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Z naucZania kościoła

Homilia
PaPieża FrancisZka

Zesłanie Ducha świętego
Watykan, 24 V 2015 r.

„Jak Ojciec Mnie posłał, tak i Ja was posyłam... Weź-
mijcie Ducha Świętego!” (J 20, 21.22). Poruszenie, które 
miało miejsce w wieczór Zmartwychwstania powtarza 
się w dniu Pięćdziesiątnicy, zintensyfikowane niezwykły-
mi przejawami zewnętrznymi. W wieczór wielkanocny  
Jezus ukazał się apostołom i tchnął na nich swego Du-
cha (J 20, 22); w poranek Pięćdziesiątnicy zesłanie ma 
miejsce hucznie, jak wiatr, który uderza z mocą w dom 
i wdziera się do umysłów i serc apostołów. W związku 
z tym otrzymują oni taką energię, która pobudza ich do 
głoszenia w różnych językach wydarzenia zmartwych-
wstania Chrystusa: „I wszyscy zostali napełnieni Duchem 
Świętym, i zaczęli mówić obcymi językami” (Dz 2, 4). Była 
wraz z nimi Maryja, Matka Jezusa, pierwsza uczennica, 
Matka rodzącego się Kościoła. Swoim pokojem, swoim 
uśmiechem towarzyszyła radości młodej oblubienicy, 
Jezusowego Kościoła.

Słowo Boże, zwłaszcza dzisiaj, mówi nam, że Duch 
Święty działa w osobach i wspólnotach, które są Nim 
napełnione. On je prowadzi do całej prawdy (J 16, 13), 
odnawia ziemię (Ps 103) oraz obdarza swymi owocami 
(Ga 5, 22–23).

W Ewangelii Jezus obiecał swoim uczniom, że gdy odej-
dzie do Ojca, to przyjdzie Duch Święty, który doprowadzi 
ich „do całej prawdy” (J 16, 13). Nazywa Go wprost „Du-
chem Prawdy” i wyjaśnia, że Duch wprowadzi ich w coraz 
większe zrozumienie tego, co On, Mesjasz, powiedział 

i uczynił, a zwłaszcza w Jego śmierć i zmartwychwstanie. 
Apostołom, niemogącym znieść zgorszenia męki swego 
Mistrza, Duch da nowy klucz do interpretacji, aby ich 
wprowadzić w prawdę i piękno wydarzenia zbawczego. 

Ci ludzie, początkowo przerażeni i zabloko-
wani, zamknięci w Wieczerniku, aby uniknąć 
reperkusji Wielkiego Piątku, już się nie wsty-
dzą, że są uczniami Chrystusa, już nie drżą 
przed trybunałami ludzkimi. Dzięki Duchowi 
Świętemu, którym są napełnieni rozumieją 
„całą prawdę”, to znaczy, że śmierć Jezusa nie 
jest Jego porażką, ale ostatecznym wyrazem 
miłości Boga, miłości, która w zmartwych-
wstaniu zwycięża śmierć i wywyższa Jezusa 
jako Żyjącego, Pana i Odkupiciela człowieka, 
historii i świata. A ta rzeczywistość, której 
są oni świadkami, staje się Dobrą Nowiną, 
którą trzeba głosić wszystkim.

Dar Ducha Świętego odnawia ziemię. 
Psalm mówi: „Posyłasz swego ducha... i odnawiasz ob-
licze ziemi” (Ps 103, 30). Relacja Dziejów Apostolskich 
o narodzinach Kościoła odnajduje znaczącą zbieżność 
w tym psalmie, który jest wielkim uwielbieniem Boga 
Stwórcy. Duch Święty, którego Chrystus posłał od Ojca 
i Duch Stworzyciel, który dał życie wszystkiemu, jest 
jednym i tym samym. Dlatego poszanowanie stworzenia 
jest wymogiem naszej wiary: „ogród”, w którym żyjemy 
nie jest nam powierzony, byśmy go eksploatowali, ale 
abyśmy go pielęgnowali i strzegli z szacunkiem (por. 
Rdz 2, 15). Ale jest to możliwe tylko wtedy, gdy Adam – 
człowiek utworzony z ziemi – pozwoli się ze swej strony 
odnowić przez Ducha Świętego, jeśli da się ukształto-
wać Ojcu na nowo na wzór Chrystusa, nowego Adama. 
Wówczas odnowieni przez Ducha Bożego, możemy żyć 
w wolności dzieci, w harmonii z całym stworzeniem, 
a w każdej istocie możemy rozpoznać odbicie chwały 
Stwórcy, jak stwierdza inny psalm: „O Panie, nasz Boże, 
jak przedziwne Twe imię po wszystkiej ziemi!”(8, 2.10).

W Liście do Galatów Paweł chce pokazać, co jest „owo-
cem”, przejawiającym się w życiu tych, którzy postępują 
według Ducha (por. 5, 22). Z jednej strony jest „ciało” 
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z orszakiem wymienionych przez apostoła wad, będą-
cych dziełami człowieka samolubnego, zamkniętego 
na działanie łaski Bożej. Natomiast w człowieku, który 
z wiarą pozwala, by wtargnął w jego życie Boży Duch, 
rozkwitają Boże dary, streszczające się w dziewięciu ra-
dosnych cnotach, które Paweł nazywa „owocami Ducha”. 
Stąd wezwanie powtórzone na początku i na końcu, jako 
program życia: „postępujcie według ducha” (Ga 5, 16.25).

Świat nie potrzebuje ludzi zamkniętych, lecz napełnio-
nych Duchem Świętym. Zamknięcie na Ducha Świętego 
jest nie tylko brakiem wolności, ale także grzechem. Jest 
wiele sposobów zamknięcia się na Ducha Świętego: 
w egoizmie własnej korzyści, w surowym legalizmie, 
jak postawa uczonych w Prawie, których Jezus nazywał 

obłudnikami, zamknięcie w niepamięci o tym, czego 
nauczał Jezus, w przeżywaniu życia chrześcijańskiego 
nie jako służby, ale osobistego interesu, i tak dalej. Świat 
potrzebuje odwagi, nadziei, wiary i wytrwałości uczniów 
Chrystusa. Świat potrzebuje owoców Ducha Świętego: 
„miłości, radości, pokoju, cierpliwości, uprzejmości, do-
broci, wierności, łagodności, opanowania” (Ga 5, 22). 
Dar Ducha Świętego został udzielony obficie Kościołowi 
i każdemu z nas, abyśmy mogli żyć z prawdziwą wiarą, 
działającą przez miłość, abyśmy mogli rozsiewać ziarna 
pojednania i pokoju. Umocnieni Duchem i jego wielora-
kimi darami stajemy się zdolni do bezkompromisowej 
walki z grzechem i zepsuciem, aby z cierpliwą wytrwa-
łością poświęcić się dziełom sprawiedliwości i pokoju.

Franciszek pytany, dlaczego prosi 
o modlitwę w swojej intencji podkreślił, 
że stale potrzebuje wsparcia modlitwy 
Ludu Bożego, że jest to jego potrzeba 
wewnętrzna. Wyznał, że nigdy nie sądził, 
iż kardynałowie wybiorą go na Stolicę 
Piotrową. Podkreślił też, że „życie kapła-
na, jezuity, zmienia się w zależności od 
potrzeb” i że podczas konklawe oddał się 
całkowicie Bogu.

Papież nie potrafił wyjaśnić, dlaczego 
tak się dzieje, choć sądzi, że powodem 
jest fakt, iż ludzie rozumieją, co pragnie 
powiedzieć. Dodał, że lubi być z ludźmi, 
bez których nie potrafi żyć.

Pytany o to, czego najbardziej mu bra-
kuje w porównaniu z latami spędzonymi w ojczyźnie 
Franciszek wyznał, że to możliwość wyjścia na ulicę czy 
też pójścia do pizzerii, bo zawsze był piechurem i lubił 
podziwiać miasto. Przyznał, że ma opinię osoby niezdy-
scyplinowanej, która niechętnie przestrzega protokołu, 
chociaż w sytuacjach oficjalnych podporządkowuje się 
jego wymogom absolutnie.

Dziennikarz zapytał też, czy papież w obliczu wielu 
napięć związanych z jego posługą dobrze śpi. Papież 
wyznał, że zasypia automatycznie. Śpi około 6 godzin. 
Kładzie się do łóżka 21-szej, godzinę czyta, a budzi się sam 
o 4 rano. Dodał jednak, że potrzebuje sjesty – od 40 minut 
do godziny. Pytany o lekturę Franciszek powiedział, że 
czyta obecnie zapiski mistrza duchowości prawosławnej, 
rosyjskiego mnicha św. Sylwana z góry Atos.

Franciszek – człowiek pragnący czynić dobro

Papież Franciszek udzielił wywiadu Juanowi Berretcie dziennikarzowi „La Voz del Pueblo”, w której opowiedział 
m.in. o swojej relacji z ludźmi, o tym jak spędza dzień, o swoich nadziejach i obawach, o umiłowaniu ubogich 
i o tym, że brakuje mu wypraw do pizzerii czy swobodnego chodzenia po mieście. 

Odpowiadając na pytanie o łaskę łez, 
o której często mówi, Franciszek wyjaśnił, 
że do płaczu skłaniają go ludzkie dramaty, 
wspominając m.in. los grupy etnicznej 
Rohingja. Pamięta również o  chorych 
dzieciach. „Kiedy je widzę pytam Pana: 
dlaczego one a nie ja” – wyznał.

Franciszek wzrusza się również odwie-
dzając więzienia, bo myśli, że nikt nie 
może być pewien, iż nigdy nie dopuści 
się przestępstwa. Zastanawia się, dla-
czego nie mieli oni szansy uchronienia 
się od zła.

Pytany o niebezpieczeństwo zama-
chów papież wyznał, że jest śmiały, 
a w obliczu niebezpieczeństw powierza 

siebie Bogu, choć nie kryje, że boi się bólu fizycznego. 
Mówił też o intensywnym rytmie pracy, o odpowie-

dzialności za słowa, o mediach, które wyrywają słowa 
z kontekstu. 

Papież zaznaczył, że ubóstwo jest sercem Ewangelii. 
Podkreślił, że najgorszym złem współczesnego świata 
są bieda, korupcja i handel ludźmi. Jego zdaniem, choć 
likwidację ubóstwa można uznać za utopię, to jednak 
utopie popychają nas naprzód, a smutne byłoby gdyby 
młody człowiek ich nie miał. Zaznaczył, że w podejściu 
do problemów naszego życia konieczna jest pamięć, 
zdolność do dostrzeżenia aktualnej sytuacji oraz marze-
nia o lepszej przyszłości. Pytany o to, jak chciałby zostać 
zapamiętany, powiedział: „Jak człowiek, który pragnie 
czynić dobro”.
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kościół i śWiat

Być dobrym jak chleb
Urodził się 20 sierpnia 1845 r. w Igołomi k. Krakowa. 

Był najstarszym dzieckiem Wojciecha i Józefy, miał trójkę 
rodzeństwa. W 1853 r. zmarł mu ojciec, a w czternastym 
roku życia osierociła go matka. Jako osiemnastoletni 
student Szkoły Rolniczo-Leśnej w Puławach brał udział 
w powstaniu styczniowym. W przegranej bitwie pod 
Mełchowem został ranny, w wyniku czego amputowano 
mu nogę. Wydostawszy się z niewoli, udał się do Paryża.

Po amnestii w 1865 r. przyjechał do Warszawy, gdzie 
rozpoczął studia malarskie, które kontynuował w Mo-
nachium. Wróciwszy do kraju w 1874 r. tworzył dzieła, 
w których coraz częściej pojawiała się tematyka religijna. 
W latach osiemdziesiątych powstał jego słynny obraz 
Ecce Homo, znamionujący zachodzące w nim przemiany.

Adam Chmielowski postanowił oddać swe życie na 
wyłączną służbę Bogu. Wstąpił do zakonu jezuitów, jed-
nak po pół roku opuścił nowicjat i wyjechał na Podole do 
swego brata Stanisława. Tam związał się z tercjarstwem 
św. Franciszka z Asyżu i prowadził pracę apostolską wśród 
ludności wiejskiej. W 1884 r. wrócił do Krakowa. Powo-
dowany miłością Boga i bliźniego poświęcił swe życie 
służbie bezdomnym i opuszczonym.

W 1887 r. za zgodą kard. Albina Dunajewskiego przy-
wdział habit, a w rok potem złożył na jego ręce ślu-

by, dając początek nowej rodzinie zakonnej. Założone 
przez siebie Zgromadzenia: Braci Albertynów (1888 r.) 
i Sióstr Albertynek (1891 r.) oparł na regule św. Franciszka 
z Asyżu. Centrum jego działalności stanowiły ogrzewal-
nie miejskie dla bezdomnych, które pracą apostolską 
przemieniał w przytuliska. Nie dysponując środkami 
materialnymi kwestował na utrzymanie ubogich. Od-
dając się z biegiem czasu coraz pełniej posłudze ubo-
gim rezygnował stopniowo z malowania obrazów, ale 
przestając być artystą w ścisłym tego słowa znaczeniu 
stawał się artystą jeszcze pełniej, odnawiając piękno 
znieważonego oblicza Chrystusa w człowieku z margi-
nesu społecznego i dna moralnego. Zakładał również 
domy dla sierot, kalek, starców i nieuleczalnie chorych. 
Pomagał bezrobotnym organizując dla nich pracę. Słyn-
ne są słowa Brata Alberta, że trzeba każdemu dać jeść, 
bezdomnemu miejsce, a nagiemu odzież; bez dachu 
i kawałka chleba może on już tylko kraść albo żebrać 
dla utrzymania życia. Heroicznie kochał Boga i bliźnie-
go. Służbę na rzecz bezdomnych i nędzarzy uważał za 
formę kultu Męki Pańskiej.

Umarł 25 grudnia 1916 r. w Krakowie w opinii świę-
tości – „Najpiękniejszy człowiek pokolenia". Wyniesienia 
Brata Alberta do chwały ołtarzy, zarówno beatyfikacji 
(1983 r. w Krakowie), jak i kanonizacji (1989 r. w Rzymie) 
dokonał papież Jan Paweł II. Relikwie Świętego znajdują 
się w Sanktuarium Ecce Homo Świętego Brata Alberta 
w Krakowie przy ul. Woronicza 10.

Brat Albert

Habit miał szary i sztywny,
przetyczką drewnianą spięty –
w spojrzeniu jasność dziecięcą,
dobroć i ciszę – jak święty.

Na wóz się wdrapał z trudnością,
bo jedną miał nogę drewnianą
i ruszył sobie na Kraków
w jesienne, jasne rano.

„Dla biednych zbieram, dla biednych,
dla najbiedniejszych w mieście.
W przytułku mam chorych i głodnych,
więc datki, najmniejsze choć, nieście”
Beata Obertyńska

Ecce homo,
mal. Adam Chmielowski
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Jadwiga andegaweńska – święta i król Polski
W polskiej tradycji historycznej zajmuje Jadwiga poczesne miejsce jako kobieta – król na tronie polskim i jako 

władczyni dobrze zasłużona dla kraju, który nie był jej właściwą ojczyzną, chociaż i po ojcu, i po matce spokrew-
niona była z polskimi Piastami.

Jadwiga urodziła się najprawdopodobniej w 1374 r. 
jako najmłodsza córka króla Węgier i Polski – Ludwika 
Andegaweńskiego. Lata dziecięce spędziła na dworze 
w Budzie, który był wówczas ważnym ośrod-
kiem życia kulturalnego. Stąd Jadwiga 
wyniosła umiejętność czytania i pisa-
nia, znajomość łaciny i niemieckiego, 
zainteresowania muzyką, sztuką 
i nauką.

Jej ojciec Ludwik Węgierski 
nie posiadał męskiego potom-
ka, a sam był słabego zdrowia. 
Dlatego zabiegał o zapewnienie 
dziedziczenia swoim córkom. 
W roku 1374 w Koszycach na-
dał szlachcie polskiej przywi-
lej zwalniający ją z podatków 
(z wyjątkiem 2  groszy z  łanu 
chłopskiego) oraz przyznający 
odszkodowanie za wyprawy or-
ganizowane poza granice kraju. 
W zamian szlachta wyrażała zgodę 
na objęcie tronu polskiego, po śmierci 
Ludwika, przez jedną z jego córek.

Jadwigę zaręczono w 1378 r. z ośmiolet-
nim Wilhelmem Habsburgiem i odesłano ją na dwór 
w Wiedniu, gdzie miała się wychowywać do momentu 
uzyskania wieku dojrzałego (wówczas 12 lat dla kobiety 
i 14 lat dla mężczyzny). Rok później Jadwiga wróciła na 
Węgry, w związku bowiem ze śmiercią najstarszej 
z sióstr – Katarzyny, trzeba było zmienić plany 
sukcesyjne. Po śmierci Ludwika Andegaweń-
skiego Maria została obwołana królem 
Węgier. Polscy panowie zażądali zaś od 
matki Jadwigi – Elżbiety Bośniackiej 
– przysłania do Polski młodszej córki. 
Rokowania trwały dwa lata, dopiero 
groźba obrania innego króla przez pa-
nów polskich skłoniła Elżbietę Bośniac-
ką do wyprawienia Jadwigi do Polski. 

Koronacja na króla Polski odbyła się na 
Wawelu 16 X 1384 r. Arcybiskup gnieźnieński 
włożył na jej głowę specjalnie sporzą-
dzoną dla niej koronę (poprzednie insy-
gnia wywiózł z Polski Ludwik Andegaweński). Tytuł króla, 
a nie królowej, przysługiwał Jadwidze jako pełnoprawnej 
dziedziczce tronu polskiego, jako następcy swojego ojca. 

Jej pozycję wzmacniał również fakt bliskiego pokrewień-
stwa z Piastami. 

W chwili przyjazdu do Polski Jadwiga miała 10 lat, 
znała jedynie podstawy języka polskiego. Z dala 

od matki, musiała się czuć obco w zupeł-
nie nowym środowisku. Ze względu 

na małoletniość Jadwigi rządy w jej 
imieniu sprawowali możnowładcy 

małopolscy. To oni zadecydowali 
o unieważnieniu zaręczyn z księ-
ciem austriackim i prowadzili 
rokowania w sprawie wyboru 
jej małżonka. Wilhelm nie zrezy-
gnował tak łatwo z ręki Jadwigi, 
przybył do Krakowa i próbował 
doprowadzić do zrealizowania 
małżeństwa. 

Panowie krakowscy doprowa-
dzili do końca rozmowy z kandy-

datem do ręki Jadwigi – księciem 
litewskim Władysławem Jagiełłą. 

Ustalono, że ochrzci swoją rodzinę 
i kraj, zapłaci odszkodowanie za zerwa-

ne zaręczyny i odzyska dla Polski utracone 
ziemie. Te zobowiązania zostały potwierdzone 

aktem unii podpisanej w Krewie w 1385 r. W lutym 
1386 r. odbył się ślub królewskiej pary.

Władysław Jagiełło miał w swoim ręku pełnię władzy, 
ale ponieważ dziedziczką tronu polskiego była Jadwiga 

czasami musieli sobie nawzajem potwierdzać naj-
ważniejsze akty państwowe. W początkowym 

okresie współrządów Jadwiga była jeszcze 
dzieckiem, więc jej udział w polityce był 

symboliczny. W 1387 r. stanęła na czele 
wyprawy na Ruś Halicką, by odzyskać 
ten teren dla Polski. Z czasem podej-
mowała się też zadań politycznych: 
podjęła korespondencję z Krzyżakami, 

doprowadziła do zgody między Wła-
dysławem Jagiełłą, a jego stryjecznym 

bratem Witoldem, odegrała doniosłą rolę 
w pertraktacjach ze swoim szwagrem – 

Zygmuntem Luksemburskim.
Jadwiga miała własny dwór i kance-

larię niezależną od króla. Prowadziła bogate życie dwor-
skie. Chętnie otaczała się uczonymi, prowadząc wykwint-
ne konwersacje, utrzymywała muzyków, ale też często 

Pieczęć majestatyczna królowej Jadwigi
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jeździła konno i polowała. Przyjmowała liczne delegacje 
zagranicznych dostojników i dyplomatów.

Z imieniem Jadwigi wiąże się restytuowanie Akademii 
Krakowskiej założonej przez ciotecznego dziadka Jadwigi 
– Kazimierza Wielkiego. W 1399 r. Jadwiga zapisała swoje 
cenne suknie, kosztowności i klejnoty, by stworzyć fundusz 
na odbudowę uniwersytetu. 

Jadwiga cieszyła się sławą osoby pobożnej. Jak pisał Jan 
Długosz: „wzgardziwszy próżnością i wszelkimi marno-
ściami świata, wszytek umysł swój zajmowała modlitwą 
i czytaniem ksiąg świętych”. Opiekowała się klasztorami, 
przeznaczając różne sumy na ich utrzymanie, rozpoczęła 
budowę kościoła na Piasku w Krakowie, interesowała się 
szpitalami. Na jej polecenie dokonywano tłumaczeń na 
język polski Pisma Świętego i dzieł ojców Kościoła.

Starała się realizować ideał życia kontemplacyjno-
-czynnego. Było to zgodne z ideą zawartą w podarowa-
nym Jadwidze dziele „O kontemplacji i życiu aktywnym”. 
Historycy przypuszczają, że dwie splecione litery M, 
którymi ozdobione były przedmioty należące do królowej 
oznaczały inicjały dwóch imion: Marii i Marty, postaci 
biblijnych reprezentujących ideał życia kontemplacyjnego 
i czynnego. 

Jadwiga zmarła w lipcu 1399 r., wkrótce po urodzeniu 
córeczki Elżbiety Bonifacji (która również nie przeżyła), 
pozostawiając po sobie opinię osoby świątobliwej. Dwór 
królewski podjął starania propagujące jej kult, jednak 
sumy przeznaczone na zabiegi kanonizacyjne zostały 
przeznaczone na wojnę trzynastoletnią. Starania wzno-
wiono z początkiem XIX w. i kontynuowano w wieku XX. 
Po II wojnie światowej jej szczątki z prowizorycznego 
grobu przed ołtarzem katedry wawelskiej przeniesiono do 
grobowca. W 1997 r. Jan Paweł II kanonizował Jadwigę. 
W obecnym kalendarzu liturgicznym jej wspomnienie 
obchodzimy 8 czerwca.

Psałterz floriański, koniec XIV w.

Run Chłodnia

W  I  N  D  O  W     &     D  O  O  R     S  Y  S  T  E  M  S 
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uroczystość najświętszego ciała i krwi Pańskiej

Inicjatorką ustanowienia święta Bożego Ciała była św. Julianna z Cornillon (1192–1258). Kiedy była przeory-
szą klasztoru augustianek w Mont Cornillon w pobliżu Liege, w roku 1245 została zaszczycona objawieniami, 
w których Chrystus żądał ustanowienia osobnego święta ku czci Najświętszej Eucharystii. Pan Jezus wyznaczył 
nawet dzień uroczystości Bożego Ciała – czwartek po niedzieli Świętej Trójcy. Biskup Liege, Robert, po naradzie ze 
swoją kapitułą i po pilnym zbadaniu objawień, postanowił wypełnić życzenie Pana Jezusa. W roku 1246 odbyła 
się pierwsza procesja eucharystyczna.

W tym samym roku biskup Robert zmarł. Wyż-
sze duchowieństwo miasta, za namową teologów, 
uznało krok zmarłego ordynariusza za przed-
wczesny, a wprowadzenie święta pod taką 
nazwą za wysoce niewłaściwe. 

Bezpośrednim impulsem do ustanowie-
nia święta miał być cud, jaki wydarzył się 
w Bolsenie. Kiedy kapłan odprawiał Mszę 
Świętą, po Przeistoczeniu kielich potrąco-
ny ręką przechylił się tak nieszczęśliwie, 
że na korporał wylało się wiele kropel 
krwi Chrystusa. Przerażony kapłan 
ujrzał, że wino zmieniło się w krew. 
Zawiadomiony o tym cudzie papież, 
który przebywał wówczas w pobliskim 
mieście Orvieto, zabrał ten święty kor-
porał. Do dnia obecnego znajduje się 
on w bogatym relikwiarzu w katedrze 
w Orvieto. Dotąd widać na nim plamy. 
W czasie procesji Bożego Ciała obnosi się go 
ulicami miasta zamiast monstrancji. 

Korzystając z tego, że na dworze papieskim 
w Orvieto przebywał wówczas św. Tomasz z Akwinu, 
Urban IV polecił mu opracowanie tekstów liturgicz-
nych Mszy świętej i Oficjum. Papież Klemens V od-
nowił święto (1314), które po śmierci Urbana zaczęło 
zanikać. Papież Jan XXII (zm. 1334) zatwierdził je dla 
całego Kościoła. Od czasu papieża Urbana VI 
uroczystość Bożego Ciała należy do głów-
nych świąt w roku liturgicznym (1389). 

Pierwsza wzmianka o procesji w to święto pochodzi 
z Kolonii z roku 1277. Od wieku XIV spotykamy się 

z nią w Niemczech, Anglii, Francji, Hiszpanii 
i w Mediolanie. 

Od wieku XV przyjął się w Niemczech zwy-
czaj procesji do czterech ołtarzy. Msze święte 
przy wystawionym Najświętszym Sakramen-
cie wprowadzono w wieku XV (obecnie wy-

stawia się Najświętszy Sakrament tylko 
poza Mszą św.). 

Na terenie Polski po raz pierwszy pro-
cesję Bożego Ciała organizowano już 
w XIV wieku w Płocku i we Wrocławiu. 

Od wieku XVI wprowadzono zwyczaj 
śpiewania Ewangelii przy czterech oł-

tarzach. Istnieje on do dnia dzisiejszego.
Od dawna przyjął się zwyczaj, kul-

tywowany do dzisiaj, przynoszenia do 
kościoła wianków ziół, które kapłan po-

święca w ostatnim dniu oktawy. Potem zabie-
ra się je do domu i zawiesza się na ścianie, by 

chroniły od chorób. Gałązki można też umieszczać 
na polach, by plony lepiej rosły i by Bóg zachował je 
od robactwa i nieurodzaju. W niektórych stronach 
drzewka i gałęzie, którymi był przystrojony kościół 

i ołtarze w czasie procesji Bożego Ciała, po oktawie 
zabierano na pola i tam zatykano, a część palono, aby 

dym odstraszał chmury, niosące grad i pioruny.

Uroczystość Najświętszego ciała 
i Krwi PańsKiej – 4 Vi 2015 r.

Msza święta z Procesją w Katedrze 
godz. 10.00

Eucharystii przewodniczy ks. bp Wiesław Mering
Zapraszamy!

Monstrancja z katedry włocławskiej z XVII w.
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Kult obejmujący Przenajświętszą Trójcę Ojca, Syna 
i Ducha Świętego, towarzyszy i przenika przede wszyst-
kim sprawowanie liturgii eucharystycznej. Winien on 
jednak wypełniać wnętrza świątyń również poza godzi-
nami Mszy świętych. Zaiste, skoro tajemnica euchary-
styczna została ustanowiona z miłości i uobecnia nam 
sakramentalnie Chrystusa, zasługuje zatem na 
nasze dziękczynienie i naszą cześć. (DC, n. 3).

* * *
Eucharystia, będąc źródłem miłości, 

znajdowała się i znajduje zawsze 
w samym środku życia uczniów 
Chrystusa. Ma ona postać chleba 
i wina czyli pokarmu i napoju, jest 
więc tak bliska człowiekowi, tak 
ściśle związana z jego życiem, 
jak pokarm i napój. Uwielbienie 
Boga, który jest Miłością, wyra-
sta w kulcie eucharystycznym 
z owego rodzaju obcowania, 
w którym – podobnie jak pokarm 
i napój – wypełnia On naszą du-
chową istotę i zabezpiecza jej 
życie (DC, n. 7).

* * *
Z pojętego w ten sposób kultu eu-

charystycznego rodzi się z kolei cały 
sakramentalny styl życia chrześcijanina. 
To, że chrześcijanin prowadzi życie sakramen-
talne, ożywione powszechnym kapłaństwem 
wiernych, to znaczy po prostu, że pragnie, ażeby Bóg 
w nim działał dla osiągnięcia owej pełni Chrystusowej 
w Duchu Świętym. Bóg bowiem dosięga człowieka nie 
tylko poprzez wydarzenia i poprzez swoją łaskę we-
wnętrzną, ale jeszcze z większą mocą i pełnią działa 
w nim poprzez sakramenty. One nadają jego życiu styl 
sakramentalny (DC, n. 7).

* * *
W czymże bardziej wyraża się to, że nie tylko „zosta-

liśmy nazwani dziećmi Bożymi”, ale „rzeczywiście nimi 
jesteśmy” z mocy sakramentu Chrztu świętego, jak nie 

eucharystia szczególnym dobrem kościoła

w tym właśnie, że w Eucharystii stajemy się uczestni-
kami Ciała i Krwi Jednorodzonego Syna Bożego? I cóż 
innego bardziej nas usposabia do tego, aby być wobec 
świata świadkami Chrystusa, jak to wynika z sakramentu 
Bierzmowania, jak nie Komunia eucharystyczna, w której 

Chrystus daje nam świadectwo, a my Chrystusowi? 
(DC, n. 7).

* * *
Zawsze zaś musimy czuwać, ażeby to 

wielkie spotkanie z Chrystusem-Ho-
stią nie stało się dla nas zwyczajne, 

abyśmy nie przyjmowali Go nie-
godnie i w stanie grzechu, zwłasz-
cza śmiertelnego. Praktykowanie 
cnoty pokuty i sakrament pokuty 
są nieodzowne w tym celu, aby 
podtrzymywać w sobie i stale 
pogłębiać ducha tej czci, którą 
człowiek winien jest Bogu sa-
memu i Jego Miłości tak prze-
dziwnie objawionej (DC, n. 7).

* * *
Eucharystia jest nade wszystko 

świętą ofiarą: ofiarą Odkupienia, 
i tym samym ofiarą Nowego Przy-

mierza, jak wierzymy i jak wyraźnie 
wyznaje Kościół Wschodni: „ofiara 

dzisiejsza – twierdzi od wieków Kościół 
grecki – jest tą samą ofiarą, którą kiedyś 

złożyło Jednorodzone Słowo Wcielone i przez 
Nie jest składana (tak dziś, jak i kiedyś), będąc tą samą 
i jedyną ofiarą” (DC, n. 9).

* * *
Nie możemy bowiem ani przez chwilę zapominać 

o tym, że Eucharystia jest szczególnym dobrem całego 
Kościoła. Jest największym darem, jakim w porządku 
łaski i Sakramentu Boski Oblubieniec obdarzył i stale 
obdarza swoją Oblubienicę. Ale też dlatego, iż z takim 
darem mamy tutaj do czynienia, musimy wszyscy w du-
chu głębokiej wiary kierować się poczuciem prawdziwie 
chrześcijańskiej odpowiedzialności (DC, n. 12).

W 1980 r. Jan Paweł II napisał list o tajemnicy i kulcie Eucharystii Dominicae cenae. Choć został skierowany do 
biskupów świata i niektóre jego fragmenty dotyczą ściśle posługi biskupów i kapłanów, to jednak warto by także 
wierni świeccy zapoznali się z tym dokumentem. Pisząc o wielkiej tajemnicy Eucharystii i podkreślając wyjątko-
wość kultu eucharystycznego, snując refleksję o świętości Mszy świętej papież zachęca, aby Eucharystia stała się 
źródłem życia wspólnoty Kościoła.
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Bł. Bogumił – patron naszej diecezji

Dwie parafie w diecezji włocławskiej szczególnie pielęgnują kult bł. Bogumiła. Są to Dobrów i Uniejów. Historycy 
mówią, że kult błogosławionego biskupa w tych miejscowościach można nazwać starożytnym. Choć specjalna 
komisja powołana przez kard. Stefana Wyszyńskiego stwierdziła, że nie ma możliwości stworzenia monografii 
historycznej na temat bł. Bogumiła i w związku z tym nie można było wznowić jego procesu kanonizacyjnego, 
Biskup-Pustelnik pozostaje patronem naszej diecezji.

Bogumił urodził się w Koźminie (Wielkopolska). Po-
chodził ze znakomitego rodu Leszczyców. Przyszedł na 
świat ok. 1135 r. O jego rodzicach dokumenty milczą. 
Jego bliższym krewnym, może nawet bratem, był cysters 
w Łeknie, Boguchwał. Nie są znane bliższe okoliczności 
wstąpienia Bogumiła do klasztoru cystersów. Nie wie-
my również, czy jego imię Piotr jest chrzestnym, czy też 
zakonnym. W roku 1185 miał powstać klasztor cyster-
sów w Koprzywnicy, a jego opatem miał być wybrany 
wówczas właśnie Bogumił-Piotr. 

W roku 1186 Bogumił został powołany na urząd bisku-
pa w Poznaniu. Do dziś w skarbcu katedry przechowywa-
na jest jego stuła. Jednak już w roku następnym, 1187, po 
śmierci arcybiskupa gnieźnieńskiego Zdzisława, Bogumił 
został powołany do Gniezna na jego następcę. Tak szybka 
kariera wskazuje, że musiał wyróżniać się niezwykłymi 
zaletami ducha. Bł. Wincenty Kadłubek, który zapewne 
znał go osobiście, napisał o nim w Kronice: „Mąż pełen 
cnót i wiedzy (...), wyróżniający się dobrymi obyczajami, 
pełen szlachetności umysłu”. 

Bogumił był rzeczywiście chlubą zakonu cyster-
skiego dzięki swojej mądrości, uczynności, dziel-
ności, świętości i hojnej fundacji na cele misyjne. 
Swoje przywiązanie do zakonu cystersów okazał Bogu-
mił zaraz na początku swoich rządów, kiedy przeznaczył 
dochody z kilkunastu wsi, należących do metropolii, na 
zorganizowanie nowego opactwa cystersów w Sulejowie, 
które ufundował wtedy książę Kazimierz Sprawiedliwy. 

Opactwu cyster-
skiemu w  Łeknie 
ofiarował docho-
dy z trzech innych 
wsi. 

O publicznej 
działalności Bło-
gosławionego wie-
my tyle, że w roku 
1191 uczestniczył 
w konsekracji ko-
legiaty sandomier-
skiej. Wezwany na 
rozjemcę w spo-
rze między benedyktynami a norbertanami o opactwo 
św. Wincentego we Wrocławiu w roku 1193, przydzielił 
je norbertanom. Jemu też zlecono delikatną i trudną 
misję pojednania książąt Kazimierza Sprawiedliwego 
z Mieszkiem Starym. 

W rodzinnym majątku, w Dobrowie, Bogumił ufun-
dował kościół parafialny Świętej Trójcy i hojnie go upo-
sażył. Spragniony ciszy i spokoju, po dwunastu latach 
rządzenia metropolią gnieźnieńską, w 1198 r. złożył 
rezygnację na ręce legata papieskiego, kardynała Piotra, 
i przeniósł się do Dobrowa, gdzie na wyspie rzeki Warty 
założył sobie pustelnię. Tam, jak pisał promotor procesu 
beatyfikacyjnego, prymas Maciej Łubieński, „trawiąc czas 
na modlitwie i trapiąc ciało swoje postami, niespaniem 
i różnymi umartwieniami, spędził ostatnie lata swego 
życia”. W każdą niedzielę dla okolicznych mieszkańców 
odprawiał Msze św. i wygłaszał kazania. Przeżył tam 
ok. 5 lat. Dobra rodzinne przeznaczył na misje wśród 
pogańskich Prusów.

Nieznana jest data jego zgonu. Według Kalendarza 
Krakowskiego miał przejść do wieczności 19 sierpnia. 
Według nekrologu klasztorów norbertanów we Wro-
cławiu i w Szczecinie miał zasnąć w Panu 20 sierpnia. 
Przypuszczalny rok jego śmierci to ok. 1204 r. 

Jego cześć od samego początku była żywa. Obejmowała 
zwłaszcza Wielkopolskę. Uciekano się do jego wstawien-
nictwa przede wszystkim, by uprosić zdrowie dla żywego 
inwentarza oraz o szczęśliwe połowy ryb. U jego grobu 
w kościele dobrowskim składano liczne wota dziękczynne 
za wyjednane łaski. Prymas Jakub Uchański (1562–1581) Sarkofag bł. bp. Bogumiła w kolegiacie uniejowskiej
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w czasie badania re-
likwii Bogumiła wy-
jął z jego sarkofagu 
mitrę i pierścień bi-
skupi z szafirem oraz 
złotą blachę z napi-
sem pośmiertnym. 

Proces kanonicz-
ny rozpoczął dopiero 
w roku 1625 prymas 
Maciej Łubieński. Akta tego procesu zostały przesłane 
do Rzymu w roku 1651. Z tej okazji opracowano żywot 
Bogumiła. Niestety, księga cudów, którą wypożyczył 
Sebastian Głębocki, spłonęła w jego dworze w Głębokim 
pod Kruszwicą. 

Nowy proces kościelny rozpoczął w roku 1908 biskup 
kujawsko-kaliski, Stanisław Kazimierz Zdzitowiecki. Do-

Modlitwa do bł. Bogumiła
Boże, któryś błogosławionego Bogumiła, Wyznawcę Two-
jego i biskupa, gdy wzgardził zaszczytami tego świata, 
chwałą pokory przyozdobił, spraw łaskawie, prosimy, aby-
śmy z tylu cnót jego korzystając, przez jego zasługi stali się 
współuczestnikami chwały niebieskiej. Przez Pana nasze-
go Jezusa Chrystusa, który króluje w niebie i na ziemi. Amen. 

piero papież Pius XI 
27 maja 1925 roku 
zatwierdził staro-
dawny kult biskupa 
Bogumiła. Paweł VI 
ogłosił bł. Bogumi-
ła wraz z bł. Jolentą 
patronem archidie-
cezji gnieźnieńskiej. 
Ponadto bł. Bogumił 

jest patronem archidiecezji gdańskiej, poznańskiej, wro-
cławskiej i diecezji włocławskiej. Jest wzywany jako 
orędownik odbywających rekolekcje i skupienia. W iko-
nografii bł. Bogumił przedstawiany jest w pontyfikalnym 
stroju biskupim z krzyżem w ręku. Czasami ukazywany, 
gdy przechodzi suchą nogą przez rzekę. Jego atrybutem 
jest ryba.

Czy wiesz, że...
– kult Serca Jezusowego sięga czasów średniowie-

cza? Jego ogniskami były głównie zakony. Szerzyły 
go zgromadzenie cystersów, benedyktynów, fran-
ciszkanów i dominikanów. Na szczególną uwagę 
zasługuje klasztor benedyktynek z Hefta w Saksonii. 
W XIII w. żyły tam dwie mistyczki: św. Mechtylda 
i św. Gertruda, które odznaczały się nabożeństwem 
do Serca Jezusa.

– autorką i przekazicielką litanii do Serca Pana 
Jezusa, która została opublikowana w 1718 r. była 
s. Anna Magdalena Remusat?

– nabożeństwo do Serca Pana Jezusa w Marsylii 
w 1720 r. było niejako odpowiedzią na epidemię 
cholery, która trawiła to miasto?

– po uroczystym poświęceniu diecezji Sercu Pana 
Jezusa i ceremonii przebłagalnej w dniu 1 XI 1720 r. 
epidemia zaczęła szybko ustępować?

– Litania do Serca Jezusowego składa się z 33 we-
zwań na cześć 33 lat ziemskiego życia Jezusa Chrystu-
sa. Siostra Anna Magdalena ułożyła litanię z 27 we-
zwań, w tym 12 zaczerpnęła od o. Jana Croiset SJ, 
który już w 1691 r. w ten sposób czcił Serce Pana 
Jezusa, a 6 wezwań dodała rzymska Kongregacja 
przy ostatecznym zatwierdzeniu litanii w 1899 r.?

– w Polsce nabożeństwa ku czci Najświętszego 
Serca Pana Jezusa były znane najpierw w klaszto-
rach wizytek w Warszawie, Krakowie i Lublinie?

– główna zasługa w rozpowszechnianiu nabo-
żeństwa do Najśw. Serca Pana Jezusa przypada 
skromnej zakonnicy, wizytce, św. Małgorzacie Marii 
Alacoque (1647–1690)?

DOTKNIJ JEZUSA
bazylika katedralna
12 czerwca 2015 r.

godz. 19.30
Zapraszamy młodzież 

młodszą i starszą!
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Jak odkryć powołanie do życia konsekrowanego?

Powołanie do życia konsekrowanego ujawnia się w człowieku od samego początku. Czasami trudno jest je od-
kryć i trzeba przejść wiele krętych i skomplikowanych dróg. Inni natomiast, czują nadzwyczajną więź z Bogiem, od 
momentu, gdy sami zaczęli pojmować świat, rozumieć, co ich otacza. Jest to specyficzny, a zarazem zaskakujący 
sposób na życie, jaki Bóg proponuje człowiekowi. Podkreśla to zdolność człowieka do tego, aby w dzisiejszych, 
trudnych czasach, głosił o wiecznej przyszłości, która czeka na każdego z nas.

Najważniejszymi cechami, jakie powinna posiadać 
taka osoba są: zdolność słuchania oraz dawania dobrych 
rady, brak zobojętnienia na krzywdę innych, umiejętność 
panowania nad emocjami. Ludzie, którzy odczuwają to 
powołanie są spokojni, skromni, nie zależy im na wyróż-
nianiu się z tłumu.

Jak w sobie odkryć miłość do Boga? Uważam, że to 
indywidualna kwestia każdego. Jednym z przykładów 
mogą być zwyczajne, codzienne sytuacje. Widząc ludzi 
biednych, żebrzących nie można o nich zapomnieć, po-
maga się im do tego stopnia, że własne, prywatne sprawy 
„schodzą na drugi plan”. Taką postawę przybrała Matka 
Teresa z Kalkuty. Innym sposobem jest zastanawianie się, 
rozmyślanie, branie pod uwagę argumentów za i przeciw, 
wypisywanie plusów i minusów życia zakonnego, kapłań-
skiego. Jest to pewnego rodzaju niepewność o własną 
przyszłość, ale odczuwanie silnej relacji ze Stwórcą. 
Kolejną metodą może być zwykła ciekawość lub zwy-
czajna chęć bycia takim jak ksiądz czy siostra zakonna. 
Bywa też tak, że Nasz Najwyższy powołuje w najmniej 
oczekiwanym momencie np. będąc na uczelni pomylimy 
drzwi i wejdziemy do sekretariatu seminarium lub za 
namową znajomych pojedziemy na Wieczór Chwały 
i poznamy Kościół od innej strony, gdzie można modlić 
się śpiewając i tańcząc.

Życie z Bogiem nie jest czymś czego należy się wsty-
dzić. Istnieją ludzie powołani do życia konsekrowanego 
świeckiego, którzy nie wyróżniają się wyglądem, jak to 
dzieje się w przypadku sióstr czy braci zakonnych, dlate-
go że nie uczestniczą w życiu wspólnotowym klasztoru 
czy zgromadzenia, nie noszą specjalnego stroju. Żyją 

w normalnych warunkach, jak wszyscy ludzie świeccy. Są 
zatem powołani do przeżywania własnej religijności, idą 
drogą, którą przebywa się z radością i satysfakcją bycia 
z Nim. Wiara umacnia człowieka w jego poczynaniach. 
Dlatego każdy kto ufa Bogu, a ma chwile słabości musi 
mocno wierzyć, że to przezwycięży. Świetnym potwier-
dzeniem na to jest cytat „Nie bój się, wypłyń na głębię  
Jest przy tobie Chrystus” i ja w tą prawdę wierzę!

uczennica LZK

Jezu, Synu Boży, w którym mieszka pełnia Bóstwa, Ty wzywasz wszystkich ochrzczonych, by „wypłynęli na głębię”, 
idąc drogą świętości. Wzbudź w sercach młodych pragnienie, by być świadkami potęgi Twej miłości w dzisiejszym 
świecie. Napełnij ich Twym Duchem męstwa i roztropności, aby potrafili odkryć pełną prawdę o sobie i swym powo-
łaniu. Zbawicielu nasz, posłany przez Ojca, by objawić Jego miłosierną miłość, obdarz Twój Kościół młodymi ludźmi 
gotowymi wypłynąć na głębię, aby ukazywać pośród braci Twą obecność, która odnawia i zbawia. 

Najświętsza Dziewico, Matko Odkupiciela, niezawodna Przewodniczko na drodze prowadzącej do Boga i bliźniego, 
Ty, która zachowywałaś Jego słowa w głębi swego serca, wspieraj swym macierzyńskim wstawiennictwem rodziny 
i wspólnoty kościelne, aby pomagały młodym udzielić wielkodusznej odpowiedzi na wezwanie Pana. Amen.

Modlitwa o powołania św. Jana Pawła II

Powołania nie znajduje się po prostu po za-
stanowieniu i przeanalizowaniu różnych dróg – 
ono jest odpowiedzią otrzymaną w modlitwie.

św. Teresa Benedykta od Krzyża (Edyta Stein)
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Woda święcona

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 dziękczynienu Panu Bogu jednoczy się cały Kościół. Dlatego kontunu-
ujemy cykl artykułów, które pomogą nam pogłębić znajomość znaczenia podstawowych pojęć, gestów i znaków 
liturgicznych.

Woda, jako źródło życia, w Piśmie Świętym jest znakiem 
Bożego błogosławieństwa, symbolizuje Ducha Świętego 
i Jego moc stwórczą oraz obmywa i oczyszcza z grzechu. 
Autor natchniony w opisie potopu i przejścia przez Morze 
Czerwone ukazuje niszczycielską symbolikę wody: woda 
w postaci deszczu lub wzburzonych fal morskich staje się 
zagrożeniem dla człowieka, nośnikiem śmierci i zagłady.

Symbolika wody otrzymuje swoje pełne znaczenie w li-
turgii chrztu, gdy spływa po naszym czole, aby oczyścić 
duszę z grzechu pierworodnego.

Do sakramentu chrztu nawiązuje dobrze nam znany 
zwyczaj czynienia znaku krzyża wodą święconą, to zna-
czy pobłogosławioną przez kapłana, przy wchodzeniu 
i wychodzeniu z kościoła. Wchodząc do świątyni na Mszę 
świętą kreślimy znak krzyża zwilżając czoło, pierś i ramio-
na wodą święconą z kropielnicy. Woda przypomina nam 
o łasce chrztu świętego – sakramentu, który jest bramą 
wprowadzającą nas do wspólnoty Kościoła i do uczest-
nictwa w liturgii.

Można powiedzieć, iż ilekroć czynimy ten gest, to po-
wtarzamy drogę, która od chrztu prowadzi nas do Mszy 

świętej, będącej źródłem i szczytem ca-
łego życia chrześcijańskiego.

Wychodząc zaś z kościoła po 
zakończeniu celebracji eucha-

rystycznej znów powtarzamy 
tę samą czynność, aby przy-
pomnieć sobie o spoczywa-
jącym na nas obowiązku 

chrzcielnym: nakarmieni Sło-
wem Bożym i Ciałem Chrystusa 

mamy być wobec innych świadkami 
wiary wszędzie tam, gdzie jesteśmy 
posłani.

Podczas niedzielnych Mszy 
świętych, jako akt po-

kuty, stosuje się 
obrzęd błogosła-
wieństwa wody 
i pokropienia nią 
wiernych na pa-

miątkę chrztu.
Pokropieni wodą 

święconą spełniamy 

akt pokuty i odnawiamy w sobie łaskę chrzcielną, a świa-
domi swojej grzeszności, wyznajemy wiarę w oczyszczenie 
i odpuszczenie grzechów oraz w Boże miłosierdzie.

Woda święcona jest skutecznym środkiem do odpie-
rania mocy szatańskich, upraszania Bożych łask, poma-
ga zwyciężyć grzech i staje się źródłem wewnętrznego 
uzdrowienia.

Wyrazem wiary w moc wody święconej niech będzie 
troska o chrzcielnicę i kropielnice w naszej parafialnej 
świątyni.

Pamiętajmy, że branie wody święconej jest gestem, 
który winniśmy wykonywać z czcią i wiarą.

Źródło: www.archidiecezjalodz.pl

Aspersorium, kościół św. Anastazji w Weronie
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Asperges me hyssopo, et mundabor 
lavabis me, et super nivem dealbabor
(Pokrop mnie hizopem, a stanę się czysty 
obmyj mnie, a nad śnieg wybieleję).

Ps 50(51)
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Biskup Franciszek skarbek 
malczewski

Z DZieJóW ParaFii

Urodził się 4 października 1754 r. w Chwalęcinie w Wiel-
kopolsce. Był synem Antoniego Skarbka h. Abdank i Ma-
rii Daleszyńskiej h. Korczak. Po początkowych naukach 
pobieranych w kraju podjął decyzję o poświęceniu się 
karierze duchownej. Wstąpił do seminarium duchownego 
w Poznaniu, ale niebawem przeniósł się do Rzymu. Tu 
wystarał się u papieża Piusa VI o nominację do kapituły 
gnieźnieńskiej (instalował się 27 IV 1780 r.), co wywołało 
niezadowolenie, a nawet sprzeciw ówczesnego arcybisku-
pa gnieźnieńskiego Antoniego Kazimierza Ostrowskiego. 
Święcenia kapłańskie przyjął 14 IV 1783 r. Postarał się też, 
drogą kupna, o uzyskanie doktoratu obojga praw od księcia 
Sforzy 30 VIII 1783 r. Następca Ostrowskiego, abp Michał 
Jerzy Poniatowski (1795–1805), nie tylko nie miał już żad-
nych zastrzeżeń co do uzyskanego przez niego kanonikatu, 
ale nawet powołał go na swój dwór. Malczewski otrzymał 
probostwo w Mokronosie (1789–1990), był kanonikiem 
kolegiackim wieluńskim (1790–1795), potem został pro-

boszczem w Pobiedziskach (1795–1805). Szczytem tych 
godności stało się osiągnięcie prepozytury w kapitule 
gnieźnieńskiej, na którą instalował się 23 X 1797 r. Równie 
dobre stosunki łączyły go z abp. Ignacym Krasickim, a po 
jego śmierci, 30 III 1801 r. został wybrany przez kapitułę 
na administratora archidiecezji gnieźnieńskiej i zarządzał 
nią do 1805 r.

Dotychczasowy przebieg kariery wskazywał, że spotkają 
go dalsze awanse. Podobno nawet rząd pruski, planując 
połączyć unią personalną biskupstwo warszawskie z ar-
cybiskupstwem gnieźnieńskim, widział jako pierwszego 
takiego arcybiskupa właśnie Malczewskiego. Plany te 
nie zostały zrealizowane, ale – po przejściu bp. Ignacego 
Raczyńskiego w 1805 r. z Poznania do Gniezna na arcy-
biskupstwo – otrzymał Malczewski podobno nominację 
królewską na biskupstwo poznańskie. Stolica Apostolska 
miała jakieś zastrzeżenia, bo mianowała go jedynie admi-
nistratorem diecezji poznańskiej. Kiedy 4 I 1806 r. zmarł 
biskup kujawski Józef Ignacy Rybiński, nominat Malczewski 
uznał, że lepiej pójść do Włocławka na bardziej prestiżowe 
biskupstwo, na które też otrzymał nominację od króla 
pruskiego 30 IV 1806 r. O tej nominacji kamera poznańska 
Prus Południowych powiadomiła kapitułę włocławską, 
polecając go wybrać na biskupa. Był więc biskupem kujaw-
skim nominatem, ale na prekonizację papieską, z powodu 
uwięzienia papieża przez Napoleona, przyszło mu czekać 
dziesięć lat. Nie pomogło mu nawet otrzymanie nominacji 
od Fryderyka Augusta, księcia Księstwa Warszawskiego 
z 1808 r. Prekonizację na biskupstwo włocławskie, ale 
nie bez oporów ze strony papieża Piusa VII, otrzymał od 
Stolicy Apostolskiej dopiero w 1815 r.

Zanim jeszcze przyjął sakrę biskupią, czuł się odpo-
wiedzialny za sprawy diecezji włocławskiej, którą kie-
rował zaledwie 3 lata (1715–1718). Stolica Apostolska 
5 IX 1815 r. nadała mu szereg uprawnień, o czym nie 
omieszkał zawiadomić kapituły włocławskiej i jej prepozy-
ta, a zarazem oficjała generalnego włocławskiego Marcel-
lina Dzięcielskiego. Święcenia biskupie przyjął w kościele 
św. Jana w Warszawie z rąk abp. Ignacego Raczyńskiego 
5 XI 1815 r. Wprawdzie sprawy państwowe zatrzymały go 
w Warszawie, ale zaraz powiadomił kapitułę, że obejmuje 
rządy w diecezji przez swojego plenipotenta, bp. sufragana 
Feliksa Lewińskiego. Tego samego dnia wystosował z War-
szawy specjalną odezwę do swoich diecezjan, duchowień-
stwa i wiernych. W odezwie tej zwracał się do kapłanów, 
aby wpajali ludowi słowo Boże i dawali dobry przykład, 
a wiernych wzywał, aby słuchali swoich nauczycieli. Dla 
zapewnienia ciągłości władzy ustanowił Marcelego Józefa 
Dzięcielskiego wikariuszem in spiritualibus i oficjałem, zaś 
sufraganowi Feliksowi Lewińskiemu zezwolił na używanie 
pontyfikaliów na terenie całej diecezji. Prawne przejęcie 
rządów przez pełnomocnika nastąpiło 5 grudnia 1815 r.

Swój pierwszy przyjazd do Włocławka i do diecezji 
zapowiedział listem skierowanym do kapituły, odczy-
tanym 2 V 1816 r.
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Herb Abdank

Uroczysty ingres do Włocławka połączył nowy biskup 
z wizytacją katedry i kapituły. Porządek wizytacji ogłosił 
z Wolborza 20 IV 1816 r., podając także punkty wizytacji. 
Przybył do Włocławka 1 VI 1816 r., witany uroczyście, 
a pierwszą parafią diecezji na trasie przejazdu był Chocz. 
Nazajutrz, 2 czerwca, podczas uroczystości Zielonych 
Świąt, w kościele katedralnym witał go sufragan Lewiński. 
Natomiast 4 czerwca, w kapitularzu, z racji rozpoczęcia 
wizytacji, witał go prepozyt kapituły M.J. Dzięcielski, wspo-
minając, że lat dziesięć upłynęło od śmierci ostatniego 
bp. Józefa Ignacego Rybińskiego. Wizytacja trwała do 
9 czerwca i objęła nie tylko katedrę, ale także semina-
rium, szkoły miejscowe, klasztor reformatów i szpital. 
Po czym biskup wrócił do Warszawy, bowiem z powodu 
braku arcybiskupa przewodniczył spotkaniu biskupów 
Królestwa Polskiego.

Malczewski nie zapominał, że ciągle jest ordyna-
riuszem pomorskiej części diecezji (zabór pruski), 
dlatego po śmierci oficjała Aleksandra Jezier-
skiego jego następcą dla terytorium gdań-
skiego mianował 24 III 1817 r. Stanisława 
Rosołkiewicza. Celem zaś zabezpieczenia 
jurysdykcji w dawnym archidiakonacie 
kruszwickim, teraz znajdującym się tak-
że w Prusach, delegował swoją władzę 
biskupowi poznańskiemu, Tymoteuszowi 
Gorzeńskiemu.

Godne uwagi jest jego zainteresowanie 
szkołami. W specjalnej odezwie do ducho-
wieństwa z 4 V 1817 r. wzywał duchowieństwo 
parafialne do zakładania i utrzymywania szkół po-
czątkowych, czyli parafialnych. Interesował się diecezją, 
szczególnie jej sprawami duszpasterskimi, toteż w swoich 
listach zachęcał do prowadzenia życia chrześcijańskiego. 
Chciał, żeby księża uczyli w szkołach, polecał święcenie 
pokarmów w Wielką Sobotę w świątyniach, a nie po 
domach, zalecał, aby księża składali na ręce dziekanów 
sprawozdania z głoszonych kazań i żeby nosili strój du-
chowny. Ponieważ rezydował w Warszawie, przekazał za 
zgodą kapituły pałac biskupi na potrzeby szkolnictwa.

Po ustaleniu granic pomiędzy Rosją a Prusami, co 
nastąpiło po Kongresie Wiedeńskim, przy Włocławku 
została niewielka liczba parafii. Zwracała na to uwagę, 
widząc niebezpieczeństwo likwidacji diecezji, kapituła 
włocławska w liście skierowanym 7 II 1817 r. do Malczew-
skiego, który w odpowiedzi twierdził, że nie ma jeszcze 
żadnych postanowień oraz wyjawił opinię, że w sprawie 
granic diecezji rząd będzie się radził biskupów. Może już 
wiedział, że to on będzie miał poważny w tym udział.

O mających nastąpić zmianach miał już wiadomości 
w kwietniu 1818 r., kiedy to minister Wyznań Religij-
nych i Oświecenia Publicznego Stanisław Kostka Potocki 
przekazał mu list Ojca Świętego z 28 marca t.r. Ponieważ 
jednym z punktów rozmów dyplomatycznych prowadzo-
nych w tym czasie pomiędzy rządem Królestwa Polskiego 

a Stolicą Apostolską było zorganizowanie metropolii 
dla Królestwa, pierwszym arcybiskupem metropolitą 
warszawskim został właśnie Malczewski, co nastąpiło 
na podstawie bulli prekonizacyjnej z 2 X 1818 r., o czym 
Malczewski listem z 14 XII 1818 r. powiadomił kapitułę 
włocławską, radząc, żeby ta wybrała na wikariusza kapi-
tulnego i administratora diecezji Andrzeja Wołłowicza, 
archidiakona warszawskiego, który z ramienia arcybisku-
pa gnieźnieńskiego zarządzał terytorium archidiecezji 
gnieźnieńskiej, jakie znalazło się w zaborze rosyjskim, 
a które potem weszło w skład diecezji kujawsko-kaliskiej. 
Paliusz arcybiskupi otrzymał w katedrze warszawskiej 
26 grudnia t.r.

Nowy metropolita warszawski został wyznaczony 
przez papieża na wykonawcę bulli cyrkumskrypcyjnej 
Ex imposita nobis z 30 VI 1818 r. i on wyznaczył nowe 

granice diecezji w Królestwie Polskim. Może to 
jemu zawdzięcza diecezja włocławska, w myśl 
bulli nazywana także kaliską, a w praktyce die-

cezją kujawsko-kaliską, rozległe swoje 
terytorium.

Dokument kasujący szereg kolegiat 
i klasztorów w Królestwie Polskim 
abp Franciszek Malczewski podpisał, 

pod naciskiem czynników rządowych, 
17 IV 1819 r. (36 godzin przed swoją 

śmiercią). Cennymi bibliotekami zniesio-
nych instytucji miała dysponować Komisja 

Rządowa Wyznań Religijnych i Oświece-
nia Publicznego. Na terenie diecezji kujawsko-

-kaliskiej skasowano wtedy kolegiaty w: Choczu, 
Uniejowie, Wieluniu, Wolborzu, Lasku i Sieradzu, a także 
klasztory: kanoników regularnych laterańskich w Lubrańcu 
i Mstowie, paulinów w Brdowie i Wieluniu, cystersów 
w Lądzie i Sulejowie, kamedułów w Bieniszewie, kartuzów 
w Gidlach i premonstratensów w Witowie.

Błędem Malczewskiego było zbytnie uleganie mi-
nistrowi Potockiemu i jego poplecznikom. Wprawdzie 
Malczewski był poważnie chory, ale nie zmienia to faktu, 
że zgodził się, ze szkodą dla Kościoła na ziemiach pol-
skich, na zniesienie zbyt dużej liczby kapituł kolegiackich, 
opactw i klasztorów, rzekomo dla pokrycia wydatków 
ponoszonych z racji reorganizacji diecezji. Wywołało to 
niezadowolenie papieża, który – już po śmierci Malczew-
skiego – obwiniał go o przekroczenie przyznanych mu 
uprawnień, ale postanowień tych nie dało się już cofnąć.

Jako biskup, należał także do senatu, chociaż tu nie 
wykazał się zbytnią aktywnością. Przygotował prawdo-
podobnie projekty reformy odnoszącej się do sytuacji 
Żydów w Królestwie, ale nie zdążył ich przedstawić.

Zmarł w Warszawie dnia 18 kwietnia 1819 r., w wieku 
65 lat, i został pochowany na cmentarzu na Powązkach.

Oprac. na podstawie: Włocławski słownik biograficzny, 
t. 4, s. 91–93.
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sto lat temu, czyli rok 1915 w bazylice katedralnej (5)

Sto lat temu, 3 czerwca 1915 r. Kościół świętował uroczystość Bożego Ciała. Jednak ze względu na trwającą 
wojnę obchody wyglądały inaczej niż zwykle. 

„Kronika Diecezji Kujawsko Kaliskiej” nie odnotowała 
żadnej wzmianki o uroczystości Bożego Ciała w katedrze 
włocławskiej, która w tym roku przypadła 3 czerwca. 
Zapewne – zgodnie z zaleceniem biskupa włocławskiego 
Stanisława Zdzitowieckiego, skierowanego do ducho-
wieństwa całej diecezji – tradycyjna procesja, ze względu 
na czas wojenny, odbyła się tylko wewnątrz świątyni.

Wiadomo jednak, że w nabożeństwach katedralnych 
w końcu maju i na początku czerwca uczestniczyła więk-
sza grupa alumnów seminarium duchownego, którzy 
przybyli do Włocławka, aby złożyć egzaminy z przedmio-
tów, które przerabiali w swoim domach. Uczestniczyli oni 
w nabożeństwach katedralnych także w oktawie (okres 
ośmiu dni) Bożego Ciała.

W dniu 11 czerwca odbył się w katedrze pogrzeb 
zmarłego nagle 8 czerwca kanonika kapituły katedral-
nej, ks. Karola Maksa (Maxa), w Kutnie, dokąd pojechał 
z posługą do skazanego przez Niemców na śmierć przez 
rozstrzelanie ks. Franciszka Pruskiego, wikariusza parafii 
Kramsk. Mszę pogrzebową sprawował bp Stanisław 
Zdzitowiecki. W pogrzebie ks. Maksa, który przez dwa lata 
(1908–1910) był profesorem seminarium włocławskiego, 
uczestniczyli także alumni włocławscy.

Pasterz diecezji odprawił msze pontyfikalne w bazylice 
katedralnej w uroczystości: św. Piotra i Pawła (29 VI), Wnie-
bowzięcia Najświętszej Maryi Panny (15 VIII) i Narodzenia 
Najświętszej Maryi Panny (8 IX). Kazania zaś wygłosi-
li: w pierwsze dwa święta ks. kan. Władysław Krynicki, 
w ostatnią uroczystość – ks. prałat Michał Lorentowicz.

W lipcu, sierpniu, wrześniu i październiku w katedrze 
odbyły się uzupełniające święcenia duchowne. Dnia 25 lip-
ca zostało wyświęconych na kapłanów dwóch diakonów, 
a 29 sierpnia jeszcze jeden. Dnia 18 września trzej alumni 
włocławscy otrzymali święcenie subdiakonatu. Z kolei 
28 października, w dzień poświęcony czci św. Apostołów 
Szymona i Judy Tadeusza ksiądz biskup wyświęcił trzech 

diakonów na kapłanów (w tym dwóch paulinów) oraz 
trzech alumnów na diakonów.

Dnia 16 października w bazylice katedralnej biskup 
poświęcił portatyle.

W dzień Wszystkich Świętych pasterz diecezji odprawił 
w katedrze pierwsze i drugie nieszpory oraz celebrował 
uroczystą sumę. Także w Dzień Zaduszny odprawił uro-
czystą mszę wraz z żałobną procesją.

Z racji uroczystości św. Stanisława Kostki bp Zdzito-
wiecki odprawił 14 listopada cichą mszę świętą w kaplicy 
seminaryjnej i przedstawił młodzieży w gorących słowach 
św. Stanisława jako wzór do naśladowania. Następnie 
w katedrze, wspaniale przyozdobionej, w serdecznym prze-
mówieniu do świeckiej młodzieży szkolnej, wypełniającej 
po brzegi mury bazyliki, dziękował całemu personelowi 
nauczycielskiemu za branie udziału wraz z młodzieżą 
w uroczystym triduum ku czci Świętego.

Biskup wyraził pragnienie, aby wszystkie szkoły w die-
cezji, w myśl dawniejszych i tegorocznego poleceń, zapro-
wadziły u siebie uroczyste nabożeństwa ku czci św. Stani-
sława i w ten sposób przyczyniały się do budzenia uczuć 
religijnych i moralnych w sercach młodzieży.

W dniu 21 listopada cały świat katolicki na życzenie 
Benedykta XV i prośbę Episkopatu Polskiego modlił się 
za Polskę i składał jałmużnę na ofiary wojny, także w ka-
tedrze włocławskiej odprawiona została uroczysta suma 
pontyfikalna.

Boże Narodzenie zawsze była świętowane w katedrze 
okazale. I tym roku pasterz diecezji celebrował tutaj w tym 
dniu msze pontyfikalne (nie wiadomo jednak, czy w tym 
roku była odprawiona tzw. msza pasterska o północy). 
Kazanie na sumie wygłosił ks. Włodzimierz Jakowski.

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

Włocławek, ul. Kościuszki, lata 1910–1920

Włocławek, widok z mostu, lata 1900–1911
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kalenDarZ liturgicZny

10 niedziela zwykła – 7 Vi

Czytanie I (Rdz 3, 9–15)
Czytany w dzisiejszą niedzielę fragment Księgi Ro-

dzaju ukazuje sytuację pierwszych ludzi bezpośrednio 
po przekroczeniu zakazu spożywania owocu z drzewa 
wiadomości dobrego i złego. Autor biblijny za pomocą 
rożnych obrazów pragnie pouczyć o znaczeniu i powadze 
przykazania, które otrzymali pierwsi ludzie; zerwanie 
owocu oznaczało odrzucenie panowania Boga, zwątpie-
nie w prawdziwość Jego słów, odejście od posłuszeństwa 
Bogu. Człowiek, który odrzuca wolę Boga i wybiera zło, 
uświadamia sobie szybko, że został przez szatana oszuka-
ny. Czuje swoją nagość, tzn. bezradność, jest zostawiony 
sam sobie; wydaje mu się, że powinien się ukryć. Bóg 
jednak szuka człowieka, aby go wydobyć z ukrycia. Adam 
nie potrafi wziąć winy na siebie, wskazuje na Ewę, która 
namówiła go do zerwania owocu. Autor biblijny ukazuje 
dramat grzesznika, który zawsze doszukuje się winy 
u innych. Ten, który jest źródłem wszelkiego zła, szatan, 
słyszy z ust Boga przekleństwo. Wiersz piętnasty tego 
rozdziału przynosi zapowiedź zwycięstwa nad kusicielem. 
Przyjdzie ono przez potomstwo niewiasty. Głównym 
zwycięzcą będzie potomek Judy (Rdz 49, 10), potomek 
Dawida (Iz 11, 1), który narodzi się w Betlejem (Mi 5, 1), 
narodzi się z dziewicy (Iz 7, 14). On przez swe cierpienie 
i śmierć wybawi rodzaj ludzki od panowania szatana 
(Iz 53, 1–12). Jest to zapowiedź zwycięstwa Mesjasza.

Czytanie II (2 Kor 4, 13 – 15, 1)
Tym, co decyduje o prawdziwej wartości człowieka, jest 

to, co w nim jest niezniszczalne”, „człowiek wewnętrzny”. 
Święty Paweł używa często tego określenia dla oznacze-
nia całej duchowej sfery człowieka. Przeciwstawieniem 
człowieka wewnętrznego jest człowiek zewnętrzny, który 
całą swoją nadzieję pokłada w tym, co przemijające, nie-
trwałe. Człowiek wewnętrzny, duchowy powołany jest 
przez Boga do uczestnictwa w cierpieniach, do obumiera-
nia. Cała jego nadzieja złożona jest w nadziei przyszłego 
zmartwychwstania. Apostoł daje tu wyraz swej wierze 
w zmartwychwstanie człowieka po śmierci. Pragnie 
w ten sposób utwierdzić wiarę wyznawców Chrystusa 
z Koryntu. Doczesne życie porównuje do przebywania 
w namiocie uczynionym nie ludzką, ale Bożą ręką – dom 
trwały na wieki.

Ewangelia (Mk 3, 20–35)
W tej dość obszernej perykopie pod względem tema-

tycznym można wyróżnić trzy części. Pierwsza dotyczy 

stanowiska krewnych wobec Jezusa; druga przedsta-
wia zarzut uczonych w Piśmie, że Jezus działa mocą 
Belzebuba; trzecia ukazuje, kto należy do prawdziwej 
rodziny Jezusa.

a) Jezus i jego krewni. Tekst Ewangelii wyraźnie pod-
kreśla, że działalność Jezusa jest dla Jego bliskich niezro-
zumiała. Jego sposób działania i mówienia postrzegają 
nawet jako „nienormalny”. Po prostu najbliżsi Jezusa nie 
pojmują spraw Bożych. Nie potrafią przekroczyć progu 
przyziemnego myślenia i dlatego w ich oczach człowiek 
poświęcający się wyłącznie Bogu nie jest normalny.

b) Zarzut uczonych w Piśmie. Relacja krewnych do po-
stawy Jezusa była łagodna w porównaniu z potępieniem 
Go przez uczonych w Piśmie. Ich zarzut jest podwójny: 
Jezus ma Belzebuba i przez władcę złych duchów wy-
rzuca inne złe duchy. Na ten zarzut Jezus odpowiada, 
posługując się przypowieścią o królestwie i o rodzinie, 
wskazując nonsensowność zarzutu, że stoi po stronie 
szatana. Gdyby szatan walczył przeciw sobie, to nieunik-
niony byłby rozkład jego królestwa. Jezus, zwalczając 
złego ducha, stoi po stronie Boga. Tragedią przeciwników 
Jezusa jest to, że nie uznają w Nim działania mocy Bożej, 
przez co zaciągają grzech przeciw Duchowi Świętemu.

c) Prawdziwa rodzina Jezusa. Kolejne wiersze dzisiej-
szej perykopy wskazują na warunki przynależności do 
nowej rodziny Jezusa. Kto chce całkowicie należeć do 
niego, powinien sprawę Bożą postawić na pierwszym 
miejscu. Takie duchowe pokrewieństwo przerasta więzy 
naturalne.

11 niedziela zwykła – 14 Vi

Czytanie I (Ez 17, 22–24)
Obraz drzewa jest jednym z częściej spotykanych 

symboli w mitologiach orientalnych. Np. w mitologii 
mezopotamskiej mamy bożka-węża o imieniu Ningisz-
zida (Pan prawdomównego drzewa). Cedr był symbolem 
egipskiego bożka wegetacji Ozyrysa. W wielu mitologiach 
cały wszechświat symbolizowany bywa wielkim drze-
wem o wymiarach kosmicznych. Biblia pewne elementy 
symboliki drzewa odrzuciła, inne zaś przyjęła. Poczesne 
miejsce w Piśmie Świętym zajął symbol „drzewa życia”. 
Pomiędzy „drzewem życia” z Księgi Rodzaju a „drzewem 
życia” z ostatniej strony Apokalipsy zawiera się cała biblij-
na historia zbawienia. Apogeum owej historii jest – jak 
powiada księga Mądrości – „drzewo, które daje ocalenie” 
(Mdr 14, 7) – krzyż Jezusa Chrystusa.

Całe działanie Boga Biblii można by ująć jako przywra-
canie człowiekowi dostępu do „drzewa życia”. Odnajdu-
jemy też w Piśmie Świętym antytezę spotykaną często 
w orientalnej literaturze sapiencjalnej, drzewo dobre 
– drzewo złe, jak choćby w nauczaniu Jana Chrzciciela 
(Mt 3, 10) czy Chrystusa (Mt 7, 15–20).
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A jakie elementy symboliki drzewa spotykane w mito-

logiach wschodnich Biblia odrzuciła? Przede wszystkim 
wspomniane nieco wyżej tzw. drzewo kosmiczne jako 
plastyczne przedstawienie wszechświata. Bóg Izraela jest 
tym, który – jak czytamy dziś we fragmencie poematu 
Ezechiela – „poniża drzewo wysokie”. W słowach tych 
kryje się aluzja do owego mitologicznego drzewa ko-
smicznego, będącego jednocześnie obrazem ziemskich 
królestw i ziemskich potęg, zbudowanych na pysze, 
niesprawiedliwości i przemocy.

W czasach Ezechiela owym „drzewem wysokim” były 
dwie potęgi na przemian zniewalające Izraela: Babilonia 
i Egipt. Ezechiel poucza, że sam Bóg powali „drzewo 
wysokie” (ma tu prorok bez wątpienia na myśli Nabu-
chodonozora Babilońskiego) i zasadzi nowe drzewo. 
Nieprzypadkowo nazywa prorok nowe drzewo „cedrem”. 
Bowiem właśnie cedr był symbolem piękna, mocy i trwa-
łości (do dziś w największym rezerwacie cedrów Becharre 
w górach Libanu wskazuje się okazy liczące po półtora 
tysiąca lat). To „nowe drzewo” zasadzone przez Boga 
stanie się schronieniem „dla wszystkich ptaków”. Z przy-
powieści Chrystusa dowiadujemy się, że owym „nowym 
drzewem” jest królestwo Boże, które „stało się wielkim 
drzewem” (Łk 13, 19; Mk 4, 32).

Czytanie II (2 Kor 5, 6–10)
Wśród wielu udręk apostolskiego życia (por. uwagi 

do ubiegłoniedzielnego czytania) najbardziej dla Paw-
ła dotkliwą jest ta, że pozostaje on „daleko od Pana”. 
W wyznaniu tym daje o sobie znać głębia mistycznego 
zjednoczenia Apostoła ze Zbawicielem. Paweł po prostu 
tęskni za Chrystusem, za spotkaniem z Nim, za przeby-
waniem z Nim w wieczności. Apostołowi tak bardzo brak 
bezpośredniego widzenia Chrystusa, że czuje się niemal 
jak bezdomny tułacz. „Jesteśmy pielgrzymami, z daleka 
od Pana” – żali się Apostoł. Greckie ekdemoumen użyte 
w tym miejscu przez Pawła wyraża ideę bezdomności, 
sponiewierania. Wydaje się, że przekład: „tułamy się  z da-
leka od Pana” lepiej oddaje w tym miejscu uczucia Pawła. 
Być może, że echem owych słów Apostoła jest późniejsze 
wyznanie Augustyna: „Niespokojne jest serce nasze...”.

Ewangelia (Mk 4, 26–34)
Przypowieści: o zasiewie samodzielnie wzrastającym 

(zanotowana tylko przez Marka) i o ziarnku gorczycy 
ukazują wewnętrzną moc i dynamikę królestwa Bożego, 
które jest nade wszystko rzeczywistością łaski i życia 
nadprzyrodzonego. Ziarnko gorczycy (bot. Brassica nigra) 
wcale nie było najmniejsze ze wszystkich nasion. Jednak-
że w tzw. stylu mędrców (również u rabinów) występuje 
jako przysłowiowo małe. Jak w naszym języku ziarnko 
maku (bywają przecież mniejsze ziarnka) czy łepek od 
szpilki, tak u Semitów za przysłowiowo maleńkie ucho-
dziło ziarnko gorczycy. Z palestyńskiej gorczycy wyrasta 
nierzadko krzew 3–4-metrowy.

12 niedziela zwykła – 21 Vi

Czytanie I (Hi 83, 1.8–11)
Czytamy fragment Księgi Hioba, która stawia bar-

dzo trudne pytanie o sens cierpienia. Dzisiejszy urywek 
wskazuje na Boga, który jest potężny, który objawia 
się w wichrze, panuje nad naturą. Autor biblijny pra-
gnie przekonać czytelnika o potędze Boga, posługując 
się wieloma obrazami. Mają one wykazać, że żywioły 
tej ziemi całkowicie są poddane Bogu. Przerastają one 
możliwości i siły człowieka, ale nie Boga. On to „zamknął 
morze”, dał granice żywiołom, których człowiek nie jest 
w stanie opanować. Autor operuje pojęciami zgodnymi 
z funkcjonującą w jego czasach kosmologią, ale stara się 
wyrazić ją na sposób poetycki: morze otrzymuje od Boga 
„za pieluszki ciemność pierwotną”.

Słowa o potędze Boga mają być odpowiedzią na drę-
czące Hioba wątpliwości: nie może on objąć całego ogro-
mu dzieła stworzenia ani przeniknąć tajemnicy rządów 
Boga w świecie. Bóg poucza go, że to On jest Stwórcą 
wszechmocnym. Należy zaufać Jego miłości także w ob-
liczu cierpienia, spraw trudnych i niezrozumiałych.

Czytanie II (2 Kor 5, 14–17)
Ten fragment z Drugiego Listu św. Pawła do Koryntian 

jest próbą odpowiedzi na pytanie podobne do postawio-
nego w czytaniu pierwszym. Tam chodziło o Boga, tu zaś 
o Tego, który „za wszystkich umarł”, Jezusa Chrystusa, 
Syna Bożego, Boga-Człowieka. Tam miłość Boga do czło-
wieka była przedstawiona poprzez wskazanie niezmie-
rzonej potęgi Boga Stwórcy, tu zaś miłość objawia się 
nam przez Tego, który czyni nas „nowym stworzeniem”.

Tekst wskazuje wyraźnie na prawdę o umieraniu 
wszystkich przez grzech i o odkupieńczej roli śmierci 
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i zmartwychwstania Chrystusa. Święty Paweł zaznacza, 
że dzięki Chrystusowi to wszystko, co było w nas dawne, 
tzn. grzech i śmierć przemija i „wszystko staje się nowe”. 
Dołącza też zachętę, aby wszyscy odkupieni „żyli już nie 
dla siebie, ale dla Tego, który za nich umarł i zmartwych-
wstał”. „Albowiem miłość Chrystusa przynagla nas” – te 
słowa św. Pawła wskazują, że odczytanie miłości Boga 
objawionej w Chrystusie jest dla wszystkich, także dla 
Apostołów, źródłem apostolskiej gorliwości.

Ewangelia (Mk 4, 35–41)
W czasie przeprawy przez Jezioro Galilejskie zerwała 

się burza, która zatrwożyła uczniów Jezusa. Kontrastowo 
do tej sceny opisany jest spokój ich Mistrza. Ten spokój 
jest dla nich zagadką. Jak można spać, kiedy całej załodze 
zagraża niebezpieczeństwo? Reakcja Jezusa wyraźnie 
wskazuje, że Jego uczniowie nie związali się jeszcze 
z Nim całkowicie, gdyż zwątpili w Jego moc. On może 
spokojnie spać, gdyż burza i bałwany morskie ugiąć się 
muszą pod Jego władczym słowem. Po uciszeniu burzy 
Jezus karci uczniów za tchórzostwo i brak wiary. Lęk 
przed śmiercią sprawił, że zapomnieli, kto znajduje się 
pośrodku nich. Ciekawa jest reakcja uczniów na ten znak 
Mistrza. Przedtem ogarnął ich strach przed śmiercią, teraz 
przerażenie przed Jezusem, który na ich oczach ujawnił 
zwycięską moc nad wiatrem i morzem. Po przerażeniu 
następują słowa podziwu i zdumienia zarazem. Jest 
w tym przeżyciu lęk wywołany wielkością potęgi Boga, 
który działa przez Jezusa.

13 niedziela zwykła – 28 Vi

Czytanie I (Mdr 1, 13–15; 2, 23–24)
Księga Mądrości jest ostatnią z ksiąg Starego Testa-

mentu. Powstała około 50 roku przed Chr. Słynny katalog 
Muratoriego napisany około 200 r., a zawierający spis 
ksiąg kanonicznych i niekanonicznych Nowego Testamen-
tu (znaleziony został przez L. Muratoriego w bibliotece 
ambrozjańskiej w Mediolanie w roku 1740) wymienia 
nawet Księgę Mądrości wśród ksiąg Nowego Przymierza. 
Istotną treścią Księgi Mądrości jest pochwała rządów 
Bożych nad światem oraz apoteoza pobożnego i sprawie-
dliwego życia, co autor (grecki tłumacz być może innej 
księgi Starego Testamentu – Mądrości Syracha) uważa 
za najwyższą mądrość człowieka.

Księga podaje też – i jest to stwierdzenie w Starym 
Testamencie po raz pierwszy tak wyraźne – naukę o nie-
śmiertelności duszy i wiecznym losie sprawiedliwych 
i niesprawiedliwych. Natchniony autor wyjaśnia w dzi-
siejszym fragmencie, iż śmierć – ów najbardziej niepoko-
jący fakt w ludzkiej egzystencji – jest skutkiem grzechu.

To nie Bóg, to człowiek – z własnej woli – jest sprawcą 
śmierci swej na wieki, czyli potępienia. Autora, zdaje się, 

przy tym wcale nie obchodzi śmierć materialna, docze-
sna. Bardziej zaabsorbowany jest możliwością śmierci 
wiecznej, która polega na całkowitym odrzuceniu Boga.

Autor pochwala – wbrew poglądom filozofii greckiej 
(Platona i stoików) – świat materialny, który jest dzie-
łem Boga. Przeciwstawia się jednak postawie, która 
w materii pokłada całą swą ufność. Powszechne prawo 
śmierci cielesnej i materialnego rozkładu nie może być 
jednak – według Autora – źródłem pesymizmu. Istnieje 
bowiem wieczna i wspaniała nagroda za życie szlachetne 
i uczciwe, sprawiedliwość bowiem – jak wyznaje – „jest 
nieśmiertelna”. Śmierci zaś wiecznej doświadczą tylko 
ci, którzy poprzez grzech i nieprawość życia już tu do-
browolnie się z nią łączą.

Czytanie II (2 Kor 8, 7.9.13–15)
Na pierwszym Soborze Powszechnym w Jerozolimie 

(rok 50) postanowiono między innymi, że bogatsze ko-
ścioły hellenistyczne (zakładane przez Pawła) powinny 
pamiętać o niedostatku braci chrześcijan na terenie 
uboższej Palestyny. Stąd też apostoł urządzał w powo-
łanych przez siebie gminach zbiórki pieniędzy na rzecz 
wiernych z Jerozolimy. Świadectwem tego jest drugie 
czytanie, w którym Paweł prosi Koryntian, by ich dostatek 
„przyszedł z pomocą” potrzebującym.

Paweł przynagla adresatów do szybkiego dokończenia 
zbiorki, która rozpoczęła się już przed rokiem. Potem – 
ze względu – na rożne animozje i niepokoje w gminie 
korynckiej (spory o charyzmaty, o godność apostolską 
i o niektóre zasady etyki) – zbiórka ta została przerwana. 
Obecnie po uspokojeniu wzburzonych umysłów i wyja-
śnieniu spornych spraw (między innymi przez Pierwszy 
List do Koryntian) można wrócić do kontynuowania 
przerwanej zbiorki. Ma ją dokończyć Tytus, towarzysz 
Pawła, którego ten wraz z Drugim Listem do Koryntian 
posyła do Achai, sam tymczasem będąc zajęty sprawami 
Kościołów w Macedonii. Jest koniec roku 57.

Kolekta na rzecz ubogich – podkreślamy – była wyra-
zem nie tylko jedności i miłości panującej w pierwotnym 
Kościele, ale też i dowodem gorliwego wprowadzania 
w życie uchwał soborowych (por. Ga 2, 10).

Ewangelia (Mk 5, 21–24.35b–43)
W ewangelii Chrystus wskrzesza dwunastoletnią córkę 

przełożonego synagogi (w której niedawno nauczał) 
w Kafarnaum – Jaira. Zgiełk i zawodzenie pogrzebowe, 
będące raczej formą zachowania niż współczucia, to 
jeden z tych realiów, które spotykamy do dziś. Piotr, Jakub 
i jego brat Jan – świadkowie wskrzeszenia, ci, których 
potem spotykamy w czasie Przemienienia na Taborze 
i w czasie modlitwy Chrystusa w Ogrójcu. Ich obecność 
w domu Jaira miała na celu umocnienie ich wiary.

Tekst Markowy zachowuje oryginalne aramejskie ode-
zwanie się Chrystusa do zmarłej dziewczynki – Talitha 
kum. Jest to jeden z tych – licznych zresztą – przykła-
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dów, które wskazują, jak wielką wagę przywiązywano 
do przekazu nieskażonej nauki Mistrza, skoro zachowy-
wano – w tłumaczeniach na inne języki – oryginalne 
sformułowania Chrystusa. Zarówno to wyrażenie, jak 
i np. abba (Mk 14, 36), rabbi (Mk 14, 45) czy Eloi, Eloi, 
lama sabachtani (Mk 15, 34) świadczą dowodnie, że 
Ewangelie ukazują nam historycznego Jezusa, a nie tylko 
Chrystusa wiary.

uroczystość świętych apostołów 
Piotra i Pawła – 29 Vi

Czytanie I (Dz 12, 1–11)
Wspomniany przez Łukasza w dziejach Herod – to 

Herod Agryppa I, wnuk Heroda Wielkiego, a siostrzeniec 
Heroda Antypasa. Herod Agryppa I osadzony na judej-
skim tronie (41–44) przez rzymskie władze okupacyjne, 
znienawidzony był przez własny naród. Pragnąc poklasku 
wśród rodaków i z chęci przypodobania się im, rozpoczął 
Agryppa prześladowanie chrześcijan. Prześladowanie to 
spowodowało rozproszenie jerozolimskich wyznawców 
Chrystusa poza granice Palestyny, m.in. do Antiochii 
nad Orontesem, która była jednym ze znamienitszych 
ośrodków umysłowych hellenistycznego Wschodu. To 
właśnie w Antiochii nazwano po raz pierwszy (ok. r. 43) 
uczniów Pańskich chrześcijanami.

Jednym z pierwszych posunięć Agryppy było zamordo-
wanie biskupa Jerozolimy – Jakuba zwanego Starszym, 
brata Jana Apostoła. W samo święto Paschy nakazał też 
Herod uwięzić Piotra, który cudem został uwolniony 
z więzienia. 

Niedługo jednak Agryppa prześladował Kościół. Krót-
kie, trzyletnie rządy (jeśli nie liczyć czterech lat, gdy był 
tylko tetrarchą) Agryppy skończyły się jego nagłą śmiercią 

w Cezarei Nadmorskiej, gdzie urządził widowisko 
na cześć Klaudiusza. „W drugim dniu widowisk – 
pisze historyk Jozef Flawiusz – król odziany w szatę, 
która była z niezwykłym kunsztem utkana z samego 
srebra, przybył o świcie do teatru. Zaraz też po-
chlebcy ze wszystkich stron zaczęli wznosić okrzyki, 
nazywając go bogiem. Nagle Agryppa uczuł boleści 
w brzuchu, które od razu wystąpiły z wielką gwał-
townością. Czym prędzej zaniesiono go do pałacu. 
Wreszcie wyczerpany nieustannymi, trwającymi 
pięć dni bólami zeszedł z tego świata w pięćdzie-
siątym czwartym roku życia” (Ant. 19, 8, 2).

Czytanie II (2 Tm 4, 6–8.17–18)
Z więzienia mamertyńskiego w Rzymie pisze 

Paweł (67 rok) swój ostatni list. Adresuje go do 
umiłowanego ucznia Tymoteusza, młodego biskupa 
Efezu. Czytając ten list, trudno nie doznać głębo-
kiego wzruszenia. Apostoł przeczuwając zbliżającą 

się śmierć, ukazuje nam się jako człowiek związany nie-
zwykle głęboko z Chrystusem wspólnotą życia i krzyża. 
Patrząc na swoje dzieło, Apostoł z ufnością oczekuje 
wiecznej nagrody. Swoją misję apostolską określa ulu-
bionymi (por. też Flp 3, 12–14) metaforami sportowymi 
– „w dobrych zawodach wystąpiłem, bieg ukończyłem”. 

Słowa drugiego czytania niech będą i naszą pieśnią 
chrześcijańskiego rozstania się z doczesnością.

Ewangelia (Mt 16, 13–19)
Perykopa dzisiejsza była przedmiotem niezliczonych 

studiów i sporów. Nie ulega w świetle współczesnych ba-
dań wątpliwości, że słowa Zbawiciela o zmianie imienia, 
o fundamencie i kluczach odnoszą się do osoby Piotra. Zaś 
władza nadana Piotrowi nie mogła wygasnąć w chwili 
śmierci, gdyż równałoby się to zniszczeniu fundamentu 
Kościoła. Zatem słowa Zbawiciela muszą się odnosić 
w równie mierze do samego Piotra, jak i do wszystkich 
jego następców. 

Warto zauważyć, że takie rozumienie prymatu Piotra 
zaczyna sobie coraz bardziej torować drogę i u teologów 
innych wyznań. Za pełną autentycznością słów zawar-
tych w perykopie opowiedział się m.in. wybitny badacz 
protestancki Oskar Culmann. 

Położona u stóp Termonu Cezarea rozbudowana zosta-
ła na cześć Cezara Augusta przez tetrarchę Iturei i Tracho-
nicji – Heroda Filipa, syna Heroda Wielkiego, w 2 r. przed 
Chrystusem. Na potężnej skale nad miastem wznosiła się 
wspaniała świątynia Augusta wzniesiona jeszcze przez 
Heroda Wielkiego, tzw. Augustem. W literaturze pozano-
wotestamentalnej Cezarea Filipowa (w odróżnieniu od 
Cezarei nadmorskiej) zwana jest częściej Cezarea Paneas. 
Przed założeniem Cezarei było tu bowiem hellenistyczne 
miasteczko Paneas poświęcone bożkowi pól – Panowi, 
który obok miasta miał wielką – 329 m – grotę kultyczną, 
tradycyjnie uważaną za wejście – bramy do Hadesu.
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kartka z kalendarza czerwiec z uśmiechem

24 VI 972 – Mieszko I pokonał w bitwie pod Cedynią 
wojska margrabiego Marchii Łużyckiej Hodona.

5 VI 1443 – najsilniejsze historyczne trzęsienie ziemi 
na ziemiach polskich o sile powyżej 6 stopni w skali 
Richtera z epicentrum na północ od Wrocławia.

15 VI 1528 – w Toruniu otwarto mennicę królewską.
28 VI 1569 – uchwalono Unię Lubelską.
22 VI 1789 – Sejm Czteroletni uchwalił przeprowadze-

nie pierwszego w Polsce spisu statystycznego.
18 VI 1792 – zwycięstwo wojsk polskich w bitwie pod 

Zieleńcami; Stanisław August Poniatowski ustanowił 
Order Virtuti Militari.

20 VI 1815 – powstało Królestwo Polskie (tzw. Króle-
stwo Kongresowe).

17 VI 1834 – w Paryżu ukazał się pierwodruk Pana 
Tadeusza Adama Mickiewicza.

16 VI 1898 – w Krakowie odsłonięto pomnik Adama 
Mickiewicza.

19 VI 1920 – w kościele parafialnym w Wadowicach zo-
stał ochrzczony Karol Wojtyła, późniejszy św. Jan Paweł II.

14 VI 1940 – do obozu koncentracyjnego Auschwitz 
dotarł z Tarnowa pierwszy masowy transport 728 męż-
czyzn, w większości polskich więźniów politycznych.

20–21 VI 1940 – przeprowadzono największą egzeku-
cję w Palmirach (zamordowano 358 więźniów Pawiaka).

11 VI 1942 – w odwecie za próbę buntu i ucieczki 
z obozu Auschwitz-Birkenau w Bunkrze I zabito ponad 
300 Polaków pracujących w karnej kompanii.

9 VI 1951 – w Lęborku odnotowano czerwcowe mini-
mum temperatury w Polsce (-3,4°C).

30 VI 1954 – ostatnie dotychczas widziane w Polsce 
całkowite zaćmienie Słońca.

28 VI 1956 – protesty robotnicze w Poznaniu („Po-
znański Czerwiec”), stłumione przez wojsko i milicję.

24 VI 1976 – odbyły się protesty robotnicze znane 
jako Czerwiec'76.

2 VI 1979 – rozpoczęła się pierwsza pielgrzymka pa-
pieża Jana Pawła II do Polski.

14 VI 1985 – we Wrocławiu otwarto ekspozycję Pa-
noramy Racławickiej.

4 VI 1989 – odbyły się pierwsze po II wojnie światowej 
częściowo wolne wybory do Sejmu i całkowicie wolne 
do Senatu.

17 VI 1992 – w Warszawie otwarto pierwszą w kraju 
restaurację McDonald's.

30 VI 1996 – zaprzestano eksploatacji złoża w kopalni 
soli w Wieliczce.

25 VI 1998 – na parkingu przed swoim domem w War-
szawie został zamordowany były komendant główny 
Policji gen. Marek Papała.

Pierwsi Słowianie, 
gdy chcieli rozpalić 
ogień, pocierali krze-
mień o krzemień, 
a  pod spód kładli 
stare gazety.

W puszczy żyje 
dużo drapieżników, 
które mogą człowie-
ka pożreć, zadusić 
i zostawić.

Z UCZNIOWSKICH ZESZyTóW

Miał tak wielkie 
szczęście w miłości, 
że został kawalerem.

U żaby kończyny 
przednie są dłuższe 
niż krótsze.

Kaj i Gerda nie byli 
ani siostrą ani bra-
tem, tylko rodzeń-
stwem.

Działalność po-
lityczna ks. Robaka 
polegała na tym, że 
często odwiedzał 
karczmy.

Aleksander Gło-
wacki to panieńskie 
nazwisko Bolesława 
Prusa.

Mleko zawiera 
odżywcze składniki: 
tłuszcz, białko i ko-
żuchy.

Zakończenie jest 
ciekawe, główny 
bohater wysadza się 
w powietrze.

Cezary wszedł do 
okrągłego pokoju 
i usiadł w rogu.

Stolicą Polski prze-
ważnie jest Warsza-
wa.

Makbet opierał się 
na mordzie.

Komornik wgryza 
się w korę i dopiero 
tam żeruje.

Żaby na wiosnę 
niosą jaja w galare-
cie.

Polana jest to for-
ma lasu bez lasu.

Fraszka powstała 
siedząc pod lipą.

Serce jest to na-
rząd bicia.

Zaleta pobytu Ro-
binsona na wyspie: 
poznał tajniki kuchni 
kanibali.

Pszczoła gryzie ty-
łem, bo przód ma do 
zbierania miodu.
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Z życia ParaFii maj
2015

02.05 – Jubileusze sióstr  
Wspólnej Pracy

W sobotę 2 maja w katedrze włocławskiej odbyła się 
wyjątkowa uroczystość – jubileusz 25-lecia, 50-lecia i 60- 
lecia ślubów zakonnych sióstr ze Zgromadzenia Sióstr 
Wspólnej Pracy od Niepokalanej Maryi, które założył 
Sługa Boży bp Wojciech Owczarek. Mszy św. przewodni-
czył ks. bp Wiesław Mering, a homilię wygłosił kapelan 
sióstr ks. Janusz Borucki. Najważniejszymi uczestnikami 
uroczystości, oprócz samych jubilatek, były rodziny sióstr.  

03.05 – Rocznica uchwalenia 
Konstytucji 3 Maja

W niedzielę 3 maja Pasterz Diecezji przewodniczył 
Mszy św. w intencji Ojczyzny o godz. 12.30. W liturgii 
wzięli udział parafianie, goście oraz przedstawiciele 
władz naszego miasta na czele z prezydentem. Homilię 
wygłosił ks. bp Wiesław Mering, podkreślając potrze-
bę wychowania młodego pokolenia w duchu patrioty-
zmu. Oprawę muzyczną przygotowała orkiestra szkoły 
muzycznej. Uroczystość uświetniła obecność pocztów 
sztandarowych szkół i ośrodków pracy naszego miasta.

16.05 – Pierwsza Komunia Święta

W sobotę o godz. 12.00 odbyła się Pierwsza Komu-
nia św. 71 dzieci z naszej parafii. Do tego wydarzenia 
dzieci i rodziców przygotowywał ks. Damian Sochacki, 
który tego dnia przewodniczył Mszy św. i wygłosił homi-
lię. Podczas liturgii śpiew prowadził ks. Marcin Topolski. 
W przeddzień dzieci wraz z rodzicami przystąpiły do 
spowiedzi świętej.

Życie zakonne jest przede wszystkim dla 
uświęcenia. Ale bądźmy wesołymi świętymi! 

bł. ks. Jakub Alberione 
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kalenDarium

naJBliżsZycH urocZystości
i WyDarZeŃ ParaFialnycH

• Kacper Ciesielski
• Daniel Artur 
Andruszkiewicz
• Barbara Wasielewska
• Weronika Wasilewska

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

ochrzczeni:

cZerWiec
01. – Wspomnienie św. Justyna męczennika; 
 – Dzień Dziecka; 
 – Koncert organowy, godz. 19.00
03. – Wspomnienie św. Męczenników Karola 

Lwangi i Towarzyszy
04. – Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi 

Pańskiej, Msza św. z procesją, godz. 10.00, 
Eucharystii przewodniczy Pasterz Diecezji

05. – Wspomnienie św. Bonifacego BM
07. – Msza św. z obrzędem święceń diakonatu 

po przewodnictwem ks. bp. Wiesława 
Meringa, godz. 15.00

08. – Wspomnienie św. Jadwigi Królowej; 
 – Koncert organowy, godz. 19.00
10. – Wspomnienie bł. Bogumiła, Biskupa, 

Patrona diecezji włocławskiej
11. – Wspomnienie św. Barnaby, Apostoła
12. – Uroczystość Najśw. Serca Pana Jezusa;
 – Dotknij Jezusa, godz. 19.30
13. – Wspomnienie Niepokalanego Serca 

Najświętszej Maryi Panny
14. – Wspomnienie bł. bp. Michała Kozala BM, 

patrona Miasta Włocławka, Msza św. 
pod przewodnictwem Pasterza Diecezji, 
godz. 12.30 z udzieleniem sakramentu 
bierzmowania;

 – Święcenia kapłańskie, godz. 15.00 – 
uroczystej liturgii przewodniczy ks. bp 
Wiesław Mering;

15. – Wspomnienie bł. Jolanty; 
 – koncert organowy, godz. 19.00
15. – Wspomnienie św. br. Alberta 

Chmielowskiego
22. – Koncert organowy, godz. 19.00
23. – Imieniny Pasterza Diecezji JE. Ks. Bp. 

Wiesława Alojzego Meringa, Msza św. 
pod przewodnictwem Dostojnego 
Solenizanta godz. 11.00; 

 – Dzień Ojca
24. – Uroczystość Narodzenia św. Jana 

Chrzciciela
29. – Uroczystość Świętych Apostołów Piotra 

i Pawła

nowożeńcy:
• Aleksandra Ziętarska / 
Marek Bogumił Barański
• Monika Kamińska / 
Mariusz Sobczyński
• Marta Lipigórska / 

Marcin Tadeusz Gradowski
• Katarzyna Marcinkowska / 

Mariusz Słukowski
• Dominika Cieszyńska / Radosław Malinowski

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

Dziś trzeba mieć serce wielkie, serce otwar-
te, serce, które bierze swoją miarę z Serca 
Chrystusa. 

Paweł VI

† Ewa Zaborowska
† Danuta Kurtys
† Stanisław Krukowski
† Ryszard Springer
† Krystyna Tomaszewska
† Andrzej Jerzy Kalociński

Zmarli:

Najbliższym składamy wyrazy głębokiego 
współczucia, a Osoby Zmarłe polecamy Bożemu 
Miłosierdziu: Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie…
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życie sakramentalne
sakrament cHrZtu śW.
udzielany uroczyście w pierwszą i trzecią niedzielę miesiąca 
na Mszy św. o godz. 12.30. W innym terminie po uzgodnieniu 
w kancelarii

sakrament Pokuty
codziennie rano i wieczorem przed Mszą św.

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

W ramach codziennej adoracji Najświętszego Sakramentu 
zapraszamy na nabożeństwa o godzinie 17.00:
 Poniedziałek: różaniec i litania do św. Józefa
 Wtorek: Nabożeństwo do bł. bp. Michała Kozala, patrona 

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

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

msze św. w niedziele i święta: 
godz. 7.00, 8.00, 9.30 (w intencji parafian),  
11.00 (z udziałem dzieci i młodzieży), 12.30, 18.30

msze św. w dni powszednie:
godz. 7.00, 18.30

Pozostałe informacje:
 W pierwszy piątek miesiąca możliwość skorzystania 

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

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

z rodzicami dzieci pierwszokomunijnych

Nabożeństwo czerwcowe 
w bazylice KatedralNej 

codziennie o godz. 17.30
Serdecznie zapraszamy!


