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Miesięcznik Parafii Katedralnej pw. Wniebowzięcia NMP we Włocławku

 Z naucZania kościoła
 Homilia papieża franciszka –  

uroczystość świętycH piotra  
i pawła, rzym, 29.06.2014 r. 

 Biskup włocławski 
 Homilia podczas dziękczynienia za 

kanonizację jana pawła ii, bazylika 
katedralna, 21.06.2014 r.

 kościół i świat
 wniebowzięcie najświętszej maryi 

panny

 Z dZiejów parafii 
 biskup wojciecH stanisław owczarek

 „cudze cHwalicie, swego nie znacie..., 
wspomnienie o antonim wierzbickim, 
organiście przez wielkie o
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 XXV katedralne koncerty organowe 
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 kalendarZ liturgicZny

 Z życia parafii – czerwiec 2014 

 kalendarium najbliższycH 
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parafialnycH

Ja
n 

Pa
w

eł
 II

 w
 k

at
ed

rz
e 

w
ło

cł
aw

sk
ie

j 
(m

al
. P

aw
eł

 D
om

as
ze

w
ic

z,
 2

01
4 

)



 Włocławska

26
Pielgrzymka

wdzięczni za kanonizację 
Jana Pawła II
06.08 - Włocławek – Izbica Kuj.
07.08 - Izbica Kuj. – Koło
08.08 - Koło - Skęczniew
09.08 - Skęczniew – Charłupia Mała
10.08 - Charłupia Mała – Ostrówek
11.08 - Ostrówek – Rudniki
12.08 - Rudniki – Iwanowice
13.08 - Iwanowice – JASNA GÓRA

ZaPIsy: 
Od 21.07 do 06.08.2014r.

Kancelaria Parafii Katedralnej we Włocławku, 
pl. Kopernika 7; 

w godzinach: 10:00 - 12:00; 16:00 - 18:00; 
Informacje: tel. 54 231 22 32 lub 507 030 240; 

www.pielgrzymkawloclawska.pl

Piesza Pielgrzymka 
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Z naucZania kościoła

Homilia
PaPieża FrancisZka 

uroczystość świętych Piotra i Pawła
rzym, 29 Vi 2014 r.

W uroczystość Świętych Apostołów Piotra i Pawła, 
głównych patronów Rzymu z radością i wdzięcznością 
witamy delegację wysłaną przez Patriarchę Ekumenicz-
nego, czcigodnego i umiłowanego brata Bartłomieja, 
kierowaną przez metropolitę Jana. Módlmy się do Pana, 
aby ta wizyta mogła umocnić nasze braterskie więzy na 
drodze ku tak bardzo upragnionej pełnej jedności między 
dwoma Kościołami siostrzanymi.

„Pan posłał swego anioła i wyrwał mnie z ręki Heroda” 
(Dz 12, 11). Na początku posługi Piotra w chrześcijańskiej 
wspólnocie Jerozolimy trwał jeszcze wielki strach z powo-
du prześladowania Heroda wobec niektórych członków 
Kościoła. Zabito Jakuba a obecnie uwięziono samego 
Piotra, aby zadowolić lud. Kiedy był on przetrzymywany 
w więzieniu i przykuty, usłyszał głos anioła, który powie-
dział: „Wstań szybko!... Przepasz się i włóż sandały!...Narzuć 
płaszcz i chodź za mną!” (Dz 12, 7–8). Łańcuchy opadły, 
a bramy więzienia otwarły się same. Piotr zdał sobie spra-
wę, że Pan „wyrwał go z ręki Heroda”; zdał sobie sprawę, 
że Bóg uwolnił go z lęku i z okowów. Tak, Pan uwalnia nas 
z „wszelkiego lęku i od wszelkich okowów”, abyśmy mo-
gli być naprawdę wolni. Dzisiejsza celebracja liturgiczna 
wyraża tę rzeczywistość słowami refrenu psalmu respon-
soryjnego: „Od wszelkiej trwogi Pan Bóg mnie wyzwolił”.

Tutaj pojawia się nasz problem lęku i zabezpieczeń 
duszpasterskich.

Zastanawiam się – drodzy bracia biskupi – czy my się 
lękamy? Czego się lękamy? A jeśli się lękamy, to jakich 

schronień poszukujemy w naszym życiu duszpaster-
skim, żeby być bezpiecznymi? Czy może poszukujemy 
wsparcia tych, którzy mają władzę na tym świecie? Czy 
dajemy wprowadzić się w błąd przez pychę, starającą się 
o nagrody i uznanie, a tam wydaje się nam, że jesteśmy 
bezpieczni? W czym pokładamy nasze bezpieczeństwo?

Świadectwo Piotra przypomina nam, że naszym praw-
dziwym schronieniem jest ufność w Bogu: oddala ona 
wszelkie obawy i czyni nas wolnymi od wszelkiego znie-
wolenia i wszelkich pokus światowych. Dziś Biskup Rzymu 
i inni biskupi, a zwłaszcza metropolici, którzy otrzymali 
paliusz odczuwamy, że wyzwaniem jest dla nas przykład 
Świętego Piotra, aby sprawdzić naszą ufność w Panu.

Piotr odzyskał ufność, kiedy Jezus trzy razy jemu po-
wiedział: „Paś owce moje” (J 21, 15.16.17). W tym samym 
czasie, Szymon trzykrotnie wyznał Jezusowi swą miłość, 
wynagradzając w ten sposób potrójne zaparcie się pod-
czas Męki. Piotr nadal odczuwał w sobie palącą ranę tego 
zawodu, jaki sprawił swemu Panu w noc zdrady. Teraz, 
kiedy pyta On: „Czy mnie miłujesz?”, Piotr nie polega na 
sobie samym i na własnych siłach, lecz na Jezusie i Jego 
miłosierdziu: „Panie, Ty wszystko wiesz, Ty wiesz, że Cię ko-
cham”(J 21, 17). I tu znika strach, niepewność, tchórzostwo.

Piotr doświadczył, że wierność Boga jest większa od 
naszych niewierności i silniejsza niż nasze zaparcia się. 
Zdaje sobie sprawę, że wierność Pana oddala nasze lęki 
i przekracza wszelką ludzką wyobraźnię. Jezus także do 
nas kieruje dziś pytanie: „Czy mnie kochasz?”. Czyni tak, 
ponieważ zna nasze lęki i nasze trudy. Piotr wskazuje 
nam drogę: ufać Temu, który „wszystko o nas wie”, ufając 
nie tyle w naszą zdolność, by być wiernymi, ile w Jego 
niezachwianą wierność. Jezus nas nigdy nie opuszcza, 
ponieważ nie może się zaprzeć samego siebie (por. 2 Tm 
2, 13). Wierność, którą Bóg nieustannie umacnia także 
w nas, pasterzach, wykraczając poza nasze zasługi, jest 
źródłem naszej ufności i naszego pokoju. Wierność Pana 
wobec nas rozpala w nas nieustannie pragnienie, by 
Jemu służyć i służyć braciom w miłości.

Miłość Jezusa musi Piotrowi wystarczyć. Nie może on 
ulec pokusie ciekawości, zazdrości, kiedy widząc w pobliżu 
Jana zapytał Jezusa: „Panie, a co z tym będzie?” (J 21, 21). 
Ale Jezus odpowiedział: „Co tobie do tego? Ty pójdź za 
Mną!”(J 21, 22). To doświadczenie Piotra stanowi także 
ważne przesłanie dla nas, drodzy bracia arcybiskupi. Dziś 
Pan powtarza mnie, wam i wszystkim pasterzom: Pójdź 
za Mną! Nie trać czasu na czcze pytania czy gadaninę; nie 
zatrzymuj się na sprawach drugorzędnych, ale spójrz na 
to co istotne i pójdź za Mną. Idź za mną pomimo trudno-
ści. Idź za Mną, głosząc Ewangelię. Idź za Mną, składając 
świadectwo życia odpowiadającego darowi łaski chrztu 
i święceń. Idź za Mną mówiąc o Mnie tym, pośród których 
żyjesz dzień po dniu, w trudzie pracy, dialogu i przyjaźni. 
Idź za Mną, głosząc Ewangelię wszystkim, a zwłaszcza 
ostatnim, aby nikomu nie zabrakło Słowa życia, które wy-
zwala od wszelkiego lęku i daje ufność w wierność Boga.
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Bądźmy wdzięczni
Homilia podczas dziękczynienia

za kanonizację Jana Pawła ii,
bazylika katedralna, 21 Vi 2014 r.

Drodzy moi Bracia i Siostry,
Czcigodni Bracia w biskupstwie: Księże Biskupie Sta-

nisławie, Księże Biskupie Bronisławie,
Prześwietna Kapituło Katedralna pod przewodnic-

twem Księdza Infułata Prepozyta,
Dostojni Księża Dziekani,
Drodzy, Kochani moi Bracia w kapłaństwie, wśród 

których chciałbym wyróżnić neoprezbiterów,
Drodzy Siostry i Bracia, Przedstawiciele Rady Miasta.

Widziałem wiele życzliwych twarzy, którymi się bardzo 
cieszę. Widziałem też Julkę. Dziwicie się, drodzy uczestni-
cy, że jej obecność podkreślam, ale to ona w dniu kanoni-
zacji Ojca Świętego Jana Pawła II, jakby reprezentowała 

BiskuP włocławski
diecezję. Brała przecież udział w procesji z relikwiami, 
dzisiaj powtórzy to tu, w swojej, macierzystej bazylice 
katedralnej.

Nasze dzisiejsze spotkanie ma bardzo wiele aspektów, 
ale z góry chcę uspokoić: zajmę się tylko jednym – na-
szym dziękczynieniem za kanonizację Ojca Świętego 
Jana Pawła II, bo to dzisiaj przede wszystkim Bogu 
samemu – jak to pięknie brzmi, jak nam się kojarzy to 
Soli Deo z historią diecezji, to przecież hasło biskupiej 
posługi kardynała Stefana Wyszyńskiego, prezbitera 
tej diecezji – Soli Deo, samemu Bogu chcemy podzię-
kować za Jego sługę, Jana Pawła II, za jego życie, za 
nauczanie, które będzie dla nas inspiracją, pewnie już 
zawsze, za jego niestrudzone apostołowanie po całym 
świecie. Nie było kontynentu, na który nie pojechałby 
głosić naukę naszego Pana, za spalanie siebie – to jest 
tak szalenie trudne, mówimy głośno o tym, że to jest 
to trudne, że to jest naszym zadaniem, ale nie mamy 
ochoty, siły, dostatecznie mocnej woli, żeby próbować 
to naśladować konsekwentnie i codziennie, tak jak 
widzieliśmy to w jego życiu. 

Dziękujemy za odwagę jego myślenia, za przekracza-
nie wydawałoby się nienaruszalnych granic w wypeł-
nianiu posługi Piotra naszych czasów, za jego ukochanie 
Polski. Myślę, że ten moment musimy bardzo mocno 
podkreślać, bo Bóg dał nam niezwykłą szansę – nie-
zwykłego człowieka, który nigdy nie wstydził się i nie 
bał się przyznać, że jest Polakiem, niezależnie od tego, 
jakie budziło to komentarze w świecie. Uczył nas kochać 
nasz kraj, uczył nas umiłowania Ojczyzny, a nie ma dziś 
wielu nauczycieli tej właśnie wartości. Chcemy Bogu 
dziękować za to, że ten papież nigdy nas nie zawiódł, 
że zawsze był na przedzie, że nie tylko mówił do nas, 
ale tak, jak to sam w Gdańsku podkreślił, mówił także 
za nas. 

Dziękujemy Bogu za przygotowanie wspaniałego na-
stępcy, jakim był zwłaszcza Ojciec Święty Benedykt XVI, 
przez dziesięciolecia jego współpracownik. Całe moje 
pokolenie polskich kapłanów w tym papieżu widziało 
niekiedy jedyną nadzieję, dla kraju i dla Kościoła. Nic 
dziwnego, że tak ochoczo, serdecznie i licznie, zgro-
madziliśmy się dzisiaj w bazylice katedralnej, żeby za 
to Panu dziękować. Najwyższy dla nas autorytet, choć 
innych nie brakowało wtedy w czasach, kiedy był głową 
Kościoła, nawet w świecie polityki. Mówię „nawet”, bo 
dzisiaj na próżno szukać prawdziwych mocarzy wobec 
zdemoralizowanych postaci polityków, którzy nas ota-
czają, skupionych na celebrowaniu siebie, na swoich 
interesach, nie na trosce o kraj, o mieszkańców naszego 
kraju i naszego kontynentu. 

Kto to jest autorytet? Otóż nie staje się autorytetem 
ten, kto ma na to ochotę. Nie mogę obwołać samego 
siebie: „jestem autorytetem dla ciebie”. Autorytet nie 
ma źródła w mojej woli i mojej decyzji. Nie wybiera 
się tego, ale zostaje się wybranym, zostaje się uzna-
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nym w pełni wolności. Ktoś może mnie wybrać jako 
autorytet dla siebie. Ja nie mogę siebie jako autorytetu 
zaproponować.

Ze zdaniem autorytetu ktoś drugi musi chcieć się 
liczyć, dlatego tylko w pełni wolności człowiek wybiera 
sobie autorytet. Mówią: „pokaż mi, kto jest dla ciebie 
autorytetem, a powiesz mi bardzo wiele o sobie”. Na 
autorytet trzeba zasłużyć i jest to bardzo poważna praca. 
Zasługuje się na niego przede wszystkim obiektywnymi 
cechami, nie czymś, co jest subiektywne i przemijają-
ce. Dzisiaj próbuje się robić autorytety z celebrytów, 
z aktorów, ale to obiektywne cechy danego człowieka 
decydują, że jego wybieramy na autorytet, a dalej, że te 
cechy urzeczywistniane są w jego życiu, i to w najwyż-
szym stopniu, nie w przeciętnym, tylko w najwyższym. 
Dzięki temu dopiero ktoś staje się wzorcem osobowym 
dla innych ludzi.

Naśladowanie tego wzorca daje gwarancję osiągnię-
cia wartości, które dany człowiek ceni. Naśladowanie 
wartości tego, kto jest dla nas autorytetem, gwarantuje 
nam osiągnięcie tych wartości, które tamten w życiu 
realizuje. Zwłaszcza dwie są kluczowe i bez nich nigdy 
nie ma autorytetu: prawda i odpowiedzialność. Chyba 
nie żyliśmy już dawno w takiej epoce, która zdecydowa-
nie, z mocą, odrzuca prawdę. Jeden z postmodernistów 
głosił: „prawda was zniewoli”, nawiązując bluźnierczo 
do powiedzenia świętego ewangelisty, przytaczającego 
Chrystusa, że „prawda was wyzwoli”. Atak na praw-
dę. Kto kłamie, nie może jednak się stać autorytetem. 
Pomyślmy o tym, niby taka prosta, oczywista prawda, 
ale jak ona rzadko obecna jest w życiu. Autorytet jest 
jak opoka, jak skała, jak fundament, który nie zawodzi, 
który nie mówi, że wie, wtedy kiedy nie wie albo nie jest 
pewny. To jest prawda życia, ale jest ta druga, bardzo 
ważna wartość – odpowiedzialność, odpowiedzialność 
za głoszoną prawdę, za przekazywaną naukę, za tych, 
którym się tę prawdę przekazuje, do których się naukę 
głosi, kieruje, a to wyklucza, drodzy bracia, poklask, to 
wyklucza uznanie, podziw. One są bez znaczenia. One 
są śmieszne. One nie powinny kusić ludzi na pewnym 
poziomie moralnym. 

Rozumiemy, że tak pojmowany autorytet musi iść 
w parze z wielkością. Siebie nie umniejszamy uznając 
autorytet, przeciwnie, uznając wielkość autorytetu zy-
skujemy gwarancję odnalezienia fundamentu, punktu 
odniesienia, oparcia, z którego możemy korzystać. Ro-
zumiemy teraz, co to znaczy, że Jan Paweł II, święty Jan 
Paweł II, jest dla nas, chyba wszystkich tu obecnych, 
autorytetem? To właśnie za ten autorytet dziękujemy. 

Dlatego zastanówmy się też nad tym terminem, okre-
śleniem: wdzięczność. „Wdzięczność pozwala zmniejszyć 
dystans między wielkością autorytetu a nami” – mówi 
prof. Władysław Stróżewski, znany filozof z Krakowa. 
Wdzięczność nie jest czymś przelotnym, chwilowym, co 
pojawia się i znika – to jest świadomie wypracowana 
w sobie postawa. Mamy pewność, że dopełnia nas coś, 
czego sami nie bylibyśmy w stanie osiągnąć. Wtedy rodzi 
się postawa wdzięczności. Wdzięczność jest naszą ludz-
ką odpowiedzią na dar, którego nie jesteśmy w stanie 
w pełni odwzajemnić. Jesteśmy wdzięczni za dźwięki, 
za muzykę, za słowa, poezję, literaturę, za sztukę, ma-
larstwo czy rzeźbę. Czyż nigdy nie doświadczyliśmy 
w samotności, na koncercie poruszeń wdzięczności 
w sercu słuchając Bacha, Mozarta, Haendla czy Beetho-
vena? Czy nie doświadczyliśmy poruszeń wdzięczności 
w sercu patrząc gdzieś w muzeum na obrazy da Vinci, 
Rembrandta czy innych wielkich mistrzów? Zawsze 
wdzięczni jesteśmy za to, ale przecież jeszcze bardziej 
komuś. Z dzieła uczucie wdzięczności przenosimy na 
twórcę. Prawdziwą wielkość – mówi prof. Stróżewski 
– trzeba uznać za dar nieba i ku niebu radzi kierować 
wdzięczność za tych, którym możemy czy powinniśmy 
być wdzięczni. 

Nie powtarzamy sobie w dniu naszego dziękczynienia 
diecezjalnego za kanonizację Ojca Świętego tego wszyst-
kiego, co pamiętamy. Nie mówimy ani o pielgrzymkach, 
ani o kremówkach, ani o niezwykłych wydarzeniach, 
które temu pontyfikatowi towarzyszyły zawsze. Widzie-
liśmy wszystko, co nas w tym pontyfikacie wzrusza. Ale 
chcemy świadomie uznać świętość Jana Pawła II za dar 
Boga dla nas, Jemu wyrażać świadomie podziękowanie 
naszych serc. 
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„..powagą Pana naszego Jezusa Chrystusa, świętych Aposto-
łów Piotra i Pawła i Naszą, ogłaszamy, orzekamy i określamy 
jako dogmat objawiony przez Boga: że Niepokalana Matka 
Boga, Maryja zawsze Dziewica, po zakończeniu ziemskiego 
życia z duszą i ciałem została wzięta do chwały niebieskiej” 

(Munificentissimus Deus, 1.11.1950)

Maryja, ze względu na wybranie Jej na Matkę Chrystu-
sa, została poczęta bez grzechu pierworodnego, którego 
skutkiem jest śmierć. Skoro więc Maryja była wolna od tej 
zmazy grzechowej, to stała się też wolna od śmierci. Dla-
tego do dnia dzisiejszego ojcowie Wschodu nazywają 
zgon Maryi Zaśnięciem (koimesis), w które zapadła na 
ziemi i z którego przebudziła się w niebie. W 1950 roku 
papież Pius XII uroczyście ogłosił dogmatem wiary praw-
dę, że Maryja została wzięta do nieba z duszą i ciałem.

Święto to wcześniej określane było mianem Transitus 
– przejście (do nieba), które przypominało starochrześci-
jański zwyczaj świętowania dnia narodzin – dies natalis, 
w których święci poprzez śmierć cielesną rodzili się do 
chwały niebieskiej.

Wniebowzięcie Matki Najświętszej zaczęto obchodzić 
w Jerozolimie w V wieku, a w VI cesarz Maurycy rozpo-
wszechnił je na całym Wschodzie. Od VII wieku zaczęto 
świętować ten dzień w Rzymie, a za panowania Karola 
Wielkiego znane było w całym Kościele. Uważane było 
za najważniejsze święto Maryi, dlatego świętowano 
jego wigilię, oktawę, a w wielu miejscach obchodzono 
je nawet 30 dni.

Powszechnie rozpowszechniony jest zwyczaj święcenia 
w tym dniu ziół, kwiatów, owoców, a nawet pierwszych 
dożynkowych snopów. Jest to tradycja przejęta z wierzeń 
przedchrześcijańskich. Chrześcijanie poprzez ten znak 
dziękowali Bogu – Stwórcy i Dawcy plonów za Jego 
dobroć i hojność. Przypomina to również o dobrych 
uczynkach, z którymi człowiek, jako z plonami swojego 
życia, stanie kiedyś przed Bożym Obliczem. 

Święcenie kwiatów ma również przypominać wyda-
rzenie, o którym wspomina tradycja – kiedy apostołowie 
udali się do grobu Maryi, nie znaleźli Jej ciała, a jedynie 
świeże kwiaty. Wierzono, że poświęcone w tym dniu 
kwiaty i zioła, a następnie przyniesione do domu, zapew-
nią opiekę Maryi. Z tego powodu określa się to święto 
również jako Matki Bożej Zielnej.

W kościele pw. św. Marcina (ul. Piwna) w Warszawie 
siostry franciszkanki i panie pracujące w parafii przy-
gotowują kosze maleńkich bukiecików z różnych ziół 
i kwiatów. W czasie Mszy św. poświęca je kapłan, a potem 
są rozdawane uczestnikom zgromadzenia liturgicznego.

W wielu sanktuariach maryjnych w wigilię tej uro-
czystości odprawiane są msze święte i obchodzi się 
tzw. Zaśnięcie i pogrzeb Maryi. Przygotowywana jest 
figura przedstawiająca śpiącą Maryję, która w sposób 
uroczysty przenoszona jest do symbolicznego grobu. 
Takie uroczystości mają miejsce w sanktuarium Matki 
Bożej w Kalwarii Zebrzydowskiej, Kalwarii Pacławskiej 
i na Jasnej Górze Różańcowej w Borku Starym koło 
Rzeszowa.

Trudno dziś ustalić czas, okoliczności i miejsce Transitus 
Maryi. Tradycja wskazuje na dwa miejsca. Pierwszym 
jest Jerozolima. Na miejscu Zaśnięcia znajduje się ko-
ściół katolicki, nad pustym grobem Maryi wystawiona 
jest bazylika, którą opiekuje się Kościół prawosławny. 
O drugim miejscu przypomniała bł. Katarzyna Emmer-
lich, niemiecka mistyczka i stygmatyczka. Ona w czasie 
swoich mistycznych wizji opisała dokładnie dom i miejsce 
zaśnięcia Maryi koło Efezu. Kilka lat po jej śmierci, kiedy 
zaczęto badać jej pisma, odnaleziono miejsce, które do-
kładnie odpowiadało opisowi znajdującemu się w jej 
mistycznym dziele. Jako miejsce Zaśnięcia wskazała na 
sypialnię domu, na Wzgórzu Słowików. Warto wspomnieć, 
że ten dom nawiedzili papieże Paweł VI, Jan Paweł II i Be-
nedykt XVI. Stanowi on obecnie sanktuarium dla wielkich 
religii, dla chrześcijan i dla muzułmanów, którzy w Maryi 
widzą doskonały wzór dla kobiet i matek, a muzułmanie 
Matkę jednego z największych proroków.
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Z dZieJów ParaFii 

Biskup wojciech stanisław 
owczarek

Urodził się 31 XII 1875 r. w Łęgu Balińskim, w parafii 
Uniejów, w rodzinie rolniczej, głęboko religijnej, z ojca Jó-
zefa i matki Franciszki z d. Borzęckiej (wdowy po Wojciechu 
Bińkowskim). Wojciech był ósmym dzieckiem Franciszki, 
a pierwszym Józefa (miał jeszcze młodszą siostrę Józefę).

Jesienią 1882 r. zaczął uczęszczać do szkoły elemen-
tarnej w Spicymierzu. Po jej ukończeniu uczył się tajnie 
w Niewieszu, a w 1887 r. rozpoczął naukę w prywatnym 
progimnazjum w Sieradzu. Po jego likwidacji, w 1888 r. 
przeniósł się do Prywatnego Czteroklasowego Gimna-
zjum w Koninie. Ukończył tam klasę pierwszą. W 1889 r. 
zapisał się do klasy drugiej w Rządowym Gimnazjum 
Klasycznym w Kaliszu, gdzie ukończył cztery klasy 
w 1892 r. Następnie przez pięć lat (1892–1897) studio-
wał w seminarium duchownym we Włocławku. Studia 
specjalistyczne z teologii odbył w Akademii Duchownej 
w Petersburgu (1897–1901), uzyskując stopień magistra 
teologii. Święcenia kapłańskie otrzymał 3 lipca 1898 r. 
w katedrze włocławskiej z rąk sufragana włocławskiego 
bp. Henryka P. Kossowskiego.

Po ukończeniu studiów nadal systematycznie pogłębiał 
zdobytą wiedzę, szczególnie w zakresie prawa kanonicz-
nego, przez samokształcenie. W uznaniu osiągniętej 

biegłości w tej dziedzinie watykańska Kongregacja Se-
minariów i Studiów Uniwersyteckich w Rzymie w 1923 r. 
przyznała mu honorowy doktorat z prawa kanonicznego. 
Interesował się ponadto filozofią, klasyką, sztuką, poezją 
i literaturą europejską. Znał dobrze języki: łaciński, grecki, 
rosyjski, niemiecki i francuski. Uczył się języka włoskiego. 
Do samokształcenia i jako pomoc duszpasterska służył 
mu zgromadzony księgozbiór osobisty, liczący ponad 
2 tys. woluminów (z czasem przekazał go bibliotece 
seminarium duchownego we Włocławku i Bibliotece 
Uniwersyteckiej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego).

W październiku 1901 r. został skierowany na wikariat 
w Turku. Nie wiadomo, z jakiego powodu po zaledwie 
dwutygodniowej pracy na tym stanowisku powoła-
no go do Włocławka (dostępne dokumenty nic na ten 
temat nie mówią), gdzie osiadł na stałe i pełnił różne 
funkcje kościelne przez 37 lat. Był współpracownikiem 
trzech kolejnych biskupów włocławskich: Stanisława 
Zdzitowieckiego (1902–1927), Władysława Krynickiego 
(1927–1928) i Karola M. Radońskiego (od 1929). 

Początkowo powierzono mu funkcję drugiego sekre-
tarza w Konsystorzu Generalnym we Włocławku, ale już 
niespełna rok później (1 VII 1902) otrzymał nominację 
na starszego sekretarza. Ponadto pełnił obowiązki wika-
riusza w katedrze oraz przez pięć lat (1902–1907) uczył 
w seminarium duchownym języka łacińskiego.

W 1904 r. otrzymał nominację na proboszcza w Chełm-
cach koło Kalisza (utrzymywał to stanowisko do 1920 r.); 
mieszkał tam okresowo na stałe do 1906 r. Większość 
czasu spędzał nadal we Włocławku; w obowiązkach 
parafialnych zastępował go wikariusz. Na początku maja 
1906 r. awansował na regensa (kanclerza) kancelarii 
biskupiej. W 1909 r. wszedł, w charakterze notariusza, 
do trybunału beatyfikacyjnego sługi Bożego arcybisku-
pa Bogumiła. Za dotychczasowe zasługi dla diecezji 
został mianowany (7 XI 1906) tajnym szambelanem 
papieża Piusa X, a w październiku 1912 r. – kanonikiem 
gremialnym włocławskiej kapituły katedralnej. W latach 
1914–1918, w zastępstwie odciętego od Włocławka 
przez front wojenny redaktora ks. Rudolfa Filipskiego, 
redagował „Kronikę Diecezji Kujawsko-Kaliskiej”.

W 1918 r. (20 VII), na wniosek bp. S.K. Zdzitowieckiego, 
Benedykt XV mianował go biskupem pomocniczym wło-
cławskim. Święcenia biskupie przyjął, wraz z ks. Władysła-
wem Krynickim, 10 XI 1918 r. w katedrze włocławskiej z rąk 
prymasa Edmunda Dalbora. Wkrótce (21 XI 1918) otrzymał 
nominację na wikariusza generalnego i wiceoficjała Sądu 
Biskupiego, a w 1919 r. (po śmierci dotychczasowego 
oficjała ks. Stanisława Chodyńskiego) – oficjała.

W 1928 r. (26 I) bp Owczarek został mianowany przez 
Piusa XI dziekanem kapituły włocławskiej, a po śmierci 
bp. W. Krynickiego, 13 XII 1928 r., został wybrany na wika-
riusza kapitulnego diecezji, którą zarządzał do czasu obję-
cia 13 V 1929 r. rządów przez bp. Karola M. Radońskiego, 
który mianował go swoim wikariuszem generalnym.
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Biskup Owczarek, oprócz prac w kurii, wykonywał też 

inne posługi związane z funkcją biskupa: przeprowadzał 
wizytacje, bierzmował, udzielał święceń kapłańskich 
(m.in. 3 VIII 1924 r. w katedrze włocławskiej wyświęcił 
na kapłana Stefana Wyszyńskiego, przyszłego pryma-
sa Polski), konsekrował świątynie i dzwony. Wchodził 
w skład komisji diecezjalnych: do spraw karności kleru 
(do 1938 r.), do spraw finansowych (do 1928 r.). W 1921 r. 
wszedł w skład Rady Administracyjnej Kurii Diecezjal-
nej, przez wiele lat przewodniczył Diecezjalnej Komisji 
Konserwatorsko-Architektonicznej. Od 1924 r. był pro-
motorem Związku Misyjnego na diecezję kujawsko-kali-
ską, zarazem dyrektorem diecezjalnym Papieskich Dzieł 
Rozkrzewiania Wiary (do 1931 r.), troszczył się o rozwój 
Akcji Katolickiej w diecezji. W 1925 r. (15 VI) otrzymał 
nominację na przewodniczącego Komisji do Podniesienia 
Poziomu Naukowego i Wychowawczego w Seminarium 
Duchownym. Kochał młodzież i rozumiał jej problemy; 
często w sposób bezpośredni udzielał jej rad i wskazówek. 
Współpracował ze Związkiem Harcerstwa Polskiego.

W miarę możności bp Owczarek starał się zaradzić 
różnym doraźnym potrzebom Włocławka. Kiedy w czasie 
wojny 1920 r. uszkodzona została katedra, wystarał się 
o fundusze na jej remont i konserwację XIV-wiecznych 
witraży katedralnych. W kwietniu 1923 r. został przewodni-
czącym Komisji Odbudowy pałacu biskupiego, zniszczone-
go w czasie wojny 1920 r. Skutecznie zabiegał o restaurację 
kościółka seminaryjnego św. Witalisa z okazji 600-lecia jego 
istnienia (1931). Przyczynił się znacznie do budowy kościo-
ła św. Stanisława. W 1925 r. został przewodniczącym Komi-
sji Budowy Gimnazjum im. Jana Długosza (przy ul. Łęgskiej 
26), ukończonego w 1928 r. Był członkiem komisji do spraw 
Drukarni Diecezjalnej i Księgarni Powszechnej, Towarzy-
stwa Dobroczynności oraz Polskiej Macierzy Szkolnej na 

Włocławek. Aby zaradzić nędzy moralnej i materialnej 
Grzywna, wschodniej części Włocławka, z upoważnienia 
bp. Radońskiego załatwiał sprawy związane z osiedleniem 
tam księży orionistów. Uczestniczył w zebraniach Stowa-
rzyszenia Robotników Chrześcijańskich we Włocławku 
i popierał jego przedsięwzięcia.

Jego szczególnym dziełem, które powstało we Wło-
cławku, a obecnie ma swe placówki w Polsce i poza jej 
granicami, jest Zgromadzenie Sióstr Wspólnej Pracy od 
Niepokalanej Maryi. Po śmierci o. Ksawerego Sforskiego, 
reformaty, opiekuna formującego się w latach 1910–1911, 
z inspiracji Franciszki Rakowskiej, ukrytego przed mo-
skiewskimi władzami zaborczymi zgromadzenia zakon-
nego „Stowarzyszenie Kobiet Wspólnej Pracy”, w grudniu 
1911 r. przejął kierownictwo nad nim i jako prezes w latach 
1913–1922 przekształcił je w zgromadzenie zakonne opar-
te na regule augustiańskiej, zatwierdzone przez władze 
państwowe (19 X 1922) i diecezjalne (27 X 1922). Napisał 
ustawę zakonną dla Stowarzyszenia (Ustawa Stowarzy-
szenia Kobiet Wspólnej Pracy rz.-katolickiego wyzwania 
pod wezwaniem Niepokalanego Poczęcie N.M. Panny, 
Włocławek 1922). Starając się zabezpieczyć przyszłość 
Zgromadzenia, przygotował na jego przełożoną Jadwigę 
Walter (kierowała Zgromadzeniem w latach 1926–1941). 
Przed śmiercią przekazał opiekę duchową nad zgroma-
dzeniem ks. Franciszkowi Korszyńskiemu, późniejszemu 
biskupowi pomocniczemu włocławskiemu.

Przez całe życie bp Owczarek dążył do świętości i to 
była jego szczególna cecha. Niestrudzenie pracował nad 
ugruntowaniem cnoty miłości bliźniego oraz pokory. Na 
zewnątrz niepozorny, był potężny duchem.

Chorował niemal przez całe życie, ale mimo to nie usta-
wał w pracy. Zmarł 30 IX 1938 r. w sanatorium w Otwoc-
ku, przeżywszy 63 lata, w 40. roku kapłaństwa i 20. roku 
biskupstwa. Pochowany został 4 X 1938 r. w podziemiach 
katedry włocławskiej.

Jego nazwisko nosi jedna z ulic w Uniejowie, w 2011 r. 
stanął tam jego pomnik (autorstwa Stanisława Myst-
ka), a wizerunek biskupa widnieje na jednym z witra-
ży w kolegiacie uniejowskiej. Podobizny bp. Owczarka 
znajdują się też w bazylice Najświętszego Serca Pana 
Jezusa w Warszawie i w kaplicy Domu Generalnego sióstr 
Wspólnej Pracy od Niepokalanej Maryi przy ul. Orlej we 
Włocławku, gdzie jest także poświęcona mu izba pamięci.

W katedrze włocławskiej (na drugim filarze nawy głów-
nej) upamiętnia bp. Owczarka ufundowane w 50. rocz-
nicę jego śmierci przez siostry ze Zgromadzenia Sióstr 
Wspólnej Pracy od Niepokalanej Maryi epitafium.

1 X 1988 r. we Włocławku rozpoczął proces beatyfi-
kacyjny bp. Wojciecha Owczarka. Po jego zakończeniu, 
25 III 1995 r., akta przekazano do Kongregacji ds. Kanoni-
zacyjnych w Rzymie. Przysługuje mu tytuł sługi Bożego.

Oprac. UH na podstawie: Włocławski słownik biograficz-
ny, t. 2, Włocławek 2005, s. 137–140.Ks. Wojciech Owczarek z bp. Stanisławem Zdzitowieckim (ok. 1912 r.)
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W dniu 9 września 
1914 r. we Włocławku An-
toni Wierzbicki przyszedł 
na świat. W  szkole po-
wszechnej uczył się mu-
zyki u  organistów: Ka-
zimierza Antkowskiego 
i Władysława Maliszew-
skiego. Utalentowane-
mu muzycznie młodemu 
chłopcu pomógł ks. Fran-
ciszek Korszyński, później-
szy biskup pomocniczy 
włocławski, kierując go do 
Salezjańskiej Szkoły Orga-

nistowskiej w Przemyślu, która była świetną placówką 
kształcącą organistów. Pracowity i niezwykle uzdolniony 
Antoni uzyskiwał najwyższe noty z wszystkich przedmio-
tów. Po ukończeniu szkoły w 1934 r. rozpoczął pracę jako 
organista i kapelmistrz orkiestry dętej i symfonicznej 
w gimnazjum salezjańskim w Lądzie n.Wartą. Następnie 
od 1937 r. był organistą i nauczycielem w Salezjańskiej 
Szkole Organistowskiej w Przemyślu. Tu też poznał swoją 
przyszłą żonę. Po zakończeniu II wojny światowej pra-
cował w parafii św. Wita w Tuliszkowie, by w 1947 r. 
wrócić do Włocławka i objąć stanowisko katedralnego 
organisty. Całe jego włocławskie życie zawodowe było 
wypełnione pracą w katedrze, współpracą z chórami: 
„Lutnia” i katedralnym oraz nauczaniem w Diecezjalnym 
Studium Organistowskim. Prawie pół wieku, od 1947 r. 
do śmierci 7 lipca 1994 r., był organistą katedralnym. 

Tyle kilka suchych informacji biograficznych, które nie 
oddają osobowości i talentu p. Wierzbickiego, nazywa-
nego przez swoich uczniów Mistrzem. Jaki był człowiek 
obdarzony „iskrą Bożą”? Co kryje się za krótką notką bio-
graficzną? Z okazji przypadającej w tym roku 100. rocz-
nicy urodzin i 20. rocznicy śmierci przypomnijmy postać 
niezwykłego Człowieka i Muzyka. 

By w jakiś sposób wydobyć obraz pełen życia z notki 
biograficznej spotykam się z panią Beatą Grzegorow-

ską, wnuczką p. Antoniego Wierzbickiego. Nie lubił, gdy 
zwracano się do niego „Mistrzu” – opowiada pani Beata. 
– Mówił, że Mistrz jest tylko jeden i jest nim Jezus Chry-
stus. Po takim początku wspomnień już wiem, że Mistrz 
Wierzbicki miał w sobie niezwykłą pokorę i wrażliwość, 
a także głęboką wiarę. 

A potem płynie fascynująca opowieść o dziadku, mu-
zyku, człowieku, bliskim i drogim sercu. 

Bardzo skromny, wrażliwy, serce na dłoni, chętny 
do pomocy, nigdy nie odmawiał ludziom, którzy go 
prosili o opracowanie utworów. Olbrzymie ilości opra-
cowanych utworów, przygotowanych na własnoręcz-
nie wyrysowanych pięcioliniach znajdują się w całym 
kraju i poza jego granicami, nawet na antypodach, np. 
w Australii, są do tej pory grywane utwory p. Antoniego 
Wierzbickiego. Chętnie spełniał prośby o opracowania, 
o nuty, traktując swoją pracę jako dar dla muzyki. Iry-
tował się, gdy ktoś chciał mu się odwdzięczyć płacąc 
za nuty. Traktował to jako służbę ludziom. Moja roz-
mówczyni wspomina, jak po przyjściu z pracy Dziadek 
kierował się od razu do swojego biurka i rozpoczynał 
pracę – staranne rysowanie pięciolinii i kreślenie nut. 
Muzyka była jego światem, była dla niego bardzo ważna. 
Można powiedzieć, że żył w innym wymiarze, cały czas 
pracował nad utworami. 

Dziadek chodził z głową w muzycznych chmurach, 
a jego nogami stąpającymi po ziemi była Babcia. Chcia-
łoby się od razu zapytać: cóż zrobiliby geniusze, gdyby 
żony o nich nie dbały, czy mieliby warunki, by tworzyć 
swoje arcydzieła? Ale wróćmy do wspomnień. Sprawy 
dnia codziennego nie interesowały go zanadto, choć 
nie można powiedzieć, że nie brał na siebie pewnych 
obowiązków domowych. To Babcia starała się, by dom 
funkcjonował sprawnie, mimo bardzo ograniczonych 
środków. Świetnie zorganizowana gospodyni, genialna 
kucharka – opowiada o Babci p. Beata. – Świetnie się 
uzupełniali z Dziadkiem, jakby skrajności dopełniały 
się w jakiś sposób. Pamiętam, jak godzinami grali ze 
sobą w chińczyka, nawet stawiając symboliczne kwoty 
pieniędzy; to była taka ich rywalizacja. 

„cudze chwalicie, swego nie znacie...,
czyli wspomnienie o antonim wierzbickim, 

organiście przez wielkie o

Intrygują nas ludzie utalentowani artystycznie. Podziwiamy geniuszy, zachwycając się ich tekstami, obrazami, 
rzeźbami, muzyką, śpiewem. Skąd oni „to” mają? Dlaczego oni? Jak to się dzieje, że nagle lub stale w ich umysłach, 
sercu, wnętrzu, rodzą się niezwykłe dzieła sztuki? Fascynują nas ich dzieje, historie ich rodzin, zwłaszcza kiedy okazuje 
się, że dzieci i wnuki otrzymały w genach niezwykły spadek – zdolności: plastyczne, muzyczne, literackie. Rodziny 
Kossaków, Gierymskich, Bachów, Straussów – wielkie nazwiska. A tymczasem tuż obok, w naszym mieście, we 
Włocławku, mieszka rodzina, o której można powiedzieć z całkowicie czystym sumieniem, że muzykę ma we krwi.
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Przede wszystkim skromny. Nie lubił szumu wokół 

siebie. Nie lubił, gdy go chwalono. Nie robił nic, by być 
kimś ważnym w świecie muzycznym. A jednak... został 
zapamiętany jako doskonały muzyk. Nazwisko „Wierzbic-
ki” znaczy coś w świecie muzycznym, jest znane i uznane. 

Jego muzyka była i jest piękna. Cóż, piękny człowiek 
równa się piękna muzyka. Pani Beata zwraca uwagę, że 
kompozycje Dziadka miały w sobie nostalgię, smutek, tę-
sknotę. Lubił mollowe tonacje. Tworzył brzmienia rozdzie-
rające duszę. Czarował muzyką. I lubił odrobinę szaleństwa 
w muzyce. Moja rozmówczyni wspomina, jak słuchała 
improwizacji Dziadka siedząc na ławeczce na chórze kate-
dralnym i śledziła dysonanse, przejścia, modulacje, które 
przepięknie rozwiązywał harmonicznie. Obserwowała 
błysk w oku Dziadka, gdy tworzył swoje kompozycje, gdy 
improwizował. Dopiero potem zrozumiałam, jak bardzo 
nowatorskie były te rozwiązania muzyczne – mówi p. Be-
ata i przyznaje, że nie doceniała geniuszu muzycznego 
swojego Dziadka. Myślę sobie, że musiał się jej wydawać 
po prostu zwyczajnym dziadkiem i pewnie sądziła, że 
wszyscy dziadkowie w wolnych chwilach tworzą muzykę. 
Wnuczka wspomina też utwory napisane specjalnie dla 
niej. Nie było taryfy ulgowej, były trudne. Gdy okazywały 
się zbyt trudne, Dziadek siadał do instrumentu i sam grał. 

Jego talent muzyczny doceniali włocławianie. Niektó-
rzy specjalnie przyjeżdżali do katedry, by posłuchać gry 
p. Wierzbickiego. Miał swoich wielbicieli i wielbicielki, 
którzy otaczali go szacunkiem. Uśmiecham się myśląc, 
że dziś nazwalibyśmy ich fanami i fankami.

Niestety, prawie nie ma nagrań z muzyką p. Wierz-
bickiego. Pani Beata posiada nagranie nabożeństwa 
Gorzkich Żali, pewnie jakieś nagrania znajdują się w po-
siadaniu p. Arkadiusza Wanata, ucznia p. Antoniego. 
Ogólnie dostępne jest w zasadzie tylko jedno: muzyka, 
którą p. Wierzbicki przygotował z okazji wizyty Jana 
Pawła II we włocławskiej katedrze. Szkoda, że nie udało 
się uchwycić tego ulotnego piękna, tym bardziej, że 
większość utworów opracowanych przez p. Wierzbic-
kiego była przygotowana z myślą o organistach, którzy 
nie zawsze są wybitnymi wirtuozami, dlatego starał się 
jak najbardziej ułatwić ich pracę.

Talent i prawie 50 lat gry na organach we włocławskiej 
katedrze sprawiły, że jak nikt inny potrafił wydobyć z nich 
wspaniałe brzmienie. A nie każdy to potrafi. Wykonawcy 
pierwszych koncertów organowych organizowanych 
w katedrze byli zafascynowani osobowością, talentem 
i umiejętnością wykorzystania właściwości muzycznych 
włocławskiego instrumentu. Dodajmy, że przez długie 
lata p. Wierzbicki grał na instrumencie, który wymagał 
generalnego remontu.

Moja rozmówczyni wspomina, że Dziadek często grał 
utwory Jana Sebastiana Bacha. Niezwykle popularne 
dzieło tego kompozytora – Toccatę i fugę d-moll – wyko-
nywał po mistrzowsku. Coś ze stylu gry Dziadka posiada 
p. Arkadiusz Wanat. P. Beata dodaje, że czasem słuchając 

jego gry z zamkniętymi oczyma, jakby słyszała Dziadka. 
Był elastyczny wobec wymagań dyrygenta pracującego 

z chórem katedralnym. Potrafił akompaniować w taki 
sposób, by zamaskować niedoskonałości i podkreślić 
atuty chóru.

Gdy pytam o wspomnienia z dzieciństwa, słyszę wzru-
szające historyjki o wspólnym spędzaniu czasu, o spa-
cerach i zabawach w parku, o wyprawach na huśtawki, 
o pomocy w nauce muzyki i o zwykłym byciu, potrzebnej 
obecności. 

Pani Beata nie ukrywa drobnych słabości Dziadka. 
Wspomina o cukierkach-landrynkach, którymi częstował 
ją i gości przychodzących na ławeczkę przy organach na 
chórze katedralnych. Wspomina o wypitym od czasu do 
czasu kieliszku nalewki orzechowej. I o paleniu papiero-
sów, ale nie w domu, nie przy dzieciach i wnukach. 

Spokój, takt, wyczucie, ogromna kultura osobista. 
I doszukiwanie się w każdym człowieku dobroci. Zawsze 
w ludziach widział dobroć. Jego dobroć graniczyła z na-
iwnością. Dyskretna pomoc, dzielenie się tym, co miał. 
Brak walki o swoje, tak typowe dla świata, który nas 
otacza. Może dlatego właśnie, w odczuciu najbliższej 
rodziny jego zdolności i praca nie były i nie są doceniane 
na miarę jego talentu i umiejętności. 

Wiem, że dzieci i wnukowie p. Antoniego mają muzykę 
we krwi. Jeśli nawet nie zajmują się zawodowo w jakiś 
sposób muzyką, to mają wykształcenie muzyczne i ko-
chają muzykę. Pytam o synów p. Beaty: Janka i Antka. 
Moja rozmówczyni uśmiecha się, żartobliwie mówiąc 
o  „klątwie” muzycznej. Starszy, już dorosły, syn Jan 
skończył szkołę muzyczną I stopnia w klasie fortepianu 
i II stopnia w klasie perkusji. Studiuje informatykę, ale 
kocha muzykę, gra dla przyjemności, a czasem występuje 
z różnymi zespołami.

Młodszy syn Antek, którego miałam przyjemność po-
znać, czaruje muzyką jak Dziadek. Dostał imię po dziadku 
Antonim, a jego rodzice stwierdzili, że odziedziczył nie-
zwykły talent Dziadka. Zresztą bardzo go przypomina: 
sposobem chodzenia, charakterystycznym ruchem ręki. 
Oczywiście, zgodnie z rodzinną tradycją rozpoczął naukę 
gry na fortepianie, ale... to nie był jego instrument. Od 
dwóch lat gra na kontrabasie. To p. Andrzej Wyrwicki 
odkrył jego talent i predyspozycje do tego instrumentu. 
Już jako młody adept gry na kontrabasie, uczeń IV klasy, 
zaledwie po 15 lekcjach, wziął udział w XV Ogólnopol-
skim Konkursie Wiolonczelowo-Kontrabasowym w Mal-
borku, w którym zajął III miejsce. W marcu tego roku zajął 
II miejsce na I Ogólnopolskim Konkursie Altówkowym 
i Kontrabasowym w Gdańsku, a na XVI Konkursie Wio-
lonczelowo-Kontrabasowym w Malborku – I miejsce 
i nagrodę specjalną za najlepsze wykonanie. Członkowie 
jury nazwali Antka – małym wirtuozem. A jego rodzice 
czują, że Dziadek Antoni jest przy nim, kiedy gra.

Wspomnień wysłuchała Urszula Haśkiewicz
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1. Budowniczy włocławskich organów katedralnych.
2. Część kościoła z instrumentem organowym.
3. Gregoriański.
4. Rzemieślnik budujący organy.
5. Nazwa małych, przenośnych organów.
6. Długoletni organista włocławskiej parafii katedralnej.
7. Miasto, w którym pracował i umarł Jan Sebastian Bach.
8. Zapis utworu na papierze nutowym.
9. Wydarzenie artystyczne.

10. Kieruje orkiestrą lub chórem.
11. Utwór muzyczny (komponował je Jan Sebastian 

Bach, np. d-moll).
12. Z nich m.in. zbudowane są organy.
13. Klawiatura ręczna np. przy organach, klawesynie.
14. Dzielnica Gdańska ze słynnymi organami.
15. Wprawianie nogami w ruch miechów w organach 

piszczałkowych.
16. Patronka muzyków.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

logogryF muZycZny

Wspomnienie ucznia
Pan Antoni Wierzbicki był moim nauczycielem w Diecezjalnym Ośrodku Kształcenia Organistów. Zdawałem 

u niego egzamin. Nauczył mnie harmonii. Był dla mnie i innych kolegów autorytetem muzycznym i moralnym. 
Świetny fachowiec, profesjonalista, wybitny muzyk, kompozytor. Zharmonizował śpiewnik z pieśniami reli-
gijnymi ks. Siedleckiego. Byli uczniowie p. A. Wierzbickiego, i nie tylko, do dziś grają utwory kościelne w jego 
opracowaniu. Jego muzyka, jego gra „miała moc” – można powiedzieć młodzieżowym językiem. Jednocześnie 
dobry człowiek. Sumienny, obowiązkowy. Dobry nauczyciel – wymagający i sprawiedliwy. Zdarzało się, że 
„kontrolował” swoich uczniów, odwiedzając kościoły, w których grali. Nauczyciel wielu pokoleń organistów. 
Osobowość muzyczna, którą zapamiętuje się na całe życie.

J.F.
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Do budowy nowego instrumentu został wybrany or-
ganmistrz Jan Spiegel z Rychtalu na Śląsku, z którym 
umowę podpisano 9 czerwca 1892 r. Spiegel zobowiązał 
się wystawić 32-głosowy instrument za cenę 17 599 ma-
rek, które miał otrzymać w ratach rozłożonych na kilka lat. 

Jan Spiegel pochodził z rodziny organmistrzowskiej. 
Działał w drugiej połowie XIX wieku, głównie na Śląsku 
i w Wielkopolsce. Poza włocławskimi organami zbu-
dował też instrumenty w Kaliszu, Iwanowicach, Łasku, 
Wolborzu, Dzietrzykowicach, Złoczewie, Godynicach, Tu-
bądzinie. Przebudował także organy w kościele św. Anny 
w Warszawie i wyremontował instrumenty w Jarocinie, 
Krzyżownikach i Częstochowie. 

Organy włocławskie zostały ukończone w 1893 r. Ro-
mantyczne brzmienie było charakterystyczne dla or-
ganów budowanych w tym okresie. Natomiast fasada, 
zaprojektowana przez Konstantego Wojciechowskiego 
z Warszawy, współgrała swym neogotyckiem stylem 
z nowym wystrojem katedry po regotyzacji. 

W 1918 r. wojska niemieckie skonfiskowały piszczałki 
prospektowe wykonane z wysokostopowej „piętnastołuto-
wej” cyny angielskiej. Po zakończeniu wojny (zapewne do 
1924 r.) braki uzupełniono, ale piszczałki wykonano z nieco 
gorszego już stopu cyny i ołowiu. Prawdopodobnie przed 
1926 r. zamontowano napędzaną elektrycznym silnikiem 
dmuchawę, dostarczającą powietrze do miechów. Ra-
chunki za prąd okazały się jednak wysokie i zdecydowano 
się na powrót do tradycyjnego kalikowania siłą mięśni 
ludzkich. Jednakże w 1929 r. ponownie przyłączono prąd 
do nowego motoru na chórze. W latach międzywojennych 
przeprowadzono kilka remontów i napraw instrumentu. 

Po zakończeniu II wojny światowej nieznani spraw-
cy ukradli część piszczałek metalowych z niektórych 
rejestrów. Doraźny remont przeprowadził wtedy Ste-
fan Krukowski z Piotrkowa Trybunalskiego, wstawiając 
w miejsce brakujących przypadkowe piszczałki wykonane 
z blachy cynkowej. 

Tuż po II wojnie światowej powstała myśl generalnego 
remontu organów, jednakże projekt (wraz z kosztorysem) 
przygotowany przez Stefana Truszczyńskiego w maju 
1945 r. nie został zrealizowany. Kolejne plany, również nie 
wprowadzone w życie, dotyczące generalnego remontu 
powstały w 1975 r. Dokonywano jedynie większych lub 
mniejszych koniecznych napraw (w 1962 r. Stefan Trusz-
czyński, w 1963 r. Jacek Milewski, w 1966 r. Z. Pietrzak). 
Niezwykle pieczołowitą troskę sprawował nad organami 
Antoni Wierzbicki, katedralny organista, który w ramach 
swoich skromnych możliwości starał się zapewnić ich 
właściwe funkcjonowanie.

Prace konserwatorskie włocławskiego instrumentu 
podjęto w latach 1987–1989. Nadzorował je Marian 
Dorawa z Torunia, a przeprowadził Józef Molina z Odrów 

organy spiegla we włocławskiej katedrze

Przez wieki liturgii w katedrze włocławskiej towarzyszyła gra kilku kolejnych instrumentów organowych. Już przed 
rokiem 1429 zbudowano organy, na których grał organista Zygmunt. Nie wiadomo, gdzie ten instrument był usytu-
owany, jak był zbudowany i przez kogo. Nie wiemy też, co się z nim stało. Około roku 1512 nowe organy zbudował 
Stanisław Zelik, który wcześniej zbudował organy w kościele mariackim w Krakowie, w Brześciu Kuj. oraz w katedrze 
gnieźnieńskiej. Potem w katedrze używano co najmniej dwóch instrumentów. W 1687 r. kapituła katedralna podjęła 
decyzję o zamówieniu nowych organów dla włocławskiej katedry. Fundatorem nowego instrumentu, którego wy-
konanie zlecono organmistrzowi z Torunia, Mateuszowi Brandtnerowi, był biskup Bonawentura Madaliński. Organy 
te ukończono pod koniec 1691 roku. Ten instrument służył do czasu regotyzacji katedry, kiedy to zapadła decyzja 
o zamianie dotychczas używanych barokowych organów na instrument o romantycznej dyspozycji. W 1891 r. zde-
montowano barokowe organy Brandtnera i do 1893 r. w świątyni katedralnej nie było dużego instrumentu.

Prospekt organowy we włocławskiej katedrze



13

k. Chojnic (prace organmistrzowskie) oraz Stanisław 
Długozima z Bądkowa (prace konserwatorskie szafy or-
ganowej). Oczyszczona została zewnętrzna oprawa szafy 
organowej, przywrócono zdemontowane 20 lat wcześniej 
figury. Zaimpregnowano zniszczoną przez owady szafę 
organową oraz usunięto specjalną pastą plamy z orga-
nowych piszczałek. W następnym etapie oczyszczono 
i zaimpregnowano drewniane elementy piszczałek. Braku-
jące w poszczególnych głosach piszczałki zostały wiernie 
zrekonstruowane w metalu organowym lub w drewnie 
zabezpieczonym środkami dezynfekcyjnymi. Wszyst-
kie zrekonstruowane piszczałki, zarówno metalowe jak 
i drewniane, dla odróżnienia ich od piszczałek pierwot-
nych oznakowano przy krawędzi korpusów barwnymi 
pasami. Usprawniono działanie mechaniki, a przy stole 
gry na klawiszach manuałowych wymieniono przetarte 
okładziny z kości słoniowej. Wymieniono przestarzałą 
i grożącą pożarem instalację elektryczną oraz zamonto-
wano wentylator. Od czasu tego remontu Zakład J. Molina 
sprawuje stałą opiekę nad instrumentem, dokonując 
corocznych przeglądów, korekt, sezonowego strojenia.

Organy zbudowane przez Jana Spiegla umieszczone 
są na drewnianym podzielonym na dwie części chórze 
muzycznym znajdującym się nad głównym wejściem 
do katedry. W części pierwszej za drewnianą balustra-
dą usytuowany jest wolno stojący kontuar, drewniany 
pulpit na nuty dla dyrygenta chóru oraz miejsce dla 
członków chóru. Drugą część chóru odgradza przednia 
ściana szafy organów, a po obu stronach drewniane 
drzwi i podwójne schody. 

Frontowa oprawa wolno stojącej szafy organowej 
składa się z dolnej drewnianej podbudowy i osadzonej 
na niej, na profilowanym gzymsie części prospektowej 
złożonej z ukształtowanych w segmenty wież i płaszczyzn 
piszczałkowych metalowych z cofniętą nieco (podobnie 
jak podbudowa) częścią środkową i krawężnymi płasz-
czyznami przyściennymi oraz wysuniętymi segmentami 
bocznymi. Oś prospektu wyznacza założona na planie 
rozwartego kąta wieża piszczałkowa, do której przylegają 
z obu stron symetrycznie wąskie, wydłużone płaszczyzny 

piszczałkowe. Po obu bokach mieszczą się większe seg-
menty składające się ze smukłych, założonych na planie 
trapezu wież piszczałkowych, zakończonych strzelistymi 
zwieńczeniami i przylegających z obu stron bardzo wąski-
mi płaszczyznami piszczałkowymi. Na wystrój plastyczny 
neogotyckiej oprawy składają się ostrołuczne blendy 
z wpisanymi w nie trójlistnymi formami, płaskorzeźbione 
rozetki i ornament koronkowy oraz sterczyny z wimperga-
mi, żabkami i kwiatonami. Na krawężnych płaszczyznach 
piszczałkowych przylegających do bocznych ścian nawy 
ustawione są dwie wolno stojące, sprowadzone z Obe-
rammergau w Bawarii figurki aniołów z instrumentami 
muzycznymi. Cała frontowa oprawa szafy pokryta jest 
polichromią w kolorach brunatnym, zielonym, białym, 
niebieskim i czerwonym ze złoceniami.

Przed szafą organową ustawiony jest stół gry (grający 
organista zwrócony jest twarzą w kierunku ołtarza). 
W centralnej części stołu gry znajdują się dwie klawia-
tury, których 54 klawisze pokryte są kością słoniową. 
Zakres obu klawiatur ręcznych: C – f3. Poniżej klawiatur 
ręcznych znajduje się klawiatura pedału składająca się 
z 27 klawiszy zakresem obejmująca dźwięki od C do d1. 
Powyżej klawiatury pedału znajdują się metalowe przy-
ciski nożne rejestrów zbiorowych. Oznaczenia tych reje-
strów w formie porcelanowych płytek zamontowane są 
tuż pod klawiaturą I manuału. Po obu stronach klawiatur 
w trzech rzędach zamontowane są 34 włączniki głosów, 
wykonane z miśnieńskiej porcelany, uruchamiane przez 
wyciągnięcie. Kolory napisów na nich różnicują poszcze-
gólne zespoły grup głosowych: kolor brązowy oznacza 
przynależność danego głosu do zespołu brzmieniowego 
manuału II, kolor czarny do manuału I, kolor niebieski – 
do klawiatury pedału.

Aktualnie istniejąca dyspozycja instrumentu właści-
wie nie zmieniła się od czasu zbudowania go przez Jana 
Spiegla w 1893 r.

Wszystkie 32 głosy organowe podzielone są na trzy 
sekcje brzmieniowe: manuału I, manuału II oraz pedału. 
Najliczniejsza jest sekcja manuału I (14 głosów), mniej 
liczna jest sekcja manuału II (10 głosów). Najmniejszą 
liczbę głosów ma sekcja pedału (8 głosów). 

W zamieszczonym zestawie najliczniej obsadzoną rodzi-
ną głosową wśród tych wykorzystujących piszczałki wargo-
we jest rodzina głosów pryncypałowych (12 głosów), nieco 
mniej liczne są głosy smyczkowe (8) oraz głosy fletowe 
(7). Najmniej liczna jest rodzina głosów krytych (4 głosy). 
Wewnątrz poszczególnych rodzin głosowych przeważają 
głosy zasadnicze (25 głosów). Głosy poboczne (3 głosy) 
i mieszane (3) są w zdecydowanej mniejszości. W opi-
sywanej dyspozycji znajduje się tylko jeden głos mający 
piszczałki językowe: jest nim Puzon 16’ w sekcji pedału. 

Oprac. UH na podstawie: ks. A. Klocek Organy Jana Spiegla 
we włocławskiej katedrze (1893–1989), „Studia włocławskie", 
3(2000).

Klawiatura ręczna organów katedralnych
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Wydarzenie muzyczne, które na stałe wpisało się do 
kalendarza kulturalnego we Włocławku, może cieszyć 
publiczność dzięki niestrudzonym organizatorom: parafii 
katedralnej w osobie proboszcza, prał. Radosława Nowac-
kiego, życzliwości i wsparciu Urzędu Miasta Włocławka, 
kierownictwu artystycznemu pana Adama Klareckiego, 
organisty katedralnego oraz ks. Janusza Drewniaka, który 
wspaniale prowadzi koncerty.

Poniedziałkowe wieczory w katedrze włocławskiej 
wypełniła muzyka różnych kompozytorów. Publiczność 
usłyszała znane utwory sławnych twórców, miała też 
okazję zapoznać się z mniej znaną w naszym kraju twór-
czością kompozytorów litewskich, czeskich i słowackich. 

Tegoroczną edycję koncertów organowych otworzył 
12 maja br. otworzył Tomasz Głuchowski, wykładowca 
Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocła-
wiu, nauczyciel muzycznych szkół średnich, organista 
wrocławskiego kościoła św. Wojciecha, solista i kame-
ralista, współzałożyciel i kierownik artystyczny zespołu 
muzyki dawnej Ars Concordiae. Wykonał dzieła: Dietricha 
Buxtehudego i Jana Sebastiana Bacha, a także utwory 
mniej znanych twórców: Justina Heinricha Knechta, 
Theodora Kullaka, Moritza Brosiga i Josefa Rheinberge-
ra. Prawdziwą gratką dla publiczności była wieńcząca 
koncert improwizacja artysty ujęta w formie dyptyku 
na temat maryjnej antyfony Regina coeli i wielkanocnej 
sekwencji Victimae paschali laudes. 

Kolejne estetyczne doznania czekały włocławskich 
wielbicieli muzyki organowej 1 czerwca br., gdy wrocław-

ski artysta Piotr Rojek (absolwent Akademii Muzycznej 
im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu, kieruje Katedrą 
Organów, Klawesynu i Muzyki Dawnej, dyrektor Pań-
stwowej Szkoły Muzycznej II stopnia im. Ryszarda Bu-
kowskiego we Wrocławiu, stypendysta Ministra Kultury 
i Sztuki i „Internationale Altenberger Orgelakademie” 
w Niemczech) wykonał dwa potężne dzieła muzyki or-
ganowej: Preludium i fugę e-moll Jana Sebastiana Bacha 
(BMV 548) i I Sonatę Organową A-dur Felixa Borowskiego. 
Artysta po mistrzowsku wykonał utwór J.S. Bacha. Utwór 
F. Borowskiego utrzymany w romantycznym nurcie wspa-
niale wpisał się w dyspozycję brzmieniową włocławskich 
organów. Publiczność miała też prawdziwą przyjemność 
wysłuchać improwizacji zatytułowanych Suita Maryjna, 
opartych na pieśniach: Cześć Maryi, Chwalcie łąki uma-
jone i Apelu Jasnogórskim.

W poniedziałek 26 maja włocławska publiczność usły-
szała po raz pierwszy grę Ireny Budryte-Kummer. Absol-
wentka Litewskiej Akademii Muzyki i Teatru, laureatka 
międzynarodowych konkursów organowych, od 2005 r. 
wykłada w Akademii Muzycznej w Dreźnie, ma w swoim 
dorobku wiele nagrań, dużo koncertuje. Włocławscy me-
lomani mieli okazję podziwiać w jej wykonaniu: Koncert 
organowy a-moll (BWV 593) Jana Sebastiana Bacha oraz 
organową transkrypcję arii sopranowej Schafe können 
sicher weiden, wo ein guter Hirte wacht ze świeckiej 
kantaty myśliwskiej Was mir behagt, ist nur die mun-
tre Jagd (BWV 208), a także Jesu bleibet meine Freude 
kończący 147 Kantatę Herz und Mund und Tat un Leben 
(BWV 147). Z repertuaru XIX-wiecznego artystka wybrała 
Preludium, fugę i wariacje h-moll op. 18 Cesara Francka 
oraz część finałową Sonaty d-moll Alexandre Guilmanta 
(1837–1911). Zaś wykonanie Preludium G-dur Juozasa 
Naujalisa (1869–1934) oraz Fugi cis-moll Mikalojusa 
Konstantinasa Čiurlionisa (1875–1911) było wspaniałą 
promocją muzyki litewskiej.

Wyjątkową konwencję miał wieczór muzyczny 
2 czerwca. Naczelnym motywem koncertu było dzięk-
czynienie Bogu za kanonizację Jana Pawła II. Wystąpił 
dobrze znany włocławskiej publiczności Andrzej Cho-
rosiński z towarzyszeniem syna, Michała, który recyto-
wał poezję Jana Pawła II oraz przypomniał fragmenty 
homilii Polaka-Papieża. Andrzej Chorosiński należy do 
grona najbardziej znanych polskich wirtuozów gry 
organowej. Koncertuje w Polsce i na świecie. Jest też 

XXV katedralne koncerty organowe za nami

Od 25 lat w poniedziałkowe wieczory w maju i czerwcu włocławska katedra rozbrzmiewa muzyką, która przy-
ciąga licznych wielbicieli muzyki organowej. Nie inaczej było w tym roku. Ćwierć wieku Katedralnych Koncertów 
Organowych organizatorzy uczcili zaproszeniem artystów z Polski i zagranicy, którzy zapewnili włocławskiej 
publiczności niezapomniane wrażenia estetyczne i duchowe. 

Od lewej: Adam Klarecki, ks. Janusz Drewniak, Kazimierz Piwoński, 
ks. Radosław Nowacki
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pedagogiem (Warszawa, Wrocław, Poznań). 
Pełni funkcję jurora polskich i międzynaro-
dowych konkursów organowych. Michał 
Chorosiński, absolwent Wydziału Ak-
torskiego Państwowej Wyższej Szkoły 
Teatralnej w Krakowie, występuje na 
deskach Teatru Polskiego we Wrocławiu 
oraz gościnnie w wielu innych teatrach. 
Znany jest też z ról filmowych. Koncert 
rozpoczęła Passacaglia c-moll, jedno ze 
sztandarowych dzieł organowych Jana Seba-
stiana Bacha. Usłyszeliśmy także organowe 
transkrypcje Etiudy es-moll op. 10, nr 6 
i Nokturnu Es-dur op. 9 Fryderyka Cho-
pina. W dalszej części zabrzmiało Alle-
gretto g-moll Cesara Francka (1822–
1890). Zwieńczeniem muzycznej części 
były Elegia oraz Toccata Mieczysława 
Surzyńskiego (1866–1924). Artysta 
stworzył obraz dźwiękowy złożony ze 
starannie i z namysłem kładzionych wie-
lobarwnych współbrzmień. Sugestywna in-
terpretacja obfitowała w bogactwo kolory-
styki brzmieniowej, dynamiki i artykulacji. 
Wspaniale korespondowały z wybraną 
muzyką teksty w interpretacji Micha-
ła Chorosińskiego. Wieczór dostarczył 
nam wielu estetycznych i religijnych 
wzruszeń. 

Gwiazdą kolejnego koncertu, 9 czerw-
ca, był słowacki artysta Stanislav Šurin, 
absolwent Konserwatorium Muzycznym 
w Bratysławie, w Wiedniu oraz Akademii Mu-
zyki i Dramatu w Bratysławie. Koncertuje na 
całym świece. Współpracuje w charakterze 
solisty z Orkiestrą Filharmonii Słowackiej 
oraz Narodową Orkiestrą Tajwanu. Inicja-
tor i organizator festiwali organowych 
w Trnavie, Pieštanach, Skalicy oraz w ka-
tedrze św. Marcina w Bratysławie. Jest 
doradcą ds. odbudowy historycznych 
organów w Słowacji, a także kompozy-
torem.

Koncert otworzyły Wariacje na temat 
melodii chorałowej „Jesu meine Freude” Jo-
hanna Gottfrieda Walthera (1684–1748), 
spokrewnionego z Bachem. W  dalszej 
części publiczność miała okazję usły-
szeć: chorał Schmücke dich, o liebe Se-
ele (BWV 654), żywiołowe Preludium 
i fugę G-dur (BWV 541) Jana Sebastiana 
Bacha oraz romantyczne w charakte-
rze O Ewigkeit, du Donnerwort Franza 
Schmidta (1874–1939). Później wieczór 
wypełniła muzyka czeska i słowacka: Prelu-

dium g-moll, Preludium c-moll i Preludium 
f-moll słowackiego kompozytora Mikuláša 

Schneider-Trnavský’ego (1881–1958) 
oraz utwory kompozytorów czeskich: 
Słodkie kajdany miłości Petra Ebena 
(1929–2007), Aria z I Sonaty organowej 
Jiřego Strejca (1932–2010) i Postludium 

Leoša Janáčka (1854–1928). Artysta za-
chwycił muzykalnością i precyzją gry. Dało 

się odczuć radość finezyjnego prowadzenia 
głosów, zestawiania niebanalnych brzmień. 
Nie bez znaczenia okazały się też możliwości 

katedralnego instrumentu.
Podczas włocławskich koncertów or-

ganowych co roku można podziwiać grę 
Adama Klareckiego. Studiował w Aka-
demii Muzycznej im. Karola Lipińskie-
go we Wrocławiu, najpierw w klasie 
prof. Romualda Sroczyńskiego, a później 

w klasie prof. Andrzeja Chorosińskiego. 
Tam też ukończył Mistrzowskie Studia Po-

dyplomowe. Prowadzi klasę organów we wło-
cławskiej Szkole Muzycznej I i II stopnia oraz 

zajęcia gry na organach w Diecezjalnym 
Studium Organistowskim. Od 19 lat pełni 

funkcję organisty bazyliki katedralnej. 
Należy do inicjatorów festiwalu orga-
nowego w kościele farnym w Chełmnie, 
bierze też udział w organizacji koncer-
tów organowych w innych kościołach 

regionu. Koncertuje w Polsce i zagranicą. 
W jego wykonaniu katedralna publicz-

ność mogła usłyszeć interpretację Fantazji 
G-dur (BWV 572) Jana Sebastiana Bacha, Pre-

ludium op. 9 nr 3 Feliksa Nowowiejskiego 
(1877–1946) opartego na temacie Kyrie 

z XI mszy gregoriańskiej, Chorał h-moll 
Césara Francka (1822– 890. Przejmująco 
zabrzmiało dzieło Litanies Jehana Ala-
ina (1911–1940). Koncert zakończyły 
dwie reprezentacyjne części: Allegro 

cantabile oraz Toccata z V Symfonii or-
ganowej f-moll Charlesa-Marie Widora 

(1844–1937). Artysta przyzwyczaił już me-
lomanów włocławskich do wysokiego poziomu 

swoich interpretacji, mistrzowskiego doboru 
repertuaru oraz prezentacji walorów mu-

zycznych katedralnych organów.
Jubileuszowa, XXV, seria katedralnych 

koncertów organowych przeszła już do 
historii. Z niecierpliwością i ciekawością 
czekamy już na kolejną edycję w 2015 r.

Oprac. UH na podstawie tekstów ks. Janusza 
Drewniaka zamieszczanych w „Ładzie Bożym"

Tomasz Głuchowski

Piotr Rojek

Irena Budryte-Kummer

M
ichał i Andrzej Chorosińscy

Stanisłav Šurin
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kalendarZ liturgicZny

14 niedziela zwykła – 6 Vii

Czytanie I (Za 9, 9–10)
Na gruzach Babilonii powstało nowe imperium sta-

rożytnego Wschodu – Persja. Jego twórca Cyrus Wielki 
edyktem z 538 r. zezwolił Izraelitom, deportowanym 
przed pół wiekiem do Babilonii, na powrót do Palestyny 
i odbudowę świątyni Salomona. Za Dariusza I (521–486) 
rozpoczęła się odbudowa świątyni jerozolimskiej spa-
lonej przez Nabuchodonozora (586 r.). Pod kierunkiem 
Zorobabela i arcykapłana Jozuego w ciągu pięciu lat 
(520–515) stanęła –skromniejsza niż Salomonowa – 
nowa świątynia. W tym czasie działali prorocy: Aggeusz 
i Zachariasz. 

Zachariasz zachęca do odbudowy świątyni i kreśli 
obraz prawdziwej wolności (Żydzi posiadali wtedy tylko 
względną autonomię – Zorobabel był perskim namiestni-
kiem), w jakiej znajdzie się naród w czasach mesjańskich. 
Ukazuje mającego przyjść Króla Pokoju, który nie będzie 
podbijał innych narodów, jak to czynili władcy asyryjscy, 
egipscy czy babilońscy. Król Pokoju zniszczy zapasy broni, 
by móc zaprowadzić dobroczynny pokój. Skromność 
i pokorę tego władcy symbolizuje wjazd na osiołku, 
w przeciwieństwie do pysznych władców orientalnych.

Według Ewangelii Mateusza proroctwo Zachariasza 
o Królu Pokoju wypełniło się w momencie wjazdu Chry-
stusa Pana do Jerozolimy (Mt 21, 5).

Czytanie II (Rz 8, 9.11–13)
Próbując dotrzeć do prawdy o człowieku św. Paweł 

posługuje się typowymi dlań antytezami: człowiek nowy 
– człowiek stary; człowiek cielesny – człowiek duchowy; 
człowiek wolny – niewolnik. „Ciało” u św. Pawła – użyte 
w dziś czytanym tekście – nie oznacza naszej powłoki 
cielesnej, ale grzeszność ludzkiej natury. Język grecki ma 
dwa terminy na oznaczenie ciała: sarks i soma, które po 
polsku przekładamy przez „ciało”.

Tymczasem sarks oznacza ciało, ale wraz z całą jego 
pożądliwością, grzesznością, ułomnością i złymi skłon-
nościami. „Żyć według ciała” (czyli sarks) oznacza wejść 
w sferę zła, poddać się działaniu pożądliwości, kierować 
się popędami i zachciankami. Tymczasem chrześcijanie 
usprawiedliwieni przez Krew Chrystusa wezwani są 
do nowego życia, wolnego, duchowego. Mają żyć nie 
według ciała (sarks), ale według Ducha. „Ciało nie jest 
dla rozpusty, ale dla Pana (1 Kor 6, 13).

Ewangelia (Mt 11, 25–30)
Na początku ewangelii dziękczynna modlitwa Chry-

stusa za wiarę swoich wyznawców. Apostołowie wró-

cili z misji po Palestynie oznajmiając Chrystusowi, że 
lud przyjmuje jego naukę. Wiara prostych Izraelitów 
jest przeciwstawieniem niewiary przywódców narodu, 
zarozumiałych faryzeuszów gardzących nauką Jezusa. 
W dalszej części perykopy ujawnia się Jezusowa świado-
mość synostwa Bożego. Chrystus uchyla rąbek tajemnicy 
swego istnienia. „Nikt nie zna Syna, tylko Ojciec”. Chry-
stus stwierdza tu, że pełną wiedzę o Nim ma tylko Ojciec, 
a więc tym samym oznajmia, że jest równy ojcu. „Nikt 
nie zna Ojca, tylko Syn”. W słowach tych Jezus oświad-
cza, że posiada wiedzę nieskończoną, zdolną przeniknąć 
Nieskończonego Ojca. Tak więc Jezus Chrystus ujawnia 
się jako posiadający tę samą wiedzę i doskonałość, które 
stanowią istotę Ojca niebieskiego. Wypowiedzi tej nie 
wyjaśnimy inaczej, jak tylko przyjmując rzeczywiste 
synostwo Boże Jezusa i Jego równość z ojcem. 

15 niedziela zwykła – 13 Vii

Czytanie I (Iz 55, 10–11)
Słowo Boże nie tylko oznajmia, ale sprawia zbawienie. 

Słowo jest mocą i siłą, nie tylko informuje, ale i działa, 
sprawia to co oznacza, zmienia dogłębnie człowieka, jak 
tego przykład mamy w postaciach wielkich świętych. Sło-
wo Boże jest żywe i aktualne dla każdego człowieka (por. 
Mdr 16, 26; Pwt 30, 11–14), kierując jego życiem równie 
skutecznie, jak prorocy kierowali dziejami Izraela (por. Wj 
34, 28; Pwt 4, 13; Ps 119, 23). „Nie urodzaj plonów żywi 
człowieka, lecz Słowo Twoje, Panie, utrzymuje ufających 
Tobie” (Mdr 16, 26). Słowo Boże jako pokarm (Syr 24, 19; 
J 4, 14; 6, 27) jest pomocną siłą (Pwt 18, 18; Jr 1, 9; 23, 
29), która wzmacnia (Ef 3, 10n), działa skutecznie i roz-
strzygająco dla ludzkiego istnienia (Iz 40, 5; 41, 4; 44, 26). 

O skuteczności słowa Bożego mówi właśnie pierwsze 
czytanie. Wiara w dynamiczne działanie słowa Bożego 
widoczna jest wyraźnie w katechezie wczesnoapostol-
skiej (Dz 2, 16; 26, 22). Słowo Boże, w wierze pierwszych 
gmin, to niejako bezpośrednia akcja samego Boga. Stąd 
zwane jest ono „słońcem życia” (Flp 2, 16), „słowem łaski” 
(Dz 13, 26; 14, 3; 20, 22), „słowem sprawiedliwości” (Hbr 
5, 13) i „słowem pojednania” (2 Kor 5, 19).

Czytanie II (Rz 8, 18–23)
Drugie czytanie to jeden z podstawowych tekstów dla 

teologii Kosmosu. Na kartach Starego Testamentu (por. 
Rdz 3, 17; Iz 11, 6n; 30, 26; 33, 8; Jr 5, 6; 14, 8; Oz 2, 20; 
Hi 5, 22; Mdr 5, 20–23), wielokrotnie przypominana jest 
prawda o solidarności człowieka z całym światem, Ko-
smosem. Grzech człowieka na początku posiadał również 
aspekt kosmiczny, a nie tylko indywidualny i osobisty. Od 
momentu upadku człowieka cały Kosmos dzieli z czło-
wiekiem jego los. Cały świat, cała przyroda uczestniczy 
w grzechu Adama. Świat bowiem zależąc od człowieka, 
zależny jest również od ludzkiego grzechu. Biblia uczy, że 
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zarówno grzech, jak i odkupienie rozciągają się również 
na świat materialny. Przyroda doznała skutków grze-
chu pierwszego Adama, ale uczestniczy też w skutkach 
odkupienia dokonanego przez drugiego Adama – Chry-
stusa. W ostatecznej chwale dzieci Bożych udział będzie 
miała również cała stworzona natura. Poddany potędze 
grzechu, rozkładu i śmierci Wszechświat odzyska swą 
harmonię i ład. Paweł ukazuje obecny stan stworzenia 
cierpiącego i jęczącego w bólu jako stan przejściowy. 
Słusznie zatem mówi się o kosmicznych aspektach od-
kupienia w teologii Pawłowej. W świecie i poprzez świat 
realizujemy z Chrystusem dzieło naszego zbawienia 
zapominając nierzadko, że i sam świat, całe Universum 
złączone z człowiekiem, zostało odkupione przez Tego, 
który jest „Panem Wszechrzeczy” (Dz 10, 36), „jednają-
cym wszystko, co na ziemi i co na niebiosach” (Kol 1, 20).

Ewangelia (Mt 13, 1–9)
Przypowieści Chrystusowe rozwijają Jego naukę o kró-

lestwie Bożym. Mówią o jego założeniu, genezie i struk-
turze, wzroście i wartości królestwa Bożego, obowiąz-
kach wreszcie tych, którzy doń należą. W przypowieści 
należy starannie rozróżnić jej rysy główne i zasadnicze 
od rozbudowanych często, a jednak drugorzędnych ele-
mentów ozdobno-dekoracyjnych, formalnych. W pierw-
szej chronologicznie przypowieści „o siewcy” albo jak 
inni mówią „o siejbie” Chrystus poucza o losach Słowa 
Bożego. Owocność Słowa w człowieku zależy od jego 
wewnętrznego do nauki Bożej nastawienia. 

16 niedziela zwykła – 20 Vii

Czytanie I (Mdr 12, 13.16–19)
Napisana w pierwszym wieku przed Chrystusem tzw. 

Księga Mądrości ukazuje mądrość, jako najwspanialszą 
wartość ludzkiego życia. Wobec niej niczym są „berła 
i trony, i bogactwa, i drogie kamienie, a wszystko złoto 
wobec niej jest garścią piasku” (7, 8–9). Stąd wśród dóbr 
świata jedynie mądrości należna jest najwyższa pochwa-
ła, a zdobywanie mądrości jest najbardziej godziwym 
zajęciem człowieka. Mądrości nie może jednak człowiek 
osiągnąć własnym tylko staraniem. Prawdziwą mądrość 
daje Bóg. Dlatego autor księgi zanosi do Pana gorące 
błaganie o dar mądrości (9, 1–18). Pierwsze czytanie – to 
hymn na cześć Boga, źródła wszelkiej mądrości. Z medy-
tacji autora wynika, że nie zabiegi, wysiłki czy knowania 
ludzkie, ale Mądrość Boża kieruje historią.

Czytanie II (Rz 8, 26–27)
Skutkiem usprawiedliwienia jest pojednanie z Bogiem, 

jakościowo nowe życie, w Chrystusie i z Chrystusem. 
Chrześcijanin obdarzony życiem nadprzyrodzonym żyje 
według Ducha, który czyni z wierzącego dziecko Boże. 
Synostwo Boże wierzących spowodowane działaniem 

Ducha Świętego jest objawieniem zbawczej Bożej miło-
ści. Określenie „święty” w języku biblijnym znaczy tyle, 
co „wybrany”, „wezwany”, „powołany”.

Pisze dziś św. Paweł o Tym, „który przenika serca”. 
W Księdze Jeremiasza (np. 17, 10) i w Księdze Syracha 
(42, 18) Bóg jest nazywany Tym, „który przenika serce”. 
U Semitów serce było nie tylko siedliskiem życia uczucio-
wego, ale i ośrodkiem intelektu. W Biblii serce to centrum 
rozumnej, wolnej i świadomej siebie samej osobowości 
ludzkiej. W sercu dokonują się ludzkie decyzje, powstają 
zamiary i myśli. Jest ono siedliskiem zarówno dobrych 
jak i złych zamysłów. Gdy więc czytamy, że Bóg „przenika 
serca” znaczy to, że przenika całą istotę, jaźń i najgłębsze 
„ja” każdego człowieka. „Stanąć przed Bogiem z sercem 
pokornym i skruszonym” (Ps 51, 19) znaczy stanąć w całej 
prawdzie.

Ewangelia (Mt 13, 24–30, wersja krótsza)
Chrystus przybliżał słuchaczom zrozumienie istoty 

Królestwa Bożego przez nauczanie w przypowieściach. 
„Kąkol” z dzisiejszej przypowieści to chwast (lolium te-
mulentum) osiągający do dwóch metrów wysokości 
i w początkowym okresie wzrostu trudny do odróżnienia 
od zboża, w którym się znajduje. W klimacie palestyń-
skim kąkol rósł obficie, będąc utrapieniem gospodarzy. 
Gdy właściciel pola spał, jego nieprzyjaciel posiał kąkol 
na świeżo obsianej roli. Bóg zasiewa na każdym miejscu 
swego panowania dobre ziarno. Nie brak jednak w kró-
lestwie Bożym i chwastu – to synowie Złego. I tak po-
społu w królestwie Bożym (w Ludzie Bożym, w Kościele) 
wzrastają dobrzy i źli. Aż do żniw, do czasu oddzielenia 
w dniu ostatnim. Wśród wielu myśli zawartych w tej 
przypowieści warto może – w naszych czasach – zwrócić 
uwagę na jedną: pszenica nie zaginie, nie zaginie nawet 
i najmniejszy dobry uczynek człowieka i wyda owoc 
w czasie ostatecznego zwycięstwa dobra.

17 niedziela zwykła – 27 Vii

Czytanie I (1 Krl 3, 5.7–12)
Pierwsze czytanie ukazuje Salomona (970–930), który 

po swym ojcu Dawidzie (1010–970) objął panowanie 
w Izraelu. Zasiadłszy na tronie królewskim Salomon za-
pragnął złożyć Bogu ofiarę. Udaje się przeto na wyżyny 
Gabonu (około 10 km od Jerozolimy) i tam składa Bogu 
tysiąc zwierząt w ofierze całopalnej.

W Gabaonie znajdował się święty Namiot Spotkania 
i ołtarz, na którym, zgodnie z tradycją Mojżeszową, skła-
dano Bogu codziennie ofiary (por. 1 Krn 6, 17; 16, 39). 
W sanktuarium w Gabaonie (przed ostateczną centrali-
zacją kultu w Jerozolimie znane były i inne sanktuaria, jak 
np. w Silo, w Gilgal czy w Beersebie) Salomon modli się, 
prosząc Boga o roztropność w rządzeniu i umiejętność 
sprawiedliwego rozstrzygania sporów. Mądrość króla 
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Salomona była na Wschodzie powszechnie znana. Przy-
jeżdżali doń okoliczni władcy prosząc o rady i podziwiając 
wspaniałe budowle, jakie wzniósł w Jerozolimie. Tradycja 
przypisuje Salomonowi autorstwo 3000 przypowieści 
i 1005 pieśni (1 Krl 5, 12).

Czytanie II (Rz 8, 28–30)
Drugie czytanie ukazuje etapy zbawczej inicjatywy 

Boga wobec człowieka. Najpierw Bóg odwieczny „po-
znał” nas, potem „wybrał i powołał”, gdyż nas umiłował. 
U początku naszego zaistnienia stoi zatem niepoję-
ta miłość Boga ku nam. Swój zbawczy zamiar wobec 
człowieka zrealizował Bóg przede wszystkim poprzez 
swojego Syna, który nas usprawiedliwił, czyniąc z nas 
dzieci Boże. Już tu na ziemi przez łaskę i życie nad-
przyrodzone obdarzeni jesteśmy chwałą, której pełnię 
osiągniemy w wieczności.

Ewangelia (Mt 13, 44–52)
Ewangelia zawiera trzy krótkie przypowieści ukazu-

jące wartość królestwa Bożego. Przypowieść „o skarbie” 
poucza, iż dla każdego człowieka najwyższą wartością 
powinno być królestwo Boże. Przypowieść „o perle” mówi, 
że dla zdobycia królestwa Bożego trzeba zmobilizować 
wszystkie siły i umiejętności. Z przypowieści „o sieci” 
dowiadujemy się, iż życie wieczne czeka tych wszystkich, 
którzy wybrali królestwo Boże jako najwyższą wartość. 
Zasadnicza nauka przypowieści o skarbie i perle jest ta 
sama: dla królestwa Bożego należy poświęcić wszystko. 
Kto to uczyni – powiada przypowieść „o sieci” – osiągnie 
szczęście wieczne. Jak rybacy oddzielają dobre ryby od 
złych, tak i w dniu sądu nastąpi ostateczne rozstrzy-
gnięcie wiecznego losu sprawiedliwych i grzeszników.

18 niedziela zwykła – 3 Viii

Czytanie I (Iz 55, 1–3)
W pierwszym czytaniu Deuteroizajasz zapowiada 

obfitość dóbr mesjańskich. W momencie powstania 
tekst proroka zapowiadał przede wszystkim nowe czasy 
dla izraelskich wygnańców w Babilonii. W perspektywie 
dalszej widzimy tu zapowiedź Exodusu, który będzie 
naszym udziałem w momencie odejścia z tej ziemi do 
wiecznej ojczyzny. Woda i wino, mleko i chleb to semickie 
symbole wyrażające pełnię szczęśliwości.

Czytanie II (Rz 8, 35.37–39)
W drugim czytaniu hymn dziękczynny św. Pawła za dar 

dziecięctwa Bożego, za zbawczą inicjatywę Bożą wobec 
nas, za uprzedzającą miłość Bożą. Nasza miłość ku Bogu 
może być jednak poddana ciężkim próbom. W łączności 
z Chrystusem jesteśmy je w stanie pokonać. „Ani śmierć, 
ani rzeczy teraźniejsze, ani przyszłe” nie mogą nas odłą-
czyć od miłości Boga. 

Ewangelia (Mt 14, 13–21)
Opis pierwszego cudownego rozmnożenia chleba 

(por. Mt 15, 32–39). Dochodziła połowa marca 29 r. Pod 
koniec lutego doszła do Jezusa bolesna wiadomość. 
W Macheroncie (twierdzy nadgranicznej na wschodniej 
stronie Morza Martwego), po dziesięciomiesięcznym 
blisko więzieniu ścięty został Jan Chrzciciel. „Gdy Jezus 
to usłyszał – jak mówi dzisiejszy fragment – oddalił się 
na miejsce pustynne”. Tam dokonał znaku. Gromadząc 
lud na uczcie, ukazał mu się Jezus jako Mesjasz. Roz-
mnożenie było figurą i zapowiedzią nowego chleba 
– Eucharystii.

19 niedziela zwykła – 10 Viii

Czytanie I (1 Krl 19, 9a.11–13a)
Niezręczna polityka syna Salomona – Roboama do-

prowadziła do rozłamu. Dziesięć pokoleń północnych 
oderwało się od kultu świątyni jerozolimskiej tworząc 
państwo odszczepieńcze z Jeroboamem I jako królem. 
Jeroboam przestał ufać w potęgę Boga, popełnił bałwo-
chwalstwo. Wzniósł sanktuaria schizmatyckie w Dan 
i Betel, mianował kapłanów z nie kapłańskiego pokolenia 
i ośmielił się pełnić czynność kapłańską. Nie docho-
wywali wierności Bogu również następcy Jeroboama. 
Achab zaczął służyć kananejskiemu bożkowi Baalowi 
i wzniósł mu świątynię w Samarii. Ożenił się z poganką, 
córką fenickiego króla Etbaala – Jezabel. Przeciw jego 
postępowaniu wystąpił prorok Eliasz, prześladowany 
przez Jezabel.

Czytanie II (Rz 9, 1–5)
W Listach do Tesaloniczan (1 Tes 2, 14–16) i Galatów 

(1, 7; 2, 4.15) Paweł wydał surowy sąd o Izraelitach. W jego 
stosunku do historycznego Izraela daje się jednak za-
uważyć ewolucja poglądów. W Liście do Efezjan (2, 12) 
i do Rzymian (rozdz. 9–11) Paweł przypomina wybranie 
i powołanie Izraelitów. Wymienia dziewięć przywilejów 
ludu wybranego. Paweł przypuszcza, że Izrael posiada jakąś 
specjalną, nieukończoną jeszcze rolę w historii zbawienia.

Ewangelia (Mt 14, 22–33)
W ewangelii głębokie teologicznie wyrażenie. Chrystus 

mówi o sobie: „Ja jestem” (gr. ego eimi). Używając tego 
określenia Chrystus wskazuje na siebie jako Boga. Bóg 
jest bowiem Tym, który jest. Tak tłumaczymy hebrajskie 
„Jahwe” – Ten, który Jest, Będący. W Biblii oznacza ona 
zawsze krzepiącą obecność Boga. „Ja jestem” przypomniał 
Chrystus tonącym apostołom (Mk 6, 50). „Ja jestem” – 
rzekł bojącym się, idąc po wodzie (J 6, 20). „Ja jestem” 
– pocieszał ich w ogrodzie oliwek (J 18, 6). „Ja jestem” – 
zapewniał ich w ostatnich wyrzeczonych do nich słowach 
(Mt 28, 20). „Ja jestem” – mówił do umęczonego trudami 
apostolskimi Pawła w Koryncie (Dz 18, 10).
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uroczystość wniebowzięcia

najświętszej maryi Panny – 15 Viii

Czytanie I (Ap 11, 9a; 12, 1.3–6a)
Cechą literatury apokaliptycznej jest obrazowość, 

symbolika i tematyka wiążąca się z końcem świata. Te 
elementy zawiera też Apokalipsa św. Jana. W dzisiejszym 
fragmencie pierwszego czytania widzimy „niewiastę ob-
leczoną w słońce”. Niewiastą tą – zwycięską i triumfującą 
– jest Kościół Chrystusowy. W sensie przenośnym liturgia 
stosuje ów obraz apokaliptyczny również do Dziewicy 
Maryi, która stała się jakby nową Arką Przymierza, gdyż 
w Niej nastąpiło zjednoczenie bóstwa z człowieczeń-
stwem przez Wcielenie Syna Bożego.

Czytanie II (1 Kor 15, 16–26)
Chrystus Pan odniósł zwycięstwo nad grzechem i jego 

skutkiem – śmiercią. W zmartwychwstaniu, czyli zwy-
cięstwie Chrystusa, mamy udział wszyscy. Pierwszym 
człowiekiem, który dostąpił do udziału w triumfie Zbawi-
ciela, jest Najświętsza Dziewica. Ostateczny triumf nad 
szatanem, grzechem i śmiercią dokona się w powszech-
nym zmartwychwstaniu. Będzie to moment całkowitego 
i bezwarunkowego zwycięstwa dobra nad złem.

Ewangelia (Łk 1, 39–56)
Czcigodna tradycja sięgająca początków VI w. dom 

Elżbiety i Zachariasza umieszcza w miejscowości Ain 
Karim, położonej 7 km na zachód od Jerozolimy. Piesza 
wędrówka z Nazaret do Ain Karim nawet dla średnio 
sprawnego piechura nie przeciągała się poza siedem dni. 
Maryja przybywa do swej krewnej Elżbiety, by powiado-

mić ją o wybraniu przez Boga na Matkę Mesjasza. Przy 
powitaniu wyśpiewuje Maryja kantyk Magnificat. Z tekstu 
pieśni widać, że Maryja była do głębi przejęta obietnicami 
Bożymi danymi przez Boga narodowi wybranemu.

20 niedziela zwykła – 17 Viii

Czytanie I (Iz 56, 1.6–7)
Naród izraelski strzegł zazdrośnie swego wybrania. 

Z czasem Hebrajczycy zacieśnili rzeczywistość zbawienia 
tylko do Izraela. Skrajny rygoryzm w sprawach religijno-
-narodowych był poniekąd usprawiedliwiony chęcią prze-
kazania nieskażonego depozytu wiary. Postawa dbałości 
o czystość wiary i kultu wiązała się z pogardą dla innych 
narodów. Przeciw tak ciasno pojętej idei wybrania i zba-
wienia występują prorocy, szczególnie Izajasz. Ukazują oni 
naród wybrany jako narzędzie Boga w dziele zbawienia 
wszystkich ludów. Bóg przyjmuje ofiary również od pogan 
i pozwala im na wejście do swojej Świątyni.

Czytanie II (Rz 11, 13–15.23–32)
Ubolewając nad niewiernością Izraelitów św. Paweł 

stwierdza, iż odrzucenie Izraela jest przejściowe. Niewier-
ność Żydów przyspieszyła nawrócenie pogan. Apostołowie 
bowiem nie znalazłszy posłuchu dla Ewangelii w Izraelu, 
zaczęli głosić ją narodom pogańskim (por. 17, 5–15; 18, 
5–8). Według Pawła opór Żydów ułatwia zbawienie po-
gan. Opór ten trwa tylko do czasu. Paweł wieści pełne 
nawrócenie Żydów. Będzie ono miało dla świata znaczenie 
nie mniejsze niż niewierność Izraela, która spowodowała 
wejście pogan do społeczności ludu Bożego.

Ewangelia (Mt 15, 21–28)
W ewangelii niewierność Żydów z drugiego czytania 

przeciwstawiona jest wierze kobiety kananejskiej, a więc 
poganki. Chrystus pochwala wiarę niewiasty i spełnia jej 
prośbę. Ten wypadek miał przekonać apostołów i słu-
chaczy Jezusa, iż wzgardzeni przez Izraelitów poganie 
godniejszymi są łask Zbawiciela niż Izraelici, bo gdy ci 
odrzucają Chrystusa, tamci Go szukają, ci dumni i za-
rozumiali nie mają wiary w Jezusa, tamci pełni wiary 
pokornie proszą i ponoszą wszelkie trudności i przykrości 
wynikłe z pychy Żydów.

21 niedziela zwykła – 24 Viii

Czytanie I (Iz 22, 19–23)
Pierwsze czytanie relacjonuje fragment wewnętrznych 

tarć podczas przygotowania do obrony Jerozolimy. Zdy-
misjonowany zostaje marszałek dworu Szebna, a na jego 
miejsce król Ezechiasz mianuje Eliakima. On przeprowadza 
rozmowy z hetmanem asyryjskim Rabsakiem i prorokiem 
Izajaszem, który bardziej niż w ludzką moc i potęgę ufać Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny (mal. Joachim Patinir, pocz. XVI w.)
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każe w potęgę Boga. Dramatyczne wydarzenia przybrały 
obrót niezwykły. Gdy w obleganym mieście zaczęło już 
brakować żywności, wróg odstąpił od Jerozolimy, choć 
do kapitulacji brakowało zaledwie kilku dni. Pismo Święte 
tak opisuje te wydarzenia: „Stało się owej nocy, że Anioł 
Pański pobił w obozie asyryjskim sto osiemdziesiąt pięć 
tysięcy. A wstawszy rano ujrzał wszystkie ciała umarłych, 
i odstąpiwszy odjechał i wrócił się Sennacheryb, król asy-
ryjski, i mieszkał w Niniwie” (2 Krl 19, 35–36).

Czytanie II (Rz 11, 33–36)
Wyłożywszy naukę o roli historycznego Izraela w zbaw-

czych planach Bożych i wieszcząc pełne i całkowite na-
wrócenie Izraela, po wejściu do kościoła pogan, Paweł 
składa dzięki niezmierzonej Bożej Mądrości. Wysławia 
ją w hymnie pochwalnym. Apostoł daje upust swojej 
radości, widząc natchnionym umysłem wejście swego 
narodu do Kościoła Chrystusowego.

Ewangelia (Mt 16, 13–19)
Jezus zapytał uczniów, za kogo uważają Go ludzie. 

Piotr wyznał wiarę w bóstwo i godność mesjańską Jezusa 
i otrzymał uroczystą obietnicę prymatu. Tekst ewangelii 
jest podstawą dogmatu o nieomylności biskupa rzym-
skiego. Błędy, przewrotność, przemoc nie zdołają zniwe-
czyć zgromadzenia prawdziwych wiernych Chrystusa, 
którego widzialnie reprezentuje następca św. Piotra. 

uroczystość
najświętszej maryi Panny 
częstochowskiej – 26 Viii

Czytanie I (Prz 8, 22–35)
W księgach mądrościowych następuje zamienne sto-

sowanie terminów: Mądrość (Sofia), Słowo (Logos) i Duch 
(Pneuma) Boga. Personifikacja Mądrości pozwala auto-
rom nowotestamentalnym (zwłaszcza Pawłowi i Janowi) 
na związanie starotestamentalnej nauki o Mądrości 
z dogmatem chrystologicznym (była ona przygotowa-
niem do przyjęcia tajemnicy Wcielenia). Mądrość Boża 
wychodzi do człowieka, pochyla się nad nim, wiedzie go 
do pełnej szczęśliwości i daje człowiekowi rozpoznanie 
jego zadań w świecie i wobec świata. 

Czytanie II (Ga 4, 4–7)
Najważniejszym stwierdzeniem II czytania jest myśl, 

że do Boga należy zwracać się przez abba. To aramejskie 
zawołanie jest właściwie nieprzetłumaczalne na język 
polski. Rozumieli to doskonale greccy autorzy Nowego 
Testamentu, którzy w wielu miejscach pozostawili ory-
ginalne aramejskie abba w swych tekstach (por. np.: 
Mk 14, 36; Rz 8, 15). Abba to zawołanie dzieci żydow-
skich, jakim zwracały się do swych ojców. Najbliższe 

aramejskiemu abba jest nasze „ojczulku” lub „drogi 
tato”. Przed Chrystusem per „abba” żaden Izraelita nie 
zwracał się do Boga. 

Ewangelia (J 2, 1–11)
Wino, zwłaszcza w zapowiedziach prorockich, miało 

charakter symboliczny. Oznaczało wszelką obfitość, do-
statek i radość. Obfitość wina w Kanie symbolizuje bogac-
two dóbr mesjańskich. Ewangelista mówi dziś – „taki to 
początek znaków uczynił Jezus”, czyli Jezus zaczął działać 
odtąd wyraźnie jako Mesjasz. Wszystkie uzdrowienia, cuda 
Jezusa były tylko znakiem, rąbkiem wielkiej duchowej 
rzeczywistości. Uczta w Kanie jest obrazem uczty w wiecz-
ności, gdzie poznamy w pełni wielkość, dobroć i mądrość 
Boga. Ta uczta zaczęła się już w momencie głoszenia 
Dobrej Nowiny, ale swoje apogeum osiągnie w królestwie 
Bożym, którego Kościół zaledwie jest początkiem.

22 niedziela zwykła – 31 Viii

Czytanie I (Jr 20, 7–9)
Jeremiasza, młodzieńca o niezwykłej inteligencji 

i wrażliwości, powołał Bóg na świadka swojej nauki. 
Jeremiasz, widząc czekający go trud, panującą wokół 
przewrotność i obłudę, nieczułość na wartości duchowe 
i religijne wzdragał się przed czekającą go misją. Pierwsze 
czytanie ukazuje fragment pełnego udręki i cierpień życia 
proroka, który nie znajdował posłuchu u współczesnych. 
Jeremiasz świeżo wypuszczony z więzienia, do którego 
wtrącił go bezbożny kapłan Paszchur, skarży się w mo-
dlitwie, ufając, że Bóg jest jego jedyną i prawdziwą siłą.

Czytanie II (Rz 12, 1–2)
List do Rzymian napisany w Koryncie ok. r. 60, składa się 

zasadniczo z dwóch części. Pierwsze jedenaście rozdziałów 
tworzy część dogmatyczną i porusza takie zagadnienia, jak: 
usprawiedliwienie, wolność od Prawa, nowe życie przez 
chrzest, skutki oporu Izraela wobec Ewangelii. Część druga 
listu (cztery ostatnie rozdziały) ma charakter duszpasterski 
i ukazuje obowiązki moralne chrześcijan. Zasadami, które 
ożywiają życie chrześcijańskie, winny był miłość i pokora. 
Całe życie chrześcijańskie jest nieustannym składaniem 
ofiary z samego siebie. Warto to podkreślić, gdyż często 
spotykamy się z propozycjami chrześcijaństwa, w których 
nie ma miejsca ani na ofiarę ani na krzyż.

Ewangelia (Mt 16, 21–27)
O konieczności naśladowania Zbawiciela przez krzyż 

mówi trzecie dzisiejsze czytanie. Chrystus po raz pierwszy 
występuje wobec apostołów z zapowiedzią swej Męki. 
Ostra reakcja Piotra wskazuje, jak odmienne nadzieje 
wobec Chrystusa prezentowało nawet grono apostołów. 
Warto zaznaczyć, iż wersja Łukaszowa tej wypowiedzi 
Chrystusa mówi o „codziennym” dźwiganiu krzyża.
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01.06 – Święcenia diakonatu

W Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego ks. bp 
Wiesław Mering udzielił święceń diakonatu czterem 
alumnom z V roku włocławskiego seminarium. Pasterz 
Diecezji w homilii przypomniał nowym diakonom o tym, 
że zawsze mają wsłuchiwać się w głos Ducha Świętego. 
Mówił także o tym, że droga do kapłaństwa nie jest łatwa 
i wymaga wielu poświęceń. 

06.06 – Święto Województwa 
Kujawsko-Pomorskiego

W święto Województwa Kujawsko-Pomorskiego Bi-
skup Ordynariusz przewodniczył Mszy św. w katedrze 
o godz. 11.00. Zebrali się na niej przedstawiciele władz 
samorządowych z województwa i powiatu. W uroczysto-
ści wziął także udział biskup toruński Andrzej Suski. Z tej 
okazji bp W. Mering poświęcił obraz św. Jana Pawła II – 
dar władz samorządowych dla bazyliki. Podczas liturgii 
śpiewał chór z Liceum Ziemi Kujawskiej we Włocławku. 

Z życia ParaFii czerwiec
2014 07.06 – Pola Lednickie

Grupa młodzieży z parafii katedralnej z ks. Damianem 
Sochackim wzięła udział w spotkaniu na Polach Lednickich. 
Razem z ponad 60 tys. młodzieży nasi parafianie przeszli 
przez Bramę Rybę. Przesłanie do zgromadzonych skierował 
papież Franciszek, a osobiście z młodzieżą modlił się abp 
Wojciech Polak, nowy prymas Polski.

08.06 – Święcenia prezbiteratu

W Uroczystość Zesłania Ducha Świętego biskup wło-
cławski Wiesław Mering w bazylice katedralnej udzielił 
święceń kapłańskich ośmiu diakonom diecezjalnym oraz 
jednemu ze Zgromadzenia Braci Pocieszycieli z Getsemani, 
studiującym we włocławskim seminarium. W homilii 
Ksiądz Biskup mówił o roli kapłana we współczesnym 
świecie. Wszystkich zgromadzonych zaś prosił o modlitwę 
za neoprezbiterów oraz o nowe powołania kapłańskie.

14.06 – Wspomnienie  
bł. bp. Michała Kozala

Z okazji wspomnienia patrona miasta Włocławka bł. bp. 
Michała Kozala we włocławskiej bazylice o godz. 17.30 
odbył się koncert Zespołu Muzyki Dawnej Cappella Ge-
danensis. Artyści wykonali jedno z bardziej popularnych 
dzieł W.A. Mozarta – Mszę koronacyjną C-dur. Ciekawostką 
dla publiczności było to, że dyrygent Arkadiusz Wanat to 
dawny parafianin katedralny. Koncert był dedykowany 
ks. bp. Wiesławowi Meringowi z racji jego imienin.

O godz. 18.30 Biskup Ordynariusz przewodniczył Eu-
charystii we wspomnienie Patrona miasta Włocławka. 
Homilię wygłosił ks. prał. Jacek Szymański, rektor Wyższego 
Seminarium Duchownego, który przypomniał, że „mę-
czeństwo jest łaską daną przez Boga niektórym ludziom; 
tylko niektórzy z nas dojrzewają do męczeństwa”. Oprawę 
muzyczną liturgii zapewniła Cappella Gedanensis, której 
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serdecznie za obecność i wcześniejszy koncert podzię-
kował Biskup Ordynariusz. Na zakończenie uroczystości 
ks. prof. Krzysztof Konecki, Prepozyt Kapituły Katedralnej, 
otrzymał od Księdza Biskupa tytuł infułata.

słowo do wiernych skierował Pasterz Diecezji, a po 
odśpiewaniu uroczystego Te Deum udzielił zgroma-
dzonym wiernym błogosławieństwa Najświętszym 
Sakramentem.

19.06 – Uroczystość Najświętszego 
Ciała i Krwi Pańskiej

W Uroczystość Bożego Ciała Mszy św. o godz. 10.00 
przewodniczył bp Wiesław Mering. Jednym z koncele-
brującym był abp Luksemburga Jean-Claude Hollerich SJ. 
Abp Hollerich wygłosił homilię, w której powiedział m.in.: 
„Powinniśmy być szczęśliwi i zadowoleni, że mamy Kogoś, 
kto za nas się ofiaruje”. Zwracając się do dzieci, kazno-
dzieja przypomniał, że mają przyjaciela, który ich bardzo 
kocha. Zaznaczył też, iż „kiedy niesiemy Ciało Chrystusa 
po ulicach naszego miasta winniśmy być szczęśliwi, że 
możemy Go pokazać innym. [...] Żeby istniało w nas życie 
Chrystusa musimy Go przyjmować i w ten sposób Jezus 
może w nas żyć, działać i pracować”. 

We Mszy św. i procesji eucharystycznej udział wzięły 
m.in.: poczty sztandarowe, przedstawiciele Bractwa 
Kurkowego, przedstawiciele różnych stanów i grup 
z naszego miasta. Uroczystość śpiewem ubogacił chór 
katedralny pod dyrekcją ks. prał. Józefa Nowaka. Procesji 
towarzyszyła także orkiestra dęta. Przy czwartym oł-
tarzu usytuowanym przy kościele św. Jana Chrzciciela 

21.06 – Dziękczynienie  
za kanonizację Jana Pawła II

W sobotę o godz. 11.00 Pasterz Diecezji przewodniczył 
Mszy św. z okazji Diecezjalnego Dziękczynienia za kanoni-
zację Jana Pawła II. W tym dniu ks. bp Wiesław A. Mering 
obchodził również imieniny. W imieniu kapłanów życzenia 
złożył ks. prał. Marian Bronikowski. Życzenia złożyła także 
delegacja sióstr zakonnych i delegacje wiernych świeckich. 
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nowożeńcy:
• Dawid Ryszard Łaski/
Joanna Marta Dąbrowska
• Krystian Stefanowski/

Daria Butrykowska
• Adam Zieliński/ Kamila 
Karolina Wodzyńska

• Mateusz Zbigniew Różycki/
Natalia Maria Pulikowska

• Marcin Tomasz Felińczak/Paulina Maria 
Pawłowska

• Łukasz Nuszczyński/ Joanna Katarzyna 
Ostrowska

• Marek Siedlecki/ Kamila Olszewska
• Tomasz Piworowicz/Agata Katarzyna Figiel

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

kalendarium
naJBliżsZycH urocZystości

i wydarZeŃ ParaFialnycH

liPiec

† Barbara Olszewska 
† Zygmunt Nowakowski
† Edward Butlewski
† Andrzej Paweł Procelewski
† Stanisława Barbara Marszał

Zmarli:

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

duszpasterze Parafii katedralnej we włocławku

• Cornelia Zywyczynska
• Lena Gałkiewicz
• Hanna Kompanowska

• Tobiasz Natan Wrzesiński
• Dorian Picharski

• Weronika Angelika Kalita
• Magdalena Matusiak
• Lena Majorek
• Aleksander Sędziak
• Aleksander Jan Idryan
• Amelia Kalina Cichowlas
• Igor Henryk Chmielewski

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

ochrzczeni:

11. – Święto św. Benedykta, patrona Europy
23. – Święto św. Brygidy, patronki Europy

sierPieŃ
05. – Msza św. dla Pielgrzymki Ziemi Lubawskiej 

pod przewodnictwem Pasterza Diecezji
06. – Święto Przemienienia Pańskiego; 

Eucharystia na rozpoczęcie XXVI 
Włocławskiej Pieszej Pielgrzymki na 
Jasną Górę, godz. 6.00

09. – Święto św. Teresy Benedykty od Krzyża 
(Edyty Stein), patronki Europy

14. – Całodzienna adoracja Najświętszego 
Sakramentu w ramach stałej adoracji 
diecezji włocławskiej

15. – Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej 
Maryi Panny, Msza św. odpustowa, godz. 
12.30

26. – Uroczystość Najświętszej Maryi Panny 
Częstochowskiej

Odpust w parafii katedralnej, 
15 sierpnia (piątek), godz. 12.30
Serdecznie zapraSzamy
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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 17.00:
 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 św. Jana Pawła II
 Piątek: Nabożeństwo do Bożego Miłosierdzia

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

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

Pozostałe informacje:
 W pierwszy piątek miesiąca możliwość skorzystania 

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

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

z rodzicami dzieci pierwszokomunijnych

2Rowerowa
Pielgrzymka

wdzięczni za kanonizację Jana Pawła II
21.08 - Włocławek Kościół Św. Stanisława – Turek Kościół Św. Barbary
22.08 - Turek Kościół Św. Barbary – Zduńska Wola
23.08 - Zduńska Wola Kościół Św. Maksymiliana Marii Kolbego – Pajęczno
24.08 - Pajęczno – Częstochowa
25.08 - JASNA GÓRA
26.08 - Częstochowa – Zduńska Wola
27.08 - Zduńska Wola – Turek

ZaPIsy: 
Od 10.07 do 6.08. 2014 r.

Kancelaria Parafii Św. Stanisława we Włocławku; ul. Żeromskiego 19/21;
Kancelaria Parafii Św. Barbary w Turku, Skwer Jana Pawła II 1;

Kancelaria Parafii Św. Maksymiliana Marii Kolbego w Zduńskiej Woli, ul. L. Staffa 5;
Informacje: tel. 63 278 50 90; www. parafiaturek.pl
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