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Z NAUCZANIA KOŚCIOŁA

ROZWAŻANIE
PAPIEŻA FRANCISZKA 

podczas modlitewnego 
czuwania na Placu św. Piotra 

7 września 2013 r.

„Bóg widział, że były dobre” (Rdz 1, 12.18.21.25). 
Biblijne opowiadanie o początku historii świa-
ta i  ludzkości mówi nam o Bogu, który patrzy na 
stworzenie, niemal je kontempluje, i powtarza: to 
jest dobre. Pozwala nam to wniknąć do serca Boga 
i, właśnie z wnętrza Boga, otrzymujemy Jego prze-
słanie.

Możemy zadać sobie pytanie: jakie znaczenie ma 
to przesłanie? Co to przesłanie mówi mnie, tobie, 
nam wszystkim?

1. Mówi nam po prostu, że ten nasz świat w ser-
cu i umyśle Boga jest „domem harmonii i pokoju” 
i jest miejscem, w którym wszyscy mogą znaleźć 
swoje miejsce i czuć się „u siebie”, ponieważ jest 
to „dobre”. Cały świat stworzony stanowi harmo-
nijną całość, dobrą, lecz przede wszystkim ludzie, 
uczynieni na obraz i podobieństwo Boga, są jedną 

rodziną, w której więzi nacechowane są przez bra-
terstwo rzeczywiste, a nie tylko deklarowane słowa-
mi: drugi i druga są bratem i siostrą, których należy 
kochać, a więź z Bogiem, który jest miłością, wier-
nością, dobrocią, odzwierciedla się we wszystkich 
więziach między ludzkimi istotami i wnosi harmo-
nię w cały świat stworzony. Świat Boga jest świa-
tem, w którym każdy czuje się odpowiedzialny za 
drugiego człowieka, za dobro drugiego człowieka. 
Dziś wieczorem, podczas refleksji, postu, modlitwy 
każdy z nas, wszyscy myślimy w głębi duszy: czyż to 
nie jest właśnie świat, którego pragnę? Czyż to nie 
jest właśnie świat, który wszyscy nosimy w sercu? 
Czyż świat, którego pragniemy, nie jest światem 
harmonii i pokoju w nas samych, w relacjach z in-
nymi, w rodzinach, w miastach, w krajach i między 
nimi? I czyż prawdziwa wolność wyboru dróg, któ-
rymi mamy iść w tym świecie, to nie jedynie ta, któ-
ra wiedzie do dobra wszystkich i jest inspirowana 
przez miłość?

2. Lecz zadajmy sobie teraz pytanie: czyż to jest 
świat, w którym żyjemy? Stworzenie zachowuje 
swoje piękno, które napełnia nas zachwytem, i jest 
dobrym dziełem. Lecz są też „przemoc, podział, 
konflikt, wojna”. Dzieje się tak wtedy, gdy człowiek, 
szczyt stworzenia, przestaje patrzeć na horyzont 
piękna i dobra, zamyka się w swoim egoizmie. Kiedy 
człowiek myśli tylko o samym sobie, o swoich intere-
sach i stawia siebie w centrum, kiedy daje się zauro-
czyć przez bożki panowania i władzy, kiedy stawia 
siebie na miejscu Boga, wówczas psuje wszystkie 
relacje, niszczy wszystko; i otwiera drzwi przemocy, 
obojętności, konfliktowi. Dokładnie to właśnie chce 
nam uświadomić fragment Księgi Rodzaju, który 
opowiada o grzechu ludzkiej istoty: człowiek wcho-
dzi w konflikt z samym sobą, spostrzega, że jest 
nagi i kryje się, bo odczuwa strach (Rdz 3, 10), boi się 
spojrzenia Boga; oskarża kobietę, tą, która jest cia-
łem z jego ciała (w. 12), burzy harmonię ze światem 
stworzonym, posuwa się do tego, że podnosi rękę 
na brata, by go zabić. Czy możemy powiedzieć, że 
od harmonii przechodzi się do „dysharmonii”? Nie, 
nie istnieje „dysharmonia”: albo jest harmonia, albo 
popada się w nieład, gdzie panuje przemoc, starcie, 
konflikt, strach… Ten właśnie nieład panuje, kiedy 
Bóg pyta sumienia człowieka: „Gdzie jest brat twój, 
Abel?”. A Kain odpowiada: „Nie wiem. Czyż jestem 
stróżem brata mego?” (Rdz 4, 9). Do nas również 
skierowane jest to pytanie i nam również dobrze 
zrobi zadanie sobie tego pytania: Czyż jestem stró-
żem brata mego? Tak, jesteś stróżem brata twego! 
Być osobą ludzką znaczy być sobie nawzajem stró-
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żami! Kiedy natomiast zostaje zburzona harmonia, 
następuje metamorfoza: brat, którego należy strzec 
i kochać, staje się przeciwnikiem i trzeba z nim wal-
czyć, unicestwić go. Ileż przemocy rodzi się w tym 
momencie, ile konfliktów, ile wojen naznaczyło na-
szą historię! Wystarczy popatrzeć na cierpienie tylu 
braci i sióstr. Nie jest to kwestia koniunktury, ale 
taka jest prawda: my powodujemy, że w każdej for-
mie przemocy i w każdej wojnie odradza się Kain. 
My wszyscy! I również dziś kontynuujemy tę histo-
rię walki z tym, kto jest naszym bratem. Również 
dziś pozwalamy, by kierowały nami bożki egoizmu, 
naszych interesów; i takie nastawienie trwa: udo-
skonaliliśmy broń, nasze sumienia zasnęły, wysub-
telniliśmy swoje racje, by się usprawiedliwić. Jakby 
to była rzecz normalna, dalej siejemy zniszczenie, 
ból, śmierć! Przemoc, wojna niosą tylko śmierć, 
mówią o śmierci! Przemoc i wojna mówią językiem 
śmierci!

Po chaosie potopu deszcz przestał padać. Pojawi-
ła się tęcza, a gołębica przyniosła gałązkę oliwną. 
Także i dziś myślę o tym drzewku oliwnym, które jak 
przedstawiciele różnych religii zasadziliśmy w Bu-
enos Aires na Plaza de Mayo w roku 2000, błagając, 
aby nigdy więcej nie było chaosu, błagając, aby ni-
gdy więcej nie było wojny, błagając o pokój.

3. W tym momencie zadaję sobie pytanie: Czy 
można pójść inną drogą? Czy możemy wyjść z tej 
spirali bólu i śmierci? Czy możemy na nowo nauczyć 
się chodzić i pójść drogami pokoju? Prosząc o pomoc 
Boga, pod macierzyńskim spojrzeniem Salus Populi 
Romani, Królowej Pokoju, chcę odpowiedzieć: Tak, 
to możliwe dla wszystkich! Dziś wieczorem chciał-
bym, byśmy ze wszystkich stron świata wołali: Tak, 
to możliwe dla wszystkich! A wręcz chciałbym, by 
każdy z nas, od najmłodszego po najstarszego, aż 
po tych, którzy są powołani do rządzenia krajami, 
odpowiedział: Tak, tego chcemy! Moja wiara chrze-
ścijańska każe mi patrzeć na Krzyż. Jakże bardzo 

chciałbym, aby przez moment wszyscy ludzie do-
brej woli popatrzyli na Krzyż! Tam można przeczy-
tać odpowiedź Boga: tam na przemoc nie odpo-
wiedziano przemocą, na śmierć nie odpowiedziano 
językiem śmierci. W ciszy Krzyża milczy zgiełk broni 
i przemawia język pojednania, przebaczenia, dialo-
gu, pokoju. Chciałbym prosić Boga dziś wieczorem, 
abyśmy my, chrześcijanie, bracia wyznający inne re-
ligie, każdy mężczyzna i kobieta dobrej woli wołali 
z mocą: przemoc i wojna nigdy nie są drogą do po-
koju! Niech każdy popatrzy w głąb swojego sumie-
nia i posłucha słowa, które mówi: wyjdź poza twoje 
interesy, powodujące zanik serca, przezwycięż obo-
jętność w stosunku do drugiego człowieka, która 
znieczula serce, pokonaj twoje racje śmierci i otwórz 
się na dialog, na pojednanie: spójrz na ból twojego 
brata – myślę przede wszystkim o dzieciach – i nie 
dodawaj więcej bólu, powstrzymaj twoją rękę, od-
buduj harmonię, która została zniszczona; i nie 
przez starcie, lecz przez spotkanie! Niech ustanie 
zgiełk broni! Wojna oznacza zawsze klęskę pokoju, 
jest zawsze porażką dla ludzkości. Niech jeszcze raz 
rozlegną się słowa Pawła VI: „Już nie jedni przeciw 
drugim, już nie, nigdy więcej!… Niech już nie będzie 
wojny, niech już nie będzie wojny!” (Przemówienie 
do ONZ, 4 października 1965 r.: AAS 57 [1965], 881). 
„Pokój afirmuje się tylko pokojem, nieodłącznie 
związanym z obowiązkami wynikającymi ze spra-
wiedliwości, umacnianym przez własne poświęce-
nie, wielkoduszność, miłosierdzie, miłość bliźniego” 
(Orędzie na Światowy Dzień Pokoju 1976: AAS 67 
[1975], 671). Bracia i siostry! Przebaczenie, dialog, 
pojednanie są słowami pokoju: w umiłowanej Syrii, 
na Bliskim Wschodzie, na całym świecie! Módlmy 
się o pojednanie i pokój, pracujmy na rzecz pojed-
nania i pokoju, i stańmy się wszyscy, w każdym śro-
dowisku, ludźmi pojednania i pokoju! Niech się tak 
stanie! 

Amen.

Modlitwa wstawiennicza o pokój w Syrii

Boże Miłosierdzia, usłysz krzyki rozpaczy mieszkańców Syrii. Pociesz tych, którzy cierpią z powodu 
doznanej przemocy. Pociesz tych, którzy opłakują swoich zmarłych. Daj siłę sąsiednim krajom, aby 
chętnie przyjęły uchodźców z Syrii. Przemień serca tych, którzy chwycili za broń; i chroń tych, którzy 
poświęcają się dla pokoju. Boże nadziei, zachęcaj przywódców, aby wybrali pokój, a nie przemoc i aby 
szukali pojednania ze swoimi wrogami. Rozpal w Kościele powszechnym współczucie dla narodu sy-
ryjskiego; i daj nam nadzieję na przyszłe budowanie pokoju dla wszystkich, które będzie oparte na 
sprawiedliwości. Prosimy o to przez Jezusa Chrystusa, Księcia Pokoju i Światłość Świata. Amen.
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PRZEKAZANIE RELIKWII 
MĘCZENNIKÓW 

II WOJNY ŚWIATOWEJ 
Bazylika św. Bartłomieja Apostoła

na Wyspie Tyberyjskiej
Rzym, 17.09.2013 r.

Drodzy Siostry i Bracia!

Zostaliśmy tak bardzo serdecznie powitani na początku 
tej Mszy św. przez gospodarza bazyliki św. Bartłomieja 
na Wyspie Tyberyjskiej. I ja chciałbym w imieniu nas 
wszystkich, obecnych tutaj na Mszy św., odwzajemnić 
serce za serce, życzliwość za życzliwość i wdzięczność 
za wdzięczność. Dziękuję bardzo Księdzu Rektorowi za 
takie życzliwe przyjęcie naszych Błogosławionych Mę-
czenników, których nauka życia, wierność wartościom 
są nieustannie dla nas aktualne i ważne. 

Bóg zapłać Księdzu Rektorowi, Bóg zapłać drogiemu 
panu Massimiliano Signifredi. Pomyślcie tylko, nauczył 
się języka polskiego jako Włoch, studiując historię Polski, 
zmobilizowany zapewne przez św. Wojciecha, którego 
relikwie w tej bazylice są przechowywane. 

A teraz kilka słów na temat tego ogromnego wy-
darzenia, bo przecież nie wybraliśmy naszego pobytu 
w Rzymie przypadkowo, wybraliśmy tę datę, wybraliśmy 
dzisiejszy wtorek i tę starą bazylikę, by coś zrozumieć, 
czegoś bardzo ważnego dla Kościoła włocławskiego 
doświadczyć. To Rok Wiary przywiódł nas dzisiaj tutaj. 

Wbrew temu, co usiłują nam wmówić najrozmaitsze 
nurty obecne w kulturze, wiara pozostaje dla nas czymś 
wielkim i świętym, skoro potrafi nas zmobilizować do 
tak licznej obecności w tym miejscu. To tu, w Rzymie 
właśnie, została przelana krew pierwszych Męczenni-
ków Kościoła katolickiego, to z Krwi Jezusa przelanej 
na drzewie krzyża zrodził się Kościół. Najświętsza Krew 
Pana wkrótce została „wzbogacona” krwią Jego wy-
znawców, krwią Męczenników. 

„Cenna przed Panem krew Jego wyznawców” śpie-
waliśmy przed chwilą nie przez przypadek i nie dlatego, 
że żaden inny refren nie przychodzi nam do głowy. My 
naprawdę wierzymy, że krew Męczenników wszczepia 
ich w Krew Jezusa Chrystusa. 

Dlaczego tak wysoka była cena, którą musiał zapłacić 
Jezus za pojednanie człowieka z Bogiem, dlaczego tę cenę 
musieli płacić rzymscy chrześcijanie, dlaczego dzisiaj 
płacą tę ogromną cenę nasi zabijani prześladowani bracia 
w Egipcie, Syrii, Iraku i w tylu innych krajach? Bo na ziemi 
nie ma niczego cenniejszego od życia, a krew zawsze była 
jego symbolem. Przelanie krwi jest oddaniem życia dla 
największej, najważniejszej wartości. Gotowością jej 
przelania można mierzyć istotę swojego przywiązania, 
miłości i wiary. Przelana krew jest jedynym przekonu-
jącym dowodem, że naprawdę wierzymy, że naprawdę 
jesteśmy przywiązani. 

Czyż nie dlatego pierwsi świadkowie Jezusa to właśnie 
byli męczennicy? Tu, w Rzymie, ziemia przesiąkła ich 
krwią. Dlatego czcimy w liturgii pierwszych Męczenników 
rzymskiego Kościoła: Apostołów i tylu świętych, którzy 
pozostają nam bliscy aż do dzisiaj. Chcemy uczcić to, co 
w Męczennikach sprawił Bóg: ich wierność, męstwo, 
trwanie przy dokonanym wyborze, czyli ostatecznie 
zdolność, z jaką przylgnęli do Jezusa Chrystusa. 

Czcząc rzymskich Męczenników przywozimy do Rzymu 
relikwie naszych polskich diecezjalnych świętych Mę-
czenników, jak słyszeliśmy: relikwie bł. księdza biskupa 
Michała Kozala, bł. księży Wincentego i Józefa z Osięcin. 
Wśród Męczenników II wojny światowej, tych którzy mieli 
odwagę stanąć po stronie Jezusa wbrew okupantowi, 
wbrew najeźdźcom (a dzisiaj 17 dzień września przy-
pomina inną grupę ludzi, którzy oddali życie za Jezusa 
z powodu innego systemu totalitarnego, który chciał 
zniszczyć chrześcijaństwo w naszym kraju) kapłanów 
z diecezji włocławskiej było najwięcej w proporcji do 
liczby księży. To właśnie diecezja włocławska oddała 
ponad połowę swoich prezbiterów. 

Zawsze myślę, czy spłacamy dług wdzięczności wobec 
tych Męczenników, czy jesteśmy wierni przekazowi, który 
od nich do nas płynie, czy umiemy bronić tego Kościoła, 
za który oni oddali swoje życie? Jakże wymowna jest, 
w kontekście naszych czasów, w kontekście tych wszyst-
kich ataków na chrześcijaństwo, które rozwijają się na 
niespotykaną skalę, obecność dzisiaj pośród nas diako-
nów naszej diecezji przygotowujących się do święceń 

Homilia 
Biskupa Ordynariusza
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kapłańskich – tych, którzy mają takie wzory przed sobą. 
Ci diakoni są nadzieją włocławskiego Kościoła. 

Męczennicy w sutannach ponurego czasu II wojny 
światowej. Diecezja straciła wtedy najlepszych swoich 
synów, ale zyskała najwierniejszych u Pana orędowników. 
„Ziarno wpadłszy w ziemię musi obumrzeć, aby przynio-
sło plon”. Ludzie święci to są przyjaciele samego Boga. 
Chlubimy się naszymi ludzkimi więzami, przyjaźniami, 
a tutaj chodzi o przyjaźń z samym Bogiem. Wymieniamy, 
przywołujemy ich imiona w bliblijnym sensie, czyli żeby 
niejako sprawić ich obecność pomiędzy nami, uprosić ich 
opiekę, spowodować, żeby byli z nami i dla nas. Taki był 
powód układanych, powtarzanych przez Żydów, przez 
Naród Wybrany tzw. laudes patrum, czyli pieśni, w któ-
rych dziękowano Bogu za tych, którzy byli mu wierni. 
To przypomnienie nam, uczestnikom każdej liturgii (bo 
w liturgii wymieniamy imiona świętych), a szczególnie 
dzisiejszej, zadania i celu każdego z nas, czyli świętości. 

Nie bardzo chcemy uwierzyć, że Bóg czeka na podjęcie 
tego zadania, jakim jest świętość chrześcijanina. Świę-
tość, jak przypominał młodym i starym, duchownym 
i świeckim, kobietom i mężczyznom, uczonym i bardzo 
prostym ludziom Ojciec Święty Jan Paweł II to jest cel życia 
chrześcijanina na ziemi. Chrześcijanin, żeby dochodzić do 
świętości, choć świadom grzechu, który jest w nim, gotów 
jest jednak podejmować nieustanną korektę swojego 
życia, nieustannie się zmieniać, gotów jest do podjęcia 
pokuty, która nie jest niczym innym, jak przyjęciem światła 
i mocy Chrystusa, które zniszczą w nas zło i grzech. Jeżeli 
w świecie jest dzisiaj tak wiele dotkliwych, trudnych, 
bolesnych spraw i sytuacji, to tylko dlatego, że brakuje 
Jezusa w ludzkich sercach i w ludzkim życiu społecznym. 

Przypominamy sobie my, tu dzisiaj zgromadzeni, jak 
wielkim darem Boga dla Kościoła są Święci, szczegól-
nie ci, z którymi czujemy więź. Wyjątkowo pamiętamy 
o św. Faustynie, która przecież wyszła z włocławskiego 
Kościoła. Jej rodzinny dom każdy z nas może zwiedzić 
i zobaczyć. Przeżyła w diecezji połowę swojego życia 
i dopiero jako dojrzała w swojej religijności osoba poszła 

w świat. Wspominamy św. Maksymiliana też urodzo-
nego w Kościele włocławskim, człowieka, który stał się 
heroicznym świadkiem Jezusa w piekle Oświęcimia, 
w piekle niemieckich obozów koncentracyjnych zakła-
danych w okupowanej, podbitej Polsce. Biskup Michał 
Kozal, dobry pasterz, który został ze swoimi owcami, 
choć mógł uciec, bo wielokrotnie był ostrzegany przed 
tym, co go czeka. Został, widząc nadchodzące niemieckie 
wilki. Diecezjalnym księdzem włocławskim był ksiądz 
Stefan kardynał Wyszyński widzący dla Polski jedyne 
oparcie w Chrystusie, miłujący ludzkie rodziny, walczący 
o zdrowy moralny naród. To we Włocławku zakończył 
swoja ziemską drogę bł. ksiądz Popiełuszko, męczennik 
komunizmu, jak go pierwszy raz właśnie w naszym 
mieście nazwał Ojciec Święty Jan Paweł II. 

Siostry i bracia, jeżeli Kościół rzymskokatolicki trwa nie-
wzruszenie, mimo całej nienawiści kierowanej przeciw 
niemu, to może właśnie dzięki tym wielkim Męczenni-
kom, którzy swym życiorysem piszą historię Kościoła. To 
Święci najlepiej piszą historię Kościoła, to oni są światłem 
w dziejach, to bez wątpienia zasługa ludzi, którzy zjed-
noczeni są z Chrystusem, że świata nie ogarnęły zupeł-
ne ciemności. Historia rzymskiego Kościoła najpełniej 
przejawia się w historii jego Świętych. 

Wreszcie Rok Wiary uświadamia nam, że Kościół Jezusa 
ma swój fundament niewidzialny, jakim jest Chrystus 
i widzialny, jakim jest następca św. Piotra. Zatem rzym-
skość wpisana jest w jego istotę. „Ty jesteś skała, na której 
zbuduję mój Kościół, a potęga piekła go nie zwycięży”. Tu 
właśnie, wpatrzeni w przykład Świętych Apostołów Pio-
tra i Pawła, pamiętając o krwi Męczenników, raz jeszcze 
chcemy odnowić świadomie naszą więź z Chrystusem 
i nabrać do naszych serc nadziei, bez której nie może żyć 
człowiek. Niech ta Przenajświętsza Ofiara, niech to nasze 
dzisiejsze spotkanie przed Panem, tę nadzieję w sercu 
każdego z nas umocni.

Relikwie Męczenników diecezji włocławskiej II wojny światowej
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KOŚCIÓŁ I ŚWIAT

GENDER – 
NOWE OBLICZE 

WALKI Z BOGIEM
Rozmowa z biskupem Wiesławem 

Meringiem

O programowej walce ateistów z Kościołem, o KUL 
i  wykładach z gender na lubelskim uniwersytecie, 
oraz o postępującej laicyzacji na katolickich uczel-
niach mówi w rozmowie z PCh24.pl J.E. ks. bp Wiesław 
A. Mering, ordynariusz diecezji włocławskiej.

Ekscelencjo, w niedawnym swoim wystąpieniu 
zwrócił Ksiądz Biskup uwagę opinii publicznej na te-
mat ideologii gender. Czy chrześcijanie powinni po-
strzegać tę ideologię jako zagrożenie? Jeśli tak, to dla-
czego?

ks. bp W. Mering: Bardzo cieszę się ze stosowania 
takiego nazewnictwa. Gender bowiem nie uważam za 
filozofię, tylko za ideologię. Podstawową różnicę widzę 
w  tym, że filozofia z natury szuka prawdy, a ideolo-
gia jest przekonana, że już ją znalazła i teraz próbuje 
wszelkimi sposobami narzucić ją ludziom. Tak więc 
należy mówić o ideologii gender niezależnie od tego, 
że bazuje ona na niektórych myślach, prądach i kierun-
kach filozoficznych, o których jeszcze powiem.

Gender jest śmiertelnie poważną próbą walki 
z chrześcijaństwem. Do tej pory najstarszą formą an-
tychrześcijaństwa był ateizm, twierdzący, że nie ma 
Boga. Gender natomiast nie tylko przyjmuje ateizm, 
lecz również kwestionuje samą koncepcję człowieka, 
który staje się czymś trudno uchwytnym, „niedokoń-
czonym”, jakimś rodzajem meduzy, przybierającej na-
turę i właściwości odmienne w różnych sytuacjach 
kulturowych. Człowiek staje się wytworem swoich 
zmysłowych namiętności; nie jest już „mężczyzną i ko-
bietą”, lecz sprawia wrażenie czegoś niedokończonego, 
niezrealizowanego, a o swojej naturze decyduje sam. 
Gender zatem unicestwia Boga, człowieka, jego naturę, 
rodzinę, małżeństwo! Zresztą uderzenie w Boga – za-
wsze jest również ciosem w człowieka!

Nic dziwnego, że takie poglądy muszą budzić naj-
głębszy niepokój chrześcijan, znajdujących w Biblii, 
tradycji i nauce społecznej Kościoła wskazówki, pozwa-
lające uchwycić istotę człowieka, jego powołanie, Boży 
plan względem ludzi – rodzinę dla Syna Bożego wybrał 
sam Bóg! – czy wreszcie przypomnienie, iż człowiek nie 
ma hołdować instynktom, lecz kierować nimi, pano-
wać nad nimi w oparciu o pomoc Bożą.

Czy dostrzega Ksiądz Biskup jakieś podobieństwa 
między gender a innymi lewicowymi ideologiami, któ-
re w II połowie XX wieku opanowały uniwersytety za-
chodniego świata?

ks. bp W. Mering: Walka z Bogiem zaczęła się wcze-
śniej niż w XX wieku. Największe „zasługi” przynosi bez 
wątpienia filozofia oświecenia. Voltaire pragnął po-
zbawienia papieża władzy doczesnej, a na uczelniach 
chciał wprowadzić nauczanie świeckie i heretyckie; du-
chowieństwo powinno zostać zniszczone, a terror po-
winien ogarnąć ziemię i trwać na niej tak długo, dopóki 
choć jeden chrześcijanin trwać będzie przy swojej wie-
rze. To prawdziwe poglądy filozofa – wzoru tolerancji; 
jeżeli jeszcze dodać do tego silne akcenty antysemickie, 
to „światłość” Voltaire’a jaśnieje o wiele słabiej!

Podobnie słynny encyklopedysta Denis Diderot, 
który wprawdzie niczego oryginalnego w filozofii nie 
stworzył, ale stał się symbolem oświeceniowej myśli 
poprzez głoszony deizm, antropocentryzm i krytykę re-
ligii. Wskazał tym samym prostą drogę do sekularyzacji 
europejskiej kultury.

Najbardziej zajadłym przeciwnikiem religii był jed-
nak Ludwig Feuerbach, który w miejsce teologii chciał 
wprowadzić antropologię, czyli na miejsce Boga posta-
wić człowieka. Boga uważał za wytwór ludzkiego inte-
lektu, twierdząc, że to ludzkie pragnienia, dążenie do 
szczęścia, przybiera Jego postać. Trudno tu omawiać 
szczegółowiej poglądy Feuerbacha, ale zostały one 
przejęte przez lewicę heglowską i rozpropagowane 
przez marksizm, który dobrze znamy. Owocem z kolei 
indoktrynacji marksistowskiej stał się scjentyzm, a tak-
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że rewolta 1968 roku w świecie zachodnim. Wskutek 
negacji tradycji, kultury zachodniego świata, oczywi-
ście religii, autorytetów, itp., zrodziła się, po kilkunastu 
czy kilkudziesięciu latach, właśnie ideologia gender.

Dlaczego ideologie tego typu tak łatwo znajdują so-
bie miejsce w polskich środowiskach uniwersyteckich? 
Przecież doświadczenie komunizmu powinno uodpor-
nić je na nowe „mody intelektualne” importowane 
z zagranicy.

ks. bp W. Mering: Nie sądzę, by ideologia gender była 
szczególnie potrzebna i poszukiwana na polskich uczel-
niach. Jeżeli władze uczelni wprowadzają ją w swoich 
programach, to kierują się przede wszystkim popraw-
nością polityczną i pragnieniem bycia na bieżąco z prą-
dami współczesnej kultury, czy – może – bezmyślnym 
naśladowaniem uniwersytetów amerykańskich czy za-
chodnioeuropejskich.

Przyjrzałem się nazwiskom ludzi wykładających w je-
denastu różnych ośrodkach w Polsce ideologię gender: 
bardzo trudno znaleźć tam jakieś znane nazwisko, po-
ważnego pracownika nauki, człowieka z autorytetem; 
najwięcej pojawia się skrajnych feministek, zacietrze-
wionych w swoim przywiązaniu do głoszonych poglą-
dów i odsądzających od czci i wiary tych, którzy myślą 
inaczej. Niby głoszą wolność i tolerancję, ale nie mają 
zamiaru dawać jej myślącym inaczej.

Wiele lat temu ksiądz profesor Styczeń, przyjaciel 
Jana Pawła II, ostrzegał przed mitem antydogmaty-
zmu, czyli uznawaniem prowizoryczności twierdzeń 
nauki. To prowizoryczność jednak stanowi… dogmat 
tzw. społeczeństwa „otwartego”. Kosztem zatem praw-
dy promuje się konsens społeczny; widoczne to jest 
także w myśleniu filozoficznym i w teologii.

Katolicki Uniwersytet Lubelski jest uczelnią bliską 
sercom wszystkich katolików w Polsce. Ksiądz Biskup, 
jako jej absolwent, z pewnością w szczególny sposób 
interesuje się wszystkim, co dotyczy KUL. Czy to wła-
śnie było powodem napisania przez Księdza Biskupa 
publicznego listu do rektora KUL z pytaniem o wykła-
dy gender, które mają być prowadzone na tej uczelni?

ks. bp W. Mering: Moja wypowiedź, dotycząca wy-
kładów gender na KUL-u, wynikła najpierw z pewnego 
zaniepokojenia sytuacją: nagle pojawiają się zapowie-
dzi tej problematyki w wykładach, bez żadnych dopo-
wiedzeń, określeń, co ma być ich przedmiotem, celem, 
czemu mają służyć. Wydawało mi się nieprawdopo-
dobne, by uniwersytet katolicki tej rangi co KUL, mógł 
po prostu udostępniać swoje sale wykładowe podob-
nie smętnej ideologii. Prosiłem zatem Księdza Rektora 
o wyjaśnienie sytuacji.

Niestety odpowiedzi mnie nie satysfakcjonują. Za-
miast pokrętnych tłumaczeń, trzeba było napisać, że 
chodzi o krytyczne odniesienie się do modnego dzisiaj 

kierunku, że celem wykładów jest ukazanie wewnętrz-
nej sprzeczności gender, ich charakteru antychrześci-
jańskiego, itp. Taka deklaracja uspokoiłaby zarówno 
świeckich, jak i duchownych, i przyczyniła się do wyci-
szenia niepokoju. W odpowiedziach jednak zwracano 
raczej uwagę na to, jak ważny dla współczesności jest 
gender i jak korzystne będzie zaznajomienie z tymi po-
glądami studentów.

Nie podzielam entuzjazmu władz KUL-u: niekoniecz-
nie trzeba poznawać i doświadczać wszystkich brudów 
dzisiejszej kultury, żeby naprawdę ją ubogacić tym, co 
dobre, mądre i piękne. Taki jest pogląd również wielu 
pracowników KUL – zwłaszcza Wydziałów: Teologicz-
nego i Filozoficznego, których roli dla Kościoła w Polsce 
nie da się przecenić!

Ośrodek Brama Grodzka-TeatrNN – czyli instytucja, 
która współpracuje z KUL przy tworzeniu kierunku 
studiów z fakultatywnymi wykładami z gender – jest 
środowiskiem bliskim skrajnie lewicowej „Krytyce Po-
litycznej”, co udowodnili m.in. dziennikarze naszego 
portalu. Jednak wydaje się, że przedstawiciele KUL, 
odpowiadając Księdzu Biskupowi, zbagatelizowali tę 
kwestię. Czy ma ona istotne znaczenie dla wyrobienia 
sobie stanowiska na temat profilu tych studiów?

ks. bp W. Mering: Akurat na pytanie o to, czy Ośrodek 
Brama Grodzka – Teatr NN jest najbardziej odpowiedni 
do współpracy z KUL w sprawie gender, nie doczeka-
łem się odpowiedzi ze strony Księdza Rektora. Jestem 
wdzięczny środowiskom prawicowym za natychmia-
stową reakcję w tej sprawie. W moim liście wskazywa-
łem, że to dziennikarze nagłośnili sprawę!

Sugerowałem też, że Kościół ma specjalistów wyso-
kiej klasy, przygotowanych do ewentualnego, krytycz-
nego omawiania gender (myślę zwłaszcza o środowi-
sku krakowskim z księdzem profesorem Dariuszem Oko 
czy warszawskim z panią profesor Marią Ryś). Jak długo 
uniwersytet katolicki, podejmując tak kontrowersyjną 
problematykę, będzie korzystał ze skrajnie lewicowego 
ośrodka „Bramy Grodzkiej…”, tak długo nie będę miał 
wątpliwości, że sytuacja rozwija się w niedobrym kie-
runku. Trudno się spodziewać krytyki gender ze strony 
ludzi, którzy ją na co dzień popierają i promują! To jest 
przecież zupełna naiwność!

W liście do KUL wspomniał Ksiądz Biskup o tym, że 
planuje podjąć temat gender na szerszym forum Kon-
ferencji Episkopatu Polski. Czy planuje Ksiądz Biskup 
jakieś kroki w tej sprawie?

ks. bp W. Mering: Problem ten podjąłem na Kon-
ferencji Episkopatu, ale nie jestem upoważniony do 
przedstawienia tych spraw na zewnątrz. Ciągle liczę na 
uzdrowienie sytuacji przez odpowiednie decyzje władz 
uczelni, a także przez stymulującą rolę Wielkiego Kanc-
lerza KUL-u.
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A czy planuję jakieś dalsze kroki w tej sprawie? Natu-

ralnie, ale jeszcze nie pora o tym mówić.

Czy Kościół w Polsce jest intelektualnie przygotowa-
ny, by stawić czoło ideologii gender?

ks. bp W. Mering: Tu akurat nie mam najmniejszych 
wątpliwości i to zarówno jeżeli chodzi o świeckich 
przedstawicieli Kościoła, jak i o duchownych.

Mamy znakomite ośrodki studiów nad teologią mał-
żeństwa i rodziny (Warszawa, Kraków, Lublin); mamy 
autorów, którzy nie boją się nazywać rzeczy po imieniu 
(wspomniani już: ksiądz profesor Dariusz Oko, pani 
profesor Maria Ryś); znakomite środowiska publicy-
styczno-popularyzatorskie, skupiające się wokół tygo-
dników katolickich („Gość Niedzielny”, „Przewodnik”, 
„Niedziela”, „Idziemy”); jest „Nasz Dziennik”, Radio 
„Maryja”, TV Trwam; są aktywne centra chrześcijan 
świeckich, zainteresowanych przekazywaniem inte-
gralnej nauki Kościoła dotyczącej małżeństwa i rodzi-
ny; są ośrodki myśli Jana Pawła II (Kraków, Warszawa), 
której przecież w żaden sposób nie da się pogodzić 
z gender; są wreszcie środowiska mniej związane z Ko-
ściołem instytucjonalnym, ale wyraźnie wierne chrze-
ścijańskiej wizji małżeństwa i rodziny (np. „Sieci”, „Do 
Rzeczy”, „WPiS”, „Polonia Christiana”, itp.).

Za każdą pracę, publikację i troskę w tej dziedzinie, 
za jasne prezentowanie zdrowego rozsądku – jestem 
wymienionym środowiskom ogromnie wdzięczny. Już 
wielokrotnie doświadczaliśmy w Polsce, jak bardzo 
wiele znaczy głos opinii społecznej; ruchy i stowarzy-
szenia kościelne mają wiele do potwierdzenia także 
w tej sprawie.

Liczni publicyści katoliccy, czy konserwatywni, za-
uważają, że na KUL działy się niedawno inne niepoko-
jące rzeczy. Na przykład wystąpienie prof. Zygmunta 
Baumana jako głównej „gwiazdy” Kongresu Kultury 
Chrześcijańskiej czy przypadek prof. Zofii Kolbuszew-
skiej, która broniła skandalicznej wypowiedzi szefowej 
Teatru Ósmego Dnia na temat Ojca Świętego. Tymcza-
sem od lat obserwujemy w wielu krajach Europy czy 
w  USA proces laicyzacji uczelni katolickich. Uczelnie 
powołane do tego, by kształcić katolików, dobrowolnie 
rezygnują ze związków z Kościołem i katolicyzmem. 
Czy Ksiądz Biskup nie obawia się, że za kilka lat w Pol-
sce nie będzie już miejsc intelektualnego kształtowa-
nia elit katolickich?

ks. bp W. Mering: Niektóre z sygnalizowanych tu 
problemów poruszył niedawno w swojej rozmowie 
z  Rektorem KUL ksiądz redaktor Tomasz Jaklewicz na 
łamach „Gościa Niedzielnego”. Warto tekst Jego wy-
wiadu z Księdzem Rektorem KUL przeczytać!

Natomiast coraz więcej ujawnianych wiadomości na 
temat profesora Zygmunta Baumana, przypadek Pani 
Dziekan, broniącej obrzydliwej wypowiedzi dyrektorki 

Teatru Ósmego Dnia z Poznania na temat Ojca Świę-
tego, nie tylko budzi niepokój, ale zdecydowany sprze-
ciw. Te wypadki to „małpowanie” najgorszych wzorów 
amerykańskich: jeden z uniwersytetów katolickich 
w  USA nadał przecież doktorat honoris causa prezy-
dentowi Obamie, znanemu z popierania aborcji i prze-
znaczania na nią olbrzymich środków.

Ja pamiętam zupełnie inny KUL: Uniwersytet wtedy 
był mały, ale prężny, zwarty i nieustannie wierny mo-
ralnej i społecznej nauce Kościoła. Nie mógł w pełni 
cieszyć się wolnością, bo tej nie było dla żadnej uczelni 
w Polsce. Nie szukał jednak nowinek, mód lansowanych 
przez określone środowiska, tylko zajęty był dzisiejszym 
odczytywaniem wielkiego spadku, jaki chrześcijaństwo 
wniosło w życie kontynentu, świata i naszego kraju.

Pytanie o wierność Ewangelii i Nauce Społecznej 
Kościoła powinna być pierwszym kryterium, dla któ-
rego podejmuje się badania nad takim czy innym 
problemem. Uniwersytety katolickie zaistniały głów-
nie dla podejmowania intelektualnej refleksji w tych 
dziedzinach, które wyrzucono ze szkół państwowych 
(teologia, filozofia). Dziś KUL liczy wielu studentów, ale 
ilość nie przełożyła się na jakość studiów: pospieszne 
kształcenie najczęściej rodzi bylejakość, a KUL zamie-
nia się w lokalną, lubelską szkołę, którą poza nazwą co-
raz mniej łączy ze swoim poprzednikiem i nazwiskami 
takich Mistrzów jak: Mieczysław Albert Krąpiec, Stefan 
Swieżawski, Marian Kurdziałek, Karol Wojtyła, Wincen-
ty Granat, Józef Kudasiewicz, Stanisław Łach czy Irena 
Sławińska, Czesław Zgorzelski, Marian Maciejewski, Ja-
nina Niemirska-Pliszczyńska i inni.

I jeszcze jedna uwaga: z niepokojem mówiąc o KUL 
– nie myślę o Wydziałach Teologicznym czy Filozoficz-
nym, które kontynuują znakomite tradycje.

Powtórzę: Uniwersytet katolicki ma wiernie przeka-
zywać naukę Kościoła; tym musi przekonywać o swojej 
konfesyjności, a nie przypinaniem kolejnych odznaczeń 
do sutann. W przeciwnym razie, nie daj Bóg, niepokój 
wyrażony w pytaniu może stać się ciałem.

Oczywiście, nie reprezentuję tu poglądów niczyich – 
poza moimi własnymi, co wypada mi jasno zaznaczyć.

Jak można przeciwdziałać laicyzacji katolickich 
uczelni?

ks. bp W. Mering: Przeciwdziałanie laicyzacji katolic-
kich uczelni to przede wszystkim kwestia właściwego 
doboru kadr, ludzi, którzy nie tyle zajęci będą osią-
gnięciem kolejnych stopni naukowych, ile trwaniem 
i propagowaniem prawdy o Ewangelii. Nie wdając się 
w żadne szczegóły, wydaje mi się, że jest to kluczowe 
dla zrozumienia błędnej decyzji o wprowadzeniu mod-
nej dziś ideologii w problematykę studiów, na dodatek 
w oparciu o niewłaściwe środowisko.

Rozmawiali: Piotr Doerre, Krzysztof Gędłek
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O odpowiedzialną politykę prorodzinną apelował 
w  niedzielę na Jasnej Górze, podczas 29. Pielgrzymki 
Małżeństw i Rodzin, bp Andrzej Czaja. W częstochow-
skim sanktuarium zgromadziło się kilka tysięcy osób. 
Pary z całego kraju odnowiły przysięgę małżeńską. Te-
goroczne spotkanie przebiegało pod hasłem: „Polska 
odnawia małżeńskie śluby”. W modlitwie uczestniczy-
ły delegacje  rodzin  ze wszystkich diecezji. Centralnej 
Mszy św. odprawionej w niedzielę na Szczycie prze-
wodniczył biskup diecezji rzeszowskiej Jan Wątroba, 
który stoi na czele Rady ds. Rodzin przy Konferencji Epi-
skopatu Polski. 

W tym roku organizacją pielgrzymki zajęła się die-
cezja opolska, stąd też obecność biskupa tej diecezji 
Andrzeja Czai, który koncelebrował mszę. Do Często-
chowy przybyli przedstawiciele Polskiej Federacji Sto-
warzyszeń Rodzin Katolickich, kręgów Domowego Ko-
ścioła i Federacji Ruchu Obrony Życia. 

W homilii biskup Czaja mówił o problemach dotyka-
jących współczesne rodziny. Wymienił m.in. bezrobo-
cie, konieczność emigracji za pracą, życie w ubóstwie. 
„Potrzeba więcej miejsc pracy i lepszych świadczeń 
socjalnych dla rodziny, poczynając od świadczeń żłob-
kowo-przedszkolnych, aby było więcej poczucia bezpie-
czeństwa w naszych rodzinach, by były większe i lepsze 
możliwości rozwoju. Okazuje się, że wówczas, gdy tak 
jest, gdy rodzina ma poczucie bezpieczeństwa i dobre 
warunki rozwoju, jest też od razu więcej otwarcia na 
nowe życie” – podkreślił. Wskazał, że od osób rządzą-
cych mamy prawo oczekiwać „odpowiedzialnej i za-
angażowanej służby dla dobra i rozwoju rodziny, bez 
pustych deklaracji, bez prywaty i destrukcji, bez nega-
tywnych emocji”. Hierarcha zwrócił też uwagę, że w ro-
dzinach często brakuje „ciepła miłości”. „Zatrzymujemy 
się na poziomie brania i konsumowania czyli na pozio-
mie miłości erotycznej, biorącej, brakuje zaś miłości 
darzącej, ofiarnej, dlatego jest wiele przedmiotowego 
traktowania współmałżonka, dzieci, rodziców. Brakuje 
serdecznego bycia z sobą, dialogu, dobrej komunikacji, 
siadania za stołem. Deklaracji miłości jest wiele, nie-
stety coraz rzadziej się ją okazuje czy umie pokazać” 
– mówił biskup. Biskup Andrzej Czaja podkreślił także, 
że „kryzys wielu chrześcijańskich rodzin to gorzki owoc 
kryzysu czasem wręcz „gangreny wiary” w naszych 
sercach”. – Niestety gubi nas dziś często materializm, 
konsumpcja niepohamowana chciwość pieniądza, 
znaczenia, władzy, użycia. Trudno wówczas darzyć się 
nawzajem miłością i trudno urzeczywistniać dom. 
Miarą, bowiem domu nie jest dostatek, ale to, co się 

wydarza między ludźmi, domownikami – kontynuował 
hierarcha. Na zakończenie homilii bp Czaja zwracając 
się do małżonków powiedział: – Jesteście nadzieją na-
szego Kościoła, jesteście nadzieją Polski. Proszę was, 
nie marnujcie potencjału wiary, która w was jest. Po-
dejmujcie stale wysiłek krzewienia w swoim środowi-
sku dzieła nowej ewangelizacji, zaczynając jednak od 
wzmocnienia własnej duchowej formacji i żywej wiary 
we własnym domu. Najlepszą drogą wyjścia z kryzysu 
rodziny jest wyjście z kryzysu wiary. 

Pielgrzymka rozpoczęła się w sobotę Mszą św. w Ka-
plicy Cudownego Obrazu. Wieczorem uczestnicy spotka-
nia wspólnie modlili się podczas Drogi Krzyżowej. Dzień 
modlitwy zakończył Apel Jasnogórski. W 2007 r. Rada ds. 
Rodziny Konferencji Episkopatu Polski zaproponowała, 
by pielgrzymkę małżeństw i rodzin na Jasną Górę łączyć 
z odnawianiem ślubów małżeńskich. W związku z tym, 
w każdej parafii w 4. niedzielę września małżeństwa od-
nawiają śluby.

XXIX Pielgrzymka małżeństw i rodzin 
na Jasną Górę — 21–22 IX 2013 r.
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Historia i znaczenie różańca świętego

Różaniec jest jedną z najbardziej popularnych mo-
dlitw. Sięgają do niej ludzie prości i wykształceni, du-
chowni i świeccy. 

Do odmawiania różańca wielokrotnie zachęcała 
Matka Boża w objawieniach: w Lourdes, w La Salette 
i w Fatimie. Wzywają do niej pasterze Kościoła, m.in. 
Jan Paweł II: „Różaniec to moja ulubiona modlitwa! 
[…]. Wspaniała w swej prostocie i  głębi. W tej modli-
twie powtarzamy po wielokroć słowa, które Dziewica 
Maryja usłyszała od Archanioła i od swej krewnej Elż-
biety. Z tymi słowami łączy się cały Kościół. Na tle słów 
Zdrowaś Maryjo dusza uzmysławia sobie zasadnicze 
wydarzenia z życia Jezusa Chrystusa. […]. Modlitwa 
tak prosta i tak bogata. Z głębi mojego serca zachęcam 
wszystkich do jej odmawiania”.

Różaniec, który znamy dzisiaj, nie powstał jedno-
razowo, lecz kształtował się przez wieki, przechodząc 
różne etapy. 

W początkach chrześcijaństwa odpowiedzią wier-
nych na słowa św. Pawła: „Nieustannie się módlcie” 
(1 Tes 5, 17), szczególnie w środowiskach pustelniczych 
i zakonnych, były krótkie formuły, wielokrotnie powta-
rzane, które skupiały myśli i serca na Bogu. Znane są np. 
świadectwa o pustelniku św. Pawle z Teb (III w.), który 
starał się odmawiać każdego dnia trzysta razy Ojcze 
nasz. Do liczenia modlitw używał trzystu kamyków, 
które kładł na kolana i stopniowo zrzucał w trakcie mo-
dlitwy. Od VI w. używano sznura z paciorkami. Z IX w. 
pochodzi najstarsze znane świadectwo, które wska-
zuje na to, że jedną z takich formuł było zaczerpnięte 
z Ewangelii pozdrowienie anielskie Zdrowaś Maryjo. 

Średniowiecze odznaczało się niezwykłym nabożeń-
stwem do Matki Bożej. Wtedy to pojawił się zwyczaj 
odmawiania 150 Zdrowaś Maryjo, co było inspirowane 
Psałterzem, który liczy 150 psalmów. Dlatego mówio-
no o „psałterzu Maryi”. Od XII w. znany jest już zwyczaj 
przeplatania modlitwy Zdrowaś Maryjo z Ojcze nasz. 
Również w średniowieczu, w czasie jednej z wielkich 
epidemii dżumy, do pozdrowienia anielskiego dodano 
drugą część: „Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za 
nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej”. 

Ok. XV w. odmawianie różańca połączono z rozważa-
niem życia Jezusa i Maryi. Wyodrębniono 15 istotnych 
momentów z ich życia i powiązano je z dziesiątkami 
Zdrowaś Maryjo. Tajemnice podzielono na trzy części: 
radosne, bolesne i chwalebne. 

Przez długi czas powstanie różańca kojarzono z po-
stacią św. Dominika, który miał go „otrzymać” od Mat-
ki Bożej podczas objawienia. Niewątpliwie św. Dominik 
i  jego bracia, wędrowni kaznodzieje, ogromnie przy-

czynili się do rozpowszechnienia tej modlitwy. Papież 
Pius V, dominikanin, w 1569 r. osobnym dokumentem 
nadał  różańcowi formę, która przetrwała do naszych 
czasów. 

W 2002 r. Jan Paweł II w liście apostolskim O różańcu 
świętym potwierdził wartość tej modlitwy, zachęcił do 
jej praktykowania oraz wprowadził nowe tajemnice, 
nazywając je tajemnicami światła. Obejmują one naj-
ważniejsze wydarzenia z okresu publicznej działalno-
ści Jezusa, począwszy od chrztu 
w  Jordanie do ustanowienia 
Eucharystii. Papież umiejsco-
wił te tajemnice pomiędzy 
tajemnicami radosnymi a bo-
lesnymi. Ta nowość 
wprowadzona do 
modlitwy różań-
cowej jest zarazem 
wskazówką, że odma-
wiając różaniec, możemy 
rozważać także inne wyda-
rzenia z Ewangelii, które po-
zwolą pełniej ogarnąć w me-
dytacji tajemnicę Chrystusa.  

Cztery części różańca są 
streszczeniem orędzia chrze-
ścijańskiego, mówią bowiem 
o Wcieleniu (cz. I), o królestwie 
Bożym, które nastało wraz 
z Chrystusem (cz. II), Odkupie-
niu (cz. III) i wyniesie-
niu do chwały 
(cz. IV). 
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Wypominki – modlitwa za zmarłych

W listopadzie w parafiach katolickich odprawiane są 
wypominki. To forma szczególnej pamięci modlitewnej 
o zmarłych. Polegają one na wyczytywaniu imion i na-
zwisk osób nieżyjących, połączonych z modlitwą. Zano-
szone są za nich też modlitwy i śpiew.  

Kościół nieustannie modli się za zmarłych, gdyż dro-
ga do wiekuistego odpoczynku jest, dzięki Miłosierdziu 
Boga, zawsze otwarta. Jan Paweł II w rozważaniach 
na „Anioł Pański” w listopadzie 2003 roku powiedział: 
„Modlitwa za zmarłych jest ważną powinnością, bo-
wiem nawet jeśli odeszli w łasce i w przyjaźni z Bo-
giem, być może potrzebują jeszcze ostatniego oczysz-
czenia, by dostąpić radości nieba”. 

W liturgii eucharystycznej sprawowanej w staro-
żytnym Kościele odczytywano tzw. dyptyki, na których 
chrześcijanie wypisywali imiona żyjących biskupów, 
ofiarodawców, dobrodziejów, ale także świętych mę-
czenników i wyznawców, oraz wiernych zmarłych. 
Imiona odczytywano głośno toteż trwało to bardzo 
długo. Drugą listę, listę świętych, odczytywał sam bi-
skup, a nie ksiądz. Następnie wyliczano imiona świę-
tych. Wreszcie trzecia lista, którą również czytał biskup, 
zawierała imiona zmarłych. Te trzy listy recytowano 
jednym ciągiem; dzieliło je tylko trzykrotne, krótkie 
odezwanie się chóru. Na koniec biskup śpiewał uroczy-
stą modlitwę, w której prosił Boga, aby wpisał imiona 
żywych i umarłych pomiędzy wybrańców.

Poprzez ceremonię wyliczania imion wyrażano więź 
wspólnoty i miłości, łączącą wszystkich członków Ko-
ścioła chwalebnego (święci), cierpiącego (zmarli) i wal-
czącego (żyjący). Umieszczenie imion w dyptyku świad-
czyło o trwaniu w jedności ze wspólnotą kościelną, 
a skreślenie o wyłączeniu z niej. Po odczytaniu dyptyki 
kładziono na ołtarzu, na którym sprawowano Eucha-
rystię.

Z czasem dyptyki zastąpiono wspomnieniami nieza-
wierającymi już imion wszystkich wiernych, o których 
Kościół pamięta, lecz tylko imiona jednego czy kilku 
wskazanych celebransowi.

Dzisiejsze wypominki są właśnie kontynuacją staro-
żytnych dyptyków i mają podobny sens. Są wyrazem 
miłości i jedności całego Kościoła: pielgrzymującego na 
ziemi i tego, który przeszedł już granicę śmierci. Pisząc 
imiona zmarłych na kartkach wypominkowych, a na-
stępnie je odczytując, wyrażamy wiarę, że ich imiona 
są zapisane w Bożej księdze życia. Znaczenie wypomi-
nek jest tym większe, że podobnie jak w starożytności, 
tak i dzisiaj, związane są one z Eucharystią. 

Wyróżnia się wypominki jednorazowe, oktawalne, 
półroczne i roczne. Wypominki jednorazowe odczytuje 

się na cmentarzu, oktawalne przez osiem dni od dnia 
Wszystkich Świętych, a roczne – przez cały rok przed 
niedzielnymi mszami.

Pamiętajmy też o odpuście zupełnym, który możemy 
uzyskać pod zwykłymi warunkami jeden raz dziennie, 
modląc się za zmarłych:
a) w kościele od południa 1 listopada i w dniu 

2 listopada
od południa w uroczystość Wszystkich Świętych 

i w Dniu Zadusznym – przez pobożne nawiedzenie ko-
ścioła, odmówienie Ojcze nasz i Wierzę w Boga, oraz 
dowolnej modlitwy w intencjach Ojca Św. Wymagane 
są także pozostałe warunki potrzebne do uzyskania 
odpustu zupełnego, a mianowicie: stan łaski uświeca-
jącej (ewentualnie odprawienie spowiedzi św.) i przyję-
cie Komunii św., zachowanie wolności od przywiązania 
do jakiegokolwiek grzechu.
b) na cmentarzu od 1 do 8 listopada 

w dniach od 1 do 8 listopada odpust można uzyskać, 
nawiedzając cmentarz, modląc się w dowolny sposób 
za zmarłych i spełniając przy tym pozostałe – wspo-
mniane już – zwykłe warunki.
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Kim są aniołowie?

Słowo anioł pochodzi z języka greckiego (angelos) 
i oznacza zwiastuna albo posłańca. 

Aniołowie to istoty niematerialne, duchowe. Nie 
mają ciała, ale posiadają rozum i wolną wolę. Istnienie 
aniołów potwierdzają sobory powszechne: laterański IV 
(1215), lyoński II (1274), florencki (1431–1435) czy wa-
tykański I (1879–1870). Katechizm Kościoła katolickiego 
mówi, że:„Jako stworzenia czysto duchowe aniołowie 
posiadają rozum i wolę: są stworzeniami osobowymi 
i nieśmiertelnymi. Przewyższają doskonałością wszystkie 
stworzenia widzialne” (KKK, n. 330). Jan Paweł II nauczał, 
że anioły „stanowią jak gdyby najbliższe środowisko 
Boga” (Katecheza, 9 VII 1986), „nieustannie wielbią Boga 
i służą Jego zbawczym zamysłom wobec innych stworzeń 
[…] Współdziałają we wszystkim, co dla nas jest dobre. 
Otaczają Chrystusa, swego Pana, służą Mu w szczególny 
sposób w wypełnianiu Jego zbawczej misji wobec ludzi" 
(KKK, n. 350, 351).

Aniołowie są zatem duchami stworzonymi przez 
Boga dla jego chwały i niesienia pomocy ludziom. 
Ci, którym Bóg zleca opiekę nad ludźmi, są nazywani 
Aniołami Stróżami. Ich opieka trwa od narodzenia aż 
do śmierci. Każdy z nas ma swojego, „osobnego” Anioła 
Stróża.

Ta prawda wiary nie jest dogmatem, teologowie 
katoliccy uważają jednak, że jest wiarygodna oraz że 
można ją uzasadnić na podstawie Pisma Świętego (Mt 
18, 10) i Tradycji (por. KKK, n. 336). 

Aniołowie Stróżowie otrzymali misję, by nas prowa-
dzić, ochraniać, upominać, pomagać w nawróceniu, 
wspierać w wykonywaniu powierzonych nam zadań, 
bronić w momentach niebezpieczeństw i pokus.

Początki kultu

Wprawdzie pierwotne chrześcijaństwo walczące 
z wszelkimi przejawami pogaństwa nie rozwinęło kul-
tu aniołów, podobnie jak powstrzymywało się od pu-
blicznego kultu Matki Bożej i świętych, jednak pierwsze 
wzmianki o kulcie aniołów spotykamy już u św. Justyna 
(zm. ok. 165) w jego pierwszej Apologii. Od IV w. wyróżnia 
się kult św. Michała Archanioła. Aniołowie są wymie-

niani często w różnych liturgiach jako oddający chwałę 
Panu Bogu. W ikonografii spotykamy wizerunki aniołów 
z III wieku w katakumbach.

Osobne święto ku czci Aniołów Stróżów pojawiło się 
dopiero w XV w. na Półwyspie Iberyjskim, zwłaszcza na 
terenie Hiszpanii oraz we Francji. W roku 1608 Paweł V 
pozwolił obchodzić to święto w pierwszy dzień zwykły 
po św. Michale. Na stałe do kalendarza liturgicznego 
dla całego Kościoła wprowadził je Klemens X w roku 
1670.

Kult aniołów

Na przełomie września i października kalendarz litur-
giczny przypomina nam o istnieniu aniołów. Najpierw 
29 września obchodzimy święto archaniołów Michała, 
Gabriela i Rafała, a później 2 października – wspomnie-
nie Aniołów Stróżów. 

„Każdy wierny ma u swego boku anioła jako 
opiekuna i stróża, by prowadził go do życia”. 

św. Bazyli Wielki
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Tegoroczny XIII już Dzień Papieski będziemy obcho-
dzili 13 października, pod hasłem „Jan Paweł II – Papież 
Dialogu.

Obchody Dnia Papieskiego przebiegają w czterech 
wymiarach: intelektualnym, duchowym, artystycznym 
i charytatywnym. 

Nagrody TOTUS dla osób i instytucji kierujących się 
zasadami wypływającymi z poszanowania godności 
ludzkiej wręczane są corocznie podczas uroczystej gali 
na Zamku Królewskim w wigilię Dnia Papieskiego.

Podczas Dnia Papieskiego organizowana jest pu-
bliczna zbiórka pieniędzy pod hasłem „Dzielmy się mi-
łością”. Zebrane środki przeznaczone są na fundusz sty-
pendialny Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia”, która 
pomaga utalentowanej młodzieży z niezamożnych ro-
dzin. Dziś obejmuje programem stypendialno-forma-
cyjnym blisko 2,5 tys. gimnazjalistów, licealistów i stu-
dentów z 42 diecezji. Kilkuset stypendystów ukończyło 
już edukację, założyło własne rodziny. Absolwenci pod-
kreślają, że doświadczana przez lata formacja duchowa 
pomaga im dziś stawiać czoło codzienności i świadczyć 
o wierze swoją postawą życiową. W żaden sposób nie 
można przecenić wartości, jaką jest spotkanie podob-
nych sobie młodych ludzi szukających Boga, chcących 
się nieustannie rozwijać, a jednocześnie zmagających 
się z problemami finansowymi czy trudną sytuacją 
w domu.
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Aniołowie w Biblii

Biblia wielokrotnie wspomina o udziale aniołów w naj-
ważniejszych momentach historii zbawienia. W Starym 
Testamencie anioł strzegł bram raju po opuszczeniu 
tego miejsca przez Adama i Ewę (Rdz 3, 24); aniołowie 
objawiali prorokom wolę Boga (Iz 6, 6; Ez 40, 3) oraz 
głosili chwałę Stwórcy (Iz 6, 2). 

W Nowym Testamencie anioł zapowiedział Zacha-
riaszowi narodziny jego syna Jana Chrzciciela (Łk 1, 19), 
zwiastował Maryi poczęcie Jezusa (Łk 1, 26) i polecił 
Józefowi udać się do Egiptu, aby uchronić Dzieciątko 
przed zemstą Heroda (Mt 2, 13–19). 

Ewangelie mówią także o obecności anielskiej podczas 
czterdziestodniowego postu Jezusa na pustyni (Mt 4, 11), 
podczas modlitwy w Ogrójcu (Łk 22, 43), przy grobie 
Zmartwychwstałego (Łk 24, 4) i przy Wniebowstąpieniu 
(Dz 1, 11), a także zapowiadają, że „Syn Człowieczy… 
przyjdzie w chwale Ojca swojego razem z aniołami świę-
tymi" (por. Mk 8, 38). 

Teksty Pisma Świętego wskazują, że Bóg posługuje się 
aniołami dla dobra rodzaju ludzkiego lub poszczegól-
nych ludzi. O zleconej aniołom trosce o ludzi najwięcej 
mówi Księga Tobiasza. Przypomnijmy sobie także opiekę 
anioła nad Hagar i jej synem, Izmaelem (Rdz 16,  9); 
powstrzymanie Abrahama przed zabiciem swego pier-
worodnego syna, Izaaka (Rdz 22, 11), wyprowadzenie Lota 
i jego rodziny z Sodomy (Rdz 19), opowiadania z Księgi 
Daniela o uratowaniu trzech młodzieńców od śmierci 
w piecu ognistym (Dn 3, 49–50) i samego Daniela z lwiej 
jamy (Dn 6, 23), ratunek dla proroka Eliasza od śmierci 
głodowej (2 Krl 19, 6–8) czy wyprowadzenie Apostołów 
z więzienia (Dz 4, 17) i ocalenie św. Piotra przed Herodem 
(Dz 12, 7–20).

Psalmy wręcz zapewniają nas: „Niedola nie przystąpi 
do ciebie, a cios nie spotka twojego namiotu, bo swoim 
aniołom dał rozkaz o tobie, aby cię strzegli na wszystkich 
twych drogach. Na rękach będą cię nosili, abyś nie uraził 
swej stopy o kamień” (Ps 91). 

Święci a aniołowie

Wśród świętych szczególnym nabożeństwem do 
aniołów wyróżniali się m.in.: św. Cecylia (zm. w III w.) 
patronka muzyków; św. Alojzy Gonzaga (1566–1591), 
zwany Anielskim Młodzieńcem, który napisał medytację 
„Świat aniołów”; św. Stanisław Kostka (1550–1568), który 
z rąk anioła otrzymywał Komunię św.; św. Franciszek Salezy 
(1567–1622), który pozdrawiał anioła stróża w każdej miej-
scowości, do której przybywał; św. Jan Bosko (1815–1888), 
którego anioł stróż uratował go od śmierci, posyłając mu 
ku obronie tajemniczego psa oraz św. o. Pio (1887–1968), 
który miał zwyczaj posyłania aniołów w różnych misjach, 
a anioł stróż pomagał mu w prowadzeniu spowiedzi 
i czytaniu listów w językach, których nie znał. 
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Teresa Martin urodziła się w 1873 r. w Alencon we 
Francji. Kiedy miała cztery lata, zmarła jej matka. Wtedy 
Teresa obrała sobie za opiekunkę Matkę Bożą. W tym 
czasie wraz z ojcem i siostrami zamieszkała w Lisieux. 

W wieku lat dziesięciu śmiertelnie zachorowała, lecz 
dzięki Matce Bożej wróciła do zdrowia. Gdy miała 13 lat, 
wiedziała już, że poświęci swoje życie służbie Bogu. W wie-
ku piętnastu lat, za zgodą papieża Leona XIII, wstąpiła do 
klasztoru karmelitanek bosych. W roku 1890 złożyła śluby i 
uroczystą profesję. Przez cztery lata Teresa była mistrzynią 
nowicjatu, spełniała też inne posługi w klasztorze. Na proś-
bę matki przełożonej spisała swoje wspomnienia, które 
opublikowano po jej śmierci pod tytułem Dzieje duszy.

Na rok przed śmiercią pojawiły się u niej pierwsze 
objawy gruźlicy. Zmarła 30 września 1897 roku. 

Za cel swojego życia uznała zjednoczenie się z Bogiem. 
Wyraziła to w słowach: „Chcę być świętą”. Realizowała to 
pragnienie na „drodze dziecięctwa Bożego”, którą opisała 
w swojej autobiografii. Za jej wstawiennictwem ludzie 
doznawali i doznają nadzwyczajnych łask.  

W 1925 r. została wyniesiona na ołtarze. W 1997 r. Jan 
Paweł II ogłosił ją doktorem Kościoła. Jej wspomnienie 
obchodzimy 1 października.

W wielu wspólnotach karmelitańskich w dzień wspo-
mnienia Małej Tereski, święcone są róże, które przypomi-
nają pragnienie świętej obsypywania ludzi płatkami łask. 

Jednym z przystanków podczas peregrynacji relikwii 
św. Teresy z Lisieux w Polsce w 2005 r. była bazylika 
katedralna we Włocławku (12 VII).  

Święta Teresa z urodziła sie w Avila 28 III 1515 r., zmarła 
4 X 1582 r. w Alba de Tormes.

Gdy miała 7 lat Teresa razem ze starszym bratem ucie-
kła z domu i wyruszuła do krainy Maurów, aby zginąć 
dla Chrystusa. W wieku lat 20, wbrew woli ojca, wstąpiła 
do klasztoru Wcielenia w Avila. Przyjęła imię Teresa od 
Jezusa. Niedługo potem ciężko zachorowała. Został na-
wet wykopany dla niej grób. Jednak po czterech dniach 
letargu powróciła do życia. Była pobożną zakonnicą, ale 
czuła, że Bóg ma wobec niej inne plany. Denerwował ją 
brak dyscypliny panujący w klasztorze. 

„Chciałam pogodzić ze sobą życie duchowe z pocie-
chami, upodobaniami i rozrywkami zmysłowymi. (…) 
W efekcie ani Bogiem się nie cieszyłam, ani nie miałam 
zadowolenia ze świata” napisała. W pewnym momencie 
Teresa przestała się modlić.

Po dwudziestu latach letniego życia w klasztorze, 
w kaplicy przed obrazem umęczonego Chrystusa Teresa 
przeżyła nawrócenie. Zmieniła swoje życie. Zaczęła też 
doświadczać intensywnych mistycznych wizji.

Była mistyczką, ale także kobietą czynu. Założyła pierw-
szy klasztor według odnowionej reguły karmelitańskiej. 
Mimo oporu ze strony władz kościelnych i samych za-
konnic, a nawet przesłuchań przez inkwizycję, ze św. 
Janem od Krzyża zakładała kolejne klasztory. Powstało ich 
w sumie 33. Dużo pisała. Jej dzieła to klasyka literatury 
mistycznej. Papież Paweł VI ogłosił ją pierwszą kobietą 
doktorem Kościoła.

Jej wspomnienie obchodzimy 15 października.

św. Teresa z Lisieux św. Teresa z Avila

Dwie Teresy. Dzieliło je wiele wieków; łączył jeden zakon – obie były karmelitankami. Obie zostały wyniesione 
na ołtarze. Obie zostały ogłoszone doktorami Kościoła. Obie są autorkami dzieł szalenie ważnych dla teologii 
duchowości. Ich drogi do świętości były różne, tak jak ich pochodzenie, charaktery, sposób życia. Obie poświęciły 
życie Chrystusowi. Przyjęły Jego wolę.
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Z DZIEJÓW PARAFII 

Urodził się 7 października 1883 r. w miejscowości 
Kociałkowa Górka, koło Pobiedzisk, w województwie 
wielkopolskim. Jego rodzice, Seweryn i Jadwiga z domu 
Kalkstein, byli ziemianami, pieczętującymi się herbem 
Jasieńczyk. Jego rodzina znana jest z patriotycznych 
tradycji ( jego dziadek, Tadeusz, był porucznikiem w po-
wstaniu 1830 r., a ojciec był uczestnikiem powstania 
1863 r., członkiem tzw. Komitetu Działyńskich, jednym 
z założycieli Towarzystwa Oświaty Ludowej). Pierwsze 
klasy gimnazjalne ukończył w domu pod kierunkiem 
prywatnego nauczyciela. Następnie w latach 1899–
1903 uczęszczał do Gimnazjum św. Marii Magdaleny 
w Poznaniu. Studiował na uniwersytetach w Heidel-
bergu, Berlinie i Monachium. 

W 1905 r. przerwał studia świeckie i wstąpił do Se-
minarium Duchownego w Poznaniu, a po jego ukoń-
czeniu 14 II 1909 r. przyjął święcenia kapłańskie z rąk 
bp. Edwarda Likowskiego. Jego pierwszą wikariuszow-
ską placówką duszpasterską była parafia Czerniejewo 
koło Gniezna. Następnie (1909–1911) był wikariuszem 
w  parafii św. Jana Jerozolimskiego w Poznaniu. W la-

Biskup Karol M. Radoński

tach 1911–1914 pełnił funkcję drugiego administrato-
ra przy kościele podominikańskim (ob. jezuickim) w Po-
znaniu; w tym czasie zajmował się duszpasterstwem 
młodzieży. W 1914 r. został mianowany administrato-
rem w katedrze poznańskiej, a także jej drugim peni-
tencjarzem oraz kaznodzieją. 

Po wybuchu I wojny światowej pełnił funkcję kapela-
na niemieckiego garnizonu wojskowego. Dzięki temu 
stanowisku pomógł wynieść z archiwum wojskowego 
wiele cennych dokumentów ważnych dla powstańców 
wielkopolskich.

W 1915 r. został notariuszem, a potem sędzią sądu 
biskupiego przy kurii poznańskiej. W latach 1912–1916 
był redaktorem czasopisma „Słowo Boże”, a w latach 
1916–1918 „Przewodnika Katolickiego”. W 1921 r. zo-
stał proboszczem parafii św. Floriana przy kościele Naj-
świętszego Serca Pana Jezusa na Jeżycach w Poznaniu, 
największej parafii poznańskiej. Dnia 8 IV 1927 r. zo-
stał mianowany biskupem pomocniczym archidiece-
zji poznańskiej, a następnie (2 IV 1928 r.) wikariuszem 
generalnym. W tym czasie wizytował ośrodki duszpa-
sterstwa polonijnego we Francji jako delegat prymasa 
Augusta Hlonda.

Po śmierci biskupa włocławskiego Władysława Kry-
nickiego został powołany w dniu 7 IV 1929 r. na bisku-
pa diecezjalnego we Włocławku. Jego ingres do katedry 
włocławskiej odbył się 20 V 1929 r. Jako ordynariusz 
włocławski zapisał się w historii diecezji jako doskona-
ły administrator, kaznodzieja i społecznik. 

W 1931 r. dokonał nowego podziału administracyj-
nego diecezji włocławskiej (na 19 dekanatów). Ery-
gował osiem nowych parafii; za jego rządów w die-
cezji wybudowano 68 kościołów i kaplic. Szerzył kult 
Najświętszego Sakramentu, Matki Bożej i świętych 
Pańskich. Zorganizował trzy Kongresy Eucharystyczne 
w diecezji włocławskiej: w Kaliszu (1931), Sieradzu 
(1934) i w Liskowie (1937). Jako biskup włocławski 
brał udział w międzynarodowych kongresach: w Kar-
taginie (1930), Buenos Aires (1934) i Budapeszcie 
(1938). Dnia 8 IX 1937 r. koronował słynący łaska-
mi obraz Matki Bożej w Charłupi Małej (do tej koro-
ny ofiarował rodzinne klejnoty). Charłupia była mu 
szczególnie bliska – po powrocie z wojennej tułaczki 
we wrześniu 1946 r. odbył pieszą pielgrzymkę z Sie-
radza do Charłupi. Zabiegał o rozwój kultu św. Józefa, 
bł. Bogumiła i św. Stanisława Kostki w diecezji. Opu-
blikował książkę Święci i błogosławieni Kościoła kato-
lickiego (Poznań 1947). 

Propagował działalność społeczną i kulturalną w die-
cezji włocławskiej. Był zwolennikiem Akcji Katolickiej, 
dla której powołał pismo „Wskazania Akcji Katolickiej”. 
Angażował się w działalność Chrześcijańskich Związ-
ków Zawodowych i Chrześcijańskiego Uniwersytetu 
Robotniczego. W 1938 r. (6 XII) erygował Instytut Wyż-
szej Kultury Religijnej. W trosce o duchowieństwo die-
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cezjalne 30 XII 1932 r. powołał Bratnią Pomoc Ducho-
wieństwa Rzymskokatolickiego Diecezji Włocławskiej. 
By zapewnić odpowiedni byt materialny Wyższemu 
Seminarium Duchownemu, zakupił w 1935 r. majątki 
Żydowo i Żydówek, które zostały przemianowane na 
Radonie i Jasieńczyk. W 1932 r. (28 V) utworzył Katolic-
ki Związek Zrzeszeń, Instytucji i Zakładów Wychowaw-
czych i Opiekuńczych Diecezji Włocławskiej „Caritas”. 
Z jego inicjatywy wybudowano i oddano do użytku 
w 1932 r. gmach Niższego Seminarium Duchownego.

Od 1932 r. należał do komisji prasowej Episkopatu, 
a od 1938 r. do komisji prawnej; po II wojnie świato-
wej − do komisji liturgicznej. Był członkiem komitetu 
organizacyjnego przygotowującego polską ekspozycję 
na światową wystawę prasy katolickiej w Watykanie 
w 1936 r. (eksponowany był na niej także „Tygodnik Pol-
ski”, czasopismo wydawane przez diecezję włocławską, 
powstałe w 1933 r. z inspiracji bp. Radońskiego, a po-
święcone sprawom religijnym, oświatowym i społecz-
nym).

Po wybuchu II wojny światowej, 6 IX 1939 r. wyje-
chał z Włocławka. Mając odciętą przez okupanta drogę 
powrotną do Włocławka, zdecydował się przekroczyć 
granicę Polski (16 IX 1939 r.). Przymusowa tułaczka 
najpierw zawiodła go do Rumunii, a potem na Węgry. 
W  Budapeszcie organizował pomoc i opiekę duszpa-
sterską dla uchodźców i internowanych. W lipcu 1940 r. 
musiał opuścić Węgry z powodu nacisków niemieckich 
na rząd węgierski. Przez Jugosławię, Turcję i Syrię udał 
się do Jerozolimy, gdzie służył opieką duszpasterską 
Brygadzie Karpackiej i tysiącom polskich uchodźców. 
W czerwcu 1942 r. prezydent Władysław Raczkiewicz 
powołał bp. Radońskiego do Rady Narodowej w Londy-
nie jako przedstawiciela Episkopatu Polski. Działał tu 
w  różnych instytucjach kulturalnych i naukowych, in-
formując opinię publiczną o prześladowaniach Kościo-
ła w Polsce przez hitlerowców oraz eksterminacji Ży-
dów. Wielokrotnie interweniował, za pośrednictwem 
Watykanu, w sprawie uwolnienia biskupa sufragana 
włocławskiego Michała Kozala, uwięzionego przez 
Niemców w Lądzie, a potem w obozie koncentracyj-
nym w Dachau.

W 1945 r. (7 XII) wrócił do Włocławka i kontynuował 
rozpoczętą już przed jego powrotem odbudowę struk-
tur duszpasterskich w diecezji. W latach powojennych 
wśród różnych czynności duszpasterskich szczególną 
uwagę zwracał na wizytacje w parafiach. Był przeciw-
nikiem nowego układu sił politycznych w Polsce, przez 
które był w różny sposób represjonowany; m.in. plano-
wały one jego aresztowanie i proces.

Zawsze szczególną troską otaczał Włocławek i kate-
drę włocławską. Sprowadził do Włocławka orionistów. 
Pierwszym z nich był przybyły tu w 1931 r. ks. Henryk 
Demrych, któremu Biskup zlecił kierowanie Drukar-
nią Diecezjalną i Księgarnią Powszechną (zamierzał 

w  przyszłości powierzyć orionistom objęcie w całości 
tych zakładów), a w 1934 r. organizowanie duszpa-
sterstwa i parafii w najbardziej zaniedbanej dzielnicy 
Włocławka – Grzywnie. W 1934 r. ukończono adapta-
cję pomieszczeń dla włocławskiej biblioteki semina-
ryjnej. Katedrę włocławską wyposażył w trzy witraże 
autorstwa Józefa Mehoffera, wmontowane w  okna 
prezbiterium. W 1929 r. umieszczono na ścianie kaplicy 
św. Kazimierza od strony północnej tablicę okoliczno-
ścią z  okazji 50. rocznicy święceń kapłańskich papie-
ża Piusa  XI, który jako wizytator apostolski w Polsce 
nawiedził katedrę włocławską 22 IX 1918 r. Tablicę 
tę zniszczyli we wrześniu 1939 r. Niemcy. Została od-
tworzona w 2009 r. W 1947 r. erygował trzecią parafię 
w mieście − przy katedrze włocławskiej. 

Został odznaczony przez prezydenta RP Krzyżem 
Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski 
(11 XI 1937), a przez rząd brazylijski Krzyżem Południa 
(22 X 1934).

Zmarł 16 marca 1951 r. we Włocławku i został po-
chowany w krypcie biskupów włocławskich w bazylice 
katedralnej. W nawie południowej katedry znajduje 
się poświęcone bp. Radońskiego epitafium z marmuru 
z odlaną w brązie podobizną Biskupa, wykonane wie-
le lat po śmierci, z inicjatywy ks. Jana Pawła Grajnerta 
i bp. Jana Zaręby.

Na podstawie: Włocławski słownik biograficzny, t. 2, Wło-
cławek 2005, s. 150–152.

W posłudze biskupiej Karola Mieczysława Radońskiego 
wspomagali biskupi pomocniczy: bp Wojciech Owczarek 
(29 VII 1918 – 30 IX 1938), bł. bp Michał Kozal (13 VIII 1939 
– 26 I 1943), bp Franciszek Korszyński (2 V 1946 – 3 XI 1962). 

Bp K.M. Radoński (czwarty od lewej) w nuncjaturze w Stambule 
w 1940 r. obok A.G. Roncalli, późniejszy papież Jan XXIII
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27 niedziela zwykła – 6 X 2013

Czytanie I (Ha 1, 2–3; 2, 2–4)
Prorok Habakuk, współczesny Jeremiaszowi, działał 

tuż przed utratą niepodległości spowodowaną najaz-
dem Babilonii. W kraju w tym czasie szerzyła się ko-
rupcja, ucisk słabych przez możnowładców i wyzysk 
biednych przez bogatych. Coraz słabsi władcy na tronie 
judzkim nie potrafili już opanować sytuacji. Kraj po-
grążał się – a w obliczu zagrożenia było to katastrofą 
– w  coraz większym chaosie politycznym i gospodar-
czym. Dwie koalicje wśród możnowładców i notabli 
Jerozolimy – proegipska i probabilońska – prowadziły 
zażartą walkę o wpływy na masy. Prywata  przeważać 
zaczęła nad dobrem wspólnym. Nic zatem dziwnego, 
że światli ludzie, jak Jeremiasz czy Habakuk, dostrze-
gali nadchodzącą katastrofę. Swoje napomnienia Je-
remiasz przypłacił uwięzieniem, a potem wygnaniem.

Habakuk w swoich troskach zwraca się z dramatycz-
nymi pytaniami do Boga: Jak to jest, że Bóg sprawiedli-
wy dopuszcza triumf grzeszników? Prorok skarży się na 
panujące bezprawie, gwałt i przemoc, na to, że „spra-
wiedliwość nigdy nie dochodzi do głosu”. Owe skargi 
stanowią pierwszą część dzisiejszego czytania.

W drugiej słyszymy odpowiedź Boga. Nieprawi są 
narzędziem w ręku Jahwe, Bóg ich wykorzystuje dla 
swoich planów, ale poniosą konsekwencje swej prze-
wrotności. „Czekaj cierpliwie na spełnienie”, mówi Bóg 
do Habakuka. Jednak prawi i dobrzy odniosą ostatecz-
ny triumf, choćby na ziemi byli pognębieni, gdyż ich 
udziałem będzie wieczność. „Sprawiedliwy dzięki swej 
wierności żył będzie” – głoszą natchnione słowa zapi-
sane przez Habakuka. Podobnie jest i z Babilończykami. 
Jakkolwiek w tej chwili – gdy dokonują okupacji i nisz-
czenia kraju – są narzędziem w ręku Jahwe dla ukara-
nia Jego ludu za niewierność, to jednak i dla nich przyj-
dzie czas odpłaty za wszystkie nieprawości. 

Babilończycy, sami źli i niecni, są w nauczaniu Haba-
kuka swoistym „biczem Bożym” na naród wiarołomny 
odstępujący od Przymierza. Prorok Habakuk słyszy sło-
wa: „Zapisz to widzenie, na tabliczkach je wyryj”. Słowa 
te znaczą, że odpowiedź Boga ma wartość wieczną, po-
nadczasową. Często zadajemy sobie pytania: dlaczego 
w danej chwili zwyciężyło zło, nieprawość, niesprawie-
dliwość. Wracajmy wtedy po odpowiedzi do proroka Ha-
bakuka, którego dręczyły te same pytania i wątpliwości.

Czytanie II (1 Tm 1, 6–8.13–14)
Swego umiłowanego ucznia i współpracownika 

(ochrzczonego w Listrze), a teraz już biskupa Efezu, za-

chęca Paweł do wytrwałości w głoszeniu Chrystusowej 
Ewangelii i apostolskim posługiwaniu. Paweł pragnie 
utwierdzić Tymoteusza i wesprzeć go przyjacielskim 
słowem wśród trudów duszpasterzowania w niełatwej 
gminie, jaką był Efez, wielkie portowe miasto i ośrodek 
najróżniejszych prądów filozoficzno-mistycznych sku-
piających się tu z całego Orientu. Według tradycji Ty-
moteusz był biskupem Efezu do 97 r. po Chr., kiedy to 
poniósł śmierć męczeńską (mając 67 lat) w czasie prze-
śladowań cesarza Nerwy.

Ewangelia (Łk 17, 5–10)
Potęga i moc wiary jest tak wielka, że człowiek doko-

nać może rzeczy wychodzących poza granice ludzkich 
możliwości. Doświadczamy tego wielokrotnie. O tym 
mówił Jezus, posługując się obrazem ziarnka gorczycy, 
które przysłowiowo uchodziło za najmniejsze (jak np. 
u nas ziarnko maku) oraz obrazem morwy. W klimacie 
palestyńskim drzewo to ma bardzo długie i mocne ko-
rzenie zapuszczające się głęboko w  gliniane podłoże. 
Obraz zatem wyraża podwójną niemożność wyrwania 
takiego drzewa oraz posadzenia go w morzu.

28 niedziela zwykła – 13 X 2013

Czytanie I (2 Krl 5, 14–17)
Nie udało się – jak dotychczas – ustalić imienia owe-

go króla syryjskiego – władcy Damaszku (niezależne-
go wówczas państwa), którego sługą był Naaman. Był 
to jednak czas między rokiem 850 a 800 przed Chr., 
kiedy to działał wielki prorok Elizeusz, następca Elia-
sza. Królem izraelskim, do którego zwracał się władca 
Damaszku, był zapewne Jehu (842–815). Słowa Elize-
usza musiały dotrzeć i do krajów pogańskich, skoro aż 
stamtąd podążali do niego po uleczenie chorzy i nie-
domagający. Elizeusz nawiązuje do zwyczajów asyro-
-babilońsko-fenickich, które polecały siedmiokrotne 
obmycie się w świętych rzekach (zwłaszcza w Eufra-
cie). Prośba Naamana o ziemię izraelską ma również 
swoją podstawę w semickich przekonaniach. Zgodnie 
z nimi jakiegoś boga czcić można tylko na jego wła-
snym terytorium – bożkowie orientalni bowiem po-
siadali charakter plemienny, szczepowy i ściśle byli 
związani z takim, a nie innym terenem. Naaman, bio-
rąc ziemię izraelską do swego kraju, pragnął na niej – 
jakby niejako był na terytorium Izraela – składać ofiary 
Bogu Jahwe. Całe opowiadanie ma myśl bardzo głębo-
ką: oto Jahwe jest Bogiem nie tylko nad Izraelem, ale 
i nad innymi narodami, jest Bogiem ponad wszystkim, 
Bóg nad Bogami. Jego potęgę i moc uznać muszą na-
wet poganie. Jego miłosierdzie rozciąga się również 
nad nimi, jak dowodnie o tym świadczy uzdrowienie 
Syryjczyka Naamana.

KALENDARZ LITURGICZNY
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Czytanie II (2 Tm 2, 8–13)

Drugi List do Tymoteusza pisał Paweł, tuż przed 
śmiercią, z więzienia rzymskiego. Czując zbliżający się 
koniec, zwraca się Apostoł do swego najwierniejszego 
przyjaciela. Chciałby go jeszcze zobaczyć. Nigdy nie do-
wiemy się, czy biskup Efezu – Tymoteusz, zdążył jeszcze 
przed męczeńską śmiercią Apostoła zawitać do Rzymu.

W liście Paweł żegna się z umiłowanym uczniem, do-
magając się od niego męstwa w głoszeniu Ewangelii 
oraz wiernego strzeżenia depozytu nauki objawionej. 
Słowa, którymi zwraca się we fragmencie dziś czyta-
nym Paweł do Tymoteusza, są fragmentem jakiegoś 
wczesnochrześcijańskiego hymnu liturgicznego, który 
Apostoł wplótł do swego tekstu. Być może, że jest on 
oryginalnym tworem gminy rzymskiej. Hymn mówi 
o  mistycznej łączności z Chrystusem i ustanawia ści-
sły związek między współcierpieniem i współkrólowa-
niem z Chrystusem.

Ewangelia (Łk 17, 11–19)
Według przekonań ówczesnych każda choroba, 

a trąd w szczególności, były oznaką Bożej kary. Stąd trę-
dowatych wykluczano ze społeczności nie tylko z racji 
higieniczno-zdrowotnych, ale i religijnych. Trądem zo-
stali ukarani Egipcjanie (Wj 9, 9n.), Maria – siostra Moj-
żesza, za to, że uzurpowała sobie prawo do tej samej 
godności i szacunku w Izraelu, które posiadał Mojżesz 
(Lb 12, 10–15), a także król Ozjasz (789–738 przed Chr.) 
za to, że wszedł do miejsca, gdzie mogli wchodzić tylko 
arcykapłani („Święte świętych”) oraz za to, że chciał pa-
lić przed Jahwe kadzidło, co wolno było tylko kapłanom.

Gdy Jezus leczy trędowatych, ma to niezwykle głę-
bokie znaczenie. Widać je dopiero w świetle całej 
Biblii. Ponieważ trąd był synonimem grzechu, Jezus 
uzdrawiając z trądu, niejako bierze owe grzechy na sie-
bie. W  oczyszczeniu trędowatych przejawia się zatem 
zbawcza i odkupiająca moc Jezusa. Gdy zaś leczy z trą-
du Samarytanina, ukazuje, że zbawienie i  odkupienie, 
uleczenie z grzechów i miłosierdzie Boże obejmuje nie 
tylko Izraela, ale i pogan. Wreszcie w zapowiedziach pro-
rockich Mesjasz miał być tym, który leczy m.in. z trądu. 
Jezus, dokonując uzdrowienia trędowatych, wskazuje 
jednocześnie, że owe zapowiedzi w Nim się wypełniają. 
Dlatego też i wysłani przez Niego na misję apostołowie 
otrzymują moc leczenia z tej choroby, co ma być zna-
kiem, że nastało już królestwo Boże (Mt 10, 8).

29 niedziela zwykła – 20 X 2013

Czytanie I (Wj 17, 8–13)
Żyzna i bogata w wodę oaza Refidim (pomiędzy 

pustynią Sin a pustynią Synaj) leżąca na trasie prze-
marszu plemion izraelskich od Morza Czerwonego ku 

Górze Synaj, stała się terenem zbrojnego starcia po-
między Amalekitami (którzy zapewne bronili osady 
przed obcymi koczownikami) a Izraelitami. Starożytne 
Refidim to dziś osada Refaid leżąca nad strumieniem 
Wadi Refaid i u stóp góry Dżebel Refaid.

Amalekici wraz z Kenitami, Edomitami i Madianitami 
stanowili plemiona zamieszkujące Półwysep Arabski 
i pobrzeża Morza Czerwonego. Amalekici byli najpraw-
dopodobniej potomkami Amaleka – wnuka Ezawa. Lud 
ten koczowniczy, podobnie jak i pozostałe tutaj wymie-
nione, trwał w permanentnej wrogości wobec Izraela, 
choć przecież etnicznie byli to pobratymcy. Zajmując 
tereny południowe Półwyspu Synajskiego, zapuszczali 
się Amalekici w łupieżczych wyprawach aż w głąb Zie-
mi Kanaan. Walka z Amalekitami pod wodzą Mojżesza, 
Jozuego o Hura (ten ostatni według Józefa Flawiusza był 
mężem siostry Mojżesza – Marii, por.: Ant. 3, 2, 4) nie 
była ostatnią rozprawą z Amalekitami.

W czasie generalnej rozprawy Gedeona z Madiani-
tami pod Jezreel wspomagali tych ostatnich przeciw 
Izraelitom. W odwecie za to król Saul (1040–1010) zor-
ganizował przeciw nim karną ekspedycję, rozgromił 
Amalekitów gruntownie, a ich władcę Agapa pojmał do 
niewoli. Ostatecznie wszakże rozprawił się z nim Dawid, 
zażegnując na zawsze niebezpieczeństwo grożące Izra-
elowi z ich strony. Po pacyfikacji Dawida Amalekici już 
na zawsze zniknęli z historii. Z wielkiego i bitnego ludu – 
nie po raz pierwszy w dziejach – pozostała tylko nazwa.

Czytanie II (2 Tm 3, 14 – 4, 2)
Wśród wielu pouczeń mających charakter testamen-

tu Apostoła, poucza św. Paweł swego przyjaciela Tymo-
teusza o konieczności trwania w powołaniu apostol-
skim, a nade wszystko o wierności otrzymanej nauce. 
Tymoteusz ma wiernie strzec otrzymanego depozytu 
wiary i wiernie zachowywać troskę i staranie o  to, by 
skarb wiary świętej był przekazywany bez zniekształ-
ceń, w sposób integralny i autentyczny. Już w pierw-
szym pokoleniu widzimy wyraźnie tworzące się żywe 
Magisterium, żywy Urząd Nauczycielski Kościoła. To 
dzięki niemu w Kościele katolickim trwać będzie do 
końca wieków Boska nauka Zbawiciela: dogmatyczna 
i moralna, strzeżona wiernie przez Kolegium Biskupów 
z następcą św. Piotra na czele. W tekście dziś czytanym 
pada niezwykle ważne sformułowanie dogmatyczne 
o boskim natchnieniu Pisma Świętego. Niezwykle waż-
na ta wypowiedź stwierdza, że natchnione jest „całe 
Pismo” (lub „wszelkie Pismo” – gr. pasa Graphe) oraz, 
że jest „natchnione”, a nie” „tchnące Bogiem”. Takiego 
sformułowania używał pierwotny protestantyzm, któ-
ry grecki imiesłów theopneustos tłumaczył w sposób 
czynny. Dziś jednak powszechnie owo theopneustos 
wszyscy (nowoczesny protestantyzm też) tłumaczą 
biernie – właśnie jako „natchnione przez Boga”. Takie 
właśnie znaczenie wyraz theopneustos posiada w li-
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teraturze antycznej – np. u Plutarcha, Moral. 904 czy 
Pseudo-Fokilidesa. Przekład taki zgodny jest ponadto 
z całą tradycją wczesnochrześcijańską, która o boskim 
natchnieniu Pisma Świętego mówi wielokrotnie, jak 
np. Ignacy Antiocheński (Ad Magn. 8, 2), Justyn (Apo-
log. 1, 36) czy Teofil Antiocheński (Ad Aut. 2, 24).

Ewangelia (Łk 18, 1–8)
Przypowieść o sędzi i wdowie mówi o skuteczności 

modlitwy. Bóg nie jest podobny do niesprawiedliwego 
sędziego. Bóg zawsze wysłuchuje, ilekroć prośba czło-
wieka ma na względzie jego rzeczywiste dobro. Ale co 
jest ostatecznie dla człowieka dobre – to zastrzeżenie 
nieustannie trzeba mieć na uwadze – wie z nieomylną 
pewnością tylko sam Bóg. Podobną myśl spotykamy 
w  jednym z traktatów Talmudu, gdzie czytamy: „Jeśli 
człowiek mający obrońcę, ciągle go nachodzi, to obroń-
ca się skarży, ale z Bogiem jest inaczej, choćby nie wie-
dzieć jak się Go szturmowało, wszystkie modlitwy On 
przyjmie” (Berakot 9). Zastanawiano się niejednokrot-
nie, co znacza pełen melancholii i pesymizmu ostatni 
werset przypowieści. Znawcy podkreślają, że do tego 
miejsca przejęty on został przez Łukasza z innego kon-
tekstu i dołączony do całej przypowieści w sposób wca-
le nie sztuczny, jako że podejmuje tę samą problematy-
kę, która jest tematem przypowieści: sprawę modlitwy 
zasadzającej się na ufnej wierze. Że inny był kontekst 
ostatniego wiersza, świadczy choćby fakt, że podmio-
tem przypowieści jest Bóg, tu zaś Syn Człowieczy. Wy-
powiedź ta należała pierwotnie – jak się wydaje – do 
którejś z mów Jezusa dotyczących paruzji.

30 niedziela zwykła – 27 X 2013

Czytanie I (Syr 35, 12–14.16–18)
Tematem dzisiejszych czytań liturgicznych jest Bóg – 

Sprawiedliwy Sędzia. W Księdze Syracha ukazuje się On 
jako całkiem bezstronny, niemający względu na osoby. 
Każdy może w ostateczności liczyć na pełną sprawie-
dliwość przed Jego Trybunałem. Zwłaszcza – jak mówi 
Syrach – wdowy i sieroty. Tym określeniem Biblia ozna-
cza symbolicznie wszystkich ludzi pokrzywdzonych, 
opuszczonych i wyzyskiwanych. Pouczenia mędrca Sy-
racha nabierały szczególnej wymowy w jego czasach, 
gdy poczynania okupacyjnych władz hellenistycznych, 
a zwłaszcza próby wynarodowienia i zniszczenia religii 
monoteistycznej, przybierały charakter zinstytucjona-
lizowanego działania państwa. W czasach, gdy jawna 
niesprawiedliwość podniesiona została do rangi obo-
wiązującego prawa, mędrzec przypomina wszystkim: 
i pokrzywdzonym, i krzywdzicielom (pisał przecież po 
grecku) niezawodną sprawiedliwość boską i Boga jako 
najwyższego Sędziego.

Czytanie II (2 Tm 4, 6–8.16–18)
Z ufnością na sąd, na Boga – Sprawiedliwego Sędzie-

go, oczekuje po trudach apostolskiego życia – św. Pa-
weł w swoim rzymskim więzieniu. W obliczu śmierci 
Apostoł dokonuje rozrachunku, bilansu, podsumowa-
nia. Pełen jest jednak nadziei i ufności, że spotkanie 
z Bogiem-Sędzią wypadnie dla niego korzystnie. I choć 
Paweł pełen jest żalu, że „w pierwszej obronie nikt przy 
nim nie stanął”, to jednak gotuje się na śmierć z naj-
głębszą ufnością. Jego ludzkie serce potrzebuje jednak 
poskarżyć się umiłowanemu uczniowi. Istotnie bo-
wiem podczas rzymskiego uwięzienia Paweł pozostał 
sam. Jednych uczniów porozsyłał na prace ewangeli-
zacyjne. Inni w obliczu prześladowań rozproszyli się. 
Pozostał tylko jeden Łukasz, późniejszy autor trzeciej 
Ewangelii i Dziejów Apostolskich. Bolesne musiały być 
te dni dla Pawła, człowieka, który życie sterał dla Chry-
stusa, dla innych, a teraz, w więzieniu mamertyńskim, 
nieopodal gwarnego forum, pozostawał sam.

Blask wielkiego Rzymu ciągle zdawał się nie przyga-
sać, a tyrania cezarów święciła nowe triumfy. Z antycz-
nego Rzymu pozostały dziś tylko ziejące grozą okruchy, 
a ten, który w dniach jego najświetniejszej mocy goto-
wał się do cichej i przez nikogo niezauważonej śmierci, 
stał się filarem i podporą Prawdy. Widocznie w czasie 
pierwszej rozprawy Apostoł bronił się umiejętnie sam, 
skoro nie został skazany. Potrzebna mu jest jednak życz-
liwość ludzka, dlatego pisze do Tymoteusza i przynagla 
go: „Pospiesz się, by przybyć do mnie szybko” (2 Tm 4, 9).

Wielka musiała być udręka Pawła – tego Mocarza Bo-
żego, skoro wyznaje, że „stanął przy nim Pan i wzmoc-
nił go”. Jakże przepiękne są te słowa Pawłowego listu 
do Tymoteusza. Ile w nich ludzkiego bólu, ile człowie-
czeństwa, ile słabości, a jednocześnie jaka pewność, 
jaka nadzieja i bezgraniczna ufność w ostateczne zwy-
cięstwo. W chwilach samotności, bólu i udręki zaglą-
dajmy do tego tekstu, by nie stracić nadziei.

Ewangelia (Łk 18, 9–14)
Bóg – Sprawiedliwy Sędzia, którego z ufnością ocze-

kiwał św. Paweł, zna ludzkie serca. Nie zewnętrzne 
uczynki, ale serca człowiecze będzie On sądził. On wi-
dzi, czy czcimy Go tylko wargami, czy sercem. On wie, 
czy uczynki nasze są na pokaz, dla poklasku, uznania, 
przypodobania się ludziom, czy też ożywia je duch 
prawdziwej miłości. Faryzeusz i celnik z przypowieści 
są symbolami ludzi wszystkich czasów. Zauważmy: cóż 
za kunszt, co za głębia psychologiczna i jakaż wnikli-
wość obserwacji zachodzi w tej przypowieści. Po dziś 
dzień te krótkie, jasne, niemal oszczędne i jakże zwy-
czajne sformułowania nie straciły nawet krzty ze swej 
aktualności. Faryzeusz czy celnik – w tej alternatywie 
zamyka się najgłębsza treść każdej religijności. Te dwa 
słowa muszą wisieć nad nami jak miecz Damoklesa, 
byśmy ustrzegli autentyzm naszej wiary.
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Z ŻYCIA PARAFII  październik
2013

01.09 – Imieniny księdza biskupa 
Bronisława Dembowskiego

O godzinie 9.30 w bazylice katedralnej Mszy Świętej 
przewodniczył ks. bp Bronisław Dembowski. W litur-
gii uczestniczyli kapłani z Wyższego Seminarium Du-
chownego, pracownicy kurii diecezjalnej oraz wierni 
świeccy, którzy zgromadzili się przy Chrystusowym oł-
tarzu, aby dziękować Bogu za dostojnego solenizanta. 
Homilię wygłosił ksiądz prałat Radosław Nowacki, ku-
stosz bazyliki katedralnej. 

02.09 – Rozpoczęcie nowego roku 
szkolnego 2013/2014

W poniedziałek 2 września o godzinie 8.00 została 
odprawiona Msza Święta na rozpoczęcie nowego roku 
szkolnego. Udział wzięli uczniowie i nauczyciele szkół 
należących do parafii katedralnej. Tego samego dnia 
o godzinie 10.00 została odprawiona Msza Święta dla 
uczniów Zespołu Szkół im. ks. Jana Długosza. Koncele-
browanej Mszy Świętej przewodniczył Pasterz Diecezji.

07.09 – Jubileusz Polskiego Związku 
Łowieckiego

O godzinie 10.00 pod przewodnictwem Pasterza 
Diecezji rozpoczęła się Msza Święta z okazji 90-lecia 
Polskiego Związku Łowieckiego. Wokół ołtarza zgroma-
dzili się duszpasterze odpowiedzialni za grupę łowiec-
ką w naszej diecezji. Homilię wygłosił ks. bp Wiesław 
Mering, zachęcając wszystkich zgromadzonych do gło-
szenia Jezusa Chrystusa w  swoim codziennym życiu 
oraz wdzięczności Panu Bogu za wszystkie dary, które 
od Niego otrzymaliśmy.

08.09 – Imieniny księdza  
Radosława Nowackiego

W niedzielę 8 września Mszy Świętej o  godz. 9.30 
przewodniczył ks. bp Bronisław Dembowski. Biskup se-
nior sprawował liturgię w intencji księdza prałata Ra-
dosława Nowackiego, który tego dnia obchodził swoje 
imieniny. Homilię wygłosił diakon Jakub Wiśniewski. 
Kaznodzieja nawiązał do święta Narodzenia Najświęt-
szej Maryi Panny oraz zwyczaju święcenia w tym dniu 
ziarna na zasiew. 

12.09 – Instalacja nowych członków 
Kapituły Katedralnej

W czwartek o godzinie 18.30 odbyła się instalacja 
nowych członków Kapituły Katedralnej, której prze-
wodniczył ks. bp Wiesław Mering. Na początku liturgii 
Ksiądz Biskup przedstawił nowych kanoników. Następ-
nie złożyli oni przysięgę oraz wobec wszystkich zebra-
nych wyznali wiarę. Następnie nowi członkowie kapi-
tuły zostali uroczyście ubrani w odpowiednie stroje 
i zajęli przeznaczone dla nichmiejsca w stallach.

14.09 – Koncert Eleni

W sobotę 14 września o godz. 19.00 rozpoczął się 
w bazylice katedralnej koncert znanej i lubianej woka-
listki Eleni. Prawie dwugodzinny koncert zgromadził 
licznych wielbicieli artystki, którzy wypełnili katedrę po 
same brzegi. Publiczność mogła usłyszeć najbardziej 
znane piosenki Eleni, a także wiązankę pieśni religij-
nych. Po koncercie Eleni w kaplicy Matki Bożej podpi-
sywała swoje płyty, rozdawała autografy. Niektórzy 
słuchacze mogli też zrobić sobie zdjęcie z wokalistką. 

25.09 – Pielgrzymka  
III klas gimnazjum do Lichenia

We środę 25 września uczniowie III klas gimnazjum 
przygotowujący się do sakramentu bierzmowania wraz 
z opiekunami uczestniczyli w pielgrzymce do Lichenia. 
Oprócz zwiedzania sanktuarium, ciekawym punktem 
programu był koncert rapera Bęsiu. Eucharystię pod 
przewodnictwem Pasterza Diecezji koncelebrowali 
przybyli z młodzieżą duszpasterze. Na pamiątkę tego 
wydarzenia każdy z uczestników modlitewnego spo-
tkania otrzymał różaniec.

29.09 – 75. rocznica śmierci sługi 
Bożego bp. Wojciecha Owczarka

W niedzielę 29 września z okazji 75. rocznicy śmierci 
Sługi Bożego biskupa Wojciecha Owczarka Pasterz Die-
cezji przewodniczył Mszy św. o godz. 9.30 w bazylice 
katedralnej. W homilii Biskup Ordynariusz przypomniał 
życie i posługę bp. Owczarka. W uroczystości wziął 
udział bp Bronisław Dembowski, licznie zgromadzeni 
kapłanów, a także Zgromadzenie Sióstr Wspólnej Pra-
cy od Niepokalanej Maryi, którego jednym z założycieli 
i opiekunów był bp Wojciech Owczarek.  W tym roku 
przypada też 25. rocznica rozpoczęcia procesu beatyfi-
kacyjnego bp. Owczarka na etapie diecezjalnym.
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Z ŻYCIA PARAFII – FOTOGALERIA

Instalacja nowych członków Kapituły Katedralnej
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bp. W. Owczarka
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• Lena Wróbel
• Victor Abramowicz
• Julia Chmielewska
• Fabian Dawid Pilarski

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

Ochrzczeni:

Nowożeńcy:
• Robert Jarosław 
Kluga i Angelika Kinga 

Lewandowska
• Rafał Zaborowski i Sandra 
Marta Wiśniewska

• Dawid Zwoliński i Kinga Królak
• Damian Rosiński i Daria Karolina Szczepańska
• Mateusz Wasilewski i Izabela Tyrała

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

KALENDARIUM

NIEDZIELA MISYJNA – 20 X

NAJBLIŻSZYCH UROCZYSTOŚCI
I WYDARZEŃ PARAFIALNYCH

PAŹDZIERNIK

5 – Uroczystość Rocznicy Poświęcenia 
Bazyliki Katedralnej

5 – Diecezjalna Pielgrzymka Kół Żywego 
Różańca do Świnic Warckich, jest 
to także X Diecezjalny Kongres 
Różańcowy

12 – Inauguracja roku akademickiego 
Wyższego Seminarium Duchownego

13 – Procesja Fatimska ulicami miasta 
(Msza św. godz. 18.00 klasztor ojców 
franciszkanów, a następnie procesja 
ulicami: plac Wolności, 3 Maja, 
Tumska; zakończenie w bazylice 
katedralnej)

18 – 29 Rocznica śmierci błogosławionego 
ks. Jerzego Popiełuszki

22 – Wspomnienie błogosławionego Jana 
Pawła II

†  Piotr Małecki
Zmarli:

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

Duszpasterze Parafii Katedralnej we Włocławku

Światowy Dzień Misyjny, zwany Niedzielą Misyjną, 
ustanowiony został w 1926 roku przez papieża Piu-
sa  XI. Obchodzony jest co roku w przedostatnią nie-
dzielę października. Tego dnia katolicy na całym świecie 
w poczuciu solidarności otaczają modlitwą i wspoma-
gają materialnie misyjne dzieło Kościoła.

Ofiary składane na tacę z tej okazji we wszystkich 
parafiach świata, również w tych najbiedniejszych, 
tworzą Fundusz Solidarności Papieskiego Dzieła Roz-
krzewiania Wiary. Z zebranych środków utrzymywani 
są księża i katecheci pracujący na terenach misyjnych – 
zarówno misjonarze pochodzący z Europy (także z Pol-
ski), jak i miejscowi kapłani. Są to bardzo często tereny 
pierwszej ewangelizacji, i to stamtąd pochodzą prośby 
(w formie konkretnych projektów) o pomoc finansową, 
kierowane do Papieskiego Dzieła Rozkrzewiania Wiary.

W 93 krajach pracuje ok. 2200 polskich misjonarzy: 
świeckich, księży, zakonników i zakonnic.



23

 
           7     14    

                    

   10       5      2    

                    

         1           

                   13 

       6     1        

                    

                 9   

2             12     4  

             4       

                    

  3                  

          8          

                    

         5     3      

                    

                    

                    

      11              

 H A S Ł  O               

 1 2 3 4 5 6    6          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Opracowała: Magdalena Ciesielska kl. III e, LZK 

Złota, polska jesień – czas szczególnych łask
u Królowej Nieba i Ziemi

Pionowo:
1. Modlitwa polegająca na przesuwaniu paciorków.
4. Widzialna Głowa Kościoła.
7. Zwiastował Maryi poczęcie Jezusa.
8. Krewna Matki Bożej.
9. Kolor szat, w których najczęściej przedstawiana 

jest Maryja.
13. Symbol światła i drogi.
14. Miasto, w którym żyła Matka Boża.

Poziomo:
2. Miesiąc poświęcony szczególnej modlitwie ku Mat-

ce Bożej.
3. Miasto, w którym znajduje się „najjaśniejsza” 

góra w Polsce.
5. Litania wychwalająca Maryję.
6. Biblijny mąż Matki Chrystusowej.

10. Pieśń „z kolorem” ku czci Maryi.
11. Moment, w którym Bóg wziął Maryję do swego 

Królestwa.
12. Najcudowniejsze u Matki.
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ŻYCIE SAKRAMENTALNE
SAKRAMENT CHRZTU ŚW.
udzielany uroczyście w pierwszą i trzecią niedzielę miesiąca 
na Mszy św. o godz. 12.30. W innym terminie po uzgodnieniu 
w kancelarii

SAKRAMENT POKUTY
codziennie rano i wieczorem przed Mszą św.

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

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

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

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

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

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

Pozostałe informacje:
 W pierwszy piątek miesiąca możliwość skorzystania 

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

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

z rodzicami dzieci pierwszokomunijnych

Nabożeństwo 
Różańcowe
w Bazylice 
Katedralnej
poniedziałek – piątek 17.00 (dla dzieci); 
17.30 (dla dorosłych)
sobota – niedziela (przed Mszą św. wieczorną) 


