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Z naucZania kościoła

Homilia
PaPieża FrancisZka

msza św. pasterska
Bazylika św. Piotra, 24 Xii 2014 r.

„Naród kroczący w ciemnościach ujrzał światłość 
wielką; nad mieszkańcami kraju mroków światło za-
błysło” (Iz 9, 1). „Stanął przy nich [pasterzach] anioł 
Pański i chwała Pańska zewsząd ich oświeciła” (Łk 2, 9). 
W ten sposób liturgia tej świętej nocy Bożego Narodzenia 
przedstawia nam narodziny Zbawiciela: jako światło 
przenikające i rozpraszające najgęstsze ciemności. Obec-
ność Pana pośród swego ludu przekreśla ciężar porażki 
i smutek niewoli, zaprowadzając radość i wesele.

Również my, w tę błogosławioną noc, przyszliśmy do 
domu Boga, przechodząc przez ciemności otaczające 
ziemię, ale prowadzeni płomieniem wiary oświecającym 
nasze kroki i ożywiani nadzieją znalezienia „wielkiego 
światła”. Otwierając nasze serce, także i my możemy 
podziwiać cud tego Dziecka-Słońca, które rozświetla 
horyzont, przychodząc z wysoka.

Źródło ciemności otaczającej świat ginie w nocy wszech-
czasów. Powróćmy myślą do mrocznej chwili, w której 
popełniono pierwszą zbrodnię ludzkości, gdy ręka Kaina, 
zaślepionego nienawiścią zadała śmiertelny cios bratu, 
Ablowi (Rdz 4, 8). W ten sposób bieg dziejów został nazna-
czony przemocą, wojnami, nienawiścią, prześladowaniem. 
Ale Bóg, który złożył swoje nadzieje w człowieku, stwo-
rzonym na Jego obraz i podobieństwo, oczekiwał. Czekał 
tak długo, że być może w pewnym momencie powinien 
był zrezygnować. Natomiast nie mógł zrezygnować, nie 
mógł się zaprzeć samego siebie (por. 2 Tm 2, 13). Dlatego 
nadal cierpliwie oczekiwał wobec zepsucia ludzi i narodów.

Na drodze dziejów, światło prześwitujące ciemność 
ukazuje nam, że Bóg jest Ojcem i że Jego cierpliwa wier-
ność jest mocniejsza niż ciemności i zepsucie. Na tym 
polega wieść nocy Bożego Narodzenia. Bogu obcy jest 
wybuch gniewu i zniecierpliwienia; jest zawsze na miej-
scu, jak ojciec z przypowieści o synu marnotrawnym, 
czekając, aby dostrzec z daleka powrót straconego syna.

Proroctwo Izajasza zapowiada wzejście wielkiego świa-
tła, które przenika ciemność. Rodzi się Ono w Betlejem 
i zostaje przyjęte kochającymi rękoma Maryi, miłością 
Józefa, zdumieniem pasterzy. Gdy aniołowie ogłosili 
pasterzom narodziny Odkupiciela, czynili to następują-
cymi słowami: „A to będzie znakiem dla was: Znajdzie-
cie Niemowlę, owinięte w pieluszki i leżące w żłobie” 
(Łk 2, 12). „Znakiem” jest pokora Boga doprowadzona do 
skrajności; jest miłość, z jaką w tę noc przyjął On naszą 
słabość, nasze cierpienia, nasze lęki, nasze pragnienia 
i nasze ograniczenia. Orędzie, którego wszyscy oczekiwali, 
którego wszyscy poszukiwali w głębi swojej duszy, było 
nie czym innym jak czułością Boga: Bóg patrzący na nas 
oczyma pełnymi miłości, który akceptuje naszą nędzę, 
Bóg zakochany w naszej małości.

W tę świętą noc, gdy kontemplujemy dopiero co na-
rodzone i położone w żłobie Dzieciątko Jezus, jesteśmy 
zachęceni do refleksji. Jak przyjmujemy czułość Boga? 
Czy pozwalam, aby On do mnie dotarł, objął mnie, czy 
też przeszkadzam Jemu się zbliżyć? „Ależ ja szukam 
Pana” – możemy odrzec. Jednak najważniejszą rzeczą nie 
jest poszukiwanie Go, ale pozwolenie, aby to On mnie 
odnalazł, obdarzył serdeczną pieszczotą. Samą swoją 
obecnością Dzieciątko stawia nam następujące pytanie: 
czy pozwalam Bogu, aby mnie kochał?

I jeszcze jedno: czy mamy odwagę, by z czułością 
przyjąć sytuacje trudne i problemy ludzi stojących wokół 
nas, czy raczej wolimy rozwiązania bezosobowe, być 
może skuteczne, ale pozbawione ciepła Ewangelii? Jak 
bardzo dzisiejszy świat potrzebuje czułości!

Odpowiedź chrześcijanina nie może być inna od tej, 
jaką Bóg daje naszej małości. Do życia należy podchodzić 
z dobrocią, z łagodnością. Kiedy uświadamiamy sobie, 
że Bóg jest rozmiłowany w naszej małości, że On sam 
czyni się malutkim, aby lepiej z nami się spotkać, to nie 
możemy nie otworzyć drzwi naszego serca i prosić Go: 
„Panie, pomóż mi być takim jak Ty, obdarz mnie łaską 
czułości w najtrudniejszych okolicznościach życia, daj 
mi łaskę bliskości w obliczu każdej potrzeby, łagodności 
w każdym konflikcie”.

Drodzy Bracia i Siostry, w tę świętą noc kontempluje-
my żłóbek: tam „Naród kroczący w ciemnościach ujrzał 
światłość wielką” (Iz 9, 1). Widzieli ją ludzie prości, gotowi 
do przyjęcia daru Bożego. Natomiast przeciwnie, nie wi-
dzieli jej ludzie zarozumiali, pyszni, ustanawiający prawa 
według swoich osobistych kryteriów, ludzie przyjmujący 
postawę zamknięcia. Spójrzmy na żłóbek i módlmy się, 
prosząc Maryję Pannę: „O Maryjo, pokaż nam Jezusa!”.



33

Z orędZia na światowy dZień Pokoju
Coraz bardziej rozpowszechniona plaga wyzysku jest wyzwaniem dla każdego z nas, żebyśmy się temu przeciw-

stawili. Orędzie papieża Franciszka na Światowy Dzień Pokoju chce wyrwać nas z obojętności.

„Zadajmy sobie pytanie, czy my, jako wspólnoty lub 
jako osoby, czujemy się poruszeni, kiedy w życiu codzien-
nym spotykamy się, czy mamy do czynienia z osobami, 
które mogłyby być ofiarami handlu ludźmi, lub gdy sta-
jemy przed wyborem, czy kupić produkty, które – biorąc 
na zdrowy rozsądek – mogły być wytworzone metodą 
wyzysku innych osób. Niektórzy z nas, powodowani obo-
jętnością, czy też rozproszeni przez codzienne problemy 
lub z przyczyn ekonomicznych, przymykają na to oczy. 
Natomiast inni postanawiają zrobić coś pozytywnego, 
zaangażować się w działalność stowarzyszeń społeczeń-
stwa obywatelskiego lub wykonywać drobne codzienne 
gesty – te gesty mają wielką wartość! – jak odezwanie 
się, przywitanie, powiedzenie «dzień dobry» czy uśmiech, 
które nic nas nie kosztują, a mogą dać nadzieję, otworzyć 
drogi, zmienić życie osoby, której życie jest niewidzialne, 
a także zmienić nasze życie w zetknięciu z tą rzeczywi-
stością” – pisze papież Franciszek w orędziu na Światowy 
Dzień Pokoju, obchodzony 1 stycznia 2015 r.

Papieskie orędzie zwraca uwagę, że coraz bardziej roz-
powszechnia się plaga wyzysku człowieka przez czło-
wieka. Zjawisko to przybiera różne formy i prowadzi do 
pogwałcenia podstawowych praw drugiego człowieka 
oraz unicestwienia jego wolności i godności. Jak czytamy, 
„pomimo że wspólnota międzynarodowa przyjęła liczne 
porozumienia w celu położenia kresu niewolnictwu we 
wszystkich jego formach i zainicjowała różne strategie, 
by zwalczyć to zjawisko, dziś nadal miliony osób – dzieci, 
mężczyzn i kobiet w każdym wieku – są pozbawiane 
wolności i zmuszane do życia w warunkach zbliżonych do 
niewolnictwa”. Papież pochyla się nad losem pracowników, 
także nieletnich, zatrudnianych na nieludzkich warunkach 
w przemyśle, migrantów zmuszonych do życia w sytuacji 
nielegalności, osób zmuszanych do prostytucji.

„Dziś, podobnie jak w przeszłości, u podstaw niewol-
nictwa leży koncepcja osoby ludzkiej, która dopuszcza 
możliwość traktowania jej jak przedmiot” – podkreśla 
Papież. Do przyczyn niewolnictwa trzeba zaliczyć także 
ubóstwo. „Nierzadko ofiarami handlu ludźmi i niewol-
nictwa są osoby, które szukały sposobu wyjścia z sy-
tuacji skrajnego ubóstwa, często wierząc fałszywym 
obietnicom zatrudnienia, a zamiast tego wpadły w sieci 
organizacji przestępczych, zajmujących się handlem 
ludźmi. Sieci te umiejętnie korzystają z nowoczesnych 
technologii informatycznych, aby wabić dzieci i młodych 
ludzi w każdym zakątku świata” – pisze Ojciec Święty. 
Zwraca także uwagę na korupcję ludzi gotowych na 
wszystko oraz konflikty zbrojne i terroryzm, które sprzy-
jają wykorzystywaniu innych.

Papież docenia pracę zgromadzeń zakonnych, zwłaszcza 
żeńskich, która „wyraża się głównie w trzech dziełach: 
pomocy dla ofiar, ich rehabilitacji pod względem psycho-
logicznym i wychowawczym oraz ich reintegracji w spo-
łeczeństwie, w którym się znalazły lub w ojczyźnie”. Ale 
jednocześnie papież wskazuje na potrzebę zaangażowania 
instytucji państwowych i wszystkich obywateli, aby sku-
tecznie przeciwdziałać niewolniczemu traktowaniu ludzi.

Państwa powinny czuwać nad ustawodawstwem 
w zakresie imigracji, pracy, adopcji, przenoszenia firm 
i komercjalizacji towarów. Organizacje międzyrządowe 
powinny współpracować w zakresie inicjatyw w celu 
zwalczania międzynarodowych sieci zorganizowanej 
przestępczości, które zajmują się handlem ludźmi i niele-
galnym przemytem migrantów. Przedsiębiorstwa muszą 
zapewniać swoim pracownikom godne warunki pracy 
i godziwe wynagrodzenie. Każdy człowiek powinien zaś 
być bowiem świadomy, że „kupno jest zawsze aktem 
moralnym, nie tylko ekonomicznym” – o czym pouczał 
Benedykt XVI w encyklice Caritas in veritate.

„Globalizacja obojętności, która dziś jest ciężarem 
w życiu tak wielu sióstr i braci, wzywa nas, byśmy stali 
się budowniczymi globalizacji solidarności i braterstwa, 
która będzie mogła przywrócić im nadzieję i sprawić, by 
z odwagą na nowo wyruszyli w drogę przez problemy na-
szych czasów i nowe perspektywy, jakie niesie ona z sobą, 
a Bóg składa w nasze ręce” – zachęca papież Franciszek.

Temat orędzia – „Już nie niewolnicy, lecz bracia” – 
nawiązuje do Listu św. Pawła do Filemona, w którym 
Apostoł prosi swojego współpracownika o przyjęcie 
Onezyma, byłego niewolnika tegoż Filemona, obecnie 
chrześcijanina, a więc, według Pawła, godnego tego, 
by go uznać za brata. Papież zaznacza, że „braterstwo 
stanowi sieć relacji o fundamentalnym znaczeniu dla 
budowania rodziny ludzkiej, stworzonej przez Boga”.

Źródło: www.episkopat.pl
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życZenia BiskuPa 
włocławskiego

na Boże narodZenie 
2014 r.

Drodzy Bracia i Siostry 
– Diecezjanie Włocławscy,
Czcigodni Bracia Moi w Kapłaństwie,

Stoimy przed żłóbkiem, podejmując po raz kolejny 
pytanie o powód, dla którego Bóg przyszedł do czło-
wieka! Różne nasze odpowiedzi da się streścić w tej 
najważniejszej: chciał być jeszcze bliżej, chciał pozwolić 
się poznać w swoim Synu, pragnął zmniejszyć dystans 
między sobą a nami.

W uroczystej liturgii Bożego Narodzenia dziękujemy 
Panu za to wszystko, a jednocześnie uświadamiamy 
sobie, iż takiego wyniesienia człowieka, jakie dokonało 
się w Chrystusie, nic nie zastąpi i nikt nie powtórzy. Na-
sza ludzka natura, mimo całej biedy i braków, wybrana 
została przez Ojca na mieszkanie dla Odwiecznego Syna.

Boże Narodzenie wlewa w serca ludzi pokój, 
szczęście i wdzięczność, Napełnieni nimi za-
trzymujemy się przy żłóbku jak pasterze czy 
Mędrcy. Źródłem naszego szczęścia staje 
się fakt, że odtąd Jezus zawsze już po-
zostaje dla wiernych bliski, podobny do 
nas, będący Panem i Władcą, lecz także 
niezawodnym Przyjacielem!

Świadomi otrzymanych darów, 
wdzięczni Bogu za nie, życzmy sobie 
wzajemnie trwania przy Dzieciątku, po-
głębiania z Nim więzi, wzrostu w „mą-
drości i łasce”! Bądźmy szczęśliwi z wejścia 
Pana w naszą codzienność i podporządkujmy 
ją Chrystusowi! Niech taka postawa napełni 
pokojem i błogosławieństwem nasze życie, rodziny 
i całą ukochaną Ojczyznę!

+Wiesław Mering
Biskup Włocławski
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kościół i świat

święto chrztu Pańskiego
W pierwszą niedzielę po Uroczystości Objawienia Ko-

ściół obchodzi Święto Chrztu Pańskiego. Podczas Chrztu 
w Jordanie Jezus objawił się jako Syn Boży, oczekiwany 
przez Naród Wybrany – Mesjasz. 

Najstarszej tradycji tego święta należy szukać w liturgii 
Kościoła wschodniego. Pomimo wyraźnego udokumen-
towania w Ewangeliach chrzest Jezusa nie posiadał 
w liturgii rzymskiej oddzielnego wspomnienia, aż do 
1955 roku, kiedy to ustanowiono na dzień 13 stycznia 
wspomnienie chrztu Jezusa Chrystusa.

Ewangeliści dokładnie opisali chrzest Pana Jezusa 
w Jordanie. Jezus miał wtedy trzydzieści lat (od tego 
wieku zwyczaj żydowski pozwalał występować publicznie 
i nauczać). Przyszedł nad Jordan, by z rąk Jana Chrzciciela 
przyjąć chrzest. Sam nie miał grzechu, nie musiał się na-
wracać, do czego nawoływał Jan, jednak będąc Bogiem, 
nie odsunął się od ludzi, ale wraz z nimi przyjął chrzest. 

Podczas tego wydarzenia nastąpiło także pierwsze po-
jawienie się w postaci widzialnej Trójcy Świętej: Bóg Oj-
ciec przemawia. Syn Boży jest w postaci ludzkiej, a Duch 
Święty pojawia się nad Nim w postaci gołębicy. Jest to 
epifania trynitarna, czyli Objawienie Trójcy Świętej. Od 

uroczystego aktu chrztu Chrystus rozpoczął swoją misję 
nauczania ludu. 

Św. Jan Apostoł podaje miejsce, gdzie miał być 
ochrzczony Jezus: „Działo się to w Betanii po drugiej 
stronie Jordanu, gdzie Jan udzielał chrztu” (J 1, 28). Jako 
dawną Betanię Zajordańską (była bowiem także Betania 
Przedjordańska ok. 3 km od Jerozolimy, gdzie mieszkał 
Łazarz z Marią i Martą) wskazuje się dzisiejsze Chirbet 
el Medesz, gdzie znajduje się potok, wpływający do Jor-
danu, zasilony w wodę nawet w upalne lata. Po stronie 
izraelskiej jest to Kasr al-Jahud. Tu według biblistów miał 
się ukrywać kiedyś Eliasz. Tu osiemset lat po nim miał 
wystąpić Jan Chrzciciel. W pobliżu Jordan jest bardzo 
płytki, tak, że tędy właśnie prowadził szlak ze wschodu 
na zachód. Wykorzystał tę dogodną sytuację brodu Jan 
Chrzciciel, aby zwiastować Mesjasza i przygotować ludzi 
na jego przyjście.

W liturgii Święto Chrztu Pańskiego kończy okres Bo-
żego Narodzenia. W tym dniu po raz ostatni śpiewa się 
w czasie liturgii kolędy. W Polsce zgodnie z wielowiekową 
tradycją i zwyczajem kolędy śpiewa się do 2 lutego, czyli 
do Święta Ofiarowania Pańskiego. Do tego dnia można 
też zachować szopkę.

Wymiar sakramentu chrztu świętego, który my otrzy-
mujemy, jest zupełnie inny. Chrzest gładzi w nas grzech 
pierworodny, zachowując jednak jego skutki, jak skłon-
ność do czynienia zła, choroby i nieuchronność śmierci. 
Chrzest włącza nowo ochrzczonego w społeczność Ko-
ścioła. Święty Paweł Apostoł nazywa Kościół Mistycznym 
Ciałem Chrystusa, w którym Jezus jest „Głową”, a wszyscy 
ochrzczeni poszczególnymi członkami. W ten sposób 
uświadamiamy sobie naszą odpowiedzialność za siebie 
nawzajem w życiu w łasce Bożej.

Z Niedzielą Chrztu Pańskiego związana jest tradycja 
błogosławieństwa wody, którą po Mszy Świętej wierni 
zabierają do domów. Spotyka się także zwyczaj „po-
żegnania żłóbka” podczas wieczornego nabożeństwa. 
Po rozebraniu żłóbka można na jego miejscu umieścić 
księgę Pisma Świętego i świecę jako znak Pana Jezusa, 
który naucza i oświeca swój lud.

Z Ewangelii wg św. Mateusza (3, 13–17)

Wtedy przyszedł Jezus z Galilei nad Jordan do Jana, 
żeby przyjąć chrzest od niego. Lecz Jan powstrzymy-
wał Go, mówiąc: To ja potrzebuję chrztu od Ciebie, 
a Ty przychodzisz do mnie? Jezus mu odpowiedział: 
Pozwól teraz, bo tak godzi się nam wypełnić wszyst-
ko, co sprawiedliwe. Wtedy Mu ustąpił. A gdy Jezus 
został ochrzczony, natychmiast wyszedł z wody. A oto 
otworzyły Mu się niebiosa i ujrzał Ducha Bożego 
zstępującego jak gołębicę i przychodzącego na Niego. 
A głos z nieba mówił: Ten jest mój Syn umiłowany, 
w którym mam upodobanie.
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różaniec modlitwą kościołaświęta agnieszka – zaślubiona chrystusowi

Agnieszka była w starożytności jedną z bardziej popularnych świętych. Piszą o niej św. Ambroży, św. Hieronim, 
papieże: św. Damazy i św. Grzegorz I Wielki oraz wielu innych. Jako 12-letnia dziewczynka, pochodząca ze sta-
rego rodu, miała ponieść męczeńską śmierć na stadionie Domicjana około 305 roku. Na tym miejscu dzisiaj jest 
Piazza Navona – jedno z piękniejszych i bardziej uczęszczanych miejsc Rzymu. Tuż obok, nad grobem męczennicy, 
wzniesiono bazylikę pod jej wezwaniem, w której 21 stycznia – zgodnie ze starym zwyczajem – poświęca się 
dwa białe baranki.

Kolekta ze wspomnienia św. Agnieszki

Wszechmogący, wieczny Boże, Ty wybierasz to, co słabe w oczach świata, aby zawstydzić to, co mocne, 
spraw abyśmy naśladowali stałość w wierze św. Agnieszki, męczennicy, której narodziny dla nieba obchodzimy. 
Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, 
Bóg przez wszystkie wieki wieków. 

Według przekazów o rękę Agnieszki, która złożyć 
miała wcześniej ślub czystości, rywalizowało wielu 
zalotników, a wśród nich 
pewien młody rzymski 
szlachcic oczarowany jej 
urodą. Ona jednak odrzu-
ciła wszystkich, mówiąc, że 
wybrała Małżonka, którego 
nie potrafią zobaczyć oczy 
śmiertelnika. Zalotnicy 
oskarżyli ją, że jest chrze-
ścijanką. Doprowadzona 
przed sędziego nie uległa 
ani łagodnym namowom, 
ani groźbom.

Wobec tego odesłano 
ją do domu publicznego, 
ale jej postać budziła taki 
szacunek, że żaden z męż-
czyzn nie śmiał się zbliżyć 
do niej. Jeden, który próbo-
wał, został porażony ślepo-
tą i upadł w konwulsjach. 
Agnieszka wyszła z domu 
rozpusty czysta.

Zalotnicy znów zaczęli 
więc podburzać sędziego. 
Dziewczyna została rzuco-
na w ogień, a kiedy wyszła 
z niego nietknięta, skazano 
ją na ścięcie. „Udała się na 
miejsce kaźni – mówi św. 
Ambroży – szczęśliwsza niż 
inne, które szły na swój ślub”. Wśród powszechnego 
płaczu ścięto jej głowę.

Jedna z legend podaje, że całkowicie obnażoną 
św. Agnieszkę rzucono na pastwę spojrzeń tłumu. W spo-

sób cudowny okryła się wte-
dy płaszczem włosów (ten 
epizod przypomina nieco 
historię lady Godivy z XI w., 
żony lorda Coventry).

Imię Agnieszki jest wy-
mieniane w Pierwszej mo-
dlitwie eucharystycznej – 
Kanonie rzymskim.

Agnieszka jest patronką 
dzieci, panien i ogrodników.

Artyści przedstawiają 
Agnieszkę z barankiem, bo 
łacińskie imię Agnes wy-
wodzi się zapewne od ła-
cińskiego agnus – baranek. 

Zgodnie ze zwyczajem 
pochodzącym z XVI w. we 
wspomnienie św. Agnieszki 
poświęca się dwa baranki 
(dawniej hodowali je trapi-
ści w rzymskim opactwie 
Tre Fontane znajdującym się 
w miejscu ścięcia św. Paw-
ła, a następnie przekazuje 
się je siostrom zakonnym 
(najpierw były to klaryski, 
potem benedyktynki, a dziś 
nazaretanki). Z  ich wełny 
zakonnice wyrabiają paliu-
sze, które papież nakłada 

29 czerwca (Świętych Apostołów Piotra i Pawła) świeżo 
mianowanym metropolitom Kościoła katolickiego.

Św
ięta Agnieszka, M

istrz z G
órnej Szw

abii, ok. 1480
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św. tomasz z akwinu – doktor anielski 

W kalendarzu liturgicznym 28 stycznia obchodzimy wspomnienie św. Tomasza z Akwinu. Twórca szkoły scho-
lastycznej, autor wielu ważnych dzieł filozoficznych i teologicznych. Z pewnością prawie wszyscy słyszeli o Sumie 
teologicznej i argumentach na istnienie Boga, które podał Akwinata. Nie zawsze też uświadamiamy sobie, że jeden 
z piękniejszych hymnów eucharystycznych Zbliżam się w pokorze (Adoro Te devote) napisał właśnie św. Tomasz. 
W swoich pismach w 639 miejscach zajmował się zagadnieniami aniołów, stąd jego przydomek. Jednak w miejsce 
tradycyjnego życiorysu proponujemy poznanie kilku ciekawostek z życia Akwinaty, by „oswoić” tę wielką postać.

Tekst znajdujący się przy grobie św. Tomasza z Akwinu w Tuluzie

Panie, Ty wiesz lepiej aniżeli ja sam, że się starzeję i pewnego dnia będę stary. Zachowaj mnie od zgubnego 
nawyku mniemania, że muszę coś powiedzieć na każdy temat i przy każdej okazji. Odbierz mi chęć prostowania 
każdemu jego ścieżek. Uczyń mnie poważnym, lecz nie ponurym, czynnym, lecz nienarzucającym się. Szkoda 
mi nie spożytkować wielkich zasobów mądrości, jakie posiadam, ale Ty, Panie, wiesz, że chciałbym zachować 
do końca paru przyjaciół.

Wyzwól mój umysł od niekończącego brnięcia w szczegóły i dodaj mi skrzydeł, bym w lot przechodził do 
rzeczy.Zamknij mi usta w przedmiocie mych niedomagań i cierpień, w miarę jak ich przybywa, a chęć wylicze-
nia ich staje się z upływem lat coraz słodsza. Nie proszę o łaskę rozkoszowania się opowieściami o cudzych 
cierpieniach, ale daj mi cierpliwość wysłuchania ich. Nie śmiem Cię prosić o lepszą pamięć, ale proszę Cię 
o większą pokorę i mniej niezachwianą pewność, gdy moje wspomnienia wydają się sprzeczne z cudzymi. 
Użycz mi chwalebnego poczucia, że czasami mogę się mylić. 

Zachowaj mnie miłym dla ludzi, choć z niektórymi z nich doprawdy trudno wytrzymać. Chcę być świętym, 
ale zgryźliwi starcy – to jeden ze szczytów osiągnięć szatana. Daj mi zdolność dostrzegania dobrych rzeczy 
w nieoczekiwanych miejscach i niespodziewanych zalet w ludziach. Daj mi, Panie łaskę mówienia im o tym.

Urodził się ok. 1225 r. w Rocca 
Secca w hrabstwie Akwin. Mło-
dość spędził jako oblat w benedyk-
tyńskim opactwie Monte Cassino. 
W 1239 r. opuścił klasztor i udał 
się na studia do Neapolu. Tam 
w 1244 r. wstąpił do dominika-
nów. Jego decyzji sprzeciwiła się 
rodzina. Uprowadzony przez braci 
w czasie podróży do Paryża, przez 
rok więziony był w rodzinnej po-
siadłości Rocca Secca.

* * *
Był uczniem św. Alberta Wiel-

kiego w Kolonii. W 1256 r. uzyskał 
najwyższy w tamtych czasach 
stopień naukowy – został Mi-
strzem Świętej Teologii.

* * *
Koledzy nazywali go „milczą-

cym wołem”.

* * *
W ciągu 22 lat pracy naukowej stworzył ok. 100 dzieł. 

* * *
Korzystał z pomocy kilku se-

kretarzy, czasem dyktując czte-
ry dzieła jednocześnie. Pomoc 
sekretarzy była konieczna także 
dlatego, że Tomasz miał bardzo 
niewyraźny charakter pisma.

* * *
Rozmyślając często zapominał 

o prozaicznych czynności np. po-
siłku i siedzący obok bracia mu-
sieli mu przypominać o jedzeniu.

* * *
6 grudnia 1273 r. Tomasz prze-

żył silne doświadczenie mistycz-
ne i kryzys zdrowotny, w wyniku 
których przestał dyktować swoje 
teksty.

* * *
Po krótkiej chorobie zmarł 

w  drodze na sobór w Lyonie 
w opactwie cystersów w Fossa-

nuova dnia 7 marca 1274 r.

Św
ięty Tom

asz z Akw
inu, Carlo Crivelli, ok. 1476
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Co roku na Tydzień Modlitw o Jed-
ność Chrześcijan przygotowywane 
są materiały z tekstami biblijnymi, 
rozważaniami, modlitwami, propo-
zycjami liturgii nabożeństw itp. Od 
1966 r. materiały te przygotowują 
razem Komisja „Wiara i Ustrój” Świa-
towej Rady Kościołów oraz Papieska 
Rada (wcześniej Sekretariat) ds. Po-
pierania Jedności Chrześcijan. Polską 
wersję broszury z materiałami od 
1998 r. wspólnie opracowują Polska 
Rada Ekumeniczna oraz Rada ds. Ekume-
nizmu Konferencji Episkopatu Polski. Od 
1975 r. co roku materiały przygotowywane 
są przez grupy chrześcijan z poszczególnych 
krajów. Materiały na 2012 r. opracowała 
grupa polska.

W 1908 roku dwaj anglikańscy duchow-
ni Amerykanin Spencer Jones i Anglik Paul 
Wattson zorganizowali trwające tydzień 
modlitwy o jedność Kościoła. Zaproponowa-
li, aby modlić się o taką jedność, jakiej dla 
swego Kościoła chce Jezus Chrystus. 
Pomysł ten nie zyskał jednak zbyt wie-
lu zwolenników. W 1919 r. Święte Ofi-
cjum wydało nawet dekret zakazujący 
katolikom udziału w jakichkolwiek 
spotkaniach organizowanych przez 
inne Wspólnoty, zwłaszcza jeśli ich 
tematem miałaby być jedność Kościo-
ła, choć już w 1894 r. papież Leon XIII 
zachęcał do przeprowadzenia oktawy 
modlitwy o jedność 
w kontekście Zesła-
nia Ducha Święte-
go. 

W 1909 r. Paul 
Wattson przeszedł 
na katol icyzm 
i  wraz z założoną 
przez siebie grupą 
propagował idee 

ekumenizmu. W latach trzydziestych 
XX w. myśl ekumeniczną podchwycił 
i zaczął propagować francuski du-
chowny, ks. Paul Couturier. W 1936 r. 
jako pierwszy katolik zorganizował 
w Lyonie tydzień modlitw o jedność 
Kościoła, jakiej chce Bóg. Był on głę-
boko przekonany, że droga do jedności 
wiedzie przez modlitwę, spotkania 
międzywyznaniowe, nawiązywanie 
przyjaźni i relacji między chrześcijana-

mi z różnych Kościołów oraz wspólne 
działanie. Udało mu się przekonać swego 
biskupa, żeby udzielił mu specjalnego po-
zwolenia na kontakty z niekatolikami, choć 
episkopat dosyć podejrzliwie przyglądał się 
jego poczynaniom. 

W 1949 roku Stolica Apostolska wydała 
instrukcję, która przychylniej spojrzała na 
ruch ekumeniczny.

W 1958 roku po raz pierwszy propozycje 
nabożeństw na Tydzień Ekumeniczny zostały 
wspólnie opracowane przez Kościół katolicki 

i Światową Radę Kościołów.
Sobór Watykański II w Dekrecie o eku-

menizmie modlitwę uznał za duszę ru-
chu ekumenicznego, także tę zanoszoną 
wspólnie z chrześcijanami innych wy-
znań. Wkrótce po ogłoszeniu Dekretu 
o ekumenizmie kard. August Bea mówił 
o początku „długiej jeszcze drogi, któ-
ra przecież pewnego dnia, w którym 
będzie się Panu podobało, doprowadzi 

do upragnionej jed-
ności”.

* * *
Temat Tygodnia 

Modlitw o Jedność 
Chrześcijan w roku 
2015 to: Jezus rzekł 
do Samarytanki: 
„Daj mi pić” (J 4, 7).

tydzień modlitw o jedność chrześcijan

Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan jest obchodzony na całym świecie już od ponad stu lat. Jest on corocz-
nie okazją nie tylko do wspólnej modlitwy, ale także lepszego poznania się i zbliżenia członków różnych tradycji 
wyznaniowych. Co roku w dniach 18–25 stycznia chrześcijanie różnych wyzwań spotykają się na całym świecie na 
ekumenicznych nabożeństwach, modlitwach, konferencjach, koncertach. Zwyczajem przyjętym na nabożeństwach 
w ramach Tygodnia Modlitw jest gościnna wymiana kaznodziei – w kościele danego wyznania kazanie wygłasza 
duchowny innej denominacji.

Symbol ekumenizmu

Br. Roger Schutz, założyciel wspólnoty Taize

Ks. Paul Couturier

Modlitwa o jedność
(ks. Paul Couturier)

Panie Jezu, który modliłeś się, by wszyscy stanowili jedno,
prosimy Cię o jedność chrześcijan,

tak, jak Ty chcesz i środkami, jakimi Ty pragniesz.
Niech Twój Duch pozwoli nam doświadczyć cierpienia podziałów,
zobaczyć nasz grzech oraz mieć nadzieję ponad wszelką nadzieję. 
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Przez „Ruch ekumeniczny” rozumie się działalność 
oraz przedsięwzięcia zmierzające do jedności chrześci-
jan, zależnie od różnych potrzeb Kościoła i warunków 
chwili, jak np.: najpierw wszelkie wysiłki celem usunięcia 
słów, opinii i czynów, które by w świetle sprawiedliwości 
i prawdy nie odpowiadały rzeczywistemu stanowi bra-
ci odłączonych, a stąd utrudniały wzajemne stosunki 
z nimi, następnie „dialog” podjęty między odpowiednio 
wykształconymi rzeczoznawcami na zebraniach chrześci-
jan z różnych Kościołów czy Wspólnot, zorganizowanych 
w duchu religijnym, w czasie którego to dialogu każdy 
wyjaśnia głębiej naukę swej Wspólnoty i podaje przej-
rzyście jej znamienne rysy (DE, n. 4).

* * *
O odnowienie jedności trosz-

czyć się ma cały Kościół, zarówno 
wierni jak i ich pasterze, każdy 
wedle własnych sił, czy to w co-
dziennym życiu chrześcijańskim, 
czy też w badaniach teologicz-
nych i historycznych. To staranie 
ujawnia już poniekąd istniejącą 
między chrześcijanami braterską 
łączność i prowadzi wedle Bożej 
łaskawości do pełnej i doskonałej 
jedności (DE, n. 5).

* * *
Niech pamiętają wszyscy wy-

znawcy Chrystusa, że tym lepiej 
posuwają naprzód sprawę jedności 
chrześcijan, a nawet ją realizują, 
im bardziej nieskazitelne usiłują 
wieść życie w duchu Ewangelii. Im 
mocniejszą więzią będą zespoleni 
z Ojcem, Słowem i Duchem, tym 
głębiej i łatwiej potrafią pomnażać 
wzajemne braterstwo (DE, n. 7).

* * *
W pewnych specjalnych okolicz-

nościach, takich jak zapowiedziane 
modły „o jedność”, oraz na zebra-
niach ekumenicznych, dopuszczal-
ne jest, a nawet pożądane zespo-

lenie katolików z braćmi odłączonymi w modlitwie. 
Taka wspólna prośba jest zapewne nader skutecznym 
środkiem uproszenia łaski jedności i właściwym podkre-
śleniem więzów, które dotąd łączą katolików z braćmi 
odłączonymi: „Gdzie bowiem dwaj albo trzej są zgro-
madzeni w imię moje, tam ja jestem pośród nich” (Mt 
18, 20) (DE, n. 8).

* * *
Współpraca wszystkich chrześcijan w żywy sposób 

wyraża to zespolenie, które ich wzajem łączy, i w peł-
niejszym świetle stawia oblicze Chrystusa Sługi. Współ-
praca ta zapoczątkowana już wśród pokaźnej liczby 
narodów, musi się, coraz bardziej udoskonalać w tych 

zwłaszcza krajach, które znajdują 
się na drodze rozwoju społecznego 
i technicznego, a przez docenianie 
godności osoby ludzkiej, popieranie 
dobra pokoju, stosowanie Ewan-
gelii do życia społecznego, rozwój 
wiedzy i sztuki w duchu chrześci-
jańskim czy też stosowanie wszel-
kich środków zaradczych przeciw 
niedostatkom naszego wieku, ta-
kim jak głód i klęski, analfabetyzm 
i nędza, brak mieszkań i nierówny 
podział dóbr. Dzięki tej współpra-
cy wszyscy wierzący w Chrystusa 
łatwo mogą się nauczyć, jak moż-
na się nawzajem lepiej się poznać 
i wyżej cenić oraz utorować drogę 
do jedności chrześcijan (DE, n. 12).

* * *
Nie ma prawdziwego ekumeni-

zmu bez wewnętrznej przemiany. 
Bo z nowości ducha przecież, z za-
parcia się samego siebie i z nie-
skrępowanego wylania miłości 
rodzą się i dojrzewają pragnienia 
jedności. Musimy więc wypraszać 
u Ducha Świętego łaskę prawdzi-
wego umartwienia, pokory i łagod-
ności w posłudze, ducha braterskiej 
wspaniałomyślności w stosunku do 
drugich (DE, n. 7).

aby wszyscy byli jedno

Zatwierdzony przez Pawła VI w dniu 21 XI 1964 r. razem z Konstytucją dogmatyczną o Kościele Lumen gentium 
i Dekretem o Kościołach Wschodnich Orientalium Ecclesiarum Dekret o ekumenizmie Unitatis redintegratio przyniósł 
tak jak całe nauczanie Vaticanum II przekonanie, że ruch ekumeniczny jest znakiem działania Ducha Świętego.
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Roku 2015 będzie Rokiem św. Jana Pawła II, Jana 
Długosza oraz Polskiego Teatru. Tych patronów wybrał 
Sejm RP. 

W podjętej w dniu 
5 grudnia 2014 r. uchwa-
le w sprawie ustanowie-
nia roku 2015 Rokiem 
św. Jana Pawła II podkre-
ślono  ogromne zaanga-
żowanie papieża Polaka 
w proces odradzania się 
polskiej niepodległości 
oraz w  propagowanie 
uniwersalnego przesłania 
o godności i prawach czło-
wieka. „Niech motywem 

przewodnim wszelkich inicjatyw wzbogacających ten Rok 
będą słowa Jana Pawła II wypowiedziane przed laty na 
Jasnej Górze: Czuwam – to znaczy także: czuję się odpo-
wiedzialny za to wielkie, wspólne dziedzictwo, któremu 
na imię Polska. To imię nas wszystkich określa. To imię nas 

wszystkich zobowiązuje” – 
czytamy w uchwale.

Sejm uczcił też pamięć 
wybitnego polskiego 
historyka i dyplomaty – 
ks. Jana Długosza. Podkre-
ślono, że jest on uważany 
za ojca polskiej historio-
grafii i heraldyki, twórcę 
wielkiego dzieła opisujące-
go dzieje państwa polskie-
go – „Roczniki, czyli Kroniki 
sławnego Królestwa Pol-
skiego”. Jego dzieła mają 

wielkie znaczenie dla polskiego dziedzictwa kulturowego.
Decyzją posłów rok 2015 będzie też Rokiem Polskiego 

Teatru. Oddamy hołd ludziom i instytucjom tworzącym 
polski teatr, który jest ważnym obszarem życia kul-

turalnego i społecznego. 
W ustawie podkreślono 
przypadające w przyszłym 
roku 250-lecie istnie-
nia Teatru Narodowego 
w Warszawie oraz Teatru 
Wielkiego – Opery Naro-
dowej.

Patronami roku 2014 
byli: Jan Karski, Oskar Kol-
berg oraz św. Jan z Dukli.

Już od pięćdziesięciu lat ka-
tolicy w Polsce mogą korzystać 
z Biblii Tysiąclecia. Ten przekład 
Pisma Świętego z języków ory-
ginalnych, zainicjowany przez 
benedyktynów z Tyńca, został 
wydany przez Pallottinum po raz 
pierwszy w 1965 roku. 

Biblia Tysiąclecia to najpopu-
larniejsze narodowe wydanie 

Pisma Świętego. Zawiera jedyny polski tekst Pisma 
Świętego zatwierdzony do stosowania w liturgii przez 
Konferencję Episkopatu Polski, komentarze – przypisy, 
mapy oraz podręczny słownik biblijny.

O planach przetłumaczenia Biblii z języków oryginal-
nych poinformował we wrześniu 1958 r. na odbywają-
cym się w Lublinie zjeździe teologicznym o. Augustyn 
Jankowski OSB. Rok później opactwo tynieckie wraz 
z Wydawnictwem Pallottinum podjęło się realizacji tego 
przedsięwzięcia. 

Redaktorem naukowym pierwszego wydania został 
o. Jankowski, a redaktorem ze strony Wydawnictwa 
Pallottinum – ks. Kazimierz Dynarski SAC. 

Tłumaczenie nazwano początkowo Biblią Tyniecką. 
Ukazało się ono na rok przed milenijną rocznicą chrztu 
Polski i dlatego ostatecznie nazwano je Biblią Tysiącle-
cia. Pierwsze egzemplarze Biblii kard. Stefan Wyszyński 
otrzymał w sierpniu 1965 r. Prymas wręczył je także 
papieżowi Pawłowi VI.

Było to pierwsze tłumaczenie całej Biblii na język polski 
od ponad 350 lat, czyli od Biblii Jakuba Wujka. Nakład 
pierwszego wydania Biblii Tysiąclecia (50 tys.) rozszedł 
się natychmiast. Nieliczne egzemplarze, które trafiły do 
księgarń, zostały sprzedane spod lady lub na zasadzie 
wcześniejszych zapisów. Większość jednak sprzedano 
bezpośrednio z wydawnictwa. Do 2003 r. kolejne wydania 
rozeszły się w ponad czterech milionach egzemplarzy.

Biblia Tysiąclecia doczekała się pięciu głównych wy-
dań i ponad pięćdziesięciu różnych wersji edytorskich. 
Pierwsza edycja, krytykowana za niekonsekwencje i błędy 
tłumaczeń, została w 1971 r. zastąpiona przez wyda-
nie drugie, w którym skorygowano większość błędów. 
W latach 1980 i 1999 ukazały się kolejne rewizje tekstu. 
Najnowsze, piąte, wydanie pochodzi z 2014 r.

W 2003 r. ukazała się Biblia Tysiąclecia dla osób słabo-
widzących, w formacie A4, z dużą czcionką, opatrzona 
licznymi rycinami. Ukazało się też kilka oficjalnych wydań 
elektronicznych Biblii Tysiąclecia.

Główne obchody pięćdziesięciolecia wydania Biblii 
Tysiąclecia zaplanowano na połowę 2015 roku. 

2015 rokiem jana Pawła ii50 lat Biblii tysiąclecia
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Biskup kujawski Stanisław Karnkowski 
(foto), później prymas Polski, koronował 
dwóch królów elekcyjnych Polski: Stefana 
Batorego (1 V 1576) oraz Zygmunta III 
Wazę (27 XII 1587)?

Biskup Hieronim Rozrażewski (foto), 
późniejszy biskup kujawski, podpisał 
w 1575 r. elekcję Maksymiliana II Habs-
burga na króla Polski? Maksymiliana osta-
tecznie ubiegł Batory.

Pierwszy znany biskup kujawski o imie-
niu Swidger jest wymieniony w bulli In-
nocentego II (foto) z 1133 r.? Prawdopo-
dobnie był Niemcem i należał do zakonu 

norbertanów.

W granicach diecezji włocławskiej 
znajdowały się kiedyś Gdańsk (od końca 
XI w. do 1818 r.) i Częstochowa (1818–
1925)?

Można powiedzieć, że proces beatyfi-
kacyjny bł. Bogumiła, jednego z patronów 
diecezji włocławskiej, rozpoczęty w 1647 r. 
zakończył się dopiero w 1925 r. zaaprobo-
waniem przez Stolicę Apostolską oddawa-
nie czci Bogumiłowi jako świętemu lub 

błogosławionemu?

Ojcowie reformaci przybyli do Wło-
cławka w 1625 r. na zaproszenie bp. An-
drzeja Lipskiego, a w 1644 r. zamieszkali 
w obecnym klasztorze?

Klasztor ojców reformatorów jako tzw. 
etatowy uniknął kasaty po powstaniu 
styczniowym w 1864 r.?

Całodzienną adorację Najświętsze-
go Sakramentu wprowadzono we wło-
cławskim klasztorze ojców reformatów 
w 1960 r.?

Pierwsza murowana katedra wło-
cławska stała w innym miejscu niż obec-
na? Znajdowała się prawdopodobnie 
w pobliżu ulic Gdańskiej, Bednarskiej 
i Zamczej.

czy wiesz, że... kartka z kalendarza

20 I 1320 – koronacja Władysława Łokietka.
01 I 1507 – koronacja Zygmunta I Starego.
23 I 1793 – Rosja i Prusy podpisały drugi rozbiór Polski.
03 I 1795 – Rosja i Austria podpisały wstępny traktat 

dotyczący trzeciego rozbioru Polski.
26 I 1797 – trzy mocarstwa zaborcze podpisały kon-

wencję, w której stwierdzono, że Królestwo Polskie 
„obecnie i na zawsze uznane jest jako nieistniejące”.

09 I 1797 – gen. Jan Henryk Dąbrowski podpisał umowę 
z rządem Republiki Lombardzkiej dotyczącą tworzenia 
Legionów Polskich we Włoszech.

14 I 1807 – Napoleon powołał w Warszawie Komisję 
Rządzącą jako władzę administracyjną na terenie 
zaboru pruskiego, który zajęły wojska francuskie.

27 I 1808 – w Księstwie Warszawskim wprowadzono 
Kodeks cywilny Napoleona.

22 I 1863 – wybuch powstania styczniowego.
08 I 1915 – powołanie w Lozannie Generalnego Komitetu 

Pomocy Ofiarom Wojny w Polsce.
31 I 1915 – pod Bolimowem koło Łowicza Niemcy użyli 

po raz pierwszy w historii wojen gazu bojowego, 
strzelając pociskami z bromkiem ksyliku.

22 I 1917 – prezydent USA Thomas Wilson ogłosił 
w swym orędziu prawo Polaków do własnego kraju, 
rok później 8 stycznia mówił o zapewnieniu Polsce 
wolnego dostępu do morza.

18 I 1919 – założono Polski Czerwony Krzyż.
19 I 1919 – odbyły się wybory do sejmu ustawodawcze-

go, który uchwalił Małą Konstytucję i Konstytucję 
RP w 1921 r.

10 I 1920 – zgodnie z postanowieniami traktatu wersal-
skiego Gdańsk stał się Wolnym Miastem.

16 I 1934 – podpisano polsko-niemiecki pakt o nieagresji.
02 I 1939 – zmarł Roman Dmowski (polski polityk, Mini-

ster Spraw Zagranicznych, poseł na Sejm Ustawodaw-
czy RP oraz II i III Dumy; współzałożyciel Narodowej 
Demokracji (endecji).

12 I 1945 – początek zimowej ofensywy Armii Czerwo-
nej z linii Wisły i Narwi w kierunkach na zachód i na 
północ. W jej wyniku Armia Czerwona zajęła obszar 
Polski środkowej, Prusy Wschodnie i Pomorze.

17 I 1945 – 1 Armia Wojska Polskiego wkroczyła do 
Warszawy.

03 I 1946 – władze komunistyczne wydały ustawę 
o upaństwowieniu podstawowych gałęzi przemysłu.

19 I 1946 – komendant główny AK, gen. Leopold Okulicki 
„Niedźwiadek”, wydał rozkaz o rozwiązaniu struktur 
Armii Krajowej.
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Biskup józef szczepan
koźmian h. nałęcz

Z dZiejów ParaFii

Urodził się w 1773 roku we wsi Gałęziowo koło By-
chawy, w powiecie urzędowskim, w województwie lu-
belskim. Jego ojcem był zamożny ziemianin i obrońca 
sądowy, Andrzej Alojzy, a matką Anna z Kiełczewskich. 
W domu wzrastał w tradycji konserwatywnej, co odbiło 
się na jego późniejszej działalności. Jego starszy brat, 
Kajetan, był wybitnym przedstawicielem klasycyzmu 
postanisławowskiego (1800–1830), poetą, krytykiem 
literackim, publicystą i pamiętnikarzem, a w zakresie 
poglądów literackich przeciwnikiem Adama Mickiewicza.

Józef od najmłodszych lat był słabego zdrowia. Edu-
kację rozpoczął w wieku siedmiu lat w szkole w Lublinie, 
następnie w latach 1781–1783 uczył się w gimnazjum 
austriackim w Zamościu. W latach 1791–1793 uczył się 
w seminarium duchownym księży misjonarzy w Warsza-
wie. Następnie studiował w 1794 r. na Uniwersytecie 

Krakowskim oraz na Uniwersytecie Wileńskim. W 1795 r., 
dwa lata przed święceniami, uzyskał probostwo parafii 
Markuszowo. Został wyświęcony na kapłana 25 V 1797 r.

Wychowanie i środowisko rodzinne spowodowały, że 
żywo interesował się sprawami publicznymi, a przede 
wszystkim oświatą. Utrzymywał kontakty z Ignacym 
Potockim, ks. Grzegorzem Piramowiczem oraz Janem 
Pawłem Woroniczem. Często bywał gościem rodziny 
Czartoryskich w Puławach. Kontakty te spowodowały, że 
w 1807 r. został oddelegowany do Warszawy, by poznać 
stosunek Napoleona do sprawy Galicji Zachodniej.

Dalsza kariera Józefa Koźmiana związana była z działal-
nością publiczną na rzecz edukacji w Księstwie Warszaw-
skim i w Galicji, gdzie założył kilka szkół wiejskich. W 1809 r. 
pracował jako kierownik wydziału spraw duchownych 
w rządzie centralnym Galicji, a rok później opracował 
sprawozdanie o stanie szkolnictwa dla Izby Edukacyjnej 
Księstwa Warszawskiego. W latach 1811–1825 w ramach 
sejmiku lubartowskiego pełnił funkcję sędziego. Od 25 IX 
do 27 XII 1815 r. był członkiem Wydziału Oświecenia Na-
rodowego, od 7 I 1817 r. do 31 X 1821 r. członkiem Komisji 
Rządowej Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego 
w Królestwie Polskim. W 1818 r. został mianowany bi-
skupem sufraganem w diecezji lubelskiej (konsekrowany 
dopiero 4 VI 1820 r.). W 1919 r. (3 III) otrzymał stopień 
doktora teologii Uniwersytetu Krakowskiego. 

Po śmierci biskupa kujawsko–kaliskiego (włocławskie-
go) Andrzeja Wołłowicza (9 III 1922), dzięki protekcji brata 
Kajetana, a także poparcia udzielonego przez wielkiego 
księcia Konstantego, został przedstawiony na biskupa 
kujawsko–kaliskiego przez rosyjskie władze zaborcze co 
najmniej na początku 1823 r., mianowany ostatecznie 
10 III 1823 r., objął rządy w diecezji przed 18 VI 1823 r. 
Do swojej włocławskiej stolicy przybył zapewne po raz 
pierwszy dopiero 1 VIII 1823 r. i był obecny na nadzwy-
czajnym posiedzeniu kapituły katedralnej, uroczyście 
powitany przez włocławian, członków kapituły oraz 
pozostałe duchowieństwo. W tymże roku (2 XII) został 
senatorem Królestwa Polskiego. 

Podobnie jak jego poprzednik zmuszony został przez 
władze carskie do urzędowania poza historyczną stolicą 
diecezji – Włocławkiem. Zamieszkał w Kaliszu, choć dużo 
czasu spędzał także, z racji pełnienia obowiązków senato-
ra, w Warszawie. Przebywanie na stałe biskupa w Kaliszu 
dawało urzędnikom carskim guberni (województwa) 
kaliskiego większą możliwość inwigilowania jego poczy-
nań. Widocznie nie były one od razu pewne co do jego 
uległości wobec władz zaborczych, ponieważ Orderem 
św. Stanisława I klasy został odznaczony dopiero w 1827 r.

Od początku swego urzędowania w diecezji (kierował 
nią niespełna osiem lat) naraził się kapitule katedralnej 
włocławskiej, ponieważ już w sierpniu 1823 r. powziął za-
miar utworzenia kapituły katedralnej (z dotychczasowej 
kolegiackiej) w Kaliszu, a zdegradowania włocławskiej do 
roli kolegiackiej. Drugim zamysłem przysparzającym mu 
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osób niechętnych we Włocławku był plan przeniesienia 
tutejszego seminarium duchownego do Kalisza albo do 
dawnego opactwa cysterskiego w Lądzie nad Wartą, 
gdzie i sam zamierzał zamieszkać. Nie zdołał 
jednak tych planów zrealizować.

Nowy biskup dużą wagę przywiązywał 
do bezpośredniego podporządkowania so-
bie seminarium duchownego. Zażądał m.in. 
od oficjała konsystorza (urzędu biskupiego) 
włocławskiego pisemnych in-
formacji w najdrobniejszych 
sprawach seminaryjnych. 
Często osobiście odwiedzał 
seminarium, ingerując w jego 
życie wewnętrzne. W 1829 r. 
wydał nową ordynację dla se-
minarium, w której znacznie 
ograniczył wpływ kapituły kate-
dralnej na sprawy wychowania 
i nauczania alumnów

Szczególną uwagę zwra-
cał na kształcenie alumnów 
według zasad promowanych 
przez ówczesnych tzw. oświe-
ceniowych luminarzy wśród 
biskupów, niechętnie przyjmo-
wanych przez profesorów semi-
naryjnych. Wprowadził zasadę, że 
o przyjęcie do seminarium mogli ubiegać się absolwenci 
sześcioklasowych szkół wojewódzkich. W trakcie nauki 
w seminarium wprowadzono również egzaminy półrocz-
ne, które miały być sprawdzianem nabytej wiedzy. Dbał 
także o wyposażenie biblioteki seminaryjnej. Profesorów 
seminarium informował o nowościach wydawniczych, 
a niektóre z nich osobiście kupował podczas pobytu 
w Warszawie i przekazywał bibliotece. W 1828 r. część 

Kajetan Koźmian, brat bp. Koźmiana, rys. Maria Morawska

seminarium włocławskiego przeniesiono do gmachu ko-
legium wikariuszy, gdzie powstało tzw. nowe seminarium. 

Plany przeniesienia kapituły katedralnej i seminarium 
duchownego powiększyły grono osób niechęt-

nych biskupowi, którego i tak traktowano jako 
obcego. Sprzeciw budziły także jego niektó-
re uciążliwe dla kapłanów rozporządzenia, 
np. zakaz opuszczania parafii przez księży bez 
zgody biskupa. Rozbieżne opinie o biskupie 

nie zmieniły jednaj jego stosunku 
do społeczeństwa i podwład-
nych. Nadal wypełniał swoje 
obowiązki pasterskie, polecał 
kapłanom prowadzić odpo-

wiednie nauczanie poprzez 
kaznodziejstwo i katechizację, 
zakładał nowe szkoły wiejskie, 
wizytował parafie, ogłaszał li-
sty pasterskie.

Wybuch powstania listopa-
dowego był zaskoczeniem dla 

hierarchii kościelnej. Większa 
część duchowieństwa kato-
lickiego odniosła się jednak 

pozytywnie do idei walki zbroj-
nej. Wśród nich znajdował się 

biskup kujawsko-kaliski, który na 
prośbę Kaliskiego Komitetu Obywa-

telskiego, 5 XII 1830 r. wygłosił we Włocławku patrio-
tyczne kazanie, w którym wyrażał radość, że doczekał tej 
chwili, a także nadmieniał przy tej okazji, że „duchowień-
stwo nie powinno być obce w składaniu ofiar dla Ojczy-
zny, stan ich i powołanie nie może przytłumiać ich uczuć 
patriotycznych”. W kilka dni później ukazała się szcze-
gółowa instrukcja dla duchowieństwa, w której pasterz 
diecezji nakazywał księżom, proboszczom, wikariuszom 
i zakonnikom skrupulatne płacenie podatków na rzecz 
organizacji narodowej. Decyzja ta w wielu przypadkach 
spowodowała zubożenie niższego duchowieństwa, które 
najbardziej zostało dotknięte obowiązkiem fiskalnym 
na potrzeby powstania. 

W styczniu 1831 r. biskup Koźmian przybył do War-
szawy. Jednak będąc poważnie chorym, nie mógł brać 
udziału w posiedzeniach senatu, ale jako członek senatu, 
na łożu śmierci, 25 I 1831 r., podpisał akt detronizacji 
cara Mikołaja I. 

Zmarł w Warszawie 29 stycznia 1831 r., przeżywszy 
58 lat, w tym 34 lata w kapłaństwie. Kapituła katedralna 
sprowadziła jego ciało do Włocławka i złożyła w pod-
ziemiach miejscowej katedry. Nikt jednak nie uznał za 
stosowne umieszczenie tablicy upamiętniającej tego 
biskupa w samej katedrze.

Oprac. Kaz na podstawie: Włocławski słownik biogra-
ficzny, t. 3, Włocławek 2005, s. 94–96

Herb Nałęcz
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Polichromia katedry włocławskiej

Niewielki fragment pierwotnej polichromii został od-
słonięty w latach siedemdziesiątych XX wieku w podłuczu 
ostrołukowego profilowanego portalu wejścia z prezbite-
rium do zakrystii północnej. Jest to malowidło wykonane 
techniką temperową na pobiale wapiennej, silnie zatarte; 
przedstawia półpostać Anioła zwróconą twarzą ku ołta-
rzowi głównemu, opracowaną konturowo. Z pierwotnej 
polichromii ponadto widoczna jest niewielka odkrywka 
malatury na profilach ceglanego portalu. Każdy wałek 
portalu pierwotnie pokryty był różnobarwną malaturą 
o motywach liści i łusek. Podłucze w późniejszym czasie 
zostało zamalowane i umieszczono w nim namalowany 
ciemnoczerwoną farbą zacheuszek (krzyż w otoku), być 
może ślad którejś z kolejnych konsekracji katedry.

W pierwszej połowie XVII w. ta polichromia prezbi-
terium została zasłonięta obrazami, podobno miernej 
jakości, z fundacji bp. Jędrzeja Lipskiego (1623–1631), 
przedstawiającymi osiem scen z życia Najświętszej Maryi 
Panny, autorstwa Jakuba Charzyńskiego. 

Natomiast ściany w nawach katedry do połowy XVIII 
wieku pozostawały nietynkowane. Potem zostały otyn-
kowane, ale aż do położenia polichromii w całej katedrze 
na początku XX wieku pozostawały niemalowane.

Są natomiast wzmianki o malaturze w kaplicach bocz-
nych. Na przykład w kaplicy zwanej Cibavit przed jej 
restauracją w latach 1878–1880 ściany pomalowane 
były niebieską farbą, a na sklepieniu „lichym pędzlem” 
namalowane figury aniołów, unoszących symboliczne 
winogrona i kłosy (jako symbole eucharystyczne). Na-
tomiast „wnętrze kaplicy św. Marcina od dawna było 
malowane różnymi kolorami, a ostatnio [przed restau-
racją w końcu XIX w.] różowym”.

* * *
Zachowana do dziś polichromia katedry włocławskiej, 

wykonana w latach 1900–1901, była oceniana różnie – 
od początkowego zachwytu do późniejszej ostrej krytyki. 
Krytyka ta nasilała się po II wojnie światowej. Podkre-
ślano, że polichromia artystycznie nie jest najwyższego 
lotu, bo jej autorami są malarze prawie nie znani.

Polichromię tę wykonały trzy osoby: bracia Zdzisław 
(1863–1932) i Stanisław (1868–1939) Jasińscy oraz 
Apoloniusz Kędzierski (1861–1939). Nie byli oni jednak 
twórcami zupełnie nieznanymi.

Zdzisław Jasiński oprócz malarstwa sztalugowego 
uprawiał malarstwo monumentalne. Z tego zakresu 
wykonał: w 1887 r. malowidła ścienne w kościele Świę-
tego Krzyża w Kozienicach, w 1897 r. kilka malowideł 
plafonowych w Rzymie, w latach 1896–1897 plafony 
pałaców w Petersburgu, Carskim Siole i Moskwie.

Stanisław Jasiński był malarzem i konserwatorem. Pro-
wadził konserwację i częściową rekonstrukcją malowideł 
w kościele pw. św. Mikołaja w Kaliszu, w katedrze płockiej, 
w filharmonii warszawskiej i w kolegiacie kaliskiej.

Apoloniusz Kędzierski był już wtedy znanym malarzem 
polskim i cieszył się znacznym uznaniem. Malował dużo 
z natury, zajmował się również ilustracją książkową, 
wykonał polichromie w kilku polskich kościołach.

A zatem polichromię katedry włocławskiej wykonywali 
jednak malarze znani i w jakimś stopniu uznani. Należy 
zatem spojrzeć na nią jako na wyraz epoki, która prze-
minęła, a dla której była ona dość typowa: młodopolska 
wrażliwość na wszystko co ludowe, bliskie swojskiej 
przyrodzie, trochę historyzmu, chęci nawiązania do go-

Pierwotnie katedra była nieotynkowana i nie miała żadnej polichromii, a tylko na święta ściany przykrywano 
dekoracyjnymi tkaninami. Dopiero w XVI w., ale tylko w prezbiterium, staraniem bp. Hieronima Rozdrażewskie-
go, zostały położone tynki i pomalowane w stylu włoskiego renesansu: na sklepieniu na niebieskim tle złocone 
gwiazdy, a na ścianach herby wielu darczyńców katedry, m.in. herb króla Stefana Batorego. 

Fragment pierwotnej polichromii



1515

Sklepienie katedry

tyckiej architektury i wreszcie zwykłe dobre rzemiosło 
przy posługiwaniu się szablonem.

* * *
Rozplanowanie dekoracji malarskiej w tak dużym ko-

ściele nie było rzeczą łatwą. Artyści zastosowali się w tym 
zakresie do podziału, który narzuciła architektura. Wpro-
wadzenie pasów poziomych było konieczne ze względu 
na uporządkowanie polichromii w tak wysokim kościele. 
Przestrzenie pomiędzy nimi wypełniają motywy roślinne, 
geometryczne, symbole, napisy, postacie aniołów.

Sklepienie katedry (w prezbiterium i nawie głównej) 
pomalowano na błękitno z gęsto rozsianymi złotymi 
gwiazdami; elementy żeber sklepienia (od każdego wspor-
nika wychodzi siedem żeber) również zostały bogato 
pozłocone. Zworniki żebrowania zostały ubogacone pła-
skorzeźbionymi, polichromowanymi przedstawieniami 
symboli, a w prezbiterium znajdują się na nich wizerunki 
głowy Chrystusa i Najświętszej Maryi Panny oraz insygnia 
papieskie (prawdopodobnie jako symbol Kościoła). Żebra 
sklepienia prezbiterium otrzymały znacznie bogatszą 
złoconą ornamentację niż żebra w nawie głównej. 

W dekoracji ścian świątyni artyści postanowili wy-
eksponować przede wszystkim prezbiterium. Podział 
płaszczyzny wyznaczyły otwory okienne i żebra sklepie-
nia. Dużą partię malowidła stanowi ornament roślinny, 
na którym w kołach znajduje się na przemian korona 
królewska z berłem i jabłkiem oraz gotycka litera M 
z koroną. Pas ten jest przerywany blendami (są to płytkie 
wnęki w murze powtarzające kształt okna górnego) wy-
pełnionymi gałązkami kwitnących białych lilii (symbolu 

Najświętszej Maryi Panny). Wyżej – szerokie pasy z deko-
racją geometryczną i roślinną, na tle której umieszczono 
przy sześciu oknach (po trzy z każdej strony) 12 symboli 
na niebieskich polach oraz odpowiadających im wezwań 
(na szarfach) z Litanii loretańskiej, w języku łacińskim 
(liternictwem o charakterze gotyckim). 

Są to wezwania ze środkowej części Litanii (nie wszystkie); 
na ścianie północnej (zaczynając od nawy): Sedes sapientiae 
(Stolico mądrości), Vas spirituale (Przybytku Ducha Świętego), 
Vas honorabile (Przybytku chwalebny), Vas insigne devotionis 
(Przybytku sławny pobożności), Rosa mystica (Różo duchowna), 
Turris Davidica (Wieżo Dawidowa); na ścianie południowej 
(kontynuując zgodnie z ruchem wskazówek zegara), Turris 
eburnea (Wieżo z kości słoniowej), Domus aurea (Domie złoty), 
Foederis arca (Arko Przymierza), Ianua caeli (Bramo niebieska), 
Stella matudina (Gwiazdo zaranna), Speculum iustitiae (Zwier-
ciadło sprawiedliwości).
 

Jeszcze wyżej znajdują się postacie aniołów w zwiew-
nych lekkich szatach zakrywających całą sylwetkę. Anioły 
przedstawione w różnych pozach, niektóre z instrumenta-
mi muzycznymi, o dekoracyjnie potraktowanych dużych 
skrzydłach, stanowią najbardziej wyróżniającą się część 
polichromii. Przy pozostałych pięciu oknach umieszczono 
osiem wezwań (bez odpowiadającej im graficznej symbo-
liki) z końcowej części litanii, przyzywających wstawien-
nictwa Maryi jako Królowej, także jako Królowej Polski. 

Warto jeszcze zwrócić uwagę na bogate i zróżnicowa-
ne opracowanie ornamentacji glifów okiennych (są to 
skośnie ścięte ku wnętrzu pasy muru), które wypełniają 
niewielkie, pełne wdzięku główki aniołków (w sumie 
110 różnych główek w stylu młodopolskim) i ornament 
geometryczny. W najniższej partii polichromii w prezbi-
terium jako złocony motyw dekoracyjny wykorzystane 
zostały: herb miasta Włocławka oraz herb Kujaw; frag-
ment ten został uszkodzony przy pracach adaptacyjnych 
prezbiterium w latach siedemdziesiątych XX wieku, a po-
tem zamalowany jednolitym kolorem; nie odtworzono 
go podczas prac restauratorskich polichromii.

W nawie ściany zostały pokryte polichromią z motywa-
mi geometrycznymi, roślinnymi i różnymi ornamentami 
na prostokątnych polach (imitującym 
boniowanie) w równych od 
siebie odstępach, przed-
stawiającymi infuły bi-
skupie, mistyczne lilie 
i inne kwiaty, wyżej 
przez całą nawę 
ciągnące się napi-
sy (liternictwem 
o charakterze go-
tyckim); po stronie 
południowej (na 
wysokości podstaw 
okien): „Chwała Ojcu, 
który nas stworzył, chwała 
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maryi – 1 i

Czytanie I (Lb 6, 22–27)
Błogosławieństwo kapłańskie zawarte jest w pięknej 

formie literackiej; trzy człony, każdy dłuższy od poprzed-
niego, a pierwszy składający się w oryginale z piętnastu, 
drugi z dwudziestu, a trzeci z dwudziestu pięciu spół-
głosek, wzywa pełni zmiłowania Bożego. Na tę pełnię 
wskazuje też trzykrotne użycie imienia Bożego. Udziele-
nie narodowi błogosławieństwa należało do obowiązku 
kapłanów (por. np. Pwt 10; Kpł 9, 22), ale zdarzało się, iż 
czynili to również królowie, jak np. Dawid czy Salomon 
(por. np. 2 Sm 6, 18; 2 Krn 8, 9), którzy – jak wiadomo byli 
Pomazańcami Boga. „Niech Cię Bóg błogosławi” – znaczy 
tyle, co niech obdarzy cię swoją mocą i siłą. „Niech cię 
strzeże” – formuła ta dotyczyła ochrony przed nieszczę-
ściami i chorobą. Z kolei „rozjaśnić nad kimś oblicze” 
znaczyło u Semitów być życzliwym. „Podnieść na kogoś 
oblicze” to patrzeć z miłością i życzliwością.

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

myśl, że do Boga należy zwracać się abba. To aramejskie 
zawołanie jest nieprzetłumaczalne na język polski. Rozu-
mieli to doskonale greccy autorzy Nowego Testamentu, 
którzy w wielu miejscach pozostawili oryginalne aramej-
skie abba w swych tekstach (por. np.: Mk 14, 36; Rz 8, 15). 
Abba było to familiarne zawołanie dzieci żydowskich, 
jakim zwracały się do swych rodzonych ojców, wyrażając 
im całe swoje zaufanie, miłość, radość. Przed Chrystusem 
per „abba” żaden Izraelita nie zwracał się do Boga. Jest 
to tytuł absolutnie wyjątkowy, wprowadzony dopiero 
przez Jezusa, także w Modlitwie Pańskiej. Odmawiając 
„Ojcze nasz”, pamiętajmy, że w oryginalnym pouczeniu 
Chrystusa zostało w tym właśnie miejscu użyte owo 
wspaniałe zawołanie – Abba.

Ewangelia (Łk 2, 16–21)
W Ewangelii widzimy Maryję zachowującą i rozważa-

jącą w sercu słowa i wydarzenia związane z narodzeniem 
Syna Bożego. Warto zwrócić uwagę na użyty przez Łuka-
sza czasownik symbalein (znaczy też „pogłębiać, konfron-
tować”). Rozważanie Maryi było twórcze, dynamiczne, 
pełne mocy. Zwracając uwagę na owo określenie Łuka-
szowe, wielki pisarz J. Guitton nazwał Maryję Dziewicą 
Myślicielką, Dziewicą zadumaną nad historią. Starajmy 
się naśladować Maryję w Jej zadumaniu nad wielkością 
Bożych zmiłowań i planów wobec człowieka i świata.

kalendarZ liturgicZny
Synowi, który nas odkupił, chwała Duchowi Św[iętemu], 
który nas poświęca. Błogosławimy Ojca i Syna z Duchem 
Świętym, chwalmy i wywyższajmy Go na wieki”, a powy-
żej ten sam tekst w języku łacińskim. Na ścianie nawy 
północnej kilkakrotnie powtórzone wezwanie: „Panie 
zmiłuj się” (6 razy), „Chryste zmiłuj się” (5 razy) – poniżej 
w języku polskim, powyżej w języku łacińskim. Powyżej 
tekstu łacińskiego na ścianie południowej i północnej 
pasmo herbów biskupów włocławskich (z ówczesnego 
pocztu liczącego 68 biskupów umieszczono w sumie 
44 herby); są one łączone dość dowolnie w pary z każdej 
strony blendy podokiennej, w kolistym polu tarcza herbo-
wa z godłem, w otoku zaś imię i nazwisko biskupa oraz lata 
jego pontyfikatu. Zaczynają się one (od domniemanego 
biskupa kruszwickiego Lucidusa, a kończą na biskupie 
Aleksandrze Bereśniewiczu). Jeszcze wyżej, na wysokości 
okna, widoczny jest jakby stylizowany widnokrąg.

W blendach podokiennych nawy rozmieszczone zostały 
napisy (w języku łacińskim) odnoszące się do Chrystusa jako 
naszego Zbawiciela. Na ścianie północnej czytamy (od chó-
ru w kierunku ołtarza): Christum [błędnie: Christus] Regem 
Crucifixum venite adoremus (pójdźmy uwielbić Chrystusa 
Króla ukrzyżowanego); Factus obediens [błędnie: obedicns] 
usque ad mortem (stał się posłuszny aż do śmierci), mortem 
[błędnie: cybant] autem crucis (i to śmierci krzyżowej); Liber 
scriptus intus amore extus cruore (księga zapisana wewnątrz 
miłością, a zewnątrz krwią). Na ścianie południowej natomiast 
(od ołtarza w kierunku chóru): Oblatus est, quia ipse [błędnie: 
pse] voluit (ofiarowany został, ponieważ sam chciał), et livore 
Eius sanati sumus (i krwią Jego zostaliśmy uzdrowieni); Popule 
meus, quid feci tibi, aut in quo contristavi te (ludu mój, cóż ci 
uczyniłem, albo w czym zasmuciłem); Tui flatellatus tota die et 
castigatio mea in matutinis (Twoje ubiczowanie jest dla mnie 
oczyszczeniem w ciągu dnia i o poranku).

W nawach bocznych sklepienie pomalowano we wzór 
imitujący sieci lub plastry miodu, a na ścianach zasto-
sowano wielokrotnie powtarzający się motyw krzyża 
św. Andrzeja i wirującego słońca.

* * *
W latach 1986–1991 polichromia została poddana 

konserwacji i częściowej rekonstrukcji przez zespół kon-
serwatorów z Torunia oraz zakład malarski Stanisława 
Długozimy. Przy restauracji konserwatorzy popełnili kilka 
błędów literowych w łacińskich napisach na szarfach 
w nawie głównej (widocznie nikt ze znających język ła-
ciński nie korygował pracy restauratorów). A może błędy 
do napisów zakradły się już w czasie wykonywania poli-
chromii, co wydaje się mniej prawdopodobne. W przepro-
wadzeniu dzieła restauracji polichromii mieli udział dwaj 
kolejni proboszczowie parafii katedralnej; zapoczątkował 
je ks. Józef Arabski, a dokończył ks. Stanisław Waszczyński.

Oprac. K.R. Wykorzystano m.in.: [R. Hankowska] Anna Olejnik 
[pseud.], Polichromia katedry włocławskiej, „Ład Boży” (Wło-
cławek), 1986, nr 26, s. 14.
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Czytanie I (Syr 24, 1–4.8–12)
Dwie księgi starotestamentalne – Księga Mądrości 

i Księga Mądrości Syracha (zwanego też Syracydesem) 
– poruszają zagadnienie mądrości Bożej, przewijającej 
się w historii i w dziejach poszczególnych ludzi. Obrazy, 
określenia i słowa, jakie w tych księgach stosowane są 
do mądrości Bożej, odnajdujemy w Nowym Testamencie, 
zwłaszcza u Jana i Pawła. Mądrość Boża wychodzi do 
człowieka, pochyla się nad nim, wiedzie go do szczęścia 
i daje człowiekowi właściwe rozpoznanie jego zadań 
w świecie. Jest – według mędrców – największym skar-
bem człowieka. Z perspektywy Nowego Testamentu 
widzimy, iż nauka ta była bezpośrednim przygotowaniem 
na przyjęcie Słowa Bożego – Syna Wcielonego.

Czytanie II (Ef 1, 3–6.15–18)
Drugie czytanie to fragment hymnu (św. Pawła), w któ-

rym wieści zbawienie pogan. Naród wybrany rezerwo-
wał zbawcze działanie Boga i wieczne zbawienie tylko 
dla siebie. W pierwszej gminie chrześcijańskiej wielu 
podzielało ten pogląd przedchrystusowego judaizmu. 
Już Jan Chrzciciel zapowiadał uniwersalny charakter 
odkupienia mesjańskiego (wzorem niektórych proro-
ków Starego Testamentu, np. Izajasza). Chrystus Pan 
w swojej działalności zwracał się do pogan; rozmawiał 
z kobietą kananejską (J 4), chwalił poganina – miłosier-
nego Samarytanina (Łk 17, 11–19), mówił o wszystkich 
narodach, które przybędą „ze wschodu i z zachodu, 
z północy i południa i zasiądą za stołem w Królestwie 
Bożym” (Łk 13, 29). Szczególnie św. Łukasz, Grek z po-
chodzenia, ukazuje w swoim dziele te momenty, które 
świadczą o powszechności Chrystusowego zbawienia. 
Głoszeniu tej prawdy poświęcił się św. Paweł, który 
pierwszy wyszedł z Dobrą Nowiną do pogan.

Ewangelia (J 1, 1–18)
Trzecie czytanie to jeden z głębszych tekstów teo-

logicznych Nowego Testamentu – Pieśń o odwiecznej 
Bożej Mądrości z pierwszego czytania, o Słowie (Logosie) 
Bożym, które stało się ciałem i jest dla świata życiem 
i światłością. Z bogatej problematyki hymnu warto 
zwrócić uwagę choćby na jedną sprawę. Otóż nierzadko 
spotkać się można ze stwierdzeniem, iż Jan Ewangelista 
w swoich rozważaniach o Słowie Bożym zależny jest od 
myśli greckiej, a zwłaszcza od koncepcji aleksandryjskiego 
filozofa – Filona (ok. 30 r. przed Chr. – 50 r. po Chr.). Należy 
zaznaczyć, iż w myśli greckiej, począwszy od Heraklita 
z Efezu (przypomnijmy tu, iż Ewangelia Janowa również 
powstała w Efezie) aż do stoików rozważania o Logosie 
(pojmowanym jako dusza świata lub siła boska działająca 
w Kosmosie) nie należały do rzadkości. W nauce Filona 

Logos jest bytem pośrednim między Bogiem a światem 
stworzonym. Logos Janowy jest odwieczny, niestworzony, 
rożny od Boga, a jednak posiadający z Nim jedną naturę. 
Logos Janowy wchodzi w historię – staje się ciałem (sarks 
egento – J 1, 14). Takie stwierdzenie jest obce Filonowi 
i jego filozofii, gdyż Logos jest u niego przeciwieństwem 
ciała. W filonizmie pozostaje niejasna cechowość Logosu, 
podczas gdy Jan aż sześciokrotnie we wspomnianym 
hymnie Logosem nazywa Osobę Chrystusa. Wspominając 
o tym uprzytomnimy sobie, jak głębokie różnice istnieją 
pomiędzy filozoficzno-greckim, a Janowo-biblijnym uję-
ciem Logosu. Jan, zapożyczając od Filona, nadaje temu 
pojęciu własne, oryginalne znaczenie. Nowsze badania 
wykazały, iż Jan w swojej nauce o Logosie bliższy jest 
Staremu Testamentowi niż filozofii greckiej, zwłaszcza 
tym księgom, o których wspomniano we wprowadzeniu 
do I czytania.

uroczystość objawienia Pańskiego
 – 6 i

Czytanie I (Iz 60, 1–6)
W pierwszym czytaniu mowa jest o chwale odno-

wionej Jerozolimy, czyli Kościoła. W nowej Jerozolimie 

Pokłon Trzech Króli (z Modlitewnika Królowej Bony)
w zbiorach Biblioteki Bodlejańskiej , Oxford
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Czytanie I (Iz 42, 1–4.6–7)
W pierwszym czytaniu występuje słynny kantyk Deu-

teroizajasza o Słudze Jahwe. W Księdze Izajasza są cztery 
takie pieśni. Bohater owych kantyków nosi tajemnicze 
imię „Sługa Jahwe”. W Starym Testamencie często spo-
tykamy się z tym określeniem już to w odniesieniu do 
całego narodu wybranego (np.: Iz 45, 4; Jr 30, 10), już to 
w zastosowaniu do poszczególnych postaci (np. Mojżesza 
– Lb 11, 11; Dawida – Iz 37, 55; czy Eliasza – 3 Krl 14, 18). 
Bohater kantyków izajańskich – Sługa Jahwe – to według 
powszechnego przekonania religijnej myśli judaistycznej 
przyszły Mesjasz.

Za mesjańskie teksty te uchodziły w egzegezie ra-
binistycznej od VI w. (wtedy powstały) do II w. przed 
Chr. W Nowym Testamencie wielokrotnie odnajdujemy 
nawiązania do tych tekstów w zastosowaniu do Jezu-
sa Chrystusa. Zniewagi, cierpienia i upokorzenia Sługi 
Jahwe, o których mówi Księga Izajasza, znalazły swą 
realizację w Osobie, a zwłaszcza w Męce Jezusa Chry-
stusa (por. Mt 26, 67; J 19, 9). W czasach bezpośrednio 
przedchrystusowych, w związku ze sprowadzeniem ich 
do wymiarów nacjonalistyczno-politycznych, kantyki 
Izajasza uległy zapomnieniu. Chętnie sięgano wtedy do 
tekstów biblijnych, które ukazywały Mesjasza w roli króla 
i sędziego. Od tego czasu zaczęto – zwłaszcza pod wpły-
wem twórczości apokaliptyków hebrajskich – oczekiwać 
Mesjasza przede wszystkim jako wyswobodziciela poli-
tycznego. Stanowiący dzisiejsze czytanie kantyk pierwszy 
to zapowiedż zbawczego uniwersalizmu. Mesjasz ma być 
światłością nie tylko dla Izraela, ale i dla pogan.

Czytanie II (Dz 10, 35–38)
Do uniwersalizmu zbawczego nawiązuje i drugie 

czytanie. Jest to fragment mowy Piotra wygłoszonej 
w domu Rzymianina Korneliusza, tuż po jego ochrzcze-
niu. Piotr stwierdza, iż nie przynależność narodowa, 
którą tak chełpią się Żydzi, ale wewnętrzne nawrócenie 
i postępowanie zadecyduje o zbawieniu. Zewnętrzna 
przynależność do narodu wybranego nie jest – według 
Piotra – wystarczającym powodem do znalezienia się 
w gronie zbawionych. Podobnie może być z samą – ze-
wnętrzną tylko – przynależnością do Kościoła.

Ewangelia (Mk 1, 6b–11)
Trzecie czytanie ukazuje nam scenę chrztu Chrystusa. 

Chrzest – powszechnie wtedy stosowany był na Wscho-
dzie w rożnych systemach mistyczno-religijnych – był 
rytem zewnętrznym, pokutnym i inicjacyjnym. Jezus – 
jako człowiek – poddaje się wszystkim przepisom Prawa. 
Jak inni, tak i On przyjmuje chrzest z rak Jana, aprobując 
przez to jego działalność – prostowanie pojęć mesja-
nistycznych, odbarwianie mesjanizmu z nacjonalizmu 

zgromadzą się wszystkie narody, nie będzie ona tylko 
miastem Izraela. Nowa Jerozolima stanie się ośrodkiem 
zbawienia dla wszystkich ludów. Wyrażają to obrazowo 
pielgrzymki z darami przynoszonymi przez rożne ludy, 
plemiona i nacje. Mnogość wielbłądów na Wschodzie 
i dziś uważana jest za szczyt bogactwa i szczęścia. 
Madianici i Efamici (Madian i Efa) to plemiona tubylcze 
zamieszkujące pobrzeża Morza Czerwonego (zwłasz-
cza nad Zatoką Elamicką), znane w starożytności ze 
wspaniałych stadnin wielbłądów. Saba (albo Szeba) to 
terytorium dzisiejszego Jemenu, południowo-zachod-
nie tereny Półwyspu Arabskiego, które już w świecie 
antycznym – gdy nie było jeszcze nafty – znane były 
z niewiarygodnego wprost bogactwa. Było nim złoto 
i rożne pachnidła, a także korzeń trzcinowy (rosnący na 
pobrzeżach morskich do dziś) używany jako dodatek 
do kadzideł.

Czytanie II (Ef 3, 2–3a.5–6)
Tajemnica zbawienia wszystkich ludzi w Nowej Je-

rozolimie zapowiadana przez Izajasza dokonuje się – 
powiada św. Paweł – w Chrystusowym Kościele. Paweł 
staje się głosicielem tej tajemnicy wśród pogan, staje się 
apostołem narodów. Przez zbawczą śmierć Chrystusa 
obejmującą wszystkich ludzi również i poganie stali 
się na równi z narodem wybranym „współdziedzicami 
i współuczestnikami” dóbr duchowych wysłużonych 
przez przyjście Chrystusa.

Ewangelia (Mt 2, 1–12)
Badacze podkreślają, by w opisach narodzenia Chry-

stusa nie zatrzymywać się nad szczegółami, które mają 
nierzadko wartość czysto literacką, dekoracyjno-orna-
mentacyjną. Również w opisie przybycia Mędrców mu-
simy przede wszystkim zwrócić uwagę na teologiczną 
stronę tego wydarzenia. Nie było celem autora mówienie  
wyłącznie o przedziwnym zjawisku, gwieździe. Autor 
pragnął wykazać, że Nowonarodzony jest takim samym, 
a nawet większym królem niż inni królowie, dlatego 
wprowadził gwiazdę. Miała ona na antycznym Wschodzie 
specjalne znaczenie. Każda nowa gwiazda zwiastowała 
niechybnie narodzenie się króla bądź jakiejś innej zna-
mienitej osobistości. Gdy zwrócimy uwagę, że gwiaz-
dy w Biblii zajmują szczególne miejsce (dawały znaki 
o śmierci faraona – Ez 32, 7; oznaczały króla – Iz 14, 12; 
Mesjasza – Lb 24, 17; przepowiadały poniżenie Egiptu 
i Babilonii – Iz 13, 10), uświadomimy sobie, że nie chodzi 
o historię, a o teologię opowiadania o mędrcach. Nie 
mamy potrzeby wyjaśniania owego zjawiska tak zwaną 
koniunkcją planet: Jowisza i Saturna w znaku Ryb, która 
miała miejsce w siódmym roku przed Chrystusem bądź 
innym zjawiskiem astronomicznym, np. pojawieniem 
się komety. W całym opowiadaniu zastosowany został 
specyficzny gatunek literacki – opowiadanie mające 
wykazać, że Jezus jest wielkim Królem.
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i polityki. W momencie chrztu Chrystusa miała miejsce 
teofania – objawienie się mocy Bożej. Dał się słyszeć 
głos: „Ten jest Syn mój umiłowany”. Powtórzone zostaną 
na Taborze – w momencie Przemienienia (por. Mk 9, 7). 
Przy chrzcie Chrystusa objawia się po raz pierwszy cała 
Trójca Święta; Syn w wodach Jordanu, głos Ojca i Duch 
Święty zstępujący jakby (greckie: hos) gołębica.

2 niedziela zwykła – 18 i

Czytanie I (1 Sm 3, 3b–10.19)
Pierwsze czytanie wprowadza nas w czasy ostateczne-

go podboju Kanaamu i osadnictwa szczepów hebrajskich 
na tych terenach. Dobiega końca II tysiąclecie przed 
Chrystusem. Po okresie blisko dwustuletnich walk z ple-
mionami tubylczymi zaczyna się krystalizować państwo 
Izraela jako jednolity twór społeczno-polityczny. Chrono-
logia wydarzeń z lat 1050–970 jest właśnie przedmiotem 
treści tzw. Ksiąg Samuela (zwanych też Pierwszą i Drugą 
Księgą Królewską). Arka Przymierza największa świętość 
narodu (znajdują się w niej Tablice Przykazań) jeszcze 
przebywa w prowizorycznym przybytku (namiocie). Liczni 
wrogowie (np. Filistyni) nękają pogranicze Izraela. Naród 
nie jest skonsolidowany. Na dodatek posiada nieudolne-
go przywódcę (arcykapłana i sędziego w jednej osobie) 
imieniem Heli. Bóg więc wybiera kogoś innego. Młody 
Samuel, jeden z przybocznych arcykapłana Helego, od-
znaczał się zapobiegliwością o chwalę Bożą. Nań wej-
rzał Pan. Samuel, syn lewity Elkany, przyszedł na świat 
po wieloletnich modlitwach swej matki – Anny, która 
poświęciła go w sposób szczególny Bogu. Od młodych 
lat widzimy Samuela usługującego przy Arce w Siloe. 
Pierwsze czytanie przytacza epizod z tych lat, gdy w wi-
dzeniu Pan przemawia do żarliwego o chwałę Bożą mło-
dzieńca. Dodajmy, że później został Samuel duchowym 
przywódcą, prorokiem i sędzią nad Izraelem. Zrealizował 
reformę religijną, gorliwie przestrzegał dróg Pańskich, 
dając przykład wierności Bogu. Nic też dziwnego, że 
cieszy się w Izraelu chwałą niezwykłej świętości. Jego 
mądre i świątobliwe rządy przyczyniły się do ostatecz-
nej konsolidacji religijnej i narodowej Izraela. Samuel 
jako prorok – najwyższy moralny zwierzchnik narodu, 
namaścił na króla Saula, a gdy ten okazał się niegodny, 
namaścił Dawida, dając tym samym początek monarchii 
izraelskiej (Saul: 1040–1010; Dawid 1010–970).

Czytanie II (1 Kor 6, 13c–15a.17–20)
Korynt w czasach nowotestamentalnych był miastem 

niezwykle ludnym (według danych liczył około 600 tys. 
mieszkańców; Rzym około miliona). Krzyżowały się w tym 
mieście portowym wpływy z całego świata. Korynt był 
wówczas nie tylko ważnym emporium handlowym (dwa 
porty: Lechajon i Kenchry), ale i niemałym ośrodkiem kul-

turalnym. Wszystkie religie śródziemnomorskie posiadały 
tu swoje świątynie, kapłanów i wyznawców. Smutną 
sławę zyskało miasto ze względu na kult Afrodyty, zwanej 
Koryncką. Była to w istocie syryjska Asztarte, która przy-
bywszy z osadnikami orientalnymi do Koryntu zmieniła 
tylko imię. Poświęcono i w Koryncie nowej bogini okazałą 
świątynię. Jej resztki do dziś oglądać możemy na wzgórzu 
Akrokorinthos wznoszącym się nieopodal starożytnego 
miasta. W świątyni tej tysiąc kapłanek oddawało się 
prostytucji sakralnej. Utrwaliło to w ówczesnym świecie 
sławę Koryntu jako miasta rozpusty. Ukuto nawet w ję-
zyku greckim specjalny termin: korinthiadzein – „koryn-
tować się”. W takim mieście głosił Paweł wzniosłą etykę 
chrześcijańską. Łatwiej teraz pojmiemy słowa drugiego 
czytania, w których Apostoł nawołuje do szacunku dla 
własnego ciała, które jest świątynią Ducha Świętego.

Ewangelia (J 1, 35–42)
Określenie „Baranek Boży”, które pada wobec Chry-

stusa, ma głęboki sens teologiczny. Jak krew baranka 
paschalnego w czasie Wyjścia z Egiptu uratowała domy 
Izraelitów, tak krew Nowego Baranka – Chrystusa uratuje 
nas przed niewolą grzechu. Krew ta pozwoli nam przejść 
nie z niewoli politycznej do nowej ziemi, lecz z niewoli 
grzechu do nowego życia, do ojczyzny wiecznej. Każde 
przyjęcie Komunii św. jest jak gdyby takim pomazaniem 
drzwi twojego domu – twego ciała Krwią Baranka Bożego.

3 niedziela zwykła – 25 i

Czytanie I (Jon 3, 1–5.10)
Prorok Jonasz żył w VIII w. przed Chrystusem. Księga 

zawierająca opis misji prorockiej Jonasza w Niniwie 
powstała znacznie później, bo po niewoli babilońskiej, 
która skończyła się w r. 538 i ma charakter budującego 
opowiadania. 

Historia Niniwy sięga blisko 6 tysięcy lat. Do najwięk-
szej świetności Niniwa doszła pod panowaniem Asy-
ryjczyków. Za Sennacheryba (704–681) i Assurbanipala 
(668–631) stała się głównym ośrodkiem nauki i sztuki na 
Wschodzie. Znana była słynna biblioteka Niniwy, z której 
do naszych czasów przetrwało ponad 20 tysięcy tabliczek 
glinianych z zabytkami literatury orientalnej, w rodzaju 
mezopotamskiej epopei Enuma elisz czy Gilgamesz. 
W roku 612 Niniwa nie oparła się olbrzymiej koalicji 
babilońskomedyjskiej i nie wróciła już nigdy do dawnej 
świetności. Na gruzach Asyrii powstało nowe imperium 
ze stolicą w Babilonie. Ostatecznie w roku 721 Samaria, 
a w 701 Judea poddana została jarzmu asyryjskiemu. 
Nic zatem dziwnego, że w świętych księgach Izraela tych 
czasów (a zwłaszcza w nauczaniu proroków: Nahuma 
i Sofoniasza) stolica znienawidzonej Asyrii – Niniwa 
pozostaje symbolem despotyzmu.
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stycZeń Z uśmiecHem

Zapytano raz Karola Wojtyłę, już kardynała, który nie 
rezygnował ze swoich sportowych pasji, czy wypada, 
aby kardynał jeździł na nartach. On uśmiechnął się i od-
powiedział:

– Co nie uchodzi kardynałowi, to źle jeździć na nartach.

Kobieta na łożu śmierci dyktuje testament.
– Proszę, aby moje zwłoki poddano kremacji, a prochy 

rozsypano wokół restauracji McDonald’s – dyktuje matka 
na łożu śmierci.

– Dlaczego?! – dziwi się notariusz.
– Chcę mieć pewność, że co niedziela dzieci będą od-

wiedzały miejsce mojego wiecznego spoczynku.

Podczas Mszy św. kapłan wypowiada słowa:
– Oto Baranek Boży...
Wszyscy klękają z wyjątkiem małego chłopca. Jego 

mama ciągnie go za rękę i szepcze:
– Dlaczego stoisz? Uklęknij! Nie widzisz, że wszyscy 

już klęczą?
Mały patrzy mamie w oczy i rezolutnie odpowiada:
– Uklęknę, jak zobaczę baranka!

W przedziale pociągu mężczyzna czyta książkę i co 
chwila wykrzykuje:

– To nieprawdopodobe! W życiu bym nie przypuszczał!
Drugi mężczyzna pyta:
– Czyta pan kryminał?
– Nie! Słownik ortograficzny!

Szlachta polska miała obsesję na punkcie „starożytno-
ści” swych rodów. Kiedyś trzech panów braci licytowało 
się w tej kwestii. „Ja swój ród wywodzę od XII wieku” – 
mówi jeden. „A mój praszczur z Łokietkiem ukrywał się 
w grocie pod Ojcowem” – powiada drugi. Na to trzeci: 
„A ja do dzisiaj spłacam procenty od pożyczki, którą 
zaciągnął mój pradziad, gdy z trzema królami wybrał 
się do Betlejem”.

Król Stefan Batory zagadnął arcybiskupa lwowskiego:
– Jakże ty, książę, zostałeś biskupem w kościele łaciń-

skim, kiedy mało co umiesz po łacinie?
– Tak, jak wasza królewska mość w Polsce, choć po 

polsku nie umiesz.

Czytanie II (1 Kor 7, 29–31)
Koryntianie zwrócili się do Pawła z wątpliwościami 

dotyczącymi małżeństwa. Pytania te były m.in. przyczy-
ną zredagowania tzw. Pierwszego Listu do Koryntian. Po-
wszechna w mieście swoboda obyczajowa wywoływała 
rozterkę w sercach adeptów nowej wiary. Wśród nich 
nie brakowało takich, którzy deprecjonować zaczęli życie 
małżeńskie w ogóle, przeciwstawiając je życiu w bez-
żeństwie. Apostoł podkreśla wyższość dobrowolnego  
dziewictwa nad małżeństwem. Wyższość ta zasadza 
się na tym, iż w dziewictwie chrześcijanin „całkowicie 
oddaje się Panu”. Dziewictwo w nauczaniu Apostoła 
posiada charakter eschatologiczny, jest zapoczątko-
waniem i objawieniem się takiego stanu w Kościele, 
który nastąpi po powszechnym zmartwychwstaniu. 
Dziewictwo jest w ludzie Bożym znakiem powszechnej 
i pełnej świętości, zadatkiem przyszłej chwały, której się 
spodziewamy, i do której każdego dnia przez twórczy 
wysiłek zdążamy.

Prawdziwe dziewictwo zależne jest całkowicie od 
decyzji wyznawcy Chrystusa i nie jest ono możliwe bez 
szczególnej łaski samego Boga, który powołując czło-
wieka do życia w tym stanie, wspomaga go swoją mocą.

Chrześcijanie świadomi wzniosłości i wielkości po-
wołania do życia w małżeństwie i rodzinie nie powinni 
lekceważyć tych, którzy z pobudek nadprzyrodzonych 
obierają tę drogę życia. Swoją modlitwą i cierpieniem 
winni wspierać współbraci, którzy wybrali dziewictwo. 
Dobrowolna i heroiczna ofiara ma jaśnieć pełnym bla-
skiem na obliczu Kościoła, zapowiadając pełnię chwały, 
do której wszyscy zdążamy. Wtedy przecież cały lud Boży 
stanie się po wszystkie wieki umiłowaną oblubienicą – 
dziewicą zaślubioną Barankowi (Ap 19, 7; 21, 9).

Ewangelia (Mk 1, 14–20)
W czasach Chrystusa pobrzeża Jeziora Genezaret (na-

zwa ta wywodzi się od równiny Gennezar) były gęsto 
usiane ludzkimi skupiskami. Tyberiada, Magdala, Betsa-
ida, Julia, Geraza, Kafarnaum to tylko większe z licznych 
miast okolicy, których ludność zajmowała się handlem 
(tędy przebiegał szlak handlowy z północy na południe) 
i rybołówstwem. 

„Nad Jeziorem Genezaret – pisał Jozef Flawiusz – roz-
ciąga się kraina przedziwnej urody i piękna. Na żyznej 
ziemi krzewi się wielkie mnóstwo wszelkiej roślinności. 
Znakomity tu klimat [...] orzechy rosną tu na równi z pal-
mami, a obok nich dojrzewają figi i oliwki [...] najwspa-
nialsze winogrona dojrzewają dziesięć miesięcy z rzędu, 
a pozostałe owoce bezustannie. Można by rzec – ciągnie 
dalej historyk – że tutaj dumna natura zgromadziła swoje 
przeciwieństwa, aby wszystkie pory roku do szlachet-
nych ze sobą stanęły zapasów o władanie tą okolicą. Bo 
przez okrągły rok wszystko kwitnie” (De bell. iud. 3, 10, 
8). W tej właśnie okolicy Chrystus powołał pierwszych 
swoich uczniów.
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Z życia ParaFii grudzień
2014

19–21.12 – Rekolekcje adwentowe

W dniach 19–21 grudnia przeżywaliśmy parafialne 
rekolekcje adwentowe, które poprowadził o. Tomasz 
Góralczyk, paulin ze Skałki w Krakowie. Podczas rekolekcji 
skupialiśmy uwagę na przygotowaniu do świąt Bożego 
Narodzenia. Wielu uczestników rekolekcji skorzystało 
z sakramentu pokuty i pojednania. 

21.12 – Wizytacja kanoniczna parafii

W IV niedzielę Adwentu nasza parafia przeżywała 
wizytację kanoniczną, którą przeprowadził ks. bp Sta-
nisław Gębicki. Podczas Mszy św. o godz. 12.30 udzielił 
sakramentu bierzmowania oraz pobłogosławił naszą 
parafię na dalsze działania, które podejmować będziemy 
w nowym roku duszpasterskim. Po Eucharystii Ksiądz 
Biskup spotkał się na plebanii z kapłanami z dekanatu 
i wikariuszami parafii katedralnej. 

24.12 – Msza św. pasterska

Mszy św. pasterskiej, która rozpoczęła się o północy 
przewodniczył ks. infułat Krzysztof Konecki, prepozyt 
Kapituły Katedralnej. Wygłosił również homilię, pod-
kreślając, że Bóg przychodzi do nas, jeśli otworzymy 
Mu swoje serca. Na pasterce zgromadzili się licznie 
parafianie i goście oraz profesorowie, moderatorzy 
i klerycy włocławskiego seminarium.

31.12 – Msza św. dziękczynna  
za rok 2014

Ostatniego dnia roku 2014 podczas Mszy św. o godz. 
17.00 pod przewodnictwem ks. prał. Radosława Nowac-
kiego dziękowaliśmy Bogu za miniony rok i prosiliśmy 
o błogosławieństwo Boże w nowym 2015 roku. 

1. Żona Abrahama. 

2. Synowa Noemi, żona Booza.

3. Zabił Abla. 

4. Brat Mojżesza.

5. Ścięła głowę Holofernesowi.

6. Towarzyszył mu w drodze archanioł Rafał.

7. Bracia sprzedali go w niewolę.

8. Sekret jego siły tkwił w okazałej fryzurze.

9. Jego żona zamieniła się w słup soli.

10. Bliźniak Jakuba.

11. Przyrodni brat Izaaka.

12. Zbudował arkę.

13. Król Izraela, który słynął z mądrości.

14. Została żoną króla Aswerusa i uratowała lud izraelski.

Z liter w zaznaczonych kratkach ułóż hasło:

Pogłówkuj...
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duszpasterze Parafii katedralnej we włocławku

† Stanisława Kazimiera Janasik
† Janina Puszorska
† Barbara Jabczyńska
† Maria Elżbieta Skuza
† Jerzy Kilichowski

Zmarli:

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

• Natan Szubski
• Agata Paulina Górska
• Oskar Essa
• Nadia Laura Maliszewska
• Tymon Marcin Muszalik

• Olgierd Wojciech Muszalik
• Marcel Antoni Gruchot

• Angelika Olszewska- Falkenberg
• Zuzanna Wiktoria Przyłęcka
• Igor Paweł Łukasik
• Marcelina Katarzyna Kutmaj
• Szymon Andrzej Bączkowski
• Julia Matuszyńska
• Krzysztof Marczewski
• Amelia Jędrzejewska
• Julia Maria Jaroszewska-Cierpiał
• Roksana Giębicka
• Oliwier Giębicki
• Igor Keller
• Bartosz Przyjałkowski
• Aleksandra Sulikowska
• Franciszek Płaszczyński
• Dawid Sebastian Woźniak
• Oliwier Zwoliński-Ginter
• Ryan Hubert Koc

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

ochrzczeni:

nowożeńcy:
• Aneta Chojnacka /
Przemysław Matusiak
• Daria Magdalena 

Bielska/Marcin Tomasz 
Muszalik

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

6 stycznia 2015 r.

Zapraszamy

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

Rozpoczęcie: godz. 11.00 – parafia św. Stanisława

Trasa: Żeromskiego, Kaliska, POW, pl. Wolności, 
Brzeska

Punkt docelowy: bazylika katedralna

Uwaga:
– czterokrotnie zatrzymamy się na tzw. stacjach, by 

rozważać cud Bożego Narodzenia;
– w katedrze nastąpi zakończenie orszaku;
– Msza św. pod przewodnictwem Biskupa Ordyna-

riusza rozpocznie się o godz. 12.30;
– po zakończonym orszaku, jeszcze przed Mszą Św., 

będzie można się rozgrzać herbatą, natomiast po 
Eucharystii jest przewidziany poczęstunek ciepłą 
grochówką.



2323

Program wiZyty
dusZPasterskiej 2015

02.01.2015 piątek – od 16.00
 Brzeska, Zapiecek, Orla, 
 Wojska Polskiego 35
03.01.2015 sobota – od 9.30
 Cyganka
05.01.2015 poniedziałek – od 16.00
 Wieniecka 12, Zdrojowa
07.01.2015 środa – od 16.00
 Toruńska 53, 53a
08.01.2015 czwartek – od 16.00
 Toruńska 63
09.01.2015 piątek – od 16.00
 Wojska Polskiego
10.01.2015 sobota – od 9.30
 Piekarska, Królewiecka
12.01.2015 poniedziałek – od 16.00
 Toruńska 49a
13.01.2015 wtorek – od 16.00
 Toruńska 49
14.01.2015 środa – od 16.00
 Wyszyńskiego
15.01.2015 czwartek – od 16.00
 Biskupia, Łazienna, Lunevil
16.01.2015 piątek – od 16.00
 Wojska Polskiego 18c 
 (osiedle przy parku)
17.01.2015 sobota – 9.30
 Żabia
19.01.2015 poniedziałek – od 16.00
 Toruńska 57
20.01.2015 wtorek – od 16.00
 Toruńska 51
21.01.2015 środa – od 16.00
 Toruńska 51a
22.01.2015 czwartek – od 16.00
 Toruńska 59
23.01.2015 piątek – od 16.00
 Toruńska 55
24.01.2015 sobota – od 9.30
 Szpitalna, Lunevil (stare), Okrzei
26.01.2015 poniedziałek – od 16.00
 Toruńska 61
27.01.2015 wtorek – od 16.00
 Toruńska 53b, 53c
28.01.2015 środa – 16.00
 Toruńska 47
29.01.2015 czwartek – od 16.00
 Solna, Rzeczna
30.01.2015 piątek – od 16.00
 Hutnicza 3
31.01.2015 sobota – od 9.30
 3 Maja
02.02.2015 poniedziałek – kolęda uzupełniająca

kalendarium
najBliżsZycH urocZystości

i wydarZeń ParaFialnycH

stycZeń
1 – Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki; 

Światowy Dzień Pokoju
6 – Uroczystość Objawienia Pańskiego; 

Orszak Trzech Króli, Msza Święta pod 
przewodnictwem Pasterza Diecezji 
o godz. 12.30; 15. rocznica święceń 
biskupich ks. bp. Stanisława Gębickiego.

11 – Niedziela Chrztu Pańskiego.
18–25 – Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan.

21 – Dzień Babci.
22 – Dzień Dziadka.

Z okazji Dnia Babci i Dziadka przypa-
dających w styczniu wszystkim naszym 
kochanym Babciom i Dziadkom, rodzo-
nym i „przyszywanym” składamy naj-
lepsze życzenia zdrowia, radości i jak 
najwięcej cierpliwości dla niesfornych 
wnucząt najmłodszych, młodszych i tych 
nieco starszych.

Niech dobry Bóg Wam, Kochani, bło-
gosławi!
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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

Stowarzyszenie wspiera działania 
zmierzające do zachowania i ochrony 

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

Działania Stowarzyszenia można wesprzeć 
przekazując 1% swojego podatku dochodowego 

w rocznym rozliczeniu PIT wpisując 
KRS: 0000301363.

Można też dokonać wpłaty na konto 
stowarzyszenia: 

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

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


