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Z NAUCZANIA KOŚCIOŁA

ORĘDZIE
PAPIEŻA FRANCISZKA 

na XXII Światowy Dzień Chorego 

Drodzy Bracia i Siostry!
1. Przy okazji XXII Światowego Dnia Chorego, którego 

tegoroczny temat brzmi: „Wiara i miłość: «My także winni-
śmy oddać życie za braci»” (1 J 3, 16), zwracam się w szcze-
gólny sposób do osób chorych i do wszystkich, którzy się 
nimi opiekują i je leczą. Kościół dostrzega w Was, Drodzy 
Chorzy, szczególną obecność cierpiącego Chrystusa. Tak 
właśnie jest: obok, więcej, wewnątrz naszego cierpienia 
jest cierpienie Jezusa, który razem z nami niesie jego cię-
żar i wyjawia jego sens. Kiedy Syn Boży wstąpił na krzyż, 
położył kres samotności cierpienia i rozjaśnił jego mrok. 
Stajemy zatem w obliczu tajemnicy miłości Boga do nas, 
która napełnia nas nadzieją i odwagą: nadzieją, ponieważ 
w Bożym zamyśle miłości również noc boleści otwiera się 
na światło paschalne; i odwagą, by stawić czoło wszelkim 
przeciwnościom razem z Nim, w zjednoczeniu z Nim.

2. Syn Boży, który stał się człowiekiem, nie uwolnił ludz-
kiego doświadczenia od choroby i cierpienia, lecz biorąc je 
na siebie, przemienił je i zredukował. Zredukował, bo już 
nie mają one ostatniego słowa, którym jest zamiast tego 
pełnia nowego życia; przemienił, bo dzięki zjednoczeniu 
z Chrystusem z negatywnych mogą stać się pozytywne. 
Jezus jest drogą, a mając Jego Ducha, możemy iść za 
Nim. Jak Ojciec dał Syna z miłości, a Syn oddał siebie ze 
względu na tę samą miłość, my również możemy miło-
wać innych, tak jak Bóg nas umiłował, oddając życie za 
braci. Wiara w dobrego Boga staje się dobrocią, wiara 

w ukrzyżowanego Chrystusa staje się siłą miłości aż do 
końca, także miłości nieprzyjaciół. Dowodem autentycznej 
wiary w Chrystusa jest dar z siebie, szerzenie się miłości 
bliźniego, zwłaszcza do ludzi, którzy na to nie zasługują, 
tych, którzy cierpią, którzy są zepchnięci na margines.

3. Na mocy chrztu i bierzmowania jesteśmy powołani 
do tego, byśmy się upodabniali do Chrystusa, Miłosier-
nego Samarytanina dla wszystkich cierpiących. 

„Po tym poznaliśmy miłość, że On oddał za nas życie 
swoje. My także winniśmy oddać życie za braci” (1 J 3, 16). 
Kiedy z czułością zbliżamy się do tych, którzy potrzebują 
opieki, wnosimy nadzieję i uśmiech Boga w sprzeczno-
ści świata. Kiedy wielkoduszne oddanie innym staje 
się stylem naszego działania, robimy miejsce dla Serca 
Chrystusa i zostajemy przez nie ogrzani, a tym samym 
przyczyniamy się do nadejścia królestwa Bożego.

4. Abyśmy mogli rozwijać w sobie czułość, nacechowa-
ną szacunkiem i delikatną miłością, mamy chrześcijański 
wzór, ku któremu możemy w sposób pewny kierować 
nasze spojrzenie. Jest nim Matka Jezusa i nasza Matka, 
wsłuchująca się w głos Boga i potrzeby oraz trudności 
Jego dzieci. Maryja, pod wpływem Bożego miłosierdzia, 
które w Niej stało się Ciałem, zapomina o sobie i spieszy 
z Galilei do Judei, by odwiedzić swoją kuzynkę Elżbietę 
i jej pomóc; wstawia się do swojego Syna na godach 
w Kanie, kiedy widzi, że kończy się weselne wino; nosi 
w swoim sercu przez całą pielgrzymkę życia słowa starca 
Symeona, przepowiadające, że Jej serce przeszyje miecz, 
i niewzruszenie stoi pod krzyżem Jezusa. Ona wie, jak 
idzie się tą drogą, i dlatego jest Matką wszystkich cho-
rych i cierpiących. Możemy ufnie uciekać się do Niej 
z synowskim oddaniem, pewni, że weźmie nas w opiekę, 
wesprze i nie opuści. To Matka Ukrzyżowanego i Zmar-
twychwstałego: stoi przy naszych krzyżach i towarzyszy 
nam w drodze do zmartwychwstania i pełnego życia.

5. Św. Jan, uczeń, który stał pod krzyżem z Maryją, 
prowadzi nas do źródeł wiary i miłości, do serca Boga, 
który „jest miłością” (1 J 4, 8.16), i przypomina nam, 
że nie możemy kochać Boga, jeśli nie kochamy braci. 
Ten, kto stoi pod krzyżem z Maryją, uczy się kochać jak 
Jezus. Krzyż „daje pewność wiernej miłości Boga do 
nas. Miłości tak wielkiej, że wchodzi w nasz grzech i go 
przebacza, wchodzi w nasze cierpienie i daje nam siłę, 
aby je znosić, wchodzi także w śmierć, aby ją zwyciężyć 
i nas zbawić. [...] Krzyż Chrystusa zachęca także, abyśmy 
dali się zarazić tą miłością, uczy nas zatem patrzeć na 
bliźniego zawsze z miłosierdziem i miłością, zwłaszcza 
na tych, którzy cierpią, którzy potrzebują pomocy” (Droga 
Krzyżowa z młodzieżą, Rio de Janeiro, 26 lipca 2013 r.).

Zawierzam ten XXII Światowy Dzień Chorego wsta-
wiennictwu Maryi, aby pomagała osobom chorym prze-
żywać swoje cierpienie w jedności z Jezusem Chrystusem 
i by wspierała tych, którzy się nimi opiekują. Wszystkim 
chorym, pracownikom służby zdrowia i wolontariuszom, 
z serca udzielam Apostolskiego Błogosławieństwa.



3

HOMILIA 
BISKUPA ORDYNARIUSZA

ŚWIĘTO 
CHRZTU PAŃSKIEGO

Bazylika mniejsza 
Wniebowzięcia

Najświętszej Maryi Panny 
Zduńska Wola, 12.01.2014 r.

Drodzy Bracia i Siostry!
Bądźcie pozdrowieni w tę niedzielę, w której przypo-

minamy sobie Chrzest Pański w bazylice chrztu św. ojca 
Maksymiliana po to, aby choć trochę lepiej zrozumieć, 
co to znaczy, że my sami zostaliśmy kiedyś ochrzczeni 
w Imię Trójcy Świętej i że jesteśmy od tamtego czasu 
żywymi znakami Jezusa Chrystusa w świecie.

Każdy udział we Mszy św. stawia przed nami wyma-
gania. Najpierw potrzeba skupienia uwagi na słowie, 
które Bóg za pośrednictwem Świętych Ksiąg kieruje do 
każdego z nas. Jeżeli słuchaliśmy uważnie pierwszego 
czytania, musiał zwrócić naszą uwagę bardzo znany 
nam obraz z proroctwa proroka Izajasza. Równocześnie 

jest on bardzo tajemniczy i bez dodatkowych wyjaśnień 
do końca niezrozumiały. 

Prorok, piszący ok. 600/700 lat przed narodzeniem 
Jezusa Chrystusa, kreśli sylwetkę kogoś, sługi Boga, 
który będzie spełniał wolę Najwyższego wobec wszyst-
kich narodów. Jeżeli pamiętamy, że dzieje się to grubo 
przed narodzeniem Jezusa Chrystusa, że słuchamy słów 
księgi jednego z najczcigodniejszych proroków Izraela, 
to dopiero umiemy docenić niezwykłość tej wizji, która 
zostaje nam zaprezentowana. Nie tylko ma pełnić wolę 
Najwyższego wobec współobywateli, współziomków 
proroka, ale ma ją spełnić wobec całego świata. Jak 
będzie ją spełniał? To też jest zdumiewające. Głosić 
będzie słowo Pana ze spokojem, z mocą, bez krzyku, 
bez podnoszenia głosu. Wszyscy mamy taką pokusę, 
żeby nadawać znaczenia rangi mocy swojemu słowu, 
podnosząc głos. Tymczasem ten ktoś przewidziany 
przez Izajasza ma ujmować łagodnością, spokojem, to 
ma być ktoś, kto nie złamie trzciny nadłamanej, który 
nie zagasi knotka palącej się świecy. A jednocześnie 
ma to być ktoś, kto ogłosi z całym spokojem Prawo 
wszystkim narodom. 

Niemałe zadania, niemałe obowiązki stawia prorok 
przed tym tajemniczym wysłannikiem Boga. Aż się chce 
zapytać: jak on sobie z tym wszystkim poradzi? Prorok 
nie zostawia nas z wątpliwościami: „Ja, Pan, powołałem 
Cię słusznie, Ja ująłem Cię za rękę, Ja ukształtowałem 
ciebie”, czyli przygotowałem do zadania, które stawiam 
przed tobą. Ja „ustanowiłem Cię przymierzem”. Przymie-
rze – słowo klucz do zrozumienia całego Starego i Nowe-
go Testamentu; przymierze – więź między człowiekiem 
a Bogiem. Wydawałoby się, co tu ma do zrobienia ktoś 
trzeci? Przymierze mnie i Boga wiąże węzłem, którego 
nie da się już rozsupłać, a którego – dopowiedzmy so-
bie, bo tego jeszcze nie wiedział Izajasz – początkiem, 
pierwszym znaczącym momentem jest właśnie chrzest. 
Otworzysz oczy niewidomym dzięki temu właśnie, że 
Ja jestem z tobą; uwolnisz jeńców. Przecież mógłby 
ktoś powiedzieć: „jeńcy byli, są i będą, więźniowie byli, 
są i będą – z czego ich zatem ma uwolnić tajemniczy, 
zapowiadany przez proroka wysłannik i współpracow-
nik Boga”? Wyprowadzisz w stronę blasku tych, którzy 
mieszkają w ciemnościach. 

Któż jest zatem tym tajemniczym wysłannikiem Pań-
skim? Dawid? Może Dawid – największy król Izraela, 
właściwie twórca żydowskiego państwa? Może Moj-
żesz, który wyprowadził Naród Wybrany z niewoli egip-
skiej? Może Eliasz, o którym Pismo Święte mówi, że jest 
prorokiem i podobnym do ognia? Nowy Testament nie 
pomniejsza roli spełnionej przez tych wymienionych tu 
przed chwilą z imienia przywódców, ale bez najmniej-
szych wątpliwości wyjaśnia, że wszystkie te zapowiedzi 
proroka skierowane zostały w stronę Chrystusa. To On 
tylko ma moc zbawić zarówno Żydów, jak i pogan; to 
On tylko ma moc wyzwolenia człowieka z jego grzechu, 
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z tego grzechu, który nas przytłacza, który jest naszym 
wewnętrznym nieszczęściem, który nas pomniejsza; On 
ma moc wyzwolenia nas z grzechu, bo ta siła, którą dys-
ponuje, jest większa od naszych słabości i On też może 
zawrzeć przymierze, co powtarzamy w czasie każdej 
Mszy św.: „To jest Krew Moja, Nowego i Wiecznego Przy-
mierza”; On wyprowadzi też nas wszystkich z niewoli. 

A Dzieje Apostolskie przenoszą nas już w czasy me-
sjańskie. Sługa Jahwe, sługa Pana, już przyszedł, już 
jest, przez swoją mękę, śmierć i zmartwychwstanie, 
w swoim Słowie i w swoich sakramentalnych znakach 
został z nami. Właśnie kończymy przecież 
obchód świąt Narodzenia Pańskiego, 
które nieustannie przypominały: 
On przyszedł, On jest – dzięki 
znakom, które ustanowił 
i Słowu, którym do nas 
przemówił. To są cza-
sy ostateczne! Jak to 
ostateczne? – zapyta 
ktoś. Przecież Chry-
stus był, umarł, 
zmartwychwstał, 
ale wstąpił do 
nieba, już nie jest 
tutaj, pomiędzy 
nami. Uczniowie 
spodziewali się po 
zmartwychwstaniu 
nadejścia sądu, oceny 
ludzi, kary za grzechy, 
i  to już, wnet, szybko. 
Piotr wyjaśnia nam dzisiaj, 
że objęci czasami mesjański-
mi jednak jesteśmy, my właśnie. 
Dzień, miesiąc, rok, stulecie, tysiącle-
cie – to jest nasze ludzkie widzenie czasu! 
Ale w oczach Pana „jeden dzień to jest jak tysiąc lat, 
a tysiąc lat jak jeden dzień”. Wieczne „teraz” Boga szuka 
przy pomocy Piotra, Apostołów, ich następców, Kościoła, 
szuka postawy zmiany działania, nawrócenia w naszym 
życiu i przyczynia się sprawowaniem sakramentów 
i głoszeniem Słowa do takiej rzeczywistej zmiany. Bo to 
nie nasze działania decydują o zbawieniu, tylko to, że 
Bóg bierze nas za rękę; to nie nasze bycie Jezusowym 
światłem się liczy, tylko odbijanie rzeczywiste w sobie, 
w swoich działaniach i mowach światła samego Jezusa 
Chrystusa. 

To od nas Chrystus oczekuje postępowania sprawie-
dliwego i bojaźni Bożej w sercu. Bojaźń Boża to nie jest 
lęk przed Bogiem, to jest lęk przed zranieniem najwięk-
szej miłości, jakiej człowiek może dostąpić w czasie 
swojego ziemskiego życia – miłości samego Boga. Co 
z tego wynika? Że to właśnie my, tu i teraz, zostaliśmy 
ogarnięci Bożym planem zbawienia. 

Chrystus leczy nasze umysły i nasze serca z naszej 
małości i z naszych ograniczeń. Tylko otwórzmy się na 
Niego, na umiłowanego Syna, w którym Bóg ma upodo-
banie, który dalej dzisiaj głosi swoją naukę i kontynuuje 
dzieło zbawienia za pośrednictwem swojego Kościoła. 

Kościół tak dzisiaj chętnie atakowany, pomniejszany; 
Kościół, w którym chce się widzieć tylko zło. Przecież jest 
święty nie swoją świętością, tylko światłem Chrystusa, 
Jego mocą, Jego obecnością, światłem w nieskończo-
ność większym od naszych największych grzechów. Ileż 
radości, optymizmu i nadziei przynosi nam dzisiejsze 

święto! Bo i my jesteśmy ogarnięci, każdy 
z nas, działaniem Kościoła Chrystu-

sa; Chrystusa, którego miłość 
jest większa od naszych nie-

nawiści, światło większe 
od naszych ciemności, 

prawość większa od 
naszych grzechów. 

Trudno zrozumieć 
ludziom stojącym 
poza Kościołem, 
przeżywającym 
paroksyzmy unie-
sienia, kiedy przy-
łapią księdza na 
jakiejś niedoskona-
łości, mówią wtedy: 

oto jest Kościół. Nic 
z tej rzeczywistości 

Kościoła nie rozumie-
ją, nie widząc, że Jego 

fundamentem, bazą, siłą 
i mocą jest Jezus Chrystus. Bo 

nie ma Kościoła poza Chrystu-
sem, tak jak nie ma go poza nami, ale 

musi być i jeden, i drugi element, żebyśmy 
znaleźli się naprawdę wobec niepojętej i nieogarnionej 
świętości i światła samego Boga – Chrystusa, który jest 
fundamentem i głową Kościoła.

Jeżeli czcimy dzisiaj dzień, w którym wspominamy 
Chrzest Chrystusa, jeżeli cieszymy się wydarzeniem, 
które 120 lat temu miało miejsce w tej bazylice Matki 
Najświętszej – czyli chrztem św. Maksymiliana Kol-
be, jeżeli myślimy o swoich zadaniach wynikających 
z chrztu, to właśnie po to, żeby z dumą, z radością, ze 
świadomością zobowiązań, z pewnością dotyczącą 
swoich słabości, ale także z większą pewnością doty-
czącą mocy Boga, żebyśmy kontynuowali nasz marsz 
ku wiecznemu szczęściu, płynącemu z  przymierza 
z Bogiem. Odnawia je w nas każda Msza św., także 
ta, w której za chwilę usłyszymy słowa: „To jest Krew 
Moja, Nowego i Wiecznego Przymierza”. Wejdźmy jak 
najściślej w to Przymierze, żeby było dla nas zbawczą 
rzeczywistością. Amen.
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Święto Ofiarowania Pańskiego

KOŚCIÓŁ I ŚWIAT

Nazwa dzisiejszego święta wywodzi się od dwóch 
terminów greckich: Hypapante oraz Heorte tou Katha-
rismou, co oznacza święto spotkania i oczyszczenia. Oba 
te święta były głęboko zakorzenione w tradycji Starego 
Testamentu. Na pamiątkę ocalenia pierworodnych synów 
Izraela podczas niewoli egipskiej, każdy pierworodny 
syn u Żydów był uważany za własność Boga. Dlatego 
czterdziestego dnia po jego urodzeniu należało zanieść 
syna do świątyni w Jerozolimie, złożyć go w ręce kapłana, 
a następnie wykupić za symboliczną opłatą 5 syklów. 
Równało się to zarobkowi 20 dni (1 sykl albo szekel to 
4 denary lub drachmy, czyli zapłata za 4 dni pracy robot-
nika niewykwalifikowanego). Równocześnie z obrzędem 
ofiarowania i wykupu pierworodnego syna łączyła się 
ceremonia oczyszczenia matki dziecka. Z tej okazji matka 
była zobowiązana złożyć ofiarę z baranka, a jeśli jej na 
to nie pozwalało zbyt wielkie ubóstwo – przynajmniej 
ofiarę z dwóch synogarlic lub gołębi. Fakt, że Maryja 
i Józef złożyli synogarlice, świadczy, że byli bardzo ubodzy. 

Święto Ofiarowania Pańskiego przypada czterdzieste-
go dnia po Bożym Narodzeniu. Jest to pamiątka ofiaro-
wania Pana Jezusa w świątyni jerozolimskiej i dokonania 
przez Matkę Bożą obrzędu oczyszczenia. 

Święto Ofiarowania Pana Jezusa należy do najdawniej-
szych, gdyż było obchodzone w Jerozolimie już w IV w., 

a więc zaraz po ustaniu prześladowań. Dwa wieki później 
pojawiło się również w Kościele zachodnim. 

W Polsce tradycyjnie dzisiejszy dzień nazywa się dniem 
Matki Bożej Gromnicznej. W ten sposób uwypukla się fakt 
przyniesienia przez Maryję małego Jezusa do świątyni. 
Obchodom towarzyszyła procesja ze świecami. W czasie 
Ofiarowania starzec Symeon wziął na ręce Pana Jezusa 
i wypowiedział prorocze słowa: „Światłość na oświecenie 
pogan i na chwałę Izraela” (Łk 2, 32). 

Według podania procesja z zapalonymi świecami była 
znana w Rzymie już w czasach papieża św. Gelazego 
w 492 r. Od X w. upowszechnił się obrzęd poświęcania 
świec, których płomień symbolizuje Jezusa – Światłość 
świata, Chrystusa, który uciszał burze, był, jest i na za-
wsze pozostanie Panem wszystkich praw natury. Szcze-
gólnie uroczystym momentem wychwalania Chrystusa 
jako światłości, która oświeca narody, jest podniosły 
obrzęd podczas liturgii Wigilii Paschalnej – poświęcenie 
paschału i śpiew hymnu Exultet. 

W Kościele wschodnim dzisiejsze święto (należące do 
12 najważniejszych świąt) nazywane jest Spotkaniem 
Pańskim (Hypapante), co uwypukla jego wybitnie chry-
stologiczny charakter. Prawosławie zachowało również, 
przejęty z religii mojżeszowej, zwyczaj oczyszczenia matki 
po urodzeniu dziecka – po upływie 40 dni od porodu (czyli 
po okresie połogu) matka po raz pierwszy przychodzi do 
cerkwi, by w pełni uczestniczyć w Eucharystii. Ślad tej 
tradycji był dawniej kultywowany w Kościele – matka 
przychodziła „do wywodu” i otrzymywała specjalne bło-
gosławieństwo; było to praktykowane zazwyczaj w dniu 
chrztu dziecka (wtedy chrztu udzielano poza Mszą św.). 
Zwyczaj ten opisał Reymont w Chłopach. 

W Polsce święto Ofiarowania Pana Jezusa łączy się 
ściśle z kultem Matki Bożej (do czasów reformy kalenda-
rza liturgicznego święto to nosiło nazwę „Oczyszczenia 
Maryi Panny” – In purificatione Beatae Mariae Virginis).

Polacy widzą w Maryi Tę, która sprowadziła na zie-
mię niebiańskie Światło i która nas tym Światłem broni 
i osłania od wszelkiego zła. Dlatego często brano do 
ręki gromnice, zwłaszcza w niebezpieczeństwach wiel-
kich klęsk i grożącej śmierci. Niegdyś wielkim wrogiem 
domów w Polsce były burze, podczas których pioruny 
niszczyły drewniane domostwa. Właśnie od nich miała 
strzec domy świeca poświęcona w święto Ofiarowania 
Chrystusa. Zwykle była ona pięknie przystrajana i malo-
wana. W czasie burzy zapalano ją i stawiano w oknach, 
by prosić Maryję o ochronę. Gromnicę wręczano również 
konającym, aby ochronić ich przed napaścią złych duchów. 

Ze świętem Ofiarowania Pańskiego kończy się w Polsce 
okres śpiewania kolęd, wystawiania żłóbków i choinek – 
kończy się tradycyjny (a nie liturgiczny, bo ten skończył 
się świętem Chrztu Pańskiego) okres Bożego Narodzenia. 
Dzisiejsze święto zamyka cykl związany z objawieniem 
się światu Słowa Wcielonego. 

Źródło: brewiarz.pl 
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2 lutego Kościół obchodzi święto Ofiarowania Pań-
skiego. W ten sposób cały lud Boży przeżywa na nowo 
to, co wydarzyło się w świątyni jerozolimskiej – Maryja 
z Józefem ofiarowali Dzieciątko Jezus Bogu Ojcu, a Syme-
on ogłosił, że nowo narodzony Syn Boży jest Światłem 
świata i Zbawieniem narodów.

W 1997 r. Jan Paweł II to święto ustanowił Świato-
wym Dniem Życia Konsekrowanego, stwarzając okazję 
do głębszej refleksji całego Kościoła nad darem życia 
poświęconego Bogu. 

Matka Najświętsza ofiaruje Panu Bogu największy Dar, 
jaki otrzymała – Syna, Jezusa Chrystusa, a tym samym 
składa w ofierze siebie. Podobną ofiarę, z siebie samych 
w miłości do Chrystusa, składają osoby konsekrowane. 
Podkreślił to Jan Paweł II, mówiąc: „Ofiarowanie Jezusa 
staje się wymowną ikoną całkowitego oddania wła-
snego życia dla tych, którzy powołani są, aby odtworzyć 
w Kościele i w świecie, poprzez rady ewangeliczne «cha-
rakterystyczne przymioty Jezusa, dziewictwo, ubóstwo 
i posłuszeństwo»” (Vita consecrata, n. 1). 

W orędziu na I Dzień Życia Konsekrowanego Ojciec 
Święty określił jego potrójny cel. Odpowiada on po pierw-
sze, osobistej potrzebie uroczystego uwielbienia Pana 
i dziękczynienia za wielki dar życia konsekrowanego, 
życia które ubogaca i raduje wspólnotę chrześcijańską 
przez swoje wielorakie charyzmaty oraz przez budujące 
owoce tak wielu istnień, całkowicie oddanych dla sprawy 
Królestwa.

Dzień Życia Konsekrowanego ma – po drugie – za 
zadanie przyczynić się do poznania i do szacunku dla 
życia konsekrowanego ze strony ludu Bożego.

Trzeci powód odnosi się bezpośrednio do osób kon-
sekrowanych, zaproszonych do wspólnych i uroczystych 
obchodów niezwykłych dzieł, których Pan w nich dokonał, 
aby odkryć jeszcze bardziej w świetle wiary blaski tego 
Bożego piękna, które przez Ducha promieniują w ich 
sposobie życia, oraz aby jeszcze żywiej uświadomić sobie 
ich niezastąpioną misję w Kościele i w świecie. 

„Życie konsekrowane znajduje się w samym sercu 
Kościoła jako element o decydującym znaczeniu dla jego 
misji, ponieważ wyraża najgłębszą istotę powołania 
chrześcijańskiego oraz dążenie całego Kościoł–Oblubieni-
cy do zjednoczenia z jedynym Oblubieńcem” – podkreślił 
Jan Paweł II w adhortacji apostolskiej Vita consecrata. 

„Życie konsekrowane nie tylko w przeszłości było 
pomocą i oparciem dla Kościoła, ale stanowi cenny 
i nieodzowny dar także dla teraźniejszości i przyszłości 
ludu Bożego, ponieważ jest głęboko zespolone z jego 
życiem, jego świętością i misją”. Historia Kościoła po-
kazuje, że w każdym czasie są ludzie, którzy na wzór 
ewangelicznej Marii pragną „obrać lepszą cząstkę” – 
podejmują życie w czystości, ubóstwie i posłuszeństwie, 
by sercem czystym i niepodzielnym służyć Chrystusowi 
Panu i bliźnim. Historia ukazuje, że życie w czystości, 
ubóstwie i posłuszeństwie pozwala na osiągnięcie 
miłości doskonałej.

Praktykowanie rad ewangelicznych stanowi oś życia 
zakonnego. Składane śluby czystości, ubóstwa i posłu-
szeństwa dotykają trzech podstawowych dziedzin życia. 
Ślub czystości jest wyborem Chrystusa jako jedynej mi-
łości i dlatego wiąże się z dobrowolną rezygnacją z życia 
małżeńskiego. Ta miłość oblubienicy do Oblubieńca 
znajduje swoje przedłużenie w miłości do tych, któ-
rych wszyscy opuścili. Ślub ubóstwa jest odpowiedzią 
życia konsekrowanego na powszechnie obecną dzisiaj 
„materialistyczną żądzę posiadania, lekceważącą po-
trzeby i cierpienia słabszych i wyzutą z wszelkiej troski 
o zachowanie równowagi zasobów naturalnych” (Vita 
consecrata, n. 89). Ślub posłuszeństwa związany jest 
natomiast z kulturą wolności, ściśle związaną z szacun-
kiem dla osoby ludzkiej, z pomniejszaniem obszarów 
niesprawiedliwości i przemocy. „Posłuszeństwo właściwe 
dla życia konsekrowanego ukazuje w sposób szczególnie 
wyrazisty posłuszeństwo Chrystusa wobec Ojca i opie-
rając się na tej właśnie tajemnicy, poświadcza, że nie 
ma sprzeczności między posłuszeństwem a wolnością” 
(Vita consecrata, n. 91). 

Zakony są ważną cząstką Kościoła. Zapotrzebowanie 
na ich działalność nie maleje, lecz rośnie. Jan Paweł II 
w czasie spotkania z przedstawicielami zakonów i zgro-
madzeń zakonnych na Jasnej Górze 5 czerwca 1979 r. 
stwierdził, że bez zgromadzeń zakonnych, bez życia 
poświęconego Bogu poprzez śluby czystości, ubóstwa 
i posłuszeństwa Kościół nie byłby w pełni samym sobą. 
„Wasze domy – mówił Ojciec Święty – powinny być 
przede wszystkim ośrodkami modlitwy, skupienia i dia-

XVIII Dzień 
Życia Konsekrowanego
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logu, osobistego i wspólnotowego z tym, który jest i ma 
pozostać pierwszym i naczelnym rozmówcą w każdym 
waszym pracowitym dniu”. 

W 2001 r. obchody Dnia Życia Konsekrowanego sku-
piały się wokół zakonów kontemplacyjnych; w 2002 r. 
– wokół instytutów świeckich; w 2003 r. Kościół zachęcał 
do przyjrzenia się powołaniu kobiet konsekrowanych. 
W roku 2004 r. podjęta została refleksja wokół ślubu czy-
stości. IX Dzień Życia Konsekrowanego w 2005 r. dotykał 
ślubu ubóstwa, a w roku 2006 Dzień ten skupiał się na 
radzie i ślubie ewangelicznego posłuszeństwa. W 2007 r. 
tytuł listu Episkopatu Polski z okazji Dnia Życia Konsekro-
wanego brzmiał: „Przypatrzmy się powołaniu naszemu”. 
W 2008 r. polscy biskupi skierowali do wiernych list zaty-
tułowany „Osoby konsekrowane w służbie człowiekowi 

Modlitwa o powołania do kapłaństwa i życia konsekrowanego Jana Pawła II
Do Ciebie, Panie, zwracamy się z ufnością! Synu Boży, posłany przez Ojca do ludzi wszystkich czasów 

i żyjących w każdym zakątku świata! Błagamy Ciebie, za pośrednictwem Maryi, Matki Twojej i Matki 
naszej: spraw, aby w Kościele nie brakowało powołań, zwłaszcza do szczególnej służby Twemu Królestwu.

Jezu, jedyny Zbawicielu człowieka! Modlimy się do Ciebie za naszych braci i za nasze siostry, którzy 
odpowiedzieli „tak” na Twoje powołanie do kapłaństwa, do życia konsekrowanego i do misji. Spraw, 
aby ich życie odnawiało się każdego dnia i stawało się żywą Ewangelią.

Panie miłosierny i święty, nadal posyłaj swoich robotników na żniwo Twojego Królestwa! Pomagaj 
tym, których powołujesz, by Cię naśladowali w naszych czasach: spraw, by kontemplując Twoje oblicze, 
przyjmowali z radością tę przedziwną misję, którą im powierzasz dla dobra Twego Ludu i wszystkich ludzi.

Ty, który jesteś Bogiem i żyjesz, i królujesz z Ojcem i Duchem Świętym na wieki wieków. Amen.

w potrzebie”. W 2009 r. Dzień Życia Konsekrowanego 
obchodzony był pod hasłem „Otoczmy troską życie”. 
W roku 2010 r. wskazywano na osoby konsekrowane 
jako świadków miłości, a rok później na pragnienie do-
skonałości, które ożywia wszystkie osoby konsekrowane. 
W 2012 r. hasłem XVI Dnia Życia Konsekrowanego były 
słowa: „Życie konsekrowane w Kościele, naszym domu”. 
Nawiązywało ono do hasła przeżywanego wówczas roku 
duszpasterskiego „Kościół naszym domem”. W 2013 r. 
hasło XVII Dnia brzmiało: „Ku pełni życia w Chrystusie”. 

W tym roku diecezjalne obchody Dnia Życia Konse-
krowanego odbędą się w bazylice katedralnej 1 lutego.
Uroczysta Eucharystia w intencji osób konsekrowanych 
będzie sprawowana o godzinie 11.00. 

Źródło: Brewiarz.pl.czytelnia
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Światowy Dzień Chorego ustanowił Jan Paweł II w li-
ście skierowanym 13 maja 1992 r. do ówczesnego prze-
wodniczącego Papieskiej Rady ds. Duszpasterstwa Służby 
Zdrowia, kard. Fiorenzo Angeliniego. Papież wyznaczył 
obchody tego Dnia we wspomnienie Matki Bożej w Lour-
des, które przypada 11 lutego. Ogólnoświatowe obchody 
tego Dnia odbywają się co roku w jednym z sanktuariów 
maryjnych na świecie. 

Ustanowienie przez Ojca Świętego Jana Pawła II Świa-
towego Dnia Chorego stało się wezwaniem dla całego Ko-
ścioła powszechnego, aby poświęcić jeden dzień w roku 
modlitwie, refleksji o tych, którzy cierpią na duszy i na cie-
le. Jan Paweł II we wspomnianym liście zaznaczył, że „ma 
on na celu uwrażliwienie ludu Bożego i – w konsekwencji 
– wielu katolickich instytucji działających na rzecz służ-
by zdrowia oraz społeczności świeckiej na konieczność 
zapewnienia lepszej opieki chorym; pomagania chorym 
w dowartościowaniu cierpienia na płaszczyźnie ludzkiej, 
a przede wszystkim na płaszczyźnie nadprzyrodzonej; 
włączenie w duszpasterstwo służby zdrowia wspólnot 
chrześcijańskich, rodzin zakonnych, popieranie coraz 
cenniejszego zaangażowania wolontariatu...”.

Sprawom ludzi chorych Jan Paweł II, sam doświadcza-
jący licznych chorób, poświęcił wiele miejsca w swoim 
nauczaniu. Często spotykał się z chorymi i niepełno-
sprawnymi, tak w Rzymie, jak i w czasie podróży apostol-
skich. Chorych prosił już na samym początku pontyfikatu 
o wsparcie modlitewne. 

Po raz pierwszy Dzień Chorego obchodzono w 1993 r., 
a główne uroczystości odbyły się wtedy w Lourdes i – czę-
ściowo – w Rzymie. W kolejnym roku miejscem central-
nych obchodów była Jasna Góra, a następnie: Jamusukro 
(Wybrzeże Kości Słoniowej, 1995), Guadalupe (Meksyk, 
1996), Fatima (1997), Loreto (1998), Harissa (Liban, 1999), 
Rzym (2000, połączone z Jubileuszem Chorych), Sydney 
(2001), narodowe sanktuarium katolików indyjskich 
w Vailankamy (2002), Lourdes (2004), Jaunde w Kame-
runie (2005), Adelajda w Australii (2006) i Seul w Korei 
Południowej (2007). 

W 2008 r., z racji 150. rocznicy objawień w Lourdes, Świa-
towy Dzień Chorego obchodzono ponownie w Lourdes. 
W 2013 r. temat Dnia został zaczerpnięty z przypowieści 
o miłosiernym Samarytaninie: „Idź, i ty czyń podobnie” 
(Łk 10, 37). Centralne uroczystości odbyły się w sanktu-
arium maryjnym w Altötting w Bawarii (Niemcy). 

Kościół towarzyszy ludziom chorym w sposób szcze-
gólny, zgodnie z poleceniem Jezusa zapisanym w za-
kończeniu Ewangelii św. Marka: „Na chorych ręce kłaść 
będą, i ci odzyskają zdrowie” (Mk 16, 18). 

Dla umocnienia w chorobie mamy specjalny dar – 
sakrament namaszczenia chorych. Olej chorych jest co 
roku błogosławiony w katedrach przez biskupa ordyna-
riusza podczas Mszy Krzyżma sprawowanej w poranek 

XXII Światowy 
Dzień Chorego
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Wielkiego Czwartku. Jest dostępny w każdej parafii, 
a sakrament namaszczenia chorych może być udzielany 
w każdym czasie chorym proszącym o niego. 

W Dniu Chorego w wielu kościołach sprawowane są 
specjalne nabożeństwa ze zbiorowym celebrowaniem 
sakramentu chorych. Na co dzień szafarzami tego sa-
kramentu są najczęściej kapelani szpitalni, w naszym 
kraju obecni w każdej placówce medycznej. Codziennie 
lub kilka razy w tygodniu odwiedzają oni chorych w sa-
lach szpitalnych, pooperacyjnych czy reanimacyjnych, 
umożliwiając spowiedź i przyjęcie Komunii św. Chorzy 
chodzący mogą uczestniczyć w Eucharystii sprawowanej 
w szpitalnych kaplicach. 

Obecność kapłana przy łóżku chorego ma duże zna-
czenie w procesie terapeutycznym. Kapelani są często 
powiernikami chorych, życzliwą rozmową pomagają 
opanować lęk i niepokój towarzyszące utracie zdrowia 
czy operacji. Najważniejszą jednak posługą kapelanów 
jest jednanie z Bogiem ludzi, którzy niejednokrotnie 
przez wiele lat zaniedbywali praktyki religijne. Często 
to właśnie szpital jest miejscem, gdzie w bezpośredniej, 
indywidualnej rozmowie z kapłanem można wyjaśnić 
wątpliwości dręczące przez lata. 

Coraz częściej księża kapelani korzystają z pomocy 
osób świeckich, tworząc zespoły duszpasterstwa chorych. 
Wielkim wsparciem są nadzwyczajni szafarze Komunii 
Świętej, dzięki którym kapłani mogą więcej czasu po-
święcić na sakrament pokuty i pojednania. Inni świeccy 
pomagają w czasie liturgii, prowadzą śpiew, przewodni-
czą modlitwom czy nabożeństwom. Czasem do zespo-
łów należą wolontariusze, którzy opiekują się chorymi, 
rozmawiają z nimi, zastępując nieobecne rodziny, dając 
świadectwo chrześcijańskiej postawy. 

Kapelan szpitalny pełni posługę nie tylko wśród cho-
rych, ale także wśród personelu szpitala, którego jest 
pracownikiem. Obecność osoby duchownej w miejscu, 
gdzie ratuje się ludzkie życie, ale i na co dzień obcuje ze 
śmiercią, stanowi ważne wsparcie i pomaga zwłaszcza 
wtedy, gdy trzeba przedyskutować problemy etyczne. 
Duszpasterstwo zawodów medycznych ma w naszym 
kraju długoletnią tradycję. 

Jeszcze jedną grupę podopiecznych kapelana szpital-
nego są rodziny chorych, wymagające szczególnej troski 
duszpasterskiej, zwłaszcza wtedy, kiedy rodzina  musi 
zmierzyć z niepomyślną diagnozą lub śmiercią bliskich. 

Do pomocy w dużych szpitalach, zwłaszcza w dni 
świąteczne, kierowani są klerycy. Alumni seminariów 
wielu diecezji odbywają jedną ze swoich wakacyjnych 
praktyk w placówkach leczniczych i opiekuńczych, żeby 
u zarania kapłańskiej drogi uwrażliwić się na potrzeby 
człowieka chorego. 

W Dniu Chorego wiele szpitali jest odwiedzanych przez 
biskupów, którzy spotykają się z pacjentami i celebrują 
uroczyste nabożeństwa.

Źródło: brewiarz.pl

Święty Walenty 
– patron zakochanych

Niewiele wiadomo o życiu św. Walentego. Według nie-
których przekazów był on kapłanem rzymskim, który ze 
św. Mariuszem i jego rodziną opiekował się prześladowa-
nymi za wiarę. W 268 r., za panowania cesarza Aureliana, 
już jako biskup Terni w Umbrii był torturowany i został 
ścięty, ponieważ nie chciał wyrzec się wiary.

Od średniowiecza św. Walenty jest patronem pokoju 
oraz pszczelarzy. Był też czczony jako patron chorych na 
padaczkę, nazywaną „chorobą świętego Walentego”.

W średniowieczu pojawił się zwyczaj, że w dniu 
św. Walentego los „przeznaczał dla siebie” pary młodych 
ludzi. Po wymianie prezentów pozostawali oni przez rok 
narzeczonymi, po czym zawierali małżeństwo.

Podobno św. Walenty miał zwyczaj ofiarowywać kwiat 
ze swego ogrodu młodym ludziom. Przynosiło to ponoć 
szczęście w małżeństwie. Biskup wyznaczył jeden dzień 
w roku, w którym zbiorowo błogosławił sakrament mał-
żeństwa. Dzień ten obchodzony jest jako walentynki.

Dzisiaj wspomnienie św. Walentego stało się okazją 
do obdarowywania się drobnymi prezentami. Dobrym 
pomysłem jest z pewnością propozycja pielgrzymki na-
rzeczonych i zakochanych do miejsca, gdzie znajdują 
się relikwie tego świętego. W Polsce jednym z miejsc 
kultu św. Walentego jest fara chełmińska. Od XVII w. 
w tym miejscu są bowiem przechowywane relikwie św. 
Walentego. Stare zapisy wspominają o tym, że relikwie 
te słynęły wieloma cudami i uzdrowieniami. W Wiel-
kopolsce, w miejscowości Krobia, znajduje się jedyne 
w Polsce sanktuarium św. Walentego. 
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Z DZIEJÓW PARAFII 

Biskup 
Michał Jan Marszewski

Urodził się 13 grudnia 1800 r. w Gdańsku w rodzinie 
szlacheckiej, spokrewnionej z rodzinami niemieckimi. 
Do 1809 r. uczył się w miejscowych szkołach, a w latach 
1809–1812 w gimnazjum jezuickim w Szotlandzie pod 
Gdańskiem. Po zamknięciu szkoły w Szotlandzie rodzice 
przenieśli go do gimnazjum reformatów w Wejherowie, 
w którym pobierał nauki w latach 1813–1818. W 1819 r. 
rozpoczął naukę w seminarium duchownym we Wło-
cławku. Wyróżniał się dobrymi wynikami, czym za-
skarbił sobie szacunek kolegów i profesorów. Ukończył 
seminarium 22 lutego 1823 r. święceniami diakonatu. 
Święcenia kapłańskie otrzymał 17 sierpnia 1823 r.

Dalsze życie i praca M.J. Marszewskiego związane były 
z Włocławkiem, w tym także w znacznej mierze 

z katedrą włocławską. Pracował tu 14 lat (do 
1837 r.) jako wikariusz katedry ( jeszcze jako 
diakon, wyróżniający się pięknym głosem i śpie-
wem w czasie nabożeństw). Był także zaanga-

żowany w konsystorzu generalnym (mianowany 
na stanowisko notariusza w 1825 r.). Od 1826 r. 

wykładał język niemiecki we włocławskim 
seminarium duchownym oraz głosił ka-
zania dla niemieckojęzycznych katolików 
Włocławka i okolic. Podczas rządów bp. 
Walentego Bończy-Tomaszewskiego pełnił 

funkcję kanonika kaznodziei katedralne-
go (od 1838 r.), co upoważniało go do 

pobierania dochodów z beneficjum 
parafii w Wieńcu. Głosząc kazania 
w uroczyste święta w katedrze, 
upamiętnił się jako mówca, który 
nie silił się na wykwintny styl, ale 

przekazywał prawdy Boże „w sposób 
przystępny i zrozumiały”. Dwukrotnie, 

pod nieobecność bp. W. Tomaszewskie-
go, administrował w jego zastępstwie 

diecezją włocławską (od 1818 r. zwaną ku-
jawsko-kaliską). W 1836 r. przejął obowiązki 
prokuratora kapituły katedralnej oraz jej 

sekretarza, a w 1848 r. otrzymał godność 
prałata scholastyka.
Po śmierci biskupa ordynariusza Walentego 

Tomaszewskiego, M.J. Marszewski został 18 stycz-
nia 1850 r. wybrany na wikariusza kapitulnego 
i administratora diecezji. Na biskupa diecezji 
kujawsko-kaliskiej został wyznaczony przez cara 
Aleksandra II, a wybór ten został potwierdzony 
przez Stolicę Apostolską 18 września 1856 r. Kon-
sekracja odbyła się 27 stycznia 1857 r. w archika-

tedrze warszawskiej, a 15 lutego 1857 r. odbył się 
uroczysty ingres do katedry włocławskiej.

Dużym osiągnięciem biskupa Marszewskiego 
było faktyczne przeniesienie z powrotem stolicy 
biskupiej do Włocławka (trzej jego poprzednicy 
zmuszeni zostali przez władze moskiewskie do 
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urzędowania w Kaliszu). W 1858 r. odzyskał od władz 
rosyjskich połowę frontowej części pałacu biskupiego, 
który od 1818 r. był zajęty na siedzibę szkoły wydziało-
wej prowadzonej przez pijarów (druga część nadal była 
zajmowana przez szkołę). Po przebudowaniu go w la-
tach 1858–1861, według projektu Franciszka Tournelle’a 
i Jana Zdziennickiego, zamieszkał w nim, a w 1864 r. 
przeniesiona tam została także kuria biskupia.

Marszewski szczególną życzliwością otaczał semina-
rium duchowne we Włocławku. Jeszcze zanim został 
biskupem, w latach 1851–1853 wspierał gruntowną 
restaurację kościółka seminaryjnego św. Witalisa. Jako 
biskup w 1861 r. nadał nowe ustawy seminarium, ma-
jące na celu podniesienia jego poziomu. 

Jako gorliwy duszpasterz biskup Marszewski troszczył 
się o stan kościołów swojej diecezji. Na potrzeby katedry 
włocławskiej przeznaczył część swoich oszczędności 
przekazanych w 1859 r. kapitule katedralnej. Usilnie 
zabiegał u władz carskich o pozwolenia na budowę 
nowych świątyń, zachęcał do ich budowy kapłanów 
w diecezji i konsekrował nowe świątynie. Poświęcił 
nowe świątynie: w Licheniu (18 X 1858), Ciążeniu (4 VII 
1858), Wąsoszu (4 IX 1859), Kutnie (26 VII 1860), Bro-
niewie (30 IX 1860), Tokarach (26 X 1862) i Ostrowąsie 
(16 IX 1866). Kilka innych, dzięki biskupowi, zostało 
odbudowanych.

Nie obce mu były sprawy społeczne. Wielką jego tro-
ską była kwestia poprawy bytu chłopów folwarcznych, 
podjęta w liście do duchowieństwa (7 I 1862), co jednak 
nie spotkało się z powszechnym zrozumieniem i akcep-
tacją. W swoim liście bp Marszewski zalecał zakładanie 
szkół ludowych oraz poprawę stanu katechizacji. Było 
to działanie zbieżne z jego dotychczasową działalno-
ścią charytatywną – od 19 I 1849 r. był członkiem Rady 
Opiekuńczej Zakładów Dobroczynnych w powiecie wło-
cławskim. Z poręki tej instytucji opiekował się szpitalem 
św. Antoniego we Włocławku.

Działalność biskupa Marszewskiego podczas mani-
festacji przedpowstaniowych oraz powstania stycznio-
wego jest trudna do jednoznacznej oceny. Z początku 
biskup pozostawał obojętny wobec tych wydarzeń, 
jednak z upływem czasu stawał się coraz bardziej nie-
chętny angażowaniu się Kościoła w sprawy polityczne. 
W maju 1861 r. wydał zakaz odprawiania nabożeństw 
patriotycznych na terenie swojej diecezji, polecił tak-
że odczytywanie z ambon oraz ścisłe przestrzeganie 
wszelkich rozporządzeń rosyjskich. W odpowiedzi na 
to część księży na zjeździe w Zagórowie zdecydowała 
się na protest, grożąc biskupowi wypowiedzeniem po-
słuszeństwa (1861). Taka postawa bp. Marszewskiego 
spotkała się też z potępieniem w innych diecezjach 
polskich.

Inny aspekt postawy biskupa Marszewskiego uwi-
docznił się w momencie wybuchu powstania stycznio-
wego, gdy – jak twierdzili naoczni świadkowie – „biskup 

i jego sztab były ucieczką dla powstańców”. Osłaniał 
księży zaangażowanych w organizowanie demonstracji 
narodowych, którym groziły represje carskie. Jego sprze-
ciw budziła także kwestia ingerowania władz carskich 
w wewnętrzne sprawy poszczególnych parafii. Po incy-
dencie w czasie odpustu w Izbicy Kujawskiej w 1861 r., 
gdy rosyjscy żołnierze napadli na pielgrzymkę z Brdo-
wa i zabrali chorągiew kościelną, biskup Marszewski 
zgłosił swój protest i zażądał ukarania sprawców oraz 
naprawienia szkody. W liście z 10 października 1861 r. 
wyraził swoje oburzenie z powodu naruszenia świętości 
ceremonii religijnej, kiedy na pogrzebie w Radziejowie 
żołnierze carscy przeprowadzili rewizję trumny.

Bezpośrednie zaangażowanie w powstanie roku 1863 
duchowieństwa diecezji kujawsko-kaliskiej nigdy jednak 
nie zyskało aprobaty biskupa Marszewskiego. W sposób 
zdecydowany domagał się od podległych mu kapłanów 
wycofania się z życia konspiracyjnego. Sceptycznie za-
patrywał się na walkę zbrojną, nie wierzył w jej sens. 
Stał na stanowisku pracy organicznej oraz szerzenia 
oświaty i poprawy doli ludu. Uważał, że obojętność 
religijna i zepsucie obyczajów destrukcyjnie wpływa-
ją na naród, w związku z tym należy raczej dążyć do 
odnowienia moralnego społeczeństwa, a nie nawoły-
wać do powstania. Jego niechęć do walki zbrojnej nie 
wynikała ze złej woli, lecz z innego punktu widzenia. 
Trudno jednak wytłumaczyć odprawienie przez bp. 
Marszewskiego galowego nabożeństwa w czerwcu 
1864 r. z okazji ogłoszenia dekretu uwłaszczeniowego 
oraz podpisanie „adresu wiernopoddańczego” do cara 
Aleksandra II po upadku powstania styczniowego.

Otrzymał kilka znaczących odznaczeń. W maju 1862 r., 
podczas pobytu w Rzymie na kanonizacji męczenników 
japońskich z XVI w., uzyskał od papieża tytuł asystenta 
tronu papieskiego, od senatu rzymskiego tytuł patry-
cjusza rzymskiego, a od akademii Quiritum honorowe 
członkostwo. Posiadał także – niechlubne z dzisiejszej 
pespektywy dla Polaka – odznaczenia rządu moskiew-
skiego: Order św. Anny i św. Stanisława I klasy oraz 
św. Włodzimierza III klasy.

Zmarł, po ciężkiej chorobie, we Włocławku, w nocy 
z 3 na 4 września 1867 r. Pochowany został w podzie-
miach katedry włocławskiej, w krypcie, którą wybudo-
wał dla biskupów włocławskich.

Biskupa Michała Jana Marszewskiego upamiętnia 
epitafium, umieszczone na pierwszym filarze nawy 
głównej w bazylice katedralnej, powstałe po śmierci 
biskupa. Jednym z elementów epitafium jest portret 
bp. Mraszewskiego. Kopia tego portretu znajduje się 
w pałacu biskupim we Włocławku

Na podstawie: Włocławski słownik biograficzny, t. 2, 
Włocławek 2005, s. 116–118.

W posłudze biskupiej Michała Jana Marszewskiego wspo-
magał biskup pomocniczy Tadeusz Łubieński (1856–1867).
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Średniowieczny witraż 
z katedry włocławskiej

Witraże wytwarzano już w VIII wieku w Syrii i Egip-
cie. Rozkwit sztuki witrażowej w Europie przypadł na 
okres karoliński we Francji. W średniowieczu witraże 
zastępowały malowidła ścienne. Pełniły rolę Biblii ubo-
gich (Biblia pauperum). Nieznającym języka łacińskiego 
i nieumiejącym czytać przybliżały wydarzenia i postaci 
opisane w Starym i Nowym Testamencie.

Jednym z cenniejszych zabytków katedry włocławskiej 
jest gotycki witraż, znajdujący się obecnie w kaplicy św. 
Barbary. Należy on do grupy najstarszych zachowanych 
witraży w Polsce. Zachowane we Włocławku 23 kwatery 
prawdopodobnie powstały około roku 1360. Nie wiado-
mo jednak w jakim warsztacie i mieście. Hipotezy mówią 
o Toruniu, Krakowie, Włocławku lub imporcie z Zachodu. 

Nie wiadomo, czy zachowane kwatery witraża stano-
wią pozostałość wszystkich okien w prezbiterium, czy 
też fragmenty trzech okien absydy. Nie ma na ten temat 
żadnych przekazów. Zachowane kwatery świadczą o wy-
sokim poziomie warsztatu, w którym zostały wykonane. 

Do końca XIX wieku gotycki witraż znajdował się 
w środkowym oknie absydy, w prezbiterium. Dziś w tym 
oknie można podziwiać dzieło Józefa Mehoffera, przed-
stawiające Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny.

W czasie prowadzonych pod koniec XIX i na początku 
XX w. prac regotyzacyjnych w katedrze kwatery gotyc-
kiego witraża rozmieszczono w dwóch oknach po obu 
stronach ołtarza głównego. W czasie wojny polsko-bol-
szewickiej, podczas ostrzeliwania Włocławka w dniach 
13–16 sierpnia 1920 r., kule armatnie uszkodziły 10 kwa-
ter zabytkowego witraża. Zostały one naprawione i od-
restaurowane w latach 1920–1928. Wróciły na swoje 
poprzednie miejsce, do bocznych okien absydy. 

W 1939 r., na kilka miesięcy przed wybuchem II wojny 
światowej, zostały zdemontowane i złożone w podzie-
miach katedry (miały być wysłane do Krakowa do kon-
serwacji), a na ich miejsce wstawiono witraże projektu 
Józefa Mehoffera, w ten sposób uzupełniając kompozycję 
artysty, gdyż rok wcześniej, w oknie centralnym zamonto-
wano witraż jego autorstwa. Dwie kwatery zostały wyjęte 
wcześniej (w 1936 r.) i złożone jako depozyt w Muzeum 
Narodowym w Krakowie; wróciły do Włocławka w czerw-
cu 1956 r., przywiezione przez ks. Jana Pawła Grajnerta, 
późniejszego proboszcza parafii katedralnej.

Pozostałe (21) gotyckie kwatery witraża przetrwały 
II wojnę światową we Włocławku, ale nieodpowiednie 
warunki przechowywania ujemnie wpłynęły na stan 
zabytku. Zostały odnowione w latach 1957–1959. Odno-
wiony witraż był eksponowany na wystawie w Muzeum 
Pomorskim w Toruniu (1958 r. – 8 pól) oraz w Muzeum 

Narodowym w Warszawie w 1959 r. (23 pola). W połowie 
sierpnia 1959 r. witraż wrócił do katedry włocławskiej 
i został umieszczony w kaplicy św. Barbary (nawa pół-
nocna) w formie ekspozycji muzealnej. Po następnej 
konserwacji przeprowadzonej w latach 1986–1987, 
staraniem proboszcza parafii katedralnej ks. Józefa Arab-
skiego, witraż umieszczono w oknie tejże kaplicy.

Obecnie można oglądać witraż składający się z 24 kwa-
ter, z czego jedna kwatera przedstawiająca nawiązujące 
do wezwania katedry, Wniebowzięcie Najświętszej Maryi 
Panny, została wykonana w 1958 r.

Pola ułożone są w trzech rzędach po 8 kwater. Trzy 
górne kwatery są nieco większe (54x74 cm). Pozostałe 
pola mają wymiary 54x61–62 cm.

Sceny przedstawione na witrażu wkomponowane są 
w medaliony (koła) o średnicy 50–50,5 cm, obramowane 
dwoma rzędami pereł. Medaliony wychodzą poza bor-
diurę tła, wchodząc w boczne, jasne pasy marginesu. Tło 
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strefy środkowej zawiera ornament z winnej latorośli. 
Boczne strefy mają tło składające się z rombów, w których 
umieszczone są czteroliście. Tła są obramowane z obu 
stron jednym rzędem, bordiurą, o ornamencie roślinnym 
oraz jasnym pasem marginesu. W kolorystyce witraża 
przeważa błękit (medaliony) i soczysta zieleń (tła).

Gotyckie pola witraża przedstawiają sceny z Nowego 
Testamentu (6), Starego Testamentu (14) oraz trzy pola 
górne przedstawiające: Głowę Chrystusa oraz postacie: 
Matki Bożej i św. Jana Chrzciciela.

Środkowa kolumna ukazuje sceny z dzieciństwa Jezusa 
oraz chrzest w Jordanie. Boczne kolumny przedstawiają 
osoby związane z Chrystusem: proroków Starego Testa-
mentu zapowiadających Mesjasza oraz Jego przodków. 

Średniowieczne witraże czyta się od dołu do góry, za-
tem omówienie poszczególnych kwater należy rozpocząć 
od scen umieszczonych najniżej.

Najniżej położona kwatera w środkowej kolumnie, czyli 
w cyklu Nowego Testamentu, przedstawia scenę ucieczki 
Świętej Rodziny do Egiptu. Ilustruje ona zdarzenie opi-
sane w Ewangelii św. Mateusza (Mt 2, 13–15). Scena 
pełna ekspresji, ale także prostoty (z uwagi na niewielką 
ilość miejsca, którą dysponował twórca). W geście św. 
Józefa, także sylwetce osiołka, widać pośpiech, z jakim 
wyruszają, chroniąc Dzieciątko Jezus. W postaci Matki 
Bożej tulącej Boskiego Syna widać strach.

Na następnym medalionie przedstawiona jest rzeź nie-
winiątek, o której można przeczytać w Ewangelii św. Ma-
teusza (Mt 2, 16–18). Scena ukazuje jednego z siepaczy 
Heroda w stroju XIII-wiecznego rycerza, wyrywającego 
dziecko z objęć matki i przebijającego je mieczem.

Trzecia kwatera przedstawia powalenie bożków egip-
skich. Scena ta została wzięta z apokryfu, tzw. Ewangelii 
Pseudo-Mateusza. Sceny z apokryfów były często wyko-
rzystywane przez średniowiecznych artystów. Uzupełniały 
one biblijną wiedzę, przede wszystkim o dzieciństwie 
Jezusa, także Maryi. Wspomniany apokryf podaje, że pod-
czas ucieczki do Egiptu Święta Rodzina zatrzymała się 
w mieście Hermopolis, w którym nie mogła znaleźć nocle-
gu. Wreszcie uciekinierzy znaleźli schronienie w egipskiej 
świątyni, w której znajdowało się 365 posągów bóstw. Po 
wejściu Świętej Rodziny do środka wszystkie pospadały 
i porozbijały się. Z uwagi na małą ilość miejsca na me-
dalionie artysta umieścił jedynie postać siedzącej Matki 
Bożej z Dzieciątkiem na ręku, a obok kolumnę, z której 
spada symbol bóstw egipskich – brunatny lew lub sfinks.

Kolejna kwatera przedstawia powrót Świętej Rodziny 
z Egiptu do Nazaretu, który wspomina Mateusz Ewan-
gelista (Mt 2, 19–23). W tej scenie widoczny jest spokój 
i radość. Aby zaznaczyć, że jest to powrót z Egiptu, osiołek 
idzie w przeciwnym kierunku niż w scenie ucieczki; jest 
też jasny – posiwiały ze starości.

Piąta kwatera przypomina odnalezienie Pana Jezusa 
w świątyni jerozolimskiej, opisane przez św. Łukasza 
Ewangelistę (Łk 2, 42–50). Artysta przedstawił moment 

odnalezienia dwunastoletniego Jezusa przez rodziców. 
Jezus dyskutował z uczonymi w Piśmie, którzy z braku 
miejsca nie zostali umieszczeni na medalionie.

Sceny z życia Chrystusa Pana kończy chrzest w Jorda-
nie. Postać Jezusa jest zanurzona do połowy w wodach 
Jordanu. Z prawej strony został ukazany św. Jan Chrzciciel, 
trzymający nad głową Jezusa wyciągniętą prawą rękę 
w geście wylewania wody. Z lewej strony anioł trzyma 
szatę Jezusa.

Siódma kwatera znajdująca się w tym cyklu jest te-
matycznie obca. Jest to bowiem dorobione w 1958 r. 
pole przedstawiające scenę Wniebowzięcia Matki Bożej.

Środkową kolumnę wieńczy kwatera, przedstawiająca 
Głowę Chrystusa w stylu bizantyńsko-romańskim.

Mimo, że większość scen kolumny środkowej przed-
stawia dzieciństwo Mesjasza, to jednak brak wśród nich 
najważniejszej sceny tego okresu – narodzenia Jezusa.

Zachowane kwatery nawiązujące do Starego Testa-
mentu, przedstawiają po dwie postaci patriarchów i pro-
roków. Każda postać trzyma wstęgę ze swoim imieniem 
w języku łacińskim.

Prawa kolumna, patrząc oczywiście od dołu, ukazuje 
następujące postaci biblijne: Malachiasza i Józefa, Moj-
żesza i Jonasza, Henocha i Eliasza, Izajasza i Daniela, 
Ozjasza i Joatama, Zorobabela i Jechoniasza, Eleazara 
i Sadoka. Strefę tę wieńczy kwatera z postacią św. Jana 
Chrzciciela, zwróconą w stronę Chrystusa na górnej 
środkowej kwaterze. Zestawienie osoby proroka Ma-
lachiasza ze św. Józefem stanowi zapewne połączenie 
cyklu profetycznego (przedstawienia proroków) z cyklem 
genealogicznym (protoplaści Mesjasza).

Lewa kolumna zaś przedstawia (patrząc od dołu): 
Abrahama i Izaaka, Dawida i Salomona, Roboama i Sala-
tiela, Jozafata i Jorama, Ezechiela i Jeremiasza, Habakuka 
i Micheasza, Zachariasza i Balaama. Strefę tę wieńczy 
kwatera z postacią Najświętszej Maryi Panny, Matki 
Jezusa Chrystusa.

Postacie widoczne na bocznych kolumnach można 
pogrupować w dwa cykle: profetyczny, przedstawiający 
trzynastu proroków Starego Testamentu zapowiadają-
cych przyjście Mesjasza. Są to: Mojżesz i Jonasz, Henoch 
i Eliasz, Daniel i Izajasz, Jeremiasz i Ezechiel, Micheasz 
i Habakuk, Zachariasz i Balaam, Malachiasz (na meda-
lionie razem ze św. Józefem). Ten cykl wieńczy św. Jan 
Chrzciciel – postać z przełomu Starego i Nowego Testa-
mentu, bezpośredni poprzednik Mesjasza. 

Drugi cykl można nazwać genealogicznym. Spośród 
40 przodków wymienionych w rodowodzie Jezusa Chry-
stusa w Ewangelii św. Mateusza (Mt 1, 1–17) na witrażu 
można zobaczyć 15. Są to: Abraham i Izaak, Dawid i Salo-
mon, Roboam i Salatiel, Jozafat i Joram, Ozjasz i Joatam, 
Jechoniasz i Zorobabel, Eleazar i Sadok oraz św. Józef (na 
medalionie razem z prorokiem Malachiaszem). Ten cykl 
zamyka niejako Maryja, Bogurodzica. 

UH
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Ofiarowanie Jezusa w świątyni mal. Giovanni Bellini, 1493 r.

KALENDARZ LITURGICZNY

Święto Ofiarowania Pańskiego – 2 II

Czytanie I (Ml 3, 1–4)
Prorok Malachiasz zapowiada przyjście Anioła Przymie-

rza, pod którym to określeniem należy rozumieć Mesjasza 
(który zawarł przecież Nowe Przymierze; stąd właśnie 
Anioł Przymierza). Innym określeniem owego Anioła Przy-
mierza jest określenie „Pan” (gr. Kyrios), w którym kryje się 
aluzja do bóstwa wysłannika Boga. Również w słowach 
„przybędzie do swojej świątyni” komentatorzy podnoszą 
myśl o bóstwie Anioła Przymierza, bowiem świątynia 
(hebr. Ihekal) zawsze uchodziła za własność samego 
Boga. Tak więc tytuł Anioła Przymierza jest równoznaczny 
z innymi tytułami, którymi prorocy starotestamentalni 
obdarzali mającego nadejść Mesjasza, jak np. król (Ps 2), 
kapłan (Ps 110, 4) czy prorok (Pwt 18, 15). 

Działalność Mesjasza – Anioła Przymierza – Malachiasz 
przyrównuje do pracy foluszników (którzy wybielali tka-
niny za pomocą znanego w starożytności środka oczysz-
czającego, jakim był popiół ze specjalnych drzew – tzw. 
borit) i złotników (którzy przez wypalanie w piecach 
metalurgicznych usuwali żużel ze szlachetnych metali).

Czytanie II (Hbr 2, 14–18)
W Ewangeliach – zwłaszcza w Ewangelii św. Jana – 

całe dzieło zbawcze Chrystusa przedstawione jest jako 
zwycięstwo nad szatanem. Gdy nadeszło apogeum od-
kupieńczej ofiary Jezusa, ujawniła się i moc (nie wszech-
moc) szatana. „W czasie wieczerzy, gdy diabeł nakłonił już 
serce Judasza” (J 13, 2) – czytamy u Jana. A zaraz potem: 
„A po spożyciu chleba wszedł w niego szatan” (J 13, 27). 
Przez swoją śmierć Chrystus pokonał „księcia tego świa-

ta” (J 13, 27). Pokonanie szatana ukazuje autor Listu do 
Hebrajczyków, jako główny cel przyjścia Chrystusa, który 
na miejsce królestwa szatana ustanawia Boże Królestwo. 
Przez swoje zwycięstwo Jezus uwalnia i tych, jak pisze 
autor, którzy „przez bojaźń śmierci podlegli byli niewoli”.

Wszystkie kultury orientalne znały lęk przed śmiercią. 
Seneka pisał: „Nie śmierci boimy się, lecz myśli o śmierci” 
(Ep. 30, 17). Pesymizm Greków podzielali i Egipcjanie, 
i Asyryjczycy, i Izraelici, którzy lękali się swego Szeolu, tak 
samo jak Asyryjczycy swego aralhi (= miejsca przerażenia, 
pragnienia i ciemności). „O śmierci, jakże gorzka jest myśl 
o tobie” – wołał starotestamentalny mędrzec (Koh 41, 1).

Po Chrystusie, dzięki Jego dziełu, człowiek uwolniony 
został od lęku przed śmiercią – to chce właśnie powie-
dzieć dziś autor Listu do Hebrajczyków. Zbawiciel umiera-
jąc i zmartwychwstając przekonał nas, że śmierć nie jest 
dla chrześcijan straszna. Nasza ufność – argumentuje 
autor natchniony – bierze się stąd, że Chrystus umarł 
jako człowiek, nie zaś jako anioł czy jakaś nadludzka 
postać. Stąd też, w czym został „doświadczony, w tym 
może przyjść z pomocą”.

Ewangelia (Łk 2, 22–40)
Kobieta – według prawa żydowskiego – przez 40 dni 

po urodzeniu chłopca, a przez 80 po powiciu dziewczynki, 
uważana była za nieczystą. Po tym czasie poddawała się 
formalnemu oczyszczeniu w świątyni jerozolimskiej, skła-
dając przy tym ofiarę. Dwa gołąbki albo parę synogarlic 
składali – jako dar symboliczny – najbiedniejsi. Również 
za dziecko – jeśli było pierworodne – składano ofiarę; na 
ogół pieniężną – 5 syklów (dziś równowartość około 20 
dolarów). Wszystko bowiem co w Izraelu pierworodne – 
od upraw polnych, przez zwierzęta aż do ludzi – należało 
według prawa do Boga (por. Rdz 4, 4; Wj 13, 11–16). 
Czyniono to na pamiątkę ocalenia pierworodnych Izraela 
w Egipcie, w czasie nocy paschalnej. 

Składanie wykupu za ludzi było przeciwstawieniem 
się kultom pogańskim, w których składano w ofierze 
bożkom pierworodne dzieci. Przepis prawa o wykupie 
miał zatem pouczyć, że Bóg brzydzi się ofiarami z ludzi.

5 niedziela zwykła – 9 II

Czytanie I (Iz 58, 7–10)
Przez dobre uczynki człowieka „wschodzi jego świa-

tło”, „poprzedza go sprawiedliwość” i „chwała Jahwe 
idzie za nim”. W języku proroka Izajasza i całego Starego 
Testamentu te trzy wyrażenia: światło, sprawiedliwość 
i chwała są stosowane zamiennie i wyrażają ideę bliskiej 
obecności Boga. Określenie „chwała Jahwe” oznacza 
nawet samego Boga zbawiającego. Znamienne, że gdy 
Biblia określa Boga opisowo – „chwała Jahwe” – zawsze 
mówi o zbawczym działaniu Boga. „Chwała Jahwe” jest 
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więc synonimem zbawienia. Bóg objawia swą chwałę, 
ratując człowieka, zbawiając go. Bóg Biblii jest Bogiem 
dlatego, że zbawia człowieka. Gdy człowiek czyni do-
brze – mówi dzisiejsze pierwsze czytanie – idzie za nim 
„chwała Jahwe”, czyli Bóg zbawiający. Przez dobre uczynki 
zbawiamy się, oto myśl główna czytania.

„Jahwe” to oryginalne Imię Boga w Starym Testa-
mencie, objawione przez Niego samego Mojżeszowi 
(Wj 3, 14). W języku polskim to hebrajskie określenie 
można oddać opisowo przez: „Ten, który jest”.

Czytanie II (1 Kor 2, 1–5)
Paweł przebywał w Koryncie w 51–52 roku, podczas 

drugiej podróży misyjnej. Po przeszło czterech latach 
– zaniepokojony nieporządkami i nadużyciami, jakie 
nastąpiły w młodej gminie – kieruje w 57 roku, odbywa-
jąc trzecią podróż misyjną, Pierwszy List do Koryntian. 
Przypomina Koryntianom – skłonnym przez swe portowe 
zamieszkanie do wysłuchiwania nowinek i mądrości 
z całego świata – że prawdziwa mądrość zawarta jest 
w Krzyżu Chrystusa.

Ewangelia (Mt 5, 13–16)
W trzecim czytaniu – podobnie jak w pierwszym – 

dobre uczynki człowieka przyrównywane są do światła. 
Symbolika światła u ludów starożytnego Wschodu była 
szczególnie rozwinięta. Biblia całą historię ujmuje jako 
ścieranie się światłości z ciemnością. Sam Bóg – według 
Biblii – jest Światłością. Światłość ta ujawniła się w spo-
sób szczególny w Chrystusie Jezusie, który mówi sam 
o sobie – „jestem Światłością świata” (J 9, 5). 

Wiernych Bogu Biblia określa mianem „synów świa-
tłości” – ich życie jest zaprzeczeniem postępowania 
„synów ciemności”. Życie nasze jest dążeniem do Świa-
tłości wiekuistej (Ap 22, 4–5). Światłość wiekuista będzie 
nam świeciła. Jako „synowie światłości” mamy świecić 
przed ludźmi – dla chwały Bożej, aby ukazywać zbawczą 
Bożą miłość. 

Nie stawia się światła pod korcem. Korzec to miara 
produktów sypkich i płynnych (15 l). Inną powszechnie 
używaną miarą był garniec (4,5 l). Naczynie zwane kor-
cem służyło niekiedy – zwłaszcza w uboższych rodzinach 
– po odwróceniu do góry dnem za świecznik; stawiano 
na nim lampki oliwne, aby „świeciły wszystkim, którzy 
są w domu”.

6 niedziela zwykła – 16 II

Czytanie I (Syr 15, 15–20)
Księga Syracha (albo inaczej Syracydesa, albo jeszcze 

inaczej Eklezjastyk) jest zbiorem różnorakich nauk poma-
gających osiągnąć praktyczną mądrość. Biblia rozróżnia 
pomiędzy wiedzą a mądrością. Wiedzę można rozwi-

jać, samemu doskonalić. Jest jednak przymiot znacznie 
ważniejszy, cenniejszy i samodzielnie nieosiągalny – to 
mądrość. Udziela jej tylko Bóg. 

Księga Syracydesa jest jednym z niewielu utworów 
Starego Testamentu (oprócz niektórych ksiąg prorockich), 
który nosi podpis autora – Jezusa, syna Syracha. Staro-
żytność semicka nie znała zwyczaju podpisywania dzieł. 
Księga Syracydesa powstała w języku hebrajskim, w II w. 
przed Chrystusem i zaraz też przełożona została na język 
grecki. W pięknych i głębokich słowach Syrach ukazuje 
przemijanie i wieczność. We fragmencie zaś, który jest 
dziś pierwszym czytaniem, mówi o wolności człowieka 
i odpowiedzialności za nią. Człowiek może wybierać, 
ale musi liczyć się z konsekwencjami swoich wyborów.

Czytanie II (1 Kor 2, 6–10)
U Pawła „doskonały” to synonim określeń „święty” 

i „chrześcijanin”. Doskonałym, czyli żyjącym duchem 
Ewangelii Chrystusowej głosi Paweł mądrość Krzyża. 
„Czego oko nie widziało, ani ucho nie słyszało” to cytat 
z apokryficznego dzieła zatytułowanego Apokalipsa Elia-
sza, które nie weszło do zbioru (kanonu) ksiąg świętych. 

W listach Pawłowych spotykamy się parokrotnie 
z nawiązaniami do literatury starożytnej (do Kleante-
sa, Aratusa, Menandra czy Epimenidesa), co świadczy 
o wszechstronnym – nie tylko judaistycznym, ale i hel-
lenistycznym – wykształceniu Apostoła.

Ewangelia (Mt 5, 17–37)
Trzecie czytanie to znaczna część Chrystusowego „Ka-

zania na górze”, do którego wstęp liturgia prezentowała 
nam w dwie poprzednie niedziele. „Kazanie na górze” to 
Magna Charta całej Ewangelii. „Prawo” (po hebr. Torach) 
i „Prorocy” (po hebr. nebiim) to skrótowe określenie 
całego Starego Testamentu. Jota (jod) to najmniejsza 
litera alfabetu hebrajskiego. „Uczeni w Piśmie” – to 
znawcy treści prac interpretacji ksiąg świętych, którzy 
oddawali się zawodowo ich tłumaczeniu i wykładaniu. 
Raka – to popularne określenie obraźliwe; dosłownie 
z języka aramejskiego – którym mówił Chrystus i Jemu 
współcześni – „pusta głowa”; tyle co nasze „Głupcze, 
nieuku, idioto”. Zachowanie w Ewangeliach tego okre-
ślenia w jego oryginalnym aramejskim brzmieniu, tak 
jak zostało wypowiedziane przez Chrystusa, pozwala 
nam dotrzeć do najbardziej pierwotnej katechezy i nauki 
Jezusa (tzw. ipsissima verba).

W Ewangeliach mamy cały szereg takich wyrażeń: 
talitha kum – dzieweczko wstań (Mk 7, 41), Abba – Ojcze 
(Mk 14, 36), effatha – otwórz się (Mk 7, 34). Te – jak je 
nazywają komentatorzy – oryginalne słowa Chrystusa 
świadczą dobitnie, że wspólnota uczniów Jezusa przy-
wiązywała wielką wagę do nieskażonego przekazu nauki 
Mistrza. Świadczy właśnie o tym dobitnie zachowanie 
w kulturze i języku greckim owych pierwotnych wyrażeń 
i określeń aramejskich.
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7 niedziela zwykła – 23 II

Czytanie I (Kpł 19, 1–2.17–18)
Księga Kapłańska mówi dziś o Bogu, że jest on Święty 

(qados). Określenie to miało dla Izraelitów niezwykle 
bogatą treść. Przede wszystkim znaczyło, iż Bóg jest trans-
cendentny. Autorzy biblijni byli często bezradni, gdy im 
przychodziło opisać świętość Boga. Stąd – zgodnie z se-
mickim obrazowym sposobem mówienia – powiadali, że 
w Bogu wszystko jest święte: święte jest Jego imię (Iz 57, 
13); osoba (Am 6, 8); królestwo (Wj 19, 6); słowa (Jr 23, 9).

Bóg jest samą świętością – wyrażano to, zgodnie z du-
chem języka hebrajskiego, w trisagionie: „Święty, Święty, 
Święty”. Bóg był jednak nade wszystko – jak z lubością Go 
określa Deuteroizajasz – „Świętym Izraela” (np. 10, 17). 
Święty Izraela to znaczy tyle co Wybawiciel. Bóg święty to 
znaczy zbawiający, pochylający się nad człowiekiem, pod-
noszący i przygarniający go. Gdy Izraelita mówił o Bogu, 
że jest święty, to wyrażał przez to wiarę w nieustanne 
działanie zbawcze Boga. Bóg jest święty – to znaczy działa, 
permanentnie uświęca świat, okazuje mu miłość.

Bóg jest miłością – oto dalszy wniosek z licznych 
analiz biblijnych – dlatego właśnie, że jest Święty. Stąd 
w Nowym Testamencie (rozwój objawienia) określenie 
„Bóg jest święty” zastąpiono przez „Bóg jest Miłością”. 
O. Spiq: „Istota świętości zawiera się w istocie miłości”. 
Tak więc Świętość jest rzeczywistością aktywną, łączy 
się z nią działanie. Gdy mówimy: Święty, Święty, Święty 
(w każdej Mszy św.), wyrażamy wiarę, że Bóg nasz jest 
Bogiem miłującym człowieka i zawsze (choć tego nie 
rozumiemy – np. w cierpieniu) działającym dla jego 
ostatecznego zbawienia.

Księga Kapłańska nakazuje dziś, abyśmy i my byli 
święci. To znaczy miłowali, działali dla zbawienia (swo-
jego i świata). W Starym Testamencie świętość Boga 
wyrażała się w ojcostwie wobec ludzi. W czym ma się 
wyrażać nasza świętość? W braterstwie wobec bliźniego. 
Widać to z końcowych wersetów czytania, które mówią 
o praktycznym odzwierciedleniu wewnętrznej świętości 
człowieka. „Nie powinieneś nienawidzić Brata swego”. 

Pasterze polscy od Wielkiej Nowenny mówią nam 
o zagrażających plagach społecznych: nietrzeźwości, 
niemoralności, nienawiści. Osobista świętość (= miłość 
w działaniu) każdego wierzącego zwłaszcza, zmniejsza 
moc owych plag. Z całą mocą zwraca się do nas dziś 
natchnione słowo: „Powinniście być świętymi”. To nie za-
lecenie tylko, lecz nakaz, zadanie, obowiązek, imperatyw.

Czytanie II (1 Kor 3, 16–23)
Niedojrzałość młodych adeptów chrześcijańskiej gmi-

ny korynckiej przejawiała się m.in. w tym, że nadto cenili 
sobie ludzkie tylko umiejętności i zdolności retoryczne 
głosicieli Ewangelii. Koryntianom głosił Ewangelię Pa-
weł ze swymi współpracownikami (był w tym mieście 
czterokrotnie), dalej, w osobnej misji Apollos – uczony 

Żyd aleksandryjski (Aleksandria była wtedy – zwłaszcza 
ze względu na swą słynną bibliotekę – jednym z najzna-
mienitszych ośrodków kultury i myśli) oraz Kefas (czyli 
Piotr), co do obecności którego w Koryncie nie ma in-
nych dowodów poza wzmianką w liście biskupa Koryntu 
Dionizego (II w.) do Rzymian, w którym czytamy: „Przez 
to nauczanie – pisał Dionizy do Rzymian – wchodzicie 
w szczególną wspólnotę z posiewem, którego dokonywali 
Piotr i Paweł w Rzymie i Koryncie i dzięki któremu my 
również otrzymaliśmy niejedno pouczenie. Po wspólnie 
prowadzonym dziele nauczania obaj, również w Italii, 
w tym samym czasie ponieśli śmierć męczeńską” (Eu-
zebiusz, HE II, 25).

Niezależnie od tego, czy Piotr był osobiście w Koryn-
cie, jest rzeczą pewną, że – jak zaświadcza Pierwszy List 
do Koryntian – była tam niemała grupa niedojrzałych 
chrześcijan, którzy utworzyli – jakbyśmy to dziś powie-
dzieli – swego rodzaju „partię Piotrową”, a przeciwsta-
wiali się innym głosicielom Ewangelii. Owe – używając 
dzisiejszego języka – separatystyczne dążenia Koryntian 
gani św. Paweł.

Wśród szeregu argumentów przypomina Apostoł 
Koryntianom prawdę, że wszyscy są świątynią Boga. 
Hołdowanie zatem jakimś subiektywnym upodobaniom 
i preferencjom estetycznym (niektórzy z Koryntian – do-
rzućmy – szczególnie chcieli słuchać kazań biegłego w re-
toryce Apollosa) niszczy jedność Kościoła. Owe niezdrowe 
egzageracje, które ganił Apostoł, grożą i dzisiejszym 
chrześcijanom. Najważniejszą rzeczą jest – jak pisze dziś 
św. Paweł – byśmy „byli Chrystusa”, byśmy pamiętali, że 
jesteśmy „świętą świątynią”, czyli wspólnotą miłości.

Ewangelia (Mt 5, 38–48)
Przykazanie miłości bliźniego, jak wynika to z dzisiejszej 

lektury Księgi Kapłańskiej, znane było już w Starym Pra-
wie. Chrystus ustanawia nowy zakres dawnego przykaza-
nia miłości: nie tylko miłość bliźniego, ale nawet miłość 
nieprzyjaciół obowiązuje Jego wyznawców. Przykazanie 
miłości w Starym Testamencie miało zawężony zakres: 
odnosiło się do przyjaciół, bliskich, członków własnego 
rodu, a co najwyżej obcych mieszkających na terenie 
Izraela. 

Postulat, by miłować cudzoziemca – zawarty w Pwt 
1, 18–19 – nie znalazł szerszego zastosowania w czasach 
przedchrystusowych. Nowość nauki Chrystusa – nowego 
prawa uwidacznia się w tym, że miłość ma odtąd być bez-
graniczna, bez żądnych wyjątków. Rabini bowiem uczyli, 
tak jak było w Starym Prawie: „Miłuj bliźniego swego”, ale 
natychmiast dodawali swój komentarz, którego w Piśmie 
nie było: „Będziesz nienawidził nieprzyjaciela swego”. Ten 
ludzki dodatek Nowe Prawo Chrystusa odrzuca. 

Miłość nieprzyjaciół podniesiona do rangi przykazania 
stawia orędzie Jezusa Chrystusa i Jego Ewangelii ponad 
wszystkimi znanymi w historii ludzkości systemami 
religijno-moralnymi.
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1. Przeżył nawrócenie pod Damaszkiem.
2. Jeden z większych proroków Starego Testamentu.
3. Był nim św. Marek.
4. Ojczyzna papieża Franciszka.
5. Pierwszy sakrament.
6. Składa się z nich Stary i Nowy Testament.
7. Pierwszy okres w roku liturgicznym.
8. Następca apostołów.
9. Patron chorych i zakochanych.

1
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10. Podczas tej uroczystości 27 IV br. Jan Paweł II zosta-
nie ogłoszony świętym.

11. Ojciec św. Jana Chrzciciela.
12. Drzewa związane z miejscem, w którym Abraham 

przyjął trójkę tajemniczych gości.
13. W nim odbywa się zwykle spowiedź.
14. Następca św. Piotra.
15. Brat Cyryla, współpatron Europy, misjonarz Słowian.
16. Świeca, którą tradycyjnie przynosimy do kościoła 

2 lutego.
17. Okres liturgiczny, który rozpoczyna Środa Popielcowa.

KRZYŻÓWKA

oprac. UH
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Z ŻYCIA PARAFII styczeń
2014

28.12 – 01.01. – Europejskie 
Spotkanie Młodych w Strasburgu

Tegoroczne Europejskie Spotkanie Młodych zgromadziło 
ponad dwadzieścia tysięcy młodych ludzi z Europy i innych 
kontynentów. Zostali przyjęci przez parafie, wspólnoty 
i mieszkańców tego regionu. Młodzież mogła uczestni-
czyć w życiu parafii; śpiewać w chórze; rozważać Pismo 
Święte. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele różnych 
wyznań chrześcijańskich (m.in. katolicy, luteranie, prawo-
sławni) oraz narodowości (m.in. Polacy, Włosi, Chorwaci, 
Białorusini, Ukraińcy). W sylwestrową noc młodzież mo-
dliła się o pokój na świecie. Następnie odbyła się zabawa 
sylwestrowa, tzw. Święto Narodów.  Także nasi młodzi 
parafianie z ks. wikariuszem Marcinem Topolskim wzięli 
udział w tym wydarzeniu.
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6.01 – Orszak Trzech Króli 
w Uroczystość Objawienia Pańskiego

Orszak wyruszył o godz. 11.00 sprzed Urzędu Miasta, 
a zakończył w bazylice katedralnej. Uczniowie włocław-
skich szkół podczas kolejnych stacji przybliżyli postaci: 
bł. Jana Pawła II, bł. bp. Michała Kozala, św. Franciszka. 
Dzieci  przygotowały prezentację tańczących aniołów. 
Uczestnicy orszaku wzięli udział we Mszy św. pod prze-
wodnictwem Pasterza Diecezji. Tego dnia szczególnie 
pamiętaliśmy w modlitwie o bp. Stanisławie Gębickim, 
który obchodził 14. rocznicę święceń biskupich. Oprawę 
muzyczną Eucharystii zapewnił Rezprezentacyjny Zespół 
Wojska Polskiego, którego koncertu kolęd można było 
wysłuchać przed liturgią. Po zakończonej Mszy św. można 
było pokrzepić się grochówką na placu przed katedrą. 
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Ekscelencjo, Najdostojniejszy Ojcze naszej wspólnoty 
diecezjalnej, 

Ekscelencjo Księże Biskupie Stanisławie,
Czcigodni Bracia w kapłaństwie, 
Panie Prezydencie, Przedstawiciele władzy ustawodaw-

czej i wykonawczej,
Panie Dyrektorze wraz z Członkami Zespołu Artystycz-

nego Wojska Polskiego,
Diakoni, Klerycy, Siostry zakonne,
Szanowni Uczestnicy Orszaku Trzech Króli,
Umiłowani w Panu Bracia i Siostry,

„Gdzie jest nowo narodzony król żydowski?
Ujrzeliśmy bowiem Jego gwiazdę na Wschodzie 

i przyszliśmy oddać Mu pokłon”.
Mt 2, 2

Blask świecącej gwiazdy na niebie – od tej wyjątkowej 
chwili i nocy wszystko się zmieniło. Gdy ukazała się jako 
pierwsza na niebie zwiastowała nam w duchu jedności 
i solidarności czas szczególny, niepowtarzalny klimat. 
Moment, który cały świat od tej pory będzie wspominał 
do końca swego istnienia wydarzenie zbawcze, które 
zmieniło losy ludzkości. Oto Bóg-Człowiek narodził się 
z Maryi Dziewicy, stał się człowiekiem i jest do nas podob-
ny we wszystkim oprócz grzechu. Dawno wyczekiwany 
Mesjasz Pan przyszedł na świat. 

Ta gwiazda na niebie, której wypatrywaliśmy w wigi-
lię Bożego Narodzenia była jak batuta w dłoni samego 
Stwórcy, by dać sygnał całemu światu, że czas już po-
wrócić do swoich najbliższych wtapiając się w klimat 
tej szczególnej nocy, odczytać Słowo Boga o miłości 
Jego do swego stworzenia i tego wszystkiego, co uczynił 
dla człowieka, zsyłając na świat Zbawiciela. Czas nam 
dany przez Boga w tym okresie był i jest okresem pod-
sumowania tego wszystkiego, co działo się w minionym 
roku: w naszym życiu, naszych rodzinach, wspólnotach 
i środowiskach, w których żyjemy. 

Wydarzenia, które miały miejsce od momentu zwia-
stowania Maryi, że będzie z woli Boga realizatorką planu 
zbawienia, o czym mówił jej anioł, poprzez widok ubogiej 
stajenki, pokorę i posłuszeństwo Maryi i Józefa w reali-
zacji zamysłu Stwórcy. Były w tych dniach dla wszystkich 
lekcją nie tylko historii naszej wiary i tradycji, lecz także 
kolejnym momentem danym nam od Boga do tego, by-

śmy z pokorą i głęboką wiarą naszą i naszych ojców szli 
przez życie. Wpatrzeni w Nowonarodzonego zechciejmy 
zobaczyć i uwierzyć, tak jak uczynili to pasterze oraz tak 
jak to dziś czynią Mędrcy ze Wschodu.

Oni słysząc o narodzeniu Zbawiciela w zaufaniu Stwór-
cy szli, by oddać pokłon Królowi królów, ofiarując Mu 
mirrę, kadzidło i złoto. Przez te dary, które Boża Dzie-
cina otrzymuje, my, kolejny już raz od Jego narodzenia 
zrozumieć mamy i uwierzyć, że jest On tym, którego 
wyczekiwał świat. Wszystko to, co dziś czynią Mędrcy 
i nastęne wydarzenia w życiu Jezusa, dla nas są znakami 
danymi przez Boga, że On jest naszym Panem i zbawi-
cielem Człowieka.

Ten okres świąteczny, w którym jeszcze trwamy, powoli 
dobiega końca. Jest nie tylko kolejnym czasem wolnym, 
w którym to zawiesiliśmy na moment nasze waśnie 
i spory. Te gesty, które wykonywaliśmy w tym okresie mają 
się stać zapowiedzią chęci przemiany nas i naszego stylu 
życia. Nie wystarczy jedynie raz w roku przyjść i oddać 
pokłon Bogu, uznając się za wielkiego chrześcijanina. 

Nasze świadectwo zaczyna się właśnie tu i teraz przy 
ubogiej stajence betlejemskiej. Zobaczywszy Nowonaro-
dzonego musimy uwierzyć w Niego i uczynić wszystko, 
co On nam powie. 

Musimy iść dalej, przez życie, z tak głębokim prze-
konaniem, jak uczynili to Mędrcy ze Wschodu. Oni nie 
pozostali, by zamieszkać w Betlejem. Zostawiwszy swoje 
dary, wracają, by oznajmiać światu, że słowa: „A ty, Be-

Homilia wygłoszona przez ks. prał. Radosława 
Nowackiego w czasie Mszy Świętej 6 stycznia 
2014 r. w bazylice katedralnej na zakończenie Or-
szaku Trzech Króli.

„Gdzie jest nowo narodzony Król żydowski?”



21
tlejem, ziemio Judy nie jesteś zgoła najlichsze spośród 
głównych miast Judy, z ciebie wyjdzie władca, który 
będzie pasterzem ludu mego, Izraela”, zrealizowały się. 
On jest pośród nas Emmanuel – Bóg z nami. 

To dopiero początek drogi, na którą weszliśmy, ale już 
nie w mroku nocy, lecz o pełnym blasku światła i świa-
tłości, którą jest On – Jezus Chrystus.

Pamiętając o tym wszystkim, co wypowiedzieliśmy w 
czasie świąt, deklaracji, jakie złożyliśmy Bogu i drugiemu 
człowiekowi, czas zacząć wcielać w życie. Nazywając rze-
czy po imieniu tymi małymi kroczkami, jak dziecko uczyć 
się mamy na nowo poznać Boga, pokochać Go i dzielić 
się Nim z innymi. Stając się dzieckiem Bożym, musimy 
niestety w dzisiejszych czasach stawić czoło wyzwaniom 
współczesnego świata, podobnie jak zauważyli Mędrcy 
nieczyste intencje króla Heroda. 

Musimy uczynić wszystko, aby prawda o Jego naro-
dzeniu dotarła do każdego człowieka. Mimo wielu ofiar 
i naszych upadków musimy się starać i prosić dziś, by Bóg 
dał nam siły do przezwyciężenia naszych wad, słabości. 

Potrzeba nam, co widoczne jest gołym okiem, zjed-
noczenia się przy Nowonarodzonym, będąc otwartym 
jak Święta Rodzina z Nazaretu, zapraszać wszystkich, by 
stanęli przy Chrystusie. Musimy nie tylko wpatrywać się, 
ale wsłuchiwać się w to, co do nas mówi Bóg. 

Nie bądźmy chrześcijanami tylko z nazwy, którzy mają 
zawieszony krzyż na ścianie – nie z wiary, pobożności, 
ale na wszelki wypadek. 

Nie wystarczy już dziś tylko pochwalić się przed bliskimi:
– że byliśmy na pielgrzymce w Ziemi Świętej, 
– że byliśmy przy grobie bł. Jana Pawła II,
– że mamy różaniec od papieża,

– że składaliśmy życzenia księdzu biskupowi i łamali-
śmy się z nim opłatkiem,

– że mamy wspólne zdjęcie z Lichenia czy z Często-
chowy,

– że przyjęliśmy księdza po kolędzie.
To wszystko za mało. Dziś, jak Mędrcy, musimy wsłu-

chać się w głos Boga, mieć się na baczności, być odpo-
wiedzialnym i wymagającym od siebie i innych chrze-
ścijaninem; odchodząc od stajenki betlejemskiej mieć 
ją zawsze przed oczyma, a Chrystusa w swym sercu i żyć 
Ewangelią. Ale jak to czynić? 

Właśnie!!!
Świadectwem swego życia. Broniąc prawd i wartości 

chrześcijańskich w świecie, opowiadając się nie tylko 
anonimowo, ale z odwagą i podniesioną głową nazywając 
zło złem, a dobro dobrem. Bronić nienarodzonych, dbać 
o naszą rodzinę, nie wstydzić się tradycji i wypływających 
z niej wartości, o które walczyli nasi przodkowie, kochać 
nasze miasto, naszą Ojczyznę – bo to jest nasze Betlejem. 
Musimy stawać w obronie krzyża, Ewangelii. Ona sama 
nas obroni tak, jak pasterz swe owce. 

Jeśli kochasz Tego, którego pamiątkę narodzin obcho-
dzimy i chcesz wcielić w swoje życie wszystko to, co On do 
ciebie dziś mówi, to oddaj mu pokłon i mając wszystko 
to, co widziałeś w swym sercu, nie stój bezczynnie i idź 
naprawiać i ratować świat od pogaństwa, obojętności, 
nienawiści. 

A On wówczas, jak mówi psalmista:
„Wybawi bowiem biedaka, który Go wzywa i ubogiego, 

co nie ma opieki. 
Zmiłuje się nad biednym i ubogim, nędzarza ocali od 

śmierci”. Amen.

Pokłon Trzech Króli Sandro Botticelli 1500 r.
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KALENDARIUM
NAJBLIŻSZYCH UROCZYSTOŚCI

I WYDARZEŃ PARAFIALNYCH

LUTY

† Krzysztof Lewandowski
† Ryszard Wawrzyniak
† Zbigniew Grabowski
† Anna Barbara Przybysz
† Zofia Stanisława Palczewska

Zmarli:

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

Duszpasterze Parafii Katedralnej we Włocławku

• Mikołaj Paweł Kucharski
• Lena Błochowicz
• Jamel Kamil Salifu Ziblim Baster

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

Ochrzczeni:

01. – Diecezjalne obchody Dnia Życia 
Konsekrowanego

02. – Święto Ofiarowania Pańskiego (Matki 
Bożej Gromnicznej)

11. – XXII Światowy Dzień Chorego
14. – Święto Cyryla i Metodego, patronów 

Europy

Zapraszamy na nową stronę 
internetową parafii katedralnej

http://www.katedrawloclawek.pl/





Wydawca: Parafia Katedralna we Włocławku
Redaktor odpowiedzialny: ks. Damian Sochacki
Współpraca: ks. Radosław Nowacki, ks. Marcin Topolski
Łamanie: Grzegorz Sztandera
Korekta: Urszula Haśkiewicz
Adres redakcji: Parafia Katedralna Wniebowzięcia NMP
87-800 Włocławek, pl. Kopernika 7, tel.: 54 231 22 32
e-mail: katedra@diecezja.wloclawek.pl
http://www.katedrawloclawek.pl/

Numer Konta Parafii Katedralnej: 
CA 62 1940 1076 3109 2371 0000 0000

Druk: Wydawnictwo Duszpasterstwa Rolników
87-800 Włocławek, ul. Modra 23, tel.: 54 235 52 61, fax: 54 235 59 65

ŻYCIE SAKRAMENTALNE
SAKRAMENT CHRZTU ŚW.
udzielany 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 parafii 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 16.00:
 Poniedziałek: różaniec i litania do św. Józefa
 Wtorek: Nabożeństwo do bł. bp. Michała Kozala, patrona 

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

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

Msze św. w niedziele i święta: 
godz. 7.00, 8.00, 9.30 (w intencji parafian),  
11.00 (z udziałem dzieci i młodzieży), 12.30, 18.00

Msze św. w dni powszednie:
godz. 7.00, 18.00

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

Stowarzyszenie wspiera działania 
zmierzające do zachowania i ochrony 

katedry włocławskiej i wszystkich należących 
do niej dzieł sztuki i kultury.

Działania Stowarzyszenia można wesprzeć 
przekazując 1% swojego podatku dochodowego 

w rocznym rozliczeniu PIT wpisując 
KRS: 0000301363.

Można też dokonać wpłaty na konto 
stowarzyszenia: 

Bank Pekao S.A. II o. we Włocławku 
28 1240 1981 1111 0010 1738 2217.

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


