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Z naucZania kościoła

Homilia
PaPieża FrancisZka 

msza św. w katedrze świętego Ducha
stambuł, 29 Xi 2014 r.

Człowiekowi spragnionemu zbawienia, Jezus w Ewan-
gelii przedstawia się jako źródło, z którego można za-
czerpnąć, skałę, z której za sprawą Ojca wytryskują stru-
mienie wody żywej dla tych wszystkich, którzy w Niego 
wierzą (por. J 7, 38). Wraz z tym proroctwem, ogłoszonym 
publicznie w Jerozolimie, Jezus zapowiada dar Ducha 
Świętego, który otrzymają Jego uczniowie po Jego uwiel-
bieniu, czyli po Jego śmierci i zmartwychwstaniu (por. 
w. 39).

Duch Święty jest duszą Kościoła. On daje życie, rozbu-
dza różne charyzmaty wzbogacające lud Boży, a przede 
wszystkim tworzy jedność wśród wierzących: z wielu 
tworzy jedno ciało, ciało Chrystusa. Całe życie i misja 
Kościoła zależy od Ducha Świętego; On dokonuje wszyst-
kiego.

Samo wyznanie wiary, jak nam przypomina w pierw-
szym dzisiejszym czytaniu św. Paweł, jest możliwe tylko 
dlatego, że podpowiada je Duch Święty: „Nikt nie może 
powiedzieć bez pomocy Ducha Świętego: «Panem jest 
Jezus»” (1 Kor 12, 3b). Kiedy modlimy się, to dlatego, 
że Duch Święty rozbudza w nas modlitwę serca. Kie-
dy przełamujemy krąg naszego egoizmu, wychodzimy 
z naszych ograniczeń i podchodzimy do innych, aby ich 
spotkać, słuchać, pomagać im, to dzieje się tak dlatego, 
że pobudził nas Duch Boży. Gdy odkrywamy w sobie 
niezwykłą zdolność do przebaczania, miłowania tych, 
którzy nas nie kochają, to dzieje się tak, bo porwał nas 
Duch. Kiedy wychodzimy poza konwencjonalne słówka 

i zwracamy się do braci z tą czułością, która rozpala serce, 
to z pewnością dotknął nas Duch Święty.

To prawda, że Duch Święty rozbudza różne chary-
zmaty w Kościele. Pozornie zdaje się to tworzyć nie-
ład, ale w istocie, pod Jego kierownictwem, stanowi 
ogromne bogactwo, ponieważ Duch Święty jest Du-
chem jedności, która nie oznacza jednolitości. Tylko 
Duch Święty może wzbudzić różnorodność, wielość 
a jednocześnie dokonywać jedności. Kiedy to my chce-
my tworzyć różnorodność i zamykamy się w naszych 
partykularyzmach i ekskluzywizmach, to wnosimy 
podział; a kiedy my chcemy tworzyć jedność, według 
naszych ludzkich planów, to w końcu doprowadzamy 
do ujednolicenia i homologacji. Jeśli natomiast pozwa-
lamy się prowadzić Duchowi Świętemu, to bogactwo, 
różnorodność, odmienność nigdy nie stają się konflik-
tem, ponieważ On nas pobudza, by żyć różnorodnością 
w komunii Kościoła.

Mnogość członków i charyzmatów znajduje swoją za-
sadę harmonizującą w Duchu Chrystusa, którego posłał 
Ojciec i którego nadal posyła, by dokonywać jedności 
wśród wierzących. Duch Święty sprawia jedność Kościoła: 
jedność w wierze, jedność w miłości, jedność w spójności 
wewnętrznej. Kościół i Kościoły są wezwane, by dać się 
prowadzić przez Ducha Świętego, przybierając postawę 
otwartości, gotowości uczenia się i posłuszeństwa. To 
On zestraja Kościół. Przychodzą mi na myśl te piękne 
słowa św. Bazylego Wielkiego: Ipse harmonia est – On 
sam jest harmonią.

Chodzi tu o perspektywę nadziei, ale jednocześnie 
perspektywę mozołu, ponieważ zawsze jest w nas po-
kusa, aby opierać się Duchowi Świętemu, bo miesza, 
rusza z miejsca, każe chodzić, przynagla Kościół, by szedł 
naprzód. A zawsze łatwiej i wygodnej zasiąść na swoich 
statycznych i niezmiennych pozycjach. W rzeczywisto-
ści Kościół okazuje się wiernym Duchowi Świętemu, 
na tyle, na ile usiłuje Go uregulować i oswoić. Także 
Kościół okazuje się wierny wobec Ducha Świętego, 
kiedy zaniecha pokusy oglądania się na siebie samego. 
A my, chrześcijanie, stajemy się prawdziwymi ucznia-
mi-misjonarzami, zdolnymi do budzenia sumień, jeśli 
zrezygnujemy ze stylu defensywnego, aby pozwolić 
się prowadzić Duchowi Świętemu. On jest świeżością, 
wyobraźnią, nowością.

Nasze obrony mogą się przejawiać przez przesadne 
przywiązanie do naszych idei, sił własnych – jednak 
w ten sposób popadamy w pelagianizm – lub przez 
postawę ambicji i próżności. Te mechanizmy obronne 
uniemożliwiają nam zrozumienie naprawdę innych 
i otwarcie się na szczery dialog z nimi. Ale Kościołowi, 
zrodzonemu z Pięćdziesiątnicy, powierzony jest ogień 
Ducha Świętego, który nie tyle wypełnia umysł ideami, 
ile rozpala serce; uderzył w niego wiatr Ducha, który nie 
przekazuje władzy, ale zdolność do posługi miłości, język, 
który każdy może zrozumieć.
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Im bardziej pozwolimy się pokornie prowadzić Ducho-
wi Pańskiemu na naszej drodze wiary i życia braterskiego, 
tym bardziej będziemy przezwyciężać nieporozumie-
nia i spory, podziały i kontrowersje oraz staniemy się 
wiarygodnym znakiem jedności i pokoju, że nasz Pan 
zmartwychwstał, żyje.

Z tą radosną pewnością obejmuję Was wszystkich, 
drodzy Bracia i Siostry: katolickiego Patriarchę syryjskiego, 
Przewodniczącego Konferencji Episkopatu, Wikariusza 
Apostolskiego, bp. Pelâtre, pozostałych biskupów i eg-
zarchów, kapłanów i diakonów, osoby konsekrowane 
i wiernych świeckich, należących do różnych wspól-
not i różnych obrządków Kościoła katolickiego. Pragnę 
pozdrowić z braterską miłością Patriarchę Konstanty-
nopola, Jego Świątobliwość Bartłomieja I, Metropolitę 
syryjsko-ortodoksyjnego, Wikariusza patriarchalnego 
ormiańsko-apostolskiego oraz przedstawicieli wspólnot 
protestanckich, którzy zechcieli z nami modlić się podczas 
tej celebracji. Pragnę im wyrazić moją wdzięczność za 
ten braterski gest. Serdeczną myśl kieruję ku Patriarsze 
ormiańsko-apostolskiemu Mesrobowi II, zapewniając 
o mojej modlitwie.

Bracia i Siostry, skierujmy naszą myśl ku Najświętszej 
Maryi Pannie, Matce Bożej. Wraz Nią, która w Wieczerniku 
modliła się z apostołami w oczekiwaniu Pięćdziesiątni-
cy, prośmy Pana, aby zesłał swego Ducha Świętego do 
naszych serc i uczynił nas świadkami jego Ewangelii na 
całym świecie. Amen!

Homilia nuncjusZa aPostolskiego w Polsce
bazylika katedralna, 16 Xi 2014 r.

Koniec roku liturgicznego, jak i adwent, który wskazuje 
na odejście starego i jutrzenkę Nowego Przymierza to 
czas, w którym przypomina o sobie godzina sądu Bożego. 
Słowo Boże prawie każdego dnia ukazuje Boga w roli 
sędziego, posługując się przy tym różnymi obrazami: 
zbierania owoców – „widziałeś, że chcę żąć tam, gdzie 
nie posiałem i zbierać tam, gdziem nie rozsypał”; rozli-
czania – „Powrócił pan owych sług i zaczął rozliczać się 
z nimi”; nagrody i kary – „sługę nieużytecznego wyrzućcie 
na zewnątrz w ciemności, tam będzie płacz i zgrzytanie 
zębów”; powodzi i różnych innych kataklizmów natural-
nych i humanitarnych, które zabierają ze sobą wszystko, 
co nie stoi mocno na nogach – „kiedy bowiem będą 
mówić ‘pokój i bezpieczeństwo’, tak niespodziewana 
przyjdzie na nich zagłada. Dzień Pański przyjdzie jak 
złodziej w nocy”. 

Odwiedzając wszystkie diecezje w Polsce, niektóre 
nawet więcej niż raz, zauważyłem, że ikonografia w ko-
ściołach i kaplicach tego kraju odwołuje się dużo mniej 
niż na przykład w mojej ojczyźnie, we Włoszech, do 
nieszczęść, które mogą spotkać dusze ludzkie w piekle. 
Jeszcze w moich młodych latach, gdy jakieś dziecko było 
zbyt niegrzeczne i trudne do uspokojenia, rodzice chętnie 
prowadzili je do jakiegoś starego kościółka w górach, 
przystrojonego w przerażające malowidła obrazujące 
Boga jako gniewnego i srogiego sędziego oraz diabły, 
które czekały na potępionych, aby ich torturować w pie-

kle. Liczyli na to, że taka lekcja sprawi, że dzieci będą 
grzeczniejsze, ale rzadko to pomagało. 

Taka ikonografia nie ma jasnych fundamentów biblij-
nych. Ci, którzy szukają dziś pretekstów dla oskarżania 
Kościoła o wszelkie zło świata, nazywają tego typu ikono-
grafię próbą manipulowania sumieniami, wywoływania 
poczucia winy, terroryzowania ludzi, aby pozostawali 
wierni i ulegli władzy kościelnej. Ale rzetelne studium 
tego zjawiska pokazuje, że tak nie było. Odpowiadała 
ona mentalności tamtych czasów, w których często 
sprawiedliwość była w rękach nielicznych elit, które 
przy pomocy władzy, siły i pieniądza mogły robić to, co 
chciały, podczas gdy szerokie masy cierpiały z powodu 
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ich nadużyć. Takie obrazy bardziej niż terroryzując ludzi 
były dla nich przesłaniem nadziei i zachętą na przyszłość.

Zło elit wykorzystujących swoją siłę, aby uciskać bliź-
niego, nie jest ich ostatnim słowem. Ostatnie słowo 
należy bowiem do Boga, który opiekuje się słabym i bied-
nym. Przypominanie, że sąd ostateczny należy do Boga 
oznaczało relatywizację przemocy ze strony tych, którzy 
uważali, że wszystko im wolno, bo są silni, bogaci i wzbu-
dzają trwogę. Wiara w sąd ostateczny podważała tezę, 
że człowiek jest wszechmogący. Za pomocą tej wiary na 
nowo odkrywano piękno i owocność błogosławieństw, 
Dekalogu, życia w Chrystusie. 

Dziś mało się mówi o Bogu jako sędzi. Piśmiennictwo 
teologiczne i przepowiadanie liturgiczne kładą raczej 
nacisk na Boga jako Zbawcę, który jest miłością i miłosier-
dziem. Ale kult Boży wraz ze słowem Bożym, przewidzia-
nym na poszczególny okres roku liturgicznego zachowuje 
także obraz Boga Sędziego. Ta rola Boga też ma wymiar 
zbawczy, wyzwalający i obdarowujący. Rzeczywiście ter-
ror zła, niesprawiedliwości, władza instynktów odweto-
wych, ciągle dręczą człowieka. Na bok została odstawiona 
idea Bożej sprawiedliwości, a jej samej szuka się u innych 
sędziów, w innych formach dociekania sprawiedliwości. 
Romanse i niezliczone telenowele kryminalne czy sądo-
we pokazują, jak bardzo jest głębokie pragnienie ludzi, 
aby winny został zidentyfikowany i ukarany. Codzienna 
rzeczywistość mówi, że to jednak nie zawsze następuje. 
Co więcej, dalej widać bezkarność ze strony możnych. 
Z tego punktu widzenia nawet naturalne kataklizmy są 
bardziej frustrujące, bo widzimy, jak ich skutki tak samo 
dotykają dobrych i złych.

Wyzwalające i zbawienne jest przesłanie liturgiczne 
o Bogu, który jest Sędzią. Pokazuje nam to przypowieść 
o talentach. W opowieściach chasydów można przeczy-
tać, jak mądry rabin Jusjan mówi na łożu śmierci: „Tam, 
w zaświatach pytanie, które mi będzie postawione, to nie 
to, dlaczego nie byłeś jak drugi Mojżesz. Raczej zostanę 
zapytany, dlaczego nie byłeś Jusjanem”. Czyli zapytany 
zostanie, dlaczego nie był sobą samym? Dlaczego w ciągu 
życia nie brał na siebie swojej odpowiedzialności?

Zaufanie człowieka z dzisiejszej ewangelii, pana trzech 
sług, pozwoliło dwom z nich na podjęcie własnej od-
powiedzialności, która dla jednego była większa, a dla 
drugiego mniejsza – tylko dwa talenty. Ten gest zaufania 
obudził w nich poczucie własnej godności i odpowie-
dzialności. Na sądzie ostatecznym Bóg daje każdemu 
możliwość czucia się człowiekiem dorosłym, który zdaje 
sprawę z własnej odpowiedzialności. Człowiek nie czuje 
się wtedy owocem swoich osobistych osiągnięć, uwa-
runkowań społecznych, niepowodzenia, niefartów, raczej 
staje w obliczu swojej własnej odpowiedzialności wobec 
Boga. Dwoje ewangelicznych sług zostało nagrodzonych, 
bo okazane im zaufanie ze strony pana obudziło w nich 
ich odpowiedzialność. Oni przez lata spędzone u pana 
mieli o nim wyobrażenie jako o osobie sprawiedliwej 
i wiernej swojemu słowu. W stosunku do nich dał się 
poznać jako osoba prawa, wierna, wielkoduszna.

Trzeci sługa nie został ukarany za to, że nic nie uzyskał 
z tego, co powierzył mu Pan. On stał się ofiarą własnej 
nieufności. Podejrzewał, że jego pan jest człowiekiem 
twardym, który nie dotrzymuje danego słowa. Ten, kto 
napełnił swoje myśli i serce, podejrzliwością, nieufnością, 
strachem, nie jest w stanie dać się ponieść Bożej miłości. 
Sam skazuje się na usłyszenie gorzkiego i przykrego wyroku. 

Bóg Jezusa Chrystusa jest przede wszystkim Bogiem 
Zbawcą, który każdego przychodzącego na świat na 
nowo, w równym stopniu obdarza swoim zaufaniem. 
To zaufanie wyrażone w terminach teologicznych na-
zywamy łaską. Nie jest to jednak coś, co człowiek może 
nabyć. To jest coś, co praktyką swojego życia może jedynie 
potwierdzić. Dar zaufania jest uprzedni, ale wymaga od-
powiedzi, bo uruchamia to, co nazywamy odpowiedzial-
nością. Odpowiedzialnością ze strony chrześcijanina jest 
dawanie odpowiedzi na każde słowo zawarte w Ewan-
gelii. Musi podjąć trud poznania tych słów, wcielania 
ich w praktykę życiową, dzielenia się doświadczeniem 
przeżytego słowa z innymi chrześcijanami.

Dziękujmy dziś Bogu za dar Jego zaufania, jakie złożył 
w nas jako jednostkach i jako wspólnocie, rodzinie, spo-
łeczności. Prośmy Go, abyśmy umieli dobrze odpowia-
dać na zaufanie, żyjąc każdym słowem, które pochodzi 
z Bożych ust. Amen.
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kościół i świat

rok życia 
konsekrowanego

W niedzielę 30 XI br. rozpoczął się ogłoszony przez ojca 
świętego Franciszka Rok Życia Konsekrowanego. W Wa-
tykanie jego otwarcie poprzedziło czuwanie modlitewne 
w Bazylice św. Piotra 29 listopada. W Polsce zainauguro-
wała go w pierwszą niedzielę Adwentu Msza św. o godz. 
11.00 oraz Apel Maryjny na Jasnej Górze.

Podczas Roku Życia Konsekrowanego odbędzie się 
wiele spotkań i wydarzeń poświęconych życiu konse-
krowanemu. Jedno z nich to zaplanowane na kwiecień 
2015 roku sympozjum dotyczące soborowego dekretu 
Perfectae caritatis o odnowie życia zakonnego. Między 
innymi z okazji 50. rocznicy ogłoszenia tego dokumentu 
papież zdecydował, że rok 2015 będzie Rokiem Życia 
Konsekrowanego.

Ciekawą inicjatywą jest też tzw. sztafeta modlitwy, 
w którą włączają się w różnej formie zakony kontem-
placyjne. 

W całym świecie żyje obecnie ok. 950 tys. osób kon-
sekrowanych, czyli sióstr zakonnych, braci i ojców, osób 
należących do Instytutów Świeckich i do Indywidualnych 
Form Życia Konsekrowanego. W Polsce mamy ok. 35 tys. 
osób konsekrowanych, a to oznacza, że co tysięczny Polak 
i Polka jest osobą konsekrowaną.

Rok Życia Konsekrowanego będzie przeżywany pod 
hasłem: „Ewangelia, proroctwo, nadzieja – życie kon-
sekrowane w Kościele dzisiaj”. Zakończy go Msza św. 
sprawowana przez papieża 2 lutego 2016 r.

Na terenie Włocławka swoje domy mają trzy męskie 
zgromadzenia zakonne oraz 12 zgromadzeń żeńskich, 
wśród których jest jeden zakon klauzurowy.

Rok Życia Konsekrowanego to okazja, by dostrzec i do-
cenić cichą pracę tych wspólnot, jest też szczególną mo-
tywacją do modlitwy za osoby konsekrowane i o nowe 
powołania.

To wspólna akcja czterech organizacji charytatywnych: 
Diakonii Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego, Diakonii 
Kościoła Ewangelicko-Reformowanego, Caritas Polska 
i ELEOS, reprezentujących kolejno Kościół Ewangelicko-
-Augsburski, Kościół Ewangelicko-Reformowany, Kościół 
Rzymskokatolicki i Polski Autokefaliczny Kościół Prawo-
sławny. Pierwsza wspólna akcja odbyła się w 1999 r. 

Rozpoczyna się zawsze w pierwszą niedzielę Adwentu 
i trwa do Świąt Bożego Narodzenia. 

Nabożeństwa inauguracyjne odbywają się na prze-
mian w parafiach ewangelicko-augsburskich, ewangelic-
ko-reformowanych, rzymskokatolickich i prawosławnych. 

Podczas akcji są rozprowadzane świece wigilijne, z któ-
rych dochód przeznaczony jest na projekty na rzecz dzieci 
ubogich i potrzebujących: dożywianie dzieci w szkole, 
zakup podręczników i materiałów szkolnych, pomoc 
rodzinom w trudnych sytuacjach życiowych. 

Tegoroczna akcja rusza 30 listopada. Jej hasło brzmi 
„Dziecko sercem rodziny”. Organizatorzy chcą w ten 
sposób zwrócić uwagę na świat przeżyć i potrzeb dziecka, 
zwłaszcza potrzeb związanych z poczuciem bezpieczeń-
stwa w rodzinie lub innym środowisku, w którym żyje.

wigilijne Dzieło 
Pomocy Dzieciom 2014
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różaniec modlitwą kościołaświęta łucja dnia przyrzuca

Łucja pochodziła ze zna-
komitej rodziny z Syrakuz na 
Sycylii. Wcześnie straciła ojca, 
a jej matka Eutychia ciężko 
zachorowała. Łucja udała 
się więc z pielgrzymką na 
grób św. Agaty do pobliskiej 
Katanii. Wtedy miała się jej 
ukazać sama św. Agata i prze-
powiedziała śmierć męczeń-
ską. Matka chciała, by Łucja 
została żoną bogatego po-
ganina, jednak Łucja odmó-
wiła.Rozdała swój majątek 
ubogim i złożyła także ślub 
czystości. Wkrótce potem 
wybuchło prześladowanie 
chrześcijan. Odtrącony zalot-
nik zadenuncjował Łucję jako 
chrześcijankę. Była torturo-
wana, ale nie wyrzekła się 
wiary. Dlatego została ska-
zana na śmierć przez ścięcie 
mieczem. Zmarła 13 grudnia 
ok. 304 roku, mając 23 lub 
28 lat.

Żywoty św. Łucji podają 
szczegóły tortur i śmierci. 
Trudno sprawdzić ich au-
tentyczność. Legendy mówią 
o tym, że Łucja miała trafić 
do domu publicznego, ale 
oprawcy nie mogli ruszyć jej 
z miejsca. Potem sędzia kazał spalić ją na stosie, ale ogień 
nie tknął dziewczyny. Wtedy sędzia skazał ją na ścięcie, 
które przeżyła. Przyniesiona do domu, poprosiła jeszcze 
o Komunię Świętą i dopiero po jej przyjęciu zmarła.

Najstarszy żywot św. Łucji pochodzi z V wieku. Posiadamy tak mało informacji o św. Łucji, że niektórzy historycy 
byli nawet skłonni wykreślić ją z Martyrologium Rzymskiego. Jednak pomimo tego imię Łucji od czasów św. Grze-
gorza Wielkiego wymienia się w Kanonie Rzymskim, czyli Pierwszej modlitwie eucharystycznej. Jest patronką 
Szwecji oraz Toledo; a także także krawców, ociemniałych, rolników, szwaczek, tkaczy; orędowniczką w chorobach 
oczu. Od wspomnienia liturgicznego św. Łucji obchodzonego 13 grudnia tradycyjnie mówi się o wydłużaniu dnia. 
Łucja przynosi nam światło dzienne i wzór postępowania dziecka światłości.

W ikonografii przed-
stawia się św. Łucję z pal-
mą męczeństwa w ręce 
i  z  tacą, na której leży 
para oczu. Według jednej 
z legend miała ona bardzo 
piękne oczy, które kazała 
sobie wyłupić. Dlatego 
w dzień jej dorocznego 
święta w Syrakuzach na 
drogocennej tacy niesione 
są „oczy św. Łucji”. Z powo-
du tej legendy św. Łucja 
była czczona jako patron-
ka od chorób oczu. Nawet 
Dante Alighieri w Boskiej 
komedii modlił się do niej, 
kiedy zaczęła mu doku-
czać choroba oczu (Raj, 
Pieśń 32, 136).

W Skandynawii wspo-
mnienie św. Łucji to 
święto światła. Tego dnia 
z godnie z tradycją ubrane 
na biało dzieci idą w po-
chodzie prowadzonym 
przez dziewczynę w wień-
cu z zapalonymi świecami 
na głowie. Dzień św. Łucji 
to także dzień wróżb. Pol-
scy górale od 13 grudnia 
zaczynają przepowiadać 
pogodę na kolejny rok. 

Każdy z dwunastu dni, jakie pozostały do świąt, przyno-
si pogodę dla kolejnych miesięcy nadchodzącego roku. 
Wspomnienie św. Łucji to tradycyjnie dzień rozpoczęcia 
przygotowań do Godów.

Kolekta ze wspomnienia św. Łucji

Wszechmogący Boże, ożyw w nas gorliwość za wstawiennictwem świętej Łucji, dziewicy i męczennicy, 
abyśmy za jej przykładem postępowali na ziemi jak dzieci światłości, a w niebie oglądali jej chwałę.
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kiedy urodził się Pan jezus? 

Ani Ewangelia, ani żadne źródło historyczne nie przekazały nam daty urodzenia Jezusa Chrystusa. Są duże trud-
ności z ustaleniem roku, w którym się On urodził, a o dniu i miesiącu w ogóle nic nie wiemy. Ze stwierdzenia, że 
„pasterze czuwali w polu przy stadach (por. Łk 2, 8) możemy jedynie wnioskować, że wydarzyło się to pomiędzy 
marcem a listopadem.

Święto ku czci narodzenia Bożego Syna zaczęto ob-
chodzić w Rzymie dopiero w IV w. Najstarszym tego 
świadectwem jest relacja z Chronografa z 354 r. na po-
czątku tzw. Depositio Martyrum, gdzie pod datą 25 grud-
nia umieszczono notatkę: VIII Calendas Ianuari natus 
Christus in Bethleem Iudae. Przyjmuje się, że święto 
takie mogło być obchodzone wcześniej, być może jako 
liturgiczne dziękczynienie Kościoła rzymskiego za zwy-
cięstwo Konstantyna Wielkiego nad Makcencjuszem, 
28 października 312 r. przy Moście Mulwijskim w Rzymie.

Prawdopodobnie chrześcijanie, nie znając faktycznej 
daty narodzin Chrystusa, celowo obrali tę symboliczną 
datę – dzień przesilenia zimowego, 25 grudnia, by ob-
chodzonemu w tym dniu w Rzymie pogańskiemu świętu 
narodzin boga słońca, przeciwstawić narodzenie Boga 
-Człowieka nazywanego „Słońcem sprawiedliwości”, 
„Światłością świata”, „Światłem na oświecenie pogan”.

Inna hipoteza wybór tej daty uzasadnia tym, że jeśli 
przyjmuje się, iż poczęcie Jezusa dokonało się 25 marca, 
to Jego narodzenie powinno przypaść 25 grudnia.

Niewiele wiadomo o roku narodzin Jezusa. W VI w., 
na polecenie papieża Jana I, datę ustalił mnich Dionizy, 
zwany Małym. Trudno dziś odtworzyć metodę, jaką się 
posługiwał i ustalić, które fakty brał pod uwagę. Wia-
domo jednak, że pomylił się w swych obliczeniach o ok. 
7 lat. W 525 r. nikomu nie przyszło do głowy, by mógł 
popełnić błąd. Wszyscy przyjęli, że narodzenie Chrystu-
sa nastąpiło w 754 r. od założenia Rzymu (kalendarz 
rzymski posługiwał się takim punktem wyjściowym) lub 
w czwartym roku 195 olimpiady, tak jak podał Dionizy.

Tymczasem późniejsze dociekania historyków dowio-
dły czegoś innego. Otóż w 754 r. (według kalendarza 
rzymskiego) król Judei, Herod zwany Wielkim, nie żył 
od czterech lat. A przecież Jezus miał się urodzić za jego 
panowania. Według Ewangelii, między urodzinami Chry-
stusa a śmiercią Heroda, miało miejsce kilka wydarzeń: 
przybyli Mędrcy ze Wschodu, Święta Rodzina uciekła do 
Egiptu, dokonano w Betlejem (z rozkazu Heroda) rzezi 
wszystkich chłopców do drugiego roku życia.

Astronomowie uznali, że tzw. Gwiazda Betlejemska to 
połączenie Jowisza, Saturna i Marsa, co miało miejsce 
w 7 roku przed urodzeniem Chrystusa, a właściwie przed 
datą ustaloną przed Dionizego Małego.

Trzecim dowodem na to był spis ludności, przeprowa-
dzany w Imperium Rzymskim co 14 lat. Spis, na który do 

Betlejem wyruszyli Józef i Maryja, rozpoczął namiestnik 
Syrii, Sulpicjusz Kwiryniusz, który sprawował ten urząd 
w latach od 12 do 8 roku przed narodzeniem Chrystu-
sa, a zakończył jego następca, Sencjusz, zarządzający 
Syrią do 6 roku przed Chrystusem. Z wyliczeń wynika, 
że narodziny Chrystusa musiały nastąpić w 7 roku przed 
datą ustaloną przez Dionizego Małego. W VIII w. wynik 
obliczeń mnicha Dionizego rozpowszechnił wielki uczony 
i doktor Kościoła św. Beda Czcigodny (zm. 735) w dziele 
„Kościelna historia narodu angielskiego”. Odtąd ten rok, 
rok narodzenia Chrystusa (późniejszy o 7 lat) przyjęto 
powszechnie jako centralną datę w historii, od których 
wszyscy liczymy czas (mówimy: przed Chrystusem, po 
Chrystusie – przed naszą erą, w naszej erze).

Kościół pozostał przy tradycyjnej chronologii i umow-
nej dacie 25 grudnia Bożego Narodzenia. Dla wierzących 
dzień narodzin Odkupiciela świata jest zbawczym wy-
darzeniem niezależnie od jego faktycznej daty.

Jan Uryga

Narodzenie Chrystusa, Hendrick de Clerck, ok. 1630 r.
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Nazywaną czasem królową kolęd polskich Pieśń o Na-
rodzeniu Pańskim napisał Franciszek Karpiński. Znamy ją 
jednak pod tytułem Bóg się rodzi. Tekst pieśni powstał 
w Dubiecku nad Sanem. Kolędę tę, razem z innymi utwo-
rami składającymi się na Pieśni nabożne, wykonano 
po raz pierwszy w 1792 r. w Starym Kościele Farnym 
w Białymstoku. Pierwsze wydanie Pieśni nabożnych 
przygotowano w klasztorze ojców bazylianów w Supraślu 
w tym samym roku.

W pierwszej połowie XIX wieku kolęda była powszech-
nie znana w całej Polsce, chociaż śpiewano ją, w za-
leżności od regionu, z drobnymi zmianami i na różne 
melodie. Obecnie używana melodia jest utrzymana 
w rytmie poloneza. Jej autorstwo przypisuje się Karo-
lowi Kurpińskiemu. Niewykluczone jest też jej ludowe 
pochodzenie. Niektóre źródła podają, że wykorzystano 
polonez koronacyjny królów polskich z czasów Stefana 
Batorego (XVI w.). 

Pieśń składa się z pięciu zwrotek, każda po osiem 
ośmiozgłoskowych wersów. Występują rymy dokładne, 
żeńskie, krzyżowe. Łańcuch oksymoronów w tekście, 
np: „blask ciemnieje” uwydatnia znaczenie cudu, jaki 
miał miejsce w stajence. Tekst kolędy podkreślają słowa 
z Ewangelii św. Jana: „A Słowo Ciałem się stało i miesz-
kało między nami”. Piąta strofa, rozpoczynająca się sło-
wami: „Podnieś rękę, Boże Dziecię, błogosław (Ojczyznę) 
krainę miłą”, nadaje pieśni charakteru narodowego.

Powstała zapewne w drugiej połowie XVII wieku kolęda 
Lulajże, Jezuniu ma charakter kołysanki.

Najwcześniejsza zachowana wersja tekstu pochodzi ze 
zbioru z 1705 r., przechowywanego w Archiwum Archi-
diecezjalnym w Poznaniu. Zapisy tekstu kolędy figurują 
również m.in. w rękopisach z klasztoru benedyktynek 
w Staniątkach: dwóch kancjonałach Gąsiorowskiej z lat 
1754 i 1758 oraz tzw. kancjonale Kiernickiej z 1754 r. 
(kolęda datowana na 1738 r.). Zamieszczono go także 
w dwóch osiemnastowiecznych rękopiśmiennych kan-
cjonałach franciszkanek oraz w rękopisie karmelitanek 
z końca XVIII w. z 2. częścią kantyczki Chybińskiego. 

Tekst kolędy ukazał się drukiem w zbiorze kantyczek 
najpierw w 1767 r., a potem w 1785 r.  roku nakładem 
lwowskiej oficyny Szlichtynów. Zapis melodii Lulajże, 
Jezuniu, nieco różniący się od dzisiejszej, pojawił się 
drukiem w wydanej w 1843 r. antologii ks. Michała Mio-
duszewskiego pt. Pastorałki i kolędy z melodyjami, czyli 
piosnki wesołe ludu w czasie świąt Bożego Narodzenia 
po domach śpiewane a przez X. M. M. M. zebrane.

Kolędą inspirowało się wielu twórców. Fryderyk Chopin 
wykorzystał jej motyw w środkowej części Scherzo h-moll 
op. 20. W III akcie Betlejem polskiego Lucjana Rydla chór 
aniołów śpiewa Lulajże, Jezuniu. Ludwik Markowski 
napisał jej legionową wersję. Przerobił ją też zainspiro-
wany strajkiem szkolnym we Wrześni Kajetan Sawczuk, 
podlaski poeta i działacz niepodległościowy.

Święta Bożego Narodzenia nieodłącznie łączą się ze śpiewem kolęd i pastorałek. Kolędy podczas liturgii wyko-
nuje się od Mszy o północy (pasterki – noc 24/25 grudnia) do święta Chrztu Pańskiego (niedziela po 6 stycznia). 
W polskiej tradycji dopuszcza się ich śpiewanie do Święta Ofiarowania Pańskiego (2 lutego). Według tradycji 
pierwszą kolędę stworzył św. Franciszek z Asyżu. Najstarsza polska kolęda to Zdrów bądź, Królu Anielski z 1424 r. 
Najsłynniejszą kolędą jest austriacka Cicha noc z 1818 r. przetłumaczona na ponad 300 języków i dialektów.

lulajże, jezuniuBóg się rodzi...

Franciszek Karpiński (1741–1825)

Motyw Lulajże, Jezuniu w Scherzu op. 20 Fryderyka Chopina
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nasze Boże narodzenia
Okres bezpośrednio poprzedzający uroczystość Narodzenia Pańskiego, jak również późniejsza oktawa i okres-

Bożego Narodzenia to niewątpliwie czas charakteryzujący się niezwykłą atmosferą. Wielu z nas z radością przy-
gotowuje się do obchodzenia świąt przestrzegając tradycji i licznych zwyczajów. Inni przeżywają stres na myśl 
o przygotowaniach, zmęczeniu, sprzątaniu, zakupach i gotowaniu. Pamiętajmy, że święta Bożego Narodzenia nie 
polegają wyłącznie na zachowywaniu tradycyjnych zwyczajów, biesiadowaniu i przyjmowaniu prezentów. Naj-
piękniejsze rytuały stają się puste, gdy nie wypełnia ich treść, pozostając uciążliwym i niechcianym przeżyciem.

Świętując przyjście na świat Syna Bożego pomyślmy też o tych, którzy ze smutkiem i cierpieniem przeżywają ten 
czas. Może są samotni, może właśnie w czasie świąt stracili kogoś bliskiego, może są chorzy i potrzebują naszego 
uśmiechu, życzliwego gestu, chwili rozmowy. Nie zamykajmy się na bliźnich, bo to w nich narodził się Chrystus...

Święta Bożego Narodzenia to dla mnie szczególny 
czas, jeden z najważniejszych okresów w roku. Już 
jako dziecko lubiłam te święta, ale to głównie przez 
prezenty jakie otrzymywałam. Z czasem, gdy stawałam 
się coraz starsza przybrało to dla mnie inne znaczenie. 
Adwent to czas pełen rozmyślań i głębszych rozważań, 
następnie rekolekcje, czas spowiedzi, pokuty, pojed-
nania się z Bogiem, a także zdobycia nowej wiedzy na 
temat świąt. Kilka dni przed świętami to czas inten-
sywnych przygotowań, nie tylko ze sfery duchowej. 
To także sprzątanie domu, przygotowywanie potraw 
na wigilijny stół, zdobienie choinki. Cały dom nabiera 
nastroju świątecznego. 

W dzień Wigilii czuję się bardzo wyjątkowo. To dla 
mnie szczególny czas, kiedy czuję się inaczej niż we 
wszystkie inne dni. Wieczorem, gdy cała rodzina za-
siądzie do wieczerzy wigilijnej, łamiemy się opłatkiem, 
składamy sobie życzenia, czytamy Pismo Święte, czę-
stujemy się pysznymi potrawami, ale również obdaro-
wujemy się prezentami, śpiewamy kolędy i chodzimy 
na pasterkę. To wiele zwyczajów powtarzanych co roku, 
a jednak mają w sobie coś, co sprawia, że przywołują 
miłe wspomnienia, mają w sobie coś magicznego. To 
wspaniały czas, który mogę spędzić z rodziną. Boże Na-
rodzenie, to przecież przyjście Jezusa, Zbawiciela, szczę-
śliwy, radosny czas i tak mi się właśnie kojarzy w moim 
domu. Nie mogę się doczekać świąt i z utęsknie-
niem ich wypatruję. Cieszy mnie fakt, że moja 
rodzina jest w komplecie i jesteśmy wszyscy 
razem, bo nie zawsze jest na to czas. Dwa 
dni świąt to również radość z przyjścia 
Jezusa i możliwość przeżycia tego okre-
su jeszcze raz, a także kolejne spotkania 
z przyjaciółmi i rodziną. 

Mam nadzieję, że również w mojej 
przyszłej rodzinie będzie kontynuowana 
ta tradycja świąteczna i wszyscy będą pod-
chodzić do tego tak radośnie jak ja teraz. 
Myślę, że każdy kocha święta, bo przecież 
to najwspanialszy czas w roku!

Weronika Lewandowska Ie

W naszym domu święta Bożego Narodzenia to czas 
magiczny. Rodzinne spotkania, wspólne krzątanie się 
w kuchni i radość wynikająca z narodzin Zbawiciela 
łączą nas, tworząc jeszcze bardziej kochającą się rodzinę.

Dwanaście potraw na stole i biały opłatek, znak pokoju 
i oczywiście te upragnione prezenty, otrzymywane po 
pojawieniu się pierwszej gwiazdki. Nie zawsze trafione, 
ale sprawiające ogromną radość, umacniają nas w wierze 
i przekonaniu, że świat jest piękny.

Naszą rodzinną tradycją od niepamiętnych czasów 
jest coroczna pasterka, na którą wybieramy się wszyscy. 
Jest to msza święta o godz. 22.00 na której są śpiewane 
kolędy, zawierające wieści o narodzinach Dzieciątka. 
Każdy z nas ma już nawet swoją ulubioną. Chociaż i tak 
każda z nich jest wyjątkowa i niepowtarzalna. 

Wspólny śpiew w noc narodzin Pana to wyróżnienie, 
największy prezent w tym wyjątkowym dniu, który otrzy-
maliśmy od Boga.

Święta Bożego Narodzenia same w sobie są unikatowe. 
Przepełnione radością, miłością. Ludzie w tych dniach są 
dla siebie wyrozumiali i dobrzy.

Są to najpiękniejsze chwile w całym roku.
Karolina Matusiak
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Biskup walenty maciej 
tomaszewski h. Bończa

Urodził się 13 lutego 1781 r. w Łęczycy. Jego rodzicami 
byli Józef Tomaszewski i Marianna z Cieślakiewiczów. 
Wybrawszy stan duchowny, wstąpił do seminarium 
duchownego księży misjonarzy św. Wincentego a Paulo 
w Warszawie i po ukończeniu w nim studiów filozo-
ficzno-teologicznych został w 1804 r. wyświęcony na 
kapłana. Przez pewien czas wykładał nauki teologiczne 
w seminariach prowadzonych przez księży misjonarzy: 
w Tykocinie, Gnieźnie i Łowiczu. 

Następnie przeszedł do duchowieństwa diecezjalnego 
i został przyjęty do diecezji kujawsko-kaliskiej (włocław-
skiej). Był tutaj proboszczem w Rzgowie i Wolborzu oraz 
dziekanem w Tuszynie. Do kapituły katedralnej włocław-
skiej wszedł około 1825 r. i w roku następnym był już 
kanonikiem teologiem i audytorem kancelarii biskupiej. 

Kiedy zmarł biskup włocławski Józef Szczepan Koźmian 
(19 I 1831), kapituła wybrała na wikariusza kapitulnego 
i administratora diecezji kujawsko-kaliskiej kan. Wojciecha 
Jasińskiego, który nie uzyskał akceptacji rosyjskich władz 
zaborczych, a konkretnie generała gubernatora rosyjskiego 

Z DZiejów ParaFiiskąd się wzięła choinka?

Zwyczaj ubierania choinki zawdzięczamy Niemcom. 
Na początku XVII w. Strasburgu i okolicach ubierano 
pierwsze choinki w dzisiejszym rozumieniu. Symboli-
zowały rajskie drzewo życia. Przystrajano je jabłkami 
przypominającymi o grzechu pierworodnym i odkupie-
niu. Świeczki były symbolem światła Chrystusa, a na 
czubku drzewa umieszczano gwiazdę betlejemską, czyli 
zwiastun narodzenia Pańskiego. 

W I połowie XIX wieku zwyczaj przystrajania choinek 
stał się popularny w innych regionach Europy, najpierw 
w Niemczech, Austrii, potem w Skandynawii i Francji. 
W Polsce przyjął się najpierw w zaborach pruskim i au-
striackim.

Pierwsza choinka w Anglii stanęła na zamku Windsor 
w 1841 r., rok po ślubie królowej Wiktorii i niemieckiego 
księcia Alberta Sachsen-Coburg-Gotha.

Do USA zwyczaj ubierania choinki przywieźli emigranci 
z Niemiec. Pierwszą choinkę w Białym Domu ubrano 
w 1856 r. za prezydentury Franklina Pierce'a.

Największa choinka na świecie zdobi co roku mek-
sykańskie miasto Mérida (37 m wys. i 70 tys. lampek), 
mimo że tam obyczaj ubierania drzewka pojawił się 
dopiero w połowie XX w. Drugą pod względem wielkości 
jest choinka w Centrum Rockefellera w Nowym Jorku.

Niemcom zawdzięczamy też bombki choinkowe, 
a elektryczne lampki i sztuczne drzewka wymyślili Ame-
rykanie.

Według tradycji zwyczaj przystrajania drzewka na Boże 
Barodzenie zawdzięczamy św. Bonifacemu (zm. 754), 
który nawracając pogan, starał się nadać ich obrzędom 
chrześcijańską treść. Stąd wiecznie zielone drzewo ozna-
cza życie wieczne, a światło je zdobiące – Chrystusa. 
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Henryka Dąbrowskiego. W tej sytuacji musiano dokonać 
ponownej elekcji. Wprawdzie rząd proponował wybrać 
na administratora archidiakona włocławskiego Józefa 
Joachima Goldmana (Goldtmanna), jednakże kapituła 
wybrała 15 IV 1832 r. na administratora diecezji kan. 
Walentego Macieja Tomaszewskiego. Władza rządowa 
wyraziła zgodę, a papież Grzegorz XVI dał mu odpowiednie 
upoważnienie do sprawowania rządów w diecezji. Toma-
szewski pozostał nadal kanonikiem włocławskim i był 
jednocześnie prepozytem, czyli proboszczem, w Wolborzu 
i tam najczęściej urzędował. Wikariuszem kapitulnym był 
cztery lata i dziewięć miesięcy. 

O nominacji na biskupa rezydencjalnego powia-
domiła go Stolica Apostolska, w imieniu papieża 
Grzegorza XVI, bullą i pismem z Rzymu, dato-
wanym na 21 XI 1836 r., nazywając go elektem 
włocławskim, wysyłając jednocześnie stosowne 
listy z tą wiadomością do kapituły włocławskiej, 
duchowieństwa, mieszkańców Kali-
sza i Włocławka, nakazując przyjąć 
go jako „ojca i pasterza wszystkich 
diecezjan”, przesyłając równocze-
śnie błogosławieństwo apostolskie. 
Papież dał też biskupowi elektowi 
możliwość wyboru biskupa kon-
sekratora.

Walenty Tomaszewski święcenia 
biskupie przyjął 15 I 1837 r. w archi-
katedrze warszawskiej z rąk arcybi-
skupa warszawskiego Stanisława 
Kostki Chromańskiego i współkon-
sekratorów: bp. Konstantego Plejew-
skiego, sufragana płockiego, oraz Macieja Woja-
kowskiego, sufragana lubelskiego. Zaraz po konsekracji, 
16 I 1837 r., Tomaszewski skierował pierwszy swój list 
pasterski do diecezjan (wydany drukiem; potem wydał 
drukiem kilka innych, m.in. w 1842 i 1843 r.), w którym 
m.in. znalazło się znamienne stwierdzenie, wskazujące 
na ówczesne uzależnienie Kościoła na ziemiach polskich 
pod zaborami; pisze, że „został wyniesiony na biskupa 
przez cesarza [rosyjskiego] i króla [polskiego] Mikołaja 
I, potwierdzony przez papieża Grzegorza XVI”. Uroczysty 
ingres do katedry włocławskiej nastąpił 30 I 1837 r. Nie-
bawem biskup został odznaczony przez cara orderami 
św. Anny i św. Stanisława, pierwszej klasy.

Jedną z obszerniej opisanych czynności tego biskupa 
jest przeprowadzona przez niego wizytacja katedry i ka-
pituły włocławskiej. Odbyła się ona w sierpniu 1840 r. 
Zapowiedziana została specjalnym listem do kapituły 
włocławskiej z 23 czerwca. Biskup przybył do Włocław-
ka już 11 lipca, chociaż sama wizytacja rozpoczęła się 
dopiero 2 sierpnia. Jej protokół zawiera bardzo dokładne 
opisy katedry i jej wyposażenia (bardzo ważny chociażby 
z tego względu, że jest to ostatni dokładny opis katedry 
przed zmianami, które nastąpiły w wyniku jej przebu-

dowy i regotyzacji w latach 1885–1893), w tym także 
inwentarze archiwum i biblioteki kapitulnej, wykaz na-
bożeństw, a także stan osobowy kapituły i pozostałych 
kolegiów duchowieństwa rezydującego przy katedrze. 
Wizytacja została zakończona 20 sierpnia sporządze-
niem wspomnianego protokółu i wydaniem zarządzenia 
powizytacyjnego, podpisanego osobiście przez biskupa.

Ponieważ bp Tomaszewski najczęściej przebywał 
w Kaliszu, dlatego nosił się z zamiarem otwarcia tam 
seminarium. Z takimi planami wystąpił w 1838 r., ale 
nie zostały one zrealizowane. Zorganizował natomiast 
w 1839 r. swego rodzaju studium przygotowujące, któ-
rego uczestnicy, noszący już strój duchowny, mieszkali 
w klasztorze bernardynów, a jego gwardian sprawował 

nad nimi opiekę. Wykładowcami byli księża diecezjalni, 
ucząc uczestników języka łacińskiego, podstaw filozofii 

i ceremoniału kościelnego. Tak pomyślana szkoła 
przetrwała do śmierci biskupa w 1850 r.

Seminarium włocławskie za tego 
biskupa w 1840 r. liczyło na czterech 
kursach około 50 alumnów, a trzech 
studiowało w Akademii Duchownej 
w Warszawie. Zdaje się, że semina-

rium cieszyło się zainteresowaniem 
bp Tomaszewskiego, o czym świad-
czy chociażby dokładny jego opis 
z racji wizytacji katedry oraz wyda-
ny wówczas dekret reformacyjny 
dla niego.

Biskupi kujawsko-kaliscy rezydu-
jący w Kaliszu, odczuwali brak wła-

snej rezydencji we Włocławku, gdyż 
zamek, dawna siedziba biskupów, był oddany 

jeszcze przez bp. Franciszka Malczewskiego (w 1818 r.) 
na szkołę prowadzoną przez zakonników pijarów, którzy 
po jej zamknięciu w 1832 r. nadal tam mieszkali. Biskup 
Tomaszewski zamierzał ponownie oddać im probostwo 
w Radziejowie, aby w odzyskanych pomieszczeniach pała-
cowych we Włocławku móc urządzić mieszkanie dla siebie. 
Jednakże tego zamiaru nie udało mu się zrealizować.

Jako biskup Tomaszewski dbał o należyty poziom 
duchowieństwa, wzywając do pogłębiania wiedzy 
teologicznej, a zwłaszcza do odprawiania corocznych 
rekolekcji. Dostrzegał też pewne braki w nauczaniu kate-
chizmu, zwracając na to uwagę w specjalnym posłaniu 
do duchowieństwa parafialnego. Zachęcał proboszczów 
do urządzania misji parafialnych i wyjednał w 1844 r. 
u papieża Grzegorza XVI specjalny odpust, który można 
było uzyskać z tej okazji.

Zmarł w Łęczycy 18 stycznia 1850 r., a 24 stycznia t.r. 
pochowano go w podziemiach katedry włocławskiej, 
ale w samej katedrze nie ma upamiętniającej go tablicy.

Oprac. UH na podstawie: Włocławski słownik biogra-
ficzny, t. 4, Włocławek 2006, s. 163–164

Herb Bończa
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Przemówienie bp. Henryka kossowskiego z 1893 r. (cz. 2)

Uroczystość poświęcenia katedry włocławskiej po pracach regotyzacyjnych odbyła się 30 listopada 1893 r. 
Przemówienie wygłosił wówczas bp Henryk Kossowski, znany kaznodzieja. Przypominając to przemówienie, 
zachowaliśmy niemal w całości oryginalne słownictwo i pisownię z końca XIX wieku, aby pokazać naszym Czy-
telnikom, w jaki sposób było głoszone słowo Boże w tamtym czasie. 

Wszakże, jakkolwiek piękną jest ta uroczystość dzisiej-
sza, nie jest to jeszcze uroczystość najwyższa; i jakkolwiek 
żywą jest dzisiaj radość nasza, nie jest to jeszcze radość 
zupełna. Najwyższa uroczystość i radość zupełna będzie 
wówczas, gdy świątynia ta, dziś po odnowieniu swojem, 
tymczasowem tylko poświęceniem na użytek służby 
Bożej oddana, wspaniałym obrzędem konsekracji będzie 
ostatecznie Bogu na nowo poświęcona, i na wieczne 
czasy poślubiona. Aby zaś nastąpić mogła pożądana 
chwila tej konsekracyi, na to dużo jeszcze, bardzo dużo 
potrzeba. Pominąwszy wiele innych, mniej naglących, 
choć koniecznych porządków, nieodzownie potrzeba, 
by na miejsce tej ubogiej mensy tymczasowej, stanął 
ołtarz okazały, godny tej pięknej świątyni i niewypowie-
dzianie świętego przeznaczenia swego, aby wylaniem 
oleju i krzyżma świętego namaszczony, stał tu niepo-
żytem wyobrażeniem Pomazańca Bożego, Chrystusa, 
który jest wam ołtarzem naszym i Kapłanem, i Ofiarą. 
Potrzeba również nieodzownie, by połamane i wydep-
tane kamienie tej posadzki ustąpiły miejsca pięknemu 
i ozdobnemu pawimentowi (posadzce – dop. red.), na 
którym, posypanym popiołem, ręka biskupia w dzień 
konsekracyi wypisze na krzyż laską pasterską wszystkie 
litery abecadła greckiego i łacińskiego, na oznajmienie 
tej łaski i miłości nieskończonej, z jaką Bóg, przez krzyż 
Zbawiciela, wszystkich ludzi, którzy z przyrodzenia swego 
są prochem i popiołem, ze Wschodu i Zachodu wzywa 
i pociąga do jedności Kościoła Świętego. Są to rzeczy 
kosztowne, i w obec potrzebnego na sporządzenie ich 
dużego nakładu, w obec ofiar, pomimo hojnych wyjąt-
ków o których wspomniałem, na ogół skąpo płynących, 
poważna zachodzi obawa długiego, na czas nieokreślony, 
opóźnienia tych nieodzownych robót, a zatem i samej 
konsekracyi. Naszą jest powinnością, najmilsi, zapobiedz 
temu, aby ta smutna obawa nie stała się, na zawsty-
dzenie nasze, rzeczywistością; naszą jest powinnością, 
zaradzić tej potrzebie, i około tej wspólnej budowy naszej 
okazać się ochotnymi dawcami i budownikami Bożymi. 
Naszą to, przed innymi, powinnością, bracia kapłani. Cho-
dzi tu o cześć kościoła, który nasamprzód i w szczególny 
sposób waszym jest kościołem macierzyńskim. Kędy-
kolwiek, blisko czy daleko, zawiadujecie powierzonymi 
wam kościołami, ten kościół nad wszystkie inne świętym 
wam i drogim być powinien. On jest kapłańską matką 
waszą. Tu, u stóp ołtarza, przez Sakrament Kapłaństwa 

narodziliście się na sługi Chrystusowe; tu stoi kapłań-
ska kolebka wasza; tu pasowani zostaliście na rycerzy 
Pańskich, tu „uzbrojeni w zupełną zbroję Bożą, w miecz 
ducha, w tarczę wiary i przyłbicę zbawienia” (Ef 6, 16–17); 
stąd wyszliście ze zleconem wam poselstwem, do świętej 
wojny ze światem i pożądliwością jego. Wyście pierwo-
rodni synowie tej matki katedry. Okażcież się prawymi 
jej synami, i ochotną wolą do ukończenia i ozdoby jej 
rękę przyłóżcie; słowem zachęty i żywym przykładem 
trzody wasze do udziału w tem świętem dziele pobu-
dzajcie. Zapewne, że szczupłe są środki wasze i wpływ 
wasz ograniczony: ale wiele i małymi środkami uczynić 
zdoła, kto w to co czyni, cale serce wkłada. Tego serca, 
i tego sercem współudziału, Biskup wasz słuszne ma 
prawo od was spodziewać się i żądać, bo sprawa, o którą 
tu chodzi, jest wielką i świętą sprawą Bożą.

Tak jest, najmilsi, wielka i święta to sprawa Boża dla 
was wszystkich, nietylko dla kapłanów waszych. Nietylko 
kapłanów waszych, ale i was wszystkich ta katedra jest 
matką: z jej ręki otrzymujecie kapłanów, od niej spływa dla 
was nauka zbawienia, i świętych Sakramentów szafarstwo, 
i święta w wierze prawdziwej i w życiu chrześciańskiem 
społeczność i jedność. Wszyscy więc, i z daleka i z bliska, 
i po wsiach, i miastach, i miasteczkach, ile was jest w tej 
Dyecezyi dusz w Boga wierzących i Boga miłujących, przy-
czyńcie się do ostatecznego tej katedry, matki waszej, 
odnowienia i przyozdobienia. Stójcie przy kapłanach wa-
szych, słuchajcie głosu zachęty ich, ochotną, pobożną wolą 
bądźcie wraz z nimi budownikami Bożymi, chętnymi, nie 
pracą rąk, ale ofiarą serc waszych, około domu Jego pra-
cownikami. Gdy Mojżesz z rozkazu Boga miał budować 
przybytek Arki Przymierza, zwoławszy wszystek lud rzekł 
do niego: – „Ta jest mowa, którą przykazał Pan, mówiąc: 
Każdy dobrowolny i ochotnem sercem niech ofiaruje Panu: 
złoto, srebro i miedź, i tkanin kosztownych, i kamieni dro-
gich. I ofiarowali – dodaje Księga święta – umysłem bardzo 
ochotnym i nabożnym pierwiastki Panu, na czynienie 
roboty przybytku Świadectwa, i wszystko naczynie złote 
na dary Pańskie jest odłożono, i rzeczy ofiarowanych dosyć 
było i zbywało” (Wj 35, 36). Srebra, i złota, i kamieni drogich 
nikt od was, najmilsi, nie żąda; któż tego nie wie, że czasy 
są ciężkie, i miejscowe potrzeby wszędy wielkie, że więcej, 
dużo więcej między wami ubogich niż zamożnych? Ale 
i ubogi, i najuboższy, jeśli ma serce szczere dla Boga, zdoła 
z ubóstwa swego odłożyć, i chętnie odłoży wdowi swój 
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Widok na prezbiterium katedry i Grupę Ukrzyżowania, po 1896 r.

grosz czy złotówkę na ofiarę i chwałę Panu. Jest was dusz 
w tej Dyecezyi przeszło milion, nie samych najuboższych: 
miejcie serce ochotne dla Boga i kościoła Jego, chciejcie, 
jak mówiłem, być budownikami Bożymi, a z tego miliona 
złotówek waszych wspaniały tu zbudujecie ołtarz Panu, 
i ofiary waszej „będzie dosyć i będzie zbywało”.

W ciągu przeszło dwuletniego tych murów świętych 
rozszerzania, i do serc waszych kołatania, od dawna już 
byłaby spłynęła ta ogromna z drobnych groszy ofiara, 
gdyby wszyscy między wami pamiętali, jak powinni, na 
drugą budowę, którą dzisiejsza uroczystość tak mocno 
do serca nam kładzie, że o niej przemilczeć nie mogę. 
Budowa ta ważniejsza i potrzebniejsza, niż tamta: tam-
ta pozostawiona do woli, ta druga jest nieodzownym, 
pod utratą zbawienia, obowiązkiem każdego; i tylko dla 
pomyślnego skutku tej drugiej budują się Kościoły, i tylko 
kto szczerze pracuje około tej drugiej, ma serce i grosz 
na budowę Kościoła. Nie cielesna to budowa, ale du-
chowna; nie martwe mury, ale żyjący przybytek 
Boży. W nas samych ma być ten przybytek, my 
sami mamy być każdy żyjącem mieszkaniem 
Pańskiem. „Nie wiecie – mówi nam Apostoł – 
iżeście kościołem Bożym, a Duch Boży mieszka 
w was?” (1 Kor 3, 16), „Chwalcie i noście Boga 
w ciele waszem” (1 Kor 6, 20). „Budowaniem 
Bożem – mówi jeszcze – jesteście” (1 Kor 3, 9). 
Przez Chrzest święty na mieszkanie Boże zo-
staliście poświęceni, zaszczepieni w ciało Chry-
stusowe, którem jest Kościół, „wybudowani 
na fundamencie Apostołów, gdzie głównym 
kamieniem węgielnym jest Chrystus Jezus, 
na którym wszystko budowanie wywiedzione 
rośnie w kościół św. w Panu, na którym też 
i wy pospołu budujecie się na mieszkanie Boże 
w Duchu” (Ef 2, 20). I jako mury materyalnego 
kościoła modlitwą i krzyżmem świętem konse-
krują się na dom Boży, także i wy w Sakramencie 
Bierzmowania namaszczeni i konsekrowani 
zostaliście Panu na mieszkanie; i jako Kościół 
konsekrowany na szczycie swoim ma zatknięty 
krzyż, na znak, że jest własnością Pana, tak 
i na czole waszem ręka biskupa położyła znak 
krzyża świętego, na oznajmienie, że jesteście 
oddani i poświęceni Temu, który was odkupił. 
Ten założony i poświęcony w nas przez Ducha 
św. Kościół Boży zachowywać, i wiarą przez 
miłość czynną i życiem chrześciańskiem coraz 
wyżej w sobie budować, to jest najwyższym 
każdego z nas w tem życiu obowiązkiem i za-
daniem. Jako ci, którzy tę katedrę budowali, 
nasamprzód głęboko w ziemi mocny założyli 
fundament, i na nim potem oparli potężne 
murów podwaliny, i z podwalin wywiedli w górę 
wysokie filary, i sklepieniem je spoili, i szczytem 
przykryli: tak i my, jako wierni i roztropni bu-

downicy Boży, wznosić mamy tę duchowną w nas budo-
wę, aby przyjemne w niej Panu było mieszkanie. Mamy 
zstępować głęboko w tajniki duszy naszej, i roztrząsać 
najskrytsze myśli i żądze jej, pilnie bacząc, by mocno był 
usadowiony w niej ten fundament, oprócz którego, mówi 
Apostoł: „nikt innego położyć nie może, który jest Jezus 
Chrystus” (1 Kor 3, 10), i prawda i wiara Jego. Na tym fun-
damencie budujmy, jak znowu mówi Apostoł, „nie drzewo, 
siano, słomę” ziemskich żądz i próżności, ale „złoto, srebro, 
kamienie drogie” (1 Kor 3, 12): niezachwiane podwaliny 
pokory, i bojaźni Bożej, i posłuszeństwa przykazaniom Jego; 
i wysokie filary wiary, i nadziei, i miłości, i statecznego, 
u stóp krzyża Pańskiego, zaprzania siebie i cierpliwości; 
a nad tem wszystkiem, na kształt wieńczącego i chronią-
cego całą budowę sklepienia i szczytu, niech się wznosi 
synowska, we wszelkich życia tego przygodach, ufność 
w Bogu, i czysta, Boga we wszystkiem i rzeczy wiecznych 
szukająca intencya. Co lenistwo i oziębłość w tej budowie 
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naszej opuściły, to pilną, gorliwą wolą dopełnijmy; co 
wichry namiętności zachwiały lub obaliły, to wznieśmy 
na nowo i utwierdźmy; co grzech jadem swoim skaził, 
zmazał, spustoszył, to niechaj rychło szczera skrucha 
i pokuta obmyje, naprawi, i na nowo poświęci. I jako tu 
na ołtarzu, sercu i ognisku tego Kościoła, Pan sam, pod 
widomą Sakramentu swego zasłoną, zamieszka i królować 
będzie, tak i my w sercach naszych tron ołtarz Mu wznie-
śmy, pokornie Go zapraszając, aby do nich przyszedłszy, 
i w nich mieszkając, uczynił nas prawdziwie Chrystofora-
mi, Chrystusa w sobie noszącymi, i dusze nasze żyjącym 
przybytkiem Boga w nas żyjącego, i Boską obecnością 
swoją, z wszystką zupełnością łask swoich mieszkającego.

Tak, najmilsi, na wzór tej katedry naszej „budujmy 
się w kościół święty Panu". Nie chodźmy za ślepą rzeszą 
tych, jak ich już Apostoł płacząc ukazywał „nieprzyjaciół 
krzyża Chrystusowego (1 Flp 3, 18), którzy żyją z dnia 
na dzień w grzechu i chuciach grzechowych, bez wiary 
i bez Boga, a zatem i bez nadziei, i pożądliwością ciała, 
i pożądliwością oczu, i pychą żywota zmamieni, oddają 
się w moc złego, i w niewoli jego żyją. Co Bóg w nich 
zbudował, to oni burzą; co Kościół w nich poświęcił, 
to oni profanują; co Sakramenta święte miały w nich 
sprawić łaski i błogosławieństwa, to oni sobie obracają 
w przeklęctwo; i piękną oną wspaniałą budowę Bożą, 
odkupioną we Krwi Zbawiciela nieśmiertelną duszę 
swoją, zamieniają w przybytek sprosności, i brzydkości 
spustoszenia; i kościół Boży gwałcą, i Pana z mieszkania 
Jego wyganiają, i czynią z „z domu Ojca jaskinię zbój-
ców” (Łk 19, 46). Takim nie dziw, że obojętną jest, jeśli 
nie wstrętną, wszelka na chwałę Pańską budowa. Nie 
budują, ślepi, ale rujnują; czyli raczej, budują i oni, ale 
nie dom Boży, jedno mieszkanie Beliala; budują na pia-
sku wiotki dom ziemskich, bez Boga, nadziei i zabiegów 
swoich; aż: wioną wiatry, i popłyną rzeki, i uderzą na on 
dom, i upadnie, i będzie upadek jego wielki” (Mt 7, 27).

Nie chodźmy za nimi, najmilsi. Bądźmy budownikami 
Bożymi; na mocnej opoce Chrystusowej, na opoce wiary 
żywej, i bojaźni Bożej, i cnoty chrześciańskiej, budujmy 

w duszach naszych żyjący kościół Boży. Takiej duchownej 
budowie wolą prawą i stateczną oddanym, nie będzie 
już potrzeba przypominać nam, czego jeszcze niedostaje 
do wykończenia materyalnej tego kościoła budowy, i do 
udziału w niem nas zachęcać; serca nasze wiarą żyjące, 
i Bogu na kościół i mieszkanie poświęcone, same z sie-
bie „pragnąć będą i pożądać do przybytków Pańskich” 
(Ps 83, 1), za szczęście i zaszczyt sobie poczytując moż-
ność przyczynienia się choć najuboższą ofiarą do wznie-
sienia i przyozdobienia ich; i każdy grosz, takiem sercem 
na budowę, tego widomego kościoła ofiarowany, będzie 
nawzajem nowym kamieniem drogim zasługi i łaski 
rosnącej, na zbudowanie i upiększenie niewidomego 
kościoła dusz naszych, i tak dokonamy szczęśliwie dwoja-
kiej budowy Bożej: dokona się w całym blasku świetności 
swojej odnawianie tej naszej katedry, i rość będzie coraz 
wyżej w ozdobę cnót i zasług budowa kościoła Bożego 
w duszach naszych. I jak na ołtarzu tej świątyni, tak i na 
ołtarzu serc naszych Pan uczyni przyjemne sobie miesz-
kanie, i „oczy Jego i uszy będą, jak obiecał, otworzone 
na prośby” (2 Krn 6, 40) i modlitwy nasze; i „serce Jego 
będzie mieszkało z nami po wszystkie dni” (2 Krn 7, 16), 
i będzie z nas chwała na wysokości Panu, i nam od Nie-
go pokój obiecany ludziom dobrej woli. Niech nam to 
przemożną swoją u Boskiego Syna swego przyczyną 
wyjedna błogosławiona Jego i nasza Matka, i tej świątyni 
miłościwa Patronka, Wniebowzięta Najświętsza Panna 
Marya; niech wielki ukrzyżowanego Zbawiciela Apostoł, 
święty Andrzej, którego dzisiaj święcąca się w całym 
Kościele uroczysta pamiątka szczęśliwie nam się zeszła 
z tą naszej katedry uroczystością, przez zasługi swej 
wspaniale żarliwej miłości krzyża uprosi tę łaskę, byśmy 
nietylko zewnętrznie, jako kościoły Boże, znakiem krzyża 
się znaczyli, ale i w sercu krzyż Jezusa nosili, i życiem Go 
naśladowali, i błogosławiony owoc Jego, zbawienie dusz 
naszych, osiągnęli, i mocą Jego zbawieni, „miłosierdzie 
Boże – jak obiecał Prorok – przyjęli w pośrodku kościoła 
Jego”, tutaj i na wieki. Amen.

Przedruk z: „Homiletyka”, 1(1898), s. 450-462

Daniom wigilijnym od wieków przypisywano jakieś 
znaczenie. 

Opłatek symbolizował zgodę i jedność, a chleb – do-
brobyt i początek nowego życia. Ziarno zbóż oraz wypieki 
z mąki miały zapewnić pomyślność w nadchodzącym 
roku, zboże uznawane było za źródło życiodajnej mocy 
i plenności. Rybie przypisywano przede wszystkim zna-
czenie religijne: przypominała o chrzcie, zmartwych-
wstaniu i nieśmiertelności; była też symbolem płodności 
i odradzania się życia. Kapustę wiązano z życiodajną siłą 
sprawiającą, że po zimowym uśpieniu cała przyroda 
ponownie odrodzi się na wiosnę. Groch chronił przed 

W kręgu zwyczajów wigilijnych
chorobami, a w połączeniu z kapustą gwaran-
tował urodzaj. Grzyby, według wierzeń ludo-
wych, ułatwiały nawiązanie kontaktu ze 
światem zmarłych. Mak był symbolem 
płodności. Potrawy z miodu miały za-
pewnić biesiadnikom przychylność 
sił nadprzyrodzonych, a jabłko 
spożyte podczas wieczerzy 
wigilijnej chroniło przed 
bólem gardła, zaś orze-
chy eliminowały ból 
zęba.
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uwielbiajmy Pana i króla, który do nas przyjdzie

Ekscelencjo Księże Biskupie Stanisławie, Prześwietna 
Kapituło Katedralna, Księże Rektorze, Moderatorzy i Pro-
fesorowie naszego seminarium, wszyscy obecni Kapłani 
pracujący w instytucjach diecezjalnych, Duszpasterze 
naszego miasta z Księżmi Dziekanami, Siostry zakonne, 
braci klerycka, Przedstawiciele duszpasterstw specjali-
stycznych, różnych parafii i środowisk. Umiłowani w Panu.

W łączności z Kościołem powszechnym, a szczególnie 
z ojcem świętym Franciszkiem, w Kościele włocławskim 
z jego pasterzem, gromadzimy się na wieczornej modli-
twie Kościoła – dziś szczególnej, w której wołać chcemy:

Stwórco gwiaździstych przestworzy
I wieczne światło wierzących,
Chryste, coś wszystko odkupił, 
Wysłuchaj naszą modlitwę.
Modlitwę pokornych Twych sług stojących na progu 

nowego roku liturgicznego. 
Pamiętamy wydarzenia, które przeżywaliśmy tak nie-

dawno, poznaliśmy nowych ludzi, od których mogliśmy 
się wiele nauczyć, uczestniczyliśmy w wielu wydarze-
niach Kościoła lokalnego i powszechnego. 

Czas teraz na wyciągnięcie wniosków z tego, co udało 
się nam zrealizować, co przychodziło nam z wielkim 
trudem, jak też na uświadomienie sobie, jak wiele odło-
żyliśmy na później. A przecież dla nas czas jest określony, 
o czym współcześnie coraz częściej zapominamy. Jest 
nam dany od Pana. Będąc świadomymi swojej kruchości 
i przemijalności, chcemy prosić Boga za psalmistą: „Do 
Ciebie wołam, Panie, pospiesz mi z pomocą. Usłysz mój 
głos, gdy wołam do Ciebie”.

Jeśli jesteśmy świadomi stanu naszego ducha, pułapu 
rozwoju naszej wiary, kim jesteśmy, od kogo otrzymali-
śmy życie i dokąd zmierzamy, to nasze wołanie powinno 
przerodzić się w wielkie i nieustające błaganie Boga: 
„Przepuść, Panie, przepuść ludowi twojemu…”.

Z wielkim niepokojem, choć z daleka, jeszcze kilka lat 
temu obserwowaliśmy Kościół na zachodzie. Opusto-
szałe świątynie, zanikające życie sakramentalne, krzyże 
zdejmowane ze ścian, zakaz noszenia symboli religijnych, 
ludzie składający pisemne deklaracje odejścia od Boga 
i wspólnoty Kościoła, jakby na wzór odejścia z partii 
politycznej i wyrzeczenia się przynależności, poglądów 
czy też orientacji. Jednak mówiliśmy sobie, że u nas to 
niemożliwe, że tak nigdy nie będzie. Dziś jednak i do nas 
dotarła ta choroba, która nazywa się laicyzacją. Nie wie-
my kiedy, nie wiemy, w jaki sposób wdarła się do polskiej 
rodziny, polskiego Kościoła. Ona postępuje. Staje się dla 
nas tak wielkim zagrożeniem jak ebola.

Jej objawy widoczne są w otępieniu na wołanie Boga, 
niedostrzeganiu zła, które rozkrzewia się pośród stwo-
rzeń, paraliżu obojętności na myśl o naszej przyszłości, 
o sądzie Bożym, ale przede wszystkim o wieczności.

Dlatego nie od jutra, nie za tydzień, miesiąc czy rok, 
ale już dziś wraz z nowym rokiem duszpasterskim po-
dejmijmy wyzwanie, do którego nas zachęca Kościół: 
„Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię”.

Niech wynika to z naszej wiary, nadziei, miłości i za-
ufania do Tego, na którego w Adwencie będziemy wy-
czekiwać. To On nas odkupił przez swoją śmierć i zmar-
twychwstanie. Nie zapominajmy, że: „com przyrzekł 
Bogu przy chrzcie raz, dotrzymać pragnę, ale szczerze. 
Kościoła słuchać w każdy czas i świętej wytrwać wierze”.

W tym Kościele i tej wspólnocie, do nas, mówi Pan. 
Odnówmy przyrzeczenia składane Panu, pochylmy się 
nad tekstami, w których mówi do nas Pan. Z pokorą 
stańmy przed nim w sakramencie pokuty. 

Niech miła będzie Panu modlitwa za tych, którzy przez 
modlitwę i pracę we wspólnotach życia konsekrowanego: 
ojców, braci, sióstr zakonnych oraz członków instytutów 
życia konsekrowanego, którzy wypraszają łaski dla ca-
łego Kościoła. Z okazji ogłoszonego przez ojca świętego 
Roku Życia Konsekrowanego dziękujmy Bogu za każde 
powołanie i prośmy, by nie brakło tych, którzy zostawią 
wszystko i pójdą za głosem Pana, by mówić światu: 
„Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię”.

Zapalając dziś świecę w wieńcu adwentowym, wy-
raźmy w ten sposób naszą gotowość, mówiąc do Niego:

Przyjdź, Panie Jezu!
Przyjdź, aby zbawić ludzi żyjących w obecnych czasach!
Przyjdź, aby odkupić dzieło rąk swoich!
Przyjdź, aby nas wyrwać spod władzy śmierci!
Przyjdź, i obdarz nas życiem wiecznym!
Wołamy do Ciebie: Przybądź, o Panie, i dłużej nie zwlekaj!

Homilia wygłoszona przez ks. prał. Radosława Nowackiego w sobotę 29 listopada 2014 r. w czasie pierwszych 
nieszporów pierwszej niedzieli Adwentu w bazylice katedralnej. 
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nowy witraż w katedrzewizyta duszpasterska
W niedzielę 16 listopada br. nuncjusz apostolski 

w Polsce abp Celestino Migliore przewodniczył Mszy św. 
w bazylice katedralnej, podczas której wygłosił homilię 
oraz poświęcił nowy witraż zamontowany kilkanaście 
dni wcześniej w katedrze . Tego samego dnia nuncjusz 
poświęcił także wyremontowany gmach włocławskiego 
seminarium, w którym mieszkają klerycy. 

Od listopada tego roku wnętrze katedry zdobi nowy 
witraż umieszczony w oknie nad chórem. Przedstawia 
Matkę Bożą z Guadalupe. Wmontowane w niego zostały 
także dwa herby: ojca świętego Franciszka i pasterza naszej 
diecezji ks. bp. Wiesława Meringa. W jednym z pól herbu 
biskupa włocławskiego znajduje się wizerunek Morenity. 

Witraż powstał w pracowni państwa Bednarskich. Ma 
7 metrów wysokości i 2,5 metra szerokości. Jest osadzony 
w ramie z piaskowca wykonanej przez firmę RESTAURO 
z Torunia. Waży 1,5 tony. Od zewnątrz zabezpieczony jest 
bezpiecznym szkłem. Planowane jest jego podświetlenie.

W 1531 r. Maryja objawiła się Juanowi Diego na wzgó-
rzu Tepeyac. Jest to najstarsze uznane przez Kościół ob-
jawienie maryjne. Na płaszczu z płótna z agawy (tilmie) 
Juana powstał niezwykły wizerunek Matki Bożej.

Z kolędowych anegdod...
Zmęczony całodzienną kolędą ksiądz trafił wreszcie 

na koniec do swych dobrych znajomych i rozluźniony 
rozpoczął wspólną modlitwę: „A teraz pomódlmy 
się słowami, którymi Pan Jezus zwrócił się do swego 
Ojca: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna...

Z reguły po Bożym Narodzeniu rozpoczyna się czas wi-
zyt duszpasterskich, czyli tak zwanej kolędy. Nieprzypad-
kowo kolęda odbywa się po świętach Bożego Narodzenia, 
kiedy to wspominamy przyjście Boga na ziemię. Okres 
Bożego Narodzenia jest czasem pogłębienia więzów 
z Bogiem, z rodziną, jak również z parafią. Kolęda jest 
oficjalną wizytą duszpasterską, dlatego przyjęcie kapłana 
w naszych domach jest wyrazem naszej wiary i przywią-
zania do Kościoła i duszpasterzy. Wizytę duszpasterską 
należy widzieć w kontekście budowania wspólnoty pa-
rafialnej. Kolęda jest okazją do nawiązania bliższych 
kontaktów duszpasterza z parafianami. To nieraz jedyna 
okazja w roku do tak bliskiego spotkania. Kolęda stwarza 
możliwość rozmowy z duszpasterzem, podzielenia się 
swymi propozycjami czy uwagami, których nie ma spo-
sobności wyrazić w innych warunkach i czasie.

Kolęda to wspólne dziękczynienie za otrzymane łaski 
i prośba o błogosławieństwo w nowym roku. Modlitewne 
spotkanie kolędowe stanowi wyznanie wiary rodziny, 
które powinno zgromadzić wszystkich domowników.

Przygotowanie do kolędy może mieć podwójny charak-
ter. Duchowy – przez udział w modlitwie. I zewnętrzny 
– stół nakryty białym obrusem, krzyż, świece, Pismo 
Święte, przygotowana woda święcona.

Wiele rodzin przy okazji kolędy składa ofiarę pienięż-
ną.  Nie musimy czuć się nieswojo, jeśli nasza sytuacja 
finansowa na to nie pozwala.
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2 niedziela adwentu – 7 Xii

Czytanie I (Iz 40, 1–5.9–11)
W pierwszym czytaniu nieznany prorok (zwany umow-

nie Drugim Izajaszem albo z grecka Deuteroizajaszem) 
zapowiada zbliżający się koniec niewoli babilońskiej 
i radosny powrót wygnańców izraelskich do ojczyzny. 
Zbliżająca się zmiana sytuacji Izraela każe Deuteroizaja-
szowi wołać: „Zabrzmijcie radosnym śpiewem wszystkie 
ruiny Jeruzalem! Bo Pan pocieszył swój lud” (Iz 52, 9). 
Pocieszeniem tym był upadek Imperium Babilońskiego 
i dekret Cyrusa Perskiego (wydany w 538 r. w Ekbata-
nie), w którym władca dawał Izraelitom autonomię 
polityczną, zezwalał na powrót do Palestyny oraz na 
odbudowę zniszczonej przez Nabuchodonozora (586 r.) 
świątyni jerozolimskiej. W ten sposób Cyrus – poganin 
staje się – w myśl nauki Deuteroizajasza – narzędziem 
w zbawczych planach Boga, który Izraelowi jeszcze raz 
okazuje swoją wszechmoc i miłosierdzie, unaoczniając 
mu wyraźnie, iż On, Bóg, jest Panem dziejów. 

Owo uwielbienie Boga – Pana historii nosi często 
techniczny tytuł „Księgi Pociech”. W czasach ostatecznej 
redakcji nauczania proroków księga ta została włączona 
do proroctwa Izajasza, stanowiąc odtąd drugą jego część 
(dziś rozdziały 40–55). 

Według Deuteroizajasza odbudowa świątyni i świętych 
murów Jerozolimy jest zapowiedzią i obrazem ostatecz-
nego i całkowitego odnowienia ludu Bożego, świata 
i człowieka, które dokonana się w czasach mesjańskich. 
Zaczęło się ono wraz z ogłoszeniem przez Syna Bożego 
Ewangelii, a swoją pełnię osiągnie przy końcu czasów, 
w powszechnym zmartwychwstaniu i ostatecznym zwy-
cięstwie nad grzechem i śmiercią. Wyzwolenie dokonane 
przez Cyrusa jest według Deuteroizajasza figurą, zapo-
wiedzią innego wybawienia, gdy Bóg osobiście dokona 
wyzwolenia swego ludu. Stało się to w Bogu-Człowieku, 
Jezusie Chrystusie.

Czytanie II (2 P 3, 8–14)
Ostateczne odnowienie i wyzwolenie człowieka przez 

Boga, które dokonało się w Jezusie Chrystusie, swój finał 
znajdzie w momencie paruzji – powtórnego przyjścia 
Boga-Człowieka w Dniu Ostatecznym. Aż do tego czasu 
– uczy Piotr – trwać będzie Boża cierpliwość, zmiłowanie 
i oczekiwanie na nawrócenie niesprawiedliwych. Po czym 
nastąpi ostateczne zbawienie i wieczne uczestnictwo 
w życiu Bożym. Będzie to jakby stworzenie „nowych 
niebios i nowej ziemi”. Wyrażenie to w Biblii oznacza 
etap zbawczego działania Bożego. Zbawienie zaczęło się 
już wtedy, gdy powstało niebo i ziemia. „Nowe niebiosa 

i nowa ziemia” są zapowiedzią ostatniego etapu zbawie-
nia, pełnego nieskończonego uczestnictwa w triumfie 
Boga i Jego Baranka. Rozpocznie go dzień Pański – ostatni, 
w którym istnieć będzie czas; potem już tylko wieczność. 
Piotr maluje niezwykłą grozę tego dnia. 

W dobie zagrożenia termonuklearnego dosłowność 
wizji Piotrowej – a tak ją przyjmowały pierwsze wieki 
– jest czymś realnym. Być może wysiłki interpretato-
rów, by uczynić z niej konwencję literacką, są już zgoła 
niepotrzebne?

Ewangelia (Mk 1, 1–8)
Zapowiedziane w pierwszym czytaniu (z VI wieku 

przed Chr.) ostateczne wyzwolenie ludu Bożego w cza-
sach mesjańskich rozpoczęło się według Marka wraz 
z rozpoczęciem działalności Jana Chrzciciela. Stąd ewan-
geliści proroctwo Deuteroizajasza stosują do Jana. 

Po raz pierwszy spotykamy się z określeniem nauki 
Chrystusa terminem „ewangelia” (gr. radosna wiado-
mość).

3 niedziela adwentu – 14 Xii

Czytanie I (Iz 61, 1–2a.10–11)
Pierwsze czytanie ukazuje działalność „tego, który ma 

przyjść” – Mesjasza. Będzie ona naznaczona miłością 
i dobrocią. Jej istotą będzie ogłoszenie „Dobrej Nowiny” 
o powszechnym braterstwie. Czasy mesjańskie – to okres 
radości, wyzwolenia i łaski. Wyrażają to typowe symbole 
biblijne: „szaty” – nowe życie: „turban” i „drogie klejnoty” 
– to obraz bogactwa duchowego i wewnętrznego po-
koju: „płaszcz” – symbolizuje sprawiedliwość, „ogród” 
zaspokojenie wszelkich tęsknot człowieka i wewnętrzną 
harmonię. Chrystus, przemawiając w synagodze w Na-
zaret (Łk 4, 16–30), stosuje tekst proroctwa do siebie 
samego, wskazując, iż w Nim spełniają się zapowiedzi 
zawarte w tych słowach.

Czytanie II (1 Tes 5, 16–24)
Tesalonika (dziś Saloniki; trzecie – po Atenach i Pireusie 

– miasto Grecji) założone przez Kasandra (316 r. przed 
Chr.) – zięcia Filipa Macedońskiego, a szwagra Alek-
sandra Wielkiego – nazwana została imieniem siostry 
tego ostatniego – „Tesalonike”. Ze względu na korzystne 
położenie pomiędzy zatoką morską a górami Khortiatis, 
a także przy starożytnym szlaku rzymskim – via Egnatia, 
pozostawała Tesalonika ważnym emporium handlowym. 
W czasach św. Pawła, który przybył tu zimą roku 50, była 
Tesalonika stolicą rzymskiej prowincji Macedonii i siedzi-
bą prokonsula. Do portowego miasta przybywali ludzie 
ze wszystkich stron, przynosząc rożne nowiny. Niełatwo 
było w takim środowisku ewangelizować. Misja Pawła 
– trwająca około 10 tygodni – skończyła się na pozór 
niepowodzeniem. Intrygi wpływowych Żydów oraz zorga-
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nizowane demonstracje antypawłowe zmusiły apostoła 
do opuszczenia miasta. Zasiane jednak ziarno słowa 
Bożego zaczęło wydawać owoce. Zewnętrzne kłopoty 
pomogły okrzepnąć młodej gminie, która szybko stała się 
„wzorem dla wszystkich wierzących w Macedonii i Achai” 
(1 Tes 1, 7). W celu umocnienia młodych wyznawców 
w nauce Bożej Paweł skierował do nich – w odstępie 
kilkumiesięcznym – dwa kolejne listy. Czytamy dziś za-
kończenie pierwszego z nich. Apostoł wzywa wiernych 
do wytrwania w dobru i radości z wiary, aby „duch ich, 
dusza i ciało były bez zarzutu”. Paweł dostosowuje się tu 
do mentalności greckiej, która wyróżniała w człowieku 
trzy składniki – duszę, ducha i ciało (psyche, pneuma 
i soma – jest to tzw. trychotomizm). Niedoścignionym 
ideałem i tajemnicą wielkości kultury greckiej był har-
monijny rozwój owych trzech czynników. Była to słynna 
grecka kalokagathia – doskonałość ducha i ciała. Stąd 
we wszystkich miastach Grecy budowali obok siebie: 
świątynię, teatr, a pomiędzy nimi stadion.

Ewangelia (J 1, 6–8.19–28)
W ewangelii znajdujemy świadectwo Jana Chrzciciela 

o sobie samym. Ponieważ – w związku z działalnością 
chrzcielną Jana – byli tacy, którzy w Chrzcicielu upatry-
wali obiecanego Mesjasza, zmuszony został do dekla-
racji o sobie samym. Było zwyczajem, że działającego 
proroka uwierzytelniała swoim oświadczeniem oficjalna 
zwierzchność religijna. Stąd spotykamy tu wysłanników 
Sanhedrynu, który zbadać ma całą sprawę i wydać orze-
czenie. Wysłannicy synagogi, chcąc konkretnej odpowie-
dzi od Jana, wywołują ją pytaniami: czy ty jesteś Chry-
stusem, prorokiem, Eliaszem? Jan odpowiada przecząco. 
Widzimy tu jego wielką pokorę. Nie przywłaszcza sobie 
żadnego z tytułów, choć rzesze z łatwością przyjęłyby 
każde jego samookreślenie. Odrzuca tytuł Eliasza, choć 
spełnia jego funkcję. Eliasz bowiem w nauczaniu rabi-
nistycznym był prorokiem czasów mesjańskich i miał 
bezpośrednio poprzedzić swoją działalnością przyjście 
Mesjasza. Oczekiwano również w Izraelu jakiegoś dru-
giego, nieznanego z imienia proroka mającego wy-
przedzić Zbawiciela. Jan mówi o sobie opisowo: „Jam 
głos wołającego na pustkowiu”. Odrzucając wspaniałe 
tytuły, jakie chce mu przyznać synagoga, daje o sobie 
świadectwo, przyznając, że słowa, które mówił, nie są 
jego słowami, ale głosem tego, który obecny wszędzie, 
choć niewidzialny, woła do serc ludzkich, zapraszając je 
do wspólnoty ze sobą. Wysłannicy Sanhedrynu odeszli. 
Nie przyjęli nauki Jana. Nie zgadzała się bowiem z ich 
koncepcją mesjanizmu, który – jak poświadcza znale-
ziony w Qumran tzw. „Zwój Wojny” – miał charakter 
bardzo doczesny, publiczno-wojskowy. „Działo się to 
w Betanii”. Jest to Betania różna od tej, gdzie mieszkał 
Łazarz ze swymi siostrami (por. J 11, 1–44), a która leżała 
w odległości 3 kilometrów od Jerozolimy, przy drodze 
do Jerycha.

4 niedziela adwentu – 21 Xii

Czytanie I (2 Sm 7, 1–5.8b–11; 16)
Tekst pierwszego czytania zawiera tzw. proroctwo 

Natana, z którym wiążą się początki idei mesjańskiej. 
Była ona osią religijnej i narodowej historii Izraela. Przez 
całe wieki naród ten żył, a w chwilach tragedii krzepił 
się nadzieją na przyjście Mesjasza. A oto kontekst hi-
storyczny proroctwa Natana. Król Dawid (1010–970) 
po zdobyciu wzgórza Syjon i znajdującej się na nim 
kanaańskiej fortecy postanowił obrać sobie to miejsce 
za siedzibę. W nowej stolicy zbudowano dla króla pałac 
z cedrowego drzewa. Cedr uważany był przez starożyt-
nych za najmocniejsze i najpiękniejsze drzewo (rośnie 
bardzo długo, jest niezwykle twardy i lekki, osiąga do 
30 m wysokości i 3 m średnicy). 

Zbudowawszy sobie siedzibę, Dawid poczuł się zawsty-
dzony, bowiem Arka Przymierza – najświętszy przedmiot 
kultowy Izraela (akacjowa skrzynia inkrustowana złotem, 
w której przechowywano Tablice Przykazań) przebywała 
w prowizorycznym namiocie. Król Dawid postanowił 
wybudować sanktuarium, w którym tak wielką świętość 
umieszczono by na stałe. Tymczasem Bóg, przez proroka 
Natana, daje Dawidowi obietnicę, że nie on Bogu, ale 
Bóg jemu zbuduje dom. Budowa domu polega na tym, 
że Bóg wywyższy potomka (dosłownie w hebrajskim 
tekście nasienie Dawida – zera) króla. Bóg będzie dla 
niego ojcem, a ów potomek będzie dla Boga synem. Bóg 
„utrwali jego królestwo na wieki” (w. 13). Bez pamięci 
o tym proroctwie nie zrozumiemy niezwykłej historii 
narodu wybranego. Jest ono kamieniem węgielnym 
jego dziejów. Ostateczne spełnienie zapowiedzi Natana 
dokonało się w Jezusie Chrystusie, który wielokrotnie 
nazywany jest w Ewangeliach Synem Dawida (por. np.: 
Mt 22, 41; Łk 1, 32).

Czytanie II (Rz 16, 25–27)
Po długich i samotnych przemyśleniach Paweł – za 

łaską Bożą – poznał ze Starego Testamentu wspaniały 
zbawczy zamiar Boga wobec człowieka. Wydarzenie pod 
Damaszkiem, a potem kilkuletnie medytacje w ciszy Pu-
styni Arabskiej uczyniły z Pawła głosiciela niepojętej Bo-
żej miłości wobec człowieka. Nic zatem dziwnego, że List 
do Rzymian, uchodzący za najgłębsze teologiczne dzieło 
Apostoła, kończy Paweł słowami pełnymi wdzięczności 
i uwielbienia dla Boga, który z miłości obdarzył człowieka 
uczestnictwem w swoim wiecznym życiu.

Ewangelia (Łk 1, 26–38)
W scenie Zwiastowania Łukasz aż dwukrotnie pod-

kreśla łączność z Dawidem tego, którego ma począć 
Miriam. Potomek będzie z rodu Dawida. Słowa Gabriela 
nawiązują wyraźnie do proroctwa Natana. Anioł uświa-
damia Dziewicę, że oto przez Nią dokona się realizacja 
największej Obietnicy Izraela. Nazaret, czyli „kwiat” Ga-
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lilei, bo tak należy tłumaczyć tę nazwę, posiada malow-
nicze położenie na stokach Nebi Sain, na wysokości 400 
metrów. Niewielkie to i dziś miasto leży w odległości 
140 kilometrów na północ od Jerozolimy. Bazylika i Grota 
Zwiastowania upamiętniają miejsce, gdzie „Słowo Cia-
łem się stało”.

uroczystość narodzenia Pańskiego
 – 25 Xii

Czytanie I (Iz 52, 7–10)
W pierwszym czytaniu fragment Izajaszowego po-

ematu ukazuje wyzwolenie Jerozolimy i całego Izraela. 
Tekst powstał w niewoli babilońskiej, stąd jego funkcją 
było pocieszenie wygnańców znękanych długotrwałą 
niewolą. Poemat głosi, że nadejdzie dzień, gdy nie żaden 
król, lecz sam Bóg Izraela panował będzie nad swoim 
narodem i nad całą ziemią. Tekst jest zatem zapowie-
dzią czasów mesjańskich, w których objawi się potęga 
i miłość zbawiającego Boga. Stąd autor mówi, że Jahwe 
„obniżył swe ramie”. Ramię w Biblii jest symbolem mocy 
i bezpieczeństwa, gdy wyciąga je Bóg, znaczy, że pro-
wadzi On swój lud po pewnych i bezpiecznych drogach 
życia. W Jezusie Chrystusie Bóg w sposób rzeczywisty 
stanął wśród swojego ludu i pozostał z nim na zawsze 
w tajemnicy Eucharystii.

Czytanie II (Hbr 1, 1–6)
Drugie czytanie to prolog Listu do Hebrajczyków. Na-

czelną tezą tego pisma jest myśl, że Nowe Przymierze 
zawarte przez krew Jezusa Chrystusa jest wyższe i dosko-
nalsze od Przymierza Starego opartego na literze Prawa. 
Stąd już w prologu autor wprowadza w tę tematykę, 
mówiąc, iż objawienie się Boga w Jezusie Chrystusie jest 
ostatecznym i najdoskonalszym przemówieniem Boga 
do człowieka. Sformułowania prologu ukazują Chry-
stusa jako jedynego Pośrednika pomiędzy doczesnością 
a wiecznością, światem stworzonym a Bogiem. „Począt-
kowe wiersze Listu do Hebrajczyków – napisał jeden 
z krytyków – można porównać do portalu średniowiecz-
nej katedry, gdzie wyryte w kamieniu rzeźby miały podać 
w ogólnym, ale dokładnym skrócie przeznaczenie całej 
zawiłej budowy”. Wiersze te bowiem streszczają całą 
przebogatą naukę o Chrystusie, czyli całą chrystologię 
listu. Wyższość Nowego Przymierza nad Starym zasadza 
się na tym, że Nowe dane zostało przez Syna, Stare zaś 
tylko przez proroków. Syn posiada niezwykłą godność, 
gdyż jest dziedzicem, stwórcą świata, odblaskiem chwały 
Przedwiecznego, odbiciem Jego Istoty. Syn podtrzymuje 
Wszechświat, jest Odkupicielem i Panem aniołów. Pod 
względem głębi nauki o Chrystusie wersety prologu Listu 
do Hebrajczyków porównane być mogą jedynie z pieśnią 
o Logosie otwierającą Ewangelię Janową.

Ewangelia (J 1, 1–18)
Jest to jeden z głębszych tekstów Nowego Testamentu. 

Spotkanie z nim tak opisuje w swej książce R. Brandsta-
etter: „Postanowiłem przetłumaczyć Prolog z Ewangelii 
św. Jana. Pracę odkładałem z dnia na dzień. Świado-
mość, że mam tłumaczyć tekst, który moim zdaniem 
jest jednym z najpiękniejszych i najważniejszych w No-
wym Testamencie, całkowicie paraliżowała mój zamiar 
i skłaniała mnie do wygodnego odkładania tej pracy […] 
umacniało się we mnie przekonanie, że tłumacze (z jęz. 
greckiego, p.m.) zubożyli tekst o pewne wartości, których 
niestety nie umiem określić” (Krąg biblijny, s. 153). 

Niezwykła i przebogata problematykę tego tekstu, 
której nie sposób zgłębić bez rzetelnych studiów i głę-
bokich osobistych medytacji. Jan, umiłowany Apostoł 
wzniósł się w tym tekście na niedościgłe wyżyny umysłu 
natchnionego Bożą łaską i Pańskim nawiedzeniem. Pro-
log Janowy to jeden z tych tekstów biblijnych, na które 
trzeba otworzyć swoje serce, wszelki komentarz może 
jedynie zaciemnić wzniosłość i głębię natchnionej nauki. 

święto świętej rodziny – 28 Xii

Czytanie I (Syr 3, 2–6.12–14)
Księga Syracha – powstała w II w. przed Chr. – zawiera 

szereg różnorodnych nauk dotyczących praktycznego ży-
cia człowieka. Mówi o miłosierdziu względem biednych, 
o panowaniu nas sobą, o bogactwie i nędzy, o cnotach 
i wadach, a nawet o kulturze języka. Księga podaje też 
rożne przestrogi i rady, których zachowanie uczynić ma 
człowieka mędrcem. Księga ta, zrodzona w atmosferze 
kultury hellenistycznej, mówi o integralnym rozwoju 
człowieka: wewnętrznym i zewnętrznym. Taki był grecki 
ideał wychowawczy: kalokagathia – czyli piękno i dobro 
– osiągało się w harmonijnym rozwoju ducha i ciała. 

Napisana najpierw po hebrajsku, a potem przełożo-
na na grecki (ok. 132 r.), Księga Syracha jest typowym 
przykładem tzw. literatury mądrościowej, która w tych 
czasach bujnie się rozwijała na całym Wschodzie, zwłasz-
cza zaś w Egipcie. Jako jedna z nielicznych ksiąg Starego 
Testamentu dzieło to ma podpis autora, a słuszniej by-
łoby powiedzieć – redaktora owych licznych sentencji 
mądrościowych funkcjonujących dotąd tylko w tradycji 
ustnej; jest nim Jezus (= Jozue, popularne imię), syn Sy-
racha, jerozolimski uczony w Piśmie. Był to jeden z tych 
nieznanych dziś w większości z imienia mędrców, którzy 
oddawali się zawodowo nauczaniu mądrości. 

Wśród wielu wskazań i pouczeń Syracha odnajduje-
my również sentencje traktujące o obowiązkach dzieci 
względem rodziców. Cześć i szacunek należne rodzicom 
– rzecz całkiem naturalna – w nauce Syracha otrzymują 
motywację religijną: jest wolą Boga troska o rodziców, 
zwłaszcza w starości i zniedołężnieniu – powiada mę-
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W Kanadzie Eskimosi wędrują do mi-
sji na pasterkę czasem kilka dni. Msza 
święta odprawiana jest w wielkim igloo, 

oświetlonym lampami z foczym tłusz-
czem, a w Modlitwie Pańskiej wypowiada się słowa: 
„Mięsa naszego powszedniego daj nam dzisiaj”, po-
nieważ Eskimosi nie znają chleba.

Boliwijczycy Boże Narodzenie nazywają 
„Świętem Dzieciątka Zbawiciela”. Budują 
szopki i umieszczają w nich postacie ludzi 
i zwierząt. 24 grudnia rodziny wyruszają 

w pochodzie w stronę kościoła. Każdy niesie swoje 
Dzieciątko. Po mszy św. ustawiają się w długim szere-
gu i czekają na poświęcenie figurek. Kiedy to nastąpi, 
wracają przy dźwiękach muzyki do swych domów. 
Śpiewają kolędę: Ta noc jest najpiękniejsza i nie można 
przy niej spać. Śpiewy i tańce trwają aż do rana. Dla 
Indian nie ma święta bez rytmicznych tańców – jest 
to także forma ich modlitwy.

W Meksyku święta trwają do 2 stycznia 
i obchodzi się je w bardzo religijnej atmos-
ferze. Wigilia zaczyna się o północy. Podaje 

się wyszukane potrawy, takie jak: zupa 
rybna z knedlami z mięsa, ogromny indyk upieczony 
z wielkim, wspaniałym ogonem, upieczona w całości 
wielka ryba morska z ziemniakami i śmietaną. Pod cho-
inką znajduje się szopka, a po wieczerzy dzieci starają 
się rozbić kijami wiszący u sufitu dzban ze słodyczami, 
tzw. piniatę, by zebrać jak najwięcej łakoci.

Filipiny już od listopada przybierają od-
świętną szatę. Kolorowe girlandy z pal-
mowych liści i kwiatów przymocowuje się 

do okien i drzwi domów. Potem przychodzi 
czas śpiewania kolęd. Przez dziewięć dni przed Bożym 
Narodzeniem, mieszkańców miast i wsi budzi wcześnie 
rano dźwięk trąbki. Wzywa w ten sposób do uczestnic-
twa w uroczystej mszy świętej. Po mszy odprawionej 
w noc wigilijną dzieci urządzają „żywą szopkę”.

Boże Narodzenie na świecie...

drzec. Opieka i miłość okazana rodzicom zostanie – 
motywuje dalej mędrzec – wynagrodzona już na ziemi 
przez błogosławieństwo Boże, które okaże się w wy-
słuchaniu modlitw, odpuszczeniu grzechów i długim 
życiu. Materialne korzyści, honor i uznanie u innych 
będące skutkiem przestrzegania czwartego przykazania 
są przypomnieniem starotestamentowej zasady, że Bóg 
nierzadko wynagradza zdziałane przez człowieka dobro 
już w życiu doczesnym.

Czytanie II (Kol 3, 12–21)
Pierwsze gminy chrześcijańskie w dolinie Likosu (połu-

dniowa część dzisiejszej Turcji), w Laodycei, w Hierapolis 
i w Kolosach narażone były na szczególne wpływy – 
z racji swego położenia – rożnych synkretycznych religii 
Wschodu. Filozofia i mistyka, religia i kultura, połączone 
ze wschodnią predylekcją do spekulacji intelektualnych 
składają się na zjawisko określone ogólnie terminem 
gnozy. Skłonni do egzaltacji ludzie Wschodu ulegali 
masowo gnozie, czyli jakiemuś wyższemu, tajemnemu 
i niedostępnemu – jak twierdzili – dla przeciętnego ogółu 
poznaniu świata i człowieka. 

Paweł z więzienia rzymskiego śpieszy zaradzić nie-
bezpieczeństwom, w jakich znalazły się młode gminy 
małoazjatyckie. Wysyła listy do Laodycejczyków (tekst 
zaginął) i Kolosan, w którym wykłada naukę katolic-
ką, a przede wszystkim podkreśla bezwzględne pierw-
szeństwo Chrystusa nad całym światem stworzonym. 
W związku bowiem ze spekulacjami na temat bytów 
pośrednich między Bogiem a człowiekiem, na temat 

aniołów i duchów, niektórzy zaczęli ograniczać wielkość 
Chrystusa i pomniejszać cześć dla Niego. Przypomniaw-
szy Kolosanom niepodważalną boskość i pierwszeństwo 
Chrystusa, Paweł apeluje do adresatów o prowadzenie 
nowego życia w Chrystusie. To nowe życie przejawia się 
przede wszystkim w umartwieniu, przez które naśladu-
jemy Chrystusa. Nowe życie ma objąć całość egzysten-
cji chrześcijańskiej, również życie domowe i rodzinne. 
Zasady życia domowego podaje apostoł w dzisiejszym 
fragmencie. Szczęście rodzinne – stwierdza Paweł – 
wznieść można tylko na wzajemnej miłości.

Ewangelia (Łk 2, 22–40)
Według prawa żydowskiego kobieta przez 40 dni po 

urodzeniu chłopca, a przez 80 po powiciu dziewczynki 
uważana była za nieczystą. Po tym czasie oddawała się 
formalnemu oczyszczeniu w świątyni jerozolimskiej, skła-
dając przy tym ofiarę. Dwa gołąbki albo parę synogarlic 
składali – jako dar symboliczny – najbiedniejsi. Również 
za dziecko – jeśli było pierworodne – składano ofiarę; na 
ogół pieniężną – 5 syklów (równowartość około 20 dola-
rów). Wszystko bowiem co w Izraelu pierworodne – od 
upraw polnych, poprzez zwierzęta aż do ludzi – należało 
według prawa do Boga (por.: Rdz 4, 4; Wj 13, 11–16). 
Czyniono to na pamiątkę ocalenia pierworodnych Izraela 
w Egipcie, w czasie nocy paschalnej. Składanie wykupu 
za ludzi było przeciwstawieniem się kultom pogańskim, 
gdzie składano w ofierze bożkom pierworodne dzieci. 
Przepis prawa o wykupie miał zatem pokazać, że Pan 
brzydzi się ofiarami z ludzi.
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Z życia ParaFii listopad
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07.11 – 74. rocznica aresztowania 
bł. bp. Michała Kozala, kapłanów  

i nauczycieli włocławskich

O godz. 18.00 w piątek 7 XI w katedrze bp Wie-
sław Mering przewodniczył Eucharystii sprawowanej 
w75. rocznicę aresztowania bł. bp. Michała Kozala, 
nauczycieli, katechetów i  kapłanów włocławskich. 
We Mszy św. uczestniczyli też bp Stanisław Gębicki, 
bp Bronisław Dembowski oraz poczty sztandarowe 
szkół włocławskich. Ks. kanclerz Artur Niemira, który 
wygłosił homilię, zastanawiał się, czego nas nauczyli 
świadkowie tamtego wydarzenia. Po zakończeniu Mszy 
św. jej uczestnicy przeszli do miejsca upamiętniającego 
to aresztowanie przy ul. Wojska Polskiego, gdzie złożyli 
kwiaty i zapalili znicze.

09.11 – VI Dzień Solidarności  
z Kościołem Prześladowanym

W drugą niedzielę listopada Kościół w Polsce obchodzi 
Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym. Tego 
dnia modliliśmy się w katedrze za chrześcijan w Syrii. 
Przez cały dzień trwała też zbiórka pieniędzy do puszek. 

11.11 – Narodowe Święto 
Niepodległości

We wtorek 11 XI Mszy św. o godz. 11.00 w intencji 
Ojczyzny przewodniczył ks. prał. Radosław Nowacki. On 
też wygłosił homilię. W Eucharystii uczestnili przedstawi-
ciele władz miejskich i samorządowych. Po zakończonej 
Mszy św. krótkie przemówienie na placu przed katedrą 
do wygłosił zgromadzonych Prezydent Miasta. Następnie 
uczestnicy odśpiewali hymn narodowy.

16.11 – Wizyta nuncjusza 
apostolskiego

W niedzielę 16 XI włocławska katedra gościła nuncju-
sza apostolskiego w Polsce abp. Celestino Migliore. Nun-
cjusz przewodniczył Eucharystii i wygłosił homilię, którą 
zamieściliśmy w tym numerze. Abp Migliore poświęcił 
też nowy witraż w bazylice katedralnej przedstawiają-
cy Matkę Bożą z Guadalupe. Nuncjusz poświęcił także 
odremontowany gmach klerycki w WSD.

29.11 – Rozpoczęcie nowego  
roku liturgicznego

W sobotę 29 XI, o godz. 17.00 modlitwa pierwszymi 
nieszporami pierwszej niedzieli Adwentu rozpoczęła 
nowy rok liturgiczny w naszej diecezji. Nieszporom prze-
wodniczył ks. bp Stanisław Gębicki, a homilię wygłosił 
ks. prał. Radosław Nowacki. Przed błogosławieństwem 
zostały poświęcone wieńce adwentowe, które przynieśli 
ze sobą wierni.
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Duszpasterze Parafii katedralnej we włocławku

kalenDarium
najBliżsZycH urocZystości

i wyDarZeŃ ParaFialnycH

gruDZieŃ
6 – Wspomnienie św. Mikołaja Biskupa.
8 – Uroczystość Niepokalanego Poczęcia 

Najświętszej Maryi Panny.
12 – Wspomnienie Matki Bożej z Guadalupe.
19–21 – Adwentowe rekolekcje parafialne.
21 – Wizytacja kanoniczna parafii, sakrament 

bierzmowania „dla dorosłych”, godz. 12.30.
24 – O północy Msza święta zwana „Pasterką”.
25 – Uroczystość Narodzenia Pańskiego.
26 – Wspomnienie św. Szczepana, pierwszego 

męczennika.
28 – Niedziela Świętej Rodziny.
31 – Msza święta dziękczynna za miniony rok 

kalendarzowy, godz. 17.00. 

MSZA ŚWIętA rOrAtNIA 
poniedziałek – piątek, godz. 18.00

ZAPrASZAMY

Program wizyty duszpasterskiej
na pierwszy tydzień:

27.12. (sobota) – od 9.30: 
ul. Karnkowskiego, plac Kopernika,
ul. Bednarska, ul. Zamcza,
ul. Wyszyńskiego 4, ul. Gdańska, Bulwary 

29.12. (poniedziałek) – od 16.00: 
ul. Tumska, ul. Kowalska

30.12. (wtorek) – od 16.00: 
ul. Ceglana, ul. Wąska

Rekolekcje
adwentowe

w bazylice katedralnej
prowadzi: o. tomasz Góralczyk OSPPE

19 grudnia (piątek)
Msze święte – 7.00; 9.00; 18.00

20 grudnia (sobota)
Msze święte – 7.00; 9.00; 18.00

21 grudnia (niedziela)
Msze święte – 7.00; 8.00; 9.30; 11.00; 12.30; 

18.00

† Janina Maria Tutak
† s. Barbara Otto
† Eleonora Szelągowska
† Marek Wasierzyński
† Dariusz Kiljan
† Genowefa Maciejewska
† Marek Redmerski

† Bogumiła Teresa Piernikowska
† Magdalena Kotowska-Kędzierska

Zmarli:

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

• Octavian Krzysztof Boruń
• Maja Górzyńska
• Małgorzata 

Szpejenkowska
• Aleksander Rymarkiewicz

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

ochrzczeni:
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Stał się cud wielki
– na ziemię zstąpił

Pan Wszechrzeczy.
św. Efrem Syryjczyk

Stając przed niepojętą tajemnicą
przyjścia na świat Syna Bożego, 

życzymy wszystkim Parafianom i Gościom, 
aby przychodzący Bóg rodził się
w naszych sercach każdego dnia, 

wypełniając je radością i miłością.
Niech Boże Narodzenie nie będzie dla nas 

tylko sentymentalnym świętem. 
Pozwólmy, aby Pan Jezus działał w nas i przez nas. 

Cieszmy się, bo oto Bóg narodził się dla nas!

Błogosławionych Świąt Bożego Narodzenia

życzą
ks. Radosław Nowacki, proboszcz parafii katedralnej,

wraz z Duszpasterzami
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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

6 stycznia 2015 r.

Zapraszamy

Patronat: J.E. ks. bp Wiesław A. Mering

rozpoczęcie: godz. 10.00 – Zielony Rynek

Trasa: Zielony Rynek, Bojańczyka, Warszawska, 
Plac Wolności, Brzeska.

Punkt docelowy: bazylika katedralna


