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Światowy dzień 
Modlitw o ochronę 

Stworzenia

z nauczania koŚcioła

odpuSt zupełny
na rok Jubileuszowy Szlaku ignacjańskiego

Ojciec Święty udzielił odpustu zupełnego pielgrzymom 
udającym się do hiszpańskich sanktuariów w Loyoli 
i Manresie podczas pierwszego Roku Jubileuszowego 
Szlaku Ignacjańskiego. Rozpoczął się 31 lipca, w litur-
giczne wspomnienie założyciela jezuitów. Liczący 700 
km szlak łączy oba wspomniane sanktuaria. Tę drogę św. 
Ignacy przebył w 1522 r., kiedy podjął decyzję o zmianie 
życia.

Papież, który należy do założonego przez św. Ignace-
go zakonu, podkreśla znaczenie chrześcijańskiej drogi, 
wychodzenia poza siebie, poza swój egoizm, aby po-
stawić w centrum Jezusa. Należy Mu ufać i nawet, gdy 
się potkniemy na drodze i upadniemy, powstawać i iść 
dalej, bo możemy zawsze liczyć na Jego wszechmocną 
pomoc. Franciszek kładzie również nacisk na to, byśmy 
szli zawsze w Kościele i razem z Kościołem. Przypomi-
na, że widnokręgiem drogi, którą szedł św. Ignacy, była 
zawsze chwała Boża. To droga niespokojnego serca, nie-
ustannie szukającego Boga. Ojciec Święty zwraca uwagę 
na potrzebę stałego słuchania tego, co mówi Jezus, a 
zatem głębokiego nawrócenia. Musimy stale pytać: „Czy 
naprawdę stawiam Jezusa w centrum mojego życia?”.

Takie są wskazania papieża jezuity, ważne dla piel-
grzymów Roku Jubileuszowego Szlaku Ignacjańskiego, 
idących śladami św. Ignacego Loyoli po jego nawróceniu. 
Przypomnijmy tu, że do warunków uzyskania odpustu 
zupełnego należy szczera spowiedź i zerwanie z przy-
wiązaniem do grzechu.

Papież Franciszek ustanowił dzień 1 września Świa-
towym Dniem Modlitw o Ochronę Stworzenia w Ko-
ściele katolickim, tak jak ma to już miejsce w Kościele 
prawosławnym.

W liście do do kardynałów: Petera Turksona, przewod-
niczącego Papieskiej Iustitia et Pax oraz Kurta Kocha, 
przewodniczącego Papieskiej Rady ds. Popierania Jed-
ności Chrześcijan z 6 sierpnia br. papież napisał: „Jako 
chrześcijanie pragniemy wnieść swój wkład w rozwiąza-
nie kryzysu ekologicznego, wobec którego staje obecnie 
ludzkość. W tym celu musimy przede wszystkim z nasze-
go bogatego dziedzictwa duchowego czerpać motywacje 
ożywiające pasję ochrony stworzenia, nie zapominając 
nigdy, że dla wierzących w Jezusa Chrystusa, Słowo Boże, 
które dla nas stało się ciałem, „duchowość nie jest odłą-
czona od ciała ani też od natury czy realiów tego świata, 
ale żyjemy z nimi i w nich, w jedności ze wszystkim, co 
nas otacza” (LS, n. 216). Kryzys ekologiczny wzywa więc 
nas do głębokiego nawrócenia duchowego: chrześcijanie 
są wezwani do „nawrócenia ekologicznego, które wiąże 
się z rozwijaniem wszystkich konsekwencji ich spotkania 
z Jezusem w relacjach z otaczającym ich światem” (LS, 
n. 217). Albowiem „życie powołaniem, by być obrońcami 
dzieła Bożego, jest istotną częścią życia uczciwego, nie zaś 
czymś opcjonalnym, ani też drugorzędnym elementem 
doświadczenia chrześcijańskiego” (tamże).

Jak wyjaśnia Ojciec Święty doroczny Światowy Dzień 
Modlitwy o Ochronę Stworzenia będzie dla każdego 
wierzącego i wspólnot okazją do odnowienia swego 
„powołania stróżów stworzenia”, do dziękowania Bogu 
za „wspaniałe dzieło, które powierzył naszej trosce” oraz 
do przyzywania Jego pomocy w ochronie stworzenia 
i Jego miłosierdzia za „grzechy popełnione przeciwko 
światu, w którym żyjemy”.

Podkreślił także, że świętowanie w tym samym dniu, 
co w Kościele prawosławnym jest świadectwem „wzra-
stającej komunii z naszymi braćmi prawosławnymi”.
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biSkup włocławSki

hoMilia
koronacja obrazu 

Matki bożej nieustającej pomocy
radziejów, 16 Viii 2015 r.

Najczcigodniejszy Księże Biskupie Andrzeju, biskupie 
łowicki, i Księże Biskupie Błażeju! Wraz z Księdzem 
Biskupem Stanisławem witam bardzo serdecznie na 
dzisiejszej uroczystości i dziękuję za ten wyjątkowy dar, 
jakim jest zawsze dla człowieka obecność w ważnych 
dla niego chwilach. Ta Wasza obecność na naszej uro-
czystości jest znakiem przyjaźni, powagi i niezwykłości 
wydarzenia, w którym uczestniczymy. 

Drodzy Bracia i Siostry, obecni tutaj przedstawiciele 
różnych szczebli władz państwowych, samorządowych 
z Państwem Posłami.

Drodzy moi Bracia w kapłaństwie, Księża Dziekani, 
drodzy Ojcowie i Bracia Franciszkanie, Ojcze Proboszczu, 
a zwłaszcza kochani Siostry i Bracia wy, którzy kierowani 
czystą miłością do Matki Bożej, przybiegliście dzisiaj tu 
dla wspólnej modlitwy i chwały, którą chcecie oddać 
Maryi. 

Jeden z tych bardzo kochanych przez nas tytułów 
Matki Bożej to właśnie ten – Matka Boża Nieustają-
cej Pomocy, nieustającej, czyli niekończącej się nigdy, 
niewyczerpanej, stałej pomocy, będącej do dyspozycji 
człowieka. Jeżeli jest prawdą, że samotność to najtrud-
niejszy do zniesienia stan człowieka, to Maryja nieusta-
jąco gotowa pomagać staje się niezastąpioną siłą dla 
ludzkiego życia. Ona właśnie usuwa z życia samotność, 
ból, pustkę, cierpienie, zagubienie, bezsens. Nie trzeba 
tu żadnych głębokich analiz, żeby rozpoznać, iż właśnie 

te utrapienia dotykają dzisiaj człowieka najbardziej. 
Czy to nie jest powód, dla którego chrześcijanie tak 
się garną do Bożej Matki, do Jej obecności? Tak bardzo 
potrzebują tej siły, która płynie z Jej obecności dla nas? 

Matka… niełatwo o niej mówić. Często wracam do 
ostrzeżenia poety: „gdy ktoś chce zamknąć w jednym 
tylko słowie ogrom uczuć jasnych do granic ostatka, 
niech przyklęknąwszy to imię wypowie jedno, jedyne, 
przenajsłodsze: matka”. To tylko matka może nauczyć 
swoje dziecko tego, co w życiu jest najważniejsze. 

Wczoraj przeczytałem w „Naszym Dzienniku” opo-
wiadanie pani Barbary Wachowicz o Janie Kasprowiczu, 
wielkim synu Kujaw, późniejszym rektorze Uniwersy-
tetu Lwowskiego. Wspomina autorka artykułu, że od 
matki właśnie Jan, wielki poeta, nieprzeciętny twórca 
kultury, uczył się wiary – tej chłopskiej, zwyczajnej, 
prostej, jak krzyż postawiony między dwiema płaczą-
cymi wierzbami. Piękną definicję wiary, czym ona była 
dla niego, dał w swojej pracy doktorskiej. Jest to wiara, 
która z rzewną szczerością podaje umarłemu gromnicę, 
która rozwija chorągiew z wizerunkiem Matki Boskiej 
Częstochowskiej, przed Jej obrazem pada w kościele 
na wznak i gorącymi łzami zimną zlewa w kościele 
posadzkę. Jest to wiara, która ma krzyże przydrożne 
liśćmi tataraku, gałęźmi zielonej brzeziny, wiara, która 
kredą święconą w Trzech Króli kreśli na drzwiach cha-
łupy ich znaki i opisuje nią stodoły, stajnie, obory, aby 
dobytek nie zmarniał. Jest to wreszcie wiara radująca 
serce największego sceptyka w kolędach, wyciskająca 
łzy w suplikacjach, do szpiku kości przeszywająca we 
wspaniałym „Święty Boże, Święty Mocny, Święty a Nie-
śmiertelny”. Tak, tego, co najważniejsze i najbardziej 
potrzebne w życiu, uczy nas matka. 

Nasze zgromadzenie, cała ta uroczystość korona-
cyjna, niech stanie się rodzajem przyklęknięcia dzieci 
przed ich Matką. Przed kilku tygodniami natknąłem się 
na opowiadanie dziennikarki o matce jej znajomego 
księdza. Zauważył on, że mama, chociaż była już star-
szą kobietą, panią na emeryturze, każdego dnia wstaje 
o szóstej rano. Zapytał, dlaczego to robisz? A mama 
odpowiedziała mu: bo ty tak wstajesz, a ja chcę ci od 
rana towarzyszyć moją modlitwą. Poraża i zawstydza 
nas wielkość matczynego serca. Poraża hojność matczy-
nego serca Bożej Matki. Pozwala rozświetlać codzienne 
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mroki. Speszeni, ale i wdzięczni, potrafimy nawet jakby 
powiedzieć o Jej dobroci, w tym najprostszym odruchu 
serca, większej od dobroci Boga: „Kiedy Ojciec roz-
gniewany siecze, szczęśliwy, kto się do Matki uciecze”. 
Oczywiście, że dogmatycznie nie jest to poprawne, ale 
to dowodzi, z jakim uczuciem i jakim sercem ludzie 
kierują się do serca Matki. 

Wczorajsze święto Wniebowzięcia Maryi, w które-
go blaskach dzisiaj jeszcze przebywamy, choć jest ta-
kie młode, ma w liturgii Kościoła ogromne znaczenie 
dla naszego „dziś”. Mówi jeden z wielkich polskich 
intelektualistów: „po epoce, która widziała stosy na-
gich trupów, ludzi poniżonych i sponiewieranych na 
śmierć, pozbawionych czci i mienia, i godności, Kościół 
przypomniał, że Bóg widzi ciało człowieka zawsze w 
chwale, otoczone czułą aureolą Jego nieskończonej 
miłości”. Czyż to przypomnienie nie jest konieczne dzi-
siaj tym, którzy doskonale pamiętają przebieg i historię 
XX wieku – miliony mordów na naszym kontynencie 
i w tylu innych miejscach świata, mordy w Kambodży, 
w Chinach, „pozarzynanych jak zwierzęta” chrześcijan 
w Iraku, w Libii, w Pakistanie, Afgani-
stanie? Myślicie, Siostry i Bracia, że to 
sformułowanie jest przesadne? Właśnie 
agencje doniosły, że wśród islamistów, 
wyznawców państwa islamskiego, obec-
ni są także Polacy. Jeden z tych dwudzie-
stokilkuletnich młodych ludzi mówi tak: 
„Zginiecie, jak wszyscy niewierni. Takie 
jest prawo Allacha. To my zwyciężymy, 
dojdziemy do Rzymu i na Placu św. Piotra 
będziemy urządzać masowe egzekucje 
niewiernych”. Godność ludzkiego cia-
ła i godność człowieka przypomniana 
Wniebowzięciem oraz koronacją tego 
obrazu, podkreślona zostaje w momen-
cie, w którym człowiek traktowany jest 
jak rzecz, jak przedmiot, jak zabawka, jak 
części zamienne. Czy zwróciliście uwagę 
na informacje prasy, która opowiadała 
o sposobie traktowania nienarodzonych 
dzieci? Odmawia się im człowieczeń-

stwa, ale części ich ciała traktuje się jako części zamien-
ne czy wymienne dla ludzi bogatych, zaopatrzonych 
w odpowiednie pieniądze.

Święto Maryi, którą koronujemy, przypomina nie-
zwykłą godność człowieka. A św. Jan przypomniał „nie-
wiastę obleczoną w słońce”. Zagraża jej smok ognisty, 
mający siedem głów, dziesięć rogów, siedem diademów. 
Zawsze mnie to intrygowało, to dziwne wyliczenie: 
siedem głów, dziesięć rogów, siedem diademów. Aż na-
trafiłem na tekst wypowiedzi Jeana Vaniera, wielkiego 
proroka Kościoła XX i XXI wieku. Podkreśla on, że są rogi, 
głowy, diademy, ale nie ma serca. Smok i jego wyznawcy 
we wszystkich wiekach nie dostrzegali ludzkiego serca. 

Opowiada o swojej wizycie na cmentarzu w Londynie 
ks. Stanisław Pasierb. Cmentarz porośnięty chaszczami. 
Trudno było znaleźć tę jedną mogiłę, która stała się ce-
lem jego wyprawy, ale w końcu wraz z towarzyszącą mu 
osobą odnaleźli ją. Znaleźli się na małym placyku wokół 
pomnika i teraz wrażenia księdza Pasierba: „Przeżyłem 
szok, bo to była tylko kamienna głowa, osadzona na 
graniastosłupie. Ta głowa nie należała do żadnego ciała. 
Nie było piersi, brzucha, rąk ani nóg. Był to pomnik mó-
zgu, głowy, idei, myśli”. Wiecie, kto został w ten sposób 
uczczony na cmentarzu w Londynie? Karol Marks, dla 
którego ludzie mający brzuchy, ręce, nogi i serca w ogóle 
w jego chorej wyobraźni się nie liczyli i nie liczą się dla 
jego dzisiejszych spadkobierców.

„Obleczona w słońce, księżyc pod jej stopami, a na 
głowie wieniec z gwiazd dwunastu”. Ten wieniec stał się 
potem symbolem zjednoczonej Europy, która Niewiastę, 
Jej Syna, Kościół, Ewangelię, chrześcijaństwo świadomie 
usuwa z życia społecznego, która ewentualnie chce 
zamknąć chrześcijańskie wartości w kruchcie, a wy-
znawców Chrystusa w prywatnych domach. Nie ma 
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już miejsca na zachodzie Europy dla chrześcijaństwa. 
Zostało zastąpione kontem w banku, kartą kredytową, 
chorą ideologią gender, totalnym wyzwoleniem z chrze-
ścijaństwa, duchownymi lansującymi tezę „róbta, co 
chceta”, pokazywanymi w telewizji, występującymi na 
pierwszych stronach niektórych gazet. I politykami, 
którzy niby odwołują się do chrześcijaństwa, ale rów-
nocześnie głosują za zabijaniem nienarodzonych, za in 
vitro, za pigułką dawaną dzieciom (bo według prawa 
piętnastoletnie dziewczynki są dziećmi), za konwencją 
przemocową. Skąd mają odwagę, żeby równocześnie 
nazywać siebie wyznawcami Chrystusa? Odwagę? Czy 
może, gdzie tkwi źródło tej bezmyślności? Mówią, że 
nie są panami sumień, czyli nikogo nie zmuszają do 
wyznawania prawdy, dobra, sprawiedliwości. Otwierają 
oczy, kiedy jest za późno. Zapatrzeni w siebie, w swoje 
kariery, w słupki poparcia, w dochody, w sitwy, wpływy, 
kolegów. Bardzo nam się pogubili ludzie. Bardzo się 
pogubili chrześcijanie. 

Jan Paweł II powiedział, często to cytujemy, ale nie 
wiem, czy z dostatecznym zrozumieniem, że człowiek 
nie może odnaleźć siebie inaczej, jak tylko przez bez-
interesowny dar z siebie, czyli drogą prowadzącą do 
zrealizowania człowieka jest bezinteresowność, a wzo-
rem tej bezinteresowności jest Chrystus. Każdy egoizm, 
oportunizm, zamknięcie w sobie, chytrość, chciwość 
i pycha i kłamstwo, to jest zatem prawdziwa odmowa 
rozwoju, wzrostu człowieka, to jest wybór tego, co 
mniejsze, co uwłacza człowiekowi, a nie, co czyni go 
coraz większym. Może to dlatego, że od lat nie widzi-
my polityków z wizją, zdolnych do poświęcenia, ofiary 
i służby. Budzą się jakby za późno. 

Pamiętam, Siostry i Bracia, że w latach siedemdzie-
siątych, kiedy, jak mówiliśmy, wybuchła „Solidarność”, 
często cytowano wiersz Czesława Miłosza z 1950 r. 
Pisał po tych doświadczeniach komunizmu, o które 

sam się otarł: „który skrzywdziłeś czło-
wieka prostego, śmiechem nad krzywdą 
jego wybuchając, gromadę błaznów koło 
siebie mając na pomieszanie dobrego 
i złego, choćby przed tobą wszyscy się 
skłonili cnotę i mądrość tobie przypisu-
jąc, złote medale na twoją cześć kując 
radzi, że jeszcze jeden dzień przeżyli, nie 
bądź bezpieczny, poeta pamięta, możesz 
go zabić, narodzi się nowy, spisane będą 
czyny i rozmowy, lepszy dla ciebie byłby 
świt zimowy i sznur, i gałąź pod ciężarem 
zgięta”. Ciekawe, teraz do tego wiersza 
sięga się o wiele rzadziej, a prawdę mó-
wiąc nigdy. Ileż Ojczyźnie naszej trzeba 
tych przypomnień! Iluż synów światłych, 
wiernych Bożemu prawu wpatrzonych 
w Maryję, naszą Patronkę, trzeba nasze-
mu życiu społecznemu! Iluż potrzeba 

w parlamencie chrześcijan, którzy wierniejsi pozostają 
Bożemu prawu niż prawu dyktowanemu przez swoją 
partię! Tych ostatnich mieliśmy w naszej Ojczyźnie całe 
dziesięciolecia. Już czas na odmianę. 

Dziwna jest ta nasza Królowa. Kiedy chcemy przypo-
mnieć Jej majestat, Jej prawo, do którego przestrzegania 
nas zachęca, Jej wielkość, musimy powędrować pod 
krzyż. To tam nas dzisiaj zaprowadził ewangelista. To 
tam przyjęła nas za swoje dzieci, cierpiąca, upokorzo-
na i wyniesiona do chwały. Ale właśnie taka ukazuje 
drogę dzieciom. Uczy posłuszeństwa, wiary i miłości 
do Chrystusa. Uczy wytrwania z Jezusem i przy Jezusie. 

Dzisiaj dziękujemy naszej Matce i Królowej prosząc, 
by Jej opieki, pamięci i obecności nigdy nam nie zabra-
kło, tak jak w pieśni ku czci Matki Bożej Nieustającej 
Pomocy śpiewanej: „Nieustająco pomagać nam go-
towa”. Bez Twojej wiary, opieki i pomocy, bez Twojego 
królowania zagmatwamy się w życiu zupełnie, zatra-
cimy dziedzictwo, przegramy przyszłość, zupełnie po-
plączemy się w teraźniejszości. Ratuj nas, Pani, Matko 
Nieustającej Pomocy. Ratuj i proś Boga za nami, Twymi 
dziećmi, niech przyjdzie do naszych rodzin, do naszych 
domów, do naszego narodu, na nasz kontynent, po 
prostu do naszych serc. Amen. 
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koŚciół i Świat

bł. aniela Salawa

Aniela Salawa urodziła się 9 września 1881 r. w wie-
lodzietnej, ubogiej rodzinie chłopskiej w Sieprawie pod 
Krakowem. Jej rodzice byli bardzo pobożni, a matka mimo 
wielu zajęć i obowiązków nie zaniedbywała wspólnej 
modlitwy rodzinnej, głośnego czytania książek i czaso-
pism religijnych. Aniela odznaczała się niezwykłą urodą. 
Ukończyła jedynie dwie klasy szkoły elementarnej, ponie-
waż musiała pomagać matce przy gospodarstwie. Mimo 
wątłego zdrowia zawsze była bardzo chętna do pracy.

Jako młoda dziewczyna, jesienią 1897 r. udała się do 
Krakowa, gdzie podjęła pracę jako służąca. Od 1897 r. 
służyła w kilku krakowskich domach, najdłużej – ponad 
11 lat – u adwokata dr. Edmunda Fischera i jego żony Marii. 

W 1899 r. bardzo przeżyła śmierć swojej dwudzie-
stopięcioletniej siostry Teresy. Od tego dnia dużo czasu 
zaczęła poświęcać na modlitwę i kontemplację. Uczęsz-
czała na nabożeństwa u redemptorystów (należała do 
Arcybractwa Matki Bożej Nieustającej Pomocy) i francisz-
kanów, pomagała m.in. w dekoracji kościołów. W wieku 
18 lat zdecydowała się na złożenie ślubu dozgonnej 
czystości. 

W 1900 r. przystąpiła do Stowarzyszenia Sług Katolic-
kich św. Zyty, którego zadaniem było niesienie pomocy 
służącym. Miała więc okazję, aby owocnie prowadzić apo-
stolstwo w gronie koleżanek, dla których była przykładem 
chrześcijańskiego życia. Wywierała bardzo silny wpływ 
na otoczenie. Dzieliła się pożywieniem i pieniędzmi 
z biedniejszymi od siebie. Garnęły się do niej zwłaszcza 
najmłodsze służące, dla których była matką i przyjaciółką.

Od 1903 r. codziennie przyjmowała Komunię św. oraz 
bardzo często wstępowała do kościoła na adorację Naj-
świętszego Sakramentu (m.in. do kościoła bernardynek). 
W dniu 15 maja 1912 r. rozpoczęła nowicjat Trzeciego 
Zakonu św. Franciszka i w sierpniu 1913 r. po złożeniu 
przysięgi została przyjęta. Zafascynowana duchowością 
Biedaczyny z Asyżu, okazywała niezwykłą wrażliwość 
na działanie Ducha Świętego. Modlitwa umacniała ją 
w cierpliwym dźwiganiu codziennego krzyża. Wszelkie 
urazy i poniżenia składała Bogu w ofierze za grzeszników. 
Umiała przebaczać i odpłacać dobrem za zło.

W czasie I wojny światowej – mimo złego stanu zdro-
wia – pomagała w krakowskich szpitalach, niosąc pomoc 
i wsparcie rannym żołnierzom. Opiekowała się także 
jeńcami wojennymi. 

W 1916 r. podupadła na zdrowiu tak, że konieczna stała 
się hospitalizacja. Chorowała na stwardnienie rozsiane, 
raka żołądka i gruźlicę. Po wypisaniu ze szpitala nie mogła 
już podjąć pracy zarobkowej. W ostatnich pięciu latach 
swojego życia, nie mając już środków do życia, zmieniała 
kolejne mieszkania w Krakowie, by ostatecznie zamiesz-
kać w suterenie domu przy ul. Radziwiłłowskiej 20. W tym 
okresie była utrzymywana przez dobroczyńców. Swoje 
cierpienia ufnie ofiarowała Chrystusowi jako wynagro-
dzenie za grzechy świata. W tym czasie wiele też modliła 
się, czytała, rozmyślała. Obdarzona została przeżyciami 
mistycznymi. U schyłku życia miała dar jasnowidzenia, 
przepowiadając wielu osobom ich dalsze losy. Swoje 
doznania mistyczne i wewnętrzne przeżycia duchowe 
opisała w Dzienniku, prowadzonym przez nią w latach 
1916–1921.

Zmarła 12 marca 1922 r. w szpitalu stowarzyszenia 
św. Zyty przy ul. Mikołajskiej 30 (dziś nieistniejącym). 
Została pochowana na Cmentarzu Rakowickim w Kra-
kowie, jednak po ekshumacji dokonanej 13 maja 1949 r. 
ostatecznie spoczęła w Kaplicy Męki Pańskiej kościoła 
św. Franciszka z Asyżu. 

Jan Paweł II beatyfikował ją w dniu 13 sierpnia 1991 r. 
na krakowskim Rynku.

Chrystusie, pragnę, 
abyś był tak uwielbiony, 
jak jesteś wyniszczony.

bł. Aniela Salawa
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cud św. Januarego

Kilkakrotnie w ciągu roku w Neapolu powtarza się tzw. cud św. Januarego. Obok relikwii świętego, blisko czaszki 
umieszczonej w relikwiarzu, znajdują się dwie hermetycznie zamknięte ampułki z zakrzepłą krwią. Na oczach 
pielgrzymów zakrzepła krew świętego staje się płynna i pulsująca. Zjawisko to jest notowane od XIV wieku. O reli
kwiach św. Januarego tak napisał boloński kardynał Lambertini, przyszły papież Benedykt XIV: „Istnieje w Neapolu 
krew, która nie może doczekać się zmartwychwstania...”

Niewiele mamy informacji o św. Januarym. Wiadomo, 
że urodził się ok. roku 270 i że był biskupem Benewen-
tu. Według dokumentu z V w., 
kiedy wybuchło prześladowanie 
chrześcijan za cesarza Diokle-
cjana, został aresztowany jego 
diakon Sozjusz. January udał się 
do więzienia, aby go pocieszyć. 
Towarzyszyli mu diakoni: Festus 
i Dezyderiusz. Ich też aresztowa-
no. Kiedy nie chcieli złożyć ofiary 
bożkom, namiestnik Drakoncjusz 
skazał ich na pożarcie przez dzikie 
niedźwiedzie w amfiteatrze.

Powleczono ich do miasta Pu-
teoli. Przeciwko tak okrutnemu 
wyrokowi zaprotestowali: Prokul, 
diakon, i dwie osoby świeckie: Eu-
tyches i Akucjusz – wszyscy zo-
stali skazani na śmierć. Ponieważ 
byli obywatelami rzymskimi, nie 
mogli zginąć jak January i jego 
diakoni na arenie, ale ścięto ich 
publicznie na rynku. Stare doku-
menty liturgiczne podają, że wszyscy ponieśli śmierć za 
wiarę tego samego dnia, tj. 19 września 305 r. Dokład-
niejsze badania wykazały jed-
nak, że nie wszyscy zginęli w tym 
samym miejscu: January, Festus 
i Dezyderiusz – w Benewencie, 
Sozjusz – w Miseno, a Prokulus, 
Eutyches i Akucjusz – w Puteoli. 
Według jednego z podań dzikie 
zwierzęta nie chciały tknąć św. 
Januarego i dlatego karę wyko-
nano przez ścięcie mieczem. Jed-
na z pobożnych kobiet miała ze-
brać do flakonika krew biskupa.

Relikwie św. Januarego prze-
chodziły różne koleje. Biskup 
Neapolu, św. Jan I (zm. 432), 
przeniósł je do katakumb neapo-
litańskich w pobliżu Puteoli, jak głosi kamień zachowany 
po dzień dzisiejszy. W latach 413–432 znajdowały się 

w grobowcu pewnego znakomitego obywatela, który 
zamieniono na kaplicę. W roku 831 książę Benewentu, Si-

kone, po zdobyciu Neapolu zabrał 
relikwie Januarego do Benewentu 
i umieścił je w kościele Matki Bo-
żej Jerozolimskiej. W roku 1154 
król Wilhelm I dla bezpieczeń-
stwa przeniósł je na Monte Ver-
gine. Znaleziono je pod ołtarzem 
głównym w roku 1480 i w kilka 
lat potem (1497) przeniesiono do 
Neapolu, gdzie spoczywają do dzi-
siaj, a św. January jest głównym 
patronem tego miasta. 

Dnia 25 II 1964 r. arcybiskup 
Neapolu, kard. Alfons Castaldo, 
dokonał kanonicznego badania 
relikwii św. Januarego. Znalezio-
no napis, stwierdzający ich au-
tentyczność.

Cud św. Januarego powtarza 
się głównie 19 września w dzień 
śmierci męczeńskiej św. Januare-
go. Obchody odbywają się czasa-

mi dodatkowo w sobotę przed pierwszą niedzielą maja 
oraz czasami 16 grudnia z okazji wyjątkowych wydarzeń. 

Kościół urzędowo o tym zjawi-
sku się nie wypowiedział. Kilka-
krotnie zaś ponawiane badania 
zdają się wskazywać, że fakt ten 
ma charakter nadprzyrodzony. 

W 1848 r. świadkiem rozpusz-
czenia się krwi był bł. Pius IX, 
który przybył uczcić relikwie 
świętego. Nie zdarzyło się to 
podczas kolejnych wizyt papie-
ży w neapolitańskiej katedrze: 
św. Jana Pawła II w 1979 r. i Be-
nedykta XVI w 2007 r.

21 III 2015 r. podczas spotka-
nia z duchowieństwem i osoba-
mi konsekrowanymi w Neapolu 

Franciszek uczcił relikwie św. Januarego. Krew męczen-
nika rozpuściła się tego dnia w połowie. 
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Michał Archanioł (Któż jak Bóg)
Najważniejszy spośród aniołów (Dn 10, 13; 12, 1; 

Ap 12, 7 nn), obdarzony przez Boga szczególnym za-
ufaniem.

Hebrajskie imię Mika'el znaczy „Któż jak Bóg”. Według 
tradycji, kiedy Lucyfer zbuntował się przeciwko Bogu i do 
buntu namówił część aniołów, Ar-
chanioł Michał miał z okrzykiem 
„Któż jak Bóg"” wypowiedzieć 
wojnę szatanom.

W Piśmie Świętym pięć razy 
jest mowa o Michale. W Księdze 
Daniela jest nazwany „jednym 
z przedniejszych książąt nieba” 
(Dn 13, 21) oraz „obrońcą ludu 
izraelskiego” (Dn 12, 1). Św. Jan 
Apostoł określa go w Apokalipsie 
jako stojącego na czele duchów 
niebieskich, walczącego z szata-
nem (Ap 12, 7). Św. Juda Apostoł 
podaje, że jemu właśnie zostało 
zlecone, by strzegł ciała Mojżesza 
po jego śmierci (Jud 9). Św. Paweł 
Apostoł również o nim wspomina 
(2 Tes 4, 16). 

Michał Archanioł jest uważany 
za anioła sprawiedliwości i sądu, 
łaski i zmiłowania. Jeszcze bar-
dziej jego znaczenie akcentują księgi apokryficzne: Księga 
Henocha, Apokalipsa Barucha czy Apokalipsa Mojżesza, 
w których Michał występuje jako najważniejsza osoba po 
Panu Bogu, wykonawca planów Bożych odnośnie ziemi, 
rodzaju ludzkiego i Izraela. 

Michał jest księciem aniołów, jest aniołem sądu i Bo-
żych kar, ale też aniołem Bożego miłosierdzia. Pisarze 
wczesnochrześcijańscy przypisują mu wiele ze wspo-
mnianych atrybutów; uważają go za anioła od szczegól-
nie ważnych zleceń Bożych. Pisali o nim m.in. Tertulian, 

archaniołowie boży: Michał, Gabriel i rafał

Do ostatniej reformy kalendarza kościelnego (z 14 lutego 1969 r.) istniały trzy odrębne święta: św. Michała 
czczono 29 września, św. Gabriela – 24 marca, a św. Rafała – 24 października. Obecnie wszyscy trzej archaniołowie 
są czczeni wspólnie – 29 września. Warto wiedzieć, że trzy serwery, na których umieszczone są internetowe strony 
Stolicy Apostolskiej, noszą imiona trzech archaniołów.

Orygenes, Hermas i Didymus. Jako praepositus paradisi 
ma ważyć dusze na Sądzie Ostatecznym. Jest czczony 
jako obrońca Ludu Bożego i dlatego Kościół, spadko-
bierca Izraela, czci go jako swego opiekuna. Papież Leon 
XIII ustanowił modlitwę do św. Michała, którą kapłani 
odmawiali po Mszy świętej z ludem.

Kult św. Michała Archanioła 
jest w chrześcijaństwie bardzo 
dawny i żywy. Sięga II wieku. Sy-
meon Metafrast pisze, że we Fry-
gii, w Małej Azji, św. Michał miał 
się objawić w Cheretopa i na pa-
miątkę zostawić cudowne źródło, 
do którego śpieszyły liczne rzesze 
pielgrzymów. Podobne sanktu-
arium było w Chone, w osadzie 
odległej 4 km od Kolosów, które 
nosiło nazwę „Michelion”. W Kon-
stantynopolu kult św. Michała był 
tak żywy, że posiadał on tam już 
w VI w. aż 10 poświęconych sobie 
kościołów, a w IX w. kościołów 
i  klasztorów pod jego wezwa-
niem było tam już 15. Sozome-
nos i Nicefor wspominają, że nad 
Bosforem istniało sanktuarium 
św. Michała, założone przez cesa-
rza Konstantyna (w. IV). W samym 

zaś Konstantynopolu w V w. istniał obraz św. Michała, 
czczony jako cudowny w jednym z klasztorów pod jego 
imieniem. Liczni pielgrzymi zabierali ze sobą cząstkę 
oliwy z lampy płonącej przed tym obrazem, bo podobno 
miała ona własności lecznicze. W Etiopii każdy 12. dzień 
miesiąca był poświęcony św. Michałowi.

Sławnymi miejscami kultu Michała Archanioła są 
kościół i klasztor na Mont Saint-Michel we Francji, któ-
re są znanym miejscem pielgrzymkowym oraz Monte 
Sant'Angelo Monte Gargano we Włoszech.

Święty Michale Archaniele, wspomagaj nas w walce, a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź naszą 
obroną. Oby go Bóg pogromić raczył, pokornie o to prosimy, a Ty, Wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne złe 
duchy, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła. Amen.

Modlitwa do św. Michała Archanioła

Święty Michał, mal. Luca Giordana, ok. 1633
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W Polsce powstały dwa zgromadzenia zakonne pod 

wezwaniem św. Michała: męskie (michalitów) i żeńskie 
(michalitek), założone przez bł. Bronisława Markiewicza. 

Św. Michał Archanioł jest patronem Cesarstwa Rzym-
skiego, Papui Nowei Gwinei, Anglii, Austrii, Francji, Hisz-
panii, Niemiec, Węgier i Małopolski; diecezji łomżyńskiej; 
Amsterdamu, Łańcuta, Sanoka i Mszany Dolnej; ponadto 

także mierniczych, radiologów, rytowników, szermierzy, 
szlifierzy, złotników, żołnierzy. Przyzywany jest także jako 
opiekun dobrej śmierci.

Jego atrybutami są: globus, krzyż, laska, lanca, miecz, 
oszczep, puklerz, szatan w postaci smoka u nóg lub 
skrępowany, tarcza z napisem: Quis ut Deus (Któż jak 
Bóg), waga.

Zwiastowanie Maryi, autor nieznany, ok. 1490

Gabriel Archanioł (Mąż Boży)
Gabriel po raz pierwszy pojawia 

się pod tym imieniem w Księdze 
Daniela (Dn 8, 15–26; 9, 21–27). 
W pierwszym przypadku wyjaśnia 
Danielowi znaczenie tajemniczej 
wizji barana i kozła, ilustrującej 
podbój potężnych państw Medów 
i Persów przez Grecję; w drugim ar-
chanioł Gabriel wyjaśnia prorokowi 
Danielowi przepowiednię Jeremia-
sza o 70 tygodniach lat. 

Imię Gabriel znaczy „mąż Boży”, 
„wojownik Boży”. W tradycji chrze-
ścijańskiej (Łk 1, 11–20. 26–31) 
przynosi Dobrą Nowinę. Ukazuje 
się Zachariaszowi zapowiadając 
mu narodziny syna Jana Chrzciciela. 
Zwiastuje także Maryi, że zostanie 
Matką Syna Bożego.

Według niektórych pisarzy ko-
ścielnych Gabriel był aniołem stró-
żem Świętej Rodziny. Przychodził w snach do Józefa 
(Mt 1, 20–24; 2, 13; 2, 19–20). Miał być aniołem po-
cieszenia w Ogrójcu (Łk 22, 43) oraz zwiastunem przy 
zmartwychwstaniu Pana Jezusa (Mt 28, 5–6) i przy Jego 
wniebowstąpieniu (Dz 1, 10). 

Rafał Archanioł (Bóg uleczył)
Rafał powiedział o sobie, że jest jednym 

z „siedmiu aniołów, którzy stoją w pogo-
towiu i wchodzą przed majestat Pański” 
(Tb 12, 15). W Księdze Tobiasza wystę-
puje pod postacią ludzką, przybiera 
pospolite imię Azariasz i ofiarowuje 
młodemu Tobiaszowi wędrującemu 
z Niniwy do Rega w Medii swoje to-
warzystwo i opiekę. Ratuje go z wielu 
niebezpiecznych przygód, przepędza 
demona Asmodeusza, uzdrawia nie-
widomego ojca Tobiasza. Hebrajskie 
imię Rafael oznacza „Bóg uleczył”.

W VII w. istniał już w Wenecji kościół ku 
czci św. Rafała. W tym samym wieku miasto 
Kordoba w Hiszpanii ogłosiło go swoim patronem.

Niemal wszystkie obrządki w Kościele święto św. Ga-
briela mają w  swojej liturgii tuż 
przed lub tuż po uroczystości Zwia-
stowania. Tak było również w liturgii 
rzymskiej do roku 1969; czczono go 
wówczas 24 marca, w przeddzień 
uroczystości Zwiastowania. Na Za-
chodzie osobne święto św. Gabrie-
la przyjęło się dopiero w wieku X. 
Papież Benedykt XV w 1921 r. roz-
szerzył je z lokalnego na ogólnoko-
ścielne. 

Pius XII 1 kwietnia 1951 r. ogłosił 
św. Gabriela patronem telegrafu, 
telefonu, radia i telewizji. Św. Ga-
briel jest ponadto czczony jako pa-
tron dyplomatów, filatelistów, po-
słańców i pocztowców. W 1705 r. 
św. Ludwik Grignion de Montfort 
założył rodzinę zakonną pod nazwą 
Braci św. Gabriela. Zajmują się oni 
głównie opieką nad głuchymi i nie-

widomymi. 
Najstarszy obraz św. Gabriela pochodzi z VI w. Jest to 

mozaika w bazylice św. Apolinarego w Rawennie. Naj-
częściej przedstawiany jest w scenie Zwiastowania jako 
uskrzydlony młodzieniec w białych szatach z nimbem.

Ewangelia św. Jana łączy Rafała z sadzawką 
Betesda w Jerozolimie, gdzie dokonywały 

się liczne uzdrowienia.
W ikonografii przedstawiany jest 

jako młodzieniec bez zarostu w ty-
powym stroju anioła – tunice i chla-
midzie. Jego atrybutami są: krzyż, 
laska pielgrzyma, niekiedy ryba 
i naczynie. Najczęściej czuwa nad 
krokami ludzi.

Święty Rafał Archanioł ukazuje do-
broć Opatrzności. Pobożność ludowa 

widzi w nim prawzór Anioła Stróża.
Jest czczony jako patron aptekarzy, 

chorych, lekarzy, emigrantów, pielgrzy-
mów, podróżujących, uciekinierów, wędrow-

ców, żeglarzy, policjantów i terapeutów.
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w trosce o przyszłe pokolenia

Rodzice, ponieważ dali życie dzieciom, w najwyższym 
stopniu są obowiązani do wychowania potomstwa i dla-
tego muszą być uznani za pierwszych i głównych jego 
wychowawców. To zadanie wychowawcze jest tak wiel-
kiej wagi, że jego ewentualny brak z trudnością dałby 
się zastąpić. Do rodziców bowiem należy stworzyć taką 
atmosferę rodzinną, przepojoną miłością i szacunkiem 
dla Boga i ludzi, aby sprzyjała całemu osobistemu 
i społecznemu wychowaniu dzieci. Dlatego 
rodzina jest pierwszą szkołą cnót spo-
łecznych, potrzebnych wszelkim 
społecznościom. Szczególnie 
zaś w rodzinie chrześcijań-
skiej, ubogaconej łaską 
i  obowiązkami sakra-
mentu małżeństwa, 
należy już od najwcze-
śniejszego wieku uczyć 
dzieci zgodnie z wiarą 
na chrzcie otrzymaną 
poznawania i czci Boga, 
a także miłowania bliź-
niego, tam też doświad-
czają one najpierw zdro-
wej społeczności ludzkiej 
i Kościoła, a wreszcie przez 
rodzinę wprowadza się je po-
woli do obywatelskiej wspólnoty 
ludzkiej i do ludu Bożego. Niech więc 
rodzice uprzytomnią sobie dobrze, jak wiel-
kie znaczenie ma rodzina prawdziwie chrześcijańska 
dla życia i rozwoju samego ludu Bożego (DWCh, n. 3).

* * *
W wypełnianiu swego obowiązku wychowawczego 

Kościół, zapobiegliwy o wszystkie odpowiednie środki, 
troszczy się szczególnie o te, które są mu właściwe, 
a z których pierwszym jest katechizacja, ona to oświe-
ca i wzmacnia wiarę, karmi życie wedle ducha Chry-
stusowego, doprowadza do świadomego i czynnego 
uczestniczenia w misterium liturgicznym i pobudza 
do działalności apostolskiej. Kościół wysoko ceni i stara 
się duchem swoim przepoić oraz udoskonalić także 
inne pomoce, które należą do wspólnego dziedzictwa 
ludzkości i które bardzo przyczyniają się do rozwijania 
umysłów i kształtowania ludzi, których celem są ćwicze-

Kościół katolicki wniósł i nadal wnosi wielki wkład do światowego dziedzictwa oświaty i wychowania i dziś 
również podejmuje wszystkie wyzwania pojawiające się w tej dziedzinie. Edukacja jest w samym centrum jego 
posłannictwa. Nic dziwnego, że jeden z dokumentów Soboru Watykańskiego II został poświęcony chrześcijańskie
mu wychowaniu. Mowa o deklaracji o wychowaniu chrześcijańskim Gravissimum educationis.

nia duchowe i cielesne, stowarzyszenia młodzieżowe, 
a zwłaszcza szkoły (DWCh, n. 4).

* * *
Między wszystkimi środkami wychowania szczególne 

znaczenie ma szkoła, która mocą swego posłannictwa 
kształtuje z wytrwałą troskliwością władze umysłowe, 
rozwija zdolność wydawania prawidłowych sądów, 

wprowadza w dziedzictwo kultury wy-
tworzonej przez przeszłe pokolenia, 

kształci zmysł wartości, przygo-
towuje do życia zawodowe-

go, sprzyja dyspozycjom do 
wzajemnego zrozumienia 

się, stwarzając przyjazne 
współżycie wśród wy-
chowanków różniących 
się charakterem i po-
chodzeniem, ponadto 
stanowi jakby pewne 
centrum, w którego wy-
siłkach i osiągnięciach 
powinny uczestniczyć 

równocześnie rodziny, 
nauczyciele, różnego ro-

dzaju organizacje rozwijają-
ce życie kulturalne, obywatel-

skie, religijne, państwowe i cała 
społeczność ludzka.

Piękne więc i wielkiej doniosłości jest 
powołanie tych wszystkich, którzy pomagając 

rodzicom w wypełnianiu ich obowiązku i zastępując 
społeczność ludzką, podejmują w szkołach zadania 
wychowawcze, powołanie to wymaga szczególnych 
przymiotów umysłu i serca, jak najstaranniejszego przy-
gotowania i ciągłej gotowości do odnowy i dostosowania 
się (DWCh, n. 5).

* * *
Święty Sobór zachęca wiernych, aby ochoczo pomagali 

zarówno w wynajdywaniu odpowiednich metod wycho-
wania i programu nauczania, jak i w kształtowaniu takich 
nauczycieli, którzy by mogli prawidłowo wychowywać 
młodzież, oraz aby popierali szczególnie przez komitety 
rodzicielskie całe zadanie szkoły, a zwłaszcza wychowanie 
moralne, które ma być w niej podawane(DWCh, n. 6).
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procesja wejścia

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. Podczas każdej Eucharystii na dziękczynieniu Panu Bogu jednoczy się cały Kościół. Dlatego kontunuujemy cykl 
artykułów, które pomogą nam pogłębić znajomość znaczenia podstawowych pojęć, gestów i znaków liturgicznych.

Liturgię rozpoczyna wejście celebransa i asysty. Może 
ono przypominać proste „wyjście z zakrystii” lub „dojście 
do ołtarza”, aby zacząć akcję liturgiczną. Bardziej wymow-
nie jest jednak, gdy dokonuje się ono w formie procesji.

Każda procesja jest znakiem Kościoła – ludu będącego 
w drodze, pielgrzymującego od niewoli grzechu ku speł-
nieniu obietnic, do pełni życia w Chrystusie.

Służba liturgiczna ubrana jest na biało – w alby lub 
komże. Biały strój asysty przypomina białą szatę chrzciel-
ną, która jest znakiem obleczenia w łaskę Chrystusa 
przez sakrament chrztu oraz zapowiedzią uczestniczenia 
w chwale, jakiej chcemy dostąpić po zmartwychwstaniu, 
zgodnie z wizją św. Jana: „Odziani w białe szaty, a w ręku 
ich palmy […] To ci, którzy przychodzą z wielkiego ucisku 
i opłukali swe szaty i we krwi Baranka je wybielili” (Ap 
7, 9.14).

Również główny celebrans ubrany jest w szaty litur-
giczne, jakże odmienne od codziennego stroju. Ten strój 
podkreśla, że ksiądz nie sprawuje liturgii jako prywatna 
osoba, ale reprezentuje samego Chrystusa. Kościół jest 
mistycznym Ciałem Chrystusa, którego On jest Głową. 
Zgromadzenie jest znakiem Kościoła, w nim zaś znakiem 
Chrystusa-Głowy jest kapłan. 

Kadzielnica poprzedzająca całą procesję jest znakiem 
modlitw zanoszonych do Boga, zgodnie ze słowami 
Psalmu (141, 2): „Niech moja modlitwa wznosi się przed 
Tobą jak kadzidło”.

Krzyż i świece niesione na początku są znakiem Chry-
stusa, który prowadzi nas do Ojca.

Zgodnie z tradycją, w procesji może być niesiony rów-
nież Ewangeliarz – znak Chrystusa-Słowa Wcielonego.

Ze względu na charakter procesji nie powinno się 
nieść niczego, co nie podkreśla jej symbolicznego zna-
czenia.

Nie wchodzimy procesjonalnie wszyscy razem. Nato-
miast śpiew i pozycja stojąca wyrażają nasze włączenie 
się w procesję.

Pieśń towarzysząca procesji ma umocnić jedność zgro-
madzonych oraz wprowadzić w tajemnicę, która będzie 
za chwilę celebrowana, w treści przeżywane w danym 
okresie liturgicznym lub w święto.

Pozycja stojąca wyraża gotowość wyjścia naprzeciw 
Pana, przychodzącego do swego ludu.

Źródło: www.archidiecezjalodz.pl

U początków Kościoła, kiedy wiele elementów liturgii mieszało się jeszcze z kultem 
pogańskim, dzwonki stosowano podczas celebracji w celu... odpędzania złych duchów.

Dopiero w średniowieczu nadano im symbolikę, a później także konkretny cel. Księga 
Wyjścia wspomina o złotych dzwonkach, które Bóg kazał Mojżeszowi zawiesić na stroju 
acykapłana po to, „aby słyszano dźwięk, gdy będzie wchodził do Miejsca Święte

go przed oblicze Pana i gdy będzie wychodził” (Wj 28, 35). Na podstawie tego fragmentu (oraz podobnego 
z Mądrości Syracha 45, 9) przyjęło się wyjaśnienie, że dzwonki są wezwaniem do modlitwy, oznajmieniem 
istotnego momentu celebracji, a także symbolem głoszenia Ewangelii.

Dziś dzwonki pełnią głównie rolę praktyczną – oznajmiają początek procesji wejścia, ukazanie świętych 
Postaci (podczas konsekracji i przed Komunią) oraz zakończenie obrzędów Komunii Świętej, tj. moment 
schowania konsekrowanych Hostii do tabernakulum.

Ciekawostki o dzwonkach w liturgii
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biskup antoni kazimierz
ostrowski

z dzieJów parafii

Urodził się 29 V 1713 r. w Ostrowie pod Magnusze-
wem w ziemi czerskiej. Był synem Ludwika, chorążego 
pancernego, właściciela części Ostrowa, i Katarzyny ze 
Służewskich. Z powodu ubóstwa rodziców wcześnie 
musiał zarabiać na życie. Początkowo pomagał rodzicom 
w gospodarstwie. Mając kilkanaście lat dostał się do 
szkół pijarskich w Górze, a potem w Drohiczynie, lecz 
ich nie ukończył. Zaciągnął się jako towarzysz w szeregi 
konfederacji dzikowskiej w 1734 r. Potem wstąpił do se-
minarium duchownego księży misjonarzy w Warszawie. 
W 1736 r. otrzymał święcenia kapłańskie. Dzięki poparciu 
misjonarzy dostał się na dwór kardynała Jana Lipskiego, 
biskupa krakowskiego, który z czasem powierzył mu 
administrację rozległych dóbr. Ostrowski wykazał wiel-
ką biegłość w gospodarowaniu tym majątkiem i pod-
niósł jego dochodowość. Dzięki protekcji bp. Lipskiego 
otrzymał liczne beneficja kościelne. W 1736 r. został 
kanonikiem łuckim, w 1737 r. plebanem goszczyńskim 
i proboszczem mniszewskim. W 1738 r. został zainsta-
lowany na kanonię katedralną poznańską, a także na 
gnieźnieńską. W 1739 r. uzyskał też probostwo stopnickie 
w Sandomierskim, a potem kanonię warszawską.

Po śmierci bp. Lipskiego Ostrowski pozostał na dwo-
rze jego następcy bp. Andrzeja Stanisława Załuskiego. 
Stał się jego ulubieńcem i prawą ręką. Często towa-
rzyszył mu w podróżach. Zyskał też protekcję u innych 
Załuskich, zwłaszcza u Józefa, dzięki któremu uzyskał 
koadiutorię kustodii warszawskiej przy kolegiacie św. 
Jana (1 VII 1743). Następnie został plebanem garwoliń-
skim i prepozytem szpitala św. Anny w Garwolinie oraz 

prepozytem w Mątwach. W 1747 r. został 
kanonikiem krakowskim i kapituła wybrała go 
na deputata do Trybunału Koronnego na ka-
dencję w latach 1747–1748. Był sekretarzem 
Trybunału do spraw duchownych i posłował 
do króla. Prowadził wówczas wystawny tryb 
życia, wydawał uczty i bale, zyskując popular-
ność wśród drobnej szlachty i przyjaźń osób ze 
sfer wyższych. 31 XI 1750 r. biskup poznański 
Teodor Czartoryski powołał go na stanowisko 
oficjała generalnego w archidiakonacie war-
szawskim. Zamieszkał wówczas w Warszawie, 
a polecony przez biskupa królowi i braciom 
Augustowi i Michałowi Czartoryskim stał się 
zwolennikiem partii dworskiej. Dzięki jego 
staraniom kolegiata warszawska św. Jana 
została odnowiona, a ponadto dobudowano 
skarbiec, zakrystię i kapitularz. 

W czasie sejmu grodzieńskiego w 1752 r. 
król August III mianował Ostrowskiego bisku-
pem inflanckim, a 3 XI Akademia Krakowska 
nadała mu dyplom doktora obojga praw. Kon-
sekracja odbyła się w Iłży 2 VI 1753 r. Konse-
kratorem był bp A. S. Załuski. W 1758 r. został 
koadiutorem diecezji kujawskiej z prawem 

następstwa przy biskupie Antonim Sebastianie Dem-
bowskim. Ostrowski wyręczał Dembowskiego w obo-
wiązkach kościelnych i zarządzie dobrami. 3 VIII 1758 r. 
otrzymał Order Orła Białego. Wyraził swoje uznanie dla 
Stanisława Konarskiego po wydaniu przez niego O sku-
tecznym rad sposobie, wypowiadając się jako zwolennik 
naprawy sejmu w duchu tych idei. Po śmierci bp. Dem-
bowskiego w r. 1763 objął samodzielne rządy diecezją. 
Na tym stanowisku uporządkował i rozbudował kan-

Pałac prymasowski w Skierniewicach
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Herb Grzymała

celarię, zapoczątkował nowy 
sposób prowadzenia akt, do 
dokumentów urzędowych.

 Zaczął wprowadzać język pol-
ski. Postarał się o zorganizo-

wanie oddzielnej sufra-
ganii dla Pomorza, która 
przetrwała do 1799 r. 
W 1765 r. przeprowadził 
pomiar wszystkich dóbr 

biskupich oraz rewizję 
uprawnień dzierżawców 
i powinności poddanych. 

W 1774 r. dobrał sobie na 
koadiutora Józefa Rybińskiego. 

Podczas bezkrólewia po śmierci Augu-
sta III popierał kandydaturę Stanisława Poniatowskiego 
do tronu. Wraz z innymi przedstawicielami obozu Czar-
toryskich podpisał list z podziękowaniami do carycy za 
przysłanie wojsk rosyjskich do Polski. Dnia 6 IX 1764 r. 
uczestniczył w elekcji Stanisława Augusta. Na posiedze-
niu Rady Senatu 10 I 1765 r. sprzeciwił się projektowi, 
by duchowieństwo ponosiło część kosztów na utrzy-
manie stałego przedstawiciela w Rzymie. Mianowany 
przez króla komisarzem do odebrania przysięgi wierności 
od Gdańska, Elbląga i Torunia, spełnił tę misję w maju 
i czerwcu 1765 r. 

W 1767 r. został powołany do delegacji dla podpisa-
nia traktatu z posłem rosyjskim Repninem. 24 II 1768 r. 
podpisał traktat wieczysty między Polską a Rosją. W tym 
czasie wykazywał chwiejność w sprawach politycznych 
i słaby charakter. Przechodził na pozycje skrajnego uza-
leżnienia od dyspozycji posła rosyjskiego. W początkach 
1771 r. wszedł do powołanej z inicjatywy ambasadora 
rosyjskiego M. Wołkońskiego tzw. Rady patriotycznej, 
która miała przeprowadzać pacyfikację kraju pod kie-
runkiem ambasadora. 

W 1771 r. po opuszczeniu przez Gabriela Podoskie-
go Warszawy Ostrowski, jako najstarszy z senatorów 
duchownych, przez prawie siedem lat pełnił w zastęp-
stwie funkcję prymasa. W procesie 15 XI 1771 r. potępił 
sprawców porwania króla. 

Jako biskup kujawski posiadał w Wolborzu okazałą 
rezydencję. W 1773 r. na podstawie projektów architekta 
F. Placidi dokonał przebudowy pałacu w stylu późnoba-
rokowym oraz założył przy nim rozległy park barokowy. 
Zbudował również w Wolborzu kościół i murowany 
szpital przy kolegiacie. Wzniósł tam murowany ratusz, 
wiele kamienic, wybrukował ulice miasta. We Włocław-
ku wzniósł nowy pałac biskupi, w którym podejmował 
w dniach 3–6 VI 1775 r. Stanisława Augusta Poniatow-
skiego. Wyjednał przyłączenie do diecezji kujawskiej 
Wolborza, 7 sąsiednich parafii z kościołem franciszka-
nów w Smardzewicach, należących do arcybiskupstwa 
gnieźnieńskiego. Według obliczeń z 1774 r. od chwili 

objęcia rządów w diecezji uzyskał dwukrotne zwiększenie 
dochodów z dóbr biskupich. 

Po śmierci prymasa Podoskiego został mianowany 
19 IV 1777 r. arcybiskupem gnieźnieńskim. Jednocze-
śnie otrzymał opactwo tynieckie i lędzkie. We wrześniu 
1777 r. zarządził wizytacje dziekańskie i generalne i wydał 
nowe instrukcje do ich przeprowadzenia. Nakazywał 
w nich m.in. większą troskę o szkoły parafialne. Zalecił 
też uporządkowanie kapituły. Uroczysty ingres do ka-
tedry odbył 23 VII. Jako prymas rezydował w Skiernie-
wicach, gdzie w 1780 r. rozbudował pałac arcybiskupi 
wg projektu E. Schrögera i urządził okazałą rezydencję. 
W 1781 r. ufundował w Skierniewicach klasycystyczny 
kościół zaprojektowany także przez Schrögera. W Gnieź-
nie odrestaurował kościół metropolitalny i pokrył jego 
wieże blachą miedzianą. Zainicjował też budowę semi-
narium duchownego przeznaczając na ten cel okazałą 
sumę. W Łowiczu wystawił dom dla księży emerytów. 
Przebudował i wyposażył pałac arcybiskupi w Warszawie.

9 VI 1782 r. wyjechał na kurację do Altwässer na Śląsk, 
a jesienią do Frankfurtu nad Menem, gdzie wobec po-
gorszenia zdrowia odnowił swój testament. Interesował 
się żywo sprawami diecezji prowadząc korespondencję 
ze swoim zastępcą kanonikiem Kasprem Szajorskim i ka-
pitułą gnieźnieńską. Wiosną 1784 r. wyjechał do Paryża, 
gdzie zwołane konsylium najwybitniejszych lekarzy już 
nie zdołało mu pomóc. Zmarł w Paryżu 26 VIII 1784 r. 
Zgodnie ze swą wolą został pochowany w kościele św. Lu-
dwika przy Luwrze w Paryżu, a jego serce zostało prze-
wiezione do Skierniewic i 5 XI 1784 r. złożone w kościele 
parafialnym we wspaniałym grobowcu wykonanym 
przez rzeźbiarza J. Monaldiego wg projektu Schrögera, 
który Ostrowski przygotował sobie za życia. 

Oprac. na podstawie Polski Słownik Biograficzny, t. 24, 
s. 540–546.

Nagrobek prymasa A. K. Ostrowskiego w kościele pw. św. Jakuba 
w Skierniewicach
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zapomniane nagrobki gotyckie z katedry włocławskiej (cz. 1)

W katedrze włocławskiej znajduje się wiele zabytkowych nagrobków i epitafiów. Niektóre z nich, jak tumba 
nagrobna biskupa Piotra z Bnina z warsztatu Wita Stwosza, epitafium bp. Krzesława z Kurozwęk, dzieło Jana Flo
rentyńczyka czy brązowa płyta nagrobna bp. Jana Karnkowskiego wykonana w norymberskim warsztacie Hansa 
Vischera, są powszechnie znane i reprodukowane w wielu albumach poświęconych dawnej sztuce. Natomiast mało, 
zbyt mało, wiemy o najstarszych gotyckich nagrobkach, które do niedawna były niedostrzegane bądź w ogóle 
nieznane. Z najstarszego, średniowiecznego wyposażenia katedry ocalało do naszych czasów, w różnym stanie 
zachowania, tylko dziewięć nagrobków. Źródła pisane wymieniają jeszcze tylko pięć innych, obecnie zniszczonych 
bądź zaginionych. W niniejszym szkicu (w dwóch częściach) przedstawimy sześć „zapomnianych” nagrobków 
gotyckich. Warto wiedzieć, że poza katedrą włocławską, z terenu Kujaw, zachowały się jeszcze tylko dwa inne 
średniowieczne nagrobki – po jednym w Kruszwicy i Brześciu Kujawskim.

Płyta nagrobna biskupa Zbyluta z Gołańczy 
Najstarszy zachowany nagrobek z katedry zamykał 

grób Zbyluta z Gołańczy, zmarłego 31 VII 1383 r. biskupa 
kujawskiego, jednego z budowniczych włocławskiej ka-
tedry. Grób pierwotnie zlokalizowany był w prezbiterium 
przed wielkim ołtarzem. Pisał o nim największy historyk 
średniowieczny Jan Długosz w powstałym przed 1473 r. 
katalogu biskupów włocławskich. Natomiast ojciec na-
szej heraldyki Bartosz Paprocki informuje, iż: „Tegoż Zby-
luta ciało leży we Włocławiu na tumie, na którego grobie 
jest kamień przed wielkim ółtarzem w kurze, herb Topór, 
a około herbu ten tekst: Reverendus dominus Zbylutus 
episcopus Vladislaviensis hic jacet sepultus. Anno 1395 
obit”. Błędną datę śmierci (powinno być 1383) prostuje 
w wydanych po łacinie w 1642 r. żywotach biskupów 
włocławskich, historyk diecezji włocławskiej, kanonik 
Stefan Damalewicz. Inskrypcję z nagrobka bp. Zbyluta 
rejestruje także wybitny polihistor (człowiek bardzo 
uczony) Szymon Starowolski w swoim katalogu napisów 
z „Pomników Sarmatów” (Monumenta Sarmatarum, 
Cracoviae 1655 r.).

Dziś płyta nagrobna bp. Zbyluta z Gołańczy z wyry-
tym pośrodku kolistym medalionem mieszczącym na 
gotyckiej tarczy herb Topór jest już prawie nieczytelna. 
Biegnącej wokół inskrypcji, wobec jej zatarcia, możemy 
się tylko domyślać, ledwie widać: R(everendiss)im(us)  
d(omin)us [S]bilut(us) Ep[iscopus] Wladis[l]a[vien](sis) 
morit(ur) (et) hic [ia]c[e]t sepultus 1[3]8[3]. Po znajdu-
jących się w narożnikach prostokątnej płyty symbolach 
czterech ewangelistów nie ma już prawie śladu.

Płytę usunięto z katedry zapewne w latach sześćdzie-
siątych XX wieku, gdy przystosowywano prezbiterium 
do zmian posoborowych. Przez wiele lat pozostawała 
w zapomnieniu. W 2011 roku, ten liczący ponad 630 lat 
zabytek sztuki sepulkralnej powrócił, po zabiegach kon-
serwatorskich, na dawne miejsce. Obecnie można go 
oglądać w specjalnej podświetlanej niszy w posadzce 
prezbiterium włocławskiej katedry. 

W progu zakrystii włocławskiej katedry
Na jednym z najcenniejszych dzieł sztuki romańskiej 

w Polsce, płycie w posadzce krypty kolegiaty w Wiślicy 
Widoczny narożnik płyty nagrobnej bp. Zbyluta w dniu „odkrycia” 

fot. P. Pawłowski

Fragment ekspozycji nagrobka bp. Zbyluta po konserwacji 
fot. P. Pawłowski
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inskrypcja jest już prawie niewidoczna. Przemysław 
Mrozowski, autor katalogu „Polskie nagrobki gotyckie” 
(Warszawa 1994), który pierwszy bliżej zajął się tym 
nagrobkiem, zdołał z zachowanego napisu odczytać 
tylko pojedyncze sylaby: […]pe[…..]venl dn[…]. Dawna 
lokalizacja tej płyty mającej pierwotnie ok. 200x100 cm, 
nie jest znana. Na zachowanym fragmencie (prawy 
górny narożnik o wymiarach 101x51 cm), przy dobrym 
bocznym oświetleniu widać zarys postaci, która lewą 
ręką przyciska do piersi księgę. Po zarysie sutanny i deta-
lach almucji, tj. pelerynki z kapturem używanej dawniej 
przez duchownych, można domyślać się, że wyobrażona 
postać to jakiś uczony włocławski kanonik. Nic więcej 
nie można obecnie ustalić. Widocznie kanonik ten ma 
na zawsze pozostać anonimowym, jak setki i tysiące 
jemu podobnych cichych i skromnych pracowników 
winnicy Pana.

Będąc w katedrze włocławskiej, warto spoglądając na 
tę nagrobną płytę „wrośniętą” w posadzkę, zadumać się 
nad upływem czasu i nieuchronnym przemijaniem. Jej 
lokalizacja w progu drzwi ma dodatkową bogatą symbo-
likę przejścia. Wszak drzwi i progi symbolizują przejście 
ze sfery profanum do sfery sacrum. 

Piotr Pawłowski

pod postaciami modlących się postaci widnieje inskryp-
cja: HI CONCULCARI QUERUNT UT IN ASTRA LEVARI 
POSSINT ET PARITER VE…, co można przetłumaczyć jako: 
[wyobrażeni zmarli] modlący się, pragną być deptani, 
aby dostać się do nieba. Ciekawym, choć zapewne przy-
padkowym przykładem tej starochrześcijańskiej wiary 
w descensus (odejście, zstąpienie [do podziemi], śmierć) 
i ascensus (wspinanie się, przedostanie się na górę [do 
Nieba], jest stara gotycka płyta nagrobna znajdująca 
się w progu przejścia z południowej zakrystii do prezbi-
terium włocławskiej katedry. Anonimowy dziś, zmarły 
w XV w., zapewne jakiś włocławski kanonik, dostępuje 
tu, nie tylko w przenośni, ścierania pychy w celu zyskania 
zbawienia. Leżąca na ciągu komunikacyjnym, pomiędzy 
zakrystią a prezbiterium płyta nagrobna tak „wtopi-
ła się w codzienność”, że mało kto zwraca już na nią 
uwagę. Niesłusznie, gdyż jest ona drugim najstarszym 
zabytkowym (gotyckim) nagrobkiem naszej katedry. 
Nagrobek ten nie miał dotąd specjalnego szczęścia do 
historyków sztuki. „Katalog Zabytków Sztuki w Polsce”, 
ledwo go wymienia, a wydawałoby się, że szczegółowy 
„Corpus Inscriptionum Poloniae” – podstawowy katalog 
dawnych inskrypcji – w ogóle go nie odnotowuje. Zacho-
wana na tym nagrobku, a właściwie na jego fragmencie 

Nagrobki kanoników: Krystyna z Bowentowa, Piotra z Kuczborka i Piotra Dolskiego. Rekonstrukcje S. Cercha i P. Mrozowski
Nagrobek NN. Kanonika, z progu zakrystii. Rekonstrukcja P. Mrozowski

Kościół ma głęboki szacunek dla dziejów Narodu. Skrzętnie zbieramy okruchy dziejowe, jak okru-
chy ewangeliczne, bo są one zawsze pożywne. Najdrobniejsza okruszyna Ewangelii żywi ducha. 
Podobnie okruchy dziejów Narodu są siewcą jego ducha. Trzeba więc podawać młodemu pokole-
niu to pożywienie, aby Naród nie zatracił związku z dziejami. Naród bez dziejów, bez historii, bez 
przeszłości staje się wkrótce narodem bez ziemi, narodem bezdomnym, bez przyszłości. 

Stefan Kardynał Wyszyński
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kalendarz liturGiczny

23 niedziela zwykła – 6 iX

Czytanie I (Iz 35, 4–7a)
Prorok Izajasz (ur. ok. 765 r.) kreśli w pierwszym czyta-

niu obraz czasów mesjańskich. Będą one obfite w szcze-
gólną łaskawość Bożą. Czasy mesjańskie to okres spe-
cjalnego Bożego zmiłowania i łaski. Prawdę tę oddaje 
prorok w szeregu obrazów, które bardzo przemawiały 
do mieszkańca Wschodu. Stąd Izajasz mówi o „uzdro-
wieniach chorych” i o „obfitości wody”. Cóż mogło być 
bardziej upragnione dla mieszkańca Palestyny, jak nie 
woda, deszcz, którego brak zwiastował niechybny głód? 
Czegóż mogli pożądać niezliczeni na tamtych terenach 
niewidomi, którzy postradali wzrok bądź ulegali różnym 
chorobom oczu ze względu na ciągle obecny w pale-
styńskim powietrzu piaskowy pył pustynny? Pragnęli 
przejrzeć, widzieć, by móc pracować, a nie być skazanymi 
tylko na chleb proszony. Ślepota była w czasach biblijnych 
wręcz chorobą społeczną, stąd prorocy, przedstawiając 
dobrodziejstwa mesjańskie, zawsze na czoło wysuwali 
przywracanie wzroku niewidomym (por. np.: Iz 35, 5n; 
61, 1; Mt 11, 5; Łk 7, 21–22).

W epoce mesjańskiej – jak zapowiada Izajasz – spełnić 
się mają wszystkie godziwe ludzkie pragnienia, mają być 
uleczone wszelkie ludzkie biedy. Chrystus, odpowiadając 
na pytania o swoją działalność dwóch uczniów Jana 
Chrzciciela przybyłych z Acherontu, stosuje prorocką 
charakterystykę zbawienia mesjańskiego. „Idźcie i do-
nieście Janowi, co słyszycie i na co patrzycie: ślepi widzą, 
chromi chodzą, trędowaci doznają oczyszczenia, głusi 
słyszą […]” (Mt 11, 4–5). Uzdrowienie głuchoniemego, 
o którym wspomina dzisiejsza ewangelia, leży również 
w perspektywie Izajaszowej zapowiedzi.

Czytanie II (Jk 2, 1–5)
List św. Jakuba Apostoła (zwanego też Młodszym), 

pierwszego biskupa Jerozolimy zamęczonego w 62 r., 
porusza szereg praktycznych spraw życia chrześcijańskie-
go. Wśród wielu pouczeń, zachęt i napomnień Apostoł 
szczególnie mocno podkreśla konieczność pełnienia 
dobrych uczynków, co stało się przyczyną odrzucenia 
tego pisma przez Lutra, który negował wartość i potrzebę 
dobrych uczynków w życiu chrześcijanina. Dobre uczyn-
ki – streśćmy naukę Jakuba – są wyrazem żywej wiary 
i obejmują wszystkich, niezależnie od pozycji społecznej, 
statusu majątkowego czy zajmowanego stanowiska. 
We fragmencie dziś czytanym Apostoł bardzo mocno 
podkreśla, że wiara nie ma względu na osoby. Św. Jakub 
nawiązuje tu do sytuacji często spotykanej na dworach 
wschodnich monarchów, na których istniały bardzo 

rozbudowane systemy wzajemnego podporządkowania, 
a tym samym związanych z tym praw i obowiązków, przy-
wilejów i wyróżnień. Wiara, która tworzy z chrześcijan 
nową wspólnotę w Chrystusie, nie dopuszcza, by jedni 
wynosili się nad drugich. Przed Bogiem bowiem wszyscy 
są równi i nie ma On względu na osoby, lecz miły Mu jest 
ten, kto pełni Jego wolę.

Ewangelia (Mk 7, 31–37)
Dwie stare metropolie syrofenickie jako jedne z miast 

pogańskich były terenem nauczania Zbawiciela. W pobli-
żu Sydonu uzdrowił Chrystus córkę „niewiasty kananej-
skiej” (Mt 15, 22–28), sami zaś Sydończycy, usłyszawszy 
o nauczaniu Chrystusa, chętnie do Niego przybywali aż 
do Galilei (Mk 3, 8). Łukasz, skwapliwy historyk, notuje 
też, iż „wielkie mnóstwo ludu […] z wybrzeża Tyru i Sy-
donu przychodziło […], by Go słuchać i znaleźć uzdro-
wienie ze swych chorób” (Łk 7, 17–18). Wspomniany 
w Ewangelii Dekapol (deka = dziesięć; polis = miasto), 
czyli Dziesięciogrodzie to konfederacja dziesięciu miast 
hellenistycznych, wśród których znaczniejsze to: Dama-
szek, Scytopolis (dziś: Beisan) i Filadelfia (dziś: Amman). 
Miasta te etnicznie bardzo zróżnicowane, w większości 
zamieszkałe przez ludność niesemicką i posiadające dale-
ko posuniętą autonomię, zwłaszcza kulturalną, podlegały 
władzy królów żydowskich. Mateusz w swojej Ewangelii 
zaznacza, że już od początku działalności szły za Chry-
stusem „liczne tłumy z Dekapolu” (Mt 4, 25). 

W Dekapolu Chrystus dokonał dwóch cudów: uzdro-
wił opętanego (Mk 5, 1–20) oraz głuchoniemego, które 
to wydarzenie przekazuje dzisiejsza ewangelia. Opis 
ewangeliczny przekazuje dosłowne aramejskie słowa-
Chrystusa wypowiedziane przy tej okazji: Effetha (albo: 
Effatha), co wskazuje na niezwykłą staranność i dokład-
ność ewangelistów w relacjonowani nauk i wydarzeń. 
Jest to jeden z dowodów na to, że nauczanie Chrystusa 
dotarło do nas w swoim autentycznym brzmieniu i nie 
zostało zniekształcone. 

Jezus wziął głuchoniemego na bok, „włożył palce 
w jego uszy i śliną dotknął mu języka” (Mk 7, 33). Ze-
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wnętrzne te czynności – dla nas może nieco dziwne 
– miały pobudzić wiarę chorego, który nie mógł słyszeć 
przemawiającego Mistrza z Nazaretu. Nie zapominaj-
my bowiem, że ilekroć Jezus dokonywał cudu, zawsze 
wymagał najpierw wiary od tego, który miał otrzymać 
Boże zmiłowanie. „Nie bój się, wierz tylko” (Mk 5, 36) – 
mówił do Jaira, przełożonego synagogi. „Według waszej 
wiary niech się wam stanie” (Mt 9, 29) – zwrócił się do 
dwóch niewidomych pod Jerycho.

„Zaprawdę powiadam wam: nawet w Izraelu nie 
znalazłem tak wielkiej wiary” (Mt 8, 10) – powiedział 
o setniku z Kafarnaum, który przybył prosić o zdrowie 
dla swego sługi. W głuchoniemym poprzez zmysł dotyku 
Jezus pragnie najpierw wzbudzić wiarę w swoją boską 
moc. Użycie śliny jest jednym z orientalnych realiów 
dziś już niezrozumiałych. Starożytni żywili przeświad-
czenie o leczniczych właściwościach śliny niektórych 
ludzi i zwierząt. Przekonaniu temu dają wyraz wybitni 
historycy rzymscy, jak: Tacyt (55–120; Hist. 4, 81), Swe-
toniusz (70–140; Vita Vespas. 7, 2–3) czy Dion Kasjusz 
(155–235; Hist. rom. 65, 8).

24 niedziela zwykła – 13 iX

Czytanie I (Iz 50, 5–9a)
Nieznany z imienia prorok (zwany umownie Dru-

gim Izajaszem), którego dzieło dołączono później do 
nauk proroka Izajasza (ur. ok. 765 r.), odegrał wielką rolę 
w czasie niewoli babilońskiej (VI w.). Pocieszał bowiem 
wygnańców izraelskich zrozpaczonych utratą niepodle-
głości i zburzeniem świątyni. Swoje nauki zawarł w tzw. 
Księdze Pociech, która stanowi dziś końcową część Księgi 
Izajasza (rozdziały 40–55). Szczególnie piękne są tzw. 
cztery kantyki o Słudze Jahwe, w których ów nieznany 
prorok opisuje poniżenie i cierpienia przyszłego Mesjasza. 
Naród, patrząc na wzgardę „tego, który miał przyjść”, 
znosił przez to łatwiej swoje upokorzenia w niewoli 
babilońskiej. Owe kantyki, z których trzeci prezentuje 
dzisiejsza liturgia, uchodziły w myśli religijnej judaizmu 
za teksty typowo mesjańskie, za zapowiedzi dotyczące 
przyszłego Mesjasza. W Nowym Testamencie wielokrot-
nie znajdujemy nawiązanie do kantyków deuteroizajań-
skich w zastosowaniu do Jezusa Chrystusa. Zniewagi, 
cierpienia i upokorzenia Sługi Jahwe (hebr. ebed Jahwe), 
o których mówi Księga Izajasza, znalazły swą najpeł-
niejszą realizację w Osobie, a zwłaszcza w Męce Jezusa 
Chrystusa (por.: Mt 26, 67; J 9, 9; Mk 14, 65). Według 
Mateusza, który w swoim dziele wykazuje, że w Osobie 
Jezusa z Nazaretu zrealizowały się wszystkie zapowiedzi 
mesjańskie Starego Testamentu, słowa trzeciego kantyku 
Drugiego Izajasza spełniły się w momencie, gdy Chrystus 
został wyszydzony przez służbę świątynną (Mt 26, 67) 
oraz cierniem ukoronowany i zelżony przez żołnierzy 
rzymskich (Mt 27, 30).

Czytanie II (Jk 2, 14–18)
Apostoł Jakub we fragmencie dziś czytanym podejmu-

je problem związku wiary z uczynkami. Prawdziwa wiara 
winna objawiać się w dobrych czynach chrześcijanina. 
I dziś niejednokrotnie spotkać się można z twierdzeniami: 
ksiądz jest księdzem przy ołtarzu, lub: wierzę, ale nie 
praktykuję. W świetle natchnionej nauki Jakuba widać, 
że opinie takie są głęboko fałszywe.

Autor listu nie twierdzi przy tym, że wiara zawsze 
objawia się w dobrych uczynkach, podkreśla jednak 
ścisły związek żywej wiary z jej praktycznym uzewnętrz-
nieniem. Trzeba zaznaczyć, że nauka Jakuba Apostoła 
pozostaje w ścisłym związku z twierdzeniami całej Biblii 
na temat wiary i związanych z nią uczynków. Sam Chry-
stus Pan w kazaniu na Górze mówił, że nie wystarczy 
wołać tylko „Panie, Panie”, nie wystarczy tylko słuchać 
Jego słów – takie postępowanie byłoby bowiem budo-
waniem domu na piasku (por. Mt 7, 21–27). Podobnie 
św. Jan Chrzciciel w swojej katechezie wołał, że „każde 
drzewo, ktore nie wydaje dobrego owocu, będzie wycięte 
i w ogień wrzucone” (Łk 3, 9). Podobnie jak Jakub również 
i Jan Chrzciciel zachęcał, by ten, który posiada żywność, 
podzielił się z tym, który nie ma (Łk 3, 11). Także św. 
Paweł wielokrotnie podkreślał związek wiary z dobrymi 
uczynkami (por. np.: 1 Kor 13, 3; Ga 6, 6–10; Kol 3, 23–25).

Ewangelia (Mk 8, 27–35) 
Położona u stóp Hermonu Cezarea została zbudowana 

na cześć cezara Augusta przez tetrarchę Iturei i Tracho-
nicji – Heroda Filipa, syna Heroda Wielkiego w roku 2 
przed Chr. Na potężnej skale nad miastem wznosiła się 
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wspaniała świątynia Augusta wzniesiona jeszcze przez 
Heroda Wielkiego. Przechodząc tamtędy, Jezus zapytał 
uczniów, za kogo uważają Go ludzie. Apostołowie rela-
cjonują obiegowe zapatrywania: jedni utrzymywali, że 
jest On Janem Chrzcicielem, ktory powstał z martwych, 
inni, że Jeremiaszem, prorokiem z VII, VI wieku. Byli i tacy, 
którzy upatrywali w Jezusie proroka Eliasza (IX w.). Prorok 
ten według nauki rabinistycznej miał powtórnie przyjść 
na ziemię jako Poprzednik Mesjasza. Pozostali wreszcie 
uważali Jezusa za jednego z wielu proroków, których 
działalnością miały być naznaczone czasy mesjańskie. 
Piotr – jak wiemy to z dokładniejszej relacji Mateusza 
(16, 13–22) – wyznaje za specjalną łaską Bożą wiarę 
w bóstwo i mesjańską godność Jezusa. Jak jednak Piotr 
wyobrażał sobie mesjanizm, świadczy jego interwencja 
po zapowiedzi Chrystusa na temat własnej męki. W kon-
cepcji Piotra mesjanizm miał mieć charakter zwycięski 
w sferze stosunków doczesno-politycznych. Zarówno 
dla Piotra, jak i dla całej synagogi, nie do przyjęcia była 
postać Mesjasza cierpiącego, działającego w sferze we-
wnętrzno-moralnej.

25 niedziela zwykła – 20 iX

Czytanie I (Mdr 2, 12.17–20)
Księga Mądrości – ostatnia księga kanoniczna Sta-

rego Testamentu – podejmuje szeroko zagadnienie 
eschatologii, czyli sądu, życia przyszłego oraz wiecznej 
nagrody i kary sprawiedliwych i niesprawiedliwych. 
Szczególnie plastycznie autor Księgi Mądrości opisuje 
nieskończone męki bezbożnych i chwałę oraz pozagro-

bowe szczęście sprawiedliwych. Na tle tych rozważań 
autor kreśli sylwetkę Sprawiedliwego, prześladowanego 
i doświadczanego. Począwszy od ojców Kościoła, komen-
tatorzy w cierpiącym Sprawiedliwym z Księgi Mądrości 
upatrywali obraz przyszłego Mesjasza. I aczkolwiek 
trudno dociec, czy rzeczywiście autor starotestamen-
talny miał na myśli Zbawiciela, to jednak nie można 
zaprzeczyć, że w podobny sposób jak ze Sprawiedliwe-
go, naigrawają się z Pana Jezusa stojący pod krzyżem 
(Mdr 2, 13 = Mt 27, 40). Słowa z pierwszego czytania: 
„Jeśli bowiem sprawiedliwy jest synem Bożym, Bog 
ujmie się za nim i wyrwie Go z ręki przeciwników”, po-
wtarzają się jak echo w obelgach miotanych przeciw 
wiszącemu na krzyżu Jezusowi: „Innych ocalał, siebie nie 
może ocalić. Jest królem Izraela: niechże teraz zejdzie 
z krzyża, a uwierzymy Mu. Zaufał Bogu: niechże Go teraz 
wybawi, jeśli Go miłuje, przecież powiedział: Jestem 
Synem Bożym” (Mt 27, 42–43; por. Ps 21, 9). Warto też 
dorzucić, że obraz cierpiącego Sprawiedliwego z Księgi 
Mądrości zawiera liczne analogie do doświadczonego 
srodze Sługi Jahwe. Podobnie jak w kantykach o Słudze 
Cierpiącym, tak i w tekście Księgi Mądrości szczególnie 
rzucają się w oczy: cichość, cierpliwość i niewinność 
cierpiącego Sprawiedliwego – Mesjasza.

Czytanie II (Jk 3, 16 – 4, 3)
Jakub Apostoł uwrażliwiony jest szczególnie w swoich 

naukach na zagadnienie zgodności wiary z praktycznym 
postępowaniem. Dziś Apostoł podaje nam charaktery-
stykę prawdziwej mądrości, która jest skutkiem wia-
ry. Wskazuje też na rozliczne grzechy siejące niepokój 
i zamęt w duszy chrześcijanina. Podstawą wszelkich 
występków i pożywką dla wszystkich wad są – zdaniem 
Jakuba – chciwość i pycha. 

Rzecz znamienna, że w tym stwierdzeniu Apostoł po-
zostaje w zupełnej zgodności z etyczną myślą pogańską. 
Dwaj wybitni moraliści epoki rzymskiej: Seneka (De ira 
3, 35, 1) i Cyceron (De fin. bon. et mal. 1, 13, 43) również 
źródło wszelkiego zła upatrują w nieograniczonym po-
żądaniu rzeczy materialnych. Jakub zaznacza, że nawet 
w swoich modlitwach ludzie opanowani chciwością 
proszą o rzeczy niegodziwe, troszcząc się tylko o zaspo-
kojenie swoich grzesznych pragnień. Tymczasem modli-
twy uwzględniające tylko własne interesy i pożądania 
znalazły dezaprobatę nawet u pogan (por.: Seneka Ep. 
10, 5). Na pożądliwość jako siłę wprowadzającą nie-
ład i zamieszanie w stosunkach między ludźmi wska-
zywali też dwaj wybitni historycy rzymscy: Salustiusz 
(86–35 przed Chr., Catil. 2) i Tacyt (55–120 po Chr., Hist. 
4). Z przykładów tych widzimy jak Jakub dbały był nie 
tylko o nawiązanie kontaktu z myślą pogańską, ale jak 
cenił jej rzetelny dorobek i owoce poszukiwania prawdy. 
Również dziś my, chrześcijanie, ubogacić się możemy nie 
tylko dorobkiem intelektualno-moralnym innych wyznań 
i religii, ale nawet niewierzących.Ch

ry
st

us
 w

 ci
er

ni
ow

ej
 k

or
on

ie
, H

an
s 

Br
ei

nl
in

ge
r, 

19
58



1919

Ewangelia (Mk 9, 30–37)
Ewangelia ukazuje jak, nawet bliscy, uczestnicy dzieła 

Chrystusowego nie mogli pojąć duchowego i moralnego 
charakteru Jego działalności i nauczania. Oczekiwania 
mesjańskie czasów Chrystusowych miały tak zdecydo-
wany charakter polityczny i nacjonalistyczny, że nawet 
grono Dwunastu niełatwo mogło oswoić się z myślą, że 
królowanie Jezusowe jest „nie z tego świata”. Tymcza-
sem w królestwie Bożym panuje różny od ziemskiego 
porządek: w nim ostatni jest pierwszym, a służący jest 
władcą. Wszelkie królowanie pod sztandarem Chrystusa 
jest niczym innym jak służeniem. II Sobór Watykański na 
nowo przypomniał z całą mocą ewangeliczną prawdę, 
że władza w Kościele jest służbą.

26 niedziela zwykła – 27 iX

Czytanie I (Lb 11, 25–29)
Bóg zesłał swego Ducha na 72 starszych wybranych 

przez Mojżesza. Skutkiem owego zesłania było, że „za-
częli oni prorokować”. W Starym Testamencie prorok to 
ten, który przemawia w imieniu Boga. Ubocznie tylko 
z działalnością prorocką łączy się sprawa przepowiadania 
przyszłości i to wtedy, gdy dotyczy idei mesjańskiej. Tak 
więc, gdy jest mowa, że siedemdziesięciu dwóch proro-
kowało, znaczy to, że przemawiali w Imię Boże, stali się 
narzędziami w planach Pana. Mojżesz pragnie – prze-

ciwstawiając się Jozuemu – „aby cały lud prorokował”. 
W słowach tych tkwi głęboka myśl. Mojżesz pragnie, aby 
wszyscy otrzymali – tak jak starcy – Ducha Bożego, aby 
cały naród był sługą Jahwe, aby cały naród przemawiał 
w Imię Boże. Mojżesz nie doczekał się realizacji swego 
pragnienia. Dopiero Drugi Mojżesz – Chrystus Pan sprawił, 
że Duch Boży zstąpił na cały Lud Boży, aby lud ten mógł 
prorokować, czyli przemawiać w imieniu Boga samego. 
Zesłanie Ducha Bożego na 72 mężów wybranych przez 
Mojżesza jest więc zapowiedzią Zesłania, które dokonało 
się – poprzez Drugiego Mojżesza – w Wieczerniku.

Czytanie II (Jk 5, 1–6)
W słowach przypominających nauczanie proroków 

Starego Testamentu św. Jakub gani życie i postępowa-
nie bogaczy. Symbolem bogactwa na biblijnym Wscho-
dzie były nie tylko szlachetne kruszce i perły, ale i szaty. 
Wschodnie szaty i narzuty, ze względu na swe piękno, 
do dziś zresztą bywają przedmiotem pożądania wielu 
ze współczesnych. Mówiąc o rdzy na srebrze i złocie, 
Apostoł ma na myśli patynę pokrywającą te kruszce, gdy 
bogacze trzymają je schowane i nieużywane. Gwałtowne 
potępienie bogactwa w tekście św. Jakuba, bierze się 
z przeświadczenia o nieuczciwości i krzywdzie ludzkiej, 
które są owego bogactwa źródłem. Słowo „rzeź” (gr. sfa-
ge), którym posługuje się Jakub, używano w odniesieniu 
do zabijania zwierząt. Należy więc dostrzec dodatkową 
ironię ze strony autora, który mówiąc o „dniu rzezi”, czyli 
dniu sądu dla bogaczy, kojarzy go sobie z rzezią bydła. Ów 
dosadny sarkazm natchnionego autora sprawił nawet, 
że wczesnochrześcijańscy kopiści Listu Jakuba, zgorszeni 
dosadnością wyrażenia, próbowali je nieco łagodzić, 
używając eufemizmów. Tak na przykład w rodzinie ko-
deksów etiopskich spotykamy stonowanie Jakubowego 
wyrażenia przez dodanie porównania: „utuczyliście swe 
serca (i tu wtrącił kopista swoją glosę: jak ten, kto tuczy 
wołu) na dzień rzezi”.

Ewangelia (Mk 9, 38–48)
Używając oczywistej hiperboli literackiej (odcięcie 

kończyn czy wyłupanie oka), chce powiedzieć Chrystus 
Pan, że nie ma ceny tak wysokiej, której nie byłoby warto 
dać za nasze zbawienie. Wyrażenie „robak nie umiera” 
było zadomowionym w codziennym języku wyrażeniem 
starotestamentalnym na oznaczenie wiecznej kary, na 
oznaczenie utraty zbawienia. W „maluczkich” jedni ko-
mentatorzy widzą najniższe warstwy społeczeństwa, 
drudzy zaś przede wszystkim nieletnich i dzieci. Zgorsze-
nie maluczkich przywołuje, dla określenia jego wagi, ob-
raz kamienia młyńskiego. Chodzi tu o dolny kamień żaren 
spotykanych w każdym palestyńskim domu. Kamień ten 
miał otwór, poprzez który zsypywała się zmielona mąka. 
Dla pokarania gorszyciela przez otwór owego kamienia 
miałaby być przewleczona lina dla łatwiejszego wyko-
nania należnej gorszycielowi kary.
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14–30.07 – Oaza w Rycerce Górnej

W w dniach 14–30 lipca młodzież parafii katedralnej 
uczestniczyła, podobnie jak w ubiegłych latach, w Oazie 
w Rycerce Górnej.

z życia parafii lipiec/
sierpień

2015

05.08 – XXIV Piesza Pielgrzymka 
Lubawska

We środę 5 sierpnia gościliśmy w naszej parafii XXIV 
Pieszą Pielgrzymkę Lubawską. Po Mszy Świętej o godz. 
8.00 pielgrzymi zostali podjęci śniadaniem. Szczególne 
podziękowania należą się młodzieży oazowej, dzięki 
której 200 uczestniczących w pielgrzymce osób zostało 
sprawnie nakarmionych.

06.08 – 27. Piesza Pielgrzymka  
Włocławska na Jasną Górę

W czwartek 6 sierpnia już po raz 27. wyruszyła na 
Jasną Górę Piesza Pielgrzymka Diecezji Włocławskiej. 
Mszy Św. rozpoczynającej pątniczy szlak o godz. 6.00 
przewodniczył Pasterz Diecezji. Podczas Eucharystii mo-
dliliśmy się także za Prezydenta RP, pana Andrzeja Dudę 
w dzień zaprzysiężenia.

W łączności z pielgrzymami od 6 do 13 sierpnia po 
każdej Mszy św. wieczornej wspólnota parafii katedralnej 
modliła się Apelem Jasnogórskim.
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28.08 – W intencji beatyfikacji  
Kard. Stefana Wyszyńskiego

W piątek 28 sierpnia 
o godz. 16.00 w kaplicy 
Matki Bożej Śnieżnej zo-
stała odprawiona Msza 
Święta w intencji rychłej 
beatyfikacji Kardynała 
Stefana Wyszyńskie-
go. Uczestniczyli w niej 
członkowie Katolickiego 
Stowarzyszenia Civitas 
Christiana oraz ci, którym 
drogie jest dziedzictwo 
zostawione przez Pryma-

sa Tysiąclecia.

14.08 – Adoracja Najświętszego 
Sakramentu

Piątek 14 sierpnia był dniem adoracji Najświętszego 
Sakramentu w naszej parafii, wpisanej w stałą Adorację 
całej diecezji włocławskiej. W sposób szczególny za-
wierzyliśmy w modlitwie naszą wspólnotę parafialną, 
miasto oraz diecezję prosząc o potrzebne łaski. Był to 
także dzień duchowego przygotowania się parafian do 
uroczystości odpustowych. W adoracji uczestniczyło 
wielu parafian, w tym przedstawiciele Żywego Różańca 
i Kręgu Biblijnego. O godzinie 15.00 młodzież oazowa 
przy śpiewie i rozważaniach poprowadziła Koronkę do 
Miłosierdzia Bożego. 

15.08 – Uroczystość Wniebowzięcia 
Najświętszej Maryi Panny

W sobotę 15 sierpnia w Uroczystość Wniebowzięcia 
Najświętszej Maryi Panny przeżywaliśmy odpust parafial-
ny. Uroczystej sumie odpustowej przewodniczył ks. prałat 
Sławomir Deręgowski, proboszcz parafii św. Stanisława 
we Włocławku. On też wygłosił homilię.

Ludzie postanowili, aby Boga nie 
było, ale nie wiedzą, że on nie ma 
obowiązku stosowania się do naszych 
uchwał. 

Stefan Kardynał Wyszyński

kartka z kalendarza

1 IX 1015 – wojska polskie pod wodzą księcia Bole-
sława Chrobrego pokonały niemieckie w bitwie pod 
Budziszynem.

15 IX 1463 – wojna trzynastoletnia: w bitwie na Za-
lewie Wiślanym flota gdańsko-elbląska (25 okrętów) 
rozbiła flotę krzyżacką (44 okręty).

27 IX 1605 – zwycięstwo wojsk polsko-litewskich nad 
Szwedami w bitwie pod Kircholmem.

12 IX 1683 – zwycięstwo wojsk polsko-austriacko-nie-
mieckich pod dowództwem króla Jana III Sobieskiego pod 
Wiedniem nad armią imperium osmańskiego.

28 IX 1878 – w Krakowie pokazano publicznie obraz 
Jana Matejki Bitwa pod Grunwaldem.

4 IX 1879 – w Aleksandrowie Kujawskim spotkali się 
cesarz Rosji Aleksander II Romanow i cesarz Niemiec 
Wilhelm I Hohenzollern.

2 IX 1886 – w warszawskim dzienniku „Słowo” uka-
zał się ostatni odcinek powieści historycznej Henryka 
Sienkiewicza Potop.

29 IX 1887 – w „Kurierze Codziennym” ukazał się 
pierwszy odcinek powieści Lalka Bolesława Prusa.

26 IX 1908 – pod Bezdanami na Wileńszczyźnie Józef 
Piłsudski z grupą bojowców z PPS dokonał napadu na 
rosyjski pociąg pocztowy.

8 IX 1914 – koło Żółkwi odbyła się pierwsza w historii 
walka samolotów.

30 IX 1921 – przeprowadzono Pierwszy Powszechny 
Spis Ludności.

22 IX 1929 – pierwsza w kraju transmisja radiowa 
z meczu piłkarskiego (Wisła-Cracovia) w Radio Kraków.

1 IX 1939 – napaść wojsk niemieckich i słowackich na 
Polskę, początek II wojny światowej.

2 IX 1939 – Niemcy założyli obóz koncentracyj-
ny  w Stutthofie; tego samego dnia trafiło tam 250 
Polaków z Gdańska.

17 IX 1939 – o godzinie 3.00 nad ranem rozpoczęła 
się agresja ZSRR na Polskę. 

28 IX 1939 – kapitulacja Warszawy.
3 IX 1941 – w obozie Auschwitz dokonano pierwszej 

masowej egzekucji z użyciem cyklonu B.
23 IX 1941 – pierwsze egzekucje w komorach gazo-

wych w obozie koncentracyjnym Auschwitz.
27 IX 1943 – żołnierze Armii Krajowej wysadzi-

li w Choszczówce niemiecki pociąg pancerny jadący 
z Gdańska na front wschodni.

25 IX 1953 – władze PRL uwięziły kard. Stefana Wy-
szyńskiego, Prymasa Tysiąclecia.

8 IX 1968 – samospalenie Ryszarda Siwca na Stadionie 
Dziesięciolecia w Warszawie.

3 IX 1980 – podpisano porozumienia jastrzębskie.
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Ojciec pyta syna:
– No i jak ci poszedł ten egzamin?
– Przez 20 minut egzaminator trzymał 

mnie w krzyżowym ogniu pytań...
– No i co?
– Nie wydobył ze mnie ani słowa.

Przed sprawdzianem nauczyciel mówi:
– Wierzę głęboko, że dzisiaj nikogo nie przy

łapię na ściąganiu,
– I my też wierzymy! – odpowiada chórem 

klasa.

Nauczycielka, oddając klasówki, mówi 
do Jasia:

– Jasiu, ściągałeś od Małgosi!
– Skąd pani wie? – dziwi się Jaś.
– Bo w pytaniu nr 5 Małgosia napisała: 

„Nie wiem”, a Ty napisałeś: „Ja też”.

Przed sprawdzianem nauczyciel oświadcza:
– Wydaje mi się, że słyszę jakieś głosy...
Głos z sali:
– Mnie też, ale się leczę...

Nauczycielka zwraca się do ucznia, pa
trząc mu wnikliwie w oczy:

– Zawsze gdy jest klasówka Ciebie nie 
ma, bo babcia chora, tak?

– Tak, proszę pani, my też podejrzewamy, 
że babcia symuluje.

wrzesień z uśmiechem

Nauczyciel sprawdza zadanie domowe...
– Otwórzcie zeszyty... Jagoda, kiedy od

rabiasz lekcje?
– Po obiedzie.
– To czemu tej pracy domowej nie od

robiłaś?
– Bo jestem na diecie.

Czy wiesz, że...

– w Ko ście le rzym sko ka to lic kim ist nia ła in sty tu cja o ofi cjal nej nazwie „a dwo kat dia bła ”? Urząd Ad vo ca tus 
Diaboli został utwo rzo ny przez papieża Syk stu sa V w 1587 r. Za da niem ad wo ka ta diabła była kry tycz na ocena 
życia i cudów przy pi sy wa nych osobie wy su wa nej jako kan dy dat do be aty fi ka cji bądź ka no ni za cji. W roku 1983 
Jan Paweł II za stą pił urząd „A dwo ka ta Diabła” urzędem „Pro mo to ra Spra wie dli wo ści ”.

– mirra i ka dzi dło, po da ro wa ne zgodnie z tra dy cją chrze ści jań ską przez Trzech Króli Dzieciątku Je zu s, to 
żywice? Obie aro ma tycz ne żywice po zy sku je się z drzew ro sną cych na po łu dniu Pół wy spu Arab skie go (w dzi
siej szym Je me nie ). Han dlu je się nimi od co naj mniej 5000 lat.

– Jan to najczęściej wybierane imię przez papieży? Aż dwu dzie stu trzech papieży nosiło imię Jan, nie wli
cza jąc w to imion zło żo nych: Jana Pawła I i Jana Pawła II.

– naj młod szym pa pie żem był Jan XII (955–964)? W chwili wyboru miał za le d wie 18 lat. To on, w zamian za 
pomoc w od zy ska niu Kapui i Be ne wen tu, ko ro no wał Ottona I na cesarza Świę te go Ce sar stwa Rzym skie go.

– Hadrian IV to jedyny Anglik na Stolicy Piotrowej? Był pa pie żem od 4 XII 1154 do 1 IX 1159. Urodził się 
ok. 1100 r. jako Ni cho las Bre ak spe are w Abbots Lan gley, syn mnicha Roberta z St. Albans. Ni cho las roz po czął 
swoją edu ka cję w St. Albans, wkrótce potem wy je chał do Fran cji, gdzie przy stą pił do kon gre ga cji ka no ni ków 
re gu lar nych św. Rufusa.
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kalendariuM

naJbliżSzych uroczyStoŚci
i wydarzeń parafialnych

nowożeńcy:
• Justyna Mickiewicz/ 
Paweł Skaliński
• Magdalena Migdalska/ 
Liam Mullen
• Paulina Filarowicz/ 

Grzegorz Laskowski
• Natalia Żurawicz/ Łukasz 

Kłusek
• Agnieszka Gawrysiak / Mateusz Maciejewski
• Marta Podralska / Rafał Zamerski
• Monika Małecka / Kamil Sobczak
• Katarzyna Klusek / Tomasz Dura
• Magdalena Jóźwiak / Krystian Jagielski
• Paulina Jarębska / Bartłomiej Kmieć
• Ewelina Roślik / Łukasz Gwara
• Barbara Wójcik / Arkadij Fiodorowicz 

Czuriukowski
• Marta Wasilewska / Robert Tomaszewski
• Aleksandra Pułanecka / Konrad Modrzyński
• Katarzyna Szczeblewska / Andy Marek Mayea 

Fabregas
• Katarzyna Krzemińska / Sławomir Kowalski
• Daria Cierlicka / Piotr Paliwoda
• Kamila Madajczyk / Piotr Kopeć
• Agnieszka Maciąg / Arkadiusz Kowalski

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

† Krystyna Mrozowicz
† Marian Lewandowski
† s. Bonifacja Janiak
† Jadwiga Jędrzejewska
† Tadeusz Maciejewski
† Ireneusz Brzeziński
† Cecylia Opasiak

† Danuta Nowicka
† s. Damiana Amelia Karpińska

zmarli:

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

wrzeSień

•	Hanna Gadomska
• Julia Grzybek
• Nadia Kacperska
• Adam Kowalski
• Igor Magier 

• Kamil Bógdał 
• Tobiasz Witold 
 Knapkiewicz
• Ewa Grażyna Laskowska 
• Aleksander Łopiński 
• Adrianna Marta Idryan 
• Nikola Gabriela Gałan 
• Victoria Słumińska 
• Oliwier Tomaszewski 
• Mia Piekarska 
• Filip Łukasz Ossowski 
• Róża Rekruciak 

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

ochrzczeni:

01. – 76. rocznica wybuchu II wojny światowej
 – Imieniny ks. bp. seniora Bronisława Dem-

bowskiego
 – Msza św. na rozpoczęcie roku szkolnego 

dla szkół z parafii katedralnej, godz. 8.00
 – Gimnazjum i Liceum im. Ziemi Kujaw-

skiej, godz. 9.00
 – Msza św. dla Zespołu Szkół Katolickich im. 

ks. Jana Długosza pod przewodnictwem 
ks. bp. Wiesława Meringa, godz. 10.00

06. – Msza św. z poświęceniem tornistrów 
i przyborów szkolnych, godz. 11.00

08. – Święto Narodzenia Najświętszej Maryi 
Panny

14. – Święto Podwyższenia Krzyża Świętego
15. – Wspomnienie Matki Bożej Bolesnej
18. – Święto św. Stanisława Kostki, patrona 

młodzieży, imieniny ks. prał. Stanisława 
Waszczyńskiego

30. – Pielgrzymka III klas gimnazjum do 
sanktuarium w Licheniu
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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, 18.00

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

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 17.30:
 Poniedziałek: nabożeństwo 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:
 Kancelaria parafialna czynna od poniedziałku do piątku, godz. 

8.00–9.00, 16.00–18.00 (w niedziele, święta i uroczystości 
kancelaria nieczynna)

 W pierwszy piątek miesiąca możliwość skorzystania 
z sakramentu pokuty od godziny 17.30

 W pierwszą sobotę miesiąca o godzinie 9.00 Msza św. w intencji 
członków Koła Żywego Różańca oraz spotkanie formacyjne

 W każdą sobotę o godzinie 10.00 zbiórka ministrantów

Parafia katedralna 
serdecznie zaprasza 
na spotkania formacyjne

w każdy czwartek po Mszy św., godz. 18:00 
– spotkanie Wspólnoty Kręgu Biblijnego; 

w każdy piątek po Mszy św., godz. 18:00 
– spotkanie Młodzieży Oazowej; 

w każdą sobotę, godz. 10.00 
– zbiórka ministrantów;

w pierwsze soboty miesiąca, godz. 9.00 
– spotkanie Koła Żywego Różańca 
(Msza św., wystawienie Najświętszego Sakramentu, 
modlitwa różańcowa)

od poniedziałku do piątku
w godzinach 16.00–18.00 


