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Z naucZania kościoła

Homilia
PaPieża FrancisZka 

msza św. z udziałem osób starszych
rzym, 28 iX 2014 r.

Drodzy Bracia i siostry w chrystusie!

Usłyszaną właśnie Ewangelię przyjmujemy dziś jako 
Ewangelię spotkania młodych i starszych: spotkania 
pełnego radości, wiary i nadziei.

Maryja jest młoda, bardzo młoda. Elżbieta jest starsza 
wiekiem, ale objawiło się w niej miłosierdzie Boga i od 
sześciu miesięcy wraz z mężem Zachariaszem spodziewa 
się dziecka.

Maryja, także w tej sytuacji, wskazuje nam drogę: 
wyjście na spotkanie starszej krewnej, przebywanie 
z nią, oczywiście po to, żeby jej pomóc, bo jest starsza, 
ale także i przede wszystkim, żeby uczyć się od niej 
mądrości życia.

Pierwsze czytanie, posługując się całą gamą wyrażeń, 
odzwierciedla czwarte przykazanie: „Czcij ojca twego 
i matkę twoją, abyś długo żył na ziemi, którą Pan, Bóg 
twój, da tobie” (Wj 20, 12). Nie ma przyszłości dla ludu 
bez tego spotkania między pokoleniami, bez otrzy-
mania przez dzieci z wdzięcznością świadectwa życia 
z rąk rodziców. A w tej wdzięczności dla tych, którzy 
przekazali nam życie jest także wdzięczność dla Ojca, 
który jest w niebie.

Są niekiedy pokolenia ludzi młodych, które ze względu 
na skomplikowane przyczyny historyczne i kulturowe 

intensywniej przeżywają potrzebę uniezależnienia się 
od rodziców, niemal „uwolnienia się” od spuścizny po-
przedniego pokolenia. Jakby wydarzenie buntowniczej 
młodości. Ale jeżeli później nie dojdzie do ponownego 
spotkania, jeśli nie zostanie na nowo odnaleziona owoc-
na równowaga pomiędzy pokoleniami, to dojdzie do po-
ważnego zubożenia ludu, a panująca w społeczeństwie 
wolność jest wolnością fałszywą, która niemal zawsze 
przemienia się w autorytaryzm.

To samo przesłanie dociera do nas z zachęty apo-
stoła Pawła skierowanej do Tymoteusza, a poprzez 
niego do wspólnoty chrześcijańskiej. Jezus nie zniósł 
prawa rodzinnego i zmiany pokoleń, ale je wypełnił. 
Pan utworzył nową rodzinę, w której ważniejsza od 
więzów krwi jest relacja z Nim i pełnienie woli Boga 
Ojca. Ale miłość do Jezusa i do Ojca doprowadza do pełni 
miłość do rodziców, rodzeństwa, dziadków, odnawia 
relacje rodzinne przez ożywcze soki Ewangelii i Ducha 
Świętego. I tak św. Paweł zaleca Tymoteuszowi, który 
jest pasterzem a więc ojcem wspólnoty, aby otaczał 
szacunkiem starszych i członków rodzin, oraz zachęca, 
aby to czynił z postawą synowską: starszego wiekiem 
„jak ojca”, „starsze kobiety jak matki”(por. 1 Tm 5, 1). 
Zwierzchnik wspólnoty nie jest zwolniony od tej woli 
Boga, wręcz miłość Chrystusa przynagla go, by czynił 
to z większą miłością. Podobnie jak Dziewica Maryja, 
która pomimo, że stała się Matką Mesjasza, czuje się 
pobudzona miłością Boga, Który w niej przybiera ciało 
i biegnie do starszej wiekiem krewnej.

Powróćmy więc do tej „ikony” pełnej radości i nadziei, 
pełnej wiary, pełnej miłości. Możemy pomyśleć, że 
Dziewica Maryja, przebywając w domu Elżbiety, sły-
szała jak ona i jej mąż modlili się słowami dzisiejszego 
psalmu responsoryjnego: „Ty mój Boże, jesteś moją 
nadzieją, Panie, ufności moja od moich lat młodych! 
… Nie odtrącaj mnie w czasie starości; gdy siły usta-
ną, nie opuszczaj mnie! … Lecz i w starości, i w wieku 
sędziwym nie opuszczaj mnie, Boże, gdy [moc] Twego 
ramienia głosić będę, całemu przyszłemu pokoleniu 
– Twą potęgę” (Ps 71, 5.9.18). Młoda Maryja słuchała 
i zachowywała wszystko w swoim sercu. Mądrość Elż-
biety i Zachariasza wzbogaciła jej młody umysł; nie 
byli oni znawcami macierzyństwa i ojcostwa, ponieważ 
również dla nich była to pierwsza ciąża, ale byli eks-
pertami wiary, znawcami Boga, znawcami tej nadziei, 
która od Niego pochodzi: i tego właśnie potrzebuje 
świat w każdym czasie. Maryja potrafiła słuchać tych 
starszych wiekiem i pełnych zadziwienia rodziców, 
doceniła ich mądrość, która była dla niej cenna w jej 
drodze kobiety, oblubienicy i matki.

W ten sposób Maryja wskazuje nam drogę: drogę spo-
tkania między młodymi a starszymi wiekiem. Przyszłość 
ludu musi koniecznie zakładać to spotkanie: młodzi dają 
siłę, aby lud mógł iść naprzód, a starsi umacniają tę moc 
pamięcią i mądrością życiową.
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komunikat w sprawie 
beatyfikacji sługi Bożego 

bp. Álvaro del Portillo
Czcigodni Diecezjanie Włocławscy,

z radością dzielę się informacją, przesłaną mi przez 
Wikariusza Regionalnego Prałatury Opus Dei w Warsza-
wie ks. prał. Stefana Moszoro-Dąbrowskiego o zbliżają-
cej się beatyfikacji Sługi Bożego bp. Álvaro del Portillo 
(1914–1994), jednego z najbliższych współpracowników 
św. Josemarii Escrivy, założyciela Opus Dei. 

Powszechnie wiadomo, że przyszły błogosławiony, 
bp Álvaro, przyczynił się w decydującym stopniu do 
obecności Prałatury Opus Dei w naszym Kraju. Szcze-
gólne więzy łączyły go m.in. z księdzem kardynałem 
Stefanem Wyszyńskim i śp. arcybiskupem Kazimierzem 
Majdańskim – obaj byli prezbiterami włocławskimi. Te 
bliskie więzy każą nam polecać wstawiennictwu nowego 
Błogosławionego rodziny naszej diecezji, małżeństwa, 
dzieci i młodzież, a także całą naszą, wstrząsaną różnymi 
konfliktami, Ojczyznę. 

Łączmy się z uroczystościami w Madrycie przewidzia-
nymi na 27 września br. i prośmy Sługę Bożego Álvaro 
del Portillo o opiekę nad nami wszystkimi!

Z serdecznym błogosławieństwem

+ Dr Wiesław Mering
BISKUP WŁOCŁAWSKI

BiskuP włocławskiPapież w Tiranie – migawki

W niedzielę 21 września br. papież Franciszek odbył 
jednodniową wizytę do stolicy Albanii – Tirany. Spędził 
tu 11 godzin. Spotkał się m.in. z przedstawicielami władz, 
zwierzchnikami innych religii i wyznań chrześcijańskich 
oraz dziećmi i podopiecznymi ośrodków charytatywnych. 
Wzdłuż trasy przejazdu wywieszono portrety męczen-
ników za wiarę z okresu komunistycznego
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Bł. bp Álvaro del Portillo – sługa dobry i wierny

Álvaro del Portillo, syn Clementiny Diez de Sollano 
(Meksykanki) i Ramóna del Portillo y Pardo (Hiszpana), 
urodził się w Madrycie 11 marca 1914 r. Był trzecim 
z ośmiorga rodzeństwa.

Po maturze wstąpił do Szkoły Inżynierów Dróg, Kana-
łów i Portów, którą ukończył w 1941 r. Następnie praco-
wał w różnych instytucjach zajmujących się hydrografią. 
Równocześnie studiował na Wydziale Filozofii i Literatury 
(w instytucie historii), gdzie uzyskał doktorat w 1944 r.

W 1935 roku wstąpił do Opus Dei, które siedem lat 
wcześniej założył Josemaría Escriva de Balaguer. Prowa-
dził pracę ewangelizacyjną wśród kolegów na studiach 
i w pracy, a od 1939 r. odbywał podróże apostolskie do 
różnych miast Hiszpanii.

Dnia 25 czerwca 1944 r., wraz z José Maríą Hernán-
dezem de Garnica i José Luisem Múzquizem został wy-
święcony na kapłana przez biskupa Madrytu, Leopoldo 
Eijo y Garay. Byli to trzej pierwsi kapłani Opus Dei (nie 
licząc założyciela).

W 1946 r. przeniósł się do Rzymu, gdzie kilka miesięcy 
wcześniej zamieszkał św. Josemaría. Był to ważny okres 
dla Opus Dei, które otrzymało wówczas pierwszą apro-
batę prawną Stolicy Apostolskiej. 

W latach 1947–1950 wspierał rozwój pracy apostol-
skiej Opus Dei w różnych miastach Włoch. Prowadził 
zajęcia dotyczące życia chrześcijańskiego i jako kapłan 
opiekował się licznymi osobami.

29 czerwca 1948 roku Założyciel Opus Dei erygował 
w Rzymie Collegio Romano della Santa Croce (Uniwer-
sytet Świętego Krzyża), którego ks. Álvaro był pierwszym 
rektorem i gdzie wykładał teologię moralną (1948–1953). 
W tym samym roku uzyskał doktorat z prawa kanonicz-
nego na Papieskim Uniwersytecie Świętego Tomasza.

Papieże (Pius XII, Jan XXIII, Paweł VI, Jan Paweł II) powo-
ływali go do pełnienia różnych zadań. Był członkiem oraz 
konsultorem łącznie trzynastu instytucji Stolicy Świętej.

Czynnie uczestniczył w II Soborze Watykańskim. 
Jan XXIII mianował go konsultorem Świętej Kongrega-
cji Soboru (1959–1966). Podczas prac poprzedzających 
sobór był przewodniczącym Komisji do spraw Katolików 
Świeckich. W trakcie Soboru (1962–1965) był sekre-
tarzem Komisji do spraw Dyscypliny Duchowieństwa 
i Ludu Chrześcijańskiego. Po zakończeniu prac Paweł VI 
mianował go konsultorem posoborowej Komisji dla 
Spraw Biskupów i Zarządu Diecezjami (1966). Był również 
przez wiele lat konsultorem Kongregacji Nauki Wiary.

Był jednym z najbliższych współpracowników prałata 
Escrivy, aż do jego śmierci 26 czerwca 1975 r.

Dnia 15 września 1975 r., na kongresie generalnym 
zwołanym po śmierci założyciela, Álvaro del Portillo 
został wybrany jego następcą na czele Opus Dei. Dnia 
28 listopada 1982 r. Jan Paweł II erygował Opus Dei jako 
prałaturę personalną i mianował ks. del Portillo prałatem 
tej instytucji. Osiem lat później (7 grudnia 1990 r.), mia-
nował go biskupem i dnia 6 stycznia 1991 roku udzielił 
mu sakry biskupiej w Bazylice Świętego Piotra.

Bp Álvaro del Portillo wspierał inicjowanie działalności 
Opus Dei w nowych krajach, m.in. w Polsce. Odbył wiele 
pasterskich podróży. Wspierał powstawanie dzieł spo-
łecznych i edukacyjnych w Kongo, na Filipinach, w Nigerii.

Bp Álvaro del Portillo zmarł w Rzymie 23 marca 1994 r., 
kilka godzin po powrocie z pielgrzymki do Ziemi Świę-
tej. W 1997 r. rozpoczął się jego proces beatyfikacyjny, 
w dniu 28 czerwca 2012 r. Benedykt XVI zatwierdził 
dekret o heroiczności cnót, a 5 lipca 2013 r. papież Fran-
ciszek zaaprobował cud przy wstawiennictwie sł. Bożego 
bp. del Portillo. 

Nowy błogosławiony odwiedził Polskę cztery razy, 
m.in. nawiedził w 1979 r. sanktuarium na Jasnej Górze. 

W sobotę 27 września br. w Madrycie odbyła się beatyfikacja bp. Álvaro del Portillo, pierwszego ordynariusza 
prałatury personalnej Opus Dei. Gdy miał kilka lat, ktoś zapytał, kim chciałby być w przyszłości. Odpowiedział: 
torreadorem lub biskupem, a zdumionym takim zestawieniem dorosłym wyjaśnił, że jeden i drugi nosi barwne 
stroje. W przyszłości spełnił jedno z dziecięcych marzeń, nosząc biskupie fiolety.
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wywiad z matką uzdowionego dziecka

Modlitwa o łaski za wstawiennictwem bł. bp. Álvaro
Boże, Ojcze miłosierny, z którego łaski Twój sługa Álvaro, biskup, stał się przykładnym pasterzem w służbie 

Kościoła oraz najwierniejszym synem i następcą świętego Josemarii, założyciela Opus Dei, spraw łaskawie, 
abym ja także potrafił wiernie spełniać wymogi powołania chrześcijańskiego, przemieniając każdą chwilę i sy-
tuację mego życia w sposobność do miłowania Ciebie i służenia Królestwu Chrystusowemu. Racz uczcić Twego 
sługę Álvaro i przez jego wstawiennictwo udziel mi łaski, o którą Cię proszę... (wymień swą prośbę). Amen.

Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu...

Kiedy urodził się Państwa syn? Czy komplikacje wy-
stąpiły już w czasie porodu? 

Urodził się 10 lipca 2003 r. W rzeczywistości problemy 
pojawiły się jeszcze na długo wcześniej. Już w styczniu 
2003 r., kiedy oczekiwaliśmy narodzin José Ignacio, dowie-
dzieliśmy się, że prawdopodobnie urodzi się z rupturą pęp-
kową (przepukliną jelit). Od tego momentu polecaliśmy 
się opiece bp. Álvaro i odmawialiśmy modlitwę z obrazka.

Nie odkryto wtedy żadnej wady serca?
Nie przed narodzinami. Dopiero później, kiedy lekarze 

chcieli jak najszybciej zoperować przepuklinę i zlecili 
różne badania, bardzo szybko zorientowali się, że José 

Ignacio ma wadę serca, która poważnie zaburza krążenie 
krwi. […] Wcześniej zamierzali tylko ustabilizować jego 
organizm, wypisać go do domu i po roku przeprowadzić 
operację przepukliny, jednak w tej sytuacji zdecydowali 
się na operację serca, odkładając tę pierwotną na później. 
José Ignacio przeszedł operację serca 30 lipca, w dwu-
dziestym dniu życia, i przez pierwsze 48 godzin jego stan 
był bardzo dobry. Lekarze wyglądali na zadowolonych. 
Nagle sytuacja uległa gwałtownej zmianie. 2 sierpnia, 
około 14:30, wezwano nas pilnie na dziecięcy oddział 
intensywnej terapii. Z José Ignacio było bardzo źle. Prze-
czuwaliśmy, że sytuacja jest ekstremalnie poważna. 
Przez całą drogę modliliśmy się. Na miejscu poprosiłam, 
żeby pozwolili mi zobaczyć syna, ale było to niemożliwe, 
ponieważ właśnie był reanimowany. Z nerwów prawie 
nie mogłam iść, ale wyszłam na korytarz i przytuliłam 
się do mojego teścia, który był na miejscu, i zaczęliśmy 
odmawiać bez przerwy modlitwę z obrazka do bp. Álvaro. 
Kończyliśmy ją i zaczynaliśmy od nowa, nie robiliśmy nic 
innego. Zadzwoniliśmy do wielu znajomych i poprosili-
śmy, żeby modlili się za José Ignacio do Álvaro del Portillo 
[…]. Zatrzymanie akcji serca trwało ponad pół godziny. 
Lekarze byli blisko stwierdzenia śmierci, ponieważ chło-
piec nie reagował ani na masaż serca, ani na nic innego. 
I kiedy mieli już zakończyć reanimację, serce José Ignacio 
zaczęło bić na nowo. 

Myśli Pani, że przypadek José Ignacio niesie za sobą 
przesłanie dla wszystkich?

To wezwanie do nadziei dla wszystkich, którzy przecho-
dzą przez trudności. Nasz syn jest pamiątką daru, jakim 
uczynił nas Bóg przez powołanie do życia, a jego wytrwa-
łość pokazuje, co znaczy walczyć każdego dnia i dawać to, 
co w nas najlepsze, w okolicznościach, w jakich akurat się 
znajdujemy. Kiedy przychodzą przeciwności, przebywanie 
blisko Boga daje siłę, by je przezwyciężyć.

Papież Franciszek w dniu 5 lipca 2013 r. zatwierdził cud za wstawiennictwem bp. Álvaro del Portillo. Cud 
ten dotyczył uzdrowienia dziecka, urodzonego 10 lipca 2003 r. z wadą wrodzoną w obu półkulach mózgu, 
spowodowaną defektem migracji neuronów, wrodzoną siniczą wadą serca („tetralogia Fallota”) i przepukliną 
pępowinową. W wyniku tej choroby chłopiec doznał m.in. licznych urazów mózgu w pierwszych dniach życia. 
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kościół i świaT

Dzisiejsze wspomnienie zostało ustanowione na 
pamiątkę zwycięstwa floty chrześcijańskiej nad woj-
skami tureckimi, odniesionego pod Lepanto (nad Za-
toką Koryncką) 7 października 1571 r. Sułtan turecki 
Selim II pragnął podbić całą Europę i zaprowadzić w niej 
wiarę muzułmańską. Ówczesny papież – św. Pius V, 

dominikanin, gorący czciciel Matki Bożej – usłyszawszy 
o zbliżającej się wojnie, ze łzami w oczach zaczął za-
nosić żarliwe modlitwy do Maryi, powierzając Jej swą 
troskę podczas odmawiania różańca. Nagle doznał wizji: 
zdawało mu się, że znalazł się na miejscu bitwy pod 
Lepanto. Zobaczył ogromne floty, przygotowujące się do 
starcia. Nad nimi ujrzał Maryję, która patrzyła na niego 
spokojnym wzrokiem. Nieoczekiwana zmiana wiatru 
uniemożliwiła manewry muzułmanom, a sprzyjała 
flocie chrześcijańskiej. Udało się powstrzymać inwazję 
Turków na Europę.

Zwycięstwo było ogromne. Po zaledwie czterech godzi-
nach walki zatopiono sześćdziesiąt galer wroga, zdobyto 
połowę okrętów tureckich, uwolniono dwanaście tysięcy 
chrześcijańskich galerników; śmierć poniosło 27 tys. 
Turków, kolejne 5 tys. dostało się do niewoli. Pius V, 
świadom, komu zawdzięcza cudowne ocalenie Europy, 
uczynił dzień 7 października świętem Matki Bożej Różań-
cowej i zezwolił na jego obchodzenie w tych kościołach, 
w których istniały Bractwa Różańcowe. Klemens XI, w po-
dzięce za kolejne zwycięstwo nad Turkami odniesione 
pod Belgradem w 1716 r., rozszerzył to święto na cały 
Kościół. W roku 1883 Leon XIII wprowadził do Litanii Lo-
retańskiej wezwanie „Królowo Różańca świętego – módl 
się za nami”, a w dwa lata później zalecił, by w kościołach 
odmawiano różaniec przez cały październik.

Na świecie znajdują się liczne miejsca nazywane 
sanktuarium Matki Bożej Różańcowej. W dużej części są 
to ośrodki związane z zakonem dominikańskim, w któ-
rym modlitwa różańcowa ma szczególne znaczenie. 
Według legendy założyciel dominikanów – Dominik 
Guzman – otrzymał różaniec od Matki Bożej podczas 
objawienia, jakiego doświadczył. Współcześnie kult 
modlitwy różańcowej związany jest z kultem i obja-
wieniami Najświętszej Maryi Panny z Lourdes oraz 
Matki Bożej Fatimskiej. Jednym z przesłań przekaza-
nych w czasie tych objawień była prośba o nieustanną 
modlitwę różańcową.

matka Boża różańcowa

Powiedzieli o różańcu

Kochajcie Maryję i czyńcie wszystko, co możecie, aby Ją ludzie kochali. Odmawiajcie ku Jej czci różaniec. 
Czyńcie to zawsze (...). Przylgnijcie do różańca. Okazujcie wdzięczność Maryi, bo to ona dała nam Jezusa. Mo-
dlitwa różańcowa jest syntezą naszej wiary, podporą naszej nadziei, żarem naszej miłości (św. o. Pio).

Różaniec to łańcuch bezpieczeństwa na stromej skale szczytów górskich. Nie wolno się zatrzymywać na 
żadnej tajemnicy. Trzeba iść dalej, bo pełnia życia jest u szczytu (św. Ludwik Maria Grignion de Montfort).

W pobożności – tak samo jak w miłości – nie przykrzy się częste powtarzanie tych samych słów, gdyż ogień 
miłości, która nas rozpala, sprawia, że zawsze zawierają coś nowego (Pius XI).

Różaniec, odmawiany powoli i rozważany [...] stopniowo przybliży was do uczuć Jezusa Chrystusa i Jego 
Matki, przywołując wszystkie wydarzenia będące kluczem do naszego zbawienia (św. Jan Paweł II).
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różaniec modlitwą kościoła

Różaniec – ukochany przez wielu świętych, odmawiany przez wiernych w wielkich bazylikach, sanktuariach, 
kościołach, kaplicach i domach. Koronka różańca – drobiazg, którym chętnie obdarowujemy bliskich i dalszych 
znajomych po powrocie ze słynnych sanktuariów. Różańce wręcza też papież podczas niektórych spotkań. Wielu 
papieżom bliska była modlitwa różańcowa. Już w XV w. Sykstus V zachęcał do codziennego odmawiania różańca. 
Po Soborze Trydenckim Pius V zatwierdził różaniec bullą Consueverunt Romani Pontifices z 17 września 1569 r., 
a Leon XIII napisał dwie encykliki o różańcu. Jan Paweł II w 2002 r. napisał list apostolski o różańcu Rosarium Vir-
ginis Mariae, w którym zaproponował dodanie tajemnic przybliżających niektóre wydarzenia z ziemskiego życia 
Pana Jezusa. Nazwał je tajemnicami światła. Przypomnijmy sobie kilka myśli z tego listu. 

Różaniec Najświętszej Maryi Panny, który pod tchnie-
niem Ducha Bożego rozwinął się stopniowo w drugim 
tysiącleciu, to modlitwa umiłowana przez licznych świę-
tych, a Urząd Nauczycielski Kościoła często do niej za-
chęca. W swej prostocie i głębi pozostaje ona również 
w obecnym trzecim tysiącleciu, które dopiero co się 
zaczęło, modlitwą o wielkim znaczeniu, przynoszącą 
owoce świętości. Jest ona dobrze osadzona w ducho-
wości chrześcijaństwa, które – po dwóch tysiącach lat 
– nic nie straciło ze swej pierwotnej świeżości i czuje, że 
Duch Boży pobudza je do „wypłynięcia na głębię” (Duc in 
altum), by opowiadać światu, a nawet wołać o Chrystusie 
jako Panu i Zbawicielu, jako „drodze, prawdzie i życiu” 
(J 14, 6), jako „celu historii ludzkiej, punkcie, ku któremu 
zwracają się pragnienia historii i cywilizacji” (n. 1).

* * *
Różaniec należy do najlepszej i najbardziej wypróbo-

wanej tradycji kontemplacji chrześcijańskiej. Rozwinięty 
na Zachodzie, jest modlitwą typowo medytacyjną i od-
powiada poniekąd „modlitwie serca” czy „modlitwie 
Jezusowej”, która wyrosła na glebie chrześcijańskiego 
Wschodu (n. 5).

* * *
Różaniec, właśnie wychodząc z doświadczenia Maryi, 

jest modlitwą wyraźnie kontemplacyjną. Pozbawiony tego 
wymiaru, okazałby się wyzuty ze swej natury, jak podkre-
ślał Paweł VI: „Jeśli brak kontemplacji, różaniec upodab-
nia się do ciała bez duszy i zachodzi niebezpieczeństwo, 
że odmawianie stanie się bezmyślnym powtarzaniem 
formuł, oraz że będzie w sprzeczności z upomnieniem 
Chrystusa, który powiedział: «Na modlitwie nie bądźcie 
gadatliwi jak poganie. Oni myślą, że przez wzgląd na swe 
wielomówstwo będą wysłuchani» (Mt 6, 7)” (n. 12).

* * *
Kontemplować z Maryją to przede wszystkim wspo-

minać. Należy jednak rozumieć to słowo w biblijnym 
znaczeniu pamięci (zakar), która aktualizuje dzieła doko-
nane przez Boga w historii zbawienia. Biblia jest opisem 
zbawczych wydarzeń, które mają swój punkt kulminacyjny 
w samym Chrystusie. Wydarzenia te nie należą tylko 

do „wczoraj”; są także „dniem dzisiejszym” zbawienia. 
Aktualizacja ta urzeczywistnia się w szczególny sposób 
w liturgii: to, czego Bóg dokonał przed wiekami, nie doty-
czy jedynie bezpośrednich świadków tych wydarzeń, ale 
swym darem łaski dosięga ludzi wszystkich czasów (n. 13).

* * *
Różaniec proponuje charakterystyczną metodę medy-

tacji tajemnic Chrystusa ze swej natury sprzyjającą ich 
przyswajaniu. Jest to metoda oparta na powtarzaniu. 
Dotyczy to przede wszystkim Zdrowaś Maryjo, powtarza-
nego aż dziesięciokrotnie przy każdej tajemnicy. Patrząc 
powierzchownie na to powtarzanie, można by traktować 
różaniec jako praktykę jałową i nużącą. Jednak do zupeł-
nie innych wniosków na temat koronki można dojść, 
kiedy uzna się ją za wyraz nigdy nie znużonej miłości, 
która ciągle powraca do ukochanej osoby z gorącymi 
uczuciami, które, choć podobne w przejawach, są zawsze 
nowe ze względu na przenikającą je czułość (n. 26).
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o rodzinie w watykanie – nadzwyczajny synod biskupów

Jezu, Maryjo i Józefie 
w Was kontemplujemy
blask prawdziwej miłości,
do Was zwracamy się z ufnością.

Święta Rodzino z Nazaretu,
uczyń także nasze rodziny
środowiskami komunii i wieczernikami modlitwy,
autentycznymi szkołami Ewangelii
i małymi Kościołami domowymi.

Święta Rodzino z Nazaretu
niech nigdy więcej w naszych rodzinach 

nikt nie doświadcza
przemocy, zamknięcia i podziałów:
ktokolwiek został zraniony albo zgorszony
niech szybko zazna pocieszenia i uleczenia.

Święta Rodzino z Nazaretu,
oby przyszły Synod Biskupów
mógł przywrócić wszystkim świadomość
sakralnego i nienaruszalnego charakteru rodziny,
jej piękna w Bożym zamyśle.

Jezu, Maryjo i Józefie
Usłyszcie, wysłuchajcie naszego błagania.

Modlitwa do Świętej Rodziny w intencji synodu

Synod przede wszystkim przedstawi dzisiejszemu 
światu „piękno i wartość rodziny”. Zajmie się rodziną w jej 
licznych wymiarach w kontekście wyzwań, przed jakimi 
ona obecnie stoi. Problemy zostały wstępnie zarysowane 
w dokumencie roboczym Instrumentum laboris.

W synodzie wezmą udział 253 osoby. Wśród nich 
będzie przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski 
abp Stanisław Gądecki oraz kard. Zenon Grocholewski, 
kard. Stanisław Ryłko i abp Zygmunt Zimowski – pracu-
jący w Kurii Rzymskiej. W gronie audytorów jest m.in. 
13 par małżeńskich.

Na synodzie będą też obecni delegaci z innych Kościo-
łów, m.in. metropolita Atenagoras z Belgii, reprezentujący 
Patriarchat Ekumeniczny Konstantynopola, metropolita 
Hilarion z Patriarchatu Moskiewskiego, przedstawiciele 
Kościoła etiopskiego, syryjskiego, anglikańskiego, lute-
rańskiego, reformowanego oraz baptystów.

Kontynuacją tegorocznych obrad będzie Zwyczajne 
Zgromadzenie Ogólne Synodu Biskupów, przewidziane 
na rok 2015.

Synod Biskupów to instytucja doradcza w Kościele 
katolickim powołana do życia przez Pawła VI 15 września 
1965 r. Według Kodeksu prawa kanonicznego to zebranie 
przedstawicieli Episkopatów (biskupów) z różnych regio-
nów świata w celu omówienia zagadnień związanych 
z działalnością Kościoła. Synod zwoływany jest w celu 
wzbudzania ścisłej łączności między Biskupem Rzymu 
i biskupami. Ma również świadczyć pomoc papieżowi 
swoją radą w celu zachowania i wzrostu wiary oraz 

Od 5 do 19 października br. odbędzie się w Watykanie III Nadzwyczajne Zgromadzenie Synodu Biskupów na 
temat „Wyzwania duszpasterskie związane z rodziną w kontekście ewangelizacji”. Będzie ono służyć rozpozna-
niu aktualnej sytuacji rodzin oraz analizie kryzysu społecznego i duchowego, wpływającego na ich życie, a także 
zebraniu świadectw i propozycji biskupów, jak głosić i wiarygodnie żyć „Ewangelią rodziny”. 

obyczajów, a także zachowania i umocnienia dyscypliny 
kościelnej. Synod rozważa również problemy związane 
z działalnością Kościoła w świecie. Zadaniem Synodu 
Biskupów jest rozpatrywanie przedstawionych mu spraw 
i wysuwanie wniosków, nie zaś ich rozstrzyganie i wy-
dawanie dekretów, chyba że w pewnych przypadkach 
zostanie on wyposażony przez Biskupa Rzymu w głos 
decydujący, wówczas Biskup Rzymu ma prawo zatwier-
dzić decyzje Synodu.

Synod obraduje na sesjach zwyczajnych (co 3–4 lata), 
nadzwyczajnych i specjalnych. Sesje zwyczajne poświę-
cone sprawom organizacyjnym Kościoła (kapłaństwo), 
kwestiom dotyczącym jego misji (ewangelizacja) oraz 
bardziej ogólnym, jak sprawiedliwość społeczna. Sesje 
nadzwyczajne służą omawianiu teraźniejszych i naglą-
cych spraw. Sesje specjalne poświęcone są poszczegól-
nym częściom świata lub krajom, i tak np. w 1991 odbył 
się Synod dla Europy, a w 1994–1995 Synod dla Afryki.

Pierwszy synod zwyczajny odbył się w 1967 r. za pa-
pieża Pawła VI, ostatni zaś w 2012 r. Dotychczas odbyły 
się dwa nadzwyczajne synody. Pierwszy zwołał Paweł VI 
w 1969 r. Dotyczył on współpracy między Stolicą Apostol-
ską a Konferencjami Episkopatów. Drugi został zwołany 
przez Jana Pawła II i obradował w 1985 r. w 20. rocznicę 
zakończenia Soboru Watykańskiego II. 

Pod przewodnictwem Jana Pawła II o rodzinie dysku-
towało w 1980 r. V Zwyczajne Zgromadzenie Biskupów. 
Owocem tego synodu była bardzo ważna adhortacja 
Familiaris consortio. 
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św. szymon apostoł św. Juda Tadeusz apostoł

Prawdopodobnie niektóre z podróży misyjnych św. Szymon Kananejczyk odbył wspólnie ze św. Judą Tadeuszem. 
Być może razem głosili Ewangelię nad Morzem Czerwonym, w Babilonii i Egipcie. Razem też mieli ponieść śmierć 
męczeńską. Zgodnie z tą tradycją ich święto obchodzi się tego samego dnia – 28 października. Ikonografia chrze-
ścijańska dość często przedstawia też razem obu Apostołów.

Jest on jednym z mniej znanych apostołów. Ewangelie 
wspominają o nim tylko trzy razy. Mateusz i Marek dają 
mu przydomek Kananejczyk (Mt 10, 4; Mk 3, 18). Być 
może pochodził z Kany Galilejskiej i był panem młodym, 
na którego weselu Chrystus Pan uczynił pierwszy cud. 
Współcześni badacze dopatrują się w słowie Kananej-
czyk raczej znaczenia „gorliwy”. Łukasz daje Szymonowi 
przydomek Zelotes, czyli gorliwy (Łk 6, 15).

Szymon jest w katalogach Apostołów wymieniany 
obok św. Jakuba i św. Judy Tadeusza, „braci” Chrystusa, 
czyli Jego kuzynów (Mt 10, 4; Mk 3, 18; Łk 6, 15; Dz 1, 13). 
Mateusz również podaje, że Szymon był krewnym Pana 
Jezusa (Mt 13, 55). 

Według tradycji chrześcijańskiej Szymon był bratem 
Apostołów: Jakuba Młodszego i Judy Tadeusza. Po ich 
śmierci został biskupem Jerozolimy i tam poniósł śmierć 
za cesarza Trajana, kiedy miał już ponad sto lat. Są też 
przekazy mówiące, że Szymon nie był krewnym Jezusa 
i biskupem Jerozolimy. 

Średniowieczne żywoty Szymona podają, że zmarł 
przecięty piłą na pół lub został ukrzyżowany. W swych 
podróżach misyjnych miał dotrzeć do Wysp Brytyjskich. 
Jego ciało, według świadectwa mnicha Epifaniusza 
(IX w.), znajdowało się w Nicopolis (północna Bułgaria). 
W kaplicy świętych Szymona i Judy w Bazylice św. Piotra 
mają znajdować się relikwie obu Apostołów. Relikwie 
Apostoła znajdują się też w Tuluzie. Św. Szymon jest 
patronem diecezji siedleckiej oraz farbiarzy, garncarzy, 
grabarzy i spawaczy.

O życiu św. Judy wiemy niewiele. Nosił przydomek 
Tadeusz – „Odważny” (Mt 10, 3; Mk 3, 18), ale nie wiemy, 
dlaczego. Był bratem św. Jakuba Młodszego, Apostoła 
(Mt 13, 55). Bywa nazywany Judą Jakubowym (Łk 6, 16; 
Dz 1, 13). Orygenes daju mu przydomkiem Lebbeusz. Być 
może ma to jakiś związek sercem (hebr. leb to serce) lub 
wywodzi się od wzgórza w Galilei o nazwie Lebba. Był 
jednym z krewnych Jezusa. Prawdopodobnie jego matką 
była Maria Kleofasowa, wspominana w Ewangeliach.

Imię Judy umieszczone na dalszym miejscu w katalogu 
Apostołów sugeruje jego późniejsze wejście do grona 
uczniów. Podczas Ostatniej Wieczerzy zapytał Jezusa: „Pa-
nie, cóż się stało, że nam się masz objawić, a nie światu?”. 
Być może przystępując do grona Apostołów, kierował się 
perspektywą zrobienia przy Chrystusie kariery.

Juda to autor jednego z listów Nowego Testamentu. 
Napisał go przed rokiem 67. Nazywa w nim siebie bratem 
Jakuba (Jud 1). Z treści listu wynika, że był wykształcony. 
Głosił Ewangelię w Palestynie, Syrii, Egipcie i Mezopota-
mii. Jedna z tradycji podaje, że zginął w Libanie lub Persji.

Według Hegezypa (II w.) Juda był żonaty, kiedy wstąpił 
do grona Apostołów. Dlatego cesarz Domicjan kazał we-
zwać do Rzymu wnuków św. Judy w obawie, aby oni, jako 
„krewni” Jezusa, nie chcieli kiedyś sięgnąć po cesarską wła-
dzę. Kiedy przekonał się, że są to ludzie prości, odesłał ich.

Kult św. Judy Tadeusza jest szczególnie żywy od XVIII w. 
w Austrii i Polsce. Jest szczególnie znany jako patron od 
spraw beznadziejnych. Patron diecezji siedleckiej i Mag-
deburga oraz szpitali i personelu medycznego.
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Bł. ks. Jerzy Popiełuszko, czyli o tym jak zło zwyciężać dobrem 

Modlitwa o łaski za wstawiennictwem bł. ks. Jerzego Popiełuszki
Boże nieskończenie dobry, który obdarzyłeś bł. ks. Jerzego Popiełuszkę łaską wierności kapłańskiemu powo-

łaniu aż do męczeńskiej śmierci, prosimy Cię słowami papieża Jana Pawła II: „Aby z tej śmierci wyrosło dobro, 
tak jak z krzyża zmartwychwstanie”. Miłosierny Boże, udziel mi, za wstawiennictwem bł. ks. Jerzego tej łaski, 
o którą Cię gorąco proszę... (wymień swą prośbę).

Niech ofiara życia i jego wstawiennictwo u Ciebie przyczynią się do wzrostu chrześcijańskiej wiary, jedności 
i pokoju w świecie. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen

Święci są wśród nas. Tak można powiedzieć o życiu bł. ks. Jerzego. Błogosławiony, który nie żył w odległej 
przeszłości czy w dalekim kraju. Ks. Jerzy to błogosławiony, który żył w naszej Ojczyźnie, zmagał się z podobny-
mi problemami, co pokolenia lat pięćdziesiątych czy sześćdziesiątych. Swoją postawą, codziennym działaniem 
walczył o ideały, stawał w obronie wartości. Poniósł za to wielką ofiarę – ofiarę życia.

Urodził się 14 września 1947 r. na Podlasiu we wsi Oko-
py, w parafii Suchowola. W 1965 r., po maturze, wstąpił 
do seminarium duchownego w Warszawie. W czasie 
studiów musiał odbyć dwuletnią służbę wojskową w spe-
cjalnej jednostce dla kleryków w Bartoszycach. Święcenia 
kapłańskie przyjął z rąk kard. Stefana Wyszyńskiego dnia 
28 maja 1972 r. w Warszawie. Pracował w parafiach: 
Świętej Trójcy w Ząbkach, Matki Bożej Królowej Polski 
w Aninie, parafii Dzieciątka Jezus na Żoliborzu, przy 
kościele akademickim św. Anny, gdzie opiekował się 
studentami medycyny oraz kierował duszpasterstwem 
pielęgniarek w kaplicy Res Sacra Miser. Był członkiem 
Krajowej Konsulty Duszpasterstwa Służby Zdrowia i die-
cezjalnym duszpasterzem środowisk medycznych.

Ostatnim miejscem zamieszkania i pracy ks. Jerzego 
Popiełuszki od 20 maja 1980 r. była parafia św. Stanisła-
wa Kostki w Warszawie, gdzie jako rezydent pomagał 

w pracy parafialnej i zajmował się duszpasterstwem 
specjalistycznym, m.in. był duszpasterzem studentów 
Akademii Medycznej, pielęgniarek oraz urządzał dla 
lekarzy spotkania modlitewne.

Brał udział w przygotowaniu dwóch wizyt papieskich 
w Ojczyźnie (w 1979 i 1983 r.). Zaangażował się także 
w duszpasterstwo świata pracy. Mimo szykan ze strony 
władz państwowych i esbeckich pomówień i oszczerstw 
w środkach masowego przekazu, był rzecznikiem i obroń-
cą godności człowieka, prawa do wolności, sprawiedli-
wości, miłości i prawdy.

Władze komunistyczne nasilały jego szykanowanie. Był 
przesłuchiwany w prokuraturze, zatrzymywany i aresz-
towany. Nie zaprzestał swojej działalności. Zainicjował 
w 1982 r. pielgrzymkę robotników Huty Warszawa na 
Jasną Górę, która przerodziła się w Ogólnopolską Piel-
grzymkę Ludzi Pracy. 

W końcu władze zdecydowały się zaostrzyć działania. 
13 października 1984 r. milicja usiłowała doprowadzić 
do wypadku drogowego, w którym ks. Jerzy miał zginąć.

Późnym wieczorem dnia 19 października 1984 r. ks. Jerzy 
wracał z posługi duszpasterskiej w Bydgoszczy. Został 
zatrzymany przez trzech funkcjonariuszy Ministerstwa 
Spraw Wewnętrznych na szosie w Górsku niedaleko To-
runia i uprowadzony. Po dziesięciu dniach oczekiwania na 
powrót kapłana ze sztucznego zbiornika wodnego przy 
tamie na Wiśle koło Włocławka milicja wyłowiła ciało 
ks. Jerzego Popiełuszki. Sekcja zmasakrowanego ciała 
została przeprowadzona w Białymstoku, a pogrzeb odbył 
się w Warszawie 3 listopada 1984 r. Ks. Jerzy został po-
chowany przy kościele św. Stanisława Kostki. W pogrzebie 
uczestniczyło prawie milion wiernych.

Dnia 6 czerwca 2010 r. w Warszawie odbyła się beaty-
fikacja współczesnego męczennika, który powiedział: 
„Nie mogę zaprzestać tej działalności, która jest służbą 
Kościołowi i Ojczyźnie”.
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„Światło prawdy” Michała Lorenca to suita wokalno-
-instrumentalna w trzech częściach, napisana w 30. rocz-
nicę męczeńskiej śmierci bł. ks. Jerzego Popiełuszki.

Jeden ze zdolniejszych współczesnych polskich kom-
pozytorów, autor muzyki do stu kilkudziesięciu filmów, 
ostatnio do filmu „Jan Paweł II. Szukałem was…” stworzył 
dzieło muzyczne, które ma upamiętnić zarówno bł. ks. 
Jerzego Popiełuszkę, jak i Jego Matkę, śp. Mariannę Po-
piełuszkę, honorową obywatelkę województwa kujaw-
sko-pomorskiego.

Trzyczęściowa suita zostanie wykonana po raz pierw-
szy w katedrze pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi 
Panny we Włocławku, dnia 17 października o godz. 19.00. 
Dzieło to jest częścią programu obchodów 30. rocznicy 
śmierci bł. ks. Jerzego Popiełuszki w województwie ku-
jawsko-pomorskim.

Wystąpią:
Dyrygent: Tadeusz Karolak
Muzycy Orkiestry Filharmonii Pomorskiej oraz Opery 

Nova w Bydgoszczy
Chór 
Zespół DesOrient
Soliści: Joanna Dubiela, Adam Strug 
Recitativa: Wiktor Zborowski
Koncert będzie rejestrowany dla TVP 1. 

Komitet Organizacyjny serdecznie zaprasza 
do wzięcia udziału w uroczystości 

obchodów 30. rocznicy męczeńskiej śmierci 
bł. ks. Jerzego Popiełuszki 

w dniach 17–18 października we Włocławku

Program:

17 października 2014 r. (piątek)
19.00 – Koncert „Światło Prawdy”w katedrze wło-

cławskiej – suita wokalno-instrumentalna 
Michała Lorenca

18 października 2014 r. (sobota)
14.00 – Powitanie delegacji na parkingu przy Tamie 

i krótka modlitwa

14.15 – Procesja z relikwiami do ołtarza polowego 
przy sanktuarium Męczeństwa bł. ks. J. Po-
piełuszki, ul. Płocka 167a

15.00 – Eucharystia pod przewodnictwem J.E. Ks. Bp. 
Wiesława A. Meringa; transmisja: Telewizja 
Trwam

Po Mszy św. przeniesienie relikwii do Sanktuarium.

obchody 30. rocznicy śmierci 
bł. ks. Jerzego Popiełuszki

koncert „światło prawdy”
w katedrze włocławskiej

ZAPROSZENIE



12

Z DZieJów ParaFii 

Biskup karol Pollner

Urodził się 8 czerwca 1825 r. w Rawie Mazowieckiej. 
Pochodził ze stanu mieszczańskiego; był synem Piotra 
Pollnera i Fryderyki z d. Kajser. Początkowo naukę pobierał 
w szkole powiatowej w Rawie. Następnie kontynuował ją 
w Gimnazjum Filologicznym na Nowolipiu w Warszawie. 
Chociaż pochodził z rodziny ewangelickiej, jako uczeń, 
w 1839 r., za zgodą rodziców przeszedł na katolicyzm.

Dnia 20 VII 1844 r. został przyjęty do seminarium du-
chownego Świętego Krzyża w Warszawie, prowadzone-
go przez księży misjonarzy. Odbył tam studia filozoficz-
ne. Z kolei studia teologiczne, od 9 IX 1845 r., rozpoczął 
w seminarium duchownym we Włocławku, dokąd został 
przeniesiony z inicjatywy biskupa kujawsko-kaliskiego 
(włocławskiego) Walentego Tomaszewskiego. Rok później 
wysłano K. Pollnera ponownie do Warszawy, tym razem na 
studia w Akademii Duchownej, które ukończył w 1850 r., 
uzyskując stopień kandydata teologii. Profesorowie uczący 
go w seminarium cenili jego pobożność oraz wielką pra-
cowitość. Święcenia kapłańskie przyjął w 1849 r.

Działalność duszpasterską rozpoczął w 1850 r. jako 
wikariusz w parafii Działoszyn, skąd następnie został 
przeniesiony na wikariat do Pątnowa.

Fundacja „Dzieło Nowego Tysiąclecia" od 13 lat pro-
wadzi program stypendialny wyrównujący szanse edu-
kacyjne młodzieży, pochodzącej z małych miejscowości. 
Obejmuje pomocą już 2500 osób z 42 diecezji Polski.

Środki na stypendia uzyskiwane są przede wszyst-
kim ze zbiórki prowadzonej w trakcie Dnia Papieskiego 
podczas kwesty kościelnej w polskich i zagranicznych 
parafiach oraz publicznej na ulicach miast. Na Fundację 
można też odpisać 1% podatku oraz przekazać darowiznę 
od organizacji i osób indywidualnych.

Pomoc skierowana jest przede wszystkim dla uczniów 
szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Towarzyszy 
młodemu człowiekowi przez kolejne etapy kształcenia 
aż do ukończenia studiów. Podstawowe kryteria to: 
średnia ocen – minimum 4,8; pochodzenie z małej 
miejscowości do 20 tys. mieszkańców oraz trudna sy-
tuacja finansowa.

Stypendium podzielone jest na dwa pakiety odpo-
wiadające codziennym wydatkom uczniów: socjalny 
i naukowy. Za pieniądze z pakietu socjalnego stypendyści 
mogą opłacić koszty dojazdu do szkoły, zakwaterowania 
w bursie, kupna odzieży. Pakiet naukowy przeznaczają 
na książki, opłaty za Internet, dodatkowe lekcje, zakup 
instrumentów muzycznych itp.

Program stypendialny obejmuje nie tylko pomoc fi-
nansową, lecz również formację. Stypendyści co roku 
spotykają się na letnim obozie formacyjno-integracyjnym 
w jednym z największych miast Polski.

Świętymi bądźcie
X I V  D z i e ń  P a p i e s k i  1 2  p a ź d z i e r n i k a  2 0 1 4

Wyślij SMS „Pomoc” pod numer: 74 265 (4,92 zł z VAT), 
zadzwoń: 704 407 401 (4,99 zł z VAT) lub wpłać na konto Fundacji 

„Dzieło Nowego Tysiąclecia”: 81 1320 1104 2979 6023 2000 0001

www.dzielo.pl
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W 1851 r. został powołany do pracy w konsystorzu ge-

neralnym (urzędzie kościelnym dla całej diecezji) w Kaliszu 
i pełnił w nim kolejno różne, coraz ważniejsze funkcje przez 
ponad 30 lat, niemal do ostatnich lat życia. Najpierw po-
wierzono mu stanowisko sekretarza, na którym pozosta-
wał do 1856 r. W tym czasie dwukrotnie (w 1851 i 1854 r.) 
składano mu propozycję objęcia stanowiska profesora 
w seminarium duchownym w Kielcach, ale jej nie przyjął. 
W 1854 r. został mianowany proboszczem podkaliskiej 
parafii Goliszew, głównie po to, by miał odpowiednie 
dochody na swoje utrzymanie (pozostawał w posiadaniu 
tego beneficjum do 1872 r.). Jednak w dalszym ciągu 
pracował i zasadniczo mieszkał w Kaliszu (chociaż przez 
pewien okres czasu zamieszkiwał także w Goliszewie, skąd 
dojeżdżał do pracy w konsystorzu kaliskim). 

W 1857 r. biskup kujawsko-kaliski Michał Marszewski, 
doceniając u Pollnera wyjątkową znajomość przepisów 
prawa kościelnego, awansował go na stanowisko pisarza 
i notariusza kancelarii w konsystorzu kaliskim, a następnie, 
1 II 1858 r., o stopień wyżej – na asesora (doradcę, pomoc-
nika oficjała, czyli przewodniczącego sądu kościelnego). 
Za wybitne osiągnięcia w tej pracy została mu przyznana 
godność kanonika honorowego kapituły kolegiackiej w Ka-
liszu. Awansował nadal i w 1872 r. otrzymał stanowisko 
sędziego surogata (zastępcy oficjała) w konsystorzu ka-
liskim. W tymże roku została mu powierzona ekspono-
wana placówka duszpasterska – parafia św. Mikołaja 
w Kaliszu. Zatwierdzenie Pollnera na tym stanowisku 
nastąpiło w marcu 1873 r. W 1876 r. został prezydującym, 
czyli przewodniczącym, w konsystorzu, chociaż już od 
1872 r. faktycznie przewodniczył konsystorzowi, ponieważ 
od tego roku funkcja oficjała wakowała. 

W kilka lat później, ksiądz K. Pollner został przyjęty 
do grona członków kapituły katedralnej we Włocławku: 
w 1877 r. został mianowany jej kanonikiem gremialnym 
(jednak nie był osobiście na instalacji na kanonika z po-
wodu słabości zdrowia), a trzy lata później powierzono 
mu godność prałata archidiakona. 

Po podpisaniu w 1880 r. układu przedwstępnego po-
między Stolicą Apostolską a Rosją, będącego próbą – po 
zerwaniu konkordatu w 1866 r. – pewnej normalizacji 
stosunków między nimi, władze zaborcze zaczęły roz-
glądać się za kandydatami na nie obsadzone od dawna 
stanowiska biskupie, takimi, którzy mogliby być zaak-
ceptowani przez Stolicę Apostolską. Wśród 22 kapłanów 
znalazł się także ks. Karol Pollner, poważnie już schoro-
wany (chroniczna astma nie pozwalała mu w okresach 
chłodów i wilgoci wychodzić na zewnątrz budynku), 
ale wyróżniający się długoletnim doświadczeniem ad-
ministracyjnym oraz wzorowym życiem kapłańskim. 
Został przez Stolicę Apostolską 24 III 1884 r. (według 
innych już 15 III 1883 r.) prekonizowany (wyznaczony) 
na sufragana dla diecezji kujawsko-kaliskiej. Jego kon-
sekracja na biskupa odbyła się, zgodnie z wytycznymi 
władz carskich, w Petersburgu 5 lipca (według kalendarza Epitafium bp. K. Pollnera we włocławskiej katedrze

juliańskiego używanego w Rosji – 23 czerwca) 1885 r. 
Wraz z przyjęciem nowego stanowiska w diecezji musiał 
się, z nakazu władz carskich, przeprowadzić z Kalisza do 
Włocławka. Ówczesny biskup kujawsko-kaliski Aleksan-
der Bereśniewicz starał się, pod pozorem zapewnienia 
biskupowi Pollnerowi lepszych warunków bytowych, 
o uzyskanie zgody na jego pozostanie w Kaliszu, gdzie – 
od lat zakorzeniony w miejscowym środowisku – mógłby 
działać bardziej efektywnie, ale władze carskie okazały 
się nieugięte. Nowy biskup z powodu chronicznej cho-
roby nie mógł wydajnie wspierać biskupa ordynariusza 
w posługiwaniu biskupim (o co też mogło chodzić wła-
dzom zaborczym); wyświęcił tylko dwóch alumnów na 
kapłanów oraz pokonsekrował kilka kielichów.

Pragnąc być bliżej katedry włocławskiej, zamieszkał 
w jej sąsiedztwie, ale nie danym mu już było w niej 
sprawować posługi biskupiej, jedynie z okna swego 
mieszkania podziwiał dźwigające się w górę jej nowe, 
okazałe, strzeliste wieże.

Zmarł we Włocławku 9 marca 1887 r., w 62 roku życia, 
a 12 marca pochowany został w podziemiach katedry 
włocławskiej, obok biskupa Walentego Tomaszewskiego, 
który go sprowadził do diecezji włocławskiej, oraz biskupa 
Michała Marszewskiego, który docenił jego walory i zaczął 
go awansować. Uczestnik pogrzebu, ks. Roch Filochowski, 
napisał zagadkowo, że w czasie przeniesienia ciała Zmar-
łego ulicami Włocławka do katedry „olbrzymi dzwon imie-
niem Hieronim, potężnym głosem głuszył towarzyszów 
i spełniwszy swoje pękł i wypowiedział dalszą użyteczną 
służbę”. Przenośnia li to literacka czy rzeczywistość?

U wejścia do katedry, pod chórem, umieszczono na 
cześć biskupa Pollnera skromną tablicę pamiątkową.

Oprac. UH na podstawie: Włocławski słownik biograficzny, 
t. 3, Włocławek 2005, s. 133–134.
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Dziewiętnastowieczne witraże katedry włocławskiej (cz. 1)

Witraże te związane są z wykonującym wówczas dla 
katedry włocławskiej prace w zakresie witrażownictwa 
Zakładem św. Łukasza w Warszawie, należącym do hra-
biny Marii Magdaleny Łubieńskiej. Dwa z tych witraży 
zostały wykonane w tym zakładzie (są widocznie jednak 
tak mało znane, że nawet nie zostały odnotowane w dość 
szerokim opracowaniu przedstawiającym dokonania 
Łubieńskiej – „Sacrum et Decorum”, 6(2013), s. 9–32), 
a dwa kolejne były przez ten zakład dostosowywane do 
okien katedralnych. Warto nadmienić, że w zakładzie 
tym naprawiono – niektórzy uważają, że jednak „nie-
poradnie” – kwatery zabytkowego witraża z XIV wieku.

Maria Magdalena z hr. Łubieńskich Łubieńska (1833–1920), 
malarka amatorka, autorka obrazów olejnych, akwareli i ry-
sunków. Niektóre z jej prac były zamieszczane na łamach 
warszawskiej prasy. Zmuszona przez okoliczności życiowe 
założyła w 1867 r. Szkołę Rysunku i Malarstwa, następnie, 
w 1878 r., „Malarnię”, którą trzy lata później przekształciła 
w Zakład św. Łukasza, czynny przynajmniej do 1910 roku. 
Zakład Łubieńskiej zasłynął przede wszystkim z wyrobu wi-
traży (wykonywanych w technice mieszanej). Wiele z nich 
zachowało się do naszych czasów w kościołach, głównie 
neogotyckich, na obszarze ówczesnego Królestwa Polskiego. 
Prace witrażowe zakładu znajdują się również w Rosji. Były 
one podziwiane przez współczesnych, w kolejnych epokach 

wykpione, a stają się obecnie obiektem zainte-
resowania historyków sztuki.

Witraż w kaplicy św. Marcina

Witraż ze scenami z życia tego świętego, 
przeznaczony do okna kaplicy św. Marcina, 
wystawionej w 1521 r., a przebudowanej 
gruntownie staraniem kapituły katedralnej 
w latach 1881–1883, wykonany został we 
wspomnianym Zakładzie Świętego Łuka-
sza w latach 1881–1882. W korespondencji 
ks. Stanisława Chodyńskiego, kanonika kapi-
tuły katedralnej we Włocławku, zajmującego 
się w imieniu kapituły sprawami restauracji 
katedry w końcu XIX wieku, zachowało się kil-
ka pism M. Łubieńskiej w tej sprawie. Witraż 
miał być wmontowany na święto św. Marcina 
(11 listopada) 1881 r., ale nie udało się go 
skończyć na ten czas. Kilkakrotnie przesu-
wano terminy, aż ostatecznie witraż został 
wmurowany w okno kaplicy św. Marcina (po-
łudniowa strona katedry) około 15 czerwca 
1882 r. (kosztował 515 rubli srebrnych wy-
płaconych z funduszu katedry). W kaplicy tej, 
na wzór kościołów francuskich i niemieckich, 
pełnił czasowo funkcję nastawy ołtarzowej 
(retabulum) i zastąpił w tej funkcji dawny 
obraz św. Marcina, w którego centrum znaj-
dowała się klęcząca postać Marcina w stroju 
biskupim. Ks. Chodyński uważał jednak, że 
to nowe przedstawienie Świętego było nie-
zgodne z przepisami liturgicznymi odnośnie 
do tzw. wizerunków ołtarzowych.

Oprócz opisanych w poprzednich numerach tego czasopisma dwóch słynnych witraży katedry włocławskiej 
– gotyckiego witraża z XIV wieku i witraża autorstwa Józefa Mehoffera – katedra włocławska może jeszcze po-
szczycić się czterema witrażami neogotyckimi, wykonanymi w XIX wieku. Zasługują one na zainteresowanie się 
nimi, chociaż umieszczone w oknach kaplic bocznych, nie zawsze są zauważane.
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Dnia 17 września 1881 r. Łubieńska informowała ks. Cho-
dyńskiego (pisownia uwspółcześniona): „Scena środkowa 
przedstawia chwilę, gdy Biskup publicznie ucałował trędo-
watego. Szkice u spodu obrazu przedstawiają, pierwszy, gdy 
się Święty dzieli płaszczem – podług obrazu Rubensa, drugie 
– błogosławieństwo Chrystusa Pana wyjęte z książki, którą mi 
ksiądz kanonik rekomendował, a którą sprowadziłam [chodzi 
zapewne o książkę A. Lotha Saint Vincent de Paul et sa mission 
sociale, Paris 1880, s. 31]. Forma obrazu jest stosownie do rady 
budowniczego […] specjalisty co do ozdób kościelnych w stylu 
gotyckim angielskim, jedynym, który przy tej szerokości okna 
stosunkowo do wysokości zastosowanym być może. Ornamen-
tacje wszystkie w stylu gotyckim pierwotnym”.

Już dnia 26 września ks. Chodyński wysłał Łubieńskiej uwagi 
co do przesłanego szkicu. Łubieńska odpowiedziała na nie 
5 października 1881 r.: „Przeważający koloryt czerwony będzie 
zmodyfikowany, podobnie rysunek Świętego przedzierającego 
płaszcz. Usunięte też będą kariatydy dźwigające ornamentacją. 
U nas to w oczy razi, ale jest zupełnie w stylu początkowym 
gotyckim”.

Zrealizowany ostatecznie witraż przedstawia scenę 
z życia świętego Marcina, żyjącego w IV w., najpierw 
żołnierza, potem mnicha, wreszcie biskupa Tours (we 
Francji). Jego kult był bardzo popularny w całym świecie 
chrześcijańskim, także w Polsce. W centrum witraża 
włocławskiego widnieje rzadka w ikonografii scena 
z  jego życia, wzorowana na fresku z katedry Notre-
-Dame w Paryżu według projektu Eugène Emanuela 
Viollet-le-Duc (1814–1879): święty Marcin w szatach 
biskupich i z pastorałem (wokół jego głowy aureola 
z napisem minuskułą gotycką: „s. martinus episco-
pus.”), wybiega na spotkanie trędowatego żebraka 

w bramie miasta Paryża (niektórzy błędnie widzą tu 
bramę miasta Amiens lub Tours), przygarnia go do 
siebie i całuje. Rzuca się w oczy bardzo wyrazista, wręcz 
przerysowana, mimika obydwóch postaci. Scena ta zo-
stała wkomponowana w architektoniczne obramienie 
i kolorowe ornamentacje nawiązujące do stylu gotyc-
kiego (neogotyk). Witraż został obwiedziony bordiurą 
z motywem lilii francuskiej. 

W dolnej części witraża, w narożach – w kolorycie 
ciemnej sepii, imitującym jakby fotografie, wyłaniające 
się z okalającej je kolorowej ornamentacji ze stylizowa-
nych roślin – umieszczono dwie mniejsze sceny z życia 
świętego Marcina (wydają się one elementem obcym 
w kolorystyce całego witraża). Jedna z nich przedstawia 
scenę dzielenia się przez św. Marcina, jako legionisty 
rzymskiego na koniu, opończą żołnierską z ubogim (jest 
to najczęstsze przedstawienie św. Marcina w ikonografii 
zachodniej), druga ukazuje Chrystusa (ks. Chodyński 
pisze, że Boga Ojca) przyjmującego Marcina w niebie 
i wkładającego koronę na głowę klęczącego biskupa, 
obok którego stoi anioł prezentujący część jego opończy 
żołnierskiej podarowanej żebrakowi. Fragment ten „po-
cięty” jest liniami biegnącymi nawet przez twarze osób; 
nie wiadomo, czy jest to wynikiem pierwotnego zamysłu, 
czy późniejszej naprawy. Ograniczają one jednak na tyle 
wyrazistość wizerunku, że w niektórych albumach zostały 
wyretuszowane (jako zbyteczne). 

Ks. Chodyński w 1884 r. tak ocenił wykonanie tego witraża: 
„W szczegółową ocenę dzieła nie wchodzimy, przekonani, że 
według sił zakładu wcale dobrze jest odrobione. Nie możemy 
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jednak pominąć kilku uwag, jakie zdają się nam słusznemi, 
a mianowicie, forma okna, które powinno być tychże rozmiarów, 
jak okna w pobliskiej kaplicy N[ajświętszego] Sakram[entu], 
zmienioną została na kształt angielskiego gotyku, co lepiej 
wprawdzie nadaje się do obrazu, ale na zewnątrz symetrię 
kościoła psuje. Fakt też wzięty z życia św. Marcina nie bardzo 
odpowiada warunkom obrazu ołtarzowego, a dwa mniejsze 
obrazki, przedstawiające osoby w kostjumach z czasów Rafaela 
(zm. 1520), nie dość są właściwe do starszej daleko katedry 
włocławskiej (z 1340 roku). Mimo wszakże tych wad w nie-
zręcznie dobranej kompozycji i małych usterek w wykonaniu, 
okno z wizerunkiem św. Marcina ozdobą jest kościoła i miłe 
robi wrażenie”.

Witraż po 1945 r. był konserwowany przez Edwar-
da Kwiatkowskiego z Pracowni Konserwacji Zabytków 
w Toruniu.

Witraż w kaplicy św. Józefa 
(„Ucieczka do Egiptu”)

Witraż ten został wykonany w pierwszej połowie lat 
dziewięćdziesiątych XIX wieku, według projektu Marii 
Łubieńskiej, w jej warszawskim zakładzie i ofiarowany 
przez nią dla katedry włocławskiej (dziwne, że w zbiorze 
korespondencji ks. S. Chodyńskiego nie napotkano na 
żadne pisma w tej sprawie). Został on osadzony w oknie 
kaplicy świętego Józefa – utworzonej w 1891 r., kosz-
tem ks. Stanisława Chodyńskiego, z przebudowanej 
izby dla świątników (osób zajmujących się obsługą 
kościoła) – po północnej stronie katedry, naprzeciw 
kaplicy św. Marcina.

Witraż ma kompozycję dwudzielną, rozdzieloną lasko-
waniem. Przedstawia Świętą Rodzinę podczas ucieczki 
do Egiptu. Postać świętego Józefa, ubranego w suk-
nię, mieniącą się w zależności od oświetlenia od koloru 
ciemnofioletowego do brązowego, i czerwony płaszcz, 
prowadzącego osiołka, z twarzą zwróconą w stronę 
Maryi, w sukni koloru niebieskiego (przybierającym przy 
zmianie oświetlenia kolor zieleni morskiej), trzymającej 
na rękach Dzieciątko. W tle zieleń i górski krajobraz na 
horyzoncie oraz błękit nieba. Od góry kompozycja za-
mknięta łukami ze stylizowanych „bajecznie kolorowych” 
elementów roślinnych. W poszczególnych sześciu polach 
rozczłonkowanego koła, na kształt uproszczonej rozety, 
rzucają się w oczy stylizowane kwiaty róży.

* * *
Oba opisane wyżej witraże przedstawiają charakte-

rystyczny styl Zakładu św. Łukasza. Występujące osoby, 
w hieratycznej pozie, ujęte są obramieniem architekto-
nicznym, nawiązującym do stylu kościoła, w tym przy-
padku do stylu gotyckiego, w jakim została wzniesiona 
katedra włocławska. Postaci są modelowane realistycz-
nie, światłocieniowo. Wszystkie witraże mają nasyconą, 
silnie kontrastową kolorystykę. 

Oprac. K.R.
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konserwacja 
średniowiecznego witraża

Pamiętajmy w modlitwie 
o zmarłych

Dzięki życzliwości Niemiecko-Polskiej Fundacji Ochrony 
Zabytków Kultury zostaną przeprowadzone prace konser-
wacyjne średniowiecznego witraża z katedry włocław-
skiej. Prace będą trwały do końca tego roku. 

Niemiecko-Polska Fundacja Ochrony Zabytków Kultury 
ma siedzibę w Görlitz. Systematycznie wspiera starania 
na rzecz wspólnych działań polsko-niemieckich na rzecz 
dialogu i wymiany kulturalnej. Powołana do życia Fun-
dacja ma swój udział w procesie jednoczenia się Europy.

Powstała w 2007 r. Fundacja realizuje następujące cele: 
wspieranie sztuki i kultury, w tym ochrony zabytków oraz 
wspieranie porozumienia między narodami. 

Realizacja tych celów następuje m.in. poprzez: bada-
nie, modernizację, renowację, zachowanie oraz ochronę 
budowli godnych zachowania ze względu na znaczenie 
kulturowe lub artystyczne oraz budynków kościelnych, 
w pierwszej kolejności na terenie Polski, ukazywanie 
społeczeństwu potrzeby ochrony pomników historii 
i budowli o znaczeniu artystycznym lub kulturowo-
-historycznym oraz konieczności ochrony zabytków, jak 
również zachęcenie obywateli do pomocy w opiece nad 
wspólnym dziedzictwem, a także wspieranie spotkań 
polsko-niemieckich oraz edukację.

O wybranych projektach, które zrealizowała lub re-
alizuje Fundacja w następnych numerach Ex Cathedry.

Mini test – odpowiedzi:
1a, 2c, 3b, 4b, 5a, 6a, 7c, 8b, 9c, 10a

O bliskich, którzy odeszli z tego świata pamiętamy 
przez cały rok, choć przyjęte jest, że miesiąc listopad to 
tradycyjnie czas modlitwy za zmarłych, co wynika z ob-
chodów dnia 2 listopada jako Wspomnienia Wszystkich 
Wiernych Zmarłych. 

Dbałość o groby, składane na nich kwiaty, zapalane 
znicze to piękny przejaw naszej pamięci. Jednak najlep-
sze, co możemy im ofiarować to modlitwa w ich intencji.  
Oni nie mogą już nic uczynić dla swojego zbawienia, my 
jednak możemy i powinniśmy. 

Najpiękniejszą ofiarą jest ofiara Mszy św. w intencji 
zmarłych. Możemy także ofiarować wypominki za na-
szych bliskich oraz odpust zupełny.

Odpust zupełny za zmarłych możemy uzyskać pod 
zwykłymi warunkami jeden raz dziennie, modląc się za 
zmarłych w kościele: od południa w uroczystość Wszyst-
kich Świętych i w Dniu Zadusznym przez pobożne na-
wiedzenie kościoła, odmówienie Ojcze nasz i Wierzę 
w Boga oraz dowolnej modlitwy w intencjach Ojca Świę-
tego. Trzeba też spełnić pozostałe warunki potrzebne 
do uzyskania odpustu, a mianowicie: być w stanie łaski 
uświęcającej i przyjąć Komunię św., zachować wolność od 
przywiązania do jakiegokolwiek grzechu; na cmentarzu 
od 1 do 8 listopada nawiedzając cmentarz, modląc się 
w dowolny sposób za zmarłych i spełniając przy tym  
wspomniane już warunki.

Wypominki to jedna z popularniejszych form modli-
twy błagalnej za zmarłych, której tradycja sięga X w. Są 
wyrazem miłości i jedności całego Kościoła: pielgrzymu-
jącego na ziemi i tego, który przeszedł już granicę śmierci. 
Pisząc imiona zmarłych na kartkach wypominkowych, 
a następnie odczytując je, wyrażamy wiarę, że ich imiona 
są zapisane w Bożej księdze życia. 

W naszej parafii wypominki czytane są podczas Mszy 
św. o godz. 7.00; 8.00, 9.30, 12.30.
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kalenDarZ liTurgicZny

27 niedziela zwykła – 5 X

Czytanie I (Iz 5, 1–7)
W pierwszym czytaniu starotestamentalna przypo-

wieść o winnicy. Jest nią Izrael. Rolnikiem jest Bóg. Jak 
gospodarz o winnicę, tak Bóg zabiega o Izrael, troszczy 
się o naród, otacza go opieką, z miłością pochyla się nad 
nim, zawiera z nim przymierze i wyznacza mu dziejowe 
zadania. Jak ogrodnik winnych gron na szczepie, tak Bóg 
oczekuje owoców swych zbawczych zabiegów wokół 
Izraela – dobrych uczynków, życia w sprawiedliwości 
i wierności Bogu, posłuszeństwa przykazaniom i prze-
strzegania przymierza. 

Obraz Izraela jako winnicy szczególnie często przedsta-
wiany jest przez proroków. Używa tego symbolu nie tylko 
Izajasz (ok. 770 – ok. 701), ale również Jeremiasz (650– po 
586; por. Jr 2, 21; 5, 10; 12, 10), Ezechiel (VII–VI w.; por. 
Ez 15, 1–8; 19, 10–14) i Ozeasz (VIII w.; por. Oz 10, 1). 
Przez swoją niewierność Izrael stał się winnicą zdziczałą. 
Dzieląc swe serce między Boga i bożków pogańskich 
Izrael dopuszczał się zdrady wobec swego Wybawiciela. 
Stąd przestał, powiada Izajasz, rodzić dorodne winne 
grona, a wydaje tylko cierpkie jagody. Za odstępstwo 
narodu prorok zapowiada Bożą karę.

Czytanie II (Flp 4, 6–9)
Czytanie drugie zawiera kilka serdecznych napomnień 

Pawła skierowanych do chrześcijan w Filippi. Apostoł za-
chęca adresatów, by naśladowali jego samego – „Czyńcie 
to, czego się nauczyliście, co przejęliście, co usłyszeliście 
i co zobaczyliście u mnie”. Na pierwszy rzut oka owa za-
chęta do naśladowania siebie może się wydać dziwna, 
podając w wątpliwość pokorę apostoła. Trudności znikną 
jednak, gdy przypomnimy z ich serdecznych więzów. 
Zachęta do Filipian, by naśladowali apostoła, wynikała 
jednak przede wszystkim z jego głębokiego mistycznego 
zjednoczenia z Chrystusem. Owa łączność z Chrystusem 
była u Pawła ścisłym zjednoczeniem się, aż do stopienia 
się jego „ja” z „Ja” Chrystusa. Cokolwiek Paweł czynił, 
miało to swoje źródło w jedności z Chrystusem. „Sze-
dłem (do Jerozolimy) na skutek objawienia” – wyznaje 
Galatom (Ga 2, 1). „Otrzymałem od Pana, co też wam 
podałem” – poucza Koryntian (1 Kor 11, 23). Wynikiem 
łączności Pawła z Panem było jakościowo nowe życie 
z Chrystusem i w Chrystusie. Formuły: „Chrystus w nas” 
i „w Chrystusie Jezusie” występują ponad 200 razy w pi-
smach Pawłowych, świadcząc, jak głęboko apostoł czuł 
się związany wewnętrznie z Mistrzem. Pokora Pawła 
była tak wielka, iż uważał, że sam z siebie do niczego 
nie jest zdolny, wszelka zaś jego możność bierze się 

Pogrzeb dzieci utraconych

W środę 15 października 2014 r. podczas Ogólnopol-
skiego Dnia Dziecka Utraconego w katedrze włocławskiej 
o godz. 1300, odbędzie się Pogrzeb Dzieci Utraconych, 
czyli zmarłych na skutek poronienia, po których ciała 
z różnych przyczyn – najczęściej z niewiedzy – nikt nie 
zgłosił się do włocławskiego szpitala. Po Eucharystii, 
trumna zostanie złożona w przygotowanym grobie na 
cmentarzu parafialnym we Włocławku-Rózinowie.

Jak zaznacza jedna z matek ze Stowarzyszenia Ro-
dziców po Poronieniu takie inicjatywy są ważne szcze-
gólnie dla rodziców, którzy niejednokrotnie spotykają 
się z niezrozumieniem swojej tragedii: „Dzień Dziecka 
Utraconego jest bardzo ważnym dniem pamięci o zmar-
łych dzieciach. Pozwala pamiętać rodzicom, ale pozwala 
też pokazać światu, że dzieci – mimo tego, że nie ma ich 
przy nas blisko, fizycznie – są dla nas ważnymi osobami; 
są ważnymi członkami naszych rodzin”. 

Śmierć dziecka, które zmarło, zanim zdążyło się na-
rodzić, to problem dotykający coraz większej liczby 
małżeństw. W Polsce jest to około 40 000 par rocznie. 
W naszym kraju rodzice mają prawo zabrać ze szpitala 
ciało swojego zmarłego dziecka, aby je pochować (nie-
zależnie od momentu w którym nastąpiło poronienie); 
mają prawo do zasiłku pogrzebowego, urlopu macierzyń-
skiego; ponadto mają prawo do zorganizowania dziecku 
pełnego pogrzebu katolickiego; mają prawo do grobu dla 
dziecka, do modlitwy za nie oraz do przeżywania żałoby. 
Nie wszyscy rodzice z tych praw korzystają, najczęściej 
z niewiedzy. Dlatego kierując się szacunkiem do życia 
i uznając godność każdej istoty ludzkiej, organizowane 
są w kraju Pogrzeby Dzieci Utraconych.
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religijne praktykowanie. Izajasz kreśli dziś przed nami 
obraz uczty powszechnej, uczty eschatologicznej, której 
uczty Starego Testamentu (a i uczta eucharystyczna, choć 
w stopniu doskonalszym) są tylko obrazem. Będzie to 
uczta niezwykła – „dla wszystkich ludów”. Składać się 
będzie „z tłustego mięsa” i „wybornych win”. Są to dwa 
starohebrajskie obrazy, wyrażające pełnię szczęśliwości. 
Zwłaszcza obfitość wina pojmowana była jako znak 
zbawienia mesjańskiego i niekończącej się radości (por. 
np.: Am 9, 14; Dz 2, 24; Za 9, 17). Brak wina natomiast 
był symbolem kary Bożej (Pwt 28, 39; Jr 6, 9; Mi 6, 15; 
So 1, 13).

O zbawieniu pod postacią uczty wiecznej często mó-
wił również Chrystus Pan (por. Łk 22, 30; Mt 8, 11; 22, 
11–14). Na Ostatniej Wieczerzy powiedział do swoich 
apostołów: „Odtąd nie będę już pił z tego owocu winne-
go krzewu, aż do owego dnia, kiedy pić go będę z wami 
nowy, w królestwie mego Ojca” (Mt 26, 29).

Radość zgromadzonych na wiecznej uczcie eschato-
logicznej będzie miała podstawy w bezpośrednim oglą-
daniu Boga i w ostatecznym zwycięstwie nad grzechem 
i śmiercią (por. też Ap 21, 4).

Czytania II (Flp 4, 12–14.19–20)
W drugim czytaniu zakończenie Pawłowego Listu do 

Filipian, którego fragmenty prezentowała nam liturgia 
w cztery ostatnie niedziele. Apostoł raz jeszcze wyraża 
adresatom podziękowanie za wsparcie materialne, które 
otrzymał za pośrednictwem jednego z członków gminy 
filippeńskiej, a swego współpracownika – Epafrodyta.

Ewangelia (Mt 22, 1–14)
W ewangelicznej perykopie tradycyjnie zwanej przy-

powieścią o uczcie królewskiej, współczesna biblijna 
krytyka literacka wyróżnia właściwie trzy przypowieści: 
o zapraszającym na ucztę królu, o zaproszonych, którzy 
zaproszeniem wzgardzili i o biesiadniku, który przybył 
na gody nieprzygotowany. Trzy owe nauki – być może 
wygłoszone przez Chrystusa w rożnym miejscu i czasie 
– dzięki zabiegom redakcyjnym Mateusza, utworzyły 
jedną zwartą teologiczną sekcję. Jej istotą jest pouczenie, 
że miejsce Izraela, który wzgardził wezwaniem Bożym, 
zajmują w wiecznym królestwie inni. Tak się stało, gdy 
w historyczne prerogatywy Izraela wszedł nowy Lud 
Boży – Kościół. Przypowieść nie mówi o odrzuceniu ca-
łego Izraela, lecz swym ostrzem skierowana jest przede 
wszystkim przeciw starszym i przywódcom ludu, którzy 
mając na oku jedno: swoje własne polityczne plany, nie 
chcieli uznać w Jezusie Chrystusie zapowiedzianego Me-
sjasza. Niejaką trudność sprawia przypowieść o człowie-
ku, który przybył na ucztę odpowiednio nieprzygotowany. 
Czyżby sroga kara, która go spotkała, była zaspokojeniem 
fanaberii króla? Nie, gdyż zapraszający król jest przecież 
wyobrażeniem Boga. Biesiadnik nie miał przepisanej na 
takie okazje szaty godowej. Szata w Biblii jest symbolem 

z Boga, który jest w nim (2 Kor 3, 5). Powodzenie swej 
akcji apostolskiej przypisywał wyłącznie Chrystusowi. 
Owo stopienie się z Chrystusem w myśli i działaniu 
kazało mu wyznać Galatom: „Żyję już nie ja, ale żyje we 
mnie Chrystus” (Ga 2, 20). Stąd Paweł mógł i miał pra-
wo powiedzieć Filipianom, by go naśladowali. To samo 
powtórzył Koryntianom w pierwszym do nich liście: 
„bądźcie naśladowcami moimi” (1 Kor 4, 16). W świetle 
głębokiego mistycyzmu św. Pawła słów tych nie sposób 
rozumieć jako przejawu braku pokory.

Ewangelia (Mt 21, 23–43)
Porównanie Izraela do winnicy, znane z pierwszego czy-

tania, powraca w przypowieści Chrystusowej. Zbawiciel 
mówi o niewiernym ludzie izraelskim, który ciągle łamał 
przymierze z Bogiem, a tych, którzy mu wypominali złe 
postępowanie, prześladował. 

Słudzy ogrodnika to prorocy Pana, których głosem 
naród niejednokrotnie gardził. Izajasz poniósł śmierć 
męczeńską za bezbożnego króla Manassesa, Jeremiasz 
najprawdopodobniej skończył życie na wygnaniu w Egip-
cie. Ezechiel według tradycji (Pseudo-Epifaniusz, Izydor 
z Sewilli) zamordowany został przez współrodaka na 
wygnaniu w Babilonii. Inni prorocy często zaświadczają 
o wzgardzie, z jaką spotykali się w narodzie, wypełniając 
zleconą misję od Boga. Przypowieść ewangeliczna zawie-
ra realia palestyńskie: do dziś oglądać można w winni-
cach tłocznie moszczu winnego oraz wspomniane przez 
Chrystusa wieże, służące do obserwacji i pilnowania 
winnic, zwłaszcza rozleglejszych.

28 niedziela zwykła – 12 X

Czytanie I (Iz 25, 6–10a)
Jednym z częstszych biblijnych obrazów zbawienia, 

zarówno w Starym, jak i w Nowym Testamencie, jest 
obraz uczty. Posiłki rytualne, bardzo rozpowszechnione 
na biblijnym Wschodzie (zwłaszcza w kultach asyryjskich 
i fenickich) miały głęboko religijne znaczenie. 

Uczta była uważana za czas szczególnego związku 
z bóstwem i niecodziennego doń zbliżenia. W jahwizmie 
izraelskim uczty ofiarne były w sposób szczególny nawią-
zaniem do przymierza z Bogiem i potwierdzały je. Samo 
święte spożywanie ubogacone zostało z czasem przez 
elementy niematerialne: śpiewy, procesje, recytacje i tań-
ce rytualne. Na ten element duchowy uczty – chwalby 
i czci Boga – szczególny nacisk kładli prorocy, przeciw-
stawiając się naleciałościom pogańskim w praktykach 
Izraela. Uczty bowiem w kultach ościennych, zwłaszcza 
w moabickich i kanaańskich, szczególnie zaś w kulcie 
Baala i Asztarte przeradzały się w kultycznie orgie. Stąd 
w Biblii znajdujemy szereg zasad dotyczących świętego 
pożywania (por. np.: Prz 23, 20; Syr 31, 12–22; Jd 1, 16; 
1 Krl 10, 5; 1 Sm 14, 32–35), które pozwoliły na jego ścisłe 
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Czytanie II (1 Tes 1, 1–5b)

W drugim czytaniu początek Pawłowego Pierwszego 
Listu do Tesaloniczan. Jest to najstarsze pismo Nowego 
Testamentu. Tesalonika (dziś Saloniki) nazwana tak na 
cześć siostry Aleksandra Wielkiego, a córki Filipa II Ma-
cedońskiego, który po bitwie pod Cheroneą narzucił 
hegemonię Grecji (338 r.), w czasach rzymskich była 
znacznym ośrodkiem handlowym i kulturalnym. Swoje 
znaczenie zawdzięczała nie tylko korzystnemu nadmor-
skiemu położeniu (port posiada znaczenie strategiczne) 
u wybrzeży egejskich, a jednocześnie nieopodal słynnej 
rzymskiej drogi Via Egnatia, ale również ustanowieniu 
w niej przez Rzymian po podboju Grecji, stolicy rzymskiej 
prowincji Macedonia. 

Paweł przybył do Tesaloniki w roku 50, na początku 
swej drugiej podróży misyjnej. Po kilkutygodniowym 
pobycie musiał jednak miasto opuścić, gdyż oskarżony 
został przez miejscowych Żydów, przed władzami muni-
cypalnymi, o wichrzenie przeciw władzy rzymskiej (Dz 17, 
2–7). Swoim listem pragnie Paweł utwierdzić głoszoną 
wcześniej naukę, jak również zaradzić pewnym dogma-
tyczno-moralnym trudnościom, jakie nękały adeptów 
Chrystusowej wiary w młodej gminie.

Ewangelia (Mt 22, 15–21)
Pytanie było zadane z iście faryzejską skrybią. Zarów-

no twierdząca, jak i przecząca odpowiedź spełniłaby 
zadanie kompromitacji Jezusa, jeśli nie w oczach władzy 
okupacyjnej rzymskiej, to w oczach rodaków. Podatek 
jednodenarowy, zwany pogłównym, płacił każdy Izraelita 
na rzecz Rzymu jako symbol politycznej zależności od 
Imperium. Ogólnie utrzymuje się, że na denarze podanym 
Chrystusowi widniał napis: „Tyberiusz Cezar, August, Syn 
Boskiego Augusta”. Napis otaczał podobiznę cezara. Na 
rewersie wyryto: „Najwyższy Kapłan”. Żydzi posługiwali 
się tymi monetami z konieczności, a jeśli już to czynili, to 
nie robili tego bez obrzydzenia. Denary bowiem zawierały 
wizerunki głów cesarskich, przypominając jednocześnie 
o oddawaniu czci boskiej władcy Rzymu. Stąd na terenie 
Judei nie bito monet ze szlachetnych kruszców (wyjątek 
stanowił brąz) ani nie umieszczano na monetach podo-
bizn cesarskich. Był to jeden z przywilejów żydowskich, 
który musiał uznać nawet wielki Rzym.

30 niedziela zwykła – 26 X

Czytanie I (Wj 22, 20–26)
Po zawarciu Przymierza na Synaju Izrael otrzymał Pra-

wo Boże, do którego przestrzegania na mocy Przymierza 
uroczyście się zobowiązał. Pierwsze czytanie podaje 
niewielki fragment praw moralnych, którymi winna 
kierować się społeczność ludu wybranego. Powszech-
nie zwraca się uwagę na głęboki humanitaryzm izrael-

nowego człowieka. Znak to, że zaproszony, wszedłszy na 
ucztę, nie stał się nowym człowiekiem. Z przypowieści 
płynie zatem nauka moralna, iż sama zewnętrzna dekla-
racja o przynależności do królestwa Bożego (Kościoła) nie 
wystarcza. Potrzebna jest jakościowa zmiana.

29 niedziela zwykła – 19 X

Czytanie I (Iz 45, 1.4–6)
Pierwsze czytanie zawiera przepowiednie o posłan-

nictwie króla perskiego Cyrusa Wielkiego, zwanego Star-
szym (zm. 529 r.). Przebywającym w niewoli hebrajskim 
wygnańcom nieznany prorok, zwany umownie Deute-
roizajaszem, wieści rychły koniec tułaczki. Oto bowiem 
olbrzymie, posiadające wielowiekową tradycję Imperium 
Babilońskie doprowadzone przed pół wiekiem do nowej 
świetności przez ojca Nabuchodonozora – Nabopollasara 
(626–606), który w 612 roku, zdobywając Niniwę pokonał 
Asyrię, zaczyna się chwiać. Przyczyniły się do tego zarów-
no wewnętrzne walki o tron babiloński i odśrodkowe 
tendencje wielonarodościowej monarchii, jak i napór 
nowej potęgi politycznej, która zaczęła się konsolidować 
na rubieżach Babilonii. Jej twórcą, a raczej inicjatorem 
był Kambizes I Achemenida (zm. 588 r.). Jego syn Cyrus 
zdobył najpierw Medię (r. 550), a niedługo potem (r. 446), 
zdobywając Sardes opanował Lidię.

Wygnańcy izraelscy z sukcesami Cyrusa wiązali na-
dzieję na rozpad znienawidzonej monarchii i powrót 
do ziemi ojczystej. Cyrus (559–529) jest przedstawiony 
jako narzędzie w rękach Boga, który pragnie się nim po-
służyć dla swych zbawczych planów wobec wybranego 
narodu. Stąd prorok obdarza go tytułem, przysługują-
cym w Izraelu tylko królom – Pasterz i Przyjaciel Boga 
(Iz 44, 28; 45, 1–4).

Nadzieje Izraelitów spełniły się szybko. W 539 r. Cyrus 
zdobył Babilonię, czyniąc z niej jedną z perskich satrapii, 
i ustanawiając tym podbojem największe imperium sta-
rożytności sięgające od śródziemnomorskich wybrzeży 
po Indie. Szybko też wydał dla Izraelitów dwa edykty 
w Ekbatanie – swej letniej rezydencji medyjskiej (r. 538), 
mocą których pozwolił Izraelitom na powrót do Ojczyzny 
i odbudowę zniszczonej przez Babilończyków świątyni 
Salomonowej (Ez 6, 2–12). Nakazał nawet państwową 
pomoc w rekonstrukcji sanktuarium Izraelitów, jak też za-
rządził zwrot naczyń i urządzeń kultycznych zrabowanych 
przed spaleniem przybytku przez Babilończyków. A było 
to, jak stwierdził Józef Flawiusz, „50 złotych naczyń do 
wina i 400 srebrnych, 50 złotych pucharów teryklejskich 
i 400 srebrnych, 50 złotych dzbanów i 500 srebrnych, 40 
złotych czar do libacji i 300 srebrnych, 30 złotych czasz 
i 2400 srebrnych oraz 1000 innych naczyń” (Ant. XI, 1, 3). 

Tak spełniła się przepowiednia Deuteroizajasza o po-
słannictwie Cyrusa.
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Z życia ParaFii wrzesień
2014

24.09 – Pielgrzymka III klas 
gimnazjum do Lichenia

We środę 24 września młodzież III klas gimnazjum z na-
szej parafii uczestniczyła w pielgrzymce do sanktuarium 
Matki Bożej w Licheniu. Młodzież wysłuchała koncertu ze-
społu Full Power Spirit oraz świadectwo nawrócenia Maro, 
jednego z raperów. Po Mszy św. gimnazjaliści odczytali akt 
zawierzenia Matce Bożej swojego życia.

01.09 – Rozpoczęcie roku szkolnego

1 września br. młodzież ze szkół z naszej parafii uczest-
niczyła w Mszy św. o godz. 8.00 rozpoczynającej nowy 
rok szkolny. O godz. 10.00 zaś ks. bp Wiesław Mering 
przewodniczył Eucharystii dla uczniów Zespołu Szkół 
Katolickich im. ks. J. Długosza.

skiego prawodawstwa, nie zawsze obecny w ustawach 
legislacyjnych ludów ościennych – Asyryjczyków czy 
Babilończyków. Istotnym elementem prawodawstwa 
Izraela pozostaje fakt, iż każdy przepis obwarowany jest 
powagą najwyższego Prawodawcy – Boga. Stąd przepisy 
tego prawa obwarowane są sankcjami nie tylko ludzki-
mi, ale i boskimi. Przekroczenie prawa rozumiane jest 
jednocześnie jako naruszenie woli Bożej.

Czytanie II (1 Tes 1, 5c–10)
Pisany z Koryntu (pod koniec roku 50 albo w począt-

kach 51) Pierwszy List do Tesaloniczan miał na celu za-
radzenie trudnościom w młodej gminie. Okazało się 
(a wiadomości te przywiózł Pawłowi Tymoteusz), że 
w Tesalonice nie zawsze poprawnie interpretowano 
naukę Pawła na temat powtórnego przyjścia Chrystusa 
Pana (paruzji) i życia wiecznego. Trudności powiększali 
ponadto nawróceni z żydostwa chrześcijanie, którzy nie 
mogli pogodzić się z zaniechaniem dotychczasowych 
praktyk starotestamentalnych. Byli nawet tacy, którzy 
przerwali pracę, oczekując w bezczynności końca świata. 
Ich to Paweł zachęca do podjęcia dotychczasowych zajęć 
(1 Tes 4, 9–12). Nie brakło wreszcie i takich, którzy poda-
wali w wątpliwość apostolski autorytet Pawła, pragnąc 
podważyć owocne skutki Pawłowej misji apostolskiej. 
Stan bowiem tesalonickiej gminy – pomimo trudności – 
był bardzo pocieszający. Tesaloniczanie, nie tylko chętni 
przyjęli Chrystusową naukę, ale starali się żyć według 
norm nowej moralności. Ów budujący przykład życia 
Tesaloniczan promieniował i podtrzymywał na duchu in-
nych wyznawców Chrystusa w Achai (południowa Grecja) 
i Macedonii (Grecja północna). Za tę postawę pełną wiary 
doświadczanej już niejednokrotnie w prześladowaniach 
(Dz 17, 5–9), apostoł wyraża swoje uznanie adresatom.

Ewangelia (Mt 22, 34–40)
Pytanie było, jak zwykle, podstępne i wykazać miało 

orientację Chrystusa w zawiłościach rabinistycznej kazu-
istyki. Które jest największe z przykazań? Odpowiedź nie 
mogła być łatwa, zważywszy, że życie religijne prawego 
Izraelity obwarowane było 365 zakazami i 248 nakazami. 
Las 613 norm skutecznie paraliżował prawdziwy postęp 
wewnętrznego życia. Chrystus cytuje znane dobrze przy-
kazania o miłości Boga, zawarte w Księdze Powtórzonego 
Prawa (Pwt 6, 4) i o miłości bliźniego zapisane w Księdze 
Kapłańskiej (Kpł 19, 18). Istotnym novum w wypowiedzi 
Chrystusa jest jednak nierozdzielne związanie ze sobą 
tych dwóch przykazań. Nie ma miłości Boga bez miłości 
człowieka i odwrotnie. W swojej wypowiedzi, sprowa-
dzającej wszystko do miłości Jezus wniwecz obrócił cały 
misterny gmach faryzejskich paragrafów. W świetle 
Chrystusowej, wyzwalającej z okowów bezdusznego 
kodeksu, wypowiedzi jawi się cała śmieszność rabinac-
kich dociekań na temat np. czy wolno spożywać owoc, 
który spadł z drzewa w dzień świąteczny.

08.09 – Pielgrzymka do Matki Bożej 
Skępskiej

Z okazji święta Narodzenia Najświętszej Maryi Panny 
wierni z Włocławka i okolic uczestniczyli w pielgrzymce 
do sanktuarium Matki Bożej Skępskiej. Tradycja piel-
grzymowania z Włocławka do Skępego trwa od 1608 r.

28.09 – Dzień modlitw  
w intencji synodu

Ojciec Święty Franciszek ustanowił niedzielę 28 wrze-
śnia dniem modlitwy za zbliżający się synod, który będzie 
obradował w dniach 5–19 października br. Wierni z naszej 
parafii modlili się słowami napisanymi na ten dzień przez 
papieża. Pamiętajmy o modlitwie w intencji soboru!

01.09 – 75. rocznica wybuchu  
II wojny światowej

W 75. rocznicę wybuchu II wojny światowej w parafii 
katedralnej modliliśmy się w intencji wszystkich ofiar 
oraz o pokój na świecie. W obliczu licznych konfliktów 
zbrojnych toczących się w różnych krajach świata, nawet 
w Europie, modlitwa o pokój jest naszą powinnością. 
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To warto wiedzieć!
Wiele zwrotów, którymi posługujemy się codziennie, pochodzi z Pisma Świętego. Oto kilka biblizmów:
– rzeź niewiniątek to masakra, prześladowanie lub zabijanie niewinnych, okrutne, bezwzględne nie-

ludzkie działanie; także żartobliwie o egzaminie, sprawdzianie, którego większość uczestników nie zdaje 
– „Wtedy Herod widząc, że go Mędrcy zawiedli, wpadł w straszny gniew. Posłał [oprawców] do Betlejem 
i całej okolicy i kazał pozabijać wszystkich chłopców w wieku do lat dwóch, stosownie do czasu, o którym 
się dowiedział od Mędrców” (Mt 2, 16);

– judaszowe srebrnikio zapłata otrzymana za zdradę, haniebnie zarobione pieniądze – „Wtedy jeden 
z Dwunastu, imieniem Judasz Iskariota, udał się do arcykapłanów i rzekł: «Co chcecie mi dać, a ja wam 
Go wydam». A oni wyznaczyli mu trzydzieści srebrników” (Mt 26, 14–15).

– rzucać perły przed wieprze oznacza ofiarowywać coś cennego osobie, która nie umie tego docenić, 
zdobywać się na niepotrzebną, bezcelową dobroć, dawać coś cennego komuś, kto na to nie zasługuje – 
„Nie dawajcie psom tego, co święte i nie rzucajcie swych pereł przed świnie, by ich nie podeptały nogami 
i, obróciwszy się, was nie poszarpały” (Mt 7, 6). 

– zmienić się w słup soli oznacza zamrzeć w bezruchu, skamienieć z wrażenia lub przerażenia – „Żona 
Lota, która szła za nim, obejrzała się i stała się słupem soli” (Rdz 19, 26).

1. Matka bł. ks. J. Popiełuszki miała na imię:
a) Marianna; b) Magdalena; c) Marcjanna

2. Na chrzcie otrzymał imię:
a) Alojzy; b) Albert; c) Alfons

3. Został beatyfikowany w roku:
a) 2005; b) 2010; c) 2011

4. Był kapłanem archidiecezji:
a) warmińskiej; b) warszawskiej; c) białostockiej

5. Urodził się we wsi:
a) Okopy; b) Suchowola; c) Nowa Wieś

6. Ostatnia parafia w Warszawie, w której pracował, 
nosi wezwanie:

a) św. Stanisława Kostki; b) Matki Bożej Częstochow-
skiej; c) Świętego Krzyża

7. Data śmierci to:
a) 30 X 1983; b) 18 X 1985; c) 19 X 1984

8. Pracował w duszpasterstwie:
a) harcerzy; b) służby zdrowia; c) nauczycieli

9. Służbę wojskową odbył w jednostce w:
a) Brzegu; b) Braniewie; c) Bartoszycach

10. Inicjatorem Mszy za Ojczyznę był:
a) ks. Teofil Bogucki; b) ks. Jerzy Popiełuszko; c) bp 

Zbigniew Kraszewski

UWAGA! 
– Tylko jedna odpowiedź jest prawidłowa.
– Rozwiązanie testu można znaleźć w numerze.

oprac. UH

mini TesT 
o Bł. ks. J. PoPiełusZce

ułóż w PrawiDłoweJ 
koleJności

Zwiastowanie Pańskie.  taj. …..; nr …..

Przemienienie Pana Jezusa. taj. …..; nr …..

Modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu. taj. …..; nr …..

Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni. taj. …..; nr …..

Biczowanie Pana Jezusa. taj. …..; nr …..

Chrzest Pana Jezusa w Jordanie. taj. …..; nr …..

Dźwiganie krzyża na Kalwarię. taj. …..; nr …..

Nawiedzenie św. Elżbiety. taj. …..; nr …..

Ustanowienie Eucharystii. taj. …..; nr …..

Śmierć Pana Jezusa na krzyżu. taj. …..; nr …..

Ukoronowanie Maryi. taj. …..; nr …..

Wniebowstąpienie Pana Jezusa. taj. …..; nr …..

Narodzenie Pana Jezusa. taj. …..; nr …..

Zesłanie Ducha Świętego. taj. …..; nr …..

Objawienie Pana Jezusa w Kanie. taj. …..; nr …..

Zmartwychwstanie Pana Jezusa. taj. …..; nr …..

Odnalezienie Pana Jezusa w świątyni. taj. …..; nr …..

Wniebowzięcie Matki Bożej. taj. …..; nr …..

Cierniem ukoronowanie Pana Jezusa. taj. …..; nr …..

Głoszenie przez Pana Jezusa królestwa 
Bożego i wzywanie do nawrócenia. taj. …..; nr …..

Pytanie dodatkowe: Które części różańca odmawiamy 
w poszczególne dni tygodnia?
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Duszpasterze Parafii katedralnej we włocławku

nowożeńcy:
• Natalia Angelina Suska/
Cezary Władysław 
Radaczewski

• Aneta Daria Tomczak/
Łukasz Grabka
• Magdalena Błażejewska/

Dawid Ratajczak
• Agnieszka Walecka/Mariusz Ryszard Walecki
• Roma Jolanta Gołuch/Karol Góreczny
• Natalia Agnieszka Waśniewska/Artur Piotr 

Wojnowski
• Agata Maria Czajka/Daniel Żuchowski

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

• Igor Tomasz Czapski
• Marcelina Wojnowska
• Hanna Miętkiewicz

• Michał Gidaszewski
• Bartosz Sobczak

• Szymon Małas
• Juliusz Paweł Brajczewski
• Gabriela Walecka
• Maja Walecka
• Kryspin Ignacy Malinowski
• Bartosz Skibiński
• Michał Maćkowiak
• Maria Chełminiak
• Julia Wawrzyniak
• Oliwier Aleks Sobociński

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

ochrzczeni:

† Tadeusz Rosłon
† Zofia Ela Falkenberg
† Halina Józefa 
Simuntis-Gizińska
† Andrzej Ziółkowski
† Stefania Szczepańska

Zmarli:

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

kalenDarium
naJBliżsZycH urocZysTości

i wyDarZeŃ ParaFialnycH

PaźDZiernik
4 – XI Diecezjalny Kongres Różańcowy 

w Świnicach Warckich

5 – Uroczystość Rocznicy Poświęcenia 
Bazyliki Katedralnej

11 – Inauguracja roku akademickiego 
w Wyższym Seminarium 
Duchownym, godz. 11.00

12 – XIV Dzień Papieski

13 – Procesja Fatimska ulicami miasta 
(Msza św. o godz. 18.00 w klasztorze 
ojców franciszkanów, a następnie 
procesja ulicami: plac Wolności, 
3 Maja, Tumska; zakończenie 
w bazylice katedralnej)

15 – Pogrzeb dzieci utraconych, godz. 13.00

17 – Koncert z okazji obchodów 
30. rocznicy śmierci bł. ks. Jerzego 
Popiełuszki, godz. 19.00

18 – Obchody 30. rocznicy śmierci 
bł. ks. Jerzego Popiełuszki

19 – Światowy Dzień Misji

22 – Wspomnienie św. Jana Pawła II
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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 16.00:
 Poniedziałek: różaniec i litania do św. Józefa
 Wtorek: Nabożeństwo do bł. bp. Michała Kozala, patrona 

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

za wstawiennictwem 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, 18.00

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

Pozostałe informacje:
 W pierwszy piątek miesiąca możliwość skorzystania 

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

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

z rodzicami dzieci pierwszokomunijnych

Nabożeństwo 
Różańcowe

w Bazylice 
Katedralnej

codziennie
godz. 17.30

Nabożeństwo 
fatimskie

ulicami miasta

13 X 2014 r. 

godz. 18.00 – Msza św. (klasz-
tor franciszkanów)

po mszy procesja z figurą Matki 
Bożej Fatimskiej ulicami: plac 
Wolności; 3 Maja, Tumska, ba-
zylika katedralna


