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BISKUP WŁOCŁAWSKI

HOMILIA
Rozpoczęcie obchodów 

Jubileuszu 1050-lecia Chrztu Polski
bazylika katedralna, 28 XI 2015 r.

Drodzy Bracia moi w biskupstwie: Księże Biskupie 
Stanisławie, Księże Biskupie Bronisławie,

Kochani Bracia w kapłaństwie naszego Pana,
Drodzy Siostry i Bracia!
Już dawno ta katedra nie była tak wypełniona, ale też 

i okazja jest zupełnie niezwykła. Rozpoczynamy przecież 
tą celebracją obchody rocznicy naprawdę wyjątkowej. 
Oczywiście, wielu z nas kojarzy to wszystko, co związa-
ne było z tysiącleciem chrztu Polski, ale oto już minęło 
pięćdziesiąt lat, to są ponad dwa pokolenia tych, którzy 
urodzili się później. Jest to zatem na pewno dobra okazja 
do tego, abyśmy choć przez chwilę przypomnieli sobie 
wszystko, co z tej rocznicy wynika dla nas, dzisiaj, w tak 
odmiennych od 1966 roku warunkach. 

Przygotowywaliśmy się na te obchody, które będą cele-
browane przez cały rok, od dawna. Dzisiaj w Kościele roz-
poczynamy nowy rok liturgiczny. Wieczorem, w sobotę, 
rozpoczynamy Adwent – zgodnie ze starym żydowskim 
sposobem liczenie czasu. Rozpoczynamy i uświadamia-
my sobie wielkość i znaczenie tego wydarzenia. Czy ta 
wiadomość dotarła do nas wszystkich? W minionym 
tygodniu księża biskupi zgromadzili się na Jasnej Górze 
dla odbycia swoich dorocznych rekolekcji. W środę za-
częliśmy obchody tam, jakby centralnie – bo to przecież 

jest duchowa stolica Polski. I pomyślałem sobie potem: 
był jakiś znak przestrogi, że kiedy z Jasnej Góry braliśmy 
świece, które znajdują się teraz we wszystkich polskich 
katedrach, akurat wtedy zakłócona została transmisja 
Telewizji Trwam i pewnie nie wszyscy – nawet ci, którzy 
wiedzieli, którzy chcieli się duchowo łączyć z Jasną Górą 
– mogli w tej uroczystości uczestniczyć. Może to jest jakiś 
znak, że potrzeba wysiłku, trudu, świadomego włączenia 
w to wszystko, co ta rocznica oznacza, bo nie wiem, czy 
ta wiadomość o rozpoczęciu Roku Jubileuszowego na 
pewno stała się wiadomością powszechną.

Czasem tak myślę: gdyby ona wiązała się z obniżkami 
w supermarketach, to byśmy pewnie ją dostrzegli, tak jak 
ci ludzie w Stanach Zjednoczonych, których pokazywały 
nasze telewizje, którzy prawie się podusili, poprzewracali, 
którzy kupowali w supermarketach wszystko, bo było 
tańsze. Tak się właśnie liczy dzisiaj. Nie mówię tego pod 
waszym adresem, Siostry i Bracia, tylko pod naszym adre-
sem. Tak się dzisiaj liczy w świecie: zysk, sukces, przyjem-
ność. A zadania, zobowiązania, praca nad sobą, ofiara…? 
Znacie jeszcze te słowa? Posługuje się jeszcze nimi szeroko 
rozumiana kultura? Mówi nam jeszcze o jakichś warto-
ściach? Czy te uroczystości zatem coś znaczą, oprócz tego, 
co było dawniej, a co dzisiaj wydaje się zupełnie zbędne 
w naszym życiu?

Akurat czytam o zmierzchu Cesarstwa Rzymskiego, 
o  tym okrzyku, który powtarzali w tamtych czasach 
i w tamtym społeczeństwie: „panem et circenses!” – jeść, 
mieć chleb i bawić się. Dopiero kiedy te rozrywki przynoszą 
ból i cierpienie, wtedy przytomniejemy, zatrzymujemy 
się na chwilę i zaczynamy myśleć. Wiecie, do czego robię 
aluzję? Tak o wydarzeniach z Paryża trzynastego listo-
pada, w sali Bataclan, opowiada jedna z uczestniczek: 
„ludzie krzyczeli wniebogłosy, jakby ktoś ich torturował. 
Przez drzwi wdarło się czterech uzbrojonych terrorystów, 
a w sali było około półtora tysiąca osób. Amerykańska 
grupa muzyczna – na to chcę zwrócić uwagę – zaczynała 
jeden ze swoich utworów”. Może wiecie jaki nosił tytuł 
ten utwór, który właśnie wtedy zaczynali grać? – „Ucałuj 
diabła”. Przeczytałem to nie w żadnej pobożnej gazecie, 
tylko w zupełniej świeckiej, takiej ściśle powiązanej z „Ga-
zetą Wyborczą”. Pewnie ci, którzy przyszli do Bataclan 
nie myśleli, że ten pocałunek diabła, to wyśpiewywane 
życzenie, spełni się tak szybko i tak dosłownie. 

Co to ma wspólnego z chrztem? Chrzest to jest do-
kładnie odwrotnie, to jest pocałunek Boga przekazany 
człowiekowi; pocałunek, który wprowadza człowieka do 
Bożej rodziny. Kiedy witamy kogoś w rodzinie, zwłaszcza 
nie widzianego przez dłuższy czas, obdarzamy go poca-
łunkiem. A więc ten pocałunek Boży, który otrzymujemy 
w chwili chrztu, to uzyskanie prawa do miłosierdzia 
Pana. Otrzymujemy Jego synostwo, przebaczenie grze-
chów, wzrost wiary, perspektywę zupełnie oszałamiającą, 
przekraczającą ziemię – perspektywę wieczności, która 
pozostaje w zasięgu ręki. Czy to nas naprawdę porywa? 
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W 966 roku polski naród, nasz kraj, nasza ojczyzna zosta-
ła przez chrzest obdarzona takim Bożym pocałunkiem. 
A jego data staje się najważniejszą z dat. Pierwszym 
momentem polskiej historii. Właśnie w nowym roku 
kościelnym świętujemy to nasze wejście do wielkiej eu-
ropejskiej rodziny, które dokonało się przez chrzest. To nie 
dopiero w 2003 roku weszliśmy do zjednoczonej Europy. 
To tamta decyzja Mieszka I otworzyła nam europejskie 
bramy. Pod wpływem jego dojrzewania, pod wpływem 
jego mądrej żony, czeskiej księżniczki Dąbrówki, weszli-
śmy w świat europejskich wartości – tych prawdziwych, 
nie tych o których się mówi dziś, chrześcijańskich war-
tości, których źródłem jest Ewangelia Jezusa – jedynych, 
niezastąpionych i najbardziej potrzebnych człowiekowi. 

Tu na dodatek we Włocławku świętując rocznicę 
1050-lecia chrztu wiemy doskonale o jeszcze wcześniej-
szej obecności chrześcijańskich duchownych. A zatem 
wiara w Chrystusa była tu obecna jeszcze wcześniej. 
Między innymi dowodem prawdy tej tezy jest słynna 
włocławska czara, której kopię możemy oglądać w na-
szym Muzeum Diecezjalnym. Została ona wykonana 
dzięki życzliwości pana ministra śp. Tomasza Merty, który 
zginął w katastrofie smoleńskiej. Zobaczcie ją sobie, Sio-
stry i Bracia, w tym jubileuszowym roku. Ona przypomni 
nam historię, ale i teraźniejszość. W polskiej historii 
wspominamy rozmaite wydarzenia, wiele znaczących 
dat. Nie trzeba ich dzisiaj przypominać. Ale ta pierwsza 
jest najważniejsza, bo ona ożywia i pielęgnuje pamięć. 

Geniusz – wzgardzonego przez niedouczonych pro-
staków – średniowiecza, św. Tomasz z Akwinu, mówił 
tak: „Jesteśmy tym, co pamiętamy”. Dlatego ta pamięć 
o chrzcie jest tak szalenie ważna. Historia przypomina, 
uczy, wychowuje i integruje ludzi. Jest prawdziwą nauczy-
cielką naszego życia. Czy to dlatego tak się boją tej historii 
rozmaici władcy? Wszystkie totalitaryzmy, liberalizmy, 
komunizmy dokonywały najrozmaitszych zabiegów na 
historii. „Kto panuje nad przeszłością – mówił w swojej 
słynnej książce „Rok 1984” Orwell – ten panuje nad teraź-
niejszością”. Dzięki historii ludzie są sobą, mają korzenie. 
Nie ostoi się drzewo bez korzeni. Nie ostoi się bez korzeni 
człowiek. Z korzeniami drzewo jest silne, a my świadomi 
naszych korzeni jesteśmy silni i wolni. To z historii czer-

piemy siły i nadzieję dotyczącą przyszłości. To dotyczy 
również chrześcijaństwa. Pamiętacie, jak uczył nas Be-
nedykt XVI o hermeneutyce, ciągłości  rozwoju tego, co 
stanowi chrześcijaństwo, jak nie wolno sobie wybierać 
jego fragmentów i uważać, że zaczynamy tworzyć je na 
nowo, nie biorąc pod uwagę jego dwutysiącletnich dzie-
jów? Nie możemy zastąpić Ewangelii socjologią, danymi 
empirycznymi, gazetową wiedzą, tak jak to próbują na 
naszych oczach robić, bo wtedy względność wszystkiego 
staję się ważniejsza od prawdy, także od Bożej prawdy. 
Stygniemy z niepokoju, bo taka sytuacja oznaczałaby 
sprzeciw wobec tych zobowiązań, jakie płyną pod naszym 
adresem z przyjętego chrztu. 

Chrzest to nie tylko historia. Chrzest to są zobowiązania 
dotyczące teraźniejszości. A tak na marginesie, pamięta-
my datę swojego chrztu? To też jest jakiś znak tego, na 
ile go sobie cenimy. Gdyby dzisiaj, tu i teraz, ktoś zapytał: 
„kiedy zostałeś ochrzczony?”, umielibyśmy odpowiedzieć? 
Chrzest to nie jest jednorazowe wydarzenie, które doko-
nało się w przeszłości. Trzeba dzisiaj w tej katedrze przy-
pomnieć geniusz włocławskiego prezbitera, Sługi Bożego 
księdza kardynała Stefana Wyszyńskiego. To w tej katedrze 
został wyświęcony. Chlubimy się tym faktem, że tu przyjął 
święcenia. Ale czujemy również moc zobowiązań z tym 
związanych. Otóż geniusz Sługi Bożego Stefana Kardy-
nała Wyszyńskiego związał tysiąclecie chrztu z nowenną 
przed jubileuszem tysiąclecia. I chciałem przypomnieć 
bardzo krótko niektóre z haseł poszczególnych lat, które 
z tą nowenną były związane: „Wierność Bogu, krzyżowi, 
Ewangelii i Kościołowi”; „Naród wierny łasce”; „Życie jest 
światłością ludzi” – a zatem obrona życia: duszy i ciała; 
czwarty rok – „Małżeństwo – wielki sakrament Kościoła”; 
piąty – „Rodzina Bogiem silna”; szósty – „ Młodzież wierna 
Chrystusowi”; siódmy – „Abyście miłowali się społecznie”, 
czyli sprawiedliwość i miłość społeczna. Kto jeszcze dzisiaj 
o tym mówi? Słuchałem wielu polityków wypowiadają-
cych się przed wyborami. Tylko dwa czy trzy razy motyw 
sprawiedliwości społecznej, dobra wspólnego pojawił się 
w wypowiedzi aktualnego naszego Prezydenta. Ósmy rok 
– „Nowy człowiek w Chrystusie”, czyli walka z wadami na-
rodowymi, pielęgnowanie chrześcijańskich i narodowych 
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cnót. I wreszcie rok dziewiąty – „Weź w opiekę naród cały”, 
czyli cześć Maryi, Królowej naszego narodu. 

Muszę powiedzieć, że przypomnienie tych tytułów i ha-
seł budzi rozmaite uczucia, bo musimy sobie powiedzieć 
otwarcie: żadne z tych przyrzeczeń nie zostało spełnione 
tak, jak to powinno być. A zatem, mamy co robić. I to nie 
jest przypadek, że polscy biskupi przypominają nam, iż już 
50 lat temu chcieliśmy tyle dobrych i godziwych spraw 
wprowadzić w swoje życie, i że z tym wprowadzaniem po-
szło nam jak zwykle. Mówił dzisiaj o tym prorok Jeremiasz, 
przypominający, że „oto nadchodzą dni…”. Bóg przyjdzie. 
Mogą się z tego śmiać, mogą szydzić, ale Jeremiasz głosi 
z mocą: Bóg przyjdzie! A my to sobie dzisiaj tego pięknego 
wieczoru przypominamy. Świętowanie jubileuszu ma nas 
na to przyjście Boga dokładnie przygotować. I żeby nie 
było niedomówień, św. Paweł w tym wspaniałym Liście 
do Tesaloniczan dopowiedział, przez co się przygotować. 
Słyszymy te słowa tyle razy: przez miłość wzajemną, świę-
tość, stawanie się doskonalszymi. Ale Boże słowa jakby 
sobie, a nasze życie – sobie. Dlatego potrzebne jest przy-
pominanie wielkości chrztu, które umacnia codziennie 
naszą więź z Bogiem. Ewangelista mówił nam dzisiaj: 
„Nabierzcie ducha, podnieście głowy, zbliża się wasze 
odkupienie”. Właśnie przez chrzest obecne jest Królestwo 
Boga już dzisiaj i teraz w waszych sercach.

Poniesiecie do parafii świece. Ogień, zapalone światło, 
jego blask, jego ciepło – to przecież jest znak Chrystusa. 
To w naszych świątyniach w Wigilię Paschalną święcimy 
ogień, wnosimy zapaloną świecę, celebrując tej samej 
nocy to wszystko, co związane jest z chrztem. Ta zapalo-
na świeca to jest znak naszego chrześcijaństwa, naszej 
przynależności do Jezusa. Jeszcze nie musimy się w naszej 
Ojczyźnie niczego obawiać. Ale przecież w ciągu ostatnich 
kilku lat na świecie zostało zamordowanych 100 tysięcy 
chrześcijan, 100 tysięcy ludzi o określonych twarzach, 
mających bliskich: matki, ojców, braci, siostry, ludzi, którzy 
chcieli żyć tak jak my. Zginęło miasto takie jak Włocławek, 
przy pogardliwym milczeniu świata. Chrześcijan już nikt 
nie broni. Owszem, odzywa się Ojciec Święty. Ale poza 
nim… słyszeliście jakiś protest, jakieś ujęcie się, jakiś wyraz 
niezgody i troski? Kiedy w Paryżu zginęło 100 osób, cały 
świat zatrząsł się z oburzenia. Kiedy 100 osób każdego dnia 
ginie tylko dlatego, że jest wyznawcami Chrystusa, tylko 
dlatego, że zostali ochrzczeni i nie chcą się tego Jezusa 
wyrzec – nie ma żadnych protestów! 

Musimy trwać w oczekiwaniu na przyjście Pana. To 
On w momencie chrztu okazał nam swoją największą 
bliskość, przytulając do siebie i całując nas tak, jak ktoś, 
kto kocha, całuje kogoś drugiego, kochanego. Trwaj-
my w więzi z Jezusem, świadomie budowanej poprzez 
modlitwę, poprzez czyny naszej zwykłej codzienności 
ludzkiej. Po to tu przyszliśmy, po to odbierzemy świece, 
po to zawieziemy je do naszych parafii wraz z naszymi 
duszpasterzami, ciesząc się, że tworzymy Bożą rodzinę. 
Amen. 

Bazylika katedralna – 
kościołem jubileuszowym

Dekret wyznaczający kościoły jubileuszowe 
na czas obchodów Nadzwyczajnego Roku Świętego 

Miłosierdzia
Bullą „Misericordiae vultus” z dnia 11 kwietnia 2015 r. 

Ojciec Święty Franciszek ogłosił Nadzwyczajny Jubile-
usz Miłosierdzia, który rozpocznie się 8 grudnia 2015 r., 
w uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej 
Maryi Panny, a zakończy się 20 listopada 2016 r., w uro-
czystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata.

W dniu inauguracji Roku Jubileuszowego papież Fran-
ciszek otworzy Drzwi Święte w Bazylice św. Piotra na 
Watykanie. Staną się one „Bramą Miłosierdzia, gdzie 
każdy wchodzący będzie mógł doświadczyć miłości Boga, 
który pociesza, przebacza i daje nadzieję”.

Następnie 13 grudnia 2015 r. (3 niedziela Adwentu) 
zostaną otwarte Drzwi Święte w pozostałych bazylikach 
papieskich Rzymu, zaś w kościołach lokalnych nastą-
pi otwarcie w katedrach i konkatedrach. Ojciec Święty 
upoważnia też biskupa diecezjalnego do wyznaczenia 
sanktuariów i innych świątyń o szczególnym znaczeniu.

Na mocy tego upoważnienia, aby dać możliwość 
przejścia Bramą Miłosierdzia i uzyskania odpustu oraz 
duchowych łask Nadzwyczajnego Roku Miłosierdzia, 
wyznaczam do tego celu:

– Bazylikę katedralną we Włocławku,
– Sanktuarium Najświętszej Maryi Panny Licheńskiej 

w Licheniu,
– Sanktuarium Urodzin i Chrztu św. Siostry Faustyny 

Kowalskiej w Świnicach Warckich.
+Wiesław Mering, Biskup Włocławski

Ks. Artur Niemira, Kanclerz Kurii
Włocławek, 1 grudnia 2015 r. (L.dz. 1813/2015)

W związku z rozpoczynającym się Rokiem Miłosierdzia 
ks. bp Wiesław Mering wyznaczył kościoły jubileuszowe 
w naszej diecezji. Wśród nich jest bazylika katedralna.
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KOŚCIÓŁ I ŚWIAT

Rok Miłosierdzia
Jubileusz Miłosierdzia rozpocznie się otwarciem Drzwi 

Świętych w Bazylice św. Piotra, w uroczystość Niepoka-
lanego Poczęcia 8 XII 2015 r. i zakończy się 20 XI 2016 r. 
w uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata. Na 
początku tego roku Ojciec Święty powiedział: „To jest czas 
miłosierdzia. Ważnym jest, aby wierni świeccy żyli nim 
i zanieśli je do różnych środowisk społecznych. Naprzód!”. 

Otwarcie Jubileuszu Miłosierdzia przypada na dzień, 
w którym wspominamy 50. rocznicę zakończenia Soboru 
Watykańskiego II w 1965 r. 

Jubileusz przypada w cyklu C niedzielnych czytań li-
turgicznych, co oznacza że w niedziele zwykłe ewangelie 
będą wzięte ze św. Łukasza, nazywanego „Ewangelistą 
miłosierdzia”. 

U Żydów już od czasów starożytnych co 50 lat obcho-
dzono rok jubileuszowy. 

W Kościele katolickim tradycję obchodzenia Roku Świę-
tego wprowadził Bonifacy VIII w 1300 r. Zaproponował 
on celebrację Roku Jubileuszowego co 100 lat. Od 1475 r. 
wprowadzono zasadę obchodzenia Jubileuszu co 25 lat. 
Umożliwiało to każdemu pokoleniu przeżycie Jubile-
uszu. Jubileusz nadzwyczajny zostaje ogłoszony także 
ze szczególnej i ważnej okazji. 

Do dzisiaj w Kościele zostało ogłoszonych 26 zwy-
czajnych Lat Jubileuszowych. Ostatnim był Jubileusz 
2000 roku. Natomiast ostatnie nadzwyczajne Lata 
Święte to: rok 1933, ogłoszony przez Piusa XI z oka-

zji 1900-nej rocznicy Odkupienia, i 
rok 1983, ogłoszony przez św. Jana 
Pawła II w 1950 lat od Odkupienia. 

Rok Święty jest możliwością 
pogłębienia wiary oraz zaanga-
żowania się na nowo w  życie 
poprzez osobiste świadectwo 
chrześcijańskie. 

Poprzez ogłoszenie Jubileuszu 
Miłosierdzia Franciszek kładzie 
w centrum uwagi Boga miłosierne-
go, który wzywa wszystkich, by wrócili 
do Niego i ożywiali cnotę miłosierdzia. 

Rytem rozpoczynającym Jubileusz jest otwar-
cie Drzwi Świętych. Chodzi o drzwi, które są otwierane 
tylko na czas Roku Świętego, a które normalnie są zamu-
rowane. Drzwi Święte znajdują się w czterech rzymskich 
bazylikach: św. Piotra, św. Jana na Lateranie, św. Pawła za 
Murami i Matki Bożej Większej. Ryt ten symbolizuje ideę 
otwarcia dla wszystkich wierzących tego szczególnego 
przejścia w stronę zbawienia. 

Drzwi Święte w innych bazylikach zostaną otwarte 
po uroczystości rozpoczęcia Roku Miłosierdzia w Bazy-
lice św. Piotra. Miłosierdzie jest tematem bliskim ojcu 
świętemu, który już jako biskup wybrał sobie za motto 
słowa: miserando atque eligendo. To fragment z Homi-
lii św. Bedy Czcigodnego, który komentuje Ewangelię 
o powołaniu św. Mateusza, pisząc: Vidit ergo Iesus pu-
blicanum et quia miserando atque eligendo vidit, ait illi 
Sequere me (Ujrzał Jezus celnika, a ponieważ popatrzył 
na niego z uczuciem miłości oraz wybrania, powiedział 
mu: Chodź za mną). Ta homilia jest hołdem złożonym 
Bożemu miłosierdziu. Można również byłoby przetłu-
maczyć to motto: „Oczami miłosierdzia”. 

Na pierwszy Anioł Pański po swoim wyborze papież 
Franciszek powiedział, że „usłyszenie słowa miłosierdzie 
zmienia wszystko. To najlepsze, co możemy usłyszeć: że 
zmienia świat. Odrobina miłosierdzia czyni świat mniej 
zimnym i bardziej sprawiedliwym. Musimy zrozumieć do-
brze to miłosierdzie Boga, tego miłosiernego Ojca, który 
ma tak wiele cierpliwości” (Anioł Pański, 17 III 2013 r.). 

Papież Franciszek powierzył przeprowadzenie Jubi-
leuszu Miłosierdzia Papieskiej Radzie ds. Krzewienia 
Nowej Ewangelizacji. 

Motto Jubileuszu brzmi „Miłosierni jak Ojciec” i pro-
ponuje życie miłosierdziem, biorąc przykład z Ojca, który 
prosi o to, aby nie sądzić i nie potępiać, lecz wybaczać 
oraz dawać miłość i przebaczenie bez miary (por. Łk 6, 
37–38).

Autorem logo jest o. Marko I. Rupnik SJ. Wskazuje 
ono na miłość Chrystusa, który wypełnia tajemnicę 
swojego Wcielenia Odkupieniem. Wizerunek jest tak 
wykonany, aby ukazać Dobrego Pasterza, który dotyka 
ciało człowieka aż do głębi czyniąc to z taką miłością, 
która przemienia życie.

M
iłosierny Sam

arytanin, m
al. Jacopo Bassano
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Matka Boża z Guadalupe

W 1531 r. po raz pierwszy na kontynencie amerykańskim, w pobliżu wzgórza Tepeyacac, objawiła się Matka 
Boża. Liturgiczne wspomnienie Matki Bożej z Guadalupe obchodzone w Kościele 12 grudnia jest wielkim wyda-
rzeniem w Ameryce.  

Konkwistadorzy, na czele z Cortezem, zostali życzli-
wie przyjęci przez Indiana. Udało się im zdobyć Mek-
syk,  przybyli na ziemie indiańskie franciszkanie podjęli 
się ewangelizacji. Niestety, nawrócenia nie były tak liczne 
jak się spodziewano. Chciwi konkwistadorzy wprowadzili 
niewolnictwo, a zaufanie Indian zostało zawiedzione.

W takim momencie 9 XII 1531 r. na ziemi meksykańskiej 
pojawiła się Matka Boża, która zwróciła się do Indianina – 
Juana Diego – zdążającego na Mszę św. do kościoła 
w Meksyku. Juan Diego miał wtedy 51 lat, 
a od sześciu lat był chrześcijaninem. Maryja 
Matka Boża, Święta Dziewica, do której 
każdy mieszkaniec tej ziemi może udać 
się o pomoc. Maryja poprosiła Juana 
o przekazanie wiadomości miejsco-
wemu biskupowi, by na miejscu 
objawienia został wybudowany 
kościół. Juan Diego pośpieszył 
do bp. Juana de Zumarragi, lecz 
jego posłanie spotkało się z nie-
dowierzaniem. Juan wrócił na 
miejsce spotkania i opowie-
dział o spotkaniu z biskupem. 
Następne spotkanie z biskupem 
również nie przyniosło rezulta-
tu. Wtedy Matka Boża nakazała 
Juanowi zerwać kwiaty rosnące 
na wierzchołku pagórka, gdzie 
Juan po raz pierwszy ujrzał Mary-
ję. Mimo panujących przymrozków 
na wzgórzu Juan znalazł róże, które 
zerwał i umieścił w swojej tilmie, czyli 
płaszczu – opończy. Kiedy Juan Diego do-
tarł do biskupa Zumarragi, rozwinął opończę, 
a z niej wysypały się kwiaty. Zgromadzone osoby 
zobaczyły niezwykły obraz na powierzchni tilmy – wizeru-
nek Matki Bożej. Szatę umieszczono w kaplicy, a nazajutrz 
Juan wraz z biskupem udali się na miejsce objawienia. 
Potem wszyscy udali się do mieszkania Juana Diego, który 
niepokoił się o swojego chorego wuja. Okazało się, że dzięki 
Maryi wuj jest zdrowy. 

Odtąd wizerunek, który w niewytłumaczalny sposób 
powstał na powierzchni tilmy, został umieszczony w ko-
ściele, by wszyscy wierni mogli go podziwiać. 

W ten sposób rozpoczął się cud nawrócenia. Do 1541 r. 
aż 9 milionów osób przyjęło wiarę chrześcijańską. 

Wielką zagadka jest sam wizerunek Matki Bożej z Gu-
adalupe. Materiał, na którym powstał płaszcz indiański, 
utkany z włókien agawy, powinien rozpaść się po kilku-
dziesięciu latach. Tymczasem już od 500 lat możemy 
podziwiać tilmę Juana Diego. Mimo że obraz przez długi 
czas był udostępniany wiernym, którzy mogli oglądać go 
bliska i dotykać, był narażony na dym kadzideł  świec, nie 
uległ zniszczeniom. 

Nie znaleziono śladów farb lub innych barw-
ników. Włókna są po prostu kolorowe i nie 

wiadomo dlaczego. Barwy obrazu zmie-
niają się w zależności od kąta patrzenia 

i odległości. 
Gwiazdy na szacie Maryi od-

zwierciedlają układ gwiazd nad 
Meksykiem w momencie obja-
wień, jednak układ gwiazd nie 
jest przedstawiony z pozycji 
obserwatora znajdującego się 
na ziemi, lecz poza nią. 

Zawiązana wysoko czarna 
szarfa, którą przepasywały się 
kobiety indiańskie oczekujące 
dziecka, wskazuje, że Maryja  
jest brzemienna. 

Strój Maryi nie jest ubiorem 
mieszkanek Meksyku w czasach 

objawień. Przypomina strój z Bli-
skiego Wschodzie z czasów Chry-

stusa. 
Mimo przeprowadzonych badań 

i korzystania z nowoczesnego sprzętu 
naukowcy nie potrafią odpowiedzieć na 

wiele pytań związanych z Tilmą z Guadalupe. 
W latach 1974–1976 wybudowano nową ba-

zylikę, która może pomieścić ponad 10 tysięcy wiernych. 
Bazylika ma okrągły kształt, dzięki czemu obraz Maryi 
można oglądać z każdego punku kościoła. 

Matka Boża z Guadalupe jest patronką Meksyku, obu 
Ameryk, Gwiazdą Pierwszej i Nowej Ewangelizacji, a także 
Protektorką Życia Poczętego. 

Jan Paweł II nazwał sanktuarium w Guadalupe „Maryj-
nym sercem Meksyku i Ameryki”. To najświętsze miejsce 
Ameryki Łacińskiej i największe sanktuarium świata. 
Rocznie odwiedza je ponad do 20 milionów pielgrzymów.

UH
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Jak św. Jan Paweł II obchodził Boże Narodzenie?

Adwent wypełniony oczekiwaniem na przyjście Syna Bożego i święta Bożego Narodzenia to niezwykły czas 
w kalendarzu. Jak spędzał ten okres św. Jan Paweł II w Watykanie? Cieszył się jak dziecko z narodzenia Bożej 
Dzieciny. Życzył radości na świątecznych spotkaniach z pracownikami Watykanu, a podczas wieczerzy wigilijnej 
swoim najbliższym współpracownikom..

Dla Jana Pawła II Adwent był czasem przygotowania 
duchowego do przyjęcia wielkiej tajemnicy Wcielenia, do 
przyjęcia maleńkiej Dzieciny. Z pokorą przeżywał rekolek-
cje, słuchał nauk o. Raniero Cantalamessy, robił notatki, 
modlił się i pościł. W Adwencie Jan Paweł II jadł mniej niż 
zwykle, podczas śniadania rezygnował z wędlin, choć nie 
musiał tego robić. O mijających tygodniach adwentowych 
przypominały wieńce adwentowe. Kard. Joseph Ratzin-
ger zgodnie z niemieckim zwyczajem przynosił główny 
wieniec do sali audiencyjnej i ofiarowywał go papieżowi.

Jan Paweł II wyczekiwał świąt Bożego Narodzenia. Wy-
glądał przez okno 
i obserwował jak 
tuż po 8 grudnia, 
czyli po uroczysto-
ści Niepokalanego 
Poczęcia Najświęt-
szej Maryi Panny, 
ustawiane były 
na Placu Święte-
go Piotra szopka 
i choinka. Przyglą-
dał się poszczegól-
nym etapom pracy 
i rozmawiał o nich 
przy stole. 

Jan Paweł II wraz 
ze swoimi gośćmi 
i domownikami 
do wieczerzy wi-
gilijnej zasiadał w refektarzu. Zwykle było to 16, 17 
osób. Spotkanie rozpoczynało się ok. godz. 17.00 lekturą 
fragmentu Pisma Świętego, modlitwą i śpiewem jed-
nej kolędy. Każdy z każdym łamał się opłatkiem, który 
papież nazywał chlebem pojednania. Włosi nie znali 
tego zwyczaju.

Siostry sercanki przygotowywały pyszne tradycyjne 
wigilijne potrawy. Od rana w pomieszczeniach papie-
skich unosił się ich zapach. Na stole tego dnia nie mogło 
zabraknąć barszczu z uszkami, który papież bardzo lubił. 
Smakowały mu zresztą wszystkie potrawy. Papież nie był 
wybredny.Siostry podawały karpia w galarecie, kapustę, 
kluski z makiem, smażoną rybę. Potraw nigdy nie było 
dwanaście. Na koniec według włoskiego zwyczaju po-
dawały kawę. No i były smakowite ciasta, które papież 
bardzo lubił. Makowiec przywozili goście z Polski.

Obowiązkowo śpiewano też kolędy. Papież nie potrze-
bował śpiewników. Pamiętał teksty kolęd i pastorałek. Na 
poczekaniu układał nowe zwrotki do kolędy „Oj, maluśki, 
maluśki”. Niektóre z tych strof miały krótki żywot, bo 
nikt ich nie zapisał. Często dotyczyły konkretnych osób 
czy sytuacji. Śpiewał także przez telefon, razem z tymi, 
którzy nie mogli uczestniczyć w watykańskiej Wigilii. 
Drugi dzień Świąt Bożego Narodzenia papież spędzał 
w Castel Gandolfo, gdzie też śpiewano kolędy. 

Po kolacji papież zapalał świecę w oknie Pałacu Apo-
stolskiego; pierwszą zapalił w 1981 r.– kilkanaście dni po 

wprowadzeniu sta-
nu wojennego na 
znak solidarności 
z rodakami w kraju. 
Potem był to znak 
pokoju płonący 
w oknie papieskiej 
biblioteki, który 
podtrzymywał też 
Benedykt XVI. 

W wieczór wigi-
lijny nie było pre-
zentów. Papież do-
stawał praktyczne 
prezenty 6  grud-
nia po kolacji od 
św.  Mikołaja, za 
którego przebiera-
ła się jedna z sióstr. 

Sam Jan Paweł II wręczał prezenty pracownikom Kurii 
Rzymskiej podczas grudniowego, świątecznego spotka-
nia. Tradycyjnie były to: butelka wina spumante, włoskie 
ciasto i obrazek.

Jan Paweł II otrzymywał wiele świątecznej korespon-
dencji. Sam osobiście pisał kartki świąteczne do naj-
bliższych przyjaciół oraz podpisywał bardziej oficjalne 
życzenia. Mogło być ich nawet tysiąc. Do każdego listu 
papież dodawał opłatek i bożonarodzeniowy obrazek. 

Papieskie apartamenty zdobiły choinka i żłóbek. O cho-
inki dbali górale – w apartamentach papieskich unosił 
się zapach polskich Tatr. W mieszkaniu papieża ubiera-
no siedem choinek. Papież najbardziej lubił świerki ze 
względu na ich piekny zapach, ale stawiane były też 
jodły. Drzewka sprzątano dopiero 2 lutego. 

UH
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Święta Rodzina z Nazaretu

Już w katakumbach możemy odnaleźć obrazy przed-
stawiające Najświętszą Rodzinę. Józef – co może być 
zrozumiałe, biorąc pod uwagę, jak przedstawiony jest 
w Piśmie Świętym – jest na nich ukazany raczej jako sta-
tysta, na dalszym planie. Dopiero w XIV wieku i później 
spotykamy obrazy oraz rzeźby, na których widnieje 
pełna Rodzina. Nawet w Polsce od XVII wieku 
pojawiają się słynne obrazy: w Kaliszu 
(cała Najświętsza Rodzina), w Stu-
dziannie (Święta Rodzina przy 
stole) i w Miedniewicach 
niedaleko Niepokalanowa.

Święto Najświętszej Ro-
dziny jest obchodzone od 
XVIII wieku. A na stałe do 
liturgii zostało wprowa-
dzone w XIX wieku przez 
papieża Leona XIII. Wydał 
on także dekret, w którym 
aprobował „kult czci zwró-
cony ku Rodzinie Świę-
tej”. W swoich pismach 
Leon XIII często zachęcał do 
naśladowania Najświętszej 
Rodziny. Dzięki pobożności 
i związkom ze Świętą Ro-
dziną można było oczeki-
wać postępów w miłosier-
dziu, świętości obyczajów 
i atmosfery pobożności. 
Leon XIII był pierwszym 
papieżem, który w jednej 
ze swoich encyklik wskazał mał-
żeństwo jako miejsce uświęcenia, 
gdyż do tej pory na rodzinę nie patrzono jako na miejsce, 
gdzie można wzrastać duchowo i w szczególny sposób 
służyć Kościołowi.

Pierwsza Niedziela po Narodzeniu Pańskim to święto Świętej Rodziny – Jezusa, Maryi i Józefa. Tego dnia roz-
ważamy nie tylko historię biblijną, ale także wyciągamy naukę dla naszych rodzin, otaczamy je modlitwą i troską.

Teksty liturgiczne na święto Najświętszej Rodziny uło-
żył papież Leon XIII (zm. 1903). Jego dziełem również są 
piękne hymny kościelne, przeznaczone na ten dzień. Czy-
tania tak są dobrane, by wyakcentować sceny, w których 
występuje rodzina. Teksty Pisma Świętego podkreślają 

równocześnie obowiązki członków rodziny.
W jednej ze swoich encyklik papież Leon XIII 

napisał: „Pod opieką Najświętszej Mat-
ki i św. Józefa w zupełnym ukryciu 

wychowywał się Jezus, Słoń-
ce sprawiedliwości, zanim 

swym blaskiem oświecił 
narody. Niewątpliwie ja-
śniała w tej Rodzinie wza-
jemna miłość, świętość 
obyczajów i pobożne ćwi-
czenia – jednym słowem 
wszystko, co rodzinę może 
uszlachetnić i  ozdobić, 
aby dać na wzór naszym 
czasom”.

Święto Świętej Rodzi-
ny zostało rozszerzone na 
cały Kościół przez papieża 
Benedykta XV w 1921 r. 
Obchodzi się je co roku 
w pierwszą niedzielę po 
Bożym Narodzeniu. To 
święto, jak się wydaje, jest 
szczególnie ważne dzisiaj, 
czyli w czasach, w których 

rodzina przeżywa kryzys. 
Najświętsza Rodzina stanowi 
wzór miłości, oddania i odpo-

wiedzialności, tak bardzo nam potrzebny. Pokazuje, że 
mimo problemów i trudności warto wybaczać, zaufać, 
być może kolejny raz, by budować Bożą rodzinę.

Święta Rodzina, Sanktuarium św. Józefa w Kaliszu

Modlitwa do Świętej Rodziny
(św. Jan Paweł II)

Święta Rodzino Nazaretańska, wzorze każdej rodziny chrześcijańskiej, cześć najgłębszą Ci składamy. Poświę-
camy się Tobie, prosząc pokornie, by nasze rodziny stały się siedzibą Boga, by w nich rodzice i dzieci, starzy 
i młodsi, żyli we wzajemnej miłości.

Święta Rodzino Nazaretańska, która ze Wzgórza Loretańskiego rozlewasz na cały świat jeszcze blaski wiary 
i miłości, broń nasze rodziny i prowadź je po drogach św. Ewangelii Jezusa Chrystusa Naszego Pana. Amen.
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Oblicze Miłosierdzia

Ceremonia ogłoszenia dokumentu Misericordiae vultus odbyła się 11 IV br. podczas Pierwszych Nieszporów 
Niedzieli Miłosierdzia Bożego w bazylice watykańskiej. W Niedzielę Miłosierdzia Bożego bulla ogłaszająca Nadzwy-
czajny Rok Święty Miłosierdzia została uroczyście odczytana w trzech pozostałych papieskich bazylikach Rzymu. 
Te cztery świątynie będą głównymi miejscami obchodów Roku Świętego. 

Jezus Chrystus jest obliczem miłosierdzia Ojca. Wydaje 
się, iż tajemnica wiary chrześcijańskiej znajduje w tym 
słowie swoją syntezę. Ono stało się żywe, widoczne 
i osiągnęło swoją pełnię w Jezusie z Nazaretu. Ojciec 
«bogaty w miłosierdzie» (por. 
Ef 2, 4), gdy objawił Mojżeszowi 
swoje imię: «Bóg miłosierny i li-
tościwy, cierpliwy, bogaty w łaskę 
i wierność» (Wj 34, 6), sprawił, 
że człowiek mógł nieprzerwanie 
poznawać Jego boską naturę na 
różne sposoby i w wielu momen-
tach historii.

* * *
Potrzebujemy nieustannie kon-

templować tę tajemnicę miło-
sierdzia. Jest ona dla nas źródłem 
radości, ukojenia i pokoju. Jest 
warunkiem naszego zbawienia. 
Miłosierdzie: to jest słowo, które 
objawia Przenajświętszą Trój-
cę. Miłosierdzie: to najwyższy 
i ostateczny akt, w którym Bóg 
wychodzi nam na spotkanie. Mi-
łosierdzie: jest podstawowym prawem, które mieszka 
w sercu każdego człowieka, gdy patrzy on szczerymi ocza-
mi na swojego brata, którego spotyka na drodze życia. 
Miłosierdzie: to droga, która łączy Boga z człowiekiem, 
ponieważ otwiera serce na nadzieję bycia kochanym na 
zawsze, pomimo ograniczeń naszego grzechu.

* * *
«Właściwe Bogu jest stosowanie miłosierdzia i w tym 

najwyraźniej wyraża się jego wszechmoc». Słowa św. To-
masza z Akwinu pokazują, że miłosierdzie Boże nie jest 
znakiem słabości, lecz przejawem wszechmocy Boga. Z tego 
też powodu liturgia w jednej ze swoich najstarszych kolekt 
przywołuje następujące słowa modlitwy: «Boże, Ty przez 
przebaczenie i litość najpełniej okazujesz swoją wszech-
moc». Bóg zawsze będzie w ludzkiej historii jako Ten, który 
jest obecny, bliski, opatrznościowy, święty i miłosierny.

* * *
«Cierpliwy i miłosierny» — to podwójne określenie 

spotykamy często w Starym Testamencie jako opis 

natury Boga. To Jego bycie miłosiernym znajduje swe 
potwierdzenie w wielorakich dziełach historii zba-
wienia, gdzie dobroć Boga zwycięża nad chęcią kary 
i zniszczenia.

* * *
Jezus, wobec rzeszy ludzi, któ-

rzy szli za Nim, widząc, że byli 
zmęczeni i strudzeni, zdezorien-
towani i bez przewodnika, od-
czuł w głębi serca silne dla nich 
współczucie (por. Mt 9, 36). Mocą 
tej właśnie miłości współczują-
cej uzdrowił chorych, których mu 
przyniesiono (por. Mt 14, 14) oraz 
kilkoma chlebami i rybami nakar-
mił tłum do sytości (por. Mt 15, 
37). To, co poruszało Jezusa we 
wszystkich okolicznościach, 
to nic innego jak miłosierdzie, 
dzięki któremu czytał w sercach 
swoich rozmówców, dając im 
odpowiedzi, które korespondo-
wały z ich najprawdziwszymi 
potrzebami.

* * *
Główną belką, na której wspiera się życie Kościoła, 

jest miłosierdzie. Wszystko w działaniu duszpasterskim 
Kościoła powinno zostać otulone czułością, z jaką kie-
ruje się do wiernych; nic też z jego głoszenia i z jego 
świadectwa ukazanego światu nie może być pozbawio-
ne miłosierdzia. Wiarygodność Kościoła weryfikuje się 
na drodze miłości miłosiernej i współczującej. Kościół 
«żyje niewyczerpanym pragnieniem ofiarowania mi-
łosierdzia».

* * *
Pierwszą prawdą Kościoła jest miłość Chrystusa. Tejże 

miłości, która zmierza aż do przebaczenia i do dania 
siebie samego, Kościół czyni się sługą i pośrednikiem 
wobec ludzi. Stąd też tam, gdzie Kościół jest obecny, 
musi się też zaznaczyć miłosierdzie Ojca. W naszych 
parafiach, w naszych wspólnotach, w stowarzyszeniach, 
w ruchach, gdziekolwiek są chrześcijanie, każdy powinien 
tam odnaleźć oazę miłosierdzia.

Chrystus na krzyżu, Albrecht Altdorfer, ok. 1512 r.
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Pozdrowienie

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.

Po wspólnie wykonanym znaku krzyża celebrans 
pozdrawia lud. Najprostsza, a jednocześnie bardzo 
bogata w treść, jest formuła: „Pan 
z wami”, zaczerpnięta z Pisma Świę-
tego. W ten sposób Anioł pozdrawia 
Gedeona (Sdz 6, 12), Archanioł Ga-
briel – Maryję. 

Gromadzimy się w imię Trójcy Świę-
tej, co podkreślają słowa wypowia-
dane podczas wykonywania znaku 
krzyża: „W imię Ojca i Syna, i Ducha 
Świętego”. 

Jezus zapewnia, że gdzie dwaj lub 
trzej są zgromadzeni w Jego imię, 
tam On jest wśród nich (por. Mt 18, 
20). Odtąd chrześcijanie nie szukają 
Boga gdzieś daleko czy też w jednym 
określonym miejscu, lecz pośród sie-
bie. To „my jesteśmy świątynią Boga 
żywego”, jak pisze św. Paweł do chrze-
ścijan w Koryncie (2 Kor 6, 16), ciesząc się ze spełnienia 
dawnych obietnic, wyrażonych przez proroka Izajasza: 
„Zamieszkam z nimi […] i będę ich Bogiem, a oni będą 
moim ludem”. 

Pozdrowienie wypowiedziane przez celebransa przy-
pomina, że obietnica Boża spełnia się w tej chwili, w kon-

kretnym zgromadzeniu liturgicznym. 
Na pozdrowienie celebransa lud 

odpowiada: „I z duchem twoim”. Ta 
formuła, trudna do zrozumienia, rów-
nież swe źródło ma w Biblii. Św. Paweł 
pisze: „Duch przenika wszystko, nawet 
głębokość i Boga samego” oraz: „Kto 
zaś z ludzi zna to, co ludzkie, jeżeli nie 
duch, który jest w człowieku” (2 Kor 2, 
10n). Ten, kto przewodniczy liturgii, 
jego „duch” (przez co rozumiemy: wnę-
trze, serce), przeniknięty jest Duchem 
Bożym, otrzymanym przez włożenie 
rąk biskupa, a więc w chwili święceń 
kapłańskich.

Słowa: „Pan z wami” – „I z duchem 
twoim” wyrażają tajemnicę zgroma-
dzenia liturgicznego jako znaku Kościo-

ła, który jest mistycznym Ciałem Chrystusa. Zgromadzenie 
jest widzialnym znakiem tego Ciała, a kapłan – znakiem 
Chrystusa, który jest Głową mistycznego Ciała – Kościoła.

Źródło: www.archidiecezjalodz.pl

Jeszcze o pozdrowieniach podczas Mszy św.
W starożytności to osoba postawiona wyżej w hierarchii pozdrawiała jako pierwsza, np. 

Booz pozdrowił żniwiarzy słowami „Pan z wami” w Księdze Rut (2, 4). Do dziś to osoba 
starsza podaje rękę jako pierwsza. Przypomnijmy formuły pozdrowienia wiernych:

1. „Pan z wami” – najkrótsze i najczęściej używane pozdrowienie, omówione wyżej.
2. „Miłość Boga Ojca, łaska naszego Pana Jezusa Chrystusa i dar jedności w Duchu 

Świętym niech będą z wami wszystkimi” – to pozdrowienie pochodzi z Drugiego Listu do 
Koryntian (13, 13) i wprowadza w tajemnicę Trójcy Świętej.

3. „Łaska i pokój od Boga, naszego Ojca, i od Pana Jezusa Chrystusa niech będą z wami” (1 Kor 1, 3).
4. „Łaska i pokój od Tego, który jest i który był, i który przychodzi, niech będą z wami” (Ap 1, 4) – przypomina 

o paruzji, czyli ponownym przyjściu Chrystusa na końcu czasów i o odwieczności Pana Boga.
5. „Łaska naszego Pana Jezusa Chrystusa niech będzie z wami” – tak zakończone są listy św. Pawła do: 

Rzymian (16, 20), Koryntian (1 Kor 16, 23), Tesaloniczan (1 Tes 5, 28; 2 Tes 3, 18), Galatów (6,18), Filipian 
(4, 23) i Filemona (25). 

6. „Pokój z wami” (J 20, 19) – w ten sposób Jezus pozdrowił uczniów, gdy pierwszy raz ukazał się im wszyst-
kim po zmartwychwstaniu. Formuły tej używają tylko biskupi.
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Biskup Adam Stanisław
Grabowski

Z DZIEJÓW PARAFII

Urodził się 3 września 1698 r. w Wielkim Buczku koło 
Debrzna. Był synem człuchowskiego sędziego ziemskiego, 
a następnie kasztelana chełmińskiego Andrzeja Teodora, 
herbu Zbiświcz i Barbary Zofii z domu von Kleist. Począt-
kowo kształcił się w szkołach jezuickich w Chojnicach 
i Toruniu, a następnie studiował prawo w Rzymie. Przez 
pewien czas był pisarzem sądowym w Skarszewach, 
a później sekretarzem podkanclerzego koronnego An-
drzeja Lipskiego i został urzędnikiem kancelarii koronnej. 
W 1730 r. przyjął święcenia kapłańskie, a jako zaufany 
współpracownik kanclerza J. Lipskiego gromadził szybko 
intratne beneficja. Uzyskał kanonię lwowską, włocławską 
oraz dziekanię chełmińską oraz probostwa w Jaworowie, 
Skaryszewach i Tujce. 

W roku 1733 został biskupem pomocniczym poznań-
skim. Sakrę biskupią otrzymał 18 sierpnia 1733 r. Podczas 
bezkrólewia 1733–1734 poparł Augusta III, biorąc potem 
udział w jego koronacji. W 1734 r. zabiegał o pozyskanie 
szlachty Prus Królewskich dla Augusta III, a następnie był 
posłem króla w Rzymie, gdzie uzyskał poparcie papieża 
Klemensa XIII dla elekcji Augusta III.

Nagrodą za misję rzymską była nominacja na diecezję 
chełmińską w dniu 26 września 1736 r. . Do Polski wrócił 
w 1737 r. 

15 lipca 1739 r. został przeniesiony na bardziej intratną 
diecezję kujawską. Brał czynny udział w sejmach 1738 r. 
i 1740 r. 14 kwietnia 1741 prekonizowany na biskupa 
warmińskiego. Był związany z Familią Czartoryskich i re-
alizował w Prusach politykę dworu polegającą na bloko-
waniu sejmików generalnych. W latach 1743–1744 był 
prezydentem trybunału skarbowego w Radomiu. W mo-
wie na sejmie grodzieńskim 1744 r. uzależniał aukcję 
wojska od poprawy stanu gospodarczego kraju. Brał udział 
w sejmach 1746 r. i 1748 r. W 1749 r. był komisarzem 
królewskim w Gdańsku, gdzie rozstrzygał spory między 
Radą a opozycją mieszczańską. Od 1746 r. przewodniczył 
komisji zajmującej się odbudową szpicy montowskiej, 
rozdzielającej nurt Wisły między Nogat a Leniwkę. W cza-
sie wojny siedmioletniej wspierał finansowo Augusta III 
i usiłował chronić Warmię przed przemarszami wojsk. 
Wobec coraz większego konfliktu między Czartoryskimi 
a dworem, opowiedział się po stronie monarchy i stop-
niowo wycofywał się z polityki, zachowując neutralność 
w sporze tzw. patriotów pruskich z wojewodą pomorskim 
Pawłem Mostowskim. Podczas bezkrólewia 1763–1764 
uznał Stanisława Augusta. W 1765 r. sprzedał swój pałac 
w Warszawie na mennicę państwową. Na prośbę Stani-
sława Augusta przyjął w 1766 r. Ignacego Krasickiego na 
swojego koadiutora z prawem następstwa.

Podczas swych rządów na Warmii Grabowski jako 
pierwszy w używał paliusza i krzyża metropolitalne-
go – przyznanych bullą papieża Benedykta XIV z dnia 
24 września 1742. Biskup Grabowski był dobrym go-
spodarzem i mecenasem sztuki. W 1748 r. na zjeździe 
miast doprowadził do rewizji taryfy podatkowej z 1718 r. 
i bardziej równomiernego rozłożenia ciężarów fiskalnych. 
Na zjeździe stanów warmińskich w Ornecie dnia 4 lipca 
1766 r. wydał ordynację krajową – zbiór praw regulują-
cych życie codzienne mieszkańców Warmii w zakresie 
rolnictwa, handlu i rzemiosła. Ordynacja była uzgadniana 
z kapitułą warmińską. W zakresie kartografii i melioracji 
współpracował z Janem Suchodolcem, synem brata 
polskiego osiadłego w Starej Różance koło Kętrzyna. 

Z inicjatywy Grabowskiego kaplica na zamku lidzbar-
skim otrzymała wystrój rokokowy, a na wschodnim skrzy-
dle przedzamcza pojawił się nowy obiekt, zwany pałacem 
Grabowskiego. Grabowski był fundatorem kościoła we 
Franknowie, finansował przebudowę kościołów w Lamko-
wie, Bisztynku i Królewcu oraz ufundował ołtarze główne 
m.in. dla kolegiaty w Dobrym Mieście, kościoła św. Mikoła-
ja w Elblągu oraz katedry we Fromborku. Grabowski odre-
staurował także letnią rezydencję biskupów w Smolajnach. 
Wspierał finansowo inicjatywy Konarskiego i Collegium 
Nobilium. Utrzymywał bliskie kontakty z uczonymi, m.in. 
J. D. Janockim. Przekazał do druku Gotfrydowi Lengnichowi 
odnaleziony przez siebie rękopis z 1426 kroniki Kadłubka 
i tzw. heilsberski rękopis Galla Anonima. 

Dzięki Grabowskiemu wydana została mapa die-
cezji sporządzona przez J.F. Enderscha (Mapa Świętej 
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Płyta nagrobna bp. Grabowskiego  w katedrze we Fromborku

Kartka z kalendarza

18 XII 1423 – Zbigniew Oleśnicki otrzymał święcenia 
kapłańskie, a następnego dnia został mianowany bisku-
pem krakowskim. 18 XII 1439 r. otrzymał nominację na 
pierwszego polskiego kardynała. 

7 XII 1550 – odbyła się koronacja Barbary Radziwił-
łówny, żony króla Zygmunta Augusta.

23 XII 1884 – w warszawskim dzienniku „Słowo” uka-
zał się pierwszy odcinek powieści historycznej Potop 
Henryka Sienkiewicza.

8 XII 1918 – odbyła się pierwsza inauguracja roku 
akademickiego na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.

27 XII 1918 – wybuchło powstanie wielkopolskie.
9 XII 1922 – Gabriel Narutowicz został wybrany na 

pierwszego prezydenta RP.
16 XII 1922 – Eligiusz Niewiadomski zastrzelił prezy-

denta RP Gabriela Narutowicza. 
7 XII 1925 – Liga Narodów przyznała Polsce prawo do 

utrzymania straży wojskowej na Westerplatte.
8 XII 1941 – Niemcy utworzyli obóz zagłady Kulmhof 

w Chełmnie nad Nerem.
8 XII 1953 – o godz. 21:00, w kaplicy Matki Bożej na 

Jasnej Górze po raz pierwszy odmówiono modlitwę Apel 
Jasnogórski.

31 XII 1953 – zaprezentowano pierwszy przedproto-
typowy egzemplarz Syreny.

1 XII 1962 – kościół Narodzenia Najświętszej Maryi 
Panny w Warszawie, w związku z budową trasy W-Z 
i poszerzaniem ulicy Leszno (w tym czasie Aleja gen. 
Karola Świerczewskiego), został w nocy z 30 XI na 1 XII 
przesunięty o 21 metrów do tyłu.

16 XII 1970 – podczas wydarzeń Grudnia 1970 Stocznia 
Gdańska została otoczona i ostrzelana przez wojsko.

18 XII 1974 – w Instytucie Badań Jądrowych w Świerku 
uruchomiono reaktor „Maria”.

13 XII 1981 – o północy został wprowadzony stan 
wojenny.

16 XII 1981 – pacyfikacja strajkujących górników w Ko-
palni „Wujek”.

23 XII 1981 – podczas stanu wojennego dokonano 
pacyfikacji Huty Katowice.

6 XII 1989 – nuncjusz apostolski abp Józef Kowalczyk 
złożył listy uwierzytelniające na ręce prezydenta Wojcie-
cha Jaruzelskiego.

19 XII 1989 – w Tarnowie odnotowano krajowy rekord 
temperatury w grudniu (+19 °C).

2 XII 1991 – Polska, jako pierwsze państwo na świecie, 
uznała oficjalnie niepodległość Ukrainy.

9 XII 1991 – w Toruniu rozpoczęło nadawanie Radio 
Maryja.

20 XII 1991 – Polska została przyłączona do Internetu.

Warmii). Sam zajmował się historią sztuki; zgromadził 
obszerny księgozbiór oraz kolekcję rzeźb, obrazów i por-
celany. Był przedstawicielem wczesnego oświecenia 
katolickiego.

W 1740 r. odznaczony Orderem Orła Białego. 
Zmarł 15 grudnia 1766 r. w Lidzbarku. Został pocho-

wany w katedrze we Fromborku.
Źródło: wikipedia.org

Katedra w
e From
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Stemmata w najstarszej zachowanej rubryceli włocławskiej (cz. 1)

Oba terminy z zakresu dawnego piśmiennictwa: 
stemmata i rubricella, użyte w tytule naszego szkicu 
wymagają na wstępie małego wyjaśnienia. Stemmata, 
to zapomniany niemal całkowicie gatunek literacki (Zob. 
P. Pawłowski, Stemmata, „Ład Boży”, 1(1282) 2008, s. VII). 
Zapomniany do tego stopnia, że próżno szukać o nim 
informacji w podstawowych encyklopediach czy słow-
nikach, nawet specjalistycznych, takich jak np.: Słownik 
terminów literackich, Literatura Polska – Przewodnik 
encyklopedyczny, czy Encyklopedia wiedzy o książce. 
Odpowiednie hasło (Stemma, stemmat), pojawiło się 
dopiero w 2001 r. w Słowniku sarmatyzmu (J. Niedźwiedź, 
Stemma, stemmat [hasło w:] Słownik sarmatyzmu. 
Idee, pojęcia, symbole, red. B. Borowski, Kraków 2001, 
s. 187–188). Dziwi to tym bardziej, że stemmata to rdzen-
nie polski gatunek, poza dawną Rzecząpospolitą, prawie 
nieznany. Uprawiali ten gatunek twórczości prawie wszy-
scy parający się piórem, od Reja i Kochanowskiego, po 
najmniejszych „wierszokletów” epoki Baroku. Stemmę 
(In stemma; Na herb) można znaleźć w niemal każdej 
polskiej książce wydanej od XVI do XVIII w., a więc w okre-
sie trzystu lat! Ponadto 
obok portretu trumien-
nego, występującego tak-
że wyłącznie na terenie 
dawnej Rzeczypospolitej, 
stemmata były jednym 
z głównych wyznaczni-
ków idei sarmatyzmu. 
Stemmata to kompo-
zycja złożona z  obrazu 
i słowa. Obrazem był gra-
ficzny wizerunek herbu, 
a słowem wiersz łaciński 
lub polski (panegiryk, epi-
gram) – w sposób uczony, 
dowcipny lub tylko uni-
żony, opisujący ten herb. 
Herb był przeważnie go-
dłem rodowym sponsora 
lub sprawcy dzieła, zaś 
wiersz pochwałą jego 
osoby bądź rodu. W dru-
kach „świeckich” głów-
nym powodem umiesz-

czania wierszy heraldycznych, herbów i różnych dedykacji 
była pusta kiesa autora, który w ten sposób znajdował 
mecenasa pokrywającego druk dzieła. W drukach urzę-
dowych i kościelnych herb pełnił rolę oficjalnego znaku 
rozpoznawczego sprawcy dzieła, podnosząc jego prestiż. 
Wiersz, jeżeli się pojawiał, pełnił rolę objaśnienia her-
bu (np. wojewódzkiego, miejskiego uniwersyteckiego, 
zakonnego), czy jak w przypadku interesującego nas 
zagadnienia – biskupa ordynariusza.

Rubrycele, czyli rozbudowane kalendarze liturgiczne, 
jako osobne pozycje piśmiennictwa kościelnego, pojawiły 
się w Polsce w połowie XIV wieku. Najpierw były to wykazy 
rękopiśmienne, a od początku XVI stulecia wydawano je 
drukiem. Jedną z najstarszych drukowanych polskich ru-
bryceli jest kalendarz liturgiczny dla diecezji poznańskiej 
na 1518 rok (Rubrycella Poznaniensis. Ad annu[m] d[om]
ini. 1518), drukowany w Krakowie w oficynie Floriana 
Unglera. Na str. tyt. posiada ona ilustrację drzeworytni-
czą z herbem Godziemba, bp. Jana Lubrańskiego, który 
w swojej karierze duchownej był także kanonikiem wło-
cławskim (1490). Nazwa rubrycela (rubricella) pochodzi 

Badając stare druki związane z diecezją włocławską pod kątem zamieszczonej w nich ikonografii, raz za razem 
można natrafić na różne niespodzianki. Ciekawym tematem w tych poszukiwaniach są stemmata, obecne w wielu 
drukach z XVI i XVII, a także XVIII wieku. Mogą one wzbogacić znaną dotychczas ikonografię związaną z naszą 
diecezją, szczególnie o artefakty powiązane z jej biskupami.

Najstarsze drukowane w Polskie rubrycele: poznańska z 1518 r. i krakowska z 1531 r.
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z średniowiecznej łaciny i oznacza: rozdział, paragraf  (z łac. 
rubrica – czerwona farba), malowany nią tytuł rozdziału 
lub zaznaczenie ważnych miejsc na czerwono (od ruber 
– czerwony). W Kościele katolickim kalendarze te przyj-
mowały różne nazwy łac., takie jak: directio, directorium, 
calendarium, ordo, a najczęściej rubricella (pożyteczny 
do dziś, artykuł o rubrycelach, autorstwa ks. Stanisława 
Chodyńskiego znajduje się w Encyklopedii katolickiej (t. 4, 
Warszawa 1874, s. 416–420), pod hasłem: Dyrektorium). 
Zawsze jednak był to mniej lub bardziej rozbudowany 
i szczegółowy wykaz obchodów roku liturgicznego w ukła-
dzie kalendarzowym. 

Kalendarze te ukazywały się z reguły co roku, gdyż były 
niezbędne do celów liturgiczno-pasterskich. Z początku 
miały one niewiele stron, od dwu do czterech, później 
ciągle rozbudowywane, bądź łączone ze schematyzmami 
mogły mieć nawet ok. stu stron. Zatwierdzanie rubryceli 
dla poszczególnych diecezji należało do przywilejów 
biskupich. Ich językiem aż do czasów II Soboru Waty-
kańskiego była łacina. Mają one swoich autorów, którzy 
w dawnych czasach pozostawali zazwyczaj anonimowi. 

Ksiądz Stanisław Librowski, prekursor rozszerzonych 
badań nad historycznymi rubrycelami podkreślał, że nie 
są one „czasopismami”, ale osobną kategorią piśmien-
nictwa kościelnego, którą należy katalogować w dziale 
liturgika (postulat ten się nie przyjął i rubrycele są ka-
talogowane (i zamieszczane w bibliotekach cyfrowych) 
przy czasopismach – i tam należy ich szukać). Jako druki 
„ulotne”, przydatne tylko dla konkretnego roku, z reguły 
nie miały większych szans, by przetrwać do późniejszych 

czasów. Stąd, szczególnie te najstarsze, są już obecnie 
prawdziwymi unikatami. Wiele z nich wydobyto po la-
tach z opraw innych ksiąg, gdzie służyły za wzmocnienie 
(jako makulatura introligatorska). W zbiorach Archiwum 
Diecezjalnego we Włocławku, zachował się jeden z naj-
bogatszych zespołów dawnych rubrycel z całej Polski.

O wyzyskaniu rubryceli jako źródła do pozyskania 
stemmatów nie „śniło się” zapewne nawet ks. Librow-
skiemu postulującemu jak najszersze ich wykorzystanie 
w różnych badaniach historycznych i interdyscyplinar-
nych. Jak zobaczymy można je rozpatrywać także pod 
względem ikonograficznym i literackim, jako dział em-
blematyki.

Najstarszym śladem drukowanego kalendarza litur-
gicznego dla diecezji kujawsko-pomorskiej, jest „urywek 
rubryceli włocławskiej z 1634 r.” – jak określa ją ks. Li-
browski w swoim katalogu, bliżej się nią niestety nie zaj-
mując. Pierwszą, którą odnotował jest Directorium  divini 
offici […] pro Diaecesi Vladislaviensi & Pomeraniae jussu 
& autoritate […] Adami Stanislai in Grabowo Grabowski 
[…] MDCCXLI, z 1741 r., opatrzone na karcie tytułowej 
herbem bp. Adama S. Grabowskiego (S. Librowski, Katalog 
rubrycel i schematyzmów diecezji i zakonów historycznej 
Polski, znajdujących się w księgozbiorze podręcznym 
Archiwum Diecezjalnego we Włocławku, cz. 1–2, „Ar-
chiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne”, Lublin 1971–1973 
(t. 23, s. 214–310; t. 24, s. 5–94; t. 25, s. 39–113; t. 26, 
s. 89–197; t. 27, s. 57–130) i osobna nadbitka z podwójną 
numeracją stron; s. 135 [nadbitka, s. 311]).

Piotr Pawłowski

Ciekawostki o świętach Bożego Narodzenia

– Hiszpanie w święta łamią się turron. Jest to coś w rodzaju chałwy i stanowi świąteczny przy-
smak. Nastrój świąt bardziej widać na ulicach i placach miast niż w domach. Rodziny bawią się 

wokół wielkich choinek, udekorowanych lampkami. Wigilijnym daniem jest pieczona morska ryba. 
Po pasterce odbywa się uliczny festyn kolęd, pieśni i tańców. Jednak bardziej okazale niż Boże Narodzenie 
obchodzi się w Hiszpanii uroczystość Objawienia Pańskiego (Trzech Króli). 

– W Anglii nie obchodzi się Wigilii Bożego Narodzenia. Świąteczny posiłek spożywa się w pierwszy dzień 
świąt, gdy cała rodzina gromadzi się na wspólnym obiedzie. Tradycyjne danie to pieczony indyk i tzw. chri-
stmas pudding – rodzaj deseru z suszonymi śliwkami. W domach stawia się choinkę, a u sufitu 
zawiesza jemiołę.

– Czesi i Słowacy zasiadają do wieczerzy wigilijnej po pojawieniu się na niebie pierwszej 
gwiazdki. Pod obrus na wigilijnym stole podkładają kromki chleba. Wśród dań wigilijnych 
obowiązkowa jest tzw. mzika, czyli mieszanina suszonych owoców i orzechów. Honorem 
gospodyni jest też upieczenie jak największej ilości kruchych ciasteczek w kształcie gwiazdek. 
Dom ubiera się kolorowymi kwiatami, a w mieszkaniach króluje ogromna choinka.

–  We Francji wigilijna wieczerza rozpoczyna się dopiero po pasterce. Na stół podaje się 
indyka nadziewanego kasztanami, ostrygi, zimne potrawy z jaj. Podaje się także tradycyjny słodki 
tort w kształcie polana drzewnego, jakie kiedyś wkładało się do kominka, aby ogrzewało dom po powrocie 
rodziny z pasterki.
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KALENDARZ LITURGICZNY

2 niedziela Adwentu – 6 XII

Czytanie I (Ba 5, 1–9)
Prorok Baruch („Błogosławiony”) znany jest w tradycji 

biblijnej jako sekretarz Jeremiasza (tak czytamy w Jr 32, 
12–14 i 36, 4–32). Księga nosząca jego imię została nam 
przekazana jedynie w wersji greckiej, dlatego uważana 
jest za deuterokanoniczną. Fragment z Księgi Barucha 
stanowiący pierwsze czytanie posiada typowe cechy 
wyroczni zbawienia, kierowanych przez proroków do ludu 
biblijnego. W wyroczniach tych szczególne miejsce zaj-
mują obrazy o bogatej symbolice biblijnej. Sprawia ona, 
że dany tekst może zawsze przemawiać do czytelnika. 
W Biblii szata wskazuje na godność osoby. Przedstawiając 
Jerozolimę w blasku jej szaty, fragment zapowiada, że 
Bóg przywróci godność swojemu ludowi upokorzonemu 
przez wygnanie (symbolizowane przez „szatę smutku 
i utrapienia”). Ponadto występuje tu symbolika imienia 
(„Pokój sprawiedliwości i chwała pobożności”). Nadanie 
imienia oznacza w Biblii ogłoszenie kogoś lub czegoś jako 
swoją własność. Wyraża jednocześnie ideę opieki, jakiej 
lud Izraela doświadcza ze strony swego Boga, który na-
zwał go po imieniu i wybrał na swój lud. Fragment kończy 
się wzmianką o wielkości interwencji Boga. W Jego dzieło 
zbawienia włączone jest całe stworzenie i nic przed Nim 
się nie skryje ani nie sprzeciwi. Definitywnie dokona się 
to wraz z przyjściem Jezusa, który zniszczy największą 
przeszkodę – grzech.

Czytanie II (Flp 1, 4–6.8–11)
Początek tego fragmentu ujawnia cztery kolejne ele-

menty modlitwy św. Pawła. Po pierwsze św. Paweł mówi 
o częstotliwości dziękczynienia w swoich modlitwach: 
zawsze. Dziękczynienie za lud Boży wyraża w każdej 
swojej modlitwie. Po drugie modlitwa św. Pawła jest za 
wszystkich wiernych. Modlitwa przekracza bariery dzie-
lące ludzkość. Po trzecie, modlitwy św. Pawła skupiają 
się na konkretnych potrzebach. Modlitwy św. Pawła nie 
są sposobem na ucieczkę lub zaprzeczaniem rzeczywi-
stości. Nacisk na dziękczynienie nie oznacza modlitwy 
zawierającej tylko elementy pozytywne. Dziękczynie-
nie nie wyklucza wzmianki o problemach. Rzeczywiste 
potrzeby Filipian rzucają na kolana św. Pawła, który 
usilnie błaga w ich imieniu. Po czwarte, usilne prośby 
zanosi z radością. Jest to pierwsza z czternastu wzmia-
nek o radości w tym liście. Paweł widzi jasno wszystkie 
uciski z zewnątrz i problemy wewnętrzne wspólnoty. Ale 
jego wizja Kościoła jest przesycona wizją Boga – źródła 
i celu życia i działalności człowieka. Paweł wyraża silną 
tęsknotę za Filipianami, których traktuje jako swoich 

przyjaciół i współpracowników w dziele ewangelizacji. 
Charakterystyczne jest pragnienie św. Pawła, aby mi-
łość Filipian doskonaliła się coraz bardziej w głębszym 
poznaniu. Miłość musi wiedzieć jak służyć innym. Tylko 
lekarz, który wie, jak postawić diagnozę i przeprowadzić 
operację, może służyć pacjentowi wymagającemu ope-
racji ratującej życie. Pawłowi jednak nie chodzi jedynie 
o wiedzę w sensie naukowym. Ta wiedza to uznanie woli 
Boga w swoim życiu. 

Ewangelia (Łk 3, 1–6)
Historyczny formalizm, z jakim Ewangelista rysuje kon-

tekst publicznej działalności Jezusa nie ma sobie równych 
w żadnej innej ewangelii kanonicznej lub apokryficznej. 
Łukasz bierze świat i jego historię bardzo poważnie: jeśli 
Bóg w osobie Jezusa Chrystusa wkracza autentycznie 
w dzieje ludzkości, to jego słowo musi stać się znane 
historycznym postaciom przez konkretne procesy hi-
storyczne. Ten proces rozpoczyna się przez działalność 
Jana Chrzciciela na pustyni. Imiona pojawiające się przed 
imieniem Jana Chrzciciela są imionami cesarza, namiest-
nika, tetrarchów, najwyższych kapłanów. Ich urzędy są 
związane z konkretnymi miejscami: Rzymem, Seforis, 
Jerozolimą… Jan nie ma ani tytułu (urzędu), ani zaszczyt-
nego miejsca. Ludzie muszą opuścić swoje dogodne miej-
sca życia, pobytu, i wyjść na pustynię. W historii Izraela 
pustynia stanowi miejsce doświadczeń, nawrócenia 
i łaski. Bóg przyniósł wyzwolenie Izraelowi, przeprowa-
dzając ich przez pustynię (Wj 15–20). Odniesienie do 
nauczania Jana Chrzciciela do okolic nad Jordanem jest 
szczególnie interesujące. Jest to dosłowne przytoczenie 
wyrażenia pojawiającego się w greckim fragmencie 
Księgi Rodzaju mówiącym o terytorium wylosowanym 
przez Lota (Rdz 13, 10; 19, 25), na którym znajdowały się 
znane nam biblijne miasta Sodoma i Gomora – synonimy 
obrzydliwości i zniszczenia. Już tutaj można dostrzec 
pewną zapowiedź tego, że misja Jezusa, aby „szukać 
i ocalić to, co zginęło” (Łk 19, 10) jest już zapoczątkowana 
w misji Jana Chrzciciela.



1717
Uroczystość Niepokalanego Poczęcia 

Najświętszej Maryi Panny – 8 XII

Czytanie I (Rdz 3, 9–15)
Tekst przekazuje nam refleksję na temat zbawienia, 

jakie Bóg zaplanował dla ludzkości po grzechu Adama 
i Ewy. Fragment zatrzymuje się nie na karze płynącej 
z grzechu, lecz na obietnicy zbawienia danej przez Boga 
stworzonym przez Niego mężczyźnie i kobiecie. Obietnica 
ta skoncentrowana jest w wersecie 15. znanym jako „Pro-
toewangelia”, czyli pierwsza zapowiedź zbawienia. Tekst 
hebrajski mówi o potomstwie niewiasty, czyli o synu, 
który zmiażdży głowę węża. Tekst opisu jest zbudowany 
wokół kilku obrazów należących do środowiska biblijnych 
ksiąg mądrościowych: jedzenie z drzewa to popełnienie 
czynu negatywnego, którego Bóg od wieków nie aprobo-
wał; bycie nagim wskazuje na przeżyte przez człowieka 
doświadczenie własnej kruchości i słabości; nieprzyjaźń 
oznacza bezpardonową walkę między siłami dobra i zła. 

Czytanie II (Ef 1, 3–6.11–12)
Św. Paweł wprowadza temat Bożego wybrania. Wybór 

jest jednym z motywów, które można znaleźć w pierw-
szym rozdziale listu do Efezjan, mówiącym o wielu 
aspektach Bożej łaskawości. To Chrystus jest Wybrań-
cem par excellence. Celem, dla którego Bóg wybrał swój 
lud w Chrystusie jest to, abyśmy byli święci i nieskalani 
przed Jego obliczem. Brzmi tu echo słów Listu do Kolosan 
1, 22, a także m.in. Wj 29, 37–38. Przymiotniki „święty” 
i „nieskalany” zostały wykorzystane do opisania nieska-
zitelnych zwierząt składanych na ofiarę. Ale język ten był 
także stosowany do opisania czystości etycznej (np. Ps 15, 
2; 18, 23).  Przed wiekami Bóg zechciał przyjąć mężczyznę 
i kobietę jako synów i córki. Ta osobista relacja z Bogiem 
stała się na nowo możliwa przez Chrystusa. Fragment 
Listu do Efezjan pozwala zauważyć, że świętość Maryi jest 
obrazem tej świętości, do której Bóg chce doprowadzić 
Kościół i ludzi. Grzech nie należy do natury człowieka. 
Bóg interesuje się naszym grzechem jedynie o tyle, że 
chce nas od niego uwolnić. Naszym powołaniem jest 
uświęcenie w Jezusie Chrystusie, „abyśmy byli święci 
i nieskalani przed Jego obliczem” (Ef 1, 4). 

Ewangelia (Łk 1, 26–38) 
Fragment Ewangelii przeznaczony na uroczystość 

Niepokalanego Poczęcia Maryi doskonale ujmuje sku-
teczność zbawienia ofiarowanego nam w Chrystusie 
i kontekst historiozbawczy, w jakim została umieszczona 
Maryja, wolna od grzechu pierworodnego. W słowach 
anioła skierowanych do młodej narzeczonej Józefa nazy-
wa ją „pełną łaski”, czyli przemienioną przez interwencję 
łaski i zbawienia, mającą swe źródło w wyłącznej inicjaty-
wie Boga. Warto zauważyć, że ten sam czasownik grecki 
charitóo został użyty w odniesieniu do Maryi (kechari-

toméne) oraz do chrześcijan echarítosen, co należałoby 
przetłumaczyć : „uczyniła nas pełnymi łaski” (Hbr 1, 6).

3 niedziela Adwentu – 13 XII

Czytanie I (So 3, 14–18a)
Sofoniasz („Bóg strzeże”) jest prorokiem okresu po-

przedzającego wygnanie ludu biblijnego do Babilonii. 
Żyje pod koniec VII w. przed Chrystusem. Ma więc przed 
sobą wizję katastrofy grożącej Jerozolimie, która w 586 r. 
przed Chr. zostanie faktycznie zniszczona wraz ze swą 
świątynią przez wojska babilońskie. W pierwszych dwóch 
rozdziałach swej księgi Sofoniasz przedstawia to wyda-
rzenie jako „dzień Pański”. We fragmencie przeznaczonym 
na tę niedzielę przedstawione jest zbawienie, jakie Bóg 
ofiarowuje swemu ludowi, określonemu jako „córa Syjoń-
ska”. Tekst ten zbudowany na terminologii, którą tradycja 
biblijna wiąże z radością mesjańską („ciesz się”, „wesel 
się”, „nie bój się”) i zapowiada już osobę i dzieło Mesjasza. 
Jest to zatem jeden z tych tekstów mesjańskich, które 
liturgia proponuje nam w drugiej części okresu Adwentu, 
skoncentrowanej na historycznym przyjściu Mesjasza 
w Betlejem. W kontekście biblijnym określenie „córa 
Syjońska” odnosiło się często albo do „reszty Izraela” – 
czyli tej niewielkiej wspólnoty wierzących, która zawsze 
zachowywała wierność Bogu – albo do samego Izraela 
jako adresata obietnic mesjańskich.

Czytanie II (Flp 4, 4–7)
Świadomość bliskości Pana ma być dla chrześcijan 

powodem nieustannej radości. Radość, do której wzywa 
św. Paweł nie wywodzi się z rzeczywistości tego świata 
ani z zewnętrznego powodzenia. Źródłem radości jest 
Pan i ta świadomość ma wpływać na wszelkie postawy 
i styl życia Jego uczniów. Bliskość Boga pozwala bowiem 
żyć w wielkiej ufności, że Jego troskliwa obecność czuwa 
nad wszystkim. Ufność ta jest tak wielka, że chrześcijanin 
w swej modlitwie błagalnej już ma wznosić dziękczynie-
nie za otrzymaną pomoc. Styl życia, do którego wzywa św. 
Paweł jest więc nieustannym Adwentem, pełnym tęsknej 
nadziei. Czekamy z radością na Pana, który przychodzi, 
by obdarzyć nas zbawieniem.

Ewangelia (Łk 3, 10–18)
Fragment  Ewangelii przytacza treść przepowiada-

nia Jana Chrzciciela, któremu tradycja ewangeliczna 
przypisuje misję „poprzednika” Mesjasza Jezusa. Jego 
przepowiadanie wyrażone jest w konkretnym języku, 
właściwym dla różnych sytuacji życia codziennego i po-
trafiącym odpowiedzieć na ukryte w sercu każdego 
człowieka głębokie pytanie o zbawienie („Cóż mamy 
czynić?”). W Ewangelii Łukasza bowiem zbawienie do-
ciera do każdego człowieka i każdego środowiska. Dla-
tego Łukasz nie waha się umieścić wśród adresatów 



1818
przepowiadania Jana także grup ludzi uważanych za 
najbardziej dalekie od przestrzegania zasad judaizmu. 
Do nich kierowane jest żądanie wyzwolenia się z anoni-
mowości i obojętności poprzez podzielenie się dobrami 
z najbardziej potrzebującymi („Kto ma dwie suknie, niech 
jedną da temu, który nie ma; a kto ma żywność, niech 
tak samo czyni”). Tak rodzi się wspólnota. Jan nie wzywa 
celników i żołnierzy do zmiany profesji, lecz wzywa ich, 
by wykonywali swe obowiązki, nie uciekając się przy tym 
do przemocy i zadowalając się otrzymywanym wynagro-
dzeniem. Jak widać, nie chodzi o przemianę zewnętrzną, 
lecz o nawrócenie serca.

4 niedziela Adwentu – 20 XII

Czytanie I (Mi 5, 1–4a) 
Bliskość świąt Bożego Narodzenia jest okazją do przy-

pomnienia tekstów, które tradycja biblijna uważa za 
„wyrocznie mesjańskie”, a które liturgia chętnie odczytuje 
i interpretuje w świetle przyjścia Jezusa. W ten sposób 
zostaje uwypuklona ciągłość między Starym i Nowym 
Testamentem, między czasem obietnicy a czasem wy-
pełnienia. Wyrocznia zawarta w Księdze proroka Miche-
asza pojawia się faktycznie w Mateuszowej „Ewangelii 
dzieciństwa” – jak określa się pierwsze dwa rozdziały 
dzieła tego ewangelisty, kiedy to kapłani Jerozolimy 
potwierdzają królowi Herodowi, że Betlejem ma być 
miejscem narodzin Mesjasza (Mt 2, 5–6). Bogactwo tej 
wyroczni leży jednak nie tyle w wymiarze geograficznym, 
ile w głębszym wymiarze duchowym. Betlejem potwier-
dza prawo, które w całej Biblii rządzi działaniem Boga, 
a mianowicie, że wybiera On słabych i małych, coś co 
jest mało znaczące i zapomniane.

Czytanie II (Hbr 10, 5–10)
Autor Listu do Hebrajczyków cytując słowa Psalmu 40 

stara się oddać klimat tajemnicy wcielenia. Słowo Boże 
posłuszne Ojcu przyjmuje człowieczeństwo i z dyspo-
zycyjnością realizuje wszystkie Boże obietnice. Posłu-
szeństwo, które wyraża miłość przewyższa wszystkie 
zewnętrzne nawet ofiary i drogocenne dary. To jest to, 
co naprawdę liczy się w oczach Bożych. Ogarnięci tą 
miłością Syna stajemy się zdolni, aby w posłuszeństwie 
wiary powierzać się naszemu Ojcu i realizować Jego wolę.

Ewangelia (Łk 1, 39–45)
Dzisiejszą Ewangelię należy odczytywać w szerszym 

kontekście „Ewangelii dzieciństwa Jezusa” (Łk 1–2). W tych 
rozdziałach Łukasz daje uprzywilejowane miejsce Ma-
ryi, ponieważ widzi w Niej wzór ucznia i chrześcijanina 
w każdym czasie. Opowiadanie o odwiedzinach u Elżbie-
ty jest faktycznie przedstawione jako pewnego rodzaju 
przedłużenie dyspozycyjności Maryi wobec Boga. („Oto 

Ja Służebnica Pańska”), a teraz wobec bliźniego – swojej 
krewnej. Łukasz opisuje postawę Maryi w kilku prostych 
słowach. Widzimy to na przykład w dodanym stwierdzeniu 
„z pośpiechem”, kiedy mówi o podróży Maryi. Pośpiech 
Maryi różni się od tego, który nęka nasze codzienne życie, 
zamknięte nieraz w szaleńczym nawale obowiązków 
i rzeczy do zrobienia, tak, że zapominamy o tym, co tak 
naprawdę się liczy. U Maryi jest to „pośpiech miłości”. 
Podróż Maryi wydaje się pewnym powtórzeniem podróży 
Arki Przymierza, która z miejscowości Kiriat-Jearim zostaje 
przewieziona do Jerozolimy (zob. 1 Sm 6; 1 Krn 15). Obie 
te podróże łączy paralelizm słów  i wydarzeń: zdumienie 
Dawida i zdumienie Elżbiety; przebywanie Arki w domu 
Obed-Edoma i zamieszkanie Maryi u Elżbiety przez okres 
„około trzech miesięcy”. „Błogosławiony owoc Twojego 
łona” – to formuła błogosławieństwa, którego wzywa 
się w Biblii nad rodziną, bydłem, trzodą, owocami ziemi 
(zob. Pwt 28, 4nn.). Obecnie zostaje ono definitywnie 
związane z Jezusem, który począł się w łonie Maryi. Z Jej 
łona rozchodzi się błogosławieństwo na całą ludzkość. 

Uroczystość Narodzenia Pańskiego
 – 25 XII

Czytanie I (Iz 52, 7–10)
Tekst pierwszego czytania należy do sekcji Księgi Izaja-

sza znanej jako „Drugi Izajasz” i zawartej w rozdziałach 
40–55, w której ludowi biblijnemu na wygnaniu w Babi-
lonii zapowiada się powrót do Jerozolimy, odbudowanej 
i na nowo zamieszkałej. Historycznie miasto Jerozolima 
zostało zniszczone w 586 r przed Chr. Izraelowi wydaje 
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się, że Bóg zapomniał o swym ludzie i nie chce więcej 
objawiać się jako jego Wybawiciel. W świetle historii 
zbawienia wszystko to jest obrazem zniszczenia i upadku 
człowieka: przez grzech zniszczył on swój „obraz i podo-
bieństwo” do Boga i odszedł od Niego jakby na wygnanie. 
Dzięki interwencji Boga lud Izraela jednoczy się wokół 
świątyni i w swoim mieście. 

Czytanie II (Hbr 1, 1–6)
Autor Listu do Hebrajczyków w tekście drugiego czy-

tania gromadzi w Jezusie wielkie tematy przewijające 
się przez całą Biblię. Przede wszystkim wyłania się temat 
słowa Bożego. Słowem stwórczym jest sam Jezus. W Je-
zusie wypełnia się objawienie Boże. „Wielokrotnie i na 
różne sposoby przemawiał niegdyś Bóg […] a w tych osta-
tecznych dniach przemówił do nas przez Syna”. „Niegdyś” 
oznacza epokę Starego Testamentu, z jego wydarzeniami, 
bohaterami, sposobami komunikowania objawienia 
Boga. „Te ostateczne dni” oznaczają natomiast epokę 
mesjańską, w której Bóg daje definitywne zbawienie.

Ewangelia (J 1, 1–18)
„Prolog” Ewangelii Jana przenosi nas na początek 

objawienia biblijnego („Na początku Bóg stworzył niebo 
i ziemię”, Rdz 1, 1). Patrząc na słabe i kruche człowie-
czeństwo Dziecięcia narodzonego w Betlejem, czujemy 
się prowadzeni na głębokości Słowa, które istnieje od 
zawsze. To nie droga przebyta przez człowieka pozwa-
la dojść do Boga, ale dopiero droga Boga-Człowieka, 
Słowa Wcielonego pozwala nam odkryć w pełni Boga. 
Droga Jezusa pośród nas jest jednak narażona na dwie 
różne postawy człowieka: na przyjęcie lub odrzucenie. 
Kto przyjmuje Jezusa wraz z wymogami Ewangelii, jest 
już w świecie łaski i światła zbawienia. Kto zamyka się, 
pozostaje w ciemnościach, które w symbolice Janowej 
oznaczają grzech, samotność i śmierć.

Niedziela świętej Rodziny: Jezusa, 
Maryi i Józefa – 27 XII

Czytanie I (Syr 3, 2–6.12–14)
Księga Syracydesa wraca do wielkiego tematu z Księgi 

Przysłów, do czci wobec ojca i matki. Koncepcja grzechu 
jako długu wobec Boga przewija się przez wszystkie karty 
Biblii. Cześć wobec rodziców jest aktem tak dobrym, że 
powoduje przebaczenie grzechów (por. werset 14.). Cześć 
wobec rodziców jest aktem sprawiedliwym, a Bóg – jak 
mówi Prz 15, 29 – wysłuchuje modlitw ludzi sprawie-
dliwych. Pomoc okazywana rodzicom, o której mówi 
ten fragment nie oznacza jakiejkolwiek pomocy. Chodzi 
o „zajęcie się nimi”, o „opiekę nad nimi”, szczególnie wte-
dy, gdy z racji wieku i słabości nie są w stanie poradzić 
sobie bez wsparcia z zewnątrz, wsparcia gospodarczego, 

fizycznego lub psychicznego, emocjonalnego. Grecki 
czasownik tu użyty w Księdze Syracydesa występuje, gdy 
autor opisuje pomoc Boga tym, którzy mu ufają („Bądź 
Mu wierny, a On zajmie się tobą…” Syr 2, 6).  

Czytanie II (Kol 3, 12–21)
Każda grupa społeczna przeżywa problemy i Kościół nie 

jest wyjątkiem. Dlatego Paweł, odwołując się do Bożego 
wybraństwa chrześcijan, wzywa Kolosan do serdecznego 
miłosierdzia, dobroci, pokory cichości i cierpliwości. Cha-
rakterystyczne jest to, że Paweł koncentruje się na osobie, 
która w wyniku doznanych krzywd może nosić w sobie 
pretensje. Wybrzmiewa tu zachęta do cierpliwości i wy-
baczenia. Wzorem dla wierzącego staje się Jezus Chrystus, 
w którym miłość Boga do człowieka w pełni zajaśniała 
i została objawiona. Oprócz miłości św. Paweł apeluje 
o „pokój Chrystusowy”. Więź chrześcijanina z Jezusem ma 
wpływ na każdą dziedzinę życia, także na rodzinę. Stąd 
św. Paweł stara się nakreślić w kilku sformułowaniach 
podstawowe obowiązki w tych sferach życia. 

Ewangelia (Łk 2, 41–52)
Dzisiejsza ewangelia przenosi nas w świat religijny 

rodziny żydowskiej. Po obrzezaniu i nadaniu imienia(Łk 2, 
22–40) Jezus przeżywa swe dzieciństwo w rodzinie. 
W wieku 12–13 lat zaczyna się dla niego życie dorosłe, 
które czyni go „synem Prawa” (bar mitzwah). Innym 
obowiązkiem religijnym była coroczna pielgrzymka do 
Jerozolimy na święto Paschy. Dzisiejszy tekst daje zatem 
świadectwo o rodzinie zatroskanej o wzrost ludzki i reli-
gijny syna. Dziecię, które się „zgubiło” w świątyni, którego 
szukają rodzice i „odnalezione” po „trzech dniach”, jest 
tym samym Jezusem, który doświadczy męki i Paschy, 
będzie poszukiwany przez uczniów, którzy odnajdą Go 
„trzeciego dnia, w dzień zmartwychwstania.
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07.11 – 76. rocznica aresztowania 
bł. bp. Michała Kozala, kapłanów  

i nauczycieli włocławskich

O godz. 18.00 w sobotę 7 XI w katedrze bp Wie-
sław Mering przewodniczył Eucharystii sprawowanej 
w 76. rocznicę aresztowania bł. bp. Michała Kozala, 
nauczycieli, katechetów i  kapłanów włocławskich. 
Ks. prał. dr hab. Wojciech Frątczak – historyk specja-
lizujący się w tym okresie – wygłosił homilię. Po za-
kończeniu Mszy św. jej uczestnicy przeszli do miejsca 
upamiętniającego to aresztowanie przy ul. Wojska 
Polskiego, gdzie złożyli kwiaty i zapalili znicze. 

Z ŻYCIA PARAFII listopad
2015

11.11 – Narodowe Święto 
Niepodległości

W środę 11 XI Mszy św. o godz. 11.00 w intencji Oj-
czyzny przewodniczył ks. biskup Wiesław Mering. Eucha-
rystia była głównym punktem włocławskich obchodów 
97. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. 
Eucharystia zgromadziła grono duchownych i wiernych 
świeckich, parlamentarzystów, przedstawicieli samo-
rządu województwa kujawsko-pomorskiego i miasta 
Włocławka z prezydentem Markiem Wojtkowskim i prze-
wodniczącym Rady Miasta Jarosławem Chmielewskim. 
Podczas liturgii poseł na Sejm RP Joanna Borowiak wyko-
nała psalm responsoryjny, a przewodniczący Rady Miasta 
– drugie czytanie. Na Mszy św. obecne były poczty sztan-
darowe, kompanie formacji mundurowych. Uroczystość 
uświetniły orkiestra dęta Zespołu Szkół Samochodowych 
we Włocławku i Chór Katedralny.

08.11 – VII Dzień Solidarności 
z Kościołem Prześladowanym

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

21.11 – Ministrancki Turniej Piłki 
Halowej

W sobotę 21 listopada w hali sportowej Zespołu Szkół 
Katolickich im. ks. J. Długosza we Włocławku odbył się 
dekanalny etap Turnieju Piłki Halowej dla ministrantów 
szkół podstawowych. Uczestniczyli w nim ministranci 
z naszej parafii. Po emocjonujących spotkaniach, także 
z bardzo wymagającymi przeciwnikami, nasi chłopcy 
zajęli czwarte miejsce. Gratulujemy tego osiągnięcia 
i czekamy na kolejne!
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Grudzień z uśmiechem

Jasio mówi do mamy:
– Mamusiu, chciałbym ci coś ofia-

rować pod choinkę.
– Nie trzeba syneczku. Jeśli chcesz 

mi sprawić przyjemność, to popraw 
swoją jedynkę z matematyki.

– Za późno mamusiu. Już ci kupi-
łem perfumy!

* * *
Rozmawiają koledzy po pracy:
– Jak minęły święta?
– Wspaniale! Żona serwowała 

mi same zagraniczne dania.
– A jakie?
– Barszcz ukraiński, fasolkę po bretońsku, pierogi ruskie 

i sznycle z kapustą włoską.

* * *
Wieczór wigilijny. Cała rodzina go-

towa, stół zastawiony, czekają tylko 
na pierwszą gwiazdkę. Oczywiście 
przy stole jedno dodatkowe, puste 
miejsce. Nagle pukanie do drzwi.

– Kto tam?
– Strudzony wędrowiec, czy jest 

dla mnie miejsce?
– Jest.
– A mogę skorzystać?
– Nie.
– Ale dlaczego?!
– Bo tradycyjnie musi być puste!

* * *
Przychodzi mały Romuś z przedszkola. Mama
z przerażeniem spostrzega, że dziecko ma 

podrapaną całą buzię.
– Co się stało, synku? – pyta czule.
– A, bo tańczyliśmy wokół choinki, pani 

kazała się nam wziąć za ręce, ale dzieci było 
mało, a jodełka taka duża…

* * *
Ksiądz podczas mszy w kościele:
– Małżeństwo to tak jakby dwa okręty spotkały się 

w porcie.
Jeden z mężczyzn odzywa 

się szeptem do kolegi:
– To ja chyba trafiłem na 

okręt wojenny.

28.11 – Rozpoczęcie nowego  
roku liturgicznego

W sobotę 28 listopada o godz. 17 w bazylice kate-
dralnej we Włocławku uroczystą Eucharystią połączoną 
z Nieszporami pod przewodnictwem biskupa włocław-
skiego Wiesława Meringa w diecezji włocławskiej za-
inaugurowane zostały obchody 1050. rocznicy chrztu 
Polski. W uroczystościach uczestniczyli: ks. bp Stanisław 
Gębicki, ks. bp Bronisław Dembowski, członkowie Kapi-
tuły Katedralnej, profesorowie i moderatorzy Wyższego 
Seminarium Duchownego, pracownicy Kurii Diecezjalnej 
oraz księża z wielu parafii diecezji. 

Na uroczystość, wraz z duszpasterzami, przybyły de-
legacje reprezentujące niemal wszystkie parafie naszej 
diecezji. Po wyznaniu wiary ks. bp Wiesław Mering po-
święcił i pobłogosławił wieńce adwentowe, które zostały 
przyniesione przez wiernych z parafii diecezji. Natomiast 
po obrzędzie Komunii św. nastąpiło przekazanie świec, 
które symbolizują wydarzenia z 966 roku.

28.11 – Nagroda dla młodych za 
modlitwę różańcową

W sobotnie przedpołudnie pięćdziesięcioosobowa gru-
pa dzieci, która brała udział w październikowym konkur-
sie różańcowym, udała się w nagrodę do włocławskiego 
kina na film pt. „Dobry dinozaur”. Wśród zwycięzców 
liczną grupę stanowiły dzieci ze Szkoły Podstawowej 
nr 3, a także ministranci naszej parafii.
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KALENDARIUM
NAJBLIŻSZYCH UROCZYSTOŚCI

I WYDARZEŃ PARAFIALNYCH

† Leszek Kalinowski
† Regina Grębocka
† Antoni Dębczyński
† Andrzej Ostrowski
† Kazimierz Urbański
† Iwona Żukowska
† Wanda Bocheńska

Zmarli:

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

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

NMP, rozpoczęcie Nadzwyczajnego 
Jubileuszu Miłosierdzia w Kościele 
powszechnym.

10 – Msza św. pod przewodnictwem 
Prymasa Polski abp. Wojciecha Polaka 
z okazji urodzin Pasterza Diecezji 
ks. bp. Wiesława Meringa, godz. 11.30. 
Homilię wygłosi bp Jan Tyrawa – pasterz 
Kościoła bydgoskiego. Pół godziny przed 
Mszą św. – koncert Dziewczęcego Chóru 
Katedralnego Puellae Orantes z Tarnowa.

12 – Wspomnienie Matki Bożej z Guadalupe.
13 – Diecezjalna Inauguracja Nadzwyczajnego 

Jubileuszu Miłosierdzia: godz. 11.30 – 
procesja z kościoła św. Jana Chrzciciela 
do katedry; ok. godz. 12.00 –  Msza św., 
której przewodniczy i homilię wygłosi 
ks. bp Wiesław Mering.

13 – 34. rocznica wprowadzenia stanu 
wojennego.

18–20 – Adwentowe rekolekcje parafialne.
19 – Sakrament bierzmowania „dla 

dorosłych”, godz. 18.00.
24 – Msza św. zwana „Pasterką”, godz. 24.00.
25 – Uroczystość Narodzenia Pańskiego.
26 – Wspomnienie św. Szczepana, 

pierwszego męczennika.
27 – Niedziela Świętej Rodziny.
31 – Msza święta dziękczynna za miniony 

rok kalendarzowy oraz za zmarłych 
w minionym roku, godz. 17.00. 

• Oliwia Prokopiak 
• Nadia Kurtys
• Antoni Kabała
• Natan Adamski
• Zofia Delius

• Gabriela Urbańska
• Gabriela Adamska

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

Ochrzczeni:

MSZA ŚWIĘTA RORATNIA 
poniedziałek, wtorek, środa, piątek 

godz. 18.00
czwartek, sobota godz. 7.00

ZAPRASZAMY

Korespondencyjny Kurs Biblijny

Zapraszamy każdego zainteresowanego 
poznaniem i zrozumieniem Pisma Świętego. 

Kurs prowadzony jest w wersji tradycyjnej 
(papierowej) oraz elektronicznej. 

Informacje – www.kursbiblijny.deon.pl. 
Organizator: Wydział Pedagogiczny Aka-

demii Ignatianum w Krakowie.

Nowożeńcy:
• Anita Konwerska / Adam 
Kurtys

Nowożeńcom składamy 
serdeczne życzenia! 

Niech dobry Bóg 
błogosławi Wam na każdy 

dzień wspólnego życia, a Matka 
Boża Wniebowzięta darzy Was swoją 
opieką!



Drogim Parafianom, Miłym Gościom 
i Przyjaciołom bazyliki katedralnej, 

życzymy serdecznie, 
aby nowonarodzony Jezus Chrystus 

obdarzył nas wszelkimi łaskami: 
zdrowiem, radością i pokojem.

Niech ON będzie źródłem miłości i nadziei, 
która pozwoli nam z ufnością 

spojrzeć w jutro.
Życzymy Wam i sobie, 

by te dary zagościły w naszych sercach.
Błogosławionych 

Świąt Bożego Narodzenia

ks. Michał Krygier, 
proboszcz parafii katedralnej

wraz z Duszpasterzami

Program wizyty duszpasterskiej
na pierwszy tydzień:

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

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

30.12. (środa) – od 16.00: 
ul. Brzeska, ul. Zapiecek, ul. Orla, ul. Wojska Polskie-

go 35

31.12. (czwartek) – od 9.30: 
ul. Karnkowskiego, pl. Kopernika, ul. Bednarska, 

ul. Zamcza, ul. Wyszyńskiego 4, ul. Gdańska, Bulwary

Rekolekcje
adwentowe

w bazylice katedralnej
prowadzi: ks. Krzysztof Rogala, 

doktorant Uniwersytetu 
Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

18 grudnia (piątek)
Msze święte – 9.30; 16.00 (dla dzieci i mło-

dzieży); 18.00

19 grudnia (sobota)
Msze święte – 9.30; 16.00 (dla dzieci i mło-

dzieży); 18.00

20 grudnia (niedziela)
Msze święte – 7.00; 8.00; 9.30; 11.00 (dla 

dzieci  młodzieży); 12.30; 18.00

A Słowo stało się Ciałem
i zamieszkało wśród nas…” 

(J 1, 14)
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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, 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)

 Możliwość skorzystania z sakramentu pokuty i pojednania 
codziennie przed Mszą świętą poranną i wieczorną, 
a w pierwszy piątek miesiąca od godz. 6.45 oraz od godz. 17.00. 

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

 - W każdy 3. poniedziałek miesiąca o godz. 18.00 – Msza św. 
w intencji Wspólnoty Trudnych Małżeństw „Sychar”

 W każdą środę o godz. 18.30 spotkanie Oazy Nowego Życia 
I stopnia

 W każdy czwartek o godz. 18.45 spotkanie Kręgu Biblijnego
 W każdą sobotę o godzinie 10.00 zbiórka ministrantów
 W każdą sobotę o godz. 16.30 spotkanie Dzieci Bożych
 W każdą sobotę o godz. 18.45 spotkanie Oazy Nowego Życia II 

i III stopnia

6 stycznia 2016 r.

Zapraszamy

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

Rozpoczęcie: godz. 10.00 – przy kościele 
pw. św. Stanisława BM, ul. Wiejska

Punkt docelowy: bazylika katedralna


