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Z naucZania kościoła

Homilia
PaPieża FrancisZka

liturgia Wigilii Paschalnej
Watykan, 4 iV 2015 r.

Dzisiejsza noc jest nocą czuwania.
Pan nie śpi, czuwa Opiekun swego ludu (por. Ps 121, 4), 

aby go wyzwolić z niewoli i otworzyć mu drogę do wol-
ności.

Pan czuwa i mocą swej miłości sprawia, że lud przecho-
dzi przez Morze Czerwone; sprawia, że Jezus przechodzi 
przez otchłań śmierci i piekieł.

Ta noc była nocą czuwania dla uczniów i uczennic 
Jezusa. Noc bólu i strachu. Mężczyźni byli zamknięci 
w Wieczerniku. Natomiast kobiety w poranek dnia po 
szabacie udały się do grobu, aby namaścić ciało Jezusa. 
Ich serce było pełne wzruszenia i stawiały sobie pytanie: 
„Jak uda się nam wejść. Kto nam odsunie kamień od 
wejścia do grobu?”. Ale tutaj napotkały pierwszy znak 
wydarzenia: wielki kamień był już odsunięty, a grób był 
otwarty!

„Weszły więc do grobu i ujrzały młodzieńca siedzącego 
po prawej stronie, ubranego w białą szatę…” (Mk 16, 5). 
Kobiety jako pierwsze ujrzały ten wielki znak: pusty grób; 
i jako pierwsze do niego weszły…

„Weszły więc do grobu”. Warto, abyśmy w tę noc czu-
wania zatrzymali się i zastanowili nad doświadczeniem 
uczennic Jezusa, które jest wyzwaniem również dla nas. 
Właśnie z tego powodu tu jesteśmy: aby wejść, wejść 
w Misterium, jakiego dokonał Bóg wraz ze swoim czu-
waniem miłości.

Nie można przeżywać Paschy, nie wchodząc w miste-
rium. To nie jest fakt intelektualny, to nie tylko poznanie, 
przeczytanie… To coś więcej, coś o wiele więcej!

„Wejście w misterium” oznacza zdolność do zachwytu 
i kontemplacji; umiejętność słuchania ciszy i usłyszenia 
szmeru łagodnego powiewu, w którym mówi do nas 
Bóg (por. 1 Krl 19, 12).

Wejście w misterium wymaga od nas, byśmy nie bali 
się rzeczywistości: nie zamykali się w sobie, nie uciekali 
od tego, czego nie rozumiemy, nie zamykali oczu w ob-
liczu problemów, nie negowali ich, nie usuwali znaków 
zapytania…

Wejście w misterium oznacza wykroczenie poza nasze 
własne wygodne zabezpieczenia, poza hamujące nas 
lenistwo i obojętność, aby wyruszyć na poszukiwanie 
prawdy, piękna i miłości, szukanie sensu nieoczywistego, 
niebanalnych odpowiedzi na kwestie stawiające pod 
znakiem zapytania naszą wiarę, naszą wierność i naszą 
racjonalność.

Aby wejść w misterium potrzebna jest pokora – po-
kora, aby się uniżyć, by zejść z piedestału naszego tak 
pysznego „ja”, naszej zarozumiałości; pokora nadawania 
właściwych rozmiarów, uznając to, czym naprawdę je-
steśmy: stworzeniami, z mocnymi i słabymi stronami, 
grzesznikami potrzebującymi przebaczenia. Aby wejść 
w misterium potrzebne jest to uniżenie się, które jest 
bezsilnością, ogołoceniem z naszych idolatrii… uwiel-
bieniem. Bez adoracji nie można wejść w misterium.

Tego wszystko uczą nas kobiety, uczennice Jezusa. One 
czuwały tej nocy, wraz z Matką. A Ona, Matka Dziewi-
ca im pomogła, aby nie utraciły wiary i nadziei. W ten 
sposób nie stały się więźniami strachu i cierpienia, ale 
o świcie wyszły, niosąc w rękach wonności, z sercem 
namaszczonym miłością. Wyszły i znalazły grób otwarty. 
I weszły. Czuwały, wyszły i weszły w Misterium. Uczmy 
się od nich czuwania z Bogiem i z Maryją, naszą Matką, 
aby wejść w Misterium, które sprawia, że przechodzimy 
ze śmierci do życia.
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Postanowił również, aby w tę właśnie niedzielę w każ-
dym Kościele lokalnym, w katedrze, która jest Kościołem-
-Matką dla wszystkich wiernych, bądź też w konkatedrach 
lub też w innych kościołach o szczególnym znaczeniu, 
została otworzona na cały rok taka sama Brama Miłosier-
dzia. Według decyzji biskupa ordynariusza, taka Brama 
będzie mogła być otworzona również w sanktuariach, 
miejscach nawiedzanych przez wielu pielgrzymów, któ-
rzy właśnie tam 
bardzo często do-
świadczają w ser-
cu łaski i znajdują 
drogę do nawró-
cenia. Zatem każ-
dy Kościół lokalny 
będzie bezpośred-
nio zaangażowa-
ny w przeżywanie 
Roku Świętego 
jako szczególne-
go momentu łaski 
i odnowy ducho-
wej. Jubileusz bę-
dzie świętowany 
w Rzymie i Ko-
ściołach lokalnych jako znak widzialny komunii całego 
Kościoła. 

Ojciec Święty wybrał dzień 8 grudnia, ponieważ jest 
on bogaty w znaczenie ze względu na historię Kościoła. 
Otworzy Drzwi Święte w pięćdziesiątą rocznicę zakoń-
czenia Soboru Watykańskiego II. Ojcowie zgromadzeni 
na Soborze czuli potrzebę, silną jak prawdziwy powiew 
Ducha Świętego, mówienia o Bogu do ludzi ich czasów 
w sposób bardziej zrozumiały. 

Papież Fran-
ciszek w  bulli 
Misericordiae 
vultus  opisał 
najistotniejsze 
cechy Bożego 
miłosierdzia . 
„Fundamentem 
konstrukcji pod-
trzymującej całe 

życie Kościoła jest miłosierdzie” – czytamy w papieskim 
dokumencie. 

Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej 
Maryi Panny wskazuje sposób, w jaki Bóg działa od po-
czątków naszej historii. Po grzechu Adama i Ewy Bóg 
nie chciał zostawić ludzkości samej, wystawionej na 
działanie zła. Stąd też zechciał On, aby Maryja, święta 
i niepokalana w miłości (por. Ef 1, 4), stała się Matką 
Odkupiciela człowieka. 

Na ogrom grzechu Bóg odpowiada pełnią przeba-
czenia. Miłosierdzie będzie zawsze większe od każdego 
grzechu i nikt nie może ograniczyć miłości Boga, który 
przebacza. 

W tę właśnie uroczystość papież otworzy Drzwi Święte. 
Z tej okazji staną się one Bramą Miłosierdzia, gdzie każdy 
wchodzący będzie mógł doświadczyć miłości Boga, który 
pociesza, przebacza i daje nadzieję.W kolejną niedzielę, 
tj. III Niedzielę Adwentu, otworzone zostaną Drzwi Świę-
te w katedrze Rzymu, w Bazylice św. Jana na Lateranie, 
a następnie w bazylikach papieskich. 

nadzwyczajny Jubileusz miłosierdzia
Papież Franciszek w sobotę 11 kwietnia br. podczas I Nieszporów Święta Miłosierdzia Bożego ogłosił obchody 

Nadzwyczajnego Jubileuszu Miłosierdzia. W bazylice św. Piotra przed Świętymi Drzwiami zostały odczytane frag-
menty bulii Misericordiae vultus. Papież wręczył bullę wybranym kardynałom i hierarchom. Jubileusz Miłosierdzia 
rozpocznie się w w uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny 8 XII br. i potrwa do uroczystości 
Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata 20 XI 2016 r.

Papież Franciszek wręczył bullę Misericordiae vultus 
m.in. kard. Angelo Comastri

To jest właśnie czas sposobny na zmianę życia! To 
jest czas, aby pozwolić dotknąć swe serce. W obli-
czu popełnionego zła, nawet w przypadku ciężkich 
przestępstw, nadchodzi moment wysłuchania płaczu 
osób niewinnych, ograbionych z majątku, z godności, 
z uczuć, z samego życia. Pozostawanie na drodze zła 
jest tylko źródłem iluzji i smutku. Prawdziwe życie 
jest zgoła inne.

Franciszek, bulla Misericordiae vultus
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Była to niezwykle ważna 
uroczystość, szczególnie 
dla katolików obrząd-
ku ormiańskiego, bo 
nowy doktor Kościo-
ła był Ormianienem. 
Grzegorz z Nareku 
był mnichem, misty-
kiem i pisarzem. 

Urodził się w w An-
czewacziku (obecnie 
Turcja) w 950 r. 

Zmarł ok. 1050 r. w Na-
reku (obecnie Turcja). Pozostawił po sobie wiele 
utworów (hymny i ody, „Komentarz do Pieśni nad pie-
śniami”, „Historię krzyża z Aparang”, „Trzy mowy w formie 
litanii”, „Panegiryk apostołów i 72 uczniów”, „Panegiryk 
Jakuba z Nisibis”), a przede wszystkim arcydzieło litera-
tury ascetycznej i mistycznej „Księgę pieśni żałobliwych” 
zaliczane do pereł poezji ormiańskiej. Św. Jan Paweł II 
określił go mianem jednego z największych piewców 
Madonny.

Ta Msza św. była sprawowana w 100. rocznicę męczeń-
stwa Ormian. Eucharystię współkoncelebrował Nerses 
Bedros XIX, patriarcha Kościoła katolickiego obrządku 
ormiańskiego. Obecni byli także Karekin II i Aram I z Apo-
stolskiego Kościoła Ormian. 

Papież Franciszek, nazywając rzeź Ormian pierwszym 
ludobójstwem XX w., powiedział m.in. do Ormian: „Wy-

mierzone było to w wasz 
naród ormiański – pierw-
szy naród chrześcijański 
– wraz z  Syryjczykami 
wyznania katolickiego 
i prawosławnego, Asyryj-
czykami, Chaldejczykami 
i Grekami. Zostali zabici 
biskupi, kapłani, zakon-
nicy, kobiety, mężczyźni, 
osoby starsze, a  nawet 
dzieci i bezbronni chorzy”.

W latach 1915–1923 
z  rąk tureckich zostało 
zamordowanych około 
1,5 miliona Ormian.

Homilia
liturgia Wigilii Paschalnej

bazylika katedralna, 4 iV 2015 r.

Drodzy moi Bracia i Siostry!
Czytaliśmy w dzisiejszym bogatym Słowie Bożym 

wiele tak pięknych treści, że gdyby chcieć choć troszkę 
do nich się przybliżyć, trzeba by o wiele dłuższego roz-
ważania. Modlitwa, która kończyła cykl czytań ze Starego 
Testamentu brzmiała tak: „Boże, Ty nas przygotowujesz 
do Misterium Paschalnego słowami Starego i Nowego 
Testamentu. Daj nam pojąć Twoje miłosierdzie, aby dary, 
które przyjmujemy w tym życiu, umocniły w nas nadzieję 
życia wiecznego”. Wszystkie te piękne teksty, które, jak 
sądzę, z uwagą wysłuchaliśmy, miały być dla nas, uczest-
ników tej Liturgii Wigilii Paschalnej przygotowaniem do 
jeszcze głębszego, jeszcze pełniejszego przeżycia prawdy 
o zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa. 

Mógłby ktoś powiedzieć, czy te stare fragmenty ży-
dowskich ksiąg, czy one mają nam jeszcze dzisiaj coś do 
powiedzenia? Tak bardzo zmieniły się czasy, tak bardzo 
zmieniła się kultura, tak inne są nasze zwyczaje, a my 
zagłębiamy się co roku na nowo w te stare teksty i po-
ruszeni ich głębią próbujemy wmyśleć się w to, co nam 
chcą powiedzieć. Myślę, że w tę noc zmartwychwstania 
Jezusa Chrystusa bardzo wiele ma nam do powiedzenia 
prorok Izajasz. Fragment tego tekstu, którego wysłuchali-
śmy, zaczął się takim zdaniem: „Nie lękaj się, Jerozolimo”. 
Ale przecież my nie jesteśmy Jerozolimą, jesteśmy daleko 
od niej. Dlaczego to ma odnosić się do nas? Jerozolima, 
jeżeli chcemy poprawnie rozumieć te teksty, ten zwrot, 
to jesteśmy dokładnie my, to jest Kościół Jezusa. 

biskuP WłocłaWski

W Niedzielę Miłosierdzia Bożego, 12 kwietnia br., pa-
pież Franciszek podczas Mszy św. w Bazylice św. Piotra 
w Watykanie ogłosił św. Grzegorza z Nareku doktorem 
Kościoła. To 36 osoba obdarzona tym tytułem.

Franciszek i Nerses Bedros XIX

nowy doktor kościoła
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chrzest w dzisiejszym naszym obchodzie, dlatego ten 
chrzest wyrasta na najwyższą wartość, właśnie w cza-
sie Wigilii Paschalnej, dlatego od wieków chrześcijanie 
właśnie w Wielką Sobotę przyjmowali do Kościoła no-
wych wyznawców Jezusa, bo przyjąć chrzest to znaczy 
zdecydować się na pracę nad swoim sercem. 

Granica między dobrem a złem, między grzechem 
a cnotą, między wartością i jej zaprzeczeniem przechodzi 
przez serce człowieka, więcej przechodzi przez moje serce. 
O lepszy świat, o lepszy dzień nie walczy żadna rewolucja. 
Rewolucje zawsze przynoszą światu i człowiekowi tylko 
zniszczenie, biedę, śmierć i ubóstwo. Ale ta rewolucja, któ-
rą proponuje nam Jezus, czyli ta troska o to, żeby w sercu 
człowieka zwyciężało dobro jest jedyną skuteczną metodą 
naprawiania świata. Mamy odwagę ją podjąć nie dlatego, 
że dysponujemy niewyczerpanymi siłami, ale dlatego, 
że należymy do Jezusa, że jesteśmy Jego uczniami, że 
głęboko wierzymy, iż świat bez tego światła, które bije od 
Zmartwychwstałego, stałby się mniejszy, jeszcze bardziej 
odległy od tego, czego potrzebują nasze serca. 

Bez zmartwychwstałego Jezusa świat musi przegrać 
walkę o dobro, o sprawiedliwość, o blask prawdy. To chyba 
jest naczelna prawda, jaką dzisiaj przypominają nam te 
wspaniałe teksty mówiące o zmartwychwstaniu Jezusa 
i o wszystkim, co Bóg przygotowywał, jak prowadził ludzi 
poprzez poszczególne wydarzenia do tego , co stało się 
w Jerozolimie. To On, zmartwychwstały, jest jedynym 
światłem świata, jedyną nadzieją tego świata, jedyną 
naszą nadzieją. Obyśmy w tę prawdę uwierzyli, obyśmy 
ją przyjęli i obyśmy nią umieli żyć. Amen.

Historia uczy, że demokracja 
bez wartości łatwo się przemie-
nia w jawny lub zakamuflowany 
totalitaryzm.

św. Jan Paweł II

Nie lękaj się zatem Kościele. Właściwie lękamy się nie-
ustająco, ciągle towarzyszy naszemu życiu jakaś obawa, 
jakiś przestrach, niepewność i te słowa, które wypowiada 
prorok, są bardzo potrzebne naszemu sercu. „Nie lę-
kaj się Jerozolimo”. Z czego ma brać się nasza wolność 
od lęku? Bierze się ona z tego, że Bóg, że Chrystus, że 
Zmartwychwstały jest fundamentem naszej pewności, 
naszego takiego samopoczucia, którego spodziewałby 
się w sercach swoich wyznawców sam Bóg. Skąd biorą 
się? Jakie jest źródło naszych lęków? „Czemu wydajecie 
pieniądze na to, co nie jest chlebem i waszą pracę na 
to, co nie nasyci”? Czemu wydajecie pieniądze na to, 
co nie jest chlebem? „Słuchajcie Mnie, a będziecie jeść 
przysmaki i dusza wasza zakosztuje tłustych potraw”. 

Czytam w jednym lewicowym niemieckim tygodniku, 
zresztą skądinąd udanym dziecku sowieckiego komuni-
zmu „Der Spiegel”, apel. O co? – o więcej bluźnierstwa, 
również w mediach, jako że demokracja potrzebuje obra-
zy uczuć religijnych. Dobrze słyszymy, Siostry i Bracia, nie 
ochrony uczuć religijnych, tylko obrazy uczuć religijnych. 
I nie chodzi redakcji o islam, tylko chodzi oczywiście 
o Kościoły chrześcijańskie, które mają czelność, zdaniem 
redakcji, uważać siebie za źródło zachodnich wartości. 
Wartości zachodnie, twierdzi redakcja, dało nam fran-
cuskie oświecenie. Wyraźnie o tym mówi konstytucja 
Zjednoczonej Europy, która przecież o chrześcijaństwie 
nie wspomina ani słowem, tylko właśnie odnosi się 
do francuskiego oświecenia i robi to w opozycji do Ko-
ściołów. „Więcej bluźnierstwa proszę” – woła gazeta. 
No i będzie więcej, bo zadzieranie z islamem jest nie-
bezpieczne. Niedawny zamach na redakcję satyrycznej 
gazety paryskiej „Charlie Hebdo” tego dowodzi. Redakcja 
wzywa, żeby więcej bluźnierstwa dotyczyło chrześcijan, 
chrześcijaństwa. Jesteśmy świadkami zdumiewającego 
odżycia walki z religią w zachodnim świecie. Mogłoby się 
wydawać, że ta epoka jest daleko za nami. Tymczasem, jak 
się okazuje, to są tendencje wiecznie żywe, nieustająco 
obecne, dzisiaj może bardziej zdecydowane, niż jeszcze 
kilkanaście lat temu. 

Jak więc się mamy nie bać? Jak nie mamy przeżywać 
niepokoju dotyczącego losu Kościoła, dotyczącego religii, 
jeżeli to chrześcijaństwo, wiara w zmartwychwstałego 
Jezusa jest dla nas naprawdę wartością? Jak mamy się 
nie bać? Jak mamy nie czuć się zagrożeni w tym, co 
stanowi największą intymność naszego serca – nasza 
relacja z samym Bogiem? Papież Benedykt XVI kilka lat 
temu mówił: „Zmartwychwstanie Jezusa daje pewność, 
że pomimo wszelkich ciemności świata, to nie zło zwy-
cięża. Umocnieni tą pewnością z odwagą i entuzjazmem 
możemy się angażować w rodzenie się sprawiedliwego 
świata”. Ale przecież nie ma wpływu na to, co dzieje się 
w świecie. Ciągle się nam wydaje, że niedostatecznie liczą 
się z naszym zdaniem, z naszymi wyborami, z naszymi 
poglądami. Niemniej prawdziwa zmiana świata zawsze 
dokonuje się od ludzkiego serca. Dlatego tak ważny jest 
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kościół i śWiat

Patron strażaków
Według żywotu z VIII w. św. Florian urodził się ok. 250 r. 

w Zeiselmauer (Dolna Austria). W młodym wieku został 
dowódcą wojsk rzymskich, stacjonujących w Mantem, 
w pobliżu Krems (obecnie w północno-wschodniej Au-
strii). Podczas prześladowania chrześcijan przez Diokle-
cjana został aresztowany wraz z 40 żołnierzami i przy-
muszony do złożenia ofiary bogom. Wobec stanowczej 
odmowy wychłostano go i poddano torturom. Został 
przewieziony do obozu rzymskiego w Lauriacum (dziś 
Lorch koło Wiednia). Namiestnik prowincji, Akwilin, starał 
się groźbami i obietnicami zmusić oficera rzymskiego do 
odstępstwa od wiary. Kiedy te metody zawiodły, kazał go 
biczować, potem szarpać jego ciało żelaznymi hakami, 
wreszcie przywiązano mu kamień do szyi i zatopiono 
go w rzece Enns. Miało się to stać w dniu 4 maja 304 r. 
Jego ciało odnalazła pobożna niewiasta Waleria i ze czcią 
pochowała. Nad jego grobem wystawiono z czasem 
klasztor i kościół benedyktynów, który potem przejęli 
kanonicy laterańscy. Do dnia dzisiejszego St. Florian jest 
ośrodkiem życia religijnego w Górnej Austrii. 

Florianowi przypisywano obok funkcji wojskowych 
dowodzenie oddziałem gaśniczym. Według legendy, 
ocalił płonącą wioskę jednym wiadrem wody.

W roku 1184 na prośbę księcia Kazimierza Sprawiedli-
wego, syna Bolesława Krzywoustego, Kraków otrzymał 
znaczną część relikwii św. Floriana. W delegacji odbierają-

cej relikwie miał się znajdować także bł. Wincenty 
Kadłubek, późniejszy biskup krakowski.

Na krakowskim Kleparzu stoi kościół pw. św. 
Floriana, fundacji biskupa krakowskiego Gedki – 
w miejscu, gdzie według legendy zatrzymały się 
konie wiozące relikwie świętego na Wawel. Konie 
tak długo nie chciały ruszyć z miejsca, aż zde-
cydowano o wybudowaniu świątyni. W 1528 r. 
pożar strawił część Krakowa, ocalała jedynie ta 
świątynia. Od tej pory zaczęto czcić w całej Polsce 
św. Floriana jako patrona podczas klęsk pożaru, 
powodzi i sztormów. Kraków obchodzi wspo-
mnienie św. Floriana jako święto. 

O skali kultu św. Floriana świadczy jedna z do-
pisanych zwrotek pierwszego hymnu Polski – 
Bogurodzicy, która brzmi:

„Święty Florianie
Nasz miły Patronie
Proś za nami Gospodyna
Paniej Maryjej Syna”.
Św. Florian jest patronem Austrii i Bolonii oraz 

Chorzowa; ponadto hutników, strażaków i komi-
niarzy, a także garncarzy i piekarzy. 

Katedra warszawsko-praska nosi wezwanie 
św. Floriana.

W ikonografii św. Florian przedstawiany jest jako 
gaszący pożar oficer rzymski z naczyniem. Bywa, że w ręku 
trzyma chorągiew. Jego atrybutami są: kamień młyński 
u szyi, kolczuga, krzyż, czerwony i biały krzyż, miecz, palma 
męczeńska, płonący dom, orzeł, tarcza, zbroja.

Męczenniku święty, święty Florianie, od wieków 
czczony na polskiej ziemi, bądź i dziś naszym Pa-
tronem, Orędownikiem i Obrońcą przed Bogiem.

Uproś nam u Boga żywą wiarę, byśmy oparli się 
laicyzacji życia i wszędzie słowem i czynami miłości 
umieli mężnie ją wyznać.

Tak, jak dawniej chroń nas od wojny, ognia, po-
wodzi i wszelkich klęsk żywiołowych.

Czuwaj nad ludźmi ciężkiej i niebezpiecznej pracy: 
strażakami, hutnikami i kominiarzami.

Strażaków ucz poświęcenia i ofiarnej służby 
w czasie klęsk żywiołowych, w ratowaniu ludzkie-
go życia i mienia.

Ucz nas poszanowania środowiska naturalnego.
Wypraszaj nam u Boga łaski i cnotę męstwa, 

abyśmy kiedyś przez Miłosierdzie Boże zasłużyli na 
wieczną nagrodę w niebie. Amen.

Modlitwa do św. Floriana
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maj – miesiąc maryi

Miesiąc maj to dla wielu ludzi najpiękniejszy miesiąc w ciągu całego roku. Nic dziwnego, to właśnie w maju 
najbardziej rzuca się w oczy piękno naszej ziemi. Wszelka roślinność, a przede wszystkim rozkwitające kwiaty 
wzbudzają w nas zachwyt. Budząca się przyroda pozytywnie wpływa na nasze samopoczucie. 

Maj kojarzy się też z tak zwaną „majówką”. Na słowo 
„majówka” większości z nas nasuwają się skojarzenia 
z dłuższym weekendem, weekendowymi wypadami za 
miasto lub też wiejskimi zabawami pod gołym niebem. 

Mało kto dzisiaj wspomni, że „majówka” to przede 
wszystkim nabożeństwo majowe – nabożeństwo ku 
czci Matki Bożej, odprawiane w Kościele katolickim wła-
śnie w miesiącu maju. Rodowód tych nabożeństw jest 
znaczenie wcześniejszy niż się powszechnie uważa. 
Gromadzenie się i śpiewanie pieśni na cześć Matki Bo-
żej były znane na Wschodzie już w V wieku. W Kościele 
zachodnim w I tysiącleciu maj jako miesiąc Maryi świę-
cono raczej sporadycznie. Dopiero na przełomie XIII i XIV 
wieku powstała myśl, aby ten miesiąc poświęcić Maryi. 

Centralną częścią nabożeństwa majowego jest Litania 
loretańska, jeden z hymnów na cześć Maryi, w którym 
wysławiane są Jej wielkie cnoty i przywileje, którymi 
obdarzył Ją Bóg. To piękny zbiór komplementów dla 
Maryi. Nie ma pewności, kiedy powstała Litania lore-
tańska. Prawdopodobnie jakaś jej wersja znana była już 
w XII wieku we Francji. W litanii wymieniane są kolejno 
tytuły Maryi: jest ich w sumie 49, a w Polsce 50. Bardzo 
popularne stały się nabożeństwa przy przydrożnych 
kapliczkach i krzyżach. 

Mieszkańcy, głównie wsi, które oddalone były od 
kościoła gromadzili się przy nich na modlitwie. Z na-
dejściem wiosny krzyże przydrożne i kapliczki przyozda-
biano kwiatami, kolorowymi wstążkami, a te, które 
wymagały odnowienia malowano świeżą farbą. Nie-
stety z upływem lat w nabożeństwach, które niegdyś 
przyciągały licznie tak dorosłych jak i dzieci, zmalała 
liczba uczestniczących. Choć można spotkać przejeż-
dżając w majowy wieczór przez polskie wsie jeszcze 
usłyszeć pieśni Maryjne. 

Uczestnicząc w majowych nabożeństwach wyraża-
my naszą chęć sławienia Królowej Polski, bo 3 maja 
w Kościele obchodzona jest Uroczystość Najświętszej 

Maryi Panny Królowej Polski. Jest to wyraz wielkiej wiary 
i wdzięczności Polaków, którzy dzięki Jej wstawiennictwu 
przetrwali wiele burz dziejowych, dotykających w prze-
szłości naszą Ojczyznę. 

Nabożeństwa majowe poświęcone Najświętszej Maryi 
Pannie są wyjątkową okazją, by przez modlitwę, wyśpie-
wane pieśni, przez cichą osobistą rozmowę – zawierzyć 
Matce Bożej własne sprawy, ukazać problemy, a nawet 
złożyć u Jej stóp całą swoją niedolę. Ona z matczyną 
miłością i zatroskaniem przedstawia je swojemu Synowi 
i Jego Ojcu, by wyjednać łaskę i miłosierdzie, które przez 
Nią spływają na tego, kto Jej zaufał. Matka Boska jest 
naszą najlepszą Wspomożycielką.

Michał Wiliński, LZK

Kongregacja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów Dekretem z dnia 8 listopada 2014 r., mocą uprawnień 
udzielonych tej Kongregacji przez papieża Franciszka, przychyliła się do wyrażonej w liście z dnia 15 stycznia 
2014 r. prośby abp. Józefa Michalika, wówczas przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski, i zezwoliła, 
aby w Litanii do Najświętszej Maryi Panny – Litanii Loretańskiej po wezwaniu: „Matko Łaski Bożej” mogło 
być dodane wezwanie: „Matko Miłosierdzia”.

Nowe wezwanie w Litanii loretańskiej
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Chrystusowa była ratunkiem, po-
mocą i zwycięstwem. Biskupi polscy 
zabiegali również bardzo o to, aby 
nauka o Matce Najświętszej została 
włączona do Konstytucji dogma-
tycznej o Kościele Lumen gentium, 
by podkreślić godność Maryi jako 
Matki Kościoła i Jej czynną obecność 
w misterium Chrystusa i Kościoła.

Paweł VI ogłosił Maryję Matką 
Kościoła na zakończenie III sesji 
soborowej w dniu 21 XI 1964 r.

W 1968 r. Paweł VI potwierdził 
swoje orzeczenie o Matce Kościoła 
w Wyznaniu Wiary, w tzw. Credo 
Pawłowym. Episkopat Polski włą-
czył wówczas do Litanii loretańskiej 
nowe wezwanie: „Matko Kościoła, 
módl się za nami”. Wniósł równo-
cześnie prośbę do Stolicy Świętej, 
aby wezwanie to znalazło się w Li-

tanii odmawianej w Kościele powszechnym, i aby papież 
ustanowił Święto Matki Kościoła również dla całego 
Kościoła powszechnego.

Warto przypomnieć, że wielkie zasługi dla ogłoszenia 
Maryi Matką Kościoła miał biskup włocławski Antoni 
Pawłowski (1903–1968), wybitny mariolog. Był on aktyw-
nym uczestnikiem Soboru Watykańskiego II. Na prośbę 
kard. S. Wyszyńskiego przygotował on tekst memoriału.

maryja – matka kościoła

Jak podają Dzieje Apostolskie, 
w momencie Zesłania Ducha Świę-
tego w Wieczerniku obecni byli 
wszyscy Apostołowie, którzy „trwali 
jednomyślnie na modlitwie razem 
z niewiastami, Maryją, Matką Jezu-
sa, i braćmi Jego” (Dz 1, 14). Matka 
Najświętsza, Oblubienica Ducha 
Świętego, mocą którego w dniu 
Zwiastowania poczęła Jezusa Chry-
stusa, przeżyła w Wieczerniku wraz 
z  Apostołami zstąpienie Ducha 
Miłości na Kościół. Od tej chwili 
Maryja, Wspomożycielka Wiernych 
i Matka Kościoła, towarzyszy Ko-
ściołowi w świecie.

Tytuł Matki Kościoła dawali Ma-
ryi teologowie już od początków 
dziejów Kościoła, a w ostatnim stu-
leciu papieże: Leon XIII, Jan XXIII 
i Paweł VI. 

Biskupi polscy złożyli na ręce Pawła VI memoriał z prośbą 
o ogłoszenie Maryi Matką Kościoła i ponowne oddanie 
Jej macierzyńskiemu Sercu całej rodziny ludzkiej. Prymas 
Polski, kard. Stefan Wyszyński, w imieniu 70 biskupów 
polskich w dniu 16 września 1964 r., podczas trzeciej 
sesji soborowej, wygłosił przemówienie, uzasadniając 
konieczność ogłoszenia Maryi Matką Kościoła. Powoływał 
się na doświadczenia polskiego narodu, dla którego Matka 

Święto Najświętszej Maryi Panny, Matki Kościoła, obchodzone w poniedziałek po uroczystości Zesłania Ducha 
Świętego, zostało wprowadzone do polskiego kalendarza liturgicznego 4 maja 1971 r. przez Episkopat Polski – za 
zgodą Pawła VI. Dzień ten został wybrany dlatego, że Zesłanie Ducha Świętego było początkiem działalności Kościoła.

Przeto na chwałę Matki Bożej i ku naszemu pokrzepieniu, ogłaszamy Najświętszą Maryję Pannę Matką Ko-
ścioła, to jest Matką całego Ludu Bożego, zarówno wiernych, jak i pasterzy, którzy nazywają Ją Najukochańszą 
Matką. Pragniemy, by pod tym najmilszym tytułem od tej chwili, Dziewica-Matka była jeszcze bardziej czczona 
i wzywana przez lud chrześcijański.

Chodzi o tytuł, Czcigodni Bracia, który dla chrześcijańskiej społeczności nie jest nowy, przeciwnie jest on 
właściwy Matce bardziej, niż każdy inny; zarówno wierni, jak i cały Kościół mają od dawna zwyczaj zwracać się 
nim do Maryi. Tytuł ten należy do istoty nabożeństwa ku Maryi, gdyż znajduje swe umotywowanie w samej 
godności Matki Słowa Wcielonego.

Jak Boże Macierzyństwo jest podstawą specjalnej relacji Maryi do Chrystusa oraz fundamentem Jej obecności 
w ekonomii Zbawienia, zdziałanej przez Chrystusa Pana, tak też jest ono zasadniczą podstawą stosunku Maryi 
do Kościoła. Maryja bowiem jest Matką Tego, który od pierwszego momentu swego Wcielenia w dziewiczym 
Jej łonie, złączył w sobie – jako Głowie – swoje Mistyczne Ciało, którym jest Kościół. Stąd Maryja, jako Matka 
Chrystusa, jest również Matką wszystkich Wiernych i wszystkich Pasterzy, tzn. całego Kościoła.

Z przemówienia Pawła VI „Ogłaszam Maryję – Matką Kościoła” (21 XI 1964 r.)
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bogurodzica pośrodku pielgrzymującego kościoła
Redemptoris Mater to szósta encyklika Jana Pawła II ogłoszona 25 marca 1987 r. Dokument ten był swego rodzaju 

wprowadzeniem do Roku Maryjnego. Jan Paweł II odnosi się w encyklice przede wszystkim do Pisma Świętego 
oraz VIII rozdziału Konstytucji dogmatycznej o Kościele Lumen gentium, którego naukę rozwija. Stara się wyjaśniać 
w świetle wiary znaki czasu i ukazać Kościołowi i ludzkości kierunek dalszej drogi.

Matka Odkupiciela zajmuje ściśle określone miejsce 
w planie zbawienia, bowiem „gdy […] nadeszła pełnia 
czasu, zesłał Bóg Syna swego, zrodzonego z niewiasty, 
zrodzonego pod Prawem, aby wykupił tych, którzy podle-
gali Prawu, abyśmy mogli otrzymać przybrane synostwo. 
Na dowód tego, że jesteście synami, Bóg wysłał do 
serc naszych Ducha Syna swego, który woła: 
Abba, Ojcze!” (Ga 4, 4–6) (RM, n. 1).

* * *
Sobór Watykański II, ukazując Maryję 

w  tajemnicy Chrystusa, znajduje w ten 
sposób również drogę, aby po-
głębić poznanie tajemni-
cy Kościoła. Jako Matka 
Chrystusa jest bowiem 
Maryja w sposób 
szczególny związana 
z  Kościołem, „który 
Pan ustanowił jako 
swoje ciało” (RM, n. 5).

* * *
Maryja nie otrzymała 

wprost tego apostolskiego 
posłannictwa. Nie znajdowała się 
wśród tych, których Jezus posłał „na cały 
świat, aby nauczali wszystkie narody” (por. 
Mt 28, 19), przekazując im to posłannictwo. 
Natomiast w Wieczerniku, gdzie Apostołowie 
przygotowywali się do podjęcia swego posłan-
nictwa wraz z przyjściem Ducha Prawdy — Maryja 
była z nimi. Była, „trwała na modlitwie” jako „Matka 
Jezusa” (Dz 1, 13–14), czyli Chrystusa ukrzyżowanego 
i zmartwychwstałego (RM, n. 25).

* * *
Dla ówczesnego Kościoła i dla Kościoła wszystkich 

czasów Maryja była i pozostaje nade wszystko Tą „błogo-
sławioną, która uwierzyła”: uwierzyła pierwsza. Od chwili 
zwiastowania i poczęcia, od chwili narodzenia w stajni 
betlejemskiej, szła krok w krok z Jezusem w swojej ma-
cierzyńskiej pielgrzymce wiary. Szła poprzez lata Jego 
życia ukrytego w Nazarecie, szła w okresie zewnętrznego 
oddalenia, gdy rozpoczął „czynić i nauczać” (por. Dz 1, 1) 
pośród Izraela — szła nade wszystko poprzez straszliwe 

doświadczenie Golgoty. Teraz, gdy Maryja znajduje się 
z Apostołami w jerozolimskim Wieczerniku, u progu 
narodzin Kościoła, wiara Jej, zrodzona ze słowa zwia-
stowania, znajduje potwierdzenie (RM, n. 26).

* * *
Kościół trwa na modlitwie razem z Nią, a równo-
cześnie „patrzy na Nią w świetle Słowa, które sta-

ło się człowiekiem”. I tak było zawsze. Kiedy bo-
wiem Kościół coraz „głębiej wnika w najwyższą 
tajemnicę Wcielenia”, rozmyśla także o Matce 

Chrystusa z głęboką czcią i pobożnością. 
Maryja w sposób nierozdzielny 

należy do tajemnicy Chry-
stusa — i należy też do 

tajemnicy Kościoła od 
początku, od dnia jego 
narodzin. U podwa-
lin tego, czym Kościół 
jest od początku — 
tego, czym wciąż ma 

się stawać z pokolenia 
na pokolenie pośród 

wszystkich narodów zie-
mi — znajduje się Ta, „która 

uwierzyła, że spełnią się słowa po-
wiedziane Jej od Pana” (por. Łk 1, 45) (RM, 

n. 27).

* * *
Kościół, który od początku swoje ziemskie piel-

grzymowanie upodabnia do pielgrzymowania Bogaro-
dzicy, stale powtarza za Nią słowa Magnificat. Z głębi 
wiary Dziewicy przy zwiastowaniu, przy nawiedzeniu, 
czerpie prawdę o Bogu Przymierza: o tym Bogu, który 
jest wszechmocny, a czyni „wielkie rzeczy” człowiekowi 
(RM, n. 37).

* * *
Można powiedzieć, że Maryja stale powtarza wszystkim 

te same słowa, jakie wypowiedziała w Kanie Galilejskiej: 
„Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie”. On bowiem — 
Chrystus — jest jedynym pośrednikiem między Bogiem 
a ludźmi; On jest „drogą, prawdą i życiem” (J 14, 6), Jego 
— Przedwiecznego Syna — Ojciec dał światu, aby człowiek 
„nie zginął, ale miał życie wieczne” (J 3, 16) (RM, n. 46).
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W drodze na śDm kraków 2016

Pod koniec lipca 2016 r. w Krakowie odbędą się międzynarodowe obchody XXXI Światowych Dni Młodzieży. 
W tych dniach Kraków odwiedzi papież Franciszek w swojej pierwszej pielgrzymce do Polski. Będzie to czternasty 
raz, kiedy spotkania przyjmą wymiar ogólnoświatowy. Zazwyczaj gromadzą one ponad milion wiernych. Przyjeż-
dżają na nie obywatele wielu państw, również tych odległych. Tym razem mamy je u siebie.

Światowe Dni Młodzieży to przede wszystkim okazja 
do odnowy życia religijnego. Jest szansą dla osób, które 
odwróciły się od Boga bądź Kościoła. Ci, którzy pojadą, 
będą mogli poczuć atmosferę wspólnoty młodych. 

Nie należy zapominać, że my – wszyscy wierzący – 
cały czas potrzebujemy nawrócenia. 

Uczestniczenie w Światowych Dniach Młodzieży może 
doprowadzić do przemiany duchowej. Jest szansa na 
zmianę swoich przyzwyczajeń, przekierowania życia na 
właściwy tor. Warto pojechać na Światowe Dni Młodzie-
ży, aby na żywo zobaczyć papieża Franciszka – głowę 
Kościoła rzymskokatolickiego. Będzie to jego pierwsza 
wizyta w Polsce i być może ostatnia. 

Oprócz spotkania z papieżem Dni Młodych to także 
spotkanie z Bogiem. Liczne modlitwy przypomną, że On 
cały czas jest z nami. „Gdzie dwóch albo trzech gromadzi 

Boże, Ojcze Miłosierny, który objawiłeś swoją miłość w Twoim Synu Jezusie Chrystusie, i wylałeś 
ją na nas w Duchu Świętym, Pocieszycielu, Tobie zawierzamy dziś losy świata i każdego człowieka.

Zawierzamy Ci szczególnie ludzi młodych ze wszystkich narodów, ludów i języków. Prowadź 
ich bezpiecznie po zawiłych ścieżkach współczesnego świata i daj im łaskę owocnego przeżycia 
Światowych Dni Młodzieży w Krakowie.

Ojcze niebieski, uczyń nas świadkami Twego miłosierdzia. Naucz nieść wiarę wątpiącym, nadzieję zrezygno-
wanym, miłość oziębłym, przebaczenie winnym i radość smutnym. 

Niech iskra miłosiernej miłości, którą w nas zapaliłeś, stanie się ogniem przemieniającym ludzkie serca i od-
nawiającym oblicze ziemi.

Maryjo, Matko Miłosierdzia, módl się za nami. Święty Janie Pawle II, módl się za nami. Święta Siostro Faustyno, 
módl się za nami.

Modlitwa w intencji ŚDM 2016

się w Moje imię, tam jestem pośród nich” – te słowa 
zapisał Mateusz w swojej Ewangelii. 

Ważne jest, żebyśmy jednoczyli się w imię Chrystusa.
Światowe Dni Młodzieży – jak sama ich nazwa wskazuje 
– są dniami, kiedy spotyka się młodzież z całego świata. 
To niepowtarzalna okazja poznania tylu osób z innych 
kultur, a jednocześnie tej samej religii i w tym samym 
wieku. Od kogo możemy dowiedzieć się, jak wygląda ich 
sfera religijna? Niewątpliwie oni sami – młodzi, tacy jak 
my – nakreślą to najlepiej. Teraz wszyscy zaśpiewamy te 
same pieśni. Pamiętajmy, że wspólny śpiew to świetna 
droga do integracji.

Każdy uczestnik ŚDM będzie miał możliwość przybyć 
do Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Krakowie-Łagiew-
nikach. Jest to z pewnością miejsce warte odwiedzenia 
ze względu na kult św. siostry Faustyny. Interesujący 
jest również układ budynków i wysoka wieża widoko-
wa. W pobliżu znajduje się Centrum Jana Pawła II „Nie 
lękajcie się” poświęcone rozwijaniu dziedzictwa papieża 
Polaka i promowaniu kultury z nim związanej.

W Światowych Dniach Młodzieży liczy się wspólna 
modlitwa. Do wzięcia udziału w nich zachęca także 
możliwość zawarcia nowych znajomości. To również 
okazja na przeżycie niezwykłej przygody, a wszystko to 
w duchu religii. 

Decydując się na wyjazd do Krakowa w przyszłoroczne 
wakacje warto zastanowić się nad odwiedzeniem Wa-
dowic i Kalwarii Zebrzydowskiej.

Paweł Ciuba, LZK
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Maryjny miniquiz – odpowiedzi:
1. Zwiastowanie Pańskie, uroczystość, 25 III; 2. Matki Bożej Licheńskiej, wspomnienie obowiązkowe w diecezji 
włocławskiej, 2 VII; 3. Ofiarowanie Pańskie, święto, 2 II; 4. Matki Bożej Bolesnej, wspomnienie obowiązkowe, 15 IX; 
5. Matki Bożej Częstochowskiej, uroczystość, 26 VIII; 6. Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny, uroczystość, 15 VIII; 
7. Matki Bożej Fatimskiej, wspomnienie dowolne, 13 V; 8. Matki Bożej z Guadalupe, wspomnienie dowolne, 12 XII; 
9. Niepokalane Poczęcie Maryi, uroczystość, 8 XII; 10. Nawiedzenie Najświętszej Maryi Panny, święto, 31 V; 11. Nie-
pokalanego Serca Maryi, wspomnienie obowiązkowe, sobota po uroczystości Najświętszego Serca Pana Jezusa; 
12. Matki Bożej z Lourdes, wspomnienie dowolne, 11 II

Znak krzyża świętego

Każda Msza święta rozpoczyna się znakiem krzyża, 
któremu towarzyszą słowa: „W imię Ojca i Syna, i Ducha 
Świętego”oraz odpowiedź ludu „Amen”. Znak krzyża jest 
pierwszą modlitwą wiernych zgromadzonych na litur-
gii mszalnej i przypomina o chrzcie, który został nam 
udzielony „w imię” trzech Osób Boskich i wprowadził 
nas w życiową łączność z całą Trójcą Świętą. To dzięki 
sakramentowi chrztu mamy udział w kapłańskim po-
słannictwie Chrystusa i możemy uczestniczyć we Mszy 
świętej. Kreśląc na sobie znak krzyża nieustannie do 
tej prawdy o przynależności do Chrystusa powracamy, 
czyniąc ją treścią naszego życia. Ten gest uświadamia 
każdemu chrześcijaninowi, że źródłem zbawienia jest 
Chrystusowy krzyż i stanowi wyznanie wiary w Boga 
Jezusa Chrystusa, który jest Ojcem, Synem i Duchem 
Świętym.

Znak krzyża powinniśmy kre-
ślić na sobie powoli, z namysłem 
i z namaszczeniem, tak aby ogar-
nął on całą naszą istotę, a nasze 
życie i działanie zostało uświęcone 
i przemienione mocą Chrystusowej 
ofiary. Poprzez znak krzyża człowiek 
wyraża swoją wiarę i miłość do 
Boga. Sam sposób, w jaki się żegna-
my, kryje w sobie bogatą symbolikę.

Kierunek i kolejność dokonywa-
nia poszczególnych znaków nie 
jest przypadkowa. Ruch wertykalny 
prawą ręką od czoła do serca ozna-
cza otwarcie się na Boże działanie 
i przypomina o tajemnicy Wcielenia 
Syna Bożego. Ruch horyzontalny 
od lewego do prawego ramienia 
symbolizuje przejście ze śmierci do 

życia, z ciemności do światłości, z grzechu do niewinności 
i przywołuje wniebowstąpienie Jezusa.

Krzyż jako znak zbawienia, odkupienia i wiecznego 
przeznaczenia człowieka nabiera wymiaru kosmicznego. 
Już Platon na 350 lat przed Chrystusem twierdził, że świat 
został stworzony przez Boga w kształcie krzyża. Do myśli 
Platona nawiązali później najstarsi pisarze chrześcijańscy 
i ojcowie Kościoła, którzy czynili odniesienie do krzyża jako 
znaku kosmosu (Grzegorz z Nysy)i duszy świata (Justyn).

Chociaż świat się zmienia, to Chrystusowy krzyż wciąż 
pozostaje dla człowieka punktem oparcia i odniesienia, 
gdyż moc krzyża może przemienić zarówno sens wszech-
świata, jak i losy poszczególnych ludzi. Nie zapominajmy 
o tym, ilekroć będziemy czynić znak krzyża w czasie 
liturgii czy poza nią. 

Źródło: www.archidiecezjalodz.pl

Patrzcie na Krzyż! On jest znakiem 
nowego początku, który człowiek, 
zawsze i wszędzie, znajdzie w Bogu.

św. Jan Paweł II

Praca nad tym, byśmy zwiększyli swoją wrażliwość na przeżywanie tajemnicy Mszy świętej, powinna trwać 
nieustannie. Wszak to podczas Eucharystii w przedziwny sposób przychodzi do nas sam Jezus Chrystus w chlebie 
i winie. To podczas każdej Eucharystii na dziękczynieniu Panu Bogu jednoczy się cały Kościół. Dlatego rozpoczy-
namy cykl krótkich artykułów, które pomogą nam pogłębić znajomość znaczenia podstawowych pojęć, gestów 
i znaków liturgicznych.
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biskup 
Józef marcelin Dzięcielski

Z DZieJóW ParaFii

Pochodził z rodziny szlacheckiej (wywodzącej się od 
starego rodu prusko-kaszubskiego), mającej posiadłości 
m.in. także na Kujawach. Urodził się we wsi Torzewo 
(w parafii Witowo) 2 kwietnia 1768 r. Ojcem jego był 
Bartłomiej h. Dzięcioł, dziedzic wsi Torzewo, a matką 
Jadwiga z Głębockich. Mając niemal dziewiętnaście 
lat, 17 I 1787 r., wstąpił do seminarium duchownego 
we Włocławku. Już po 11 dniach otrzymał tonsurę oraz 
tzw. święcenia mniejsze. W czerwcu 1788 r. udał się 
na dalsze studia do Rzymu, na co otrzymał pozwolenie 
i rekomendację od biskupa włocławskiego Józefa Rybiń-
skiego. Uczył się w Collegium Germanicum, gdzie też 
28 III 1792 r. uzyskał doktorat filozofii i teologii. W tymże 
roku został wyświęcony na kapłana w rzymskiej bazylice 
lateraneńskiej. 

W tym samym roku powrócił do Polski i oddał się pracy 
duszpasterskiej. Był proboszczem w Izbicy Kujawskiej. 
W 1800 r. otrzymał, z nadania królewskiego (ówczesnego 
króla pruskiego Fryderyka Wilhelma), kanonię w kapitule 
katedralnej włocławskiej. Dziewięć lat później, w 1809 r., 
awansował, tym razem z nominacji króla saskiego księcia 
warszawskiego Fryderyka Augusta, na prałata prepozyta 

kapituły katedralnej. Za dyspensą Stolicy Apostolskiej 
z 5 IV 1811 r., oprócz dość bogatej prebendy (uposażenia) 
prałackiej posiadał także probostwo w Izbicy (nie mogąc 
zapewnić dobrej obsługi duszpasterskiej w tej parafii, 
z powodu braku księży, zrezygnował z niej 30 III 1819 r.) 
oraz probostwo w Piotrkowie na Kujawach. Nie rezydował 
jednak w żadnej z tych parafii, a obowiązki duszpaster-
skie spełniali zaangażowani do tego przez niego inni 
kapłani. W konsystorzu włocławskim (zespole urzędów 
diecezjalnych podległych biskupowi) spełniał obowiązki 
surogata (zastępcy oficjała), potem oficjała (przewodni-
czącego sądowego). 

Po odejściu w 1818 r. z sufraganii włocławskiej na 
nowo utworzone biskupstwo podlaskie Feliksa Łukasza 
Lewińskiego, nowym biskupem sufraganem kujaw-
sko-kaliskim, na przedstawienie cesarza Aleksandra I, 
został mianowany 17 XII 1819 r. właśnie Dzięcielski. 
Konsekrowany został w Kaliszu, w tamtejszej kolegiacie, 
5 III 1820 r. przez biskupa ordynariusza włocławskiego 
Andrzeja Wołłowicza. Przez pięć lat spełniał w diece-
zji posługi liturgiczne, m.in. w katedrze włocławskiej, 
zarezerwowane dla biskupów. Po śmierci bp. Wołłowi-
cza zarządzał diecezją kujawsko-kaliską jako wikariusz 
kapitulny od 12 III 1822 r. do marca 1823 r.; podany 
jako kandydat na biskupa ordynariusza włocławskiego 
przez Komisję Rządową Spraw Wewnętrznych i Oświe-
cenia Publicznego, nie uzyskał zatwierdzenia Stolicy 
Apostolskiej. 

Dnia 19 XII 1825 r. został prekonizowany (uroczyście 
ogłoszony) przez papieża Leona XII bi skupem lubelskim. 
Rządy w diecezji objął 20 maja 1826 r. W pierwszym roku 
urzędowania zorganizował obchody Roku Jubileuszowe-
go w swojej diecezji. Katedrę biskupią z Krasnegostawu 
przeniósł do Lublina, do kościoła zniesionej kapituły 
kolegiackiej lubelskiej, następnie zaś do kościoła poje-
zuickiego. Celem podniesienia karności ko ścielnej ogłosił 
w 1827 r. nowe przepisy postępowania dla konsystorza 
w sprawie kongregacji (zebrań) dekanalnych, dziekanów, 

Kościół w Kumowie, w którym pochowany został bp Dzięcielski
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plebanów itd. W r. 1830 rozesłał do 
proboszczów „artykuły”, które miały 
być przedmiotem dyskusji w czasie 
wizytacji diecezji. 

Po wybuchu powstania listopado-
wego, wezwany do stolicy jako senator 
(został nim automatycznie jako biskup 
ordynariusz), wziął udział w drugim po-
siedzeniu senatu 20 XII 1830 r. i odtąd 
ciągle uczęszczał na sesje, ale nie za-
bierał głosu. Wraz z innymi biskupami 
połowę swojej pensji prze znaczył na 
cele powstania. Złożył akces do uchwa-
ły sejmowej z 18 XII 1830 r., uznającej 
rewolucję za narodową, i podpisał akt 
detronizacji Mikołaja I z 25 I 1831 r., 
a także deklarację uczestnictwa w ob-
radach sejmowych, niezależnie od 
okoliczności. Wydelegowany został 
31 V 1831 r. przez sejm, wraz z dwo-
ma senatorami i ośmioma posłami, 
do naczelnego wodza i wojska z wyra-
zami uznania ich zasług dla ojczyzny. 
W listach, jakie pisywał do biskupa krakowskiego Karola 
Skórkowskiego w czerwcu 1831 r., nalegał na jego przy-
jazd do Warszawy, licząc na jego wsparcie swoją powagą 
duchownych i świeckich kolegów senatorów i posłów 
w poczynaniach dla niepodległości Polski. 

Po upadku powstania listopadowego został przywró-
cony do łaski monarszej za wstawiennictwem namiest-

Akt detronizacji cara Mikołaja I (25 I 1831)

nika Królestwa Polskiego Iwana Pa-
skiewicza, do którego wystosował 
12 X 1833 r. wiernopoddańczy list, 
potępiający powstanie. Ostatnie 
lata życia spędzał przeważnie 
w Kumowie, rezydencji biskupów 
lubelskich. 

Pisano o nim, że był człowiekiem 
o dobrotliwym sercu, ewangelicz-
nej prostocie w stylu życia, ascetą 
i fi lantropem, który znaczną część 
swoich dochodów oddawał ubo-
gim. Na licznych stanowiskach 
sumienną pracą i przykładnym 
życiem zyskał ogólny szacunek.

Na jego portrecie widać Order 
św. Stanisława (wraz z przypisa-
ną mu gwiazdą), który otrzymał 
zapewne w okresie Królestwa Kon-
gresowego jako senator.

Zmarł w Kumowie 14 lutego 
1839 r., przeżywszy 71 lat, w tym 
47 lat w kapłaństwie i 19 lat w bi-

skupstwie – sześć lat jako sufragan kujawsko-kaliski 
i 13 lat jako ordynariusz lubelski. Pochowany został 
w kumowskim kościele parafialnym. 

Oprac. K.R. na podstawie: Polski słownik biograficzny, 
t. 6, s. 179; S. Chodyński, Biskupi sufragani włocławscy, 
Włocławek 1906, s. 78–79.

maryjny miniquiz graficzny
Wpisz nazwę i datę uroczystości, święta lub wspomnienia związanego z Matką Bożą, do którego nawiązuje ilustracja.

1.

2.

3. 6.

5.

4. 7.

8.

9. 12.

11.

10.
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W rocznicę Konstytucji 3 Maja biskup włocławski 
odprawił czytaną Mszę Świętą przed wspaniale ubra-
nym wielkim ołtarzem. W prezbiterium zajęła miejsce 
kapituła, duchowieństwo i przedstawiciele wszystkich 
warstw społecznych. Świątynia zapełniła się szybko wiel-
ką liczbą wiernych i ciekawych innowierców. Na środku 
prezbiterium trzymano chorągiew narodową z wize-
runkiem Matki Boskiej i Orła Białego, chorągiew otaczał 
komitet, ozdobiony kokardami narodowymi. Chór dzieci 
pod kierunkiem ks. prof. Kazimierza Bussa śpiewał pieśni 
polskie, poczynając od najstarszej – Bogurodzicy, która 
niegdyś rozbrzmiewała na polach walki. Po odprawieniu 
Mszy Świętej ksiądz biskup przemówił z tronu słowami, 
pełnymi namaszczenia religijnego i miłości ojczyzny.

„Oto dzień, który uczynił Pan – mówił dostojny mówca 
– cieszmy się i radujmy w nim. Na ironię zdają się dzisiaj 
zakrawać te słowa psalmisty, gdy zgliszcza spalonych 
tysięcy siół miasteczek zalegają naszą ziemię, gdy łzy 
i jęki wyzutych z mienia i usuniętych z domostw słyszeć 
się wszędzie dają, gdy niepewni jesteśmy jutra i przy-
szłości naszej. Ale jak w pogodny, chłodny dzień zimowy, 
przedzierający się promień słońca wlewa radość i otuchę 
do serca człowieka, tak i dzisiejsza pamiątka krzepi nas 
i umacnia. Wielkie dzieło Konstytucji 3 Maja słusznie 
napełnia dumą, bo ono, nie było jak konstytucje innych 
narodów, połączone z gwałtem, z ofiarami życia, krwią 
i łzami innych, było przeciwnie dziełem miłości, zjedno-
czenia i zespolenia prawdziwych miłośników Ojczyzny. 
Jeżeli łzy na jej wiadomość popłynęły, były to łzy szczęścia, 
radości i nadziei. Choć przez zawiść i przemoc sąsiadów 
owoców nie wydała i w czyn nie weszła, niemniej pozo-

sto lat temu, czyli rok 1915 w bazylice katedralnej (4)

Sto lat temu, w maju 1915 r. wierni we Włocławku obchodzili kolejną rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja. 
Sprawdźmy, o jakich ważnych wydarzeniach dla miasta i diecezji donosiła „Kronika diecezji kujawsko-kaliskiej”.

stanie niezłomnym świadectwem, że naród poznał swą 
chorobę, chciał ją uleczyć i odrodzić się do życia nowego, 
pełnego mocy i chwały”. 

Mówca – nawiązując do uroczystości Znalezienia Krzy-
ża Świętego, którą Kościół obchodził właśnie 3 maja 
– wskazał, gdzie mamy wszyscy czerpać otuchę, moc 
i niezłomną nadzieję w zmartwychwstanie i ostateczne 
zwycięstwo naszej nieprzedawnionej nigdy sprawy. „Jak 
hufce Konstantyna Wielkiego, zagrzane widokiem Krzyża 
świętego, odniosły świetne zwycięstwo, tak i my drogą 
krzyża i trwania przy nim zapewnimy sobie ostateczny 
tryumf”.

Dalej wzywał ksiądz biskup, abyśmy, wyrzuciwszy precz 
wszelką zawiść i niezgodę, a silni jednością i miłością, 
ramię przy ramieniu szli na spotkanie lepszej przyszło-
ści. W końcu nadmienił, że szczęśliwym trafem zbiegły 
się przesłane na Jego ręce słowa otuchy Ojca Świętego 
[Benedykta XV] dla narodu polskiego. Ojciec Święty po-
nawiał swe oświadczenie, pełne życzliwości, serdecznego 
współczucia dla naszej niedoli i gotowości zrobienia 
wszystkiego, co będzie w Jego mocy, dla przyspieszenia 
nam lepszej doli. 

Gorące wezwanie księdza biskupa do Boga, by nasze 
wiekowe bóle, cierpienia, upokorzenia, krew już przela-
na i łzy zaważyły na szali sprawiedliwości, aby Stwórca 
miał wzgląd na gorące modlitwy nasze i dał upragnioną 
lepszą dolę, zakończyły podniosłą mowę.

Potem rozległ się uroczysty śpiew hymnu narodowego 
Boże, coś Polskę! Popłynęły tony podniosłej pieśni pod 
sklepienie świątyni, a z oczu łzy serdecznego rozrzew-
nienia, radości, bólu, nadziei, pragnienia… Poważnie, Panorama Włocławka, 1915 r.

Pałac biskupi, przed 1914 r.
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potem profesorem i rektorem semi-
narium duchownego, a następnie bi-
skupem pomocniczym włocławskim.

W pierwsze święto Zesłania Ducha 
Świętego, 23 maja, pasterz diecezji 
celebrował sumę pontyfikalną, po 
której przemówił z tronu, zachęcając 
wiernych i kapłanów do modlitwy 
o uproszenie u Pana Boga tak bardzo 
potrzebnego deszczu. Kapłani odtąd 
mieli odmawiać we mszy kolektę (spe-
cjalną modlitwę mszalną) pro plucia 
(o deszcz), zamiast poprzedniej tem-
pore belli (w czasie wojny). W ponie-
działek świąteczny, 24 maja, ksiądz 
biskup koncelebrował sumę, śpiewaną 
przez ks. kan. Leona Michalskiego. We 

wtorek świąteczny, 25 maja, wobec wielkiej posuchy 
i w znacznej części zniszczonych zasiewów, biskup wło-
cławski odprawił mszę świętą pro impetranda pluvia 
(uproszenie deszczu) z wystawieniem Najświętszego 
Sakramentu oraz odmówieniem Litanii do Wszystkich 
Świętych i odpowiednich modlitw.

Oprac. Kaz na podstawie: 
„Kronika Diecezji Kujawsko-Kaliskiej” z 1915 r.

w milczeniu, pełnym nastroju i maje-
statu, ogromne rzesze ludu wracały 
do domów.

W tym dniu nie odbyły się żadne 
pochody, ponieważ komendantura 
niemiecka surowo tego zabroniła.

Dnia 7 maja, w wigilię św. Stanisła-
wa Biskupa, patrona biskupa Zdzito-
wieckiego, zgromadziła się w pałacu 
biskupim kapituła oraz pozostałe miej-
scowe duchowieństwo. Ks. infułat Sta-
nisław Chodyński w imieniu obecnego 
i nieobecnego kleru złożył życzenia 
Solenizantowi, który serdecznie za sy-
nowskie uczucia podziękował, obiecu-
jąc wzajemnie modlitwę za kapłanów, 
którzy się zań modlą. Nazajutrz ksiądz 
biskup był obecny na sumie w kościele katedralnym.

We Wniebowstąpienie Pańskie, 13 maja, biskup Zdzi-
towiecki odprawił sumę pontyfikalną, a kazanie wygłosił 
ks. prałat Michał Lorentowicz.

Dnia 16 maja, w niedzielę szóstą po Wielkanocy, biskup 
Zdzitowiecki wyświęcił alumna tutejszego seminarium 
Franciszka Krupę na diakona. Nowo wyświęcony diakon 
miał wkrótce wyjechać na studia uniwersyteckie do 
Fryburga Szwajcarskiego. Ten tak wyróżniony diakon był 

Ks. Franciszek Korszyński (Krupa)

– W 1549 r. ukazała się w Niemczech książka pt. Maj duchowy, w której 
po raz pierwszy maj został nazwany miesiącem Maryi, a gromadzenie się 
i śpiewanie pieśni na cześć Matki Bożej było znane na Wschodzie już w V w.?

– Za autora właściwych nabożeństw majowych historycznie uważa się 
jezuitę, o. Ansolani? W XVIII w. kaplicy królewskiej w Neapolu codziennie 

w maju urządzał koncert pieśni ku czci Bożej Matki, który kończył się 
błogosławieństwem Najświętszym Sakramentem.

– Za największego apostoła nabożeństw majowych uważa się jezuitę, 
o. Muzzarellego? W 1787 r. wydał on broszurkę, w której propagował 
nabożeństwo majowe i rozesłał ją do wszystkich biskupów Italii. Sam 
w Rzymie prowadził to nabożeństwo w kościele Il Gesu (choć for-
malnie zakon nie istniał od 1733 r., zniesiony przez Klemensa XIV).

– W Polsce pierwsze nabożeństwo majowe wprowadzili jezu-
ici w Tarnopolu (1838), misjonarze w Warszawie w kościele 
Świętego Krzyża (1852), ksiądz Golian w Krakowie (1856)?

– Wśród miast, w których najwcześniej zaczęto odprawiać 
nabożeństwo majowe był Włocławek? Biskup Michał Jan 
Marszewski wprowadził je tu w 1859 r.

– W 1859 r. Pius IX zatwierdził obowiązującą do naszych 
czasów formę nabożeństwa składającego się z Litanii lore-
tańskiej, nauki kapłana oraz błogosławieństwa Najświętszym 
Sakramentem?

Czy wiesz, że...
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kalenDarZ liturgicZny

uroczystość najświętszej maryi Panny 
królowej Polski – 2 V

Czytanie I (Ap 11, 19a; 12, 1–6a)
Gatunek literacki zwany apokalipsą charakteryzuje 

się m.in. bogatą symboliką. Odnajdujemy ją również 
w dzisiejszym czytaniu. „Znak” (hebr. oth, maggefah – 
zjawisko niezwykłe, wskazujące na specjalną interwencję 
Bożą) – ma charakter specjalny – jest „wielki” (gr. seme-
ion mega). Użycie terminu semeion wskazuje od razu, 
że chodzi tu o znak zbawczy. „Niewiasta” – typowe dla 
Jana określenie Maryi (w Kanie, pod krzyżem) – każe się 
dopatrywać w obrazie również sensu maryjnego. Widzi 
się też tu swoistą inkluzję (też typową dla stylu Jana) 
obejmującą całą Biblię. Niewiasta na pierwszej i na 
ostatniej stronicy Księgi. „Obleczona w słońce” – symbol 
specjalnej bliskości, zażyłości z Bogiem, którego w Bi-
blii słońce wielokrotnie symbolizuje. Jest to symbolika 
orientalna, by wspomnieć tylko tarczę słoneczną jako 
rekwizyt w panteonie egipskim.

Czytanie II (Ef 1, 3–6.11–12)
„Na wyżynach niebieskich” (gr. en tois ouranois) – 

zwrot ten pojawia się tylko w Liście do Efezjan (pięć 
razy). Komentatorzy podkreślają, że nie należy rozumieć 
owego zwrotu w sensie lokalnym (nieba), ani też jako 
źrodła życia nadprzyrodzonego (łaska). „Jest nim świat 
transcendentny, nadzmysłowy względem człowieka 
jako pole zmagań między Bożym planem zbawienia, 
a działaniem Potęg (złych)”. „Jako przybranych synów” 
– w ten sposob oddaje tłumacz bogatą treść określenia 
hyiotesia, nieznanego w Starym Testamencie, i bardzo 
rzadkiego – poza inskrypcjami i papirusami prawnymi 
– w grece pozabiblijnej. Wyrażeniem tym posługuje się 
tylko Paweł w wykładzie nauki o specjalnej Bożej miłości 
wobec człowieka.

Ewangelia (J 19, 25–27)
Określenie „Niewiasta” ma u Jana sens głęboko me-

sjański, zwłaszcza w połączeniu z „Niewiastą” z Kany 
i „Niewiastą” z Apokalipsy. Wskazuje na to również fakt, 
że w świecie grecko-rzymskim nieznany był taki zwrot 
w odniesieniach syna do matki. W ustach Chrystusa Pana 
jest zatem ów zwrot (zwłaszcza w kontekście Rdz 3, 15) 
wyrazem Jego świadomości mesjańskiej. Kolejnym do-
wodem na to jest fakt, że umierający Zbawiciel troszczy 
się najpierw o losy dzieci (Jana), a nie Matki. Niejako wy-
znacza Maryi rolę macierzyńską wobec swoich uczniów. 
Ta kolejność jest tu bardzo znamienna.

5 niedziela wielkanocna – 3 V

Czytanie I (Dz 9, 26–31)
Po swoim nawróceniu pod Damaszkiem Paweł przybył 

do Jerozolimy. Zarekomendowany przez Barnabę przy-
jęty został – nie bez pewnych oporów – przez Kolegium 
Apostołów. Barnaba, rodem z Cypru, był krewnym Marka 
Ewangelisty (por. Kol 4, 10) i znał Pawła prawdopodobnie 
z czasów studiów w szkołach rabinackich Jerozolimy. Po 
nawróceniu zaopiekował się nim. Pośredniczy między 
apostołami a Pawłem. Przyjęty przez Dwunastu spo-
tyka się jednak Paweł w Jerozolimie z wrogością helle-
nistów. Byli to Żydzi z diaspory, wychowani i urodzeni 
nierzadko poza Palestyną, mówiący językiem greckim 
(ojczystego często już nie znali) i hołdujący panującemu 
powszechnie greckiemu (hellenistycznemu) stylowi życia. 
Helleniści byli z rezerwą traktowani przez ortodoksyjne 
środowiska judaistyczne. Znalazła się niemała liczba 
tych, którzy przyjęli orędzie Chrystusa i weszli w skład 
pierwszej chrześcijańskiej gminy jerozolimskiej. Oni 
to ostro wystąpili przeciw Pawłowi, podejrzewając go 
o nieszczerość. Stanowisko hellenistów było w pełni 
uzasadnione, bowiem przed kilkoma laty spotykali go 
w różnych miastach zionącego nienawiścią do Chrystusa 
i Jego sprawy. Zaopatrzony w pełnomocnictwa Sanhe-
drynu dokonywał przecież Paweł aresztowań wśród 
chrześcijan i zachęcał do prześladowań wyznawców 
Chrystusa. Węsząc jakiś podstęp „przemyśliwali, jakby 
go zabić”, jak notuje Łukasz.

Czytanie II (1 J 3, 18–24)
W drugim czytaniu fragment zachęt Jana Apostoła 

do życia godnego dzieci Bożych. Jan, wiekowy, już pra-
wie starzec, biskup Efezu, z ojcowską troską napomina 
adresatów, by trwali w wierności trudnej nauce Chrystu-
sowej. Fragmenty te, tchnące głębokim autentyzmem 
i dziecięcą (nie dziecinną) ufnością wobec Boga, słusznie 
uznawane sa za głębokie mistyczne teksty Nowego Te-
stamentu. One to właśnie zjednały Janowi tytuł Teologa, 
którym ze szczególnym upodobaniem darzy go bratni 
Kościoł Wschodni.

Ewangelia (J 15, 1–8)
By nakreślić mistyczny związek między sobą a swoimi 

wyznawcami, posługuje się Zbawiciel obrazem winnicy 
tak dobrze znanej swoim słuchaczom. Na judejskich pa-
górkach uprawa ta wtedy – jak dziś – rozpowszechniona 
zilustrować miała w katechezie Jezusowej prawdę o or-
ganicznej łączności pomiędzy Nim a tymi, którzy odważą 
się pojść za Nim. W alegorii o krzewie winnym Chrystus 
nawiązuje nie tylko do otaczającego i znanego słucha-
czom konkretu z codziennego życia, ale jednocześnie 
umieszcza swoją naukę w kontekście zapowiedzi starote-
stamentalnych, gdzie obraz krzewu winnego, zwłaszcza 
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w nauczaniu prorockim (por. np.: Iz 5, 1–7; Jr 2, 21), służył 
często do zilustrowania prawdy o wewnętrznym związku 
Boga ze swoim ludem. W tych konkretnych obrazach 
autorzy natchnieni podawali pouczenia o zamieszkują-
cej w człowieku łasce Bożej, ktora jest uczestnictwem 
w wewnętrznym życiu Bożym, łącząc obdarzonego nią, 
tajemniczym związkiem nadprzyrodzonym z Bogiem.

6 niedziela wielkanocna – 10 V

Czytanie I (Dz 20, 25–26.35–35.44–48) 
Niekiedy spotkać się można z twierdzeniem, że Ewan-

gelie nie są wiarygodne, gdyż chrześcijanie pierwszego 
wieku to ludzie prości, skłonni do fantazjowania, jednym 
słowem prostacy, stąd też nie można mieć zaufania do 
nauki Chrystusowej za ich pośrednictwem otrzymanej. 
Trzeba stwierdzić, że takie stanowisko stoi w sprzeczności 
z danymi źrodłowymi. Świadczy o tym tekst pierwszego 
czytania, które wśród grona uczniów Pańskich ukazuje 
dowódcę rzymskiego garnizonu w Cezarei nadmorskiej 
(ok. 60 km od dzisiejszej Jaffy). Urzędnicy imperialni byli 
to ludzie wykształceni, poważani i wpływowi. W No-
wymTestamencie mamy szereg danych wskazujących, że 
w skład pierwszych gmin wchodzili wyznawcy o różnej 
pozycji społecznej. Przypomnijmy niektórych: na Cy-
prze „zdumiony nauką Pańską” przyjął wiarę prokonsul 
Sergiusz (Dz 13, 12), w Filippi jako pierwszej kobiecie 
w Europie „otworzył Pan serce” Lidii, prowadzącej zakład 
i hurtownię purpury (Dz 16, 14–15). Inni to: skarbnik kró-
lowej etiopskiej Kandaki (Dz 8, 27n), członek ateńskiego 
Areopagu – Dionizy (Dz 17, 34), przełożony synagogi 
korynckiej – Kryspus. W Tesalonice i Berei przyłączyło 
się do Pawła „niemało znamienitych kobiet i mężczyzn” 
(17, 4.12). Widzimy więc, że członków pierwszych wspól-
not chrześcijańskich nie łączyły jakieś więzy klasowe czy 
społeczne (bo pochodzili z różnych warstw społecznych), 
lecz wiara w Jezusa Chrystusa jako Boga, przekazywana 
przez naocznych świadków czynów i słów Chrystusa. 
Oczywiście nikt nie neguje, że adeptami nowej wiary 
byli owi najubożsi, prości, pogardzani przez wszystkich 
i wyzuci z wszelkich praw biedacy. Nie wolno wszakże za-
pominać, że w Liście do Rzymian Paweł załącza życzenia 
dla domu Narcyza i Arystobula, zaprzyjaźnionych z im-
peratorem Klaudiuszem (Rz 16, 11). W Liście do Filipian 
zaś Apostoł przesyła adresatom pozdrowienia od tych, 
którzy „są z domu cesarskiego” (Flp 4, 22) i daje wyraz 
swojej radości z powodu przyjęcia Ewangelii i w tym 
środowisku.

Czytanie II (1 J 4, 7–10)
Jan, umiłowany uczeń, podaje nam dziś najpiękniejsze 

ze wszystkich imię Boże: Bóg jest Miłością. Stąd wniosek, 
że Bóg jest też źródłem każdej prawdziwej miłości. Stąd 

właśnie małżonkowie chrześcijańscy poprzez sakrament 
małżeństwa zakorzeniają swoją ludzką, a więc słabą 
i narażoną na wielorakie niebezpieczeństwa miłość w sa-
mym Bogu miłującym i będącym Miłością. 

Ewangelia (J 15, 9–17)
Miłość Boża wobec świata i człowieka przejawiła się 

w sposób najwspanialszy w zbawczym dziele Chrystusa. 
Przez Niego, Jedynego Pośrednika, staliśmy się przyja-
ciółmi Bożymi, nie sługami, ale właśnie przyjaciółmi. 
W słowach dzisiejszej ewangelii chrześcijaństwo głosi 
niezwykłe wywyższenie człowieka, który jest współ-
pracownikiem samego Boga. Współpracownikiem nie 
tylko przez zewnętrzną aktywność i twórczą obecność 
w świecie, ale również przez heroiczną miłość – nawet 
nieprzyjaciół.

uroczystość Wniebowstąpienia 
Pańskiego – 17 V

Czytanie I (Dz 1, 1–11)
Język św. Łukasza jest piękny, bogaty i rożnorodny, jest 

to greka literacka tamtych czasów; rzecz jasna nie tak 
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już doskonała, jak klasyczna. Wskazuje na to czytany dziś 
prolog do Dziejów Apostolskich. Zbudowany jest on na 
wzór prologów spotykanych u pisarzy antycznych tej mia-
ry co Appian Marcelinus czy Ksenofont w jego sławnym 
dziele Anabasis. W tekście Łukaszowym, dziś czytanym, 
spotykamy liczne wyrażenia będące w użyciu u znamie-
nitych umysłów greckiej epoki klasycznej: Polibiusza, 
Demostenesa, Artemidora. Apostrofy spotkanej u Łu-
kasza („Mężowie galilejscy”) używa Sokrates w Apologii  
Platona. Te przykłady wskazują na dobre wykształcenie 
autora Ewangelii i Dziejów. Za chwilę przekonamy się, 
że wszystkie literackie i językowe mrówcze badania nie 
są bez znaczenia. Oto bowiem pomiędzy danymi Ewan-
gelii na temat Wniebowstąpienia a tekstem Dziejów 
zachodzi – przy pierwszym rzucie oka – niezgodność. 
Dziwne to, zważywszy, że oba opisy wyszły spod pióra 
tego samego autora. W Ewangelii Łukaszowej czytamy 
bowiem: „Potem wyprowadził ich ku Betanii” (20, 50). 
W Dziejach zaś jest mowa, że wydarzenie Wniebowstą-
pienia miało miejsce na Górze Oliwnej – „wtedy wrócili 
do Jerozolimy z góry, zwanej Oliwną” (Dz 1, 12). Góra 
Oliwna leży niecały kilometr od Jerozolimy, podczas 
gdy Betania znajduje się na południowym stoku Góry 
Oliwnej znacznie dalej (dokładnie 15 stadiów, czyli bli-
sko 1800 m; por. J 11, 18). Gdzie zatem miało miejsce 
Wniebowstąpienie: w Betanii czy na samej Górze Oliw-
nej? Z pomocą przychodzą nam właśnie analizy języka. 
Użyte przez Łukasza w Ewangelii greckiej wyrażenie heos 
pros należy tłumaczyć jako „ku”, „w kierunku”. Tak więc 
Betania była nie celem wędrowki Jezusa z uczniami, ale 
ogólnym kierunkiem. Inaczej: droga, którą przemierzali, 
wiodła do Betanii przez Górę Oliwną.

Czytanie II (Ef 1, 17–23)
By uchwycić główną myśl tego czytania, trzeba przy-

pomnieć, że w kontekście poprzedzającym bezpośrednio 
dzisiejszy tekst pomieścił apostoł piękny hymn na temat 
tajemniczego Bożego planu zbawienia wszystkich ludzi. 
Teraz zaś, przedstawiwszy Efezjanom ów plan zbawczy, 
Paweł prosi Boga, by adresaci jego listu wniknęli i roz-
poznali zbawcze Boże działanie. Prosi dla nich o „ducha 
mądrości”, prosi o „światłe oczy dla serca”. Jest to typowy 
semityzm, Semici bowiem przez serce określali całe życie 
wewnętrzne człowieka, serce było siedliskiem poznania.

Ewangelia (Mk 16, 15–20)
Jak wynika z perykopy, istotą kerygmatu apostolskiego 

ma być zwycięstwo i moc, i chwała, i potęga Chrystu-
sa. Tradycja reprezentowana w zakończeniu Ewangelii 
Markowej podkreśla zbawczy charakter wniebowstą-
pienia Chrystusa. Znaki towarzyszące uczniom mają 
być dowodem, że Jezus, choć odszedł, jest z nimi. By 
nie było żadnej wątpliwości, Marek w ostatnim zdaniu 
podkreśla, że poprzez Kościoł i z Kościołem ewangelizuje 
sam Chrystus – „Pan współdziałał”.

uroczystość Zesłania Ducha świętego 
– 24 V

Czytanie I (Dz 2, 1–11)
W siedem tygodni po święcie Paschy (upamiętnia-

jącym Wyjście z Egiptu), w trzecim miesiącu roku zwa-
nym Siwan (nasz maj–czerwiec) obchodzono uroczyście 
(w Izraelu) święto pierwszych zbiorów. Różne miało 
ono nazwy: Święto Tygodni (Wj 34, 22; Pwt 16, 9), Żniw 
(Wj 23, 16), albo Pierwocin (Lb 28, 26, hebr. hag szabu-
ot). Zhellenizowani Żydzi aleksandryjscy mówiący po 
grecku nazwali to święto „Dniem Pięćdziesiątnicy” (po 
grecku: Pentekoste hemara) albo krócej: „Pięćdziesiąt-
nica”. Istotą tego święta było dziękczynienie za nowe 
zbiory. Pięćdziesiątnica należała – oprócz święta Paschy 
(w miesiącu Nisan) i święta Namiotów albo Kuczek 
(w miesiącu Tiszri) – do najważniejszych świąt Starego 
Testamentu. Na wszystkie te święta przybywali tłumnie 
do świątyni jerozolimskiej wierni z samej Palestyny, jak 
i diaspory, nawet z krain tak odległych, jak Azja Mniejsza 
czy Mezopotamia. W dniu Pięćdziesiątnicy składano Bogu 
dwa chleby z nowej mąki oraz trzynaście zwierząt – cielę, 
siedem jednorocznych jagniąt, cztery baranki i kozła 
(Kpł 23, 17–19). Wyrazem wdzięczności Bogu za płody 
roli były też uczty, jakie urządzano w tym dniu, zapra-
szając na nie wdowy i sieroty, ubogich i nieszczęśliwych. 
Jeden z przepisów prawnych związanych z tym świętem 
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nakazywał też pozostawienie części zbiorów na polach 
dla najbiedniejszych i nic nieposiadających. Głosił on: 
„Nie powinieneś żąć aż do krańców twojego pola i nie 
powinieneś urządzać zbiorów ze swojego żniwa aż do 
końca, ubogiemu winieneś coś pozostawić” (Kpł 19, 
9–10). Dzień Pięćdziesiątnicy poświęcony był szczególnie 
rozważaniu Przymierza z Bogiem zawartego na Synaju. 
Traktowano ten dzień jako rocznicę ogłoszenia Prawa 
Dziesięciu Przykazań (Wj 19, 1n). Wspominano w tym 
dniu ukonstytuowanie się Izraela jako ludu Bożego zwią-
zanego z Bogiem przymierzem. Nic zatem dziwnego, 
że w swej opatrzności Bóg wszechmogący wybrał ten 
właśnie dzień jako moment powstania nowego Ludu 
Bożego – Kościoła, Ludu Nowego Przymierza. Uczniowie 
zebrali się w domu Marii, matki Jana Marka (Ewangelisty). 
Trwali na modlitwie. Z ulicy, przez uchylone okna docho-
dził różnojęzyczny gwar pątników, miejscowi opowiadali 
przybyłym dramatyczne i niezwykłe wydarzenia sprzed 
siedmiu tygodni. A oni, uczniowie Pańscy, oczekiwali pełni 
napięcia dalszego rozwoju wypadków, spełnienia danej 
im przez Zmartwychwstałego obietnicy. Umysł i serce 
rozsadzały im Jego pożegnalne słowa, które wyrzekł 
do nich przed dziesięciu dniami, gdy widzieli Go po raz 
ostatni. „Duch Święty zstąpi na was, otrzymacie Jego 
moc i będziecie moimi świadkami w Jeruzalem, i w całej 
Judei, i w Samarii, i aż po krańce ziemi” (Dz 1, 8).

Czytanie II (1 Kor 12, 3b–7.12–13)
Jedną z kontrowersyjnych spraw w gminie korynckiej 

było zagadnienie darów i posług w miejscowej wspól-
nocie. Przeciwstawiano sobie wzajemnie i podporząd-
kowywano, tocząc zawiłe dysputy, różne dary i nadzwy-
czajne łaski duchowe, np.: dar jasnego wykładania nauki 
objawionej, dar prorokowania, rozpoznawania prawdy, 
mówienia różnymi językami (tzw. glosolalia) czy też ich 
rozumienia. Na tle owych posług, umiejętności i specjal-
nych łask Ducha Świętego zwanych charyzmatami po-
wstawały między Koryntianami zawiści i spory, a nawet 
zazdrość. Paweł przypomina im, że są jednym Ciałem, 
i że wszystko dobre działa w nich i przez nich jeden i ten 
sam Duch, „sprawca wszystkiego we wszystkich”. Owo 
przypominanie, że wszyscy w Chrystusie stanowimy 
jedno Ciało, jest częstym motywem katechezy Pawła.

Ewangelia (J 20, 19–23)
Wieczorne pojawienie się Chrystusa (chrystofania) 

to już piąte tego dnia. O świcie ukazał się Marii Magda-
lenie. Następnie niewiastom, potem dopiero Piotrowi, 
a po południu dwóm uczniom zdążającym do Emaus. 
A gdy zapadł zmrok ukazuje się Apostołom, którzy – jak 
pisze Łukasz – „z radości jeszcze nie wierzyli” (Łk 24, 41). 
Zmartwychwstały pozdrawia uczniów uroczystą for-
mułą hebrajskiego powitania: „Pokój wam”. Hebrajskie 
szalom (pokój) ma zakres szeroki i oznacza wszelkie dary 
potrzebne człowiekowi do jego harmonijnego rozwoju.

uroczystość trójcy najświętszej – 31 V

Czytanie I (Pwt 4, 32–34.39–40) 
Trzecią część Księgi Powtórzonego Prawa (nazwę taką 

nadano księdze w tłumaczeniu greckim – Septuaginty 
i łacińskim – Wulgaty; w Biblii hebrajskiej nosi ona tytuł: 
Łeelleh debarim = „Oto słowa”, od pierwszych wyrazów 
tekstu) stanowią mowy Mojżesza, w których przypomina 
działanie Opatrzności Bożej w historii Izraela. Częstym 
motywem w owych kazaniach jest troska o przestrzeganie 
i zachowanie Dekalogu, który ma być dla narodu źródłem 
życia. W dzisiejszym fragmencie Mojżesz medytuje nad 
wielką tajemnicą dziejów: nad wybraństwem Izraela, by 
ten ukazał światu jedynego i prawdziwego Boga. Owo 
wybranie spośród wszystkich narodów nie było uwarun-
kowane żadnymi zasługami czy specjalnymi predyspozy-
cjami tego ludu. Bóg wybrał Izraela, bo sam chciał – oto 
odpowiedź Biblii. Próbować dać odpowiedź na pytanie: 
dlaczego? to porywać się na wniknięcie w tajemnice 
Boże. Mojżesz świadom, że u źródeł owego wybrania stoi 
niczym nieuzasadniona i niewytłumaczalna miłość Boża, 
pokornie dziękuje Panu za ten dar, za wybranie narodu 
do tak niezwykłych zadań i dokonań. Czyż i my nie po-
winniśmy naśladować Mojżesza w jego dziękczynieniu 
za daną nam łaskę wiary i powołania do wspólnoty Ludu 
Bożego w Kościele Chrystusowym?

Czytanie II (Rz 8, 14–17)
Skutkiem zbawczego dzieła Chrystusa jest przywróce-

nie nam wszystkim synostwa Bożego. Od Krzyża i Zmar-
twychwstania zmienia się diametralnie ludzka kondycja. 
Możemy odtąd zwracać się do Boga jak do najlepszego 
Ojca, możemy wołać doń abba. Ten termin aramejski 
jest właściwie nieprzetłumaczalny na język polski. Abba 
– było to familiarne zawołanie dzieci żydowskich do 
swych ojców. Abba to zawołanie wyzwalające poczucie 
bezpieczeństwa i niczym niezmąconej radości. Najbliższe 
aramejskiemu abba jest nasze „tatusiu” lub bardziej 
męskie „tato drogi”. Przed Chrystusem żaden Izraelita 
nie zwracał się w tej formie do Boga. Chrystus sam 
wielokrotnie zwracał się do Ojca przez abba (por. np.: 
Mk 14, 36) i tak też polecił zwracać się swoim uczniom, 
gdy przekazywał im „Modlitwę Pańską” – mówcie: Abinu, 
bardzo drogi Ojcze nasz, najlepszy i niezawodny opieku-
nie nasz, Ojcze do którego mamy bezgraniczne zaufanie. 

Ewangelia (Mt 28, 16–20)
Mocą słów dzisiejszej ewangelii idzie Kościół Chry-

stusowy poprzez czas i pokolenia. Każdy biskup i każdy 
kapłan, poprzez sukcesję apostolską wykonuje misyjny 
mandat samego Chrystusa. Gdyby nie heroiczna wiara, 
że owa służebna władza jest z mocy i woli samego Zba-
wiciela, żaden z nich nie wytrwałby na swoim stanowisku 
nawet jednego dnia. 
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Z życia ParaFii kwiecień
2015

02.04 – Msza Krzyżma

O godz. 10.00 Pasterz Diecezji przewodniczył Mszy 
Krzyżma. Wokół Biskupa Ordynariusza zgromadziło się 
274 kapłanów oraz bp Stanisław Gębicki i bp Bronisław 
Dembowski. Podczas liturgii Biskup Ordynariusz poświę-
cił i pobłogosławił oleje: chorych i krzyżma. W liturgii 
wzięli udział ministranci, lektorzy i inni przedstawiciele 
liturgicznej służby ołtarza z całej diecezji. Ks. bp. W. Me-
ring w homilii nawiązał m.in. do 10. rocznicy śmierci 
św. Jana Pawła II oraz do świadectwa wierności kapła-
nów-męczenników z Dachau. 

02.04 – Msza Wieczerzy Pańskiej

Obchody Triduum Paschalnego w bazylice katedralnej 
rozpoczęły się Mszą Wieczerzy Pańskiej sprawowaną 
w Wielki Czwartek o godz. 18. Eucharystii przewodniczył 
biskup włocławski Wiesław Mering. Pasterz Diecezji 
wygłosił też homilię. Mszę koncelebrowali biskupi: Sta-
nisław Gębicki i Bronisław Dembowski oraz członkowie 
Kapituły Bazyliki Katedralnej, profesorowie i moderatorzy 
seminarium duchownego. Pasterz Diecezji umył nogi 
12 alumnom seminarium. Na zakończenie liturgii przed-
stawiciele młodzieży szkolnej złożyli życzenia i wręczyli 
kwiaty księżom biskupom oraz obecnym kapłanom.

03.04 – Liturgia Męki Pańskiej

Wielkopiątkowej Liturgii Męki Pańskiej we włocław-
skiej katedrze przewodniczył biskup pomocniczy Sta-
nisław Gębicki, który w homilii wezwał zebranych do 
postawienia sobie pytania o swoje miejsce pod krzyżem 
Chrystusa. Ksiądz Biskup zachęcał, by w Ukrzyżowanym 
odnaleźć nadzieję, siłę, sens, miłość oraz postawić sobie 
pytanie: Kim jest dla mnie Ukrzyżowany Jezus? Po liturgii 
odśpiewano gorzkie żale. 

04.04 – Wielka Sobota

W Wielką Sobotę zgodnie z tradycją wielu parafian 
i mieszkańców przybywało do katedry, by poświęcić 
pokarmy i nawiedzić Grób Pański, który zaprojektował 
p. Włodzimierz Kaniewski.
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04.04 – Liturgia Wigilii Paschalnej

Liturgia Wigilii Paschalnej pod przewodnictwem Pa-
sterza Diecezji ks. bp. Wiesława Meringa rozpoczęła się 
w bazylice katedralnej o godz. 21.30 liturgią światła, 
następnie w liturgii słowa wierni usłyszeli wszystkie 
przeznaczone na tę noc czytania, odnowili przyrze-
czenia chrzcielne, a Biskup Włocławski udzielił także 
sakramentu chrztu świętego ośmioletniemu chłopcu. 
Liturgia eucharystyczna z uroczystą procesją rezurek-
cyjną zakończyła się już po północy. Wśród koncele-
bransów był bp Bronisław Dembowski. Pasterz Diecezji 
wygłosił także homilię. Na zakończenie Eucharystii 
ks. prał. Radosław Nowacki podziękował serdecznie 
wszystkim zgromadzonym za modlitwę oraz złożył 
życzenia Pasterzowi Diecezji.

10.04 – 5. rocznica katastrofy 
smoleńskiej

Wieczorem 10 kwietnia br. w bazylice katedralnej 
biskup włocławski Wiesław Mering przewodniczył Mszy 
św. sprawowanej w intencji ofiar katastrofy smoleńskiej. 
Piąta rocznica tej tragedii zgromadziła na modlitwie 
parlamentarzystów, samorządowców, przedstawicieli 
Urzędu Miasta, działaczy społecznych oraz mieszkań-
ców i duchowieństwo miasta. Na początku Eucharystii 
odczytano listę wszystkich 96 ofiar tragedii. Homilię 
wygłosił Pasterz Diecezji, przypominając zwyczaj mo-
dlitwy za rządzących krajem oraz prawo narodu do po-
znania wszystkich przyczyn i okoliczności katastrofy. Po 
Mszy św. pod tablicą upamiętniającą ofiary smoleńskiej 
tragedii umieszczonej na ścianie katedry zapalono znicze 
i złożono kwiaty. 

10.04 – Koncert Cappelli Gedanensis

Jednym z punktów obchodów piątej rocznicy katastro-
fy smoleńskiej był koncert muzyki barokowej w wykona-
niu Cappelli Gedanensis, który rozpoczął się o godz. 17.00 
w bazylice katedralnej. 

Przed koncertem odbyła sie uroczystość nadania imie-
nia Lecha i Marii Kaczyńskich skwerowi przed Urzędem 
Miasta. W uroczystości uczestniczył Pasterz Diecezji 
JE ks. bp Wiesław Mering, który poświęcił skwer. 

Obchody zorganizował Poseł na Sejm RP Łukasz Zbo-
nikowski oraz Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości
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kartka z kalendarza maj z uśmiechem

8 V 1254 – odbyło się prawykonanie hymnu Gaude 
Mater Polonia Wincentego z Kielczy.

26 V 1331 – w Chęcinach rozpoczął się ogólnopolski 
wiec zwołany przez króla Władysława Łokietka; to po-
czątek polskiego parlamentaryzmu.

25 V 1477 – Wit Stwosz rozpoczął w Krakowie prace 
nad Ołtarzem Mariackim.

30 V 1505 – Sejm w Radomiu uchwalił konstytucję 
Nihil novi.

3 V 1791 – Sejm Czteroletni uchwalił Konstytucję 
3 Maja.

14 V 1792 – w Targowicy polscy magnaci zawiązali 
konfederację przeciwko reformom Sejmu Wielkiego.

4 V 1863 – powstańcy styczniowy odnieśli zwycięstwo 
pod Stokiem.

23 V 1865 – w Sokołowie Podlaskim odbyła się pu-
bliczna egzekucja ks. gen. Stanisława Brzóski.

20 V 1901 – rozpoczął się strajk szkolny dzieci polskich 
we Wrześni.

2 V 1921 – wybuchło III powstanie śląskie.
4 V 1923 – Helena Jurgielewicz jako pierwsza kobieta 

otrzymała dyplom lekarza weterynarii Akademii Medy-
cyny Weterynaryjnej we Lwowie.

12 V 1926 – Marszałek Józef Piłsudski rozpoczął prze-
wrót majowy.

8 V 1933 – Stanisław Skarżyński zakończył przelot 
przez Atlantyk polskim samolotem RWD-5bis.

12 V 1935 – zmarł Józef Piłsudski (ur. 1867).
28 V 1941 – do obozu Auschwitz-Birkenau został przy-

wieziony o. Maksymilian Maria Kolbe.
6 V 1943 – Gestapo aresztowało pierwszego naczelnika 

Szarych Szeregów Floriana Marciniaka. 
25 V 1948 – w więzieniu na Rakowieckiej w Warsza-

wie wykonano wyrok śmierci na rotmistrzu Witoldzie 
Pileckim.

8 V 1953 – biskupi polscy skierowali do rządu PRL list, 
który przeszedł do historii pod nazwą Non possumus.

15 V 1956 – Stanisław Królak jako pierwszy Polak 
wygrał kolarski Wyścig Pokoju.

7 V 1968 – w nocy z 6/7 maja nad Tatrami przetoczył 
się najsilniejszy odnotowany wiatr halny, osiągający 
prędkość około 300 km/h.

7 V 1977 – w kamienicy przy ul. Szewskiej 7 w Krakowie 
znaleziono ciało Stanisława Pyjasa.

14 V 1983 –zmarł Grzegorz Przemyk, pobity dwa dni 
wcześniej przez funkcjonariuszy MO w komisariacie przy 
ul. Jezuickiej w Warszawie.

8 V 1987 – 183 osoby zginęły w katastrofie samolotu 
PLL LOT Ił-62M „Tadeusz Kościuszko” w Lesie Kabackim 
pod Warszawą.

Z OGŁOSZEń PARAFIALNyCh

Dla tych, którzy mają dzieci i o tym nie wiedzą. 
Otóż jest w parafii miejsce zarezerwowane dla dzieci.

* * *
Spotkania grupy pracującej nad umocnieniem 

pewności siebie odbywają się w czwartki o godzinie 
20:00. Prosimy o wchodzenie tylnymi drzwiami.

* * *
W piątek o godzinie 19:00 dzieci z Oratorium wy-

stawią Hamleta Williama Shakespeare'a w sali pa-
rafialnej. Cała wspólnota jest zaproszona do wzięcia 
udziału w tej tragedii.

* * *
Drogie Panie, nie zapomnijcie o kiermaszu, z które-

go dochód ma być przeznaczony na cele dobroczyn-
ne. To dobra okazja do pozbycia się niepotrzebnych 
rzeczy z domu. Weźcie ze sobą mężów!

* * *
W przyszłą środę odbędzie się mecz organizowany 

w ramach międzyparafialnego turnieju koszyków-
ki. Przyjdźcie nas oklaskiwać, zamierzamy pokonać 
Chrystusa Króla (nazwa drużyny!).

* * *
W cenę kursu „Modlitwa i post” jest wliczony po-

siłek.

* * *
Cała wspólnota dziękuje chórowi młodzieżowemu 

który na okres wakacji zaprzestał swojej działalności.

* * *
Ksiądz Kowalski został wybrany na urząd kusto-

sza naszego kościoła i zaakceptował ten wybór. Nie 
mogliśmy znaleźć nikogo lepszego.

* * *
Z tablicy ogłoszeń: „Dzisiejszy temat: Czy wiesz jak 

jest w piekle? Przyjdź i posłuchaj naszego organisty”.

* * *
Na wspólnej wieczerzy było jak w niebie – brako-

wało wielu z tych, których się spodziewaliśmy.
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Z okazji Dnia Matki 
wszystkim Mamom ży-
czymy zdrowia, radości 
i satysfakcji z niesfornych 
dzieci małych i dużych. 

Przede wszystkim zaś 
składamy gorące podzięko-
wania za trud macierzyński i miłość, 
którą nas otaczają codziennie.

Niech Matka Boża ma w swej opiece 
wszystkie nasze Mamy!

kalenDarium

naJbliżsZycH urocZystości
i WyDarZeŃ ParaFialnycH

• Jan Nowacki
• Fabian Jerzy Szczęsny
• Iga Piaskowska
• Antoni Powierski
• Jan Krzywiec

• Marcel Chmielewski

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

ochrzczeni:

maJ
02. – Uroczystość Najświętszej Maryi Panny, 

Królowej Polski; Jubileusz 25, 50, 60-lecia 
sióstr Wspólnej Pracy, godz. 12.00

03. – Święto Konstytucji 3 Maja, Msza św. pod 
przewodnictwem Pasterza Diecezji godz. 
12.30

04. – Wspomnienie św. Floriana, patrona 
strażaków

08. – Uroczystość św. Stanisława Biskupa 
i Męczennika, Patrona Polski

13. – Wspomnienie Matki Bożej Fatimskiej, 
nabożeństwo fatimskie z procesją 
ulicami miasta, rozpoczęcie Mszą św. 
o godz. 18.00 w bazylice katedralnej 

16. – Święto św. Andrzeja Boboli, patrona 
Polski, I Komunia Święta, godz. 12.00

17. – Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego
24. – Uroczystość Zesłania Ducha Świętego
25. – Święto Najświętszej Maryi Panny, Matki 

Kościoła
27. – Msza św. w intencji beatyfikacji 

kard. Wyszyńskiego, godz. 10.00 oraz 
sympozjum Civitas Christiana „Rodzina 
Bogiem silna" w 34. rocznicę śmierci 
Prymasa Tysiąclecia 

28. – Święto Jezusa Chrystusa Najwyższego 
i Wiecznego Kapłana; Jubileusz 25- 
i 50-lecia przyjęcia sakramentu święceń

31. – Uroczystość Najświętszej Trójcy

† Bogusława Wiśniewska
† Krystyna Święcikowska
† Dionizy Wiesław Jastrzębski
† Jan Kotlewski
† Elżbieta Warszawska
† Danuta Barbara Cichocka
† Barbara Staniszewska

   † Marta Bąk

Zmarli:

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

nowożeńcy:
• Daria Henryka 
Szymkowiak / Robert 
Szczęsny
• Zuzanna Agnieszka 

Zagórska / Łukasz 
Kopczyński

• Edyta Piwińska/ Mirosław Fila
• Agnieszka Czarna / Glenn Spencer Blair Rattray

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

• Maja Orłowska
• Kornelia Adrianna 
 Przyjałkowska
• Nikodem Ligęza
• Zofia Janicka
• Nikola Marzanna Kulpa

• Oscar Wąsikowski
• Wojciech Stocki
• Błażej Jankowski
• Gabriel Fila
• Jan Kamil Jakubowski
• Franciszek Piotr Kieplin
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życie sakramentalne
sakrament cHrZtu śW.
udzielany uroczyście w pierwszą i trzecią niedzielę miesiąca 
na Mszy św. o godz. 12.30. W innym terminie po uzgodnieniu 
w kancelarii

sakrament Pokuty
codziennie rano i wieczorem przed Mszą św.

sakrament małżeŃstWa 
zgłoszenie w kancelarii parafii trzy miesiące przed planowanym 
terminem. Konferencje przedmałżeńskie odbywają się w Centrum 
Służby Rodzinie, ul. Wojska Polskiego 2A, tel. 518 014 526

W ramach codziennej adoracji Najświętszego Sakramentu 
zapraszamy na nabożeństwa o godzinie 16.00:
 Poniedziałek: różaniec i litania do św. Józefa
 Wtorek: Nabożeństwo do bł. bp. Michała Kozala, patrona 

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

za wstawiennictwem św. Jana Pawła II
 Piątek: Nabożeństwo do Bożego Miłosierdzia

msze św. w niedziele i święta: 
godz. 7.00, 8.00, 9.30 (w intencji parafian),  
11.00 (z udziałem dzieci i młodzieży), 12.30, 18.00

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

Pozostałe informacje:
 W pierwszy piątek miesiąca możliwość skorzystania 

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

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

z rodzicami dzieci pierwszokomunijnych

Nabożeństwo 
fatimskie

ulicami miasta

13 maja 2015 r. 

godz. 18.00 – Msza św. (bazylika 
katedralna)

godz. 18.45 – procesja z figurą 
Matki Bożej Fatimskiej ulicami: 
Tumska, 3 Maja, plac Wolności; 
klasztor ojców franciszkanów

nabożeństwa 
majowe 

w bazylice 
katedralnej 
codziennie 
godz. 17.30

Zapraszamy!

katedralNe 
koNcerty orgaNowe 

11 maja – 22 czerwca 2015 r.
Wstęp wolny!
Zapraszamy!


