiwaniu pracy, w poszukiwaniu źródeł 
dochodu. I te eurosieroty muszą żyć bez swoich najbliż-
szych. Człowiek żyjący bez tych, którzy go kochają, nigdy 
nie jest w pełni szczęśliwy, natomiast ci rodzice bardzo 
często zakładają nowe rodziny za granicą. Już nie pamię-
tają przysięgi, którą składali przed ołtarzem Jezusa Chry-
stusa, że „będę z tobą, dopóki śmierć nas nie rozłączy”. 
Potrzeba Boga w  naszych małżeństwach i  w  naszych 
rodzinach. Potrzeba nam przykładu wierności wobec 
Boga dawanego przez rodziców swoim dzieciom. Jak 
myślicie, moi drodzy, dlaczego dzisiaj taki jest atak, dla-
czego usiłuje się wbrew logice wmówić, że  może być 
związek dwóch mężczyzn albo dwóch kobiet? Cóż to jest 
za związek? Cóż to jest za małżeństwo? Przecież to jest 
śmiechu warte, ale bardzo silne stronnictwa wyznające 
te poglądy potrafią narzucić ludziom swoje myślenie 
i  to  się tak przyjmuje, w  jednym państwie, w  drugim 
państwie, w  trzecim. Owoce 68. roku w  Europie, one 
właśnie do nas docierają, bo na zachodzie Europy to już 
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wszystko dawno jest. Chodzi o to, aby osłabić rodzinę, 
bo  człowiek, który jest wśród tych, którzy go kochają 
i którzy go szanują jest silny, a człowiek pozbawiony ro-
dziny, nie mający tych do  których mógłby się zwrócić, 
staje się o wiele słabszym. To jest tak samo jak z kijkami, 
które chcemy złamać. Jeżeli to jest jeden kijek, łamiemy 
go bez trudu, ale jeśli to będzie dziesięć w jednym zgro-
madzeniu, złamanie będzie już o wiele trudniejsze. Po-
trzeba Boga w naszych rodzinach! Potrzeba Jezusa, żeby 
był takim fundamentem życia rodzinnego! Potrzeba 
Jego krzyża! Jego nauki! Jego Ewangelii! Rodzina musi 
być silna Bogiem. Dzisiaj zdajemy sobie sprawę coraz 
wyraźniej z tego, że przeżyliśmy wielki, piękny jubileusz 
w  1966  r. 1000-lecia chrztu Polski, ale  myśmy przeżyli 
hasła. Chyba żadne z  tych haseł nie zostało wcielone 
w nasze chrześcijańskie życie. To jest bolesne, co mówię, 
ja wiem, ale mówię tak samo do swoich słuchaczy jak 
do  siebie. Otóż mówiliśmy przecież: będziemy stali 
na  straży powstającego, budzącego się nowego życia. 
Niedawno, przed kilkoma dniami oglądałem amerykań-
ski film, w którym pokazano na ekranie dziecko w łonie 
matki, dziecko, które miało zaledwie 4 czy 5 tygodni i już 
na  monitorze można było zobaczyć jego bijące serce, 
a kobiety które opowiadały w jakich sytuacjach dopuści-
ły się zabójstwa swojego dziecka mówiły także o kłam-
stwie, jakie stosowano wobec nich, wmawiając, że jest 
to  zlepek komórek, że  jest to  tajemniczy embrion, 
że to niewiadomo co to tam jest, że to nie jest jeszcze 
człowiek. A przecież ta matka, która nosi dziecko pod ser-
cem, to  jest jedyna sytuacja, kiedy człowiek chodzący, 
siedzący, śpiewający, mówiący, jedzący ma dwa serca, 
swoje własne i swojego dziecka. Mówiono też w tym fil-
mie o  drodze powrotu, o  straszliwych spustoszeniach, 
jakie zabójstwo nienarodzonego dziecka pozostawia 
w  umyśle kobiety. Równocześnie mówiono, jak wyjść 
z tego, jak pogodzić się sama z sobą, bo to nie jest wina 
tylko kobiety, to  nie o  to  chodzi, żeby tylko tę  kobietę 
oskarżyć, ona często nie uzyskała żadnej pomocy, żad-
nych sił oparcia swoich najbliższych. W  Polsce jeszcze 
20–30 lat temu zdecydowana większość mówiła, 
że można zabijać to poczęte dziecko, a dzisiaj sytuacja 
jest już zupełnie odwrotna, coraz więcej ludzi zdaje so-
bie sprawę z tego, że chociaż pozwala na to prawo pań-
stwowe, że popierają to rozmaite lewicowe feministki, 
że jest to stosowane w takiej Rosji na przykład, dopro-
wadzając do  tego, że  ta  Rosja się wyludnia, to  samo 
zresztą dzieje się i w Polsce. Otóż mimo wszystkich tych 
zjawisk ludzie coraz częściej zaczynają wybierać jako 
swoją życiową orientację obronę życia. Czy wiecie, moi 
siostry i bracia, kto pierwszy w Polsce pozwolił, czy za-
chęcał do  zabijania nienarodzonych dzieci? Wracam 
do początku mojego rozważania, pierwszy to był Hitler, 
kiedy kraj był pod okupacją niemiecką, a drugi to był Sta-
lin w  1956, roku kiedy wprowadzono tę  ustawę jako 
obowiązujące prawo, nie licząc się z  głosem Kościoła, 

z  protestem Kościoła. Mówiąc Kościoła, myślę o  nas 
wszystkich. Biskup nie jest bardziej Kościołem niż każdy 
ochrzczony człowiek, pełni tylko inną funkcję, inny urząd, 
ale razem ze swoimi wiernymi tworzy dopiero Kościół. A 
więc trzeba nam Boga w życiu społecznym. Trzeba nam 
Jezusa, Jego krzyża, Jego prawa w naszym życiu małżeń-
skim i w naszym życiu rodzinnym. I trzeba o tym mówić, 
siostry i bracia, żebyśmy nie musieli kiedyś odpowiadać 
przed Bogiem za grzech zaniedbania, zaniechania, mil-
czenia o tej ważnej sprawie. Trzeba tego Boga w naszej 
codzienności. Zawsze myślę, że  ta  codzienność byłaby 
inna, gdybyśmy mieli świadomość, że Chrystus jest obok 
nas, że jest z nami, że jesteśmy Jego dziećmi. Posłuchaj-
cie języka Polaków. Posłuchajcie języka, którym się po-
sługują, starsze pokolenie, młodsze pokolenie. To jest 
coś wstrząsającego, co zrobiliśmy z kulturą naszego języ-
ka. Jak potrafimy odnosić się do  siebie. Popatrzcie, jak 
mówią o sobie wzajemnie posłowie w naszym sejmie. 
Jak mówią o sobie w środkach masowego przekazu! My-
śmy przestali na to zwracać uwagę! Przecież to jest do-
wód prawdziwego upadku moralnego. To jest nasz kraj! 
Musimy o niego walczyć, musimy się o niego troszczyć, 
musimy starać się o niego tak jak o swój własny dom, 
bo innego kraju nie mamy. To Polska jest naszą Ojczyzną. 
To jej musimy służyć, to w niej musimy wybierać ludzi, 
o  których wiemy, że  są gotowi wejść w  świat polityki 
po  to,  żeby służyć ludziom, a  nie żeby służyć sobie. 
Wszystkie te afery, jedna za  drugą, które dowodzą, jak 
trudne jest życie polityczne. Czy możemy to jako ucznio-
wie Chrystusa zostawić na marginesie naszych zaintere-
sowań? Bylibyśmy złymi Polakami, gdybyśmy się o to nie 
martwili. Bylibyśmy złymi Polakami, źle realizującymi 
spadek po  naszych przodkach, którzy życie oddawali 
w jednej, drugiej Polsce, w jednym, drugim powstaniu. 
Nie wolno dla własnej kariery zapominać o sprawiedli-
wości, o prawdzie. Wiecie czym dla mnie jest brak spra-
wiedliwości w życiu społecznym? Jeżeli prawo obowią-
zujące inaczej odnosi się do prostego człowieka, a inaczej 
do kogoś, kogo znamy z gazet, z telewizji, z tygodników, 
ze  zdjęć. Prawo jest prawem i  ono musi obowiązywać 
wszystkich, a nie, że jak popełni zło jakiś celebryta, to się 
za nim natychmiast ujmują. A jeśli jakiś prosty człowiek 
popełni przestępstwo, to natychmiast się go aresztuje, 
skazuje i potępia. To jest prawo sprawiedliwości w życiu 
społecznym, nie wolno nam milczeć w  takiej sytuacji. 
Bo Chrystus uczy nas również sprawiedliwości, uczy nas 
miłosierdzia i przebaczenia, ale to nie wyklucza sprawie-
dliwości. O iluż to  jeszcze sprawach powinniśmy sobie 
powiedzieć w dniu dzisiejszym? Może jednak ważniej-
sze będzie to,  co sobie sami powiemy, myśląc o  tym 
święcie, które już się dzisiaj zaczyna, Podwyższenia Krzy-
ża naszego Pana. Może warto się zastanowić, w  jakim 
stopniu ten Chrystus obecny jest w  moim domu, 
w  moim życiu codziennym, życiu społecznym, które 
współtworzę przynajmniej w swoim środowisku. Amen.
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KOŚCIÓŁ I ŚWIAT

Wiara i rozum podstawą 
naszej cywilizacji

Wiara i  rozum to  dwa skrzydła będące podstawą 
europejskiej cywilizacji - napisali przewodniczący kon-
ferencji episkopatów Europy w przesłaniu ogłoszonym 
1  października po  zakończeniu dorocznego zgroma-
dzenia plenarnego.

Odbyło się ono w  dniach 27-30 września w  Sankt 
Gallen w Szwajcarii. Brał w nim udział m.in. abp Józef 
Michalik, przewodniczący Konferencji Episkopatu Pol-
ski, a  zarazem wiceprzewodniczący Rady Konferencji 
Biskupich Europy (CCEE).

Nawiązując do tematyki nowej ewangelizacji i zbli-
żającego się Roku Wiary, hierarchowie napisali, że „gło-
szenie Jezusa jest wielkim «tak» Boga dla życia czło-
wieka, wolności i miłości”. Ewangelia objawia bowiem 
„prawdę o Bogu-Miłości, który ukazuje prawdziwe obli-
cze człowieka, wybawia go z moralnego zła i prowadzi 
jego człowieczeństwo do spełnienia”.

Biorąc pod uwagę „poważne odchylenia ekonomiczne-
go i etycznego liberalizmu”, biskupi podkreślają znaczenie 
orędzia chrześcijańskiego, które daje wszystkim ludziom 
„zawsze aktualne dziedzictwo”, którym jest „personali-
styczny i  wspólnotowy humanizm”. - Patrząc na  Chry-
stusa, Kościół głosi człowieka odkupionego z  grzechu, 
otwartego na  innych i na swego Stwórcę, mocno zako-
twiczonego w Nim jako źródle i gwarancie wartości, które 
inspirują działania jednostek i narodów - zapewnili prze-
wodniczący europejskich konferencji episkopatu.

Wskazali, że  kultury laickie, przedstawiając „inną 
wizję antropologiczną, nie powinny patrzeć z nieufno-
ścią na orędzie, które od zawsze rozwija dwa skrzydła: 
wiary i  rozumu”, stanowiące „podstawę europejskiej 
cywilizacji”. - Dając świadectwo prawdziwości wiary 
Kościół uczestniczy w  debacie kulturowej i  społecz-
nej, wnosząc do  niej swój bagaż mądrości i  kultury 
i  przedstawiając wytwory prawego rozumu. Wydaje 
się, że  próba przedefiniowania naturalnych podstaw 
społeczeństwa, takich jak rodzina i współżycie różnych 
tradycji historycznych i religijnych, nie jest przypadko-
wa - zauważają autorzy przesłania.

Zastanawiają się nad celem „niektórych postaw od-
rzucania i systematycznego dyskredytowania, wyraża-
jących nietolerancję, a  niekiedy nawet dyskryminację 
i podżeganie do nienawiści do wiary, do doktryny chrze-
ścijańskiej, a więc do chrześcijan”. Są tacy, którzy uwa-
żają, że „ich głos przeszkadza” i oskarżają ich o nietole-
rancję i obskurantyzm. - Ich głos przeszkadza, gdyż jest 
głosem wolnym, który nie podporządkowuje się intere-

som i nie ulega szantażom - analizują biskupi i przeko-
nują, że „destabilizacja osoby i społeczeństwa nie sprzy-
ja dobru osoby, lecz jedynie stronniczym interesom”.

W świetle nauczania Soboru Watykańskiego II prze-
wodniczący episkopatów wskazują na „wielką wartość 
wolności religijnej”. W tym kontekście zwracają uwagę 
na trudną sytuację katolików w Bośni i Hercegowinie, 
zapewniają o  swej solidarności z  nimi i  wyrażają na-
dzieję, że „ich wolność będzie zapewniona”.

Wzywają też do „szacunku i  gotowości do  dialogu 
pozbawionego uprzedzeń i arogancji” na płaszczyźnie 
europejskiej. Przekonują, że „chrześcijanie mają poczu-
cie swej obywatelskiej odpowiedzialności i opierają się 
na dwutysiącletnim dziedzictwie prawdy”, które ujaw-
nia się w ich służbie.

- Nasza misja wzywa nas, byśmy byli mądrymi pa-
sterzami wspólnot, obecnych w  dziejach jako zaczyn 
w cieście, jako lampy, które świecą światłem Chrystusa 
dla dobra wszystkich ludzi - głosi przesłanie CCEE.

www.ekai.pl

Kard. Ouellet: 
Synod musi przywrócić 
Kościołowi fundament, czekam 
na Pięćdziesiątnicę 

Synod, jeśli ma być skuteczny, musi się stać dla nas 
nową Pięćdziesiątnicą – uważa kard. Marc Ouellet, pre-
fekt Kongregacji ds. Biskupów. Zgromadzenie synodalne 
o  nowej ewangelizacji rozpocznie się już w  najbliższą 
niedzielę. Kard. Ouellet, jeszcze jako arcybiskup Quebe-
ku, był relatorem poprzedniej sesji Synodu o Słowie Bo-
żym. Od  aktualnego zgromadzenia oczekuje, że  skłoni 
on Kościół, by bardziej skupił się na Chrystusie.

„Musimy oprzeć nasze nauczanie etyczne na  funda-
mencie, czyli Chrystusie – powiedział Radiu Watykańskie-
mu kanadyjski purpurat. – Nowa ewangelizacja to przede 
wszystkim spotkanie z  Chrystusem, osobiste doświad-
czenie Chrystusa. Kiedy ta relacja z Chrystusem przestaje 
być żywa, wszystko w Kościele staje się problematyczne. 
Bo brak nam fundamentu” – powiedział kard. Ouellet. 

Wyraził on również nadzieję, że właśnie tym zajmie się 
Synod. „Zbyt często bowiem zakłada się z góry istnienie tej 
żywej i osobistej relacji z Bogiem. Tymczasem zazwyczaj 
potrzebuje ona odrodzenia – wyjaśnił szef watykańskiej 
kongregacji. – Mam nadzieję, że  Synod rozbudzi w  nas 
troskę o wiarę nie tylko tych, którzy ją zatracili, ale również 
o naszą własną wiarę. Ponieważ skuteczność ewangeliza-
tora zależy od jakości jego relacji z Bogiem. Dlatego przy-
szły Synod musi być silnym doświadczeniem Pięćdzie-
siątnicy, czyli zesłania Ducha Świętego. Tylko Duch może 
w nas odrodzić czystość i głębię wiary, a także odwagę jej 
głoszenia” – oświadczył prefekt Kongregacji ds. Biskupów. 

kb/rv – Radio Watykańskie
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DZIEJE KATEDRY 
WE WŁOCŁAWKU (II)

Na styczniowej kapitule w 1614 r. w celu przygotowa-
nia stałego funduszu, zawsze dostępnego na roboty bu-
dowlane przy katedrze, kanonicy ustanowili canonicum 
coecum (kanonik ukryty, ślepy, ciemny), którego dochód 
miał być przekazywany na  potrzeby katedry. W  1615  r. 
biskup Gembicki ufundował krzyż z figurą Ukrzyżowane-
go Chrystusa, który ustawiono na środku arkady tęczo-
wej przy mensie dawnego ołtarza Trójcy Świętej. Szybko 
przylgnęła do niego nazwa Krzyż Tumski, natomiast oł-
tarz nazywano ołtarzem Pana Jezusa Cudownego.

Biskup Paweł Wołucki (1616–1622) z  własnych fun-
duszy ofiarował 3000 złotych na  dokonanie remontu 
wież i  inne prace mające na celu przyozdobienie wnę-
trza katedry we Włocławku.

Około 1616  r. naprzeciw kaplicy Najświętszej Maryi 
Panny z fundacji Franciszka Łąckiego (1597–1617), tytu-
larnego biskupa margarytańskiego, oficjała i sufragana 
włocławskiego, zaczęto wznosić drugą manierystyczną 
kaplicę kopułową. Za  życia fundatora nie dokończono 
tej budowy, kontynuował ją przyjaciel zmarłego, a zara-
zem spadkobierca godności Baltazar Miaskowski (1617–
1632), archidiakon pomorski. Obaj spoczęli w budowa-
nej przez siebie kaplicy, o czym świadczą znajdujące się 
tam tablice epitafijne. Z  tego powodu kaplicę tę nazy-
wano kaplicą sufraganów (Capella Sufraganeorum). 

Odchodząc w 1631 r. na stolicę biskupią w Krakowie, 
biskup Andrzej Lipski (1623–1630) zostawił 5000 zło-
tych na  nowy ołtarz główny w  katedrze włocławskiej, 
który wzniósł jego następca – biskup Maciej Łubieński 
(1631–1641). W kwietniu 1633 r. zamówiono w Chęci-
nach ołtarz kamienny z czarnego marmuru, który spro-
wadzono do Włocławka w następnym roku, ale z braku 

funduszy nie od razu go w całości ustawiono. Prace te 
ukończono w listopadzie 1636 r. 

W  1632  r. biskup Łubieński odbył wizytację katedry, 
która podaje dość szczegółowy opis świątyni. Całe pre-
zbiterium było wówczas polichromowane, sklepienie 
było malowane na niebiesko i pokryte złotymi gwiazda-
mi. Nad stallami wisiało osiem obrazów ze scenami z ży-
cia Maryi z fundacji biskupa Lipskiego. Okna prezbiterium 
przeszklone ciemnym, kolorowym szkłem, wymagające 
naprawy na skutek uderzeń wiatru. Do głównego ołtarza 
w zamknięciu prezbiterium prowadziły schody o ośmiu 
stopniach. Ołtarz główny szafkowy, jeszcze z  fundacji 
biskupa Rozdrażewskiego, był swym rozmiarem niedo-
pasowany do  wielkości prezbiterium. Stalle, nazwane 
starożytnymi, były wykonane nie według jednolitego 
projektu. Prawdopodobnie były w różnym czasie rozbu-
dowywane. Prezbiterium od korpusu oddzielała żelazna 
krata z dwiema zamykanymi furtkami przy ścianach. Po-
środku kraty w prezbiterium ustawiona była katedra dla 
biskupa uczestniczącego w  nabożeństwach i  stalle dla 
dwóch kanoników po  bokach. Po  drugiej stronie kraty, 
za katedrą biskupa znajdował się ołtarz z marmurową 
mensą. Przy pierwszej arkadzie od północy znajdowała 
się ambona. Wnętrze korpusu było wówczas bez po-
lichromii, ściany były zakurzone i  brudne od  starości. 
Kaplice boczne usytuowane naprzeciw siebie zbliżonej 
wielkości, od północy św. Kazimierza, od południa Naj-
świętszej Maryi Panny. Od południa były jeszcze kaplice 
św. Marcina i Najświętszego Sakramentu, w której usta-
wione było Sanctissimum niewidoczne dla wchodzą-
cych do  wnętrza świątyni. Tuż za  kaplicami znajdował 
się kapitularz. Ołtarze rozstawione były przy ścianach 
i filarach korpusu, natomiast baptysterium znajdowało 
się na środku kościoła. W katedrze znajdowało się dwoje 
organów, z których jedne były sprawne. Do katedry pro-
wadziły wielkie drzwi od  zachodu, bez kruchty, i  małe 
drzwi od północy. Dachy pokryte dachówkami miejsca-
mi przeciekały. Na  środku dachu znajdowała się mała 
wieżyczka z sygnaturką. Frontowe wieże nieco powyżej 
murów kościoła wyniesione. Wieża północna z zegarem 
od  strony miasta zwieńczona szpiczastym wierzchoł-
kiem. Wieża południowa ze zwieńczeniem wzniesionym 
na kształt prostego domu, pokryta dachówką. Wieże wy-
magały wówczas przebudowy.

W  1636  r. biskup Łubieński powziął zamiar remon-
tu i  przebudowy wież katedry. Podwyższono ich mury 
i nadano nową baniastą formę ich hełmom, które zwień-
czyły nowe kule i złocone krzyże. Hełmy zostały pokryte 
blachą ołowianą cynkowaną. W  1639  r. biskup polecił 
przenieść zegar z wieży północnej na wieżę południową, 
jednocześnie fundując nowy mechanizm, gdyż z tej stro-
ny katedry rozwijało się wówczas miasto.

Za  czasów biskupa Bonawentury Madalińskiego 
(1681–1691) przeprowadzono gruntowny remont 
wnętrza katedry. Rozpoczęto przygotowania do  za-

Z HISTORII KATEDRY
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mówienia nowych stalli kanonickich dla włocławskiej 
katedry. Dopiero w roku 1686 udało się sprowadzić je 
do Włocławka, choć wymagały one jeszcze pozłocenia 
i pomalowania figur i niektórych ornamentów. W tym 
czasie także naprawiono mury, dachy, okna, drzwi, or-
gany, ołtarze i  wieże. Wieże wówczas nakryto półko-
pulastymi hełmami z  latarniami zakończonymi cebu-
lastymi baniami ze  szpicami zwieńczonymi krzyżami. 
Hełmy wież pokryte były blachą miedzianą, a  banie 
nad latarniami i  krzyże pozłocono. Również złocone 
były herby biskupa Madalińskiego, które były przymo-
cowane do miedzianego pokrycia wież.

Początek wieku XVIII przyniósł kolejne remonty w pra-
starej katedrze włocławskiej. Już w 1701 roku potrzeba 
było kolejnych napraw w  katedrze. Naprawy wymaga-
ła posadzka w prezbiterium i dachy nad kaplicami, ka-
pitularzem i zakrystiami. W tym też czasie chrzcielnicę 
przeniesiono ze środka nawy do kaplicy świętego Marci-
na. Ówczesny biskup, Stanisław Szembek (1700–1706), 
jeszcze przed swym odejściem na stolicę arcybiskupów 
gnieźnieńskich na własny koszt naprawił wszystkie da-
chy na katedrze. Kolejnych napraw na dachach dokona-
no już w 1722 r. 

Prepozyt i sufragan włocławski, Franciszek Kanigow-
ski (1740–1759), ufundował antepedium z trybowanej 
srebrnej blachy, wykonane jako jedno z ostatnich dzieł 
toruńskiego złotnika Jana II von Hausena. Antepedium 
ozdobione jest monogramem Chrystusa i rogami obfi-
tości otoczonymi zwojami taśm i  liści akantu oraz gra-
ficznie opracowanymi ornamentami. Z tej fundacji po-
wstała także trójstopniowa podstawa pod monstrancję, 
ozdobiona kiściami winogron, przy wykonaniu której Jan 
II von Hausen współpracował z rozpoczynającym karie-

rę złotnikiem Janem Letyńskim, który już samodzielnie 
wykonał srebrną kotarę o bogatej ornamentyce wici ro-
ślinnej podtrzymywaną przez dwa aniołki, z trójlistnym 
baldachimem, stanowiącą tło dla monstrancji.

W  latach 1744–1747 naprawiono jedną z  wież i  za-
krystię, wymieniono wewnętrzne tynki, a dachy pokryto 
nową blachą miedzianą. Również w tym czasie powsta-
ły nowe ołtarze, o murowanych mensach i marmoryzo-
wane o prostej konstrukcji, nieodznaczające się zbytnim 
artyzmem. Przy wejściu głównym pojawił się wówczas 
wewnętrzny, drewniany wiatrołap.

W  1747  r. archidiakon pomorski Augustyn Kliński 
ufundował do  katedry obraz malowany na  płótnie 
przedstawiający scenę Wniebowzięcia Najświętszej Ma-
ryi Panny, który swym kształtem dostosowany był do ob-
rysu podsklepiennego łuku ściany tęczowej. Malowidło 
to ukazywało unoszoną ku niebu Maryję, którą adorowa-
li klęczący niżej święci polscy patronowie, przedstawieni 
w naturalnej skali. Natomiast około 1750 r. na filarach 
w  nawie głównej katedry zawieszone zostały obrazy 
malowane na płótnie, które z Rzymu przywiózł kanonik 
Florian Lachowicz. Obrazy te przedstawiały: Najświętszą 
Maryję Pannę z Dzieciątkiem, Anioła podtrzymującego 
ciało Chrystusa zdjęte z krzyża (tak zwana „Pieta Aniel-
ska”), św. Grzegorza Wielkiego, św. Franciszka Serafickie-
go, św. Józefa Kalasantego oraz św. Jana Kantego.

Za  rządów biskupa Antoniego Sebastiana Dem-
bowskiego (1752–1763), w 1752 r., zastąpiono blachą 
miedzianą pozostające jeszcze na dachach zakrystii da-
chówki. W 1759 i w 1763 r. poprawiano doraźnie nie-
równą posadzkę katedry oraz rozpoczęto przygotowa-
nia do przełożenia całej posadzki. W tym czasie zaczęto 
sprowadzać kamienie z Chęcin do wykonania posadzki. 
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Jednak dopiero w 1765 r. podpisano umowę z kamie-
niarzem, który podjął się realizacji tego zadania.

Trudna sytuacja w całym kraju w końcu XVIII w. spo-
wodowała, że biskup Józef Ignacy Rybiński (1777–1806) 
w 1778 r. pozwolił kapitule sprzedać osiem złotych kie-
lichów dla spłacenia długów zaciągniętych na remonty 
w katedrze. W 1779 r. potrzebna była dość duża napra-
wa oszklenia okien katedry, natomiast w latach 1784, 
1789 i 1792 przeprowadzano kolejne remonty dachów. 
W  latach 1791–1792, kosztem prymicera Sulińskiego 
oraz dzięki funduszom pozostałym po zmarłych człon-
kach kapituły, naprawiono i ozdobiono wszystkie bocz-
ne ołtarze, które dotrwały aż do  regotyzacji w  końcu 
XIX w.

W XIX w. rekwizycji podlegały wszelkie fundusze i do-
bra zarówno biskupie jak i kapitulne. Trudno więc było, 
by z wyznaczonych przez rząd pensji biskup i członkowie 
kapituły byli w stanie zaradzić wszelkim niezbędnym na-
prawom w katedrze. Pod zarząd władz świeckich dostały 
się fundusze kościelne i wszelkie podatki płacone przez 
duchowieństwo, dlatego też biskupi ubiegali się o pozy-
skanie od rządu środków na wszelkie poważniejsze re-
monty świątyń.

Biskup Józef Szczepan Koźmian (1823–1831) w 1824 r. 
zwrócił się do  Rządowej Komisji Wyznań Religijnych 
i  Oświecenia Publicznego, aby pensję biskupa należną 
za czas wakansu stolicy biskupiej przekazano na remon-
ty w katedrze we Włocławku. Z tych funduszy naprawia-

no wówczas dachy katedry oraz gruntownie odrestauro-
wano ołtarz Pana Jezusa Ukrzyżowanego.

Ze względu na zły stan wież katedry, dla pomieszcze-
nia dzwonów zdecydowano się na wybudowanie wolno-
stojącej dzwonnicy. Zbudowano ją w 1853 r. na terenie 
ogrodu Kolegium Wikariuszowskiego według projektu 
architekta gubernialnego z Warszawy, Franciszka Tour-
nelle, który nadał jej charakter budowli neogotyckiej.

Gruntowne prace regotyzacyjne w katedrze rozpoczął 
biskup Wincenty Teofil Chościak Popiel (1875–1883), 
który podjął zamiar nadania katedrze włocławskiej mo-
numentalnego charakteru przez nadbudowanie wież. 
Starszy brat biskupa, Paweł Popiel, pełniący w  latach 
1856–1873 urząd Konserwatora Galicji Zachodniej, za-
rekomendował do realizacji tego zadania krakowskiego 
architekta – Tadeusza Stryjeńskiego.

Prace regotyzacyjne rozpoczęto w  1878  r. od  re-
stauracji kaplicy Najświętszego Sakramentu (Cibavit). 
Zdemontowano stary ołtarz, obniżono także o  jeden 
stopień posadzkę, usunięto z niej płyty nagrobne i po-
kryto nowymi płytami z  białego i  czarnego marmuru 
kararyjskiego. Pozostawiono jedynie płytę fundatora 
kaplicy, biskupa Górki. W oknach zainstalowane zostały 
witraże przedstawiające św. Kazimierza i św. Stanisła-
wa, ufundowane przez archeologa Mikołaja Wisłockie-
go z Warszawy, wykonane w Paryżu. Pierwotnie prze-
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znaczone były one do kaplicy Najświętszej Maryi Panny 
na Jasnej Górze w Częstochowie. W następnej kolejno-
ści przystąpiono do gruntownego remontu więźby da-
chowej nad prezbiterium. Na zewnątrz usunięto wów-
czas także tynkowy barokowy gzyms wieńczący ściany 
prezbiterium i wykonano nowy z profilowanej cegły.

W 1881 r. Tadeusz Stryjeński przygotował swój pierw-
szy projekt przewidujący czworoboczną nadbudowę 
wież katedry. Projekt ten zdobył powszechne uznanie 
w krakowskim środowisku konserwatorów. W tym cza-
sie prowadzone już były prace przy kaplicy św. Marcina, 
których fundatorem obok kapituły katedralnej był wło-
cławski przedsiębiorca budowlany Leon Bojańczyk i jego 
matka Eleonora. Przy tej renowacji ustawiono w kaplicy 
nowy, dębowy ołtarz, a  w  oknie zamontowano witraż 
przedstawiający świętego Marcina wykonany w warsz-
tacie hrabiny Marii Łubieńskiej w Warszawie.

Biskup Popiel obawiając się trudności technicznych 
związanych ze znacznym zwiększeniem wysokości wież, 
wynikających z  projektu Stryjeńskiego i  pragnąc zara-
zem podkreślić polski charakter włocławskiej katedry, 
poprosił go o  przygotowanie nowego projektu nadbu-
dowy odwołującego się do typowo polskiej architektury. 
Wobec takich życzeń biskupa Tadeusz Stryjeński przy-
gotował drugi wariant podwyższenia wież, tym razem 
z ośmioboczną nadbudową nawiązującą do wieży hej-
nałowej kościoła Mariackiego w  Krakowie. Na  prośbę 
biskupa podjął się również zaprojektowania zewnętrz-
nych krucht osłaniających wejścia do katedry.

Podczas realizacji ośmiobocznej nadbudowy wież wy-
nikły trudności konstrukcyjne, które sprawiły, że zaczęły 
rysować się mury obwodowe wież i w praktyce okaza-
ło się, iż niemożliwe jest wzniesienie ośmiobocznego 
podwyższenia wież przy zastosowanych w jej niższych 
partiach jako elementu konstrukcyjnego narożnych 
szkarp. Wówczas postanowiono zaprosić do  kontynu-
owania prac przy katedrze któregoś z architektów war-
szawskich. Prace przy regotyzacji katedry we Włocławku 
powierzone zostały Konstantemu Wojciechowskiemu, 
który w oparciu o pierwszy projekt Stryjeńskiego opra-
cował własną propozycję projektową czworobocznej 
nadbudowy wież. Projekt ten został zatwierdzony przez 
władze państwowe w  Warszawie 17  maja 1886 roku. 
Po dokonaniu uproszczeń w dekoracji szpiczastych heł-
mów, polegających na  zastosowaniu szczytów wież 
i hełmów z pierwszego projektu Tadeusza Stryjeńskiego, 
projekt uzyskał także aprobatę biskupa Aleksandra Be-
reśniewicza.

W  pierwszej kolejności wykonano prace przy nad-
budowie wież katedry w  ich nowym kształcie, który 
zachowany jest do  dzisiaj. Wieże nakryto szpiczastymi 
czworobocznymi hełmami. Niestety w czasie tych prac 
uległ zniszczeniu zabytkowy szczyt międzywieżowy z XV 
wieku, który Konstanty Wojciechowski zastąpił nowym, 
według własnego projektu. Z dachu nawy głównej zo-
stała usunięta mała wieżyczka mieszcząca sygnaturkę. 
Wzniesiono także nowy szczyt wschodni zamykający 
poddasze nawy głównej.
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„Wypisz, Boże, te 
imiona na niebiańskiej 

stronicy…” 
– czyli o modlitwie wypominek

Rozpoczęta przed kilkoma dniami jesień zawsze 
skłania nas do  refleksji nad przemijalnością, życiem 
i  śmiercią. Powoli zaczynamy porządkować groby na-
szych bliskich zmarłych, częściej wracamy do  nich 
myślą… Patrzymy na  pozostawione przez nich przed-
mioty, ze  wzruszeniem spoglądamy na  kartki zapisa-
ne ich dłońmi a serce bije mocniej na sam dźwięk ich 
imion. Dla nas chrześcijan to jednak przede wszystkim 
czas wzmożonej modlitwy w  intencji naszych zmar-
łych krewnych i przyjaciół. Wśród wielu modlitewnych 
praktyk ofiarowanych za  tych, którzy odeszli, szcze-
gólne miejsce zajmują wypominki. Pamiętam, że  jako 

małemu chłopcu kojarzyły mi się one ze  sprawdzaną 
w szkole listą obecności. Tylko tutaj nikt nie odpowia-
dał: „Jestem”, „Obecny”… Dzisiaj, z perspektywy czasu 
widzę, że ta dziecięca intuicja była niesamowicie traf-
na, bo przecież ci zmarli naprawdę są obecni! W spo-
sób szczególny, kiedy gromadzimy się na  Eucharystii, 
oni stają pośród nas, modlą się z nami i za nas. Różni 
nas tylko to, że oni już nie wierzą… bo mają pewność, 
wiedzą, że Pan Bóg naprawdę jest. 

 Tradycja modlitwy wypominek sięga pierwszych 
wieków chrześcijaństwa. Podczas Eucharystii sprawo-
wanej w  starożytnym Kościele wymieniano zmarłych 
z  konkretnej wspólnoty. Na  zakończenie przewodni-
czący liturgii biskup odmawiał modlitwę, w której za-
warte były między innymi takie słowa: „Wypisz, Boże, 
te imiona na niebiańskiej stronicy (…), abyśmy nie byli 
zawstydzeni w  dniu, kiedy przyjdziesz świat osądzić”. 
Pojmowano zatem listę imion zmarłych chrześcijan 
jako swego rodzaju lustrzane odbicie stron Księgi Życia 
prowadzonej przez Boga w  niebie. Co ważne: Kościół 
pierwszych wieków rozumiał tę modlitwę nie tyle jako 
dobry uczynek czy pobożny zwyczaj, ale  jako obowią-
zek – „abyśmy nie byli zawstydzeni”, kiedy spotkamy 
się wszyscy kiedyś po drugiej stronie…

 Wypominki mają na  celu przypomnienie tych 
zmarłych nie tyle Panu Bogu, ile nam żyjącym. Ta mo-
dlitwa bierze się z miłości i do niej prowadzi, a przecież 
to właśnie miłość otwiera bramy nieba… Jest również 
bardzo ważne swego rodzaju zespolenie wypominek 
z  niedzielną Eucharystią – sercem chrześcijańskie-
go życia. Modlitwa za  zmarłych niejako bezpośrednio 
przygotowuje nas do spotkania z Bogiem, dla którego 
przecież wszystko żyje. Francuski filozof Gabriel Marcel 
napisał: „Kochać człowieka to  jakby powiedzieć mu: 
Ty nie umrzesz!”. Myślę, że podobnie jest z naszą mo-
dlitwą za  tych, którzy odeszli. Ilekroć bierzemy udział 
we  Mszy świętej w  intencji kogoś bliskiego, ile razy 
słyszymy jego imię podczas wypominek, to  przecież 
tak jakbyśmy mówili: „Ty żyjesz, Ty jesteś!”. I  to praw-
da, bo przecież taka jest nasza wiara. „Albowiem życie 
Twoich wiernych, o Panie, zmienia się, ale się nie koń-
czy…” (Prefacja w Mszy za zmarłych).

ks. Jakub Kośka

Jako duszpasterze parafii katedralnej pragniemy 
otoczyć Państwa bliskich Zmarłych modlitewną pamię-
cią. Gorąco zachęcamy do zamawiania Mszy świętych, 
a szczególnie w tym okresie wypominek rocznych, od-
czytywanych w każdą niedzielę przed Mszami święty-
mi o godz. 7.00, 8.00, 9.30 i 12.30. Niech Chrystus wy-
pisze Ich imiona „na niebiańskiej stronicy”, abyśmy nie 
byli zawstydzeni, gdy staniemy z Nimi twarzą w twarz 
w Domu naszego Ojca. 

ks. proboszcz Radosław Nowacki 
wraz z księżmi wikariuszami

WYDARZENIA PARAFIALNE
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HISTORIA RÓŻAŃCA ŚWIĘTEGO

Od  początku powstawania Kościoła chrześcija-
nie starali się odpowiedzieć na  wezwanie św. Pawła 
do  nieustannej modlitwy. Jednym z  takich sposobów 
było powtarzanie różnych modlitw.

Pierwszą i najstarszą modlitwą chrześcijan jest mo-
dlitwa, której nauczył sam Jezus – „Ojcze nasz”. Dlatego 
też pierwsze reguły zakonne zobowiązywały mnichów 
do  wielokrotnego powtarzania właśnie tej modlitwy. 
Na przykład reguła benedyktyńska jeszcze w XI wieku 
nakazywała braciom zakonnym codziennie odmawiać 
150 razy „Ojcze nasz” na  wzór kapłańskiego oficjum 
złożonego ze 150 psalmów.

Od pierwszych wieków chrześcijaństwa odczuwano 
także potrzebę proszenia o wstawiennictwo Najświęt-
szą Maryję Pannę. Dlatego w  XII wieku utrwalił się 
w Kościele zwyczaj odmawiania pozdrowienia, którym 
w scenie zwiastowania anioł przywitał Maryję. 

Z  czasem dodano do  nich słowa wypowiedziane 
przez Świętą Elżbietę w  czasie nawiedzenia. Obecna 
forma „Zdrowaś Maryjo” ostatecznie ukształtowa-
ła się w XV wieku. Zatwierdził ją Pius V w 1566 roku. 
Z czasem do modlitwy „Ojcze nasz” zaczęto dodawać 
„Zdrowaś Maryjo”. I tak te dwie modlitwy dały początek 
Różańcowi.

Wieniec z róż
Za  ojca Różańca świętego uważa 

się św. Dominika, któremu miała się 
objawić Matka Najświętsza i  przyka-
zać rozpowszechnianie tej modlitwy 
na  całym świecie. Nie był to  jednak 
Różaniec w dzisiejszej formie.

Różaniec stał się dla św. Dominika 
skuteczną bronią w  walce z  herezją 
albingensów. Pomimo postów i  mo-
dlitw posługa św. Dominika nie przy-
nosiła owoców. Wówczas objawiła się 
Matka Boża i poleciła Dominikowi, by 
nie tylko głosił kazania, lecz by połą-
czył je z odmawianiem tzw. Psałterza 
Maryi, czyli 150 „Zdrowaś Maryjo” i 15 
„Ojcze nasz”. Od  tej pory św. Domi-
nik przeplatał swoje nauki modlitwą 
różańcową, w  której rozważał wraz 
ze słuchaczami treści zawarte w gło-
szonych naukach.

Nazwa Różańca wywodzi się ze śre-
dniowiecza. W  ówczesnej mentalno-
ści świat stworzony traktowano jako 
księgę o  Panu Bogu, a  w  przyrodzie 

dopatrywano się rzeczywistości duchowych. Szczegól-
ną rolę pełniły kwiaty, symbolizowały one różne cechy. 
Często też ofiarowywano kwiaty Bogu i  ukochanym 
osobom. Modlitwy traktowane były jako duchowe 
kwiaty. I  dlatego odmawianie Różańca porównywano 
z dawaniem Matce Bożej róż. Stąd modlitwę tę nazwa-
no wieńcem z róż, czyli Różańcem.

Ostateczny kształt modlitwy różańcowej ustalił się 
w  XV dzięki dominikaninowi Alamusowi a  la Roche 
(1428–1475). On ustalił liczbę 150 „Zdrowaś Maryjo” 
na wzór 150 psalmów, które podzielił na dziesiątki po-
przeplatane modlitwą „Ojcze nasz”. Dla rozpowszech-
niania tej modlitwy założył pierwsze bractwo różań-
cowe. Dzięki zakonowi dominikańskiemu modlitwa 
różańcowa już w  XV wieku stała się znana w  całym 
Kościele.

Obietnice Matki Bożej
Obietnice Matki Bożej dla odmawiających Różaniec 

święty, dane Błogosławionemu Alanowi de la Roche:
Wszyscy, którzy wiernie mi służyć będą, odmawiając 

Różaniec święty, otrzymają pewną szczególną łaskę.



14
Wszystkim odmawiającym pobożnie mój Różaniec 

przyrzekam moją szczególniejszą opiekę i wielkie łaski.
Różaniec będzie najpotężniejszą bronią przeciw pie-

kłu, wyniszczy pożądliwości, usunie grzechy, wytępi 
herezje.

Cnoty i  święte czyny zakwitną – najobfitsze zmiło-
wanie uzyska dla dusz od Boga; serca ludzkie odwróci 
od próżnej miłości świata, a pociągnie do miłości Boga 
i  podniesie je do  pragnienia rzeczy wiecznych; o, ileż 
dusz uświęci ta modlitwa.

Dusza, która poleca mi się przez Różaniec – nie zginie.
Ktokolwiek odmawiać będzie pobożnie Różaniec 

święty, rozważając równocześnie tajemnice święte, nie 
dozna nieszczęść, nie doświadczy gniewu Bożego, nie 
umrze nagłą śmiercią; nawróci się, jeśli jest grzeszni-
kiem, jeśli zaś sprawiedliwym – wytrwa w łasce i osią-
gnie życie wieczne.

Prawdziwi czciciele mego Różańca nie umrą bez sa-
kramentów świętych.

Chcę, aby odmawiający mój Różaniec mieli w życiu 
i przy śmierci światło i pełnię łask, aby w życiu i przy 
śmierci uczestniczyli w zasługach świętych.

Codziennie uwalniam z  czyśćca dusze, które mnie 
czciły modlitwą różańcową.

Prawdziwi synowie mego różańca osiągną wielką 
chwałę w niebie.

O cokolwiek przez Różaniec prosić będziesz – otrzy-
masz.

Rozszerzającym mój Różaniec przybędę z  pomocą 
w każdej potrzebie.

Uzyskałam u Syna mojego, aby wpisani do bractwa 
mojego Różańca – mieli w życiu i przy śmierci za braci 
wszystkich mieszkańców nieba.

Odmawiający mój Różaniec są moimi dziećmi, 
a braćmi Jezusa Chrystusa, Syna mojego Jednorodzo-
nego.

Nabożeństwo do  mego Różańca jest wielkim zna-
kiem przeznaczenia do nieba.

Fitness duchowy

Różaniec daje mi siłę duchową, wewnętrzną i wielką 
wiarę. Patrząc na moje życie, na sport, daje mi on uf-
ność, że dam radę. To jest siła od Matki Bożej. Byłem też 
ostatnio na  pielgrzymce do  Częstochowy. Obiecałem 
sobie, że  jeżeli zdobędę mistrzostwo świata, to pójdę 
na pielgrzymkę. Bo jestem czcicielem Matki Bożej. Mo-
dlę się razem z żoną i z dziećmi. Jak jestem w drodze, 
wtedy odmawiam Różaniec, jadąc samochodem. Sta-
ram się codziennie odmówić cały.

Człowiek wchodzi w modlitwę latami, to nie jest tak, 
że  od  razu potrafi się modlić. Nie jest to  takie łatwe, 
jak się wydaje. Ja modlę się różańcem jakieś dziesięć 
lat. To dzięki teściowej wziąłem różaniec i  wszedłem 
w modlitwę.

Przed walką, gdy miałem złamany nos, byłem tro-
szeczkę załamany. Całą swoją karierę czekałem, żeby 
dostać tę  walkę. A kiedy ją dostałem, łamie się nos 
i  wszystko się wali. Pozostała mi modlitwa do  Matki 
Bożej, przez Jej wstawiennictwo i modlitwa znajomych 
księży, którzy za mnie odprawiali Mszę. No i ja tę walkę 
wygrałem! Nie wyglądałem najlepiej, ale siła duchowa 
była. Jak ja to wytrzymałem? Ten ból? To przecież było 
bardzo świeże i drugi raz nos poszedł w ringu… To była 
siła z nieba. Ja wiem, że to, był, można powiedzieć, cud, 
że tę walkę wygrałem.

Wiem, że wszystkie łaski idą przez Maryję, Ona jest 
najbliżej Boga. Chrystus nie odmawia Matce niczego. 
Modlę się codziennie, bo wiem, że Bóg jest naszym Oj-
cem, Bogiem całego świata, a Matka naszą Mamą, tak 
więc — czy wierzyć w to czy nie — nie ma innej drogi 
do Boga jak przez Maryję.

Zawsze dostaję odpowiedź. Mam za sobą trzydzie-
ści walk, trzydzieści razy prosiłem i trzydzieści razy 

dostawałem, więc co tu dużo mówić…
Teraz mam taką próbę wiary. Jest w  sądzie 

sprawa z moim promotorem. Bóg daje mi pró-
bę… ale ja to wytrwam. Jakoś to znoszę i wierzę, 

że  wszystko się ułoży. Modlę się i  to  mi pomaga 
w życiu.

http://www.fitnessduchowy.pl/in-
dex.php?s=osoby&id=15

Tomasz Adamek
bokser, mistrz świata federacji WBC 
w kategorii półciężkiej
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WSPÓLNOTY PARAFIALNE

Wybrany do misji 
specjalnej 

– bł. ks. Jerzy Popiełuszko

Kolejna rocznica śmierci bł. ks. Jerzego Popiełuszki 
zbiega się z jego liturgicznym wspomnieniem, przypa-
dającym 19 października. Przygotowując się do  tego 
dnia, przybliżamy postać Kapłana, który dzięki swej 
heroicznej postawie udowodnił, że zwyciężanie zła do-
brem jest naprawdę możliwe. 

Przyszły męczennik urodził się 14 września 1947  r. 
we  wsi Okopy koło Suchowoli, zmarł 19 października 
1984 roku. Związany z  ruchem społecznym „Solidar-
ność”, w  którym pełnił funkcję kapelana. Był synem 
Władysława Popiełuszki i Marianny Gnidziejko. Prowa-
dzili oni gospodarstwo rolne. W  latach 60. uczęszczał 
do  Liceum Ogólnokształcącego w  Suchowoli, które 
ukończył w  roku 1965. Po  ukończeniu szkoły średniej 

Popiełuszko odkrywa w  sobie powołanie i  wstępuje 
do  Wyższego Seminarium Duchowego w  Warszawie. 
Po pierwszym roku studiów został skierowany do przy-
musowej zasadniczej służby wojskowej, którą odbywał 
w latach 1966–1968 w specjalnej jednostce dla klery-
ków o zaostrzonym rygorze w Bartoszycach. W latach 
70. pełnił duszpasterską posługę w parafiach; św. Trójcy 
w Ząbkach i Matki Bożej Królowej Polski w Aninie oraz 
Dzieciątka Jezus na Żoliborzu. Od 1980 roku związany 
z  Solidarnością, odprawia Msze święte za  ojczyznę. 
W  1983 roku prowadzi pogrzeb Grzegorza Przemyka. 
Działalność ks.  Popiełuszki nie podobała się ówcze-
snym władzom, był on wielokrotnie przesłuchiwany, 
otrzymywał wiele listów z pogróżkami. 19 październi-
ka 1984 roku umundurowani funkcjonariusze milicji 
zatrzymują samochód, którym podróżował ksiądz Jerzy 
i porywają go wraz z  jego osobistym kierowcą, które-
mu finalnie udaje się zbiec. 30 października z zalewu 
wiślanego koło Włocławka zostaje wyłowione ciało 
ks.  Popiełuszki. Pogrzeb zamordowanego kapłana od-
był się 3 listopada 1984 roku i miał charakter wielkiej, 
patriotycznej, antykomunistycznej manifestacji. 

W  1985 roku w  pokazowym procesie skazano wy-
łącznie tylko bezpośrednich oprawców księdza Jerze-
go. W  grudniu 2009 roku Ojciec Święty Benedykt XVI 
podpisał dokument stwierdzający męczeństwo ks. Po-
piełuszki, a w czerwcu 2010 roku odbyła się Msza św. 
beatyfikacyjna.

19 października wspomnimy rocznicę męczeńskiej 
śmierci ks. Jerzego, dlatego pragniemy prosić, aby mę-
czeńska ofiara Syna polskiej ziemi obudziła w naszym 
narodzie postawę głoszenia prawdy i miłości. 

Fakt, iż jako włocławianie zamieszkujemy ziemię 
użyźnioną krwią tego Kapłana, niech będzie dla nas 
zobowiązaniem do  trwałej o  nim pamięci i  gorliwej 
modlitwy za  jego przyczyną. Serdecznie zapraszamy 
na uroczyste obchody ku czci bł. ks. Jerzego do sanktu-
arium jego męczeństwa przy ul. Płockiej we Włocławku.
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KALENDARZ LITURGICZNY

26 NIEDZIELA ZWYKŁA – 7 X
II. Komentarz do czytań

Czytanie I (Lb 11, 25–29)
Jahwe zesłał swego Ducha na 72 starszych wybranych 

przez Mojżesza. Skutkiem owego zesłania było, że „zaczę-
li oni prorokować”. W Starym Testamencie prorok to ten, 
który przemawia w imieniu Boga. Ubocznie tylko z dzia-
łalnością prorocką łączy się sprawa zapowiadania przy-
szłości i to wtedy, gdy dotyczy idei mesjańskiej. Tak więc, 
gdy jest mowa, że siedemdziesięciu dwóch prorokowało, 
znaczy to, że przemawiali w Imię Boże, stali się narzędzia-
mi w planach Jahwe. Mojżesz pragnie – przeciwstawiając 
się Jozuemu – „aby cały lud prorokował”. W słowach tych 
tkwi głęboka myśl. Mojżesz pragnie, aby wszyscy otrzy-
mali – tak jak starcy – Ducha Bożego, aby cały naród był 
sługą Jahwe, aby cały naród przemawiał w Imię Boże.

Mojżesz nie doczekał się realizacji swego pragnienia. 
Dopiero Drugi Mojżesz – Chrystus Pan sprawił, że Duch 
Boży zstąpił na  cały Lud Boży, aby Lud ten mógł pro-
rokować, czyli przemawiać w  imieniu Boga samego. 
Zesłanie Ducha Bożego na 72 mężów wybranych przez 
Mojżesza jest więc zapowiedzią Zesłania, które doko-
nało się – poprzez Drugiego Mojżesza – w Wieczerniku.

Czytanie II (Jk 5, 1–6)
W  słowach przypominających nauczanie proroków 

Starego Testamentu św. Jakub gani życie i postępowa-
nie bogaczy. Symbolem bogactwa na biblijnym Wscho-
dzie były nie tylko szlachetne kruszce i perły, ale i szaty. 
Wschodnie szaty i narzuty, ze względu na swe piękno, 
do dziś zresztą bywają przedmiotem pożądania wielu 
ze  współczesnych. Mówiąc o  rdzy na  srebrze i  złocie, 
Apostoł ma na  myśli patynę pokrywającą te kruszce, 
gdy bogacze trzymają je schowane i nieużywane. Gwał-
towne potępienie bogactwa, jakie mamy w tekście św. 
Jakuba, bierze się z  przeświadczenia o  nieuczciwości 
i krzywdzie ludzkiej, które są owego bogactwa źródłem.

Słowo „rzeź” (gr. sfage), którym posługuje się Jakub, 
używano w  odniesieniu do  zabijania zwierząt. Należy 
więc dostrzec dodatkową ironię ze strony autora, który 
mówiąc o „dniu rzezi”, czyli dniu sądu dla bogaczy, kojarzy 
go sobie z rzezią bydła. Ów dosadny sarkazm natchnio-
nego autora sprawił nawet, że  wczesnochrześcijańscy 
kopiści Listu Jakuba, zgorszeni dosadnością wyrażenia, 
próbowali je nieco łagodzić, używając eufemizmów. Tak 
na przykład w rodzinie kodeksów etiopskich spotykamy 
stonowanie Jakubowego wyrażenia przez dodanie po-
równania: „utuczyliście swe serca (i  tu  wtrącił kopista 
swoją glosę: jak ten, kto tuczy wołu) na dzień rzezi”.

Ewangelia (Mk 9, 38–48)
Używając oczywistej hiperboli literackiej (odcięcie 

kończyn czy wyłupanie oka), chce powiedzieć Chrystus 
Pan, że nie ma ceny tak wysokiej, której nie byłoby war-
to dać za nasze zbawienie.

Wyrażenie „robak nie umiera” było zadomowionym 
w  codziennym języku wyrażeniem starotestamental-
nym na oznaczenie wiecznej kary, na oznaczenie utraty 
zbawienia. W „maluczkich” jedni komentatorzy widzą 
najniższe warstwy społeczeństwa, drudzy zaś przede 
wszystkim nieletnich i dzieci. 

Zgorszenie maluczkich przywołuje, dla określenia 
jego wagi, obraz kamienia młyńskiego. Chodzi tu o dol-
ny kamień żaren spotykanych w każdym palestyńskim 
domu. Kamień ten miał otwór, poprzez który zsypywa-
ła się zmielona mąka. Dla pokarania gorszyciela przez 
otwór owego kamienia miałaby być przewleczona lina 
dla łatwiejszego wykonania należnej gorszycielowi kary.

27 NIEDZIELA ZWYKŁA – 14 X
II. Komentarz do czytań

Czytanie I (Rdz 2, 18–24)
Czytamy dziś z  Księgi Rodzaju jeden z  najbardziej 

rewolucyjnych tekstów w  literaturze świata. Trzeba 
było bowiem niezwykłej odwagi, by w VI wieku przed 
Chrystusem (wtedy powstał ów tekst) odważyć się 
na stwierdzenie, że kobieta jest równa mężczyźnie. 

Do dzisiaj, po przeszło dwóch i pół tysiąca lat kobieta 
na Wschodzie biblijnym (arabskim) jest jeszcze właści-
wie niczym. Często nie znajdujemy jej w sklepach, ka-
wiarniach, punktach usługowych. 

Oczywiście, nieco inaczej ma się sytuacja w  wiel-
kich metropoliach Wschodu (Bagdad, Damaszek, 
Istambuł), gdzie daleko już poszła europeizacja życia. 
Na wsiach wszakże i na dalekich prowincjach kobieta 
jest na Wschodzie jeszcze ciągle przede wszystkim słu-
żącą mężczyzny. Co więcej, kobieta w  islamie np. nie 
ma obowiązku chodzić do  meczetu, nie ciąży na  niej 
publiczny obowiązek piątkowej modlitwy.

Tymczasem autor biblijny już w VI wieku powiadał, 
że kobieta jest równa mężczyźnie. A prawdę tę wypo-
wiedział – jak zwykle się to robi na Wschodzie – w prze-
pięknym obrazie. Oto Jahwe buduje kobietę z  kości 
mężczyzny. Obraz tyle razy ośmieszany przez nieuków. 
A tkwi w nim fantastyczna treść. Kość (a zwłaszcza że-
bro) w symbolice starowschodniej to tyle, co życie. Nie 
mieć kości – to  nie mieć życia. Co więcej, w  językach 
orientalnych (hebrajski, aramejski, chaldejski, asyryjski 
etc.) „kość” i „życie” określano za pomocą jednego ter-
minu. Skoro zatem autor natchniony – biblijny ukazuje 
kobietę mającą tę samą kość co mężczyzna, to pragnie 
wyrazić przekonanie, że posiada ona to samo co męż-
czyzna życie, a  więc jest mu równa. Nie ma w  staro-
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żytnej literaturze świata tekstu równie podniosłego, 
który by w taki sposób wypowiadał się o kobiecie. Ludz-
ka godność kobiety znalazła swoje potwierdzenie już 
na pierwszej stronie Biblii. Ci zaś, którzy ośmieszają ten 
tekst albo biorą go dosłowne, dają tylko świadectwo 
swego dyletanctwa.

Czytanie II (Hbr 2, 9–11)
Pierwsza część Listu do  Hebrajczyków jest poświę-

cona wyższości Nowego Przymierza nad Starym, stąd 
też mówi o wyższości kapłaństwa Chrystusowego nad 
kultem świątynnym i  o  wyższości samego Chrystusa 
nad największymi nawet postaciami (jak np. Mojżesz) 
epoki starotestamentalnej. Czytanie głosi powszechną 
i najwyższą władzę Chrystusa nad całym stworzeniem, 
a także Jego pośrednictwo między Bogiem a ludźmi.

Ewangelia (Mk 10, 2–16)
Ewangelia dzisiejsza stanowi podstawę katolickiej 

nauki o nierozerwalności małżeństwa. Ma ono podsta-
wę nie tylko w woli Bożej, ale i w tym, że kobieta i męż-
czyzna stanowią jedność ze swej istoty, są wzajemnym 
sobie dopełnieniem. 

Jak ukazywał starotestamentalny obraz żebra, ko-
bieta i  mężczyzna są jakby dwiema częściami jednej 
całości. Rozrywanie więc tej całości byłoby niszczącą 
ingerencją wbrew samej naturze kobiety i mężczyzny. 
Byłoby próbą zmiany istoty człowieczeństwa. Widzimy 
więc, jak bardzo wzniosła i trudna jednocześnie nauka 
Kościoła na  temat małżeństwa zgodna jest nie tylko 
z natchnionym słowem Bożym, ale i z rozumem.

28 NIEDZIELA ZWYKŁA – 21 X
II. Komentarz do czytań

Czytanie I (Mdr 7, 7–11)
W  pierwszym czytaniu przemawia Salomon (970–

930), syn Dawida, jedna z największych postaci czasów 
Starego Testamentu, władca mądry i szlachetny. Szcze-
gólną sławę zyskał Salomon jako budowniczy świątyni 
jerozolimskiej (zaliczanej do  siedmiu cudów świata) 
i królewskiego pałacu cedrowego na wzgórzu syjońskim.

Był też Salomon, podobnie jak jego ojciec, człowie-
kiem niezwykle uzdolnionym literacko. Powiadano o nim, 
że ułożył trzy tysiące przypowieści i ponad tysiąc pieśni 
(por.: 1 Krl 4, 29–34). Znał się ponadto wybornie na na-
wigacji, hippice (założył słynną stadninę koni w  Megid-
do), strategii (ufortyfikował szereg garnizonów) i handlu. 
Za jego czasów korwety kupieckie docierały do Indii i Hisz-
panii, skąd przywożono drogie kamienie i kość słoniową. 

Nic też dziwnego, że pod rządami tak mądrego wład-
cy królestwo izraelskie doszło do niebywałego rozkwi-
tu, który – jak zawsze w takich momentach w historii 
– był jednocześnie zapowiedzią upadku. 

Szybko bowiem po śmierci Salomona, bo już w 929 r., 
nastąpiła schizma religijna i podział królestwa na dwie 
części: północną i  południową. Mądrość Salomona 
znana była poza granicami Palestyny, a po radę do nie-
go przybywali władcy z dalekich stron. Znane jest po-
wszechnie przybycie królowej Saby (tj. Arabii) do Jero-
zolimy w celu podziwiania wielkości Salomona. 

W pierwszym dzisiejszym czytaniu Salomon zdradza 
nam tajemnicę pochodzenia swej wielkiej mądrości. 
Pokornie wyznaje, że  otrzymał ją od  Boga, że  modlił 
się o  nią. Przepiękne świadectwo na  to  odnajdujemy 
również w innej księdze starotestamentalnej, Księdze 
Królewskiej, gdzie czytamy słowa Boga wypowiedzia-
ne do Salomona: „Ponieważ prosiłeś o to, a nie o długie 
życie ani też o bogactwa, nie poprosiłeś o zgubę two-
ich nieprzyjaciół, ale prosiłeś dla siebie o umiejętność 
rozstrzygania spraw sądowych, więc spełniłem twoje 
pragnienie i dałem ci mądrość i rozsądek taki, jakiego 
nikt przed tobą nie miał i po tobie nikt mieć nie będzie” 
(1 Krl 3, 11–12; por. też Krn 9, 13–21 oraz Syr 47, 18).

Czytanie II (Hbr 4, 12–13)
W katechezie wczesnoapostolskiej kładziono silny na-

cisk na słowo Boże zawarte w Piśmie Świętym i przeka-
zywane przez Tradycję. Ono miało być najwyższą normą 
wiary i działania. Świadectwo tego mamy w drugim czy-
taniu, gdzie w przejmujących słowach autor natchniony 
mówi o życiu słowem Bożym, o jego sile i skuteczności. 

Czasy obecne są nawrotem do  tamtych, wczesno-
apostolskich, gdy i my nie zwyczaje i najczcigodniejsze 
nawet praktyki, ale samo słowo Boże zawarte w Biblii 
i przekazywane nam przez nieomylne Magisterium Ko-
ścioła (papieża i złączonych z nim biskupów) uważamy 
za jedyną i najwyższą normę wiary i postępowania. Od-
nawiamy się przez powrót do Pisma Świętego, do sło-
wa Bożego interpretowanego w Kościele.

Ewangelia (Mk 10, 17–30)
Do uczonych i nauczycieli ludu zwracano się zazwy-

czaj przez rabbi = mistrzu, nauczycielu. Młodzieniec 
ewangeliczny jednak mówi do  Chrystusa: rabbi taba 
– nauczycielu dobry. Ponieważ tylko o  Bogu mówio-
no, że jest dobry, zatem i słowa bogatego młodzieńca 
uznać można za wyraz wiary w Jezusa jako Boga. Wiara 
ta jednak zachwiała się, gdy Zbawiciel postawił wyma-
gania. Młodzieniec miał dobrą wolę, ale  zabrakło mu 
heroizmu, który jest konieczny, by pójść za Jezusem.

29 NIEDZIELA ZWYKŁA – 28 X
II. Komentarz do czytań

Czytanie I (Iz 53, 10–11)
Pierwsze czytanie stanowi fragment czwartej pieśni 

o  Słudze Jahwe. W  Księdze Izajasza – jak pamiętamy 
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– są cztery kantyki mówiące o  upokorzeniach i  bole-
ściach Sprawiedliwego, w którym upatrywano mające-
go nadejść Mesjasza. Gdy kantyki te powstawały, sam 
Izrael był cierpiący i  upokorzony, trwała bowiem tra-
giczna niewola. Kraj i świątynia były zniszczone, a Izra-
elici przesiedleni w głąb Babilonii. 

Nieznany prorok Anonim (zwany umownie Deute-
roizajaszem, bo  jego dzieło – tzw. Księga Pociech – do-
łączono do Księgi właściwego Proroka Izajasza z VIII w.) 
pocieszał wygnańców. Ułożył między innymi cztery kan-
tyki o mężu boleści – niewinnie cierpiącym Słudze Jah-
we. Gdy Izrael wpatrywał się w  tę  postać, łatwiej było 
znosić mu jego własne upokorzenia i męki. Tym bardziej, 
że  prorok zapowiadał nagrodę dla Sługi Jahwe za  jego 
ból, dobrowolnie przyjęte cierpienia i śmierć ekspiacyjną. 
Nagroda ta obejmuje władzę królestwa nad wszystkimi 
ludźmi oraz liczne potomstwo, światło i radość ze speł-
nionego dzieła – jak mówi o tym dzisiejsze czytanie. 

Wszystkie te cechy odnajdujemy w  Jezusie Chrystu-
sie, który poprzez swe dobrowolnie przyjęte cierpienie 
zadośćczyniące na krzyżu odkupił wszystkich ludzi. Sam 
będąc niewinny i bezgrzeszny, przyjął na siebie i zgładził 
grzechy całego świata. Jego zwycięstwo nad śmiercią 
i szatanem, które dokonało się w zmartwychwstaniu, na-
pełnia Lud Boży niezmierną radością, ukazując mu jego 
wieczne przeznaczenie do szczęścia w niebie. Ukazując 
Chrystusa na Drodze Krzyżowej i na Golgocie, Ewangeli-
ści widzą w nim deuteroizajaszowego Sługę Jahwe.

Czytanie II (Hbr 4, 14–16)
Autor Listu do  Hebrajczyków wykazuje, że  Jezus 

Chrystus przez swe zadośćczyniące cierpienia jest na-
szym najwyższym Orędownikiem i Pośrednikiem. Jako 
Syn Boży On tylko jeden był w stanie pojednać nas na-
prawdę z  Ojcem. Nieskończony Bóg mógł przyjąć też 
tylko ofiarę kogoś nieskończonego. Był nim Syn Boży, 
który stawszy się człowiekiem, reprezentował jedno-
cześnie przed Ojcem rodzaj ludzki, który przez grzech 
odwrócił się od miłosiernego Boga. 

Przez krzyż i mękę Jezus stał się najwyższym i jedy-
nym arcykapłanem, ustanawiając obrzęd wiekuistej 
i doskonałej ofiary. Ponawiana w Jego imieniu i przez 
Niego samego na  ołtarzach świata ofiara ta  ma moc 
przywracania nam synostwa Bożego. Jej nieskończona 
wartość płynie z krzyża, a nie od sprawującego ją ka-
płana. Zaniedbywanie lub lekceważenie tej ofiary, któ-
ra kształtuje nasze życie, jest narażeniem się na utratę 
wiecznego zbawienia. „Przybliżmy się więc – jak mówi 
czytanie – z ufnością do tronu łaski”.

Ewangelia (Mk 10, 35–45)
Jan i Jakub byli synami Zebedeusza i Salome (Mt 27, 

56; Mk 15, 10). Pierwszy stał się umiłowanym uczniem 
Chrystusa, który na  Ostatniej Wieczerzy wspierał się 

KALENDARIUM
NAJBLIŻSZYCH UROCZYSTOŚCI

I WYDARZEŃ PARAFIALNYCH

PAŹDZIERNIK

5.10 –  diecezjalna pielgrzymka Kół Żywego Różańca 
do Świnic Warckich

7.10 –  liturgiczna rocznica konsekracji katedry
7.10 –  inauguracja roku akademickiego w WSHE
11.10 –  inauguracja Roku Wiary w Bazylice Katedral-

nej połączona z obchodami 40. rocznicy świę-
ceń kapłańskich Pasterza diecezji; o godzinie 
17.00 okolicznościowy koncert w wykonaniu 
Capella Gedanensis; o  godzinie 18.30 Msza 
święta pontyfikalna transmitowana przez 
TV Trwam

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

20.10 –  inauguracja roku akademickiego w Wyższym 
Seminarium Duchownym

22.10 –  liturgiczne wspomnienie bł. Jana Pawła II, Pa-
pieża

na  ramieniu Chrystusa pełen smutku, gdyż wyczuwał 
swym kochającym sercem tragedię nadchodzących go-
dzin. On jeden z Dwunastu pozostał pod krzyżem. Jego 
brat Jakub, zwany później Większym (w  odróżnieniu 
od innego Jakuba z grona apostolskiego, który był synem 
Alfeusza, a zwano go Mniejszym, albo bratem Pańskim 
– Mt 13, 55; Mk 6, 3; Dz 12, 17), zawędrował – jak prze-
kazał, tradycja – z Ewangelią aż do Hiszpanii (w Compo-
stelli czci się jego grób), której jest głównym patronem, 
a potem w czasie prześladowania za króla Agrypy I (41–
44) poniósł jako jeden z pierwszych śmierć za wiarę.

Obaj bracia musieli być bardzo pryncypialni, bo zwa-
no ich „synami gromu” (bene regesz). Szczególne też 
względy im obydwu oraz Piotrowi okazywał Chrystus 
Pan. Tylko tych trzech zabrał na Górę Przemienienia (Mt 
17, 1), do domu Jaira, któremu wskrzesił córkę (Mk 5, 
37) oraz do Ogrodu Getsemani (Mt 26, 37), gdzie byli 
świadkami Jego modlitwy i trwogi konania. 

Teraz dwaj bracia: Jakub i Jan proszą – jakbyśmy to po-
wiedzieli dzisiejszym językiem – o  stanowiska ministe-
rialne w mającym nadejść królestwie mesjańskim. Widzi-
my, jak na tym etapie głoszenia Ewangelii czysto ziemskie 
i polityczne wyobrażenie Bożego królestwa mieli nawet 
najbliżsi uczniowie Jezusa. Wtedy jeszcze ani nawet po-
myśleli, że Jezus jest cierpiącym Sługą Jahwe z Izajasza.
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WRZESIEŃ
1.09 – Imieninowa Msza święta 

biskupa Bronisława Dembowskiego 

Jak co roku, pierwszego dnia września otoczyliśmy 
naszą wdzięcznością i  modlitwą obchodzącego swoje 
imieniny księdza biskupa seniora Bronisława Dembow-
skiego. Dostojny Solenizant przewodniczył uroczystej 
Mszy świętej o godzinie 18.30, sprawując ją w intencji 
ofiar II wojny światowej. Wokół poprzedniego ordyna-
riusza naszej diecezji zgromadzili się włocławscy kapła-
ni, siostry zakonne oraz grono parafian. Okolicznościową 
homilię wygłosił ksiądz proboszcz Radosław Nowacki, 
podkreślając ogromne zasługi biskupa Bronisława dla 
naszego Kościoła diecezjalnego. Ksiądz kustosz zwrócił 
uwagę, iż bolesne doświadczenie wojny wpisujące się 
w młodość księdza biskupa nie naruszyło jego entuzja-
zmu i  głębokiej wiary, których po  dziś dzień uczy nas 
swoim życiem. Na zakończenie liturgii Ksiądz Biskup po-
dziękował wszystkim za obecność oraz dobre życzenia, 
po czym udzielił pasterskiego błogosławieństwa.

2.09 – Ogólnopolskie dożynki 
na Jasnej Górze

W tym roku uroczystej Eucharystii przewodniczył me-
tropolita częstochowski abp Wacław Depo, a  homilię 
wygłosił abp Józef Michalik, przewodniczący Konferencji 
Episkopatu Polski. W to wielkie dziękczynienie naszego 
narodu włączył się również ksiądz proboszcz Radosław 

Z ŻYCIA PARAFII  wrzesień
2012

Nowacki, który u  tronu Jasnogórskiej Matki przedsta-
wiał Jej także sprawy naszej parafialnej wspólnoty.

3.09 – Rozpoczęcie nowego roku 
szkolnego

W  Bazylice Katedralnej modliliśmy się o  Boże bło-
gosławieństwo na  cały nowy rok szkolny. O godzinie 
8.00 odprawiona została Msza święta dla Szkoły Pod-
stawowej nr 3 oraz Gimnazjum nr 9. O godzinie 9.00 
na modlitwie zgromadziła się społeczność Liceum Zie-
mi Kujawskiej z panią dyrektor Ireną Podłucką na czele. 
O 10. ks. bp Wiesław Mering przewodniczył Eucharystii 
na  rozpoczęcie roku w  Zespole Szkół Katolickich im. 
ks. Jana Długosza. Pasterz diecezji wygłosił również ho-
milię, zachęcając swych młodych diecezjan do wierno-
ści Chrystusowi. Wszystkich Nauczycieli i Uczniów tych 
szkół zawierzamy opiece Matki Bożej Wniebowziętej.

8.09 – Imieniny księdza proboszcza 
Radosława Nowackiego

W  święto Narodzenia Najświętszej Maryi Panny 
swoje imieniny obchodził nasz ksiądz proboszcz i  ku-
stosz Bazyliki Katedralnej – ks.  Radosław Nowacki. 
O godzinie 18.30 odprawiona została Msza święta 
o  Boże błogosławieństwo i  wszelkie potrzebne łaski 
dla Ojca naszej parafialnej rodziny. W wygłoszonej ho-
milii ks. wikariusz Jakub Kośka w imieniu całej parafii 
wyraził Księdzu Kustoszowi wdzięczność za  przykład 
heroicznej pracowitości, niezwykłej gorliwości o  Bożą 
sprawę oraz kapłańskie serce otwarte na  wszystkich 
potrzebujących. Na  zakończenie Mszy świętej Ksiądz 
Proboszcz podziękował wszystkim za życzliwość, pole-
cając się modlitwie swej parafialnej wspólnoty.

9.09 – 16. rocznica śmierci ks. kan. 
Józefa Arabskiego

Ksiądz kanonik Józef Arabski pełnił funkcję probosz-
cza parafii katedralnej w  latach 1984–1988. Zmarł 
9 września 1996 r. we Włocławku. Spoczywa na Kwate-
rze Kapłańskiej na cmentarzu komunalnym. Niech do-
bry Bóg wynagradza mu wszelkie dobro wyświadczone 
naszej parafialnej wspólnocie. 

10.09 – Pielgrzymka kapłanów 
odbywających służbę wojskową 

w Bartoszycach

Bazylika Katedralna stała się w  tym roku miejscem 
dorocznego spotkania kapłanów odbywających w  la-
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tach 1968–1970 przymusową służbę wojskową w kle-
ryckiej jednostce 4413 w  Bartoszycach. Wśród nich 
był ks. prał. dr hab. Wojciech Frątczak, odpowiedzialny 
za organizację tegorocznego zjazdu. Mszy świętej prze-
wodniczył ks. bp Stanisław Gębicki, zaś homilię wygło-
sił ks. prał. dr Jacek Beksiński z diecezji sandomierskiej.

 
16.09 – 44. rocznica śmierci  

ks. bp. Antoniego Pawłowskiego

Bp Antoni Pawłowski (1903–1968) stał na  czele 
diecezji od  roku 1951. Był aktywnym uczestnikiem 
II Soboru Watykańskiego. W 1967 r. przeprowadził sy-
nod diecezjalny. Zginął w  wypadku samochodowym 
16 września 1968 r. W pamięci kapłanów i osób świec-
kich pozostał jako pasterz ogromnej wiary i  kultury, 
a także wybitny teolog specjalizujący się w dziedzinie 
mariologii. W czterdziestą czwartą rocznicę jego śmier-
ci ksiądz proboszcz Radosław Nowacki o godzinie 9.30 
przewodniczył Mszy świętej w  intencji księdza bisku-
pa Pawłowskiego, a przez cały dzień wierni licznie na-
wiedzali kryptę Biskupów Włocławskich, by choć przez 
chwilę pomodlić się przy grobie tego wybitnego Hierar-
chy. 

16–18.09 – Triduum ku czci św. 
Stanisława Kostki – Patrona dzieci 

i młodzieży

W  niedzielę na  Mszy świętej o  godz. 11.00 rozpo-
częliśmy triduum ku czci św. Stanisława Kostki. Nie-
dzielną homilię dla dzieci wygłosił ks. Krzysztof Rogala 
– student prawa na  UKSW w Warszawie. Podczas tej 
liturgii odbyło się poświęcenie tornistrów i przyborów 
szkolnych. W poniedziałek o godz. 17.00 miało miejsce 
okolicznościowe nabożeństwo słowa Bożego przygo-
towane przez diakona Adama Zielińskiego, odbywają-
cego w naszej parafii praktyki duszpasterskie. Triduum 
zakończyliśmy wieczorną Eucharystią w święto Patro-
na dzieci i  młodzieży, kiedy to  zawierzyliśmy naszych 
najmłodszych parafian Jego opiece. 

21.09 – Pielgrzymka rektorów 
Państwowych Wyższych Szkół 

Zawodowych

Bazylikę Katedralną nawiedzili uczestnicy trwającej 
we  Włocławku Konferencji Rektorów Państwowych 
Wyższych Szkół Zawodowych. Po Katedrze oprowadził 
ich Ksiądz Kustosz, przybliżając historię tej wyjątkowej 
świątyni. 

22.09 – Pielgrzymka ministrantów 
do Lichenia

Nasi ministranci wraz z  ks.  Proboszczem i  ks.  Karo-
lem wybrali się do Lichenia. Oprócz służby liturgicznej 
w  pielgrzymce wzięła udział również grupa parafian. 
Z  całą pewnością kilka godzin spędzonych w  cieniu 
licheńskiego sanktuarium przyniosło wiele radości 
wszystkim uczestnikom tego wyjazdu. 

23.09 – Inscenizacja Koronacji 
Władysława Łokietka w Bazylice 

Katedralnej

Organizatorem inscenizacji była firma Forza Cuiavia 
z Inowrocławia. O godzinie 16.00 rozpoczął się spektakl 
ukazujący uroczystości koronacyjne, które miały miej-
sce w katedrze wawelskiej 20 stycznia 1320 r. W przy-
gotowanie przedstawienia zaangażowali się również 
mieszkańcy naszego miasta, szczególnie zaś młodzież 
włocławskich szkół średnich. Na  zakończenie insceni-
zacji słowo podsumowania i  wdzięczności wypowie-
dział ksiądz proboszcz Radosław Nowacki.

25.09 – Pielgrzymka trzecich klas 
gimnazjum do Lichenia

Jak co roku, uczniowie III klas gimnazjów naszej 
diecezji pielgrzymowali do  sanktuarium maryjnego 
w Licheniu. Młodzi pielgrzymi wzięli udział w uroczy-
stej Mszy świętej w licheńskiej bazylice. W programie 
znalazł się również koncert ewangelizacyjny. W  tym 
dniu przed wizerunkiem Matki Bożej Bolesnej Królowej 
Polski nie mogło zabraknąć również młodzieży z naszej 
parafii, która pod opiekę sióstr katechetek: s. Renaty 
i s. Sylwii upraszała wstawiennictwa Najświętszej Ma-
ryi Panny. 
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† Krystyna Leszczyńska
† Sławomir Słomczewski
† Magdalena Baranowska
† Zofia Baum

• Tomasz Tomczak
• Filip Antoniewicz
• Anna Spytkowska
• Jakub Nicowski

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

• Maksymilian Trzebiński
• Paulina Drójczyk
• Fabian Mahmud

Nowożeńcy:

Ochrzczeni:

• Tomasz Kacperski i Marta Jankowska
• Paweł Duszyński i Monika Jankowska
• Hubert Zawadzki-Pietruszewski i Małgorzata Żółtowska
• Nikodem Raniszewski i Katarzyna Wiśniewska
• Radosław Łykowski i Anna Sieklucka

 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

† Michalina Zawadzka
† Anna Wandoch
† Zdzisław Grzonkowski
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KRZYŻÓWKA
na październik

1.  Opowiada o naszych dziejach

2.  Specjalność lekkoatlety

3.  Na plecach wielbłąda

4.  Do gry planszowej

5.  W przysłowiu wiara je przenosi

6.  … głodnego nie zrozumie

7. Wisła lub Odra

8. W bezchmurną noc ujrzysz na nim 
gwiazdy

9.  Pyszny napój na śniadanie

10. Można ją otworzyć kluczem

11.  W wierszu bywa np. parzysty lub 
nieparzysty

12. Przylatuje do światła

GRZYBY W CIEŚCIE PÓŁKRUCHYM
Składniki:
1 kg różnych grzybów,
1,5 łyżki mąki,
12 dag masła,
1 szklanka wina,
4 łyżki wody,
0,5 łyżeczki soli,
tłuszcz do wysmarowania formy.

Wykonanie: Grzyby umyć, pokroić na kawałki i włożyć do ron-
dla z dodatkiem połowy przygotowanego masła. Kiedy sok bę-
dzie puszczał posolić, popieprzyć i dodać szklankę wina. Dusić 
na małym ogniu, aż grzyby będą miękkie. Na patelni rozgrzać 
resztę masła, dodać 0,5 łyżeczki mąki, wymieszać i dodać tro-
chę sosu, w którym dusiły się grzyby. Gotować ok. 5 min.

Ciasto półkruche: przesianą mąkę wymieszać z solą. Dodać 
posiekane masło i  wodę. Wyrobić na  gładką masę. Gotowe 
ciasto zawinąć w folię aluminiową i włożyć do lodówki na ok. 
30 min. Następnie ciasto rozwałkować na grubość ok. 0,5 cm. 
Piec w natłuszczonej formie ok. 20 min. w temperaturze 180°C. 
Do  formy z  upieczonym ciastem włożyć grzyby wraz z  sosem 
i zapiekać w niezbyt gorącym piekarniku ok. 10 min.

PRZEPISY Z KUCHNI GOSPODYNI



Katedra Włocławska
godz. 17:00 wstêp wolnygodz. 17:00

KONCERT
z okazji inauguracji Roku Wiary
w Diecezji Włocławskiej

Zespół Muzyki Dawnej Cappella Gedanensis
 1. G.F. Händel – Mesjasz „Symfonia”
 2. G.F. Händel – Mesjasz nr 3 „And the Glory”
 3. G.F. Händel – Mesjasz nr 50 „If God be for us”
 4. S. Moniuszko – Ojcze nasz
 5. E. Morricone – Misja
 6. M. Cherubini – Veni Jesu
 7. C. Franck – Panis Angelicus
 8. G.F. Händel – Mesjasz nr 18 duet „He shall feed”
 9. G.F. Händel – Mesjasz nr 22, 23, 24 „Surely”, 

„And with his”, „All we like”
 10. G.F. Händel – Mesjasz „Alleluja”

Organizator: WYDZIAŁ DUSZPASTERSTWA OGÓLNEGO KURII DIECEZJALNEJ WE WŁOCŁAWKU

11.10.2012



ŻYCIE SAKRAMENTALNE
ODPUSTY JAKO WIELKI DAR 
MIŁOSIERDZIA BOŻEGO

Uzyskiwanie odpustów przez wiernych w  Kościele ka-
tolickim ma wielowiekową już tradycję. Odpust zupełny 
jest to darowanie człowiekowi przez Boga wszystkich kar 
doczesnych, należnych za  grzechy odpuszczone już co 
do winy w sakramencie pokuty. Kto uzyska odpust zupełny 
dla siebie, uniknie kar czyśćcowych. Kto uzyska odpust zu-
pełny za zmarłych – ratuje dusze z czyśćca.

Zgodnie z prawem zawartym w punkcie 33. oraz 34. wy-
kazu odpustów Penitencjarii Apostolskiej 1999 roku przy-
pominamy, że  z  okazji nawiedzenia naszej Bazyliki Kate-
dralnej jest możliwość uzyskania odpustu zupełnego pod 
stałymi warunkami w dniach:
  w uroczystość Świętych Apostołów Piotra i Pawła 

– 29 czerwca
  w uroczystość tytułu kościoła katedralnego 

– 15 sierpnia
 w święto Katedry św. Piotra – 22 lutego
  w święto rocznicy poświęcenia arcybazyliki Naj-

świętszego Zbawiciela (św. Jana na Lateranie) 
– 9 listopada 

 w dniu odpustu Porcjunkuli* – 2 sierpnia
 *  Porcjunkula – kaplica pod wezwaniem Matki Bożej Aniel-

skiej, którą św. Franciszek w XIII wieku otrzymał w darze 
od benedyktynów i odbudował własnymi rękami. Znajdu-
je się ok. 2 km od Asyżu, rodzinnej miejscowości świętego. 

WARUNKI UZYSKANIA ODPUSTU
  wykluczyć wszelkie przywiązanie do jakiegokolwiek 

grzechu, nawet powszedniego;
  spowiedź sakramentalna lub bycie w  stanie łaski 

uświęcającej;
  przyjęcie Komunii Świętej;
  odmówienie modlitwy w intencjach Ojca Świętego;

FOTOGALERIA

GRUPA UKRZYŻOWANIA znajdująca się na ścianie 
prezbiterium, na łuku tęczowym. Wykonał ją Hipolit 
Marczewski z Warszawy ok. 1894 r.

Jeden z najstarszych w Polsce GOTYCKI WITRAŻ 
ze scenami ze Starego i Nowego Testamentu (ok. 1360 r.) 
Znajduje się w Kaplicy św. Barbary.
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