
Włocławek • wrzesień 2014 • nr 9(139) rok XII 

Miesięcznik Parafii Katedralnej pw. Wniebowzięcia NMP we Włocławku

 Z naucZania kościoła
 Podróż PaPieża franciszka do korei 

Płd. w obiektywie 

 Homilia PaPieża franciszka – 
wniebowzięcie najświętszej maryi 
Panny, seul, 15.08.2014 r. 

 Biskup włocławski 
 Homilia Podczas rekolekcji 

z o. joHnem basHoborą, licHeń, 
23.08.2014 r.

 kościół i świat
 matka boża bolesna

 
święty andrzej kim-taegon – Pierwszy 
koreański kaPłan

 
iv tydzień wycHowania w Polsce

 
św. jan cHryzostom – złotousty 
kaznodzieja

 Hieronim ze strydonu – święty 
z trudnym cHarakterem

życie jest darem boga

 Z dZiejów parafii 
 biskuP Henryk Piotr kossowski

 stalle we włocławskiej katedrze

 Homilia z mszy świętej odPustowej

 kalendarZ liturgicZny

 Z życia parafii – lipiec/sierpień 2014 

 kalendarium najbliższycH 
uroczystości i wydarzeń 
ParafialnycH

Fi
gu

ra
 M

at
ki

 B
oż

ej
 S

kę
ps

ki
ej



Podróż papieża Franciszka do Korei Płd. w obiektywie



3

Z naucZania Kościoła

Homilia
PaPieża FrancisZKa 

Wniebowzięcie 
najświętszej maryi Panny

seul, 15 Viii 2014 r.

Drodzy Bracia i siostry w chrystusie!
Wraz z całym Kościołem obchodzimy Wniebowzięcie 

Matki Bożej z duszą i ciałem do chwały niebieskiej. Wnie-
bowzięcie Maryi ukazuje nam nasze przeznaczenie jako 
przybranych dzieci Bożych i członków Ciała Chrystusa. 
Podobnie jak nasza Matka Maryja, jesteśmy wezwani, aby 
w pełni uczestniczyć w zwycięstwie Pana nad grzechem 
i śmiercią oraz królować wraz z Nim w Jego odwiecznym 
Królestwie.

„Wielki znak” przedstawiony w pierwszym czytaniu – 
Niewiasta obleczona w słońce i ukoronowana gwiazdami 
(Ap 12, 1) – zachęca nas do kontemplacji Maryi, wprowa-
dzonej na tron chwały, u boku swego Boskiego Syna. Za-
prasza nas również, byśmy sobie uświadomili przyszłość, 
jaką także dzisiaj zmartwychwstały Pan otwiera przed 
nami. Koreańczycy tradycyjnie świętują tę uroczystość 
w świetle swego historycznego doświadczenia, dostrze-
gając pełne miłości wstawiennictwo Maryi działające 
w dziejach narodu i w życiu ludzi.

W drugim dzisiejszym czytaniu usłyszeliśmy świętego 
Pawła, mówiącego nam, że Chrystus jest nowym Adamem, 

którego posłuszeństwo woli Ojca obaliło królestwo grze-
chu i niewoli, zapoczątkowując królestwo życia i wolności 
(por 1 Kor 15, 24–25). Prawdziwa wolność to przyjęcie 
z miłością woli Ojca. Od Maryi, pełnej łaski, uczymy się, że 
wolność chrześcijańska jest czymś więcej niż tylko wyzwo-
leniem od grzechu. Jest to wolność miłowania Boga oraz 
naszych braci i sióstr z czystym sercem i życia w radosnej 
nadziei na przyjście królestwa Chrystusa.

Dzisiaj oddając cześć Maryi, Królowej Nieba, zwracamy 
się do Niej jako do Matki Kościoła w Korei. Prosimy Ją, by 
nam pomogła być wiernymi królewskiej wolności, jaką 
otrzymaliśmy w dniu Chrztu św., by prowadziła nasze 
wysiłki na rzecz przekształcenia świata według planu 
Bożego i uzdolnienia Kościoła w tym kraju, by był w więk-
szym stopniu zaczynem Jego Królestwa w społeczeństwie 
koreańskim. Oby chrześcijanie tego narodu byli wiel-
koduszną siłą odnowy duchowej na każdym poziomie 
społeczeństwa. Niech przezwyciężają zafascynowanie 
materializmem, tłumiącym autentyczne wartości ducho-
we i kulturowe oraz ducha nieokiełznanej konkurencji, 
rodzącego egoizm i konflikty. Niech odrzucają nieludzkie 
modele ekonomiczne, które tworzą nowe formy ubóstwa 
i marginalizacji pracowników oraz kulturę śmierci, która 
deprecjonuje obraz Boga, Boga życia i narusza godność 
każdego mężczyzny, kobiety i dziecka.

Jako katolicy koreańscy, spadkobiercy szlachetnej tra-
dycji, jesteście powołani, by pielęgnować to dziedzictwo 
i przekazywać je przyszłym pokoleniom. Będzie to wy-
magało od każdego powrotu do Słowa Bożego i żarliwej 
troski o ubogich, potrzebujących i najsłabszych pośród nas.

Świętując tę uroczystość łączymy się z Kościołem na 
całym świecie, spoglądając na Maryję jako naszą Matkę 
nadziei. Jej kantyk chwały przypomina nam, że Bóg ni-
gdy nie zapomina o swojej obietnicy miłosierdzia (Łk 1, 
54–55). Maryja jest tą, która jest błogosławiona, ponieważ 
„uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane Jej od Pana” 
(Łk 1, 45). W Niej wszystkie Boże obietnice okazały się wia-
rygodne. Ukoronowana w chwale ukazuje nam, że nasza 
nadzieja jest realna. Teraz dociera Ona jako „niezawodna 
i mocna kotwica dla duszy” (Hbr 6, 19), tam gdzie Jezus 
przebywa w chwale.

Ta nadzieja, drodzy Bracia i Siostry, nadzieja wypływa-
jąca z Ewangelii, jest antidotum na ducha rozpaczy, który 
zdaje się rozrastać jak rak w społeczeństwach zamożnych, 
zewnętrznie bogatych, ale często doświadczających we-
wnętrznego smutku i pustki. Jak obfite żniwo zebrała ta 
rozpacz wśród wielu naszych młodych! Oby nigdy młodzi, 
którzy nas w tych dniach otaczają z ich radością i zaufa-
niem, nigdy nie byli okradani z nadziei!

Zwróćmy się do Matki Bożej i prośmy o łaskę radowania 
się w wolności dzieci Bożych, korzystania z tej wolności 
mądrze w służbie naszym braciom i siostrom, oraz życia 
i działania jako znaki nadziei, które znajdą swoje wypeł-
nienie w tym wiecznym Królestwie, gdzie panowanie jest 
służbą. Amen.
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BisKuP WłocłaWsKi

Bądźmy wdzięczni
Homilia na zakończenie rekolekcji 

z o. Johnem Bashoborą,
licheń, 23 Viii 2014 r.

Kochani moi, Siostry i Bracia, Czcigodni Bracia w kapłań-
stwie, Drogi nasz rekolekcjonisto, księże Johnie, Czcigodni 
Gospodarze tego miejsca, tej bazyliki, z Księdzem Rekto-
rem na czele, Drodzy Siostry i Bracia! Bądźcie pozdrowieni!

Nie jest łatwo dzisiaj uciec od poczucia wdzięczności. 
Eucharystia, jak wiemy, jest dziękczynieniem, więc bardzo 
łatwo wpisać w nią naszą wdzięczność za tę błogosławio-
ną chwilę, która nas gromadzi wokół Chrystusa. Zwróciłem 
na to szczególną uwagę, słuchając dzisiaj fragmentów 
rekolekcji, nauk ks. Johna, że zawsze kieruje swoich słu-
chaczy w stronę Chrystusa, bo tak jak nam przypomniał 
św. Mateusz, jeden jest tylko wasz Mistrz – Chrystus. 

Otóż błogosławiona jest chwila, błogosławione są chwi-
le, które w hałasie świata pozwalają nam o tym sobie przy-
pomnieć. Błogosławione jest miejsce, które nas gromadzi, 
bo Matce naszego Pana właśnie na tym, byśmy pamiętali 
w życiu, że jeden jest nasz Mistrz, zależało najbardziej. 

„Wy wszyscy braćmi jesteście”. Czy wyobrażamy sobie 
świat, kontynent, naszą ojczyznę, bez tej nauki Chrystusa 
o powszechnym braterstwie między nami? Ten, który siedzi 
obok mnie; ten, z którym się różnię w ocenach, poglądach, 
opiniach; ten, który myśli zupełni inaczej o polityce, nawet 

o Bogu – to też jest mój brat. To nie jest łatwa nauka. Nie 
jest łatwa nauka, tak jak nie jest łatwa dzisiejsza Ewan-
gelia. Jak mamy uciec od skojarzeń o tych szukających 
pierwszych miejsc, rozszerzających filakterie? Kto z nas, 
drodzy Siostry i Bracia, pomyślał w tym momencie, kiedy 
diakon czytał nam Ewangelię Jezusa, że Jezus myślał o nas? 
A przecież jeżeli Ewangelii nie odczytamy w kontekście 
naszego życia, naszej codzienności, naszego dzisiaj, tu 
i teraz, to znaczy nic z niej nie zrozumieliśmy. 

Czy wyobrażamy sobie świat bez nauki Jezusa, bez tego 
fundamentu, skały, na której od 2000 lat opiera się nasza 
moralność, etyka, obyczaje? Często myślę o Europie, o jej 
kulturze, historii, o jej myśli. Czasem trudno mi pojąć, 
dlaczego tak bardzo boi się Chrystusa? Dlaczego tak od 
niego odchodzi? Jezus z pewnością poradzi sobie bez 
Europy, ale czy Europa pozostanie sobą bez Niego? Jeżeli 
kochamy naszą kulturę, naszą cywilizację, naszą historię, 
jeżeli zależy nam na ojczyźnie, Europie, świecie, nie może-
my nie zadać sobie tego pytania. Mówią nam, że Kościół 
doskonale rozwija się w Azji, Afryce, mimo wszystkich 
trudności, które tam się pojawiają. Wiele o tym mówiono, 
zwłaszcza w kontekście pobytu Ojca Świętego w Korei Po-
łudniowej, ale tu, w naszym kraju, w Polsce, która przecież 
z chrześcijaństwa się zrodziła. Dlatego przybiegliśmy do 
Jezusa, żeby łatwiej znaleźć odpowiedź. Nie byłoby nas 
tutaj, gdybyśmy sądzili, że już wszystko wiemy, że nie ma 
dla nas pytań, że znamy wszystkie odpowiedzi. Mówią, 
że kulturotwórcze są właśnie pytania, że człowiek, który 
przestaje je sobie stawiać, przestaje się również rozwijać. 

Przybiegliśmy do Jezusa, dla nas Nauczyciela Prawdy 
i jedynego Mistrza. Przybiegliśmy kierowani w najgłęb-
szych warstwach naszej osoby właśnie wiarą w Jezusa 
i pragnieniem umocnienia tej wiary w sobie. 

Wierzymy, że z Jezusem spotykamy się najpewniej, 
najbardziej oczywiście, najdosłowniej w sakramentach, 
zwłaszcza w Eucharystii. Spotykamy się z Nim, to jest 
jedna z najważniejszych prawd wiary, którą wyznajemy. 
Spotkanie bowiem to pierwszy i niezastąpiony warunek 
przyjaźni, a na poziom chrześcijaństwa wchodzimy dopie-
ro wtedy, kiedy między nami a Bogiem zapanuje prawdzi-
wa przyjaźń. Bez spotkania ta przyjaźń nie jest możliwa. 

Czy myślimy czasem o tym, kiedy właściwie stajemy 
się chrześcijanami, kiedy to się zaczyna? Czy może mamy 
pokusę uważać, tak jak ci biedni bohaterowie dzisiejszej 
Ewangelii, że już wiemy, że już wszystko usłyszeliśmy, 
że już nas niczym nie zaskoczą? Kiedy więc stajemy się 
chrześcijanami? Ani wiedza uczonych teologów, znaw-
ców Pisma nie wystarcza, ani zasiadanie na katedrze nie 
uchroni nas przed głupstwami. Ileż mamy na to dowodów 
w środkach przekazu wszechobecnych i relacjonujących 
wszystko! Ale i stroje nie przesądzą o tym, że jesteśmy 
uczniami Jezusa. Te filakterie czy frędzle, czy jak je na-
zwiemy, habity, sutanny, mitry. Ani miejsca w pierwszych 
rzędach, na ucztach, w synagogach, ani tytuły, którymi 
sami siebie radośnie obdarzamy. Dla słuchaczy Pana Jezusa 
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te stwierdzenia musiały być niemałym szokiem. A dla nas 
dzisiaj, tu zebranych, w licheńskim sanktuarium? 

Powtórzmy zatem: kiedy właściwie staję się chrześci-
janinem? Dla Chrystusa to pytanie było tak ważne, że 
jednemu z tych, którzy szukali z nim kontaktu, zadał py-
tanie: w którym momencie, które z jego przykazań jest 
przykazaniem fundamentalnym, podstawowym? Jezus 
doprowadził pytającego do odpowiedzi bardzo prostej 
a jednocześnie szalenie trudnej: „Będziesz miłował”. Dzisiaj 
próbuje podpowiedzieć nam, żebyśmy pamiętali, iż bez 
miłości nie możemy stać się chrześcijanami. Przyciągnięcie, 
skierowanie, zachęcenie ludzi do Boga i do Kościoła staje się 
możliwe w kontekście tej odpowiedzi. Mówią nam dzisiaj: 
zajmijcie się biednymi, stwórzcie jakieś atrakcje dla ludzi 
młodych, zredukujcie administrację w Kościele, te rozmaite 
zaświadczenia i papiery. Pewnie, widziałem takie próby po-
dejmowane w różnych miejscach świata. W Amsterdamie 
zatrzymałem się przy kościele i spojrzałem na program 
zajęć na niedzielę, która przypadała za dwa dni: wykład 
głośnego profesora, koncert, jakieś spotkania braterskie, jak 
je określono. I wśród tych rozmaitych pozycji wypełniających 
niedzielę jedna Msza św. po południu. Próbujemy zmienić 
Ewangelię, Dekalog, tak jak nam podpowiadają. 

W Hamburgu spotkałem młodego człowieka, który 
właśnie zrezygnował z nowicjatu w jednym z klasztorów 
dominikańskich. „Dlaczego?” – pytam. Znałem go od 
dawna. „Dlaczego rezygnujesz tak szybko?” Odpowiedział 
mi bardzo prosto: „No, wie ksiądz, nie ma w tym klaszto-
rze codziennej Mszy, nie ma brewiarza, nie ma adoracji 
Najświętszego Sakramentu, a ja to wszystko praktyko-
wałem jeszcze przed wstąpieniem do klasztoru; to po co 
mam pozostawać w takim właśnie miejscu, jeżeli ono jest 
uboższe od mojego dotychczasowego życie religijnego?” 

Pamiętacie jeszcze, Siostry i Bracia, list Benedykta XVI 
z 10 III 2009 r., list skierowany do biskupów Kościoła po 
zniesieniu ekskomuniki na czterech biskupów wyświęco-
nych przez arcybiskupa Lefebre’a? Znalazłem tam tak przej-
mujące zdanie, że nieraz do niego wracam. Papież pisze: 
„Ziemi grozi, że wiara zgaśnie jak płomień, płomień, który 
już nie jest podsycany. Bóg znika z horyzontu ludzi, a wraz 
z gaśnięciem pochodzącego od Boga światła ludzkość traci 
orientację”. Niszczące skutki tego procesu stają się coraz 
bardziej widoczne. Musimy zatem w takich dniach, jak 
ten dzisiejszy przypomnieć sobie jeszcze raz, co o swojej 
religii, czyli o naszej więzi z Bogiem, mówił Chrystus. Nasz 
Pan nie robił w ten sposób, że wezwał ludzi na spotkanie, 
usiadł i zaczął im wykładać: „moim zdaniem religia to 
jest to czy tamto”, ale nawiązując i podejmując określone 
tematy pozwolił nam zrozumieć, o co mu w religii chodzi. 

Ciągle na nowo, mówił Benedykt XVI, musimy uczyć się 
najwyższego priorytetu miłości. Pewnie tym największym 
zagrożeniem dla chrześcijaństwa jest ludzka, człowiecza 
bezmyślność, jest pewność siebie tak wielka, że Bóg prze-
staje być potrzebny. Przypomnijmy sobie, że pierwszym 
warunkiem każdej miłości, i tej ludzkiej, i tej między czło-

wiekiem a Bogiem jest obecność, jest spotkanie. Chrystus 
doskonale o tym wiedział, że bez obecności, bez spotkania 
miłość nigdy nie pojawi się w ludzkim sercu. Jeżeli więc 
chciał naszej miłości, chciał miłości w naszych sercach 
skierowanej w jego stronę, musiał pomyśleć o sposo-
bach, które nieomylnie kontaktują nas z Nim samym. 
Tak właśnie ustanowił jeszcze przed swoją męką znak 
najważniejszy – Eucharystię, najpełniejsze codzienne 
z Nim zetknięcie. To od niej zależy nasze chrześcijaństwo. 

Zaniedbanie Eucharystii, niedocenienie jej, potraktowa-
nie w sposób rutynowy i bezmyślny zawsze grozi tym, że 
pomniejszymy, albo unicestwimy nasze chrześcijaństwo. 
Dlatego słuchamy, czytamy, śledzimy rozmaite raporty – 
my, to znaczy świeccy i duchowni – z obawą, kiedy sygnali-
zują nam, że Msza św. jest z większą łatwością opuszczana 
przez wiernych. Eucharystia bowiem wyznacza kształt 
naszego chrześcijaństwa. Bo co to jest spotkanie? Przecież 
nie każde fizyczne zetknięcie z drugim człowiekiem, a tak 
samo człowieka z Bogiem, można uznać za spotkanie. Ci, 
którzy znają trochę myśli św. Augustyna, dobrze wiedzą, 
że jest tam takie zdanie, w którym Augustyn mówi: Timeo 
Iesum trans me untem. Boję się Jezusa, który mnie mija, 
który przechodzi obok, czyli właśnie Jezusa, z którym nie 
następuje spotkanie. Bo ono musi zostawiać w nas trwały 
ślad, ono musi nas zmieniać. 

Mówią mi czasem: po co mam chodzić na mszę świę-
tą, co to mi daje. Powiedział mi kiedyś tak jeden z moim 
uczniów przed laty: „Co to mi daje?” Czy tak wolno myśleć 
o miłości? Czy ja mogę zastanawiać się przede wszystkim, 
co mi daje, że kogoś kocham? Takie wyliczanie, szukanie 
korzyści to już nie ma nic wspólnego z miłością, bo w miło-
ści ja muszę myśleć o tym, czym mogę obdarzyć, co mogę 
dać, czym mogę wzbogacić tego, którego kocham. Mówi-
my, że Msza święta mnie nudzi. Przecież jest zawsze taka 
sama. Może to grozi najbardziej duchownym, którzy co-
dziennie dotykają Chrystusa obecnego na ołtarzu. I z całą 
pewnością Msza św., która nie jest przygotowywana czy 
to przez świeckiego, czy przez duchownego grozi tym, 
że będzie z czasem nudziła. Słyszę niekiedy, że mówi mi 
prezbiter: „tak mi trudno się odmawia brewiarz” i słyszę 
ludzi świeckich”, którzy mówią: „trudno byłoby mi żyć bez 
brewiarza”. Właśnie brewiarzowa modlitwa jest dosko-
nałym sposobem przygotowania się do odprawienia czy 
udziału we Mszy św. Rzeczywiście jest zawsze taka sama? 
To znaczy, że sprawowana jest w zupełnej bezmyślności. 

Prawdziwe spotkanie zmienia. Zmienia sposób widzenia 
siebie, bliźnich, świata. Spotkanie sprawia, że patrzę na 
siebie, na bliźnich, na świat oczami tego, kogo spotkałem. 
Msza św. to jest spotkanie z Jezusem. Jeżeli mnie ona nie 
zmienia to znaczy, że nie dokonało się spotkanie, tylko 
dokonało się to, o czym mówi św. Augustyn i czego nale-
ży się bać. Timeo Iesum trans me untem. Bezmyślność, 
niewiedza, rutyna, z którą tylu z nas musi się ciągle zma-
gać, z którymi zmagać się również człowiek w koloratce, 
wystawiony na pokusę eksponowania siebie, byleby być 
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Kościół i śWiat
obecnym na łamach czasopism, na ekranach telewizorów. 
Wszystko to nas zamyka na bogactwo, nieskończone 
bogactwo Mszy św. Jesteśmy gotowi pomyśleć, że już 
„złapaliśmy Pana Boga za stopy”, jak ci uczeni w Piśmie, 
jak faryzeusze, o których opowiadał nam św. Mateusz. 
Przecież mamy coś na kształt filakterii, tytułów i stosowne 
miejsca w czasie spotkań z ludźmi. 

Eucharystia jest zawsze powtórzeniem Ostatniej Wie-
czerzy, to znaczy Jezus musi być w jej centrum. On staje 
się pokarmem. Dlaczego tak ukochał, że jest gotów przyjść 
do nas? Nie wiemy. Może kiedyś, kiedy staniemy z nim 
twarzą w twarz, powie nam więcej i dokładniej. My pod-
chodzimy z poczuciem niegodności, ale ta niegodność też 
potrafi nas na Boga zamknąć. Przecież przyjmując Jezusa 
przede wszystkim wyznaję, że bez Niego byłbym niczym, 
byłbym o wiele gorszy, że Go potrzebuję, że potrzebuję 
tych zmian, które tylko On może sprawić w moim sercu. 

Nie trzeba uatrakcyjniać Mszy św. Czasem myślę, że 
to się zaczęło po nietrafnym odczytaniu nauki Soboru 
Watykańskiego II. We Francji nie było wcale rzadkością, że 
ksiądz wychodził i zamiast czytania ze Starego Testamentu 
czytał np. fragment Małego Księcia. Ewangelia przestała 
być potrzebna. Nie trzeba uatrakcyjniać, tylko trzeba się do 
udziału we Mszy św. każdego dnia przygotować. Do tego 
trzeba przyzwyczajać młodych chrześcijan w naszym kraju. 
Mówią nam, że powinniśmy się bać słabnącej frekwencji 
na Mszy św., a ja zawsze myślę, że musimy się bać tego, 
iż coraz mniej młodych chrześcijan w naszym kraju widzi 
uczestniczących regularnie we Mszy św. swoich rodziców. 
Nie widzi ich klękających do wieczornej modlitwy, nie 
widzi ich przygotowujących się do udziału w Najświętszej 
Ofierze. Eucharystia ma nas zmieniać. Jeżeli nie zmienia, 
to znaczy, że nie uczestniczymy w niej tak, jak trzeba. Po 
każdej Mszy św. muszę być lepszy. 

Znacie tę historię z Matką Teresą z Kalkuty? Kiedy zatrzy-
mała się przy leżącym w rynsztoku człowieku, budzącym, 
prawdę mówiąc, wstręt, obsiadłym przez robactwo, zaczę-
ła go myć. A ten pyta: „dlaczego to czynisz?” Odpowiedzia-
ła mu z tą wielkością, na którą stać ludzi świętych: „po-
nieważ cię kocham”. „Bądź pochwalona za to, co czynisz”. 
Odpowiada matka: „niech Bóg będzie pochwalony przez 
ciebie”. Świętość to jest ta przezroczystość na Boga, której 
tak bardzo potrzebuje dzisiaj świat. Tylko Bóg jest święty, 
ale człowiek przez sakrament Eucharystii jest wspierany 
w swojej drodze do świętości. Jeżeli możemy myśleć o tym, 
że świętość jest naszą drogą i naszym przeznaczeniem, 
to właśnie dlatego mamy do dyspozycji Jezusa w Naj-
świętszym Sakramencie. My, zebrani tutaj, wokół Niego 
w sanktuarium Jego Matki, która, powtórzmy tę myśl, 
tym była najbardziej przejęta, żebyśmy o Nim pamiętali 
i Jemu byli posłuszni. Z okazji tych rekolekcji, w których 
ojciec John przybliżał nas do Boga, do Chrystusa, do Jego 
Kościoła, dziękujmy naszemu Panu i błagajmy Go o to, 
by nas przemieniało to spotkanie z Jezusem Chrystusa 
w Najświętszym Sakramencie. Amen.

Kult Maryi jako Matki Bolesnej współcierpiącej ze Zba-
wicielem zaczął się rozwijać wraz z kultem Męki Pańskiej. 

Cierpienie Maryi zapowiedział starzec Symeon: „Oto 
Ten położony jest na zgubę i na podźwignięcie się wielu 
w [narodzie] izraelskim, i na znak, któremu będą się 
sprzeciwiać. Twoją zaś duszę przeszyje miecz, aby wy-
szły na jaw zamysły serc wielu” (Łk 2, 34–35). Maryja, 
mając świadomość, że Jezus jest Mesjaszem, doznawała 
ogromnych cierpień jako matka.

Pobożność ludowa wypunktowała siedem momentów, 
które zaznaczają wielki ból Maryi: proroctwo Symeona, 
ucieczkę do Egiptu, poszukiwania dwunastoletniego 
Jezusa w Jerozolimie, spotkanie z Chrystusem na drodze 
krzyżowej, trwanie u stóp Krzyża podczas śmierci Jezusa, 
zdjęcie Jezusa z Krzyża, złożenie Jezusa do grobu.

Od 1423 roku święto Matki Bożej Bolesnej było obcho-
dzone w Niemczech w Kolonii. Początkowo było obcho-
dzone w piątek przed trzecią niedzielą wielkanocną, a od 
XVIII wieku w piątek przed Niedzielą Palmową. 

Kult Matki Bożej Bolesnej szerzyli także od XIII wieku 
członkowie zakonu serwitów, czyli sług Maryi. Obcho-
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dzili oni święto Siedmiu Boleści Najświętszej Maryi we 
wrześniu, po święcie Podwyższenia Krzyża św. To święto 
do kalendarza liturgicznego wprowadził papież Pius VII 
w podziękowaniu za uwolnienie z niewoli napoleońskiej 
w 1814 roku. Ostatecznie w 1908 roku pozostawiono 
tylko święto z 15 września. 

Ikonografia przedstawia Matkę Bożą Bolesną w tro-
jaki sposób. Najdawniejsze wizerunki ukazują cierpiącą 
Maryję stojącą pod krzyżem Chrystusa. Około XIV wieku 
pojawiły się „Piety” przedstawiające Maryję trzymają-
cą na kolanach ciało nieżyjącego Chrystusa zdjętego 
z Krzyża. W tym samym czasie pojawiły się obrazy i fi-
gury, na których serce Maryi jest przebite mieczem. Na 

niektórych wizerunkach w sercu Maryi tkwi siedem lub 
więcej mieczy. 

Z XIII wieku pochodzi znany utwór Stabat Mater, które-
go autorstwo przypisuje się franciszkaninowi Jacopone 
da Todi. Stabat Mater w poruszający sposób opisuje 
cierpiącą Matkę Bożą, stojącą pod krzyżem swego Syna. 
Zarówno sam temat, jak i wspaniały, sugestywny utwór 
był natchnieniem dla wielu kompozytorów. Antoni Dwo-
rzak, Joseph Haydn, Giovanni Battista Pergolesi, Franz 
Schubert, Gioacchino Rossini, Giuseppe Verdi, to tylko 
niekórzy muzycy ukazujący za pomocą muzyki cierpienie 
Matki Bożej. Z polskich twórców można wymienić m.in. 
Karola Szymanowskiego czy Krzysztofa Pendereckiego. 

Modlitwa do Matki Bożej Bolesnej
O słodka Panno Maryjo! Przez miecz boleści, który przeszył Twą duszę, gdyś widziała Syna Twego najdroższego 

na krzyżu wzniesionego, obnażonego, przybitego do pręgierza hańby, pokrytego ranami i bliznami, uproś nam 
tę łaskę,aby serce nasze również było mieczem żalu za grzechy przeczyste, i grotem miłości Bożej zranione, 
o Panno święta! 

Przez te niewypowiedziane cierpienia, któreś bez skargi poniosła, gdy stojąc pod krzyżem, słyszałaś Syna 
Twego polecającego Cię Janowi świętemu, wydającego głos wielki i oddającego ducha swego w ręce Boga 
Ojca, wspomóż nas przy końcu życia naszego. 

Gdy język nasz nie będzie już mógł Cię wzywać, gdy oczy nasze zamkną się na światło, a uszy nasze na 
wszystkie świata odgłosy, kiedy nas wszystkie siły opuszczą, wspomnij wtedy, o Matko najmiłosierniejsza, o tych 
modłach, jakie do Boga w Twej obecności wznosimy, Twojej je polecając dobroci! Wspomóż nas w godzinę 
niebezpieczeństwa strasznego i racz dusze nasze przestawić Synowi Twemu Boskiemu, aby za przyczyną Twoją 
ocalił je od wszelkiego cierpienia i wyprowadził do wiekuistego w niebieskiej ojczyźnie spoczynku. 

O Panno najczystsza! Przez te ciężkie westchnienia, które się wyrwały z Twej piersi wezbranej boleścią, gdy 
przyjmując w swe ręce Syna ukochanego zdjętego z krzyża, wpatrywałaś się w ciało Jego uwielbione, pokryte 
ranami i w Oblicze Jego tak przecudnie piękne, a śmiercią tak zeszpecone, spraw, błagamy Cię, abyśmy opłaki-
wali nasze grzechy, i aby pokuta uleczyła rany tych grzeszników; żeby w chwili, gdy śmierć, ciało nasze przed-
miotem wstrętu uczyni dla wszystkich, dusza nasza jaśniejąca pięknością, zasłużyła na przyjęcie jej w objęcia 
najsłodszego Jezusa Syna Twojego, a Pana naszego. Amen. 

św. Bonawentura
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święty andrzej Kim tae-gon 
– pierwszy koreański kapłan

Urodził się 21 sierpnia 1821 roku w Solmae w Naepo, 
w prowincji Chungcheong w Korei w rodzinie katolickiej. 
Jego pradziadek Pius Kim Chin-hu z powodu wiary spędził 
ponad 10 lat w więzieniu i tam zmarł. Ojciec Andrzeja 
– Ignacy Kim Che-jun zginął w czasie prześladowań 
w 1839 roku. 

Gdy Andrzej Kim Tae-gon był dzieckiem jego rodzina 
przeniosła się do Kolbaemasil w prowincji Gyeonggi, 
ażeby uniknąć prześladowań. 

Wychowany w religijnej rodzinie, był człowiekiem głę-
bokiej wiary. W 1837 roku rozpoczął naukę w seminarium 
duchownym w Makau w Chinach. W dniu 17 sierpnia 
1845 roku w Szanghaju przyjął święcenia kapłańskie. Był 
pierwszym księdzem pochodzenia koreańskiego. 

W końcu sierpnia 1845 roku wrócił do Korei łodzią razem 
z biskupem Farreolem i o. Daveluy (późniejszym biskupem 
i męczennikiem). Przez pewien czas pomagał biskupowi 
Farreolowi, następnie powrócił do swojej rodzinnej miej-
scowości, gdzie nauczał mieszkających tam katolików. 

Na początku 1846 roku biskup wezwał go do Seulu. Na 
jego polecenie ks. Andrzej próbował wynająć chińskich 
rybaków z wyspy Yeonpyeong do przewiezienia fran-
cuskich misjonarzy z Chin do Korei. W dniu 5 czerwca 
1846 roku został aresztowany na wyspie i przewieziony 
do głównego więzienia w Seulu. Po torturach ścięto go 
w Saenamteo niedaleko Seulu 16 września 1846 roku.

Został beatyfikowany 5 lipca 1925 roku przez Piusa XI, 
a kanonizowany 6 maja 1984 roku przez Jana Pawła II 
wraz z grupą 102 męczenników koreańskich podczas 
podróży papieskiej do Korei Południowej. 

Św. Andrzej Kim Tae-gon jest patronem duchowień-
stwa koreańskiego. Jego wspomnienie liturgiczne przy-
pada 20 września.

Podczas prześladowań w Korei w latach 1839–1868 
poniosło śmierć 3 biskupów, 10 księży i ponad 10 000 
osób świeckich.

iV tydzień Wychowania
w Polsce

Tydzień Wychowania to inicjatywa Komisji Wycho-
wania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski i Rady 
Szkół Katolickich. Na tę okoliczność przygotowywane są 
pomoce katechetyczne dostępne na stronie internetowej 
www.tydzienwychowania.pl, a także płyta z prelekcjami. 
Księża biskupi wystosowują z tej okazji list pasterski do 
wiernych.

Ta inicjatywa ma podkreślić rolę wychowania, którego 
celem jest integralny rozwój człowieka. Dzisiejsza szkoła 
zbyt często tylko kształci, a zapracowani rodzice po-
święcają dzieciom zbyt mało czasu, troszcząc się przede 
wszystkim o zapewnienie potrzeb materialnych. 

Tegoroczny Tydzień Wychowania przypada w dniach 
14–20 września. Jego hasło brzmi: Prawda fundamen-
tem wychowania. 

Tydzień Wychowania jest obchodzony zawsze w tygo-
dniu, w którym przypada święto św. Stanisława Kostki, 
patrona dzieci i młodzieży (18 września).

Strona Tygodnia Wychowania działa przez cały rok, 
prezentując materiały przydatne w misji wychowawców, 
nauczycieli, katechetów i rodziców. 

Minione Tygodnie przebiegały pod następującymi 
hasłami:

I Tydzień Wychowania – 12–18.09.2011 r.: Wszyscy 
zacznijmy wychowywać;

II Tydzień Wychowania – 16–22.09.2012 r.: Wycho-
wywać... ale jak?;

III Tydzień Wychowania – 15–21.09.2013r.: Wychowuj-
my do wartości. Aby budowali życie na skale. 
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Urodził się około 347r. (według źródeł zachod-
nich – około 349 r.) w Antiochii Syryjskiej, 
w zamożnej rodzinie. Jego ojciec – wy-
sokiej rangi oficer – zmarł wkrótce po 
narodzinach syna. Wychowywała go 
pochodząca z Grecji matka Antu-
za. Był uczniem pogańskiego 
filozofa Libaniosa i Ammiana 
Marcellina, najwybitniejsze-
go historyka późnego antyku. 

Mając 20 lat przyjął chrzest 
i został lektorem u boku bi-
skupa Antiochii Melecjusza. 
Prowadził ascetyczne życie. 
W 371 r. udał się na pustynię, 
gdzie spędził sześć lat jako 
pustelnik. Po powrocie do 
Antiochii przyjął święcenia 
kapłańskie. 

Od 381 r. nauczał w ko-
ściołach Antiochii, a dzięki 
swym zdolnościom kraso-
mówczym zyskał przydomek 
„Złotousty”, stając się słyn-
nym kaznodzieją. W swoich 
mowach naśladował styl 
Demostenesa. 

W 397 r. został patriarchą 
Konstantynopola. Odprawiał 
nabożeństwa, w których 
chwalił zasady ubóstwa, 
wstrzemięźliwości i jałmużny, 
piętnując jednocześnie nad-
użycia na dworze cesarskim. 
W 403 r. cesarzowa Eudok-
sja, żona cesarza Arkadiusza, 
wraz z biskupami na synodzie 
„pod dębem” doprowadziła 
do pozbawienia Jana urzędu 
i zesłania go na banicję. Po-
czątkowo wyroku synodu nie 
wykonano. Jednak, ponieważ 
Jan kontynuował wystąpie-
nia przeciwko cesarzowej, 
wygnano go do Armenii. 

św. Jan chryzostom – złotousty kaznodzieja

Uznawany za największego kaznodzieję Wschodu. Jego mów słuchały tłumy. Prześladowany przez dwór cesarski. 
Twórca miejsc schronienia dla ubogich i bezdomnych. Nieustraszony obrońca moralności, piewca ascezy i ubóstwa. 
Obok świętych Bazylego i Grzegorza z Nazjanzu należy do najważniejszych ojców Kościoła. Czczony w Kościele 
Zachodnim i Wschodnim. Twórca liturgii sprawowanej w Cerkwi prawosławnej i Kościele grekokatolickim. Patron 
kaznodziejów, studiujących teologię oraz orędownik w sytuacjach bez wyjścia.

Stamtąd nadal słał krytyczne listy do Konstan-
tynopola, za co postanowiono zesłać go na 

wybrzeże Morza Czarnego. Zmarł w drodze 
z wycieńczenia. Tuż przed śmiercią po-

wiedział: „Chwała Bogu za wszystko”. 
Jego relikwie zostały umieszczo-

ne w konstantynopolitańskim 
kościele Świętych Apostołów 
27 stycznia 438 r.

Zajmował się chrystolo-
gią, zagadnieniami grzechu 
pierworodnego, pokuty i ka-
płaństwa, a przede wszystkim 
tajemnicą Eucharystii. Został 
nawet nazwany „doktorem 
Eucharystii”.

Pozostawił po sobie bogatą 
spuściznę literacką: kanon li-
turgii świętej (Boska Liturgia 
św. Jana Złotoustego), liczne 
pisma teologiczne (traktaty 
o naturze boskiej i  ludzkiej 
Jezusa, o Eucharystii, o pry-
macie papieskim, O kapłań-
stwie, O wychowaniu syna 
oraz Przeciwko Żydom i po-
ganom), kazania, które są 
w znacznej mierze komen-
tarzem do Pisma Świętego, 
mowy i szeroką korespon-
dencję (w tym 17 listów do 
św. Olimpii, diakonisy). 

W 1568 r. papież Pius V 
ogłosił św. Jana Chryzosto-
ma doktorem Kościoła, a od 
1627 r. relikwie złotouste-
go kaznodziei znajdują się 
w Bazylice św. Piotra w Wa-
tykanie. Jego wspomnienie 
liturgiczne obchodzimy 
13 września. W kalendarzu 
prawosławnym jest wspo-
minany kilka razy ze wzglę-
du na wielki kult, jakim jest 
obdarzany.
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Hieronim ze strydonu – święty z trudnym charakterem

Urodził się ok. 345 r. w Strydonie (prawdopodobnie 
na terenie dzisiejszej Chorwacji) w zamożnej, chrześci-
jańskiej rodzinie pochodzenia rzymskiego. Studiował 
w Rzymie pod kierunkiem mistrzów łaciny i retoryki, m.in. 
Donata. Tam – jako młodzieniec, zgodnie z ówczesnym 
zwyczajem – przyjął chrzest między 358 a 364 r. z rąk 
papieża św. Liberiusza. Wówczas postanowił porzu-
cić światowe życie i zająć się zagadnieniami religijny-
mi. Wyjechał do Trewiru, ówczesnej stolicy cesarstwa. 
Zgodnie z życzeniem rodziców miał rozpocząć karierę 
urzędniczą; prawdopodobnie jednak podjął tam studia 
teologiczne. Z Galii powrócił do Włoch. W tym czasie jego 
siostra wstąpiła do klasztoru. Sam Hieronim także został 
mnichem w Akwilei i ok. 373 r. wyjechał na Wschód, 
by w Jerozolimie pracować naukowo i żyć w ascezie. 
Wyczerpany trudami podróży zatrzymał się w Antiochii. 
Ciężko chorował, a po wyzdrowieniu rozpoczął naukę 
greki i języka hebrajskiego i poświęcił się studiowaniu 
Pisma Świętego na Pustyni Chalcydyckiej.

W 377 r. w Antiochii Hieronim przyjął święcenia ka-
płańskie, zastrzegając jednak, że pragnie dalej wieść życie 
ascetyczne. Za cel swojego życia obrał pracę naukową. 
W latach 379–382 przebywał w Konstantynopolu, który 
urzekł go swoją historią, bogactwem zabytków, zasob-
nością w książki. Hieronim słuchał tutaj pilnie kazań 
św. Grzegorza z Nazjanzu, patriarchy Konstantynopola. 
W tym czasie przełożył na język łaciński niektóre homilie 
Orygenesa i Historię Euzebiusza z Cezarei.

W 382 r. uczestniczył w synodzie rzymskim, gdzie na 
polecenie papieża Damazego zaczął pracować nad po-
prawianiem dawnego przekładu Nowego Testamentu 
i psalmów. W latach 382–384 był sekretarzem i doradcą 
papieża Damazego. Mieszkał na Awentynie, gdzie skupił 
wokół siebie elitę intelektualną i religijną Rzymu. Wśród 
jego uczniów znalazła się także św. Marcella (zm. 410), 
w której pałacu zamieszkał. Charakterystycznym dla 
Hieronima było kierownictwo duchowe możnych pań 
Rzymu, m.in. św. Paula (zm. 404), i jej córka, św. Eustochia 
(zm. ok. 419). Niektórzy zarzucali mu, że zbyt wiele czasu 
poświęca na nauczanie kobiet. 

Po śmierci papieża (zm. 384) Hieronim udał się do 
Egiptu; zwiedził Ziemię Świętą, Egipt, klasztory w Nitrii. 
Słuchał wykładów znakomitego znawcy pism Orygenesa, 

Dydyma Ślepca. Udał się następnie do Palestyny i w 386 r. 
zamieszkał w Betlejem, gdzie pozostał do śmierci. Organi-
zował tam działalność charytatywną, prowadził wykłady, 
pod jego opieką powstały cztery klasztory.

Odznaczał się encyklopedyczną wiedzą, umiłowa-
niem ascezy, pracowitością, gorącym przywiązaniem 
do Kościoła, czcią do Matki Bożej, a przede wszystkim 
umiłowaniem Pisma Świętego. 

Pozostawił po sobie ogromną spuściznę literacką. W la-
tach 389–395 przełożył na łacinę wiele ksiąg Septuaginty 
(greckiego przekładu Biblii). Przez 24 lata (382–406) 
przetłumaczył na łacinę całe Pismo Święte. Jego prze-
kład, zwany Wulgatą Sobór Trydencki przyjął jako tekst 
urzędowy. Hieronim napisał także komentarze do wielu 
ksiąg Biblii, przełożył liczne teksty ojców Kościoła. Zwal-
czał współczesne mu herezje. 

Ostatnie lata spędził w grocie sąsiadującej z Grotą 
Narodzenia Pana Jezusa. Zmarł 30 września 419 lub 
420 r. Jego relikwie sprowadzono z czasem do Rzymu. 
Obecnie znajdują się w głównym ołtarzu bazyliki Santa 
Maria Maggiore. Jest patronem eremitów, biblistów, 
egzegetów, księgarzy i studentów.

Współcześni odnotowali, że miał wybuchowy charakter. Takie zdanie można często znaleźć w notkach o św. Hie-
ronimie. I rzeczywiście. Kiedy czyta się jego listy, np. do Jowiniana, albo historie o jego ostrym języku, wybuchowym 
charakterze, mściwości, zazdrości, gwałtowności i innych przywarach, od razu przychodzą na myśl cukierkowe 
życiorysy świętych, którzy nie mają żadnych wad, zawsze są pokorni i nigdy nie popełniają błędów. A jednak... 
Święci to ludzie, a ludzie mają nie tylko same zalety. Ważne, by nie ustawać w walce ze swoimi słabościami. 
Hieronim ze Strydonu – człowiek z krwi i kości. Grzesznik i święty. To on powiedział, że: „Nieznajomość Pisma 
Świętego jest nieznajomością Chrystusa”.

Święty Hieronim podczas medytacji mal. Paolo Veronese, ok. 1585 r.
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fundament współżycia między ludźmi oraz istnienia 
wspólnoty politycznej (n. 2).

* * *
Życie zostaje powierzone człowiekowi jako skarb, któ-

rego nie wolno mu roztrwonić i jako talent do wykorzy-
stania. Człowiek musi się z niego rozliczyć przed swoim 
Panem (n. 52).

* * *
Człowiek nie jest absolutnym władcą 

i samowolnym sędzią rzeczy, a tym 
bardziej życia, ale jest „sługą pla-

nu ustalonego przez Stwórcę” 
– i na tym polega jego nie-

zrównana wielkość (n. 53).

* * *
Jesteśmy wezwani, 

aby kochać i szanować 
życie każdego człowie-
ka oraz dążyć wytrwale 
i z odwagą do tego, by 
w naszej epoce, w któ-

rej mnożą się zbyt liczne 
oznaki śmierci, zapanowa-

ła wreszcie nowa kultura 
życia, owoc kultury prawdy 

i miłości (n. 77).

* * *
„Wszystko, co godzi w samo życie, jak 

wszelkiego rodzaju zabójstwa, ludobójstwa, spę-
dzanie płodu, eutanazja i dobrowolne samobójstwo; 
wszystko, cokolwiek narusza całość osoby ludzkiej, jak oka-
leczenia, tortury zadawane ciału i duszy, próby wywierania 
przymusu psychicznego; wszystko, co ubliża godności 
ludzkiej, jak nieludzkie warunki życia, arbitralne aresz-
towania, deportacje, niewolnictwo, prostytucja, handel 
kobietami i młodzieżą; a także nieludzkie warunki pracy, 
w których traktuje się pracowników jak zwykłe narzędzia 
zysku, a nie jak wolne, odpowiedzialne osoby: wszystkie 
te i tym podobne sprawy i praktyki są czymś haniebnym; 
zakażając cywilizację ludzką bardziej hańbią tych, którzy 
się ich dopuszczają, niż tych, którzy doznają krzywdy, i są 
jak najbardziej sprzeczne z czcią należną Stwórcy” (n. 3).

Ewangelia życia znajduje się w samym sercu orędzia 
Jezusa Chrystusa. Kościół każdego dnia przyjmuje ją 
z miłością, aby wiernie i odważnie głosić ją jako dobrą 
nowinę ludziom wszystkich epok i kultur (n. 1).

* * *
Człowiek jest powołany do pełni życia, która prze-

kracza znacznie wymiary jego ziemskiego bytowania, 
ponieważ polega na uczestnictwie w życiu samego 
Boga (n. 2).

* * *
Wzniosłość tego nadprzy-

rodzonego powołania uka-
zuje wielkość i ogromną 
wartość ludzkiego ży-
cia  także w jego fazie 
doczesnej. Życie w cza-
sie jest bowiem pod-
stawowym warun-
kiem, początkowym 
etapem i  integralną 
częścią  całego i  nie-
podzielnego procesu 
ludzkiej egzystencji. 
Proces ten  — nieocze-
kiwanie i bez żadnej za-
sługi człowieka — zosta-
je  opromieniony obietnicą 
i odnowiony przez dar życia Bo-
żego, które urzeczywistni się w pełni 
w wieczności (por. 1 J 3, 1–2). [...] 

Kościół jest świadom, że Ewangelia życia, prze-
kazana mu przez Chrystusa, wzbudza żywy i poważny 
odzew w sercu każdego człowieka, tak wierzącego jak 
i niewierzącego, ponieważ przerastając nieskończe-
nie jego oczekiwania, zarazem w zadziwiający sposób 
współbrzmi z nimi. Mimo wszelkich trudności i nie-
pewności każdy człowiek szczerze otwarty na prawdę 
i dobro może dzięki światłu rozumu i pod wpływem 
tajemniczego działania łaski rozpoznać w prawie 
naturalnym wypisanym w sercu (por. Rz 2, 14–15) 
świętość ludzkiego życia od poczęcia aż do kresu oraz 
dojść do przekonania, że każda ludzka istota ma prawo 
oczekiwać absolutnego poszanowania tego swojego 
podstawowego dobra. Uznanie tego prawa stanowi 

życie jest darem Boga

Święty Jan Paweł II wielokrotnie wypowiadał się na temat wartości życia i niepokojących zjawisk, które coraz 
większą falą zalewały i zalewają świat. Jego encyklika Evangelium vitae, odwołując się do wcześniejszego na-
uczania Kościoła, m.in. dokumentów Soboru Watykańskiego II czy Pawła VI, w jednoznaczny sposób określa, że 
życie człowieka należy do Stwórcy. Przypomnijmy sobie kilka myśli z Evangelium vitae.
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Z DZieJóW ParaFii 

Biskup Henryk Piotr 
Kossowski

Urodził się 21 stycznia 1828 r. w Warszawie, jako syn 
Maurycego i Pelagii z d. Cieszewskiej. Pochodził ze zna-
komitego rodu szlacheckiego Kossowskich herbu Dołęga, 
którego przedstawiciele zapisali się chlubnie w historii 
Polski. Jego dziadek Roch był podskarbim wielkim koron-
nym. Ojciec, Maurycy Tadeusz, był wicereferendarzem 
w Radzie Stanu, ziemianinem i znanym przemysłowcem.

Henryk P. Kossowski od 1839 r. uczył się w gimnazjum 
we Wrocławiu, potem w Lesznie, gdzie w 1846 r. uzyskał 
świadectwo dojrzałości. Następnie przygotowywał się do 
działalności ekonomicznej, studiując w latach 1847–1851 
prawo w Berlinie. W 1852 r. zmienił jednak zamiary i wstą-
pił do Seminarium Duchownego w Kamieńcu Podolskim, 
a w roku następnym został wysłany na specjalistyczne 
studia teologiczne do Akademii Duchownej w Peters-
burgu, gdzie w 1857 r. uzyskał stopień magistra teologii. 
W marcu tegoż roku został wyświęcony na kapłana.

Henryk P. Kossowski był człowiekiem wszechstronnie 
wykształconym, znającym kilka języków obcych: he-
brajski, grecki, łaciński, niemiecki, rosyjski (tego jednak 

jako języka zaborcy starał się nie używać w rozmowach 
z przedstawicielami władz moskiewskich), francuski, 
włoski, angielski i hiszpański, a podobno i inne.

Z Włocławkiem biskup Kossowski związał się w ostat-
nim okresie swego życia, będąc tu przez 13 lat (1889–
1903) biskupem sufraganem (pomocniczym) włocław-
skim i tutaj zamieszkując.

Zanim przybył do Włocławka, ks. Kossowski był profe-
sorem seminarium duchownego w Mińsku (1857–1859), 
gdzie m.in. uczył języka łacińskiego. Następnie został 
mianowany proboszczem w Dorpacie (1860–1863), gdzie 
założył szkółkę katolicką, ochronkę dla dzieci oraz zaczął 
budować kościół; spełniał też obowiązki kapelana tam-
tejszego uniwersytetu – wykładał naukę katolicką i głosił 
podniosłe, przepełnione gorącym uczuciem religijnym, 
cieszące się dużym zainteresowaniem kazania po polsku 
i niemiecku (niektóre z nich zostały wydrukowane).

Z inicjatywy abp. Z.S. Felińskiego został w 1863 r. mia-
nowany rektorem Akademii Duchownej w Warszawie. 
Przez studentów został przyjęty niezbyt życzliwie, gdyż 
posądzano go o ugodowość wobec Rosji; stopniowo 
jednak zyskał zaufanie studentów i stał się popularny. 
Jako rektor kładł duży nacisk na formację religijną stu-
dentów, mniejszy natomiast na ich poziom naukowy. 
Doprowadził w 1865 r. do końca, zainicjowaną przez 
abp. Felińskiego, sprawę pozyskania nowego gmachu dla 
Akademii – był nim klasztor karmelitański na Krakowskim 
Przedmieściu. Obok obowiązków rektorskich prowadził 
wykłady, najpierw z teologii pastoralnej, a potem także 
z egzegezy biblijnej Starego Testamentu.

Po kasacie Akademii Duchownej (1867) przez cztery 
lata pozostawał w Warszawie bez przydziału oficjalnej 
funkcji kościelnej. W tym czasie zajmował się pracą na-
ukową oraz odbył podróż do Ziemi Świętej. Następnie, 
od 1871 r., przez 13 lat pełnił funkcję proboszcza parafii 
Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Warszawie na 
Lesznie, przy kościele po zniesionym zakonie karmelitów 
trzewiczkowych.

Dnia 24 III 1884 r. została ogłoszona nominacja H.P. Kos-
sowskiego na biskupa sufragana płockiego. Sakrę biskupią 
przyjął w Petersburgu 14 VII 1884 r. Nadal jednak pozo-
stał w Warszawie. Dopiero po śmierci biskupa płockiego 
Kaspra Borowskiego (15 I 1885), wybrany przez kapitułę 
na wikariusza kapitulnego (a tym samym administratora 
diecezji), przeniósł się do Płocka i objął zarząd diecezji. 
Kierował nią przez niespełna pięć lat (1885–1889), starając 
się przede wszystkim o podniesienie poziomu moralnego 
diecezjan, przeprowadzając m.in. bardzo gorliwie wizy-
tacje pasterskie, do chwili wyznaczenia nowego biskupa 
płockiego – Michała Nowodworskiego. Po raz drugi został 
wybrany na wikariusza kapitulnego diecezji płockiej po 
śmierci bp. Nowodworskiego w 1896 r., ale nie danym 
mu było objąć tego urzędu.

W końcu 1889 r. (30 XII) bp Kossowski został mia-
nowany sufraganem kujawsko-kaliskim. Do Włocław-
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ka przybył w maju 1890 r. Przypadła mu tu w udziale 
funkcja doradcy i zastępcy na czas długich nieobecności 
(dłuższych wyjazdów zagranicznych dla poratowania 
zdrowia) sędziwego biskupa włocławskiego Aleksandra 
Bereśniewicza. Wolny od zajęć pasterskich czas wy-
korzystywał na tłumaczenie znaczących dzieł obcych 
z zakresu teologii na język polski. Dopiero gdy biskup 
Bereśniewicz bardzo podupadł na zdrowiu, zastępo-
wał go w czynnościach pasterskich, przede wszystkim 
w uciążliwych wizytacjach kanonicznych parafii. Od 1897 
r. był też oficjałem włocławskim. Interesował się funk-
cjonowaniem seminarium włocławskiego i uczestniczył 
w sesjach profesorów. Był cenionym mówcą, wygłosił 
wiele okolicznościowych kazań, część z nich została 
ogłoszona drukiem, m.in. przemówienia w czasie uroczy-
stości poświęcenia po przebudowie (regotyzacji) katedry 
włocławskiej (30 XI 1893) oraz jej ponownej konsekracji 
(17 V 1896). Po złożeniu przez bp. Bereśniewicza rządów 
diecezją (15 III 1902), kapituła włocławska wybrała 18 III 
1902 r. biskupa Kossowskiego na administratora diecezji. 
Niedługo jednak pełnił ten urząd, ponieważ już 2 XII 
1902 r. rządy w diecezji objął nowy biskup włocławski 

Stanisław Zdzitowiecki, dawny wikariusz Kossowskiego 
w warszawskiej parafii na Lesznie.

Biskup Kossowski zostawił po sobie znaczną spuściznę 
pisarską: przekłady, kazania i artykuły. Tłumaczenia około 
20 dzieł religijnych z języków: niemieckiego, francuskie-
go, angielskiego i hiszpańskiego ogłosił drukiem bądź 
jako publikacje samoistne, bądź w czasopismach. Za 
szczególnie doniosły uważano przekład z hiszpańskiego 
Pism św. Teresy z Avili (t. 1–3, Warszawa 1898–1903), 
wielokrotnie wznawiany.

Dokonał częściowej rewizji polskiego tekstu Pisma 
Świętego, wprowadzając poprawki (pisowni przestarza-
łych form) w tradycyjnym tekście Biblii w tłumaczeniu 
Jakuba Wujka (Pismo Święte Starego i Nowego Testa-
mentu, t. 1–3, Warszawa 1893; wyd. 2, 1909). Kazania 
i mowy ogłaszał w osobnych wydaniach oraz w „Przeglą-
dzie Katolickim”, a także w wychodzącej we Włocławku 
„Homiletyce”. Był współzałożycielem i współredaktorem 
(od 1873), wraz z ks. Michałem Nowodworskim, Ency-
klopedii kościelnej, w której ponadto ogłosił około 240 
artykułów-haseł z dziedziny teologii katolickiej (głównie 
z teologii dogmatycznej i ascetyki) oraz historii Kościoła, 
świadczących o znacznej erudycji autora.

Popierał zapoczątkowaną i rozwijającą się w Polsce od 
schyłku XIX wieku reformę muzyki i śpiewu kościelnego.

Z natury dość chłodny w kontaktach z ludźmi, mało-
mówny, ale przy tym wrażliwy i subtelny, ze względu 
na swą prawość, pobożność i gorliwość w wypełnianiu 
obowiązków, znajomość sztuki i działalność pisarską 
cieszył się ogólnym szacunkiem. W uznaniu jego zasług 
Uniwersytet Jagielloński nadał mu w 1900 r. tytuł doktora 
teologii honoris causa.

Zgromadził pokaźny księgozbiór (ok. 4 tys. wolumi-
nów), uporządkowany i skatalogowany, jako warsztat 
przydatny w pracy naukowej, dydaktycznej i publicy-
stycznej, który w testamencie został w całości przekazany 
(wraz z szafami i regałami) seminarium duchownemu 
we Włocławku. 

Biskup H.P. Kossowski zmarł 2 maja 1903 r. w War-
szawie, a pochowany został w podziemiach katedry 
włocławskiej. Upamiętnia go w niej poświęcone mu 
epitafium, umieszczone na pierwszym filarze po lewej 
stronie od prezbiterium (ufundowane przez kapła-
nów włocławskich w 1905 r., wykonane z czerwonego 
marmuru, według projektu Stanisława Noakowskiego, 
w firmie Piotra Cekiery). Nad inskrypcją znajduje się 
płaskorzeźba przedstawiająca infułę, pastorał i księgę, 
zaś pod tekstem herb Dołęga.

Biskupa Kossowskiego upamiętnia ponadto tabli-
ca w warszawskim kościele na Lesznie, a także tablice 
w niektórych kościołach diecezji włocławskiej, które 
konsekrował (np. w Liśćcu Wielkim).

Oprac. UH na podstawie: Włocławski słownik biograficz-
ny, t. 1, Włocławek 2004, s. 73–75.Epitafium bp. Kossowskiego we włocławskiej katedrze
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stalle we włocławskiej katedrze

Były one już wtedy zniszczone. Dlatego kapituła posta-
nowiła zamówić nowe i sfinansować je własnym kosztem; 
kanonicy przez kilka lat odkładali na ten cel część swoich 
dochodów. O potrzebie ich mówiono już w 1674 i 1677 r., 
lecz dopiero 1679 r. zapadła decyzja o ich wykonaniu. 
W 1681 r. (27 lutego) zamówiono je u nieznanego z imie-
nia i nazwiska snycerza w Warszawie. Praca postępowała 
dość szybko i już w 1683 r. przywieziono je do Włocławka. 
Malowanie i złocenie, wykonywane na miejscu, szło trud-
niej i praca ta, zapewne z dłuższymi przerwami, trwała 
od 1687 do 1695 roku. Posiadały one po każdej stronie 
miejsca dla 14 kanoników, czyli w sumie 28 miejsc. Stalle 
te, w stylu barokowym, były ozdobione bogatą dekoracją 
snycerską, z całym szeregiem figur świętych, misternie 
wykonanych, zachowanych w znacznej części do dziś.

Podczas ostatniej restauracji katedry w końcu XIX wie-
ku, z powodu rozszerzenia (przedłużenia) miejsca przy 
tzw. wielkim ołtarzu dla duchowieństwa biorącego udział 
w uroczystych celebrach biskupich, a także przesunięcia 
drzwi zakrystii ku nawie katedry (dawne wejścia do zakry-
stii zostały zamurowane, odsłonięto je dopiero podczas 
adaptacji prezbiterium do nowych przepisów liturgicz-
nych w latach siedemdziesiątych XX wieku, natomiast 
wejścia do zakrystii wykonane w końcu XIX wieku zostały 
zamurowane), stalle te zostały skrócone o 12 miejsc, 
po sześć miejsc po każdej stronie (usunięte stalle zo-
stały prawdopodobnie rozebrane, elementy całkowicie 
spróchniałe wyrzucone, a zachowane w znośnym stanie 
detale rzeźbiarskie wykorzystane do innych celów; nie 
wiadomo co się stało z figurami świętych) i obecnie mają 

Ozdobą wnętrza katedry były i są między innymi znajdujące się tu od początku w prezbiterium stalle dla ka-
noników kapituły katedralnej. Nie wiadomo, jakie były pierwotne stalle. Wiadomo tylko, że jeszcze za czasów 
biskupa Macieja Łubieńskiego w 1632 r. znajdowały się w katedrze włocławskiej starożytne stalle dębowe różnego 
stylu i różnego wykonania. 

Stalle w nawie północnej, od lewej: Chrystus Salwator, św. Jan Chrzciciel, św. Andrzej Apostoł, św. Jan Apostoł, [?], [?], św. Juda Tadeusz Apostoł, 
św. Maciej Apostoł 
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tylko 16 miejsc, po osiem miejsc po każdej stronie. Wtedy 
też te pozostałe stalle były restaurowane; kolejnej kon-
serwacji dokonano w latach osiemdziesiątych XX wieku. 

Z przekazów wynika, że już wtedy starano się zhar-
monizować drewniane elementy wystroju katedry. Za-
montowano odpowiednie odrzwia dębowe do zakrystii, 
harmonizujące ze stallami. Wykonano też drewnianą 
ambonę rzeźbioną na wzór stall, ozdobioną figurami 
i festonami (w czasie restauracji w końcu XIX w. – nie 
bacząc na to, że miała ona już wtedy 200 lat – została 
usunięta i rozebrana, a na jej miejsce wstawiono wyko-
naną wówczas ambonę neogotycką). 

W przednim rzędzie stall widoczna jest dekoracja sny-
cerska roślinno-małżowinowa z maskami wkomponowa-
nymi w stylizowane liście; zapiecki z lekko wgłębionymi 
polami (płycinami), rozdzielonymi spiralnie kręconymi 
marmoryzowanymi (imitującymi wygląd marmuru) ko-
lumienkami, posadowionymi na wolutowych konsolach 
(wspornikach w formie zwoju) ozdobionych uskrzydlo-
nymi główkami aniołków na tle palmet (ozdób w formie 
stylizowanego liścia palmy), ze złoconymi korynckimi 
głowicami; w płycinach, na wspornikach zdobionych 
stylizowanymi liśćmi, rzeźby Chrystusa Salwatora, Naj-
świętszej Maryi Panny Wniebowziętej na półksiężycu, 

św. Jana Chrzciciela i Apostołów, w bogato pozłacanych 
szatach, z atrybutami w dłoniach (atrybuty niektórych 
postaci z czasem uległy zniszczeniu lub zaginęły); wy-
żej łukowo nadwieszony baldachim na wspornikach 
w kształcie aniołów, pomiędzy którymi zawieszone są 
festony (wieńce) owocowe, zakończony łamanym gzym-
sem, na którym na przemian umieszczone zostały rzeźby 
dziesięciu aniołów (po pięciu z każdej strony) z narzę-
dziami Męki Pańskiej (Arma Christi), nie zachowanymi 
jednak w komplecie, oraz osiem owalnych medalionów 
z malowanymi głowami nierozpoznanych świętych (po 
cztery z każdej strony), w ornamentalnych ramach o mo-
tywie liści akantu.

Nad stallami tam, gdzie się kończą wsporniki sklepie-
nia, w niszach stoją figury świętych wykonane w końcu 
XIX wieku, osłonięte baldaszkami. Nisze te pochodzą 
jeszcze z XIV wieku, później jednak zostały one zamuro-
wane i odkryte dopiero w końcu XIX wieku, przy ostatniej 
gruntownej restauracji katedry.

kaz

* * *
Wśród rzeźb apostołów znajdują się cztery niezidenty-

fikowane, zaznaczone w podpisach znakiem zapytania.

Stalle w nawie południowej, od prawej: Najświętsza Maryja Panna, św. Piotr Apostoł, św. Paweł Apostoł, [?], św. Filip Apostoł, św. Tomasz Apostoł, 
[?], św. Szymon Apostoł
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Błogosławiona między niewiastami

Czcigodni Bracia w prezbiteracie z księdzem prałatem 
archidiakonem bazyliki katedralnej oraz księdzem rek-
torem Wyższego Seminarium Duchownego na czele, 
drodzy diakoni, alumni, osoby życia konsekrowanego 
i wszyscy drodzy siostry i bracia w Chrystusie naszym 
Panu i Zbawicielu!

Dzięki wyznawanej wierze i sprawczej mocy liturgii 
uczestniczymy dziś w niezwykłym wydarzeniu zbawczym, 
jakim jest zabranie przez Jezusa Chrystusa do nieba, z du-
szą i ciałem swojej matki. Dlatego zgromadzeni w mu-
rach tej przepięknej, dostojnej bazyliki katedralnej, matki 
wszystkich kościołów diecezji jednoczymy się z całym 
stworzeniem, z całym kosmosem, światem widzialnym 
i niewidzialnym, wszystkimi chórami aniołów i zastępa-
mi świętych, aby wraz z nimi wielbić Trójjedynego Boga 
i śpiewać mu nieustanne Hosanna za Matkę Syna Bożego 
i naszą Matkę. 

Choć w Piśmie Świętym nie znajdujemy żadnej wyraźnej 
wzmianki o Wniebowzięciu, to jednak chrześcijanie od 
15 wieków czczą prawdę wiary i głęboko wierzą w zabranie 
Maryi wraz z ciałem. Ta prawda wiary wynika z faktu, że 
Maryja, jako matka Chrystusa, była z Nim najściślej związa-
na i Chrystus, który przyjął z Maryi ciało, nie pozwolił, aby 
Jej ciało uległo zniszczeniu, rozsypało się w proch dzieląc 
los grzeszników. Ponadto Maryja, będąc najpiękniejszym 
ze stworzeń, jest najgłębiej włączona w misterium pas-
chalne Chrystusa, ponieważ była odkupiona już w chwili 
swojego niepokalanego poczęcia na podstawie i mocy 
przewidzianych zasług Chrystusa. Dlatego uroczystość 
Wniebowzięcia Maryi stanowi misterium paschalne w peł-
ni w niej zrealizowane. 

Maryja jest pierwszym, dorodnym owocem zbawienia, 
owocem Paschy Chrystusa. W Niemczech nazywa się tę 
uroczystość dzisiejszą Osterfeier in Sommer – Wielkanoc 
w lecie. Można powiedzieć, że Wniebowzięcie Najświętszej 
Maryi Panny to Wielkanoc Maryi. Takie rozumienie dzisiej-
szej uroczystości odnajdujemy także w adhortacji apostol-
skiej o kulcie Maryi Marialis cultus Pawła VI, która sens 
celebracji widzi w doskonałym zestawieniu Maryi z Chry-
stusem zmartwychwstałym i doskonałym zjednoczeniu 
ze swoim Synem oraz dzieleniu Jego ziemskiego losu. 
Dormitio Virginis (Zaśnięcie Maryi) i Wniebowzięcie, tak 
na Wschodzie jak i na Zachodzie, należą do najstarszych, 
najstarszych, najbardziej czcigodnych świąt maryjnych. To 
starożytne świadectwo wiary ludu Bożego, jego ogromna 
intuicja, została wyrażona i uroczyście ogłoszona w de-

finicji dogmatycznej Piusa XII w 1950 roku. Kościół pod 
natchnieniem Ducha Świętego określił przez usta papieża, 
określił dokładnie, co stało się z Maryją po zakończeniu jej 
ziemskiego pielgrzymowania: „Niepokalana Matka Boga, 
Maryja zawsze Dziewica, po zakończeniu ziemskiego życia 
z ciałem i duszą została wzięta do chwały niebieskiej”. Nie 
wnikając w jakich okolicznościach, kiedy dobiegło końca 
ziemskie pielgrzymowanie Maryi, papież podkreśla to, co 
Kościół wyznaje od zarania czasów, że Maryja wraz z duszą 
i ciałem, przebywa w chwale nieba, w chwale swojego 
umiłowanego, zmartwychwstałego Syna. 

Ciało Maryi Dziewicy, które zrodziło Syna Bożego według 
ciała, nie było zranione, ani draśnięte, ani „pomarszczone” 
grzechem. Nie mieściło się więc w logice Boskiego zbaw-
czego działania, aby najświętsze ciało Maryi wolne od 
grzechu pierworodnego, mogło pozostać w grobie, który, 
jak wiemy, jest jedną z drastycznych konsekwencji grzechu 
pierworodnego. Maryja przeżywa dziś swoją cielesność 
w nowy sposób z Chrystusem, swoim zmartwychwsta-
łym i uwielbionym Synem. Ukształtowana całkowicie na 
podobieństwo Jego, który na zawsze zwyciężył śmierć 
i moce szatańskie. Ale drodzy Siostry i Bracia, dzisiejsza 
uroczystość nie jest tylko świętem Maryi Dziewicy, ale jest 
również naszym świętem, każdego z nas, całego Kościoła 
pielgrzymującego, całej ludzkości. 

Chrystus mówi nam, że rzeczywistość chwały nieba 
spełni się w każdym z nas, jeśli będziemy wiedli życie 
podobne do życia Maryi. Maryja jest pierwszą z ludzi, 
a my wszyscy za nią w kolejce, jak na Kasprowy Wierch. 
Maryja jest modelem, wzorem, archetypem człowieczego 
losu, który bynajmniej nie kończy na wysypisku śmieci 
czy w zakładzie utylizacji odpadów, lecz kończy w chwale 
nieba ze zmartwychwstałym i uwielbionym Chrystusem. 
Właśnie w Maryi, Niewieście obleczonej w słońce, Kościół 
pokazuje nam pierwowzór wyniesienia do chwały rodzaju 
ludzkiego. Mówi, gdzie ostatecznie będzie każdy z nas po 
trudzie ziemskiego pielgrzymowania. 

Dlatego liturgia Wniebowzięcia Najświętszej Maryi 
Panny podobnie jak Wielkanocy pełna jest nadziei chrze-
ścijańskiej, optymizmu i radości. Przesłanie jakie ze sobą 
niesie jest antidotum, odtrutką na ten duchowy marazm, 
cywilizacyjną pustkę i królujące w świecie: beznadzieję 
i bezsens. Jest również totalną negacją na zarzuty roz-
maitych ruchów feministycznych, które oskarżają Kościół 
o marginalizowanie i deprecjonowanie kobiety w Kościele. 
Kościół, uwielbiając Maryję, wzmacnia swoje oczekiwanie 
i swoją nadzieję, prosząc w kolekcie, jak słyszeliśmy: Spraw, 

Homilia wygłoszona przez ks. infułata Krzysztofa Koneckiego, prepozyta Kapituły Katedralnej w cza-
sie Mszy Świętej odpustowej w bazylice katedralnej w uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi 
Panny, 15 sierpnia 2014 r. 



17
abyśmy nieustannie troszczyli się o dobra duchowe i wy-
służyli sobie udział w chwale Niepokalanej Dziewicy. W ten 
sposób zaświadcza również o niezbywalnej prawdzie 
wiary i pobożności chrześcijańskiej, że Maryja wzięta do 
nieba nieustannie oddaje się powszechnemu i gorącemu 
orędownictwu wypływającego z miłości do niej. W ewan-
gelii, słowami św. Elżbiety, Kościół ogłasza, że Maryja jest 
błogosławiona między niewiastami, ponieważ uwierzyła, 
że spełnią się słowa powiedziane jej od Pana. Dzisiaj Ko-
ściół w swojej liturgii wypełnia prorocze słowa Dziewicy 
wypowiedziane w domu Zachariasza: „Błogosławić mnie 
będą wszystkie pokolenia”. Nasze pokolenie również.

Duchową dojrzałość Maryi, bogactwo łaski, jakim Bóg 
obdarzył Maryję, którym jest niewyobrażalne wręcz piękno 
wyrażają i symbolizują kwiaty i owoce, które Kościół dziś 
błogosławi w swoich świątyniach. Te piękne owoce i pięk-
ne kwiaty są symbolem piękna i duchowej dojrzałości, 
bogactwa Najświętszej Maryi Panny, którą z taką wielką 
miłością dzisiaj czcimy. 

W to dzisiejsze błogosławienie i wychwalanie Maryi 
wpisują się jeszcze dwa wydarzenia historyczne o za-
barwieniu ze wszech maryjnym, które trzeba odnotować 
podczas tej homilii. Pierwsze to słynny Cud nad Wisłą 
i jego kolejna rocznica. Zwycięstwo polskiego oręża w 1920 
roku w wojnie polsko-bolszewickiej. Jak wiemy chodziło 
wtedy o wielką stawkę, chodziło nie tylko o losy Polski, ale 
o losy całej Europy. Ks. Ignacy Skorupka, kapelan wojskowy 
zachęcał w proroczych słowach: „Nie martwcie się. Bóg 
i Matka Boska Częstochowska, Królowa Korony Polskiej, 
nie opuści nas i ześle nam człowieka jak ksiądz Kordecki, 
jak Joanna d’Arc we Francji. Człowiek ten stanie na czele 
armii i doda odwagi. Nastąpi zwycięstwo. Bliskim jest ten 
dzień. Nie minie dzień 15 sierpnia, dzień Matki Boskiej 
Zielnej, a wróg będzie pobity”. I tak się stało. Dziś, niemal po 
stu latach, od tamtych wydarzeń pragniemy nieustannie 
dziękować Maryi Wniebowziętej za ocalenie Polski i Europy 
przed siłami zła i nieprawości, a ponieważ dzisiejsze czasy 
są nie mniej niespokojne od tamtych chcemy gorąco ją 
prosić i błagać o nieustanną pomoc i obronę dla naszego 
narodu i naszej Ojczyzny.

Druga okoliczność, Siostry i Bracia, to 90. rocznica 
święceń prezbiteratu sługi Bożego Stefana Kardynała 
Wyszyńskiego, która minęła dokładnie 3 sierpnia tegoż 
roku. Diakon Stefan Wyszyński nie został, nie mógł być 
wyświęcony na kapłana z kolegami kursowymi 29 czerw-
ca 1924 roku. Jego święcenia musiały być odłożone ze 
względu na konieczność szpitalnego leczenia choroby 
gruźliczej. Został wyświęcony w dniu swoich urodzin 
3 VIII 1924 r. w naszej katedrze, w kaplicy Matki Bożej. 
Święcenia otrzymał przez posługę biskupa pomocniczego 
Wojciecha Owczarka. 

W czasie obrzędu, jak sam zaświadcza był tak słaby, 
że gdy przyszedł moment leżenia krzyżem pragnął by 
chwila ta się przedłużała, by trwała w nieskończoność, 
że nie miał siły wstać. Dramatyczny początek kapłaństwa 

związał go znów silnie z Maryją. Zaraz po święceniach 
pojechał na Jasną Górę, aby przed Cudownym Obrazem 
odprawić swoją Mszę prymicyjną w dniu 5 sierpnia 1924 
roku. Podczas tej Mszy odczuwał znów takie osłabienie, że 
ledwie zdołał się utrzymać na nogach. Modlił się wówczas 
gorąco do Matki Bożej, by chociaż przez jeden rok mógł 
być kapłanem. Był nim przez 57 lat. 

Kolejny raz okazało się, jak to Pan Bóg potrafi ciężkie 
i wielkie ciężary zawieszać na cieniutkich sznurkach. Pry-
mas Wyszyński był człowiekiem niezwykle integralnym. 
Każda jego idea, czyn, decyzja, a nawet i sposób bycia 
zdawały się charakteryzować całą osobowość Prymasa. 
W przedziwny sposób potrafił łączyć majestat Kościoła 
rzymskiego, godność i dumę polskiego męża stanu, su-
rowe wymagania wobec siebie a także innych z otwar-
tym sercem, dobrocią i wrażliwością wobec każdego 
człowieka. Nie tylko że szczęśliwie przeprowadził Kościół 
w Polsce po wzburzonych falach komunizmu, ale dzięki 
nadprzyrodzonej strategii w dużej mierze przyczynił się, 
że z tego Kościoła, żyjącego w kraju nad Wisłą wyszedł 
następca na Stolicę Piotrową, o czym sam powiedział 
św. Jan Paweł II: „Nie byłoby papieża Polaka, gdyby nie 
było Prymasa Tysiąclecia”. Bez wątpienia była to jedna 
z największych polskich indywidualności w Kościele 
w ciągu dziesięciu wieków.

Dziś, właśnie dziś, w tę największą uroczystość Ma-
ryjną, poprzez wstawiennictwo Maryi Wniebowziętej, 
Patronki naszej katedry, jako prezbiterium Kościoła 
włocławskiego, do którego należał przecież ks. Stefan 
Wyszyński i którego wciąż pozostaje dumą, i to niemałą, 
chlubą, w sposób uroczysty chcemy wyśpiewać Te Deum 
laudamus i gorąco dziękować Bogu za Jego niewysłowio-
ny dar dla Kościoła i Ojczyzny, a także prosić o szybkie 
wyniesienie Prymasa do chwały ołtarzy.

Wniebowzięcie mal. Lorenzo Lotto, 1506 r.
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KalenDarZ liturgicZny

23 niedziela zwykła – 7 iX

Czytanie I (Ez 33, 7–9)
Pierwsze czytanie ukazuje proroka Ezechiela w Babilo-

nii, dokąd wraz z rodakami został przesiedlony w czasie 
deportacji (598 r.) dokonanej przez Nabuchodonozora. 
Bóg, przemawiając do proroka, ukazuje mu istotny cel 
jego misji: Ezechiel ma być stróżem prawdziwej wiary. 
Jego rolą ma być napominanie rodaków przebywających 
w niewoli i sprowadzenie ich z błędnych dróg moralnych. 
Wielu z nich popadło w rozpacz, utracona bowiem zosta-
ła ziemia ojczysta i zniszczona świątynia – widomy znak 
opieki Bożej nad narodem. Byli również i tacy – nie dość 
silni w wierze – którzy winę za całą katastrofę narodową 
przypisywali zemście bóstw pogańskich, bezwzględnie 
niedawno odrzuconych i wytępionych w czasie wielkiej 
reformy religijnej króla Jozjasza (638–609). Stąd na wy-
gnaniu nie brakło i takich, którzy skrycie sprzyjali kultom 
bałwochwalczym. Do nich to wołał prorok: „Kalacie się na 
sposób waszych ojców i nierząd uprawiacie z bożkami” 
(Ez 20, 30). Niewierność wobec Boga, wyrażającą się 
między innymi w oddawaniu czci bożkom pogańskim, 
prorocy często przyrównywali do zdrady małżeńskiej, 
nazywając postępowanie Izraela nierządem. 

Występując przeciwko dewiacjom kultycznym ro-
daków Ezechiel, kładł jednocześnie nacisk na osobistą 
odpowiedzialność każdego za swe postępowanie. Nie 
brakło bowiem w dniach kataklizmu takich, którzy nie 
chcąc widzieć osobistej odpowiedzialności, całą winę za 
nieszczęścia tego czasu przypisywali dawnej niewierności 
poprzednich pokoleń Izraela. Zdarzało się więc, iż winę 
za całą katastrofę przerzucano na grzechy przodków.

Ezechiel, nie negując historycznej niewierności Izraela, 
kładzie szczególny nacisk na odpowiedzialność indy-
widualną każdego za swe postępowanie. Każdy będzie 
odpowiadał za siebie – oto teza proroka. Ezechiel rozrywa 
funkcjonujący wówczas w ogólnej świadomości stereo-
typ, iż istnieje zależność kary pomiędzy ojcem a potom-
stwem. Podważa tezę, że kara ma związek z relacjami 
rodzinnymi. Pokrewieństwo – zda się mówić prorok – nie 
przenosi winy na nikogo (Ez 18, 3–20). Każdy odpowie 
za swoje uczynki (Ez 14, 16–20). Powstaje pytanie: jak 
uzgodnić tę naukę Ezechiela o odpowiedzialności oso-
bistej ze znanymi skądinąd z Biblii tekstami, głoszącymi 
zbiorową odpłatę za grzechy (np.: Wj 20, 5; Pwt 5, 9). 

Nauka Ezechiela ukazuje nam rozwój Bożego Objawie-
nia. Prorok – przekaziciel Bożego objawienia rozwija je 
i pogłębia. Należy bowiem pamiętać, iż w księgach Pisma 
Świętego często spotykamy się z rozwojem jakiejś myśli 
czy idei, stąd już w Biblii znajduje się teologia. Mówi się 

np. o teologii Jana, Pawła czy Jeremiasza, specyficznej 
dla każdego z tych autorów. Tak również do teologii od-
powiedzialności za zło Ezechiel wnosi elementy nowe 
i pogłębiające ją. Pierwsze czytanie zwięźle syntetyzuje 
nam owo novum nauki Ezechielowej.

Czytanie II (Rz 13, 8–10)
W drugim czytaniu, będącym fragmentem pouczeń 

i napomnień moralnych zawartych w końcowej części 
Listu do Rzymian, Paweł jeszcze raz przypomina adresa-
tom, iż jedynym regulatorem ich postępowania wobec 
ludzi (również nieprzyjaciół) winna być miłość. Warto 
zwrócić uwagę, iż obowiązek miłowania Paweł ujmuje 
w kategoriach powinności – „Nikomu nic nie bądźcie 
dłużni poza wzajemną miłością”.

Ewangelia (Mt 18, 15–20)
W ewangelii jest opisany jeden ze szczegółowych 

uczynków miłości: napomnienie błądzącego współbrata. 
Zalecenia Chrystusa osadzone są bardzo w Starym Testa-
mencie. Księga Kapłańska (19, 17–18) zawiera przepis 
Mojżeszowy nakazujący upominanie błądzącego w du-
chu miłości. Tam też znajduje się nakaz sprawiedliwego 
rozsądzania.

W sprawach spornych według Prawa należało opierać 
się na świadectwie dwóch albo trzech świadków. Czy-
tamy w związku z tym w Księdze Powtórzonego Prawa 
(19, 15): „Nie powstanie jeden tylko świadek przeciw 
komuś w jakiejkolwiek sprawie”. W postępowaniu sądow-
niczym bardzo przestrzegano owego wymogu Prawa, jak 
tego ślad mamy w procesie Chrystusa, kiedy to „w koń-
cu stanęli dwaj i zeznali” (Mt 26, 6). Zeznanie ich, jako 
niezgodne ze sobą nie miało, jak wiemy, znaczenia i ta 
intryga faryzeuszów skończyła się fiaskiem (Mk 14, 56–
59). Fałszywe świadectwo – jeśli zostało udowodnione 
– było w żydowskim prawie karnym szczególnie surowo 
traktowane. Fałszywie świadczący ponosił bowiem karę, 
jaka była przewidziana za przestępstwo, które imputo-
wał oskarżonemu. Świadkowie ponadto wnosili skargę 
do sądu, towarzyszyli przy aresztowaniu podejrzanego, 
a nawet, gdy zapadł wyrok skazujący, wykonywali, jako 
kaci, wyrok śmierci (za ciężkie zgorszenia i przechwalanie 
się złym postępowaniem – Lb 15, 30; za bluźnierstwo 
– Kpł 24, 13–16; za cudzołóstwo, kazirodztwo, sodomię 
– Kpł 20, 11–17; za obrazę kapłanów – Pwt 13, 7–12; 17, 
2–7), zatem rola świadków miała zasadnicze znaczenie.

święto Podwyższenia
Krzyża świętego – 14 iX

Czytanie I (Lb 21, 4–9)
Wędrując przez Synaj do Zajordania Żydzi zmuszeni 

byli omijać kraj Edom, położony w pobliżu dzisiejszej
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Zatoki Akaba. Edomici – to potomkowie syna Izaaka – 

Ezawa, podczas gdy Izraelici wywodzili się od drugiego 
syna Izaaka, a brata Ezawa – Jakuba. Edomici utworzyli 
własny organizm państwowy dwa wieki wcześniej niż 
Izraelici. Gdy ci ostatni wędrowali do Kanaanu, ich pobra-
tymcy posiadali już doskonale zorganizowane państwo, 
przeciwstawiając się skutecznie przemarszowi Izraela 
przez swoje terytorium. Z Edomitami walczył później 
Saul (1040–1010), ale ostatecznego ich podboju dokonał 
wódz Dawida – Joab, który przez pół roku dokonywał 
srogiej pacyfikacji Edomu. W czasie tej właśnie wędrów-
ki, kiedy kolumny Izraelitów omijały Edom, lud począł 
buntować się przeciw Bogu i Mojżeszowi, narzekając 
na swój tułaczy los. Wędrowcom zagrażał ponadto głód. 
Zaczęli niepokoić się o swe dalsze losy, przestali ufać 
Bogu, który przecież wyprowadził ich z Egiptu i tyle razy 
okazywał widome znaki swej opieki i potęgi. Grzech 
powszechnego i nieuzasadnionego zwątpienia w moc 
Bożą ukarany został plagą węży. W istocie na terenach 
tych występują jadowite węże pustynne o ognistym 
kolorze – stąd mówi autor biblijny o wężach „palących” 
lub w innych tłumaczeniach „piekących” (hebr. hassera-
fim). Wstawiennictwo Mojżesza oddaliło plagę od ludu. 
Wąż miedziany zawieszony na palu – znak uzdrawiającej 
mocy Bożej – jest zapowiedzią Chrystusa zawieszonego 
na drzewie, uzdrawiającego nas z mocy zła przez swoją 
mękę i śmierć.

Czytanie II (Flp 2, 6–11)
Drugie czytanie to jeden z piękniejszych hymnów na 

cześć Chrystusa w Nowym Testamencie. Paweł mówi 
w nim o trzech sposobach istnienia Zbawiciela. Na pierw-
szym miejscu powiada, iż miał on „postać”, czyli naturę 
Bożą, a więc był Bogiem. Dalej – „przyjął postać sługi”, 
czyli stał się człowiekiem. W końcu, ze względu „na swe 
uniżenie (...) aż do śmierci” został wywyższony przez 
Zmartwychwstanie ponad wszystkie stworzenia. Pieśń 
o uniżeniu i wyniszczeniu Syna Bożego jest najpełniejszą 
Pawłową syntezą nauki o ludzkiej i boskiej godności Chry-
stusa. Stąd słusznie pisał św. Jan Złotousty (344–407), iż 
słowami tego hymnu Paweł „powalił wszystkie herezje”, 
zarówno te, które negowały bóstwo Chrystusa, jak i te, 
które odmawiały mu prawdziwego człowieczeństwa.

Ewangelia (J 3, 13–17)
Ewangelista Jan wyraźnie stwierdza, że wąż na pustyni 

zapowiadał wywyższenie Syna Człowieczego czyli Chry-
stusa. Wyjątkowy ten termin – „Syn Człowieczy” – 69 
razy występujący w ewangeliach (83 razy w całym No-
wym Testamencie) jest samookreśleniem się Chrystusa. 
Tytuł ten zaczerpnięty z Księgi Daniela (7, 14) posiadał 
głębokie znaczenie teologiczne i wskazywał na Jezusa 
jako Mesjasza.

Powstaje pytanie, gdzie znalazł miedź Mojżesz na 
pustyni do ulania węża miedzianego? Otóż okazuje się, 

że we wzgórzach Wadi Maukkabet i Serabit el Chadem 
istniały od tysiącleci kopalnie miedzi, turkusów i mala-
chitów. Przynajmniej część uciekinierów w czasie wyjścia 
szła właśnie drogą antycznych karawan wiodących (przez 
brody Jeziora Krokodylowego) do kopalń na Synaju.

Kopalnie te zresztą – jak wykazał w 1933 roku arche-
olog F. Frank – były eksploatowane w całej Dolinie Araba, 
ciągnącej się od Zatoki Akaba. W opuszczonych kopal-
niach archeolodzy znaleźli ponad 200 cystern, w któ-
rych na pustyni przechowywano wodę dla pracujących 
niewolników. Znaleziono poza tym kilka kamiennych 
kowadeł uformowanych z głazów skalnych. Miedź była 
wówczas surowcem bardzo cennym. Na przykład wiado-
mo, że Salomon za cztery kilogramy miedzi otrzymywał 
jeden kilogram złota. Odkryto też liczne paleniska i obli-
czono, że w czasie jednego wytopu otrzymywano około 
50 kilogramów miedzi. Ze źródeł egipskich wiadomo, że 
miedzionośne tereny synajskie, zostały zagospodarowa-
ne na nowo przez faraona Ramzesa II (1301–1234), który 
uruchomił tu ponownie niegdyś opuszczone kopalnie. 
Wiadomo zatem już teraz, skąd na pustyni uzyskał Moj-
żesz surowiec na węża miedzianego.

25 niedziela zwykła – 21 iX

Czytanie I (Iz 55, 6–9)
W pierwszym czytaniu fragment tekstu nieznanego 

nam z imienia proroka, umownie zwanego Drugim Iza-
jaszem (Deuteroizajaszem), który tworzył na wygnaniu, 
w niewoli babilońskiej (586–538). Deuteroizajasz, jeśli nie 
był uczniem proroka Izajasza (770– ok. 701), to w każdym 
razie pozostawał pod przemożnym jego wpływem. Część 
druga prorockiej Księgi Izajasza (rozdziały od 40–56) zwa-
na Księgą Pociech (bo powstawała na wygnaniu w Babi-
lonii), jest właśnie autorstwa Deuteroizajaszowego. 

Prorok wieści wygnańcom zagładę Babilonu i ukazuje 
Cyrusa Wielkiego Perskiego, jako sługę Jahwe. Tenże 
Cyrus w 538 roku wydał edykt w Ekbatanie, mocą któ-
rego zezwalał Izraelitom na wyjście z Babilonii (którą 
wcześniej podbił) i odbudowę państwa wraz z – co mia-
ło największe dla Żydów znaczenie – z rekonstrukcją 
świątyni jerozolimskiej zburzonej w 586 r. przez Nabu-
chodonozora. Deuteroizajasz zapowiada koniec niewoli 
(okupacja perska była w rzeczywistości bardzo łagodna, 
zaś Żydzi posiadali wtedy daleko posuniętą autonomię 
– namiestnikiem perskim był z reguły Izraelita) i wzywa 
wygnańców, by przyspieszyli odzyskanie wolności przez 
ufną i wytrwałą modlitwę oraz pokutę.

Pociesza rodaków, że Bóg jest blisko. Skoro Bóg jest 
blisko, to znaczy – według pojęć starotestamentalnych 
– że zbawia, czyli w tym przypadku wybawia z niewoli. 
Bóg Izraela jest zawsze Bogiem zbawiającym człowieka. 
To właśnie od czasów Deuteroizajasza przyjęło się w ter-
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mi w terminologii biblijnej określenie Jahwe mianem 
Wybawiciela. Podkreślając bliskość Boga (a tym samym 
Jego litość i miłosierdzie).

Deuteroizajasz we fragmencie będącym pierwszym 
czytaniem mówi jednocześnie o wielkości i transcen-
dencji Boga. W przepięknym porównaniu – „jak niebiosa 
górują nad ziemią” – ukazuje prorok różnicę pomiędzy 
wiernością i postępowaniem Boga, a planami i działa-
niem człowieka.

Czytanie II (Flp 1, 20c–24.27a)
Z gminą w Filippi (miasto na pograniczu tracko-me-

cedońskim upamiętnione wielkim zwycięstwem w r. 42 
Oktawiana Augusta nad zabójcami Cezara – Brutusem 
i Kasjuszem) łączyły Pawła więzy serdecznej przyjaźni. 
Z Filipianami zetknął się Paweł podczas swej drugiej 
podróży misyjnej (50–53), później w czasie działalności 
apostolskiej wielokrotnie odwiedzał Filippi (Dz 20, 1.6). 
Zapewne wyjątkowe silne przeżycia w tym mieście – 
chłosta i więzienie (Dz 16, 23) Pawła, jak i gorące przy-
jęcie przez Filipian nauki Chrystusowej – związały go tak 
serdeczną i głęboką więzią z tamtejszymi chrześcijanami. 
Dość wspomnieć, że od jednych tylko Filipian przyjmuje 
Paweł i to wielokrotnie datki pieniężne na prowadzenie 
swej misyjnej działalności (Flp 4, 15; 2 Kor 11, 9). Pisząc 
z więzienia rzymskiego (lub efeskiego) Paweł dziękuje za 
ostatni zasiłek finansowy dostarczony mu przez pocho-
dzącego z Filippi Epafrodyta (Flp 4, 18) oraz zapoznaje 
adresatów ze stanem swoich prac misyjnych. 

List, zredagowany w tonie niezwykłej serdeczności 
i ciepła, jest do dziś najlepszym źródłem dla poznania 
psychiki i charakteru Apostoła Narodów. W tekście odsła-
nia on przed Filipinami całe swoje wnętrze, pełne apo-
stolskiej miłości serce. W czytanym fragmencie apostoł 
ukazuje nam się jako człowiek związany wewnętrznie 
niezwykle silnymi więzami z Chrystusem.

Ewangelia (Mt 20, 1–16a)
W ewangelii przypowieść o robotnikach w winni-

cy, ukazująca łaskawość, hojność i miłosierdzie Boże. 
W starożytności, a nierzadko i dziś, rynek miejski jest na 
Wschodzie miejscem werbunku do pracy. Najmici od świ-
tu czekają na podjęcie jakiejkolwiek pracy. Ewangeliczny 
gospodarz umawia się z robotnikami na denara – tyle 
wtedy płacono za dniówkę fizycznej pracy w Palestynie. 
Denar odpowiadał w przybliżeniu greckiej drachmie 
(Łk 15, 9), ważył (w czasach Chrystusa) cztery i pół grama 
w srebrze albo w złocie i dzielił się na dziesięć (później 
na szesnaście) asów. Sześć tysięcy denarów składało się 
na talent. Z przypowieści widać, iż starożytni mieli inny 
podział czasu. Noc dzieliła się na cztery straże, czyli czu-
wania. Dzień zaś, od świtu do zmierzchu, na 12 godzin. 
O naszej siódmej rano była godzina pierwsza, o ósmej 
druga, trzecia odpowiadała dziewiątej, a szósta naszej 
dwunastej. Gdy gospodarz wyszedł o jedenastej, słusznie 

odezwał się do stojących, mówiąc: „Czemu tu stoicie, 
próżnując dzień cały?”, według bowiem naszej rachuby 
była to już siedemnasta.

25 niedziela zwykła – 28 iX

Czytanie I (Ez 18, 25–28)
Jedną z cech charakterystycznych teologii Księgi Eze-

chiela jest podkreślanie odpowiedzialności za grzechy. 
W czasach proroka istniały, wytworzone zwłaszcza pod 
wpływem niewoli babilońskiej, popularne przekonania 
o odpowiedzialności dziedzicznej i zbiorowej. Tymczasem 
teza Ezechiela brzmi: każdy odpowiada osobiście przed 
Bogiem za swoje czyny. Nikt nie ponosi odpowiedzial-
ności za złe postępowanie swych przodków, ale też nie 
może złożyć na kogoś innego odpowiedzialności za swoje 
własne moralnie naganne czyny. 

Czytanie II (Flp 2, 1–11)
Drugie czytanie to jeden z ważniejszych tekstów chry-

stologicznych Nowego Testamentu. Badania literackie 
wykazały, że tekst ten posiada budowę hymniczną. Słyn-
ny badacz E. Lohmeyer podzielił tekst na sześć strof po 
trzy stychy każda. Inni badacze dodali uwagi o paraleli-
zmach (antytetycznych i syntetycznych), o chiazmach, 
o zróżnicowaniach tematycznych poszczególnych wer-
setów i jednozgodnie orzekli, że tekst w dzisiejszej swej 
postaci był hymnem liturgicznym pierwotnego Kościoła, 
istniał już w czasach przedpawłowych, a przez apostoła 
włączony został do tekstu Listu do Filipian i związany 
z kontekstem jego rozważań. Na potwierdzenie znajdu-
jemy w tym tekście zwroty i pojęcia, których nie używa 
Paweł w swoich pismach. 

Tekst hymnu nazywa na przykład Chrystusa „sługą” 
(gr. doulos), a tak nigdy nie określa Chrystusa Pana Pa-
weł. Dalej: pieśń mówi o wywyższeniu Jezusa, który to 
temat całkowicie jest obcy teologicznej myśli Pawłowej. 
Nie ma też w listach św. Pawła podziału kosmosu na 
„istoty niebieskie, ziemskie i podziemne”. Nie podkreśla 
się też w owej pieśni zbawczego charakteru śmierci 
Chrystusa, co jest najbardziej typową i główną cechą 
całej teologii Pawłowej. Literacko tekst jest klasycznym 
przykładem tzw. semickiej poezji hymnicznej ze stychami 
i paralelizmami.

Ewangelia (Mt 21, 28–32)
Przypowieść o dwóch synach wygłoszona na dziedziń-

cu świątynnym w Wielki Wtorek jest bardzo wyrazista 
i czytelna. Godzina Chrystusa zbliża się. Nie ma już czasu 
na szczegóły dekoracyjne – ornamentacyjne, tak liczne 
w poprzednich przypowieściach. Ojciec – to Bóg. Starszy 
brat – faryzeusze. Młodszy brat – grzesznicy, w pierwszym 
rzędzie celnicy i nierządnice. Winnica – Królestwo Boże.
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Z życia ParaFii lipiec/
sierpień

2014

06.08 – 26. Piesza Pielgrzymka  
Włocławska na Jasną Górę

W święto Przemienienia Pańskiego o godz. 6.00 Biskup 
Ordynariusz przewodniczył Mszy św. na rozpoczęcie 
Pieszej Pielgrzymki Włocławskiej na Jasną Górę. Homilię 
wygłosił ks. prał. Sławomir Deręgowski. Ks. Rafał Bogus, 
kierownik pielgrzymki, dziękując za życzliwość Pasterzowi 
Diecezji, księżom biskupom i zgromadzonym kapłanom, 
prosił o błogosławieństwo na trud pielgrzymowania. 
Włocławscy pątnicy weszli na Jasną Górę 13 VIII wraz 
z innymi grupami z naszej diecezji.

15.08 – Uroczystość Wniebowzięcia 
Najświętszej Maryi Panny

W Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi 
Panny nasza parafia przeżywała święto Patronki bazyliki 
katedralnej. Sumie odpustowej przewodniczył ks. infułat 
Krzysztof Konecki, prepozyt Kapituły Katedralnej, który 
wygłosił także homilię. Na Eucharystii zgromadzili się: 
Kapituła Katedralna, profesorowie i moderatorzy WSD, 
proboszczowie i wikariusze włocławskich parafii, siostry 
zakonne, alumni WSD oraz wierni świeccy. Na zakończenie 
Mszy św. odpustowej wyruszyła procesja eucharystyczna 
wokół bazyliki katedralnej, po której ks. inf. Krzysztof Konecki 
udzielił błogosławieństwa Najświętszym Sakramentem.

26.08 – Uroczystość Matki Bożej 
Częstochowskiej

Zgodnie z apelem Episkopatu Polski, 26 sierpnia br., 
w uroczystość Matki Bożej Częstochowskiej, Kościół w Pol-
sce modlił się za prześladowanych braci i siostry na Bliskim 
Wschodzie. Szczególną modlitwą objęci tego dnia byli 
chrześcijanie w Iraku. Nie pozostawiajmy samym sobie 
naszych braci wierze! Pamiętajmy o nich w modlitwie 
i nie tylko!

Modlitwa 
za prześladowanych chrześcijan

Panie, los Iraku jest bardzo trudny a cierpienie 
chrześcijan jest ogromne i nas przeraża, dlatego pro-
simy Cię, Panie, weź życie chrześcijan w Iraku pod 
swoją opiekę, daj im cierpliwość i odwagę, aby nadal 
świadczyli o chrześcijańskich wartościach z ufnością 
i nadzieją.

Panie, pokój jest podstawą każdego życia; udziel 
nam pokoju i stabilności, abyśmy mogli żyć razem bez 
strachu i lęku, z godnością i radością. Chwała Tobie 
na zawsze. Amen.

15–31.07 – Oaza w Rycerce Górnej

W dniach 15–31 lipca br. młodzież z naszej parafii 
uczestniczyła w oazie w Rycerce Górnej. Nasi parafianie 
zostali zakwaterowani w szkole podstawowej razem 
z młodymi ludźmi z naszej diecezji. Codzienne msze 
święte, modlitwy, spotkania w grupach, pomogły pogłę-
bić wiarę. Ruch Światło-Życie pomaga odkryć prawdziwą 
radość płynącą ze wspólnoty i z miłości Pana Boga.
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1. Zanim stał się Abrahamem.
2. Po zmartwychwstaniu Pana Jezusa został pusty.
3. Święta Rodzina znalazła tam schronienie przed 

Herodem.
4. Jeden z proroków Starego Testamentu, w jego 

proroctwie są pieśni Sługi Jahwe.
5. Wszedł na drzewo, by zobaczyć Pana Jezusa.
6. Święto żydowskie upamiętniające wyjście z Egiptu.
7. Pan Jezus wybrał ich dwunastu.
8. W drodze do tej miejscowości uczniowie rozpo-

znali Pana Jezusa po łamaniu chleba.

9. Jeden z proroków Starego Testamentu, został 
wtrącony do lochu z lwami.

10. Boży przymiot, o którym przypominała św. sio-
stra Faustyna Kowalska.

11. Spędził trzy dni w brzuchu wielkiej ryby.
12. Forma literacka, którą posługiwał się Pan Jezus, 

np. o synu marnotrawnym.
13. Pierwszy męczennik, opisany w Dziejach Apo-

stolskich.
14. Miejsce zstąpienia Ducha Świętego na Apostołów.
15. Odegrały ważną rolę w zdobyciu Jerycha.
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logogryF – mini sPraWDZian Z religii

To warto wiedzieć!
Biblizmy to wyrazy, zwroty, frazy lub wyrażenia, którymi posługujemy się codziennie, często nie uświa-

damiając sobie, że mają one korzenie w Piśmie Świętym, np.:
– hiobowe wieści to wiadomość zła, tragiczna – „Słudzy donieśli Hiobowi, że stracił on cały swój pokaźny 

majątek i liczną rodzinę” (Hi 1, 12);
– plagi egipskie to dotkliwe wydarzenia, klęska, kara – „Faraon nie usłucha was, toteż wyciągnę rękę 

moją nad Egiptem i wywiodę z Egiptu moje zastępy, mój lud, synów Izraela spośrodka nich, wśród wielkich 
kar” (Wj 7, 4);

– umywać od czegoś ręce oznacza nie brać za coś odpowiedzialności, odcinać się od czegoś – „Piłat widząc, 
że nic nie osiąga, a wzburzenie raczej wzrasta, wziął wodę i umył ręce wobec tłumu, mówiąc: «Nie jestem 
winny krwi tego Sprawiedliwego. To wasza rzecz»” (Mt 27, 24). 
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nowożeńcy:
• Natalia Katarzyna 
Kowalonek/Niko Anssi 

Juhani Nuutinen
• Dorota Wojno/Andrzej 
Niżnik

• Małgorzata Świątecka/
Grzegorz Jędrzejewski

• Elżbieta Zboińska/Dariusz Janusz Kabała
• Karina Anna Wasilewska/Kamil Krzysztof 

Kajak
• Tamara Lewandowska/Przemysław Wujcicki
• Paula Paulina Pietruszka/Aleksander 

Włodzimierz Ciniewski
• Anna Monika Koralewska/Marcin Szczepan 

Świeciak
• Aneta Zofia Gajdzińska/Krzysztof Pawłowski
• Ilona Wnykowska/Michał Piotr Szurgot
• Karolina Wiśniewska/Kamil Stefaniak
• Marzena Suwała/Piotr Żłobiński
• Marzena Prylińska/Robert Cywiński
• Monika Milak/Sebastian Kaczanowski
• Justyna Agnieszka Kryska/Łukasz Małek
• Ewa Troszyńska/Adam Wasielak
• Paulina Molewska/Adam Adamczewski
• Marta Anna Stępniewska/Damian Mularski
• Marlena Adela Grabowska/Piotr Krzysztof 

Wrzesiński
• Dominika Dobrowolska/Łukasz Kurkiewicz
• Alicja Budnicka/Marcin Rychter
• Julietta Maria Gredkowska/Jakub Kowalczyk

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

Duszpasterze Parafii Katedralnej we Włocławku

† Henryk Kamiński
† Tomasz Sawic
† Ryszard Trybiński
† Mateusz Strychalski
† Irena Drzewiecka

† Maria Z. Zajączkowska
† Janusz Wawrzy-
niec Lewandowski
† Helena Kozłowska
† Ryszard Radowski
† Antoni Teszner
† Maria Grączkowska
† Marian Werner
† Leszek Stasiński
† Janina Barbara Kęsicka

Zmarli:

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

• Filip Grzegorz Pawlak
• Wiktor Meller
• Nikola Meller
• Inga Agata Kowalska
• Esther Kowalska
• Olimpia Pola Sobolewska
• Julia Długołęcka

• Maria Barbara Mroczek
• Nadia Klaudia Chlewicka
• Hanna Maria Radke
• Naomi Marciniak
• Gabriel Mikołaj Czyźniak
• Alicja Miłkowska
• Kacper Pawłowski
• Nelly Rose Wojcieszyński
• Kacper Paprocki
• Brajan Maślanka
• Eryk Zieliński
• Julia Szkoluda
• Jakub Rokicki

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

ochrzczeni:

uwaga
Msza Święta wieczorna

od 1 października, godz. 18.00
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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

KalenDarium
naJBliżsZycH urocZystości

i WyDarZeń ParaFialnycH

WrZesień
01. – 75. rocznica wybuchu II wojny światowej
 – Imieniny ks. bp. seniora Bronisława Dem-

bowskiego
 – Msza św. na rozpoczęcie roku szkolnego 

dla szkół z parafii katedralnej, godz. 8.00
 – Msza św. dla Zespołu Szkół Katolickich im. 

ks. Jana Długosza, godz. 10.00
08. – Święto Narodzenia Najświętszej Maryi 

Panny
14. – Święto Podwyższenia Krzyża Świętego
15. – Wspomnienie Matki Bożej Bolesnej
18. – Święto św. Stanisława Kostki, patrona 

młodzieży, imieniny ks. prał. Stanisława 
Waszczyńskiego

24. – Pielgrzymka III klas gimnazjum do 
sanktuarium w Licheniu


