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Caritas et veritas 

Czcigodnemu Solenizantowi, a jakże nam drogiemu 

Księdzu Biskupowi Seniorowi Bronisławowi Dembowskiemu 
w szczególnym dla Księdza Biskupa czasie,  

bo to już 60-lecie przyjęcia święceń kapłańskich,  
pragniemy złożyć nasze życzenia imieninowe.  

Niech Jezus Chrystus, który jest Prawdą i Życiem wspiera  
Księdza Biskupa swoim błogosławieństwem i potrzebnymi siłami  
na dalsze lata posługiwania i wspierania nas swoimi modlitwami.

Szczęść Boże

ks. kustosz Radosław Nowacki
wraz z duszpasterzami

i wiernymi parafii katedralnej
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Z naucZania kościoła

Homilia  
PaPieża FrancisZka 

wygłoszona 15 sierpnia 2013 r. 
w uroczystość Wniebowzięcia 

najświętszej maryi Panny
Tam gdzie jest krzyż, tam jest nadzieja.
Maryja mówi: „Wielbi dusza moja Pana”.  
Dziś śpiewa te słowa także i Kościół na całym świecie. 
Śpiew ten jest szczególnie gromki tam, gdzie Ciało  
Chrystusa cierpi dziś mękę. Tam gdzie jest krzyż,  
tam też dla nas, chrześcijan, jest nadzieja. Zawsze. 

Drodzy Bracia i siostry,

na zakończenie Konstytucji dogmatycznej o Kościele Sobór 
Watykański II zostawił nam przepiękną medytację o Najświęt-
szej Maryi Pannie. Przypomnę jedynie słowa, które odnoszą się 
do świętowanej dziś tajemnicy. Pierwsze z nich to: „Niepokalana 
Dziewica, zachowana jako wolna od wszelkiej skazy pierworod-
nej winy, dopełniwszy biegu ziemskiego życia z ciałem i duszą 
została wzięta do niebieskiej chwały i wywyższona przez Pana 
jako Królowa wszystkiego” (n. 59). Dalej, pod koniec są też inne: 
„Jak w niebie Matka Jezusowa doznaje już chwały co do ciała 
i duszy, będąc obrazem i początkiem Kościoła mającego osiągnąć 
pełnię w przyszłym wieku, tak tu na ziemi, dopóki nie nadejdzie 
dzień Pański (por. 2 P 3, 10), przyświeca Ona pielgrzymującemu 
Ludowi Bożemu jako znak niezawodnej nadziei i pociechy” (n. 68). 
W świetle tej przepięknej ikony naszej Matki możemy rozważyć 
przesłanie zawarte w dopiero co usłyszanych czytaniach biblij-
nych. Możemy skoncentrować się na trzech słowach-kluczach: 
walka, zmartwychwstanie, nadzieja; walka, zmartwychwstanie, 
nadzieja. Fragment z Apokalipsy przedstawia wizję walki między 
niewiastą a smokiem. Postać niewiasty, reprezentującej Kościół 
jest z jednej strony chwalebna, triumfująca, a z drugiej mająca 

rodzić. Taki w istocie jest Kościół: o ile w niebie jest już złączony 
z chwałą swego Pana, to w historii nieustannie przeżywa próby 
i wyzwania wiążące się z konfliktem między Bogiem a złym, od-
wiecznym nieprzyjacielem. W tej walce, której muszą stawić czoła 
uczniowie Jezusa, my wszyscy – jako uczniowie Jezusa –  Maryja 
nie zostawia nas samymi. Matka Chrystusa i Kościoła jest z nami 
zawsze. Także Maryja, w pewnym sensie, podziela tę podwójną 
kondycję. Oczywiście weszła Ona raz na zawsze do chwały nie-
ba. Nie oznacza to jednak, że jest od nas daleko, że jest od nas 
oddzielona. Wręcz przeciwnie: Maryja nam towarzyszy, walczy 
wraz z nami, wspiera chrześcijan w walce z siłami zła. Modlitwa 
wraz z Maryją, zwłaszcza różaniec – słuchajcie dobrze – różaniec 
– czy codziennie modlicie się na różańcu? Nie wiem? Czy aby na 
pewno? Modlitwa wraz z Maryją, a zwłaszcza różaniec ma także 
ten wymiar „zmagania”, to znaczy walki, modlitwy, która wspiera 
w walce ze złym i jego wspólnikami. Także różaniec wspiera nas 
w tych zmaganiach. Drugie czytanie mówi nam o Zmartwych-
wstaniu. Apostoł Paweł, pisząc do Koryntian kładzie nacisk na 
fakt, że bycie chrześcijaninem oznacza wiarę w to, iż Chrystus na-
prawdę zmartwychwstał. Cała nasza wiara ma swoją podstawę 
w tej zasadniczej prawdzie, która nie jest ideą, ale wydarzeniem. 
Także tajemnica Wniebowstąpienia Maryi z duszą i ciałem jest 
w pełni wpisana w zmartwychwstanie Chrystusa. Człowieczeń-
stwo Matki zostało „pociągnięte” przez Syna w Jego przejściu 
przez śmierć. Jezus wszedł raz na zawsze w życie wieczne z całym 
swoim człowieczeństwem, które przyjął od Maryi. W ten sposób 
Ona, Matka, która wiernie szła za Nim przez całe swe życie, szła 
za Nim z całego serca i weszła wraz z Nim do życia wiecznego, 
które nazywamy też niebem, rajem, domem Ojca. Także Maryja 
zaznała męczeństwa krzyża, męczeństwa serca, męczeństwa du-
szy. Głęboko cierpiała w swym sercu, kiedy Jezus cierpiał na krzy-
żu. Mękę swego Syna przeżywała aż do głębi duszy. Była z Nim 
w pełni zjednoczona w śmierci i z tego względu otrzymała dar 
zmartwychwstania. Chrystus jest pierwszym ze zmartwychwsta-
łych, a Maryja jest pierwszą z odkupionych, pierwszą z tych, „któ-
rzy należą do Chrystusa”. Jest naszą Matką, ale możemy też po-
wiedzieć, że jest naszą przedstawicielką, naszą pierwszą siostrą, 
jest pierwszą z odkupionych, która weszła do nieba. Ewangelia 
podsuwa nam trzecie słowo: nadzieja. Nadzieja jest cnotą ludzi, 
którzy doświadczając konfliktu, codziennej walki między życiem 
a śmiercią, między dobrem a złem, wierzą w zmartwychwsta-
nie Chrystusa, w zwycięstwo Miłości. Słyszeliśmy pieśń Maryi, 
Magnificat. Jest to kantyk nadziei, jest kantykiem Ludu Bożego 
pielgrzymującego w dziejach. Jest to też kantyk wielu świętych. 
Niektórzy z nich są znani, inni, bardzo liczni – nieznani, ale dosko-
nale znani Bogu: matki, ojcowie, katechiści, misjonarze, księża, 
siostry, młodzi, także dzieci, dziadkowie i babcie, którzy stawiali 
czoła zmaganiom życiowym niosąc w sercu nadzieję maluczkich 
i pokornych. Maryja mówi: „Wielbi dusza moja Pana”. Dziś śpiewa 
te słowa także i Kościół na całym świecie. Śpiew ten jest szczegól-
nie gromki tam, gdzie Ciało Chrystusa cierpi dziś mękę. Tam gdzie 
jest krzyż, tam też dla nas, chrześcijan, jest nadzieja. Zawsze. Je-
śli nie ma nadziei, to nie jesteśmy chrześcijanami. Dlatego lubię 
powtarzać: nie dajcie sobie ukraść nadziei! Bo ta moc jest łaską, 
darem Boga, niosącym nas naprzód, spoglądających w niebo. 
A Maryja tam jest, bliska tym wspólnotom i tym naszym braciom, 
którzy cierpią, podąża wraz z nimi, cierpi wraz z nimi i wraz z nimi 
śpiewa Magnificat nadziei. Drodzy bracia i siostry! Także i my 
włączmy się z całego serca w ten kantyk cierpliwości i zwycięstwa, 
zmagań i radości, łączący Kościół triumfujący z pielgrzymującym, 
z nami, łączący ziemię z niebem, naszą historię z wiecznością.
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Homilia 
Biskupa ordynariusza

urocZystość 
śW. maksymiliana kolBe, 

Włocławek, kościół 
pw. św. maksymiliana, 

14.08.2013 r.

prosiła, by powiedzieć do nich kilka słów. Wydawało mi 
się, że kiedy im powiem, że jestem z Włocławka, to dla 
nich nie będzie nic znaczyło, ale, kiedy powiem, że to 
jest Kościół, który wydał dwóch największych świętych 
w Polsce w XX wieku – św. siostrę Faustynę i św. Maksy-
miliana, że ich rodzinne domy stoją na terenie diecezji 
włocławskiej, że wtedy coś zrozumieją, będą mieli jakieś 
skojarzenia. Była to łącznie grupa ok. 30 osób i wyobraź-
cie sobie, Siostry i Bracia, żaden z nich nigdy w życiu nie 
słyszał o ojcu Maksymilianie, o siostrze Faustynie, choć 
w kościołach Francji prawie nie ma takiego, w którym 
nie wisiałby obraz Miłosierdzia Bożego. Co to się stało 
z naszym kontynentem?!

Poprosiłem zatem siostrę, żeby opowiedziała im choć-
by w kilku zdaniach o obu świętych. Kiedy zaczęła mówić 
o ojcu Maksymilianie zapadła taka cisza, że można było jej 
prawie dotknąć. Jeżeli ludzie często odchodzą od Boga, od 
Kościoła, od chrześcijaństwa, to równie często dzieje się to 
dlatego, że bardzo niewiele i o Bogu, i o chrześcijaństwie, 
i o Kościele wiedzą. Wydaje im się, że wiedzą, a umieją po-
wtarzać rozmaite stereotypy, ale naprawdę są zupełnie 
poza tą rzeczywistością. 

A oto inna wiadomość związana ze Świętym Maksymi-
lianem, też jakoś wiążąca go z Francją. Filippe Maxence, 
dziennikarz, właśnie napisał książkę o świętym Maksymi-
lianie, o jego życiu. Ukazało się przed kilku tygodniami jej 
polskie tłumaczenie. Odkrył w tej książce sporo szczegó-
łów dotyczących świętego. Niektóre były także prawdzi-
wym odkryciem dla mnie, np. kiedy zajął się rodziną św. 
Maksymiliana. Marianna i Juliusz – to imiona jego rodzi-
ców, doskonale wiemy, że brali ślub w bazylice w Zduńskiej 
Woli, tam, gdzie św. Maksymilian później został ochrzczo-
ny, ale nie wiedziałem, że jedno i drugie, Marianna i Ju-
liusz, myśleli o życiu zakonnym. Wychowali trzech synów: 
Franciszka, Rajmunda, czyli późniejszego ojca Maksymi-
liana, i Józefa. Dwóch innych synów zmarło, a ci wszyscy 
trzej wstąpili do zakonu ojców franciszkanów konwentu-
alnych. Rodzice, kiedy dzieci były już dorosłe, jednocześnie 
wstąpili do klasztoru po 17 latach małżeństwa. Marianna, 
okazuje się chciała tego zawsze, choć małżeństwo z Julia-
nem było bardzo zgodne, dobre, przykładne i szczęśliwe. 
Tylko zatem motywy religijne podpowiadały jej podjęcie 
takiej decyzji. Julian po jakimś czasie zrezygnował. Wró-
cił do życia świeckiego. Maksymilian pozostał w zakonie, 
aż do śmierci w 1946 roku. Z życia zakonnego zrezygno-
wał też starszy brat Świętego Maksymiliana – Franciszek. 
Zrezygnował, kierując się szlachetnymi motywami. Chciał 
dołączyć do powstających legionów, które walczyły o wol-
ną Polskę, ale jak pisze autor tej biografii, ojciec Maksymi-
lian całe życie martwił się tym wystąpieniem brata. Mar-
twił się tym aż do samego końca. 

Filippe Maxence ujawnia też inny ciekawy wątek z ży-
cia świętego. Był pod dużym wrażeniem nawrócenia na 
katolicyzm Żyda Alfonsa Ratyzbona, który po przeżytym 
prywatnym objawieniu przyjął chrzest i został jezuitą. 
Założył też zgromadzenie tzw. Panien Syjońskich. To na-
wrócenie Ratyzbona kazało ojcu Maksymilianowi zabie-
gać, troszczyć się o nawrócenie Żydów i te właśnie jego 

Drodzy moi  
siostry i Bracia,
czcigodni moi Bracia 
w kapłaństwie!

Ileż spokoju brzmi w dzisiejszych 
czytaniach, zwłaszcza kiedy zrozu-
miemy cały kontekst męki, śmierci 
i  poniżenia św. Maksymiliana, pa-
trona parafii. Ileż spokoju w słowach 
Pisma Świętego, które usłyszeliśmy. 

Aż trudno uwierzyć, że napisane zostały, przynajmniej to 
pierwsze czytanie, ponad dwieście lat przed narodzeniem 
Chrystusa. Kościół każe nam odnieść je do naszego święte-
go patrona, a brzmią przypomnę: „dusze sprawiedliwych są 
w ręku Boga”. Po prostu tak dużo i tylko tyle. „Dusze spra-
wiedliwych są w ręku Boga. Nie dosięgnie ich męka”. Jak to, 
nie dosięgła męka Świętego Maksymiliana? Owszem, zależy 
jak patrzymy. „Zdało się oczom głupich, że pomarli, a zejście 
ich poczytano za nieszczęście. Odejście od nas za unice-
stwienie. Tymczasem oni trwają w pokoju”. 

Pewnie oprawcy, kiedy wstrzykiwali fenol do serca Święte-
go Maksymiliana, kiedy wrzucali go do pieca w krematorium, 
tak właśnie myśleli: „wreszcie umarł”. Stało się to, do czego 
konsekwentnie zmierzali. Przecież to nie było pierwsze aresz-
towanie św. Maksymiliana. „Wreszcie go unicestwiliśmy, nie 
będzie już po nim śladu”. Tymczasem on trwa w pokoju. Do-
konało się coś, o czym Jezus później powie, że ziarno ludzkie-
go życia musi najpierw obumrzeć, aby został wydany plon. 

Życie Świętego Maksymiliana zamyka się w latach 
1894-1941. Wszyscy znamy tego fenomenalnego założy-
ciela Niepokalanowa, misjonarza, aresztowanego przez 
Gestapo w 1941 roku, więźnia budzących grozę: obozu 
w Oświęcimiu, przedtem na Pawiaku. Wybrał dobrowolnie 
śmierć, aby ocalić życie współwięźniów. 

Byłem przed dwoma miesiącami we Francji, gdzie 
spotkałem grupę młodych ludzi, artystów. Grali cały-
mi dniami, ćwiczyli. Były tam nieco starsze dzieci, ale 
i ludzie dorośli, a  większość około dwudziestki. Kiedy 
przyszedłem na krótkie spotkanie z nimi, matka przeło-
żona klasztoru, w którym się zatrzymali i w którym ja 
też się zatrzymałem przedstawiła mnie tej grupie i po-
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zabiegi stały się głównym powodem, dla którego bywał 
oskarżany o antysemityzm. 

Oskarżano go o próbę nawrócenia świata. To było marzenie 
ojca Maksymiliana, to prawda, ale wszystko robił nie dla sie-
bie, nie dla własnych sukcesów, tylko dla Niepokalanej. Założył 
zresztą w tym celu „Rycerza Niepokalanej” i po to wyjeżdżał 
do Japonii, po to zakładał wydawnictwo i drukarnię w Niepo-
kalanowie. I tu, jak sądzę, jest najważniejsza wskazówka dla 
nas dzisiaj – nawracanie świata do Jezusa, bo świat od Jezusa, 
a już zwłaszcza Europa, wyraźnie się odwraca. 

Słusznie ktoś napisał, że dzisiaj każą Kościołowi bezu-
stannie prowadzić dialog, nie nawracać, ale Chrystus wy-
raźnie nam to polecił – nawracajcie siebie, czyńcie moimi 
uczniami. Mówią nam, że jeżeli już mamy kogoś nawracać, 
to tylko siebie, a nie innych, niech Kościół nie wtrąca się 
w życie innych, niech im pozwoli żyć swoim życiem. Jeże-
li jednak się wie, jak wielka jest cena, jak wielka wartość 
nawrócenia, czy można się w to nie włączyć? Czasem się 
wydaje, że nawet zapał misyjny w Kościele pod wpływem 
tych dzisiejszych podpowiedzi jakby nieco osłabł. Kiedy by-
łem dzieckiem, w każdej parafii diecezji chełmińskiej były 
kółka misyjne. Najrozmaitsze modlitwy w intencji misji, 
spotkania z misjonarzami, a jak ich nie było, gromadzili-
śmy się sami, żeby Chrystus był niesiony, Jego Ewangelia 
docierała do wszystkich ludzi. Dzisiaj widzę tego dużo 
mniej. Może to jest owoc tego dialogu, który podpowia-
da nam świat, że mamy zrezygnować z tego, co jest istotą 
naszego dialogu. Nasz dialog wtedy ma sens, kiedy prowa-
dzi drugiego człowieka do Jezusa. Świat Jezusem nie jest 
zainteresowany. Świat każe nam prowadzić dialog-sieczkę, 
dialog, z którego nic nie wynika. 

Nawrócenie dla św. Maksymiliana to był po prostu 
warunek chrześcijaństwa. Jesteś chrześcijaninem, kiedy 
się nawracasz. Jak inaczej określić chrześcijanina? Tak 
jak to robił św. Paweł w swoich listach. Zwracając się 
do adresatów listów nazywał ich świętymi, bo właśnie 
normalność chrześcijaństwa tym się różni od normal-
ności innych ludzi niewierzących, że ono prowadzi do 
spotkania z Bogiem. Wszyscy jesteśmy wezwani do tej 
świętości. Przypomina nam to dzisiaj św. Maksymilian. 
Wszyscy jesteśmy wezwani, chociaż nie wszyscy święty-
mi zostaniemy. Cały sens, całe udane życie chrześcijani-
na oznacza wybór świętości. To musi być nasza pierwsza 
największa troska, pierwsza największa miłość. Święty 
to jest człowiek, który ukochał Boga, który ludzi kocha ze 
względu na Boga. Oj, doskonale wiemy, wszyscy wiemy, 
że to nie jest łatwe, ale trzeba próbować, krok po kro-
ku trzeba rozważyć w swoim sumieniu, co to znaczy być 
chrześcijaninem, uczniem Jezusa. 

W Egipcie, mogliśmy to niedawno zobaczyć w  jednym 
z tygodników katolickich, Koptowie wycinają sobie na dło-
niach krzyż, żeby nie mogli zaprzeć się swojego chrześci-
jaństwa, kiedy wpadną w ręce islamskich fanatyków. Chcą, 
żeby nawet znak zewnętrzny od razu przesądzał sprawę, 
kim są, jaka jest ich tożsamość, żeby nie mogli się Jezusa 
zaprzeć. W Iraku, w Izraelu, w Indiach, w Pakistanie, we 
wszystkich krajach arabskich dla chrześcijanina zamknięta 
jest droga awansu zawodowego, społecznego, polityczne-

go, kariery takiej czy innej, a oni czynią sobie znaki na dło-
niach, żeby każdy natychmiast wiedział, do kogo należą. 

My w Europie wymazaliśmy Chrystusa z życia publiczne-
go, społecznego, próbujemy wyrzucać Go z posterunków 
policji tak, jak to miało miejsce w ubiegłym tygodniu w Ra-
domiu. Próbujemy wyrzucać Go ze szkół. Religia w szkole 
jest ciągle zagrożona, nieustannie komuś przeszkadza. Tak 
jak to mówił, starsi z nas doskonale go pamiętają, Włady-
sław Gomułka w 1948 roku: „za 20 lat nie będzie Kościoła 
w Polsce”. To był 1948 rok. W 1968 roku ten Kościół był, ist-
niał, ale rzeczywiście zaczęła się ta moralna rewolucja na 
zachodzie Europy. To jej owoce zbieramy dzisiaj w postaci 
tego, co się nazywa ideologią gender, w postaci rozbijania 
rodzin, promowania wszystkich możliwych zboczeń, pocią-
gania do sądu w Europie, Anglii, Szwecji ludzi cytujących 
fragmenty Biblii opowiadające o grzechu, jakim jest życie 
w jednopłciowych związkach. Nawet dawna minister, pani 
związana z lewicą, dziennikarka, powiedziała, że zupełnie 
nie rozumie czemu homoseksualiści muszą zawierać mał-
żeństwa. Dzisiaj wszyscy rozbijają małżeństwa. Już nie ma 
czegoś takiego jak trwałość więzi. Wszyscy chcą prawa do 
rozwodu i uważają to za naturalne. Tylko lobby homosek-
sualistów tak pragnie więzi, której i tak nie dotrzymają. 
Więcej rozsądku tego człowieka związanego z lewicą, niż 
w wielu wypowiedziach chrześcijan. 

Drodzy moi, dzień, w który myślimy o patronie naszej 
parafii, o wielkiej chlubie polskiego Kościoła nie może być 
tylko wspomnieniem, nie może być tylko przypomnieniem 
historii życia św. Maksymiliana. Dlatego jeszcze na koniec 
wróćmy do Ewangelii. „To jest moje przykazanie, abyście 
miłowali tak, jak Ja was umiłowałem”. Wypowiedź Jezusa 
z Ostatniej Wieczerzy, wypowiedź o randze testamentu. 
Jezus doskonale wiedział, że Jego Kościół, który jest święty 
Jego świętością, jest słaby i grzeszny, słabością i grzechem 
każdego z nas. Wiedział, że w tym Kościele, którego jeste-
śmy żywą częścią, najwięcej grzechów będzie popełnia-
nych przeciwko miłości. Tym samym najwięcej naszych 
odwróceń się od Jezusa i od chrześcijaństwa będzie doko-
nywało się właśnie w tej dziedzinie. 

Dzisiaj w naszych kapłańskich brewiarzach mogliśmy 
przeczytać modlitwę, którą prawdopodobnie ułożył ojciec 
Maksymilian: „Pozwól mi chwalić Cię, Pani przenajświętsza, 
dozwól, bym własnym kosztem Ciebie chwalił, dozwól, bym 
dla Ciebie i tylko dla Ciebie żył, pracował, cierpiał, wyniszczył 
się i umarł. Dozwól, bym się przyczynił do jeszcze większe-
go, do jak największego wyniesienia Ciebie. Dozwól, by inni 
w gorliwości o Twoje wywyższenie mnie prześcigali tak, by 
w szlachetnym współzawodnictwie Twoja chwała wzrasta-
ła coraz potężniej, jak pragnie Ten, który Cię niewysłowienie 
wyniósł ponad wszelkie istoty. W Tobie jednej Bóg stał się 
bardziej uwielbiony, aniżeli w świętych swoich. Dla Ciebie 
Bóg stworzył świat. Dla Ciebie i mnie także powołał do bytu. 
Skądże mi to szczęście?”. Powtarzał to idąc na śmierć. To jest 
modlitwa, którą sam ułożył. Doskonale ją znał, aż trudno 
uwierzyć, że życie człowieka, życie chrześcijanina może być 
tak bardzo przeniknięte troską o Boże sprawy. Obyśmy tego 
właśnie od Świętego Maksymiliana się uczyli. Amen.

+Wiesław Mering, Biskup Włocławski
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Jasna Góra: uroczystość 
matki Bożej częstochowskiej

Wielkie wołanie o sprawiedliwość społeczną, usta-
nie egoistycznych sporów politycznych i o wsparcie ro-
dzin, które są fundamentem społeczeństwa – wyraził 
Prymas Polski abp Józef Kowalczyk w homilii na Jasnej 
Górze. W poniedziałek 26 sierpnia trwały tam obchody 
uroczystości Matki Bożej Częstochowskiej. W Eucha-
rystii z udziałem Episkopatu Polski i delegacji Kościoła 
prawosławnego Patriarchatu Moskiewskiego wzięło 
udział ponad 70 tys. wiernych.

Prymas Polski zachęcał, by zastanowić się, na ile po-
zwalamy by Bóg był obecny w naszym życiu – prywat-
nym, społecznym. Ubolewał, że jesteśmy świadkami 
wzrostu „posługiwania się językiem nienawiści, pogar-
dy i emocjonalnej nienawiści, walcząc politycznie o cele, 
które jak się wydaje, nie stanowią dobra poszczegól-
nych osób, dobra wspólnego, tylko zabiegają o dojście 
do władzy, czy też utrzymanie się przy władzy, co jest 
zaprzeczeniem miłości bliźniego i troski o dobro wspól-
ne. Zwłaszcza, jeśli to zabieganie jest nacechowane 
nienawiścią”. Przypomniał słowa Jana Pawła II o potrze-
bie miłości człowieka, bo tylko tak zabezpieczone będą 
prawa człowieka. – Czy dzisiaj, możemy twierdząco po-
wtórzyć te słowa, że w naszej Ojczyźnie naprawdę mi-
łowany jest człowiek? Czy też miłowana jest mamona 
i chęć łatwego, egoistycznego wzbogacenia się? – py-
tał Prymas. – Czy fundamentem stanowionego prawa 
rzeczywiście jest poczucie sprawiedliwości społecznej 
i miłości człowieka? Czy też takie czy inne interesy za-
interesowanych grup, takich czy innych wielkich posia-
daczy mamony tego świata? – dodał. Abp  Kowalczyk 

kościół i śWiat
wskazywał na coraz bardziej rozwarstwione społeczeń-
stwo, w którym pogłębia się przepaść między bogatymi 
a  biednymi. – Obok bogatych i majętnych żyją ludzie 
cierpiący bezdomność, pozbawieni podstawowej opieki 
zdrowotnej, albo z trudnością dopraszających się o po-
moc lekarską – mówił Prymas Polski, przypominając, że 
chorzy czekają miesiącami na pomoc lekarską w bardzo 
trudnych schorzeniach. – To wystarczający dowód, by 
na nowo stanowczo wołać o powrót do fundamental-
nej zasady miłości i sprawiedliwości – wołał. Apelo-
wał, by dziś dostrzegać tych wszystkich, których życie 
zepchnęło na margines społeczny, którzy bez naszej 
pomocy nie radzą sobie z doświadczeniami codzien-
ności. – Jest to szczególne zadanie państwa i Kościoła, 
ale także zadanie każdego z nas – mówił arcybiskup. 
– Naszym obowiązkiem jest stawać w obronie wszyst-
kich pokrzywdzonych i opuszczonych w swojej biedzie, 
bezradności i rozpaczy. Często są to ludzie o  wielkiej 
wartości intelektualnej, ale nie mający daru organizo-
wania sobie życia na co dzień, trzeba im pomóc. Nasz 
głos musi być głośny i wyraźny i jeśli o  tym mówimy, 
to nie uprawiamy polityki, nie pretendujemy do tego, 
ażeby być senatorami i posłami, ale czynimy to jako ci, 
którzy są pełnoprawnymi obywatelami naszej ojczyzny 
i są kapłanami, biskupami, zakonnikami, zakonnicami, 
którzy mają prawo upominać się o należyte postawy 
etyczne i przestrzeganie tego, co leży u podstaw życia 
społecznego, przestrzeganie sprawiedliwości społecz-
nej i przykazania miłości – podkreślał. Zdaniem Pryma-
sa Polski, tylko dyletant polityczny, który nie ma pojęcia 
o tym, co to jest polityka, za upominanie się o sprawie-
dliwość społeczną i postawy etyczne może oskarżać pu-
blicznie ludzi Kościoła. – Nie możemy milczeć należąc 
do Chrystusa i do Jego Kościoła! – wołał metropolita 
gnieźnieński. – Nie możemy milczeć wyznając wiarę 
w ewangeliczne wartości, a zwłaszcza przykazanie mi-
łości Boga i bliźniego. Wiara zobowiązuje nas do dzia-
łania! Wiara to nasze uczynki i świadectwo życia. To 
nasz głos słyszalny wszędzie tam, gdzie ma miejsce nie-
sprawiedliwość, brak miłości, poszanowania człowieka, 
nawet gdyby się to zdarzyło w strukturach kościelnych. 
Jest to również zadanie wszystkich ludzi niezależnie od 
przynależności religijnej, partyjnej czy politycznej. Pry-
mas Polski podkreślił też, że „w walce o sprawiedliwość 
społeczną nie chodziło naszym przodkom o wybudo-
wanie wieży, na szczycie, której będą najbogatsi, a na 
dole ludzie prawie umierający z głodu”. – Taka sytuacja 
jest zaprzeczeniem celu walki naszych przodków. To jest 
grzech społeczny zasługujący na krytykę, na rachunek 
sumienia i na postanowienie poprawy – mówił. – Pre-
mie i nagrody przyznawane w czasie obecnego kryzysu, 
zwłaszcza tym, którzy dobrze się mają, budzą zdziwienie 
i zgorszenie społeczne. I to nie jest krytyka tylko wezwa-
nie do rachunku sumienia – zastrzegł, nagradzany bra-
wami słuchaczy. – Politycy muszą solidaryzować się ze 
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społeczeństwem już w znacznym procencie biednym. 
W przeciwnym razie społeczeństwo odwróci się od rzą-
dzących i powie: „Nie jesteście lepsi od tych, którzy nas 
w przeszłości oszukiwali”.

Prymas Polski przypomniał, że dobro społeczeństwa 
zaczyna się od troski o rodzinę. – Mamy takie społe-
czeństwo, mamy takich ludzi, mamy takich polityków, 
takich kapłanów, lekarzy, urzędników i nauczycieli, ja-
kie mamy rodziny – przypomniał abp Kowalczyk. – To 
w rodzinie wszystko się zaczyna. W rodzinie kształtuje 
się i  dojrzewa to wszystko, co w dorosłym człowieku 
określa się jako tożsamość. Atakując czy choćby za-
niedbując rodzinę, niszczymy naszą przyszłość i sami 
skazujemy się na przegraną. Każda próba nowego zde-
finiowania i zrozumienia tego, czym jest rodzina, to za-
mach na fundamentalne prawo objawione nam przez 
Boga. Zadaniem państwa jest pomóc i zapewnić rodzi-
nie jak najlepsze warunki rozwoju i wzrostu.

Zdaniem Prymasa, rodzina, która będzie miała po-
czucie bezpieczeństwa i stabilności, rodzina, która 
będzie czuła się chciana w społeczeństwie i w swojej 
Ojczyźnie, odwdzięczy się swoim zaangażowaniem, 
swoim poczuciem przynależności, szacunkiem do tych, 
którzy w państwie są odpowiedzialni za rozwój i dobro-
byt rodziny. Ta troska o rodzinę musi być mądra i odpo-
wiedzialna.

– Szukanie rozwiązań w aborcji, w in vitro, w legali-
zacji związków homoseksualnych, to tylko pozory do-
bra, a w rzeczywistości to działania przeciwko rodzinie, 
przeciw jej dobru i rozwojowi – podkreślał metropolita 
gnieźnieński. – Rodzina to szkoła miłości, a nie szybkich 
i łatwych rozwiązań. To kolejne wezwanie dla nas wszyst-
kich, zwłaszcza dla nas ludzi wierzących. We współcze-
snym świecie mamy budować rodziny, które będą ży-
wym obrazem Ewangelii i tej pierwszej Świętej Rodziny: 
Maryi, Józefa i Jezusa, ich Syna. Rodzina, w której Bóg ma 
swoje niepodważalne miejsce, będzie, jak mówił bł. Jan 
Paweł II, ostoją dla człowieka pośród wszystkich niszczy-
cielskich prądów i bolesnych doświadczeń.

Zwracając się do rodziców i małżeństw abp Kowal-
czyk podkreślił, że muszą być silni Bogiem. Apelował 
też by wychowywać dzieci do życia małżeńskiego i ro-
dzinnego. – To jest długi proces wychowania, właśnie 
też w rodzinie. „Małżeństwo i rodzina z takiej czy innej 
wycieczki się wywodząca, czy z takiej czy innej zabawy 
w dyskotece, na bazie alkoholu i ewentualnych mięk-
kich narkotyków, nie jest wychowaniem do prawdziwie 
chrześcijańskiej rodziny i o tym musimy wszyscy pa-
miętać” – przestrzegał Prymas Polski.

Przekonywał, że rodzina ma prawo do szacunku 
i  wsparcia. – W naszej Ojczyźnie macie, drodzy bracia 
i siostry, ojcowie i matki, swoje miejsce i jest to miejsce 
najwyższe, najważniejsze, domagające się największe-
go poszanowania i wdzięczności za wasz trud, za podej-
mowane wyrzeczenia, za codzienną walkę o to, by god-

nie żyć – mówił abp Kowalczyk. – Szkoła i Kościół tylko 
was wspomagają, ale podstawowe zadanie należy do 
was. Dodał, że to, w jakiej rodzinie wychował się czło-
wiek widać, np. podczas przyjmowania kandydatów do 
seminarium.

– Apelujemy, drodzy bracia i siostry, wychowujemy 
się do życia w rodzinie szlachetnej i pięknej, uświęco-
nej w Polsce przez tyle pokoleń – wołał, prosząc, by nie 
przejmować wzorców zachodnich, bo tam wiele zła się 
również dzieje.

Ksiądz Prymas ubolewał też nad emigracją młodych 
ludzi, którzy gdzie indziej zakładają swoje rodziny, po-
zostawiając w Polsce pustkę. – Jesteście potrzebni na-
szej Ojczyźnie, jesteście potrzebni Kościołowi, który jest 
w Polsce, jesteście ważni i chciani i potrzebni, i nieza-
stąpieni – przekonywał. Zwracając się do polityków, 
przypomniał słowa bł. Jana Pawła II o potrzebie spra-
wiedliwości społecznej o potrzebie jedności w narodzie. 
Ubolewał, że dziś widzimy „polityków wywodzących się 
z tych samych wartości, a emocjonalnie tak skłóconych 
i znienawidzonych, że nawet sobie ręki nie chcą podać, 
bo ten należy do tej czy innej partii. To jest wstyd spo-
łeczny, hańba” – podkreślał.

– Z tego jasnogórskiego szczytu wołamy więc za 
naszym błogosławionym papieżem o miłość i spra-
wiedliwość społeczną – mówił Prymas Polski. – Woła-
my o  ustawodawstwo, które będzie szanowało god-
ność każdego człowieka i jego prawo do bezpiecznego 
i szczęśliwego życia. O ustawodawstwo dalekowzrocz-
ne – wołał, dodając, że trzeba do tego wysiłku, by nowa 
ustawa nie była zaprzeczeniem tej, która kilkanaście 
miesięcy wcześniej była ustanowiona.

– Wołamy do koalicji i opozycji i wszystkich o język 
miłości w polityce, w mediach, na ulicach, na naszych 
stadionach i wszędzie tam, gdzie człowiek spotyka 
się z człowiekiem – wyliczał abp Kowalczyk. – Woła-
my o  zaniechanie egoistycznych sporów politycznych, 
kompromitujących i ośmieszających nas na arenie mię-
dzynarodowej. Wołamy o to, ażeby braterstwo i miłość 
promieniowały z naszej Ojczyzny na każdą szerokość 
geograficzną. Nie niszczmy kapitału duchowego po-
przez nasze egoistyczne niesnaski i spory, choćby miały 
wymiar polityczno-partyjny.

– Wołamy o kulturę słowa, o uszanowanie wolności 
każdego człowieka w jego wyborach religijnych, świa-
topoglądowych i politycznych – apelował metropolita 
gnieźnieński. – Wołamy również o prawdziwą miłość 
Ojczyzny, o poszanowanie jej kultury, historii i wartości 
wynikających z chrześcijańskich korzeni. Wołamy o sza-
cunek dla ludzi w podeszłym wieku, to oni zmagali się 
o to, ażeby nam było lepiej żyć w XXI wieku. Nie może-
my nimi pogardzać – podkreślał, kończąc homilię mo-
dlitwą do Matki Bożej.

Z homilii Prymasa Polski, Jasna Góra, 26.08.2013 r.
za www.niedziela.pl
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7 WrZeśnia 
rusza Piesza Pielgrzymka  
do matki Bożej skępskiej

 

jego córka, Zofia i w dowód wdzięczności ufundowała 
drewnianą figurę Matki Bożej. Rzeźba szybko zasłynęła 
licznymi łaskami i stała się przedmiotem kultu, który trwa 
do dziś. Do Skępego od kilkuset lat przybywają pielgrzymi 
z różnych części Polski, którzy pragną polecić swe sprawy 
Skępskiej Pani. Tutejsze sanktuarium jest najstarszym 
w  diecezji płockiej i zarazem najczęściej odwiedzanym 
w tej części Polski. Z licznym udziałem wiernych odbywają 
się uroczystości odpustowe, które mają miejsce w Uroczy-
stość Zesłania Ducha Świętego oraz w dniach 7–8 wrze-
śnia z okazji święta Narodzenia Najświętszej Maryi Panny.

Parafia w Skępem powstała w XV w. Pierwsza drew-
niana kaplica została wzniesiona w 1495 r., w miejscu, 
w którym widywano jasność, a wierni doznawali licz-
nych łask. W latach 1508–1510 wzniesiono obecny, 
gotycki, przebudowany jednak w duchu baroku, kościół 
pw. Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny. Jest to bu-
dowla jednonawowa z dwukrotnie przedłużanym pre-
zbiterium. Ściany świątyni zdobi polichromia autorstwa 
brata Walentego Zebrowskiego, wykonana w latach 
1750–1752. Drewniany ołtarz główny został wykonany 
w stylu klasycystycznym w 1792 r. W niszy ołtarza wid-
nieje słynąca łaskami figura Matki Bożej Skępskiej, po 
bokach zaś postacie świętych Ambrożego i Grzegorza. 
Nisza zasłaniania jest metalową zasuwą z malowidłem 
Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny. Po bokach oł-
tarza, na wysokich cokołach, znajdują się figury św. Ber-
nardyna ze Sieny i św. Jana Chryzostoma. Przy północnej 
i południowej ścianie rozmieszczono parami cztery ołta-
rze boczne – św. Franciszka, św. Antoniego Padewskiego, 
św. Jana Nepomucena, św. Józefa z Dzieciątkiem Jezus. 
W świątyni znajduje się jeszcze kilka mniejszych ołta-
rzy bocznych. Od zachodu mieści się rokokowo-klasycy-
styczny chór z bogato zdobionym prospektem organo-
wym. Warto zwrócić uwagę na zabytkowe wyposażenie 
kościoła, wśród którego znajduje się między innymi sie-
dem konfesjonałów z II połowy XVIII w. czy ławy z 1676 r. 
Obok kościoła wznosi się, zbudowany w tym samym 
czasie, budynek klasztoru ojców bernardynów.

Źródło: www.sanktuariapolskie.info

Już po raz 407. wyrusza Piesza Pielgrzymka z Wło-
cławka do Matki Bożej Skępskiej. Przedmiotem kultu 
jest późnogotycka figura Matki Bożej Skępskiej. Statua, 
mierząca 96 cm, wykonana jest z drewna lipowego 
i  pokryta polichromią. Rzeźba jest dziełem nieznane-
go autora. Została sprowadzona z Poznania w 1496 r. 
przez Zofię Kościelecką. Matka Boża przedstawiona jest 
jako młoda dziewczyna w błogosławionym stanie. Prze-
najświętsza Panienka, ubrana w złocistą, drapowaną 
suknię, składa dłonie na piersi w modlitewnym geście. 
W połowie XVIII w. wykonano suknię ze srebrnej blachy 
zdobioną ornamentem roślinnym oraz złoconą koronę.  
18 maja 1755 r. biskup Fabian Pląskowski, sufragan cheł-
miński, uroczyście koronował figurę Matki Bożej Skęp-
skiej. W 1980 r. korony zostały skradzione, jednak cztery 
lata później, 8 września, biskup płocki Bogdan Sikorski 
dokonał aktu rekoronacji statuy Skępskiej Pani.

Początki kultu Matki Bożej w Skępem sięgają końca 
XV w. Wówczas to miały tutaj miejsce niezwykłe wyda-
rzenia związane z objawieniami Matki Bożej. W związku 
z licznymi cudami, które dokonywały się w miejscu ob-
jawień, dziedzic ze Skępego, Mikołaj Kościelecki, wzniósł 
drewnianą kaplicę. Łaski uzdrowienia dostąpiła także 
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8 WrZeśnia 
święto narodzenia 

najświętszej maryi Panny

łego dziecka. Z Jerozolimy tradycję tego święta przejął 
Kościół w  Konstantynopolu. W Kościele Zachodnim 
święto Narodzenia Najświętszej Maryi Panny wystę-
puje po raz pierwszy w kalendarzu liturgicznym bisku-
pa Reims w dzisiejszej Francji — Sonnancjusza (614-
631).  Za pontyfikatu papieża Sergiusza I (687-701) to 
święto nabiera dużego znaczenia, zostaje zaliczone do 
czterech wielkich uroczystości Maryjnych połączonych 
z procesją stacyjną. W dniu 8 września lud rzymski 
wraz ze swoimi kapłanami gromadził się w kościele 
św. Adriana, po czym wszyscy z zapalonymi świeca-
mi udawali się w uroczystej procesji do bazyliki Matki 
Bożej Większej. Wierzono, że jak jutrzenka zapowia-
dała wschód słońca, tak narodziny Maryi zapowiada-
ły bliskie już przyjście na świat Zbawiciela. Dzień na-
rodzin Maryi nie tylko sprawił radość Jej rodzicom, ale 
stał się radością całej ludzkości, gdyż narodzony z Niej 
Chrystus pojedna nas z Bogiem i ofiaruje nam pokój, 
którego świat dać nie może (por. J 14,27). Joachim 
i  Anna nadali swojemu nowo narodzonemu dziecku 
imię „Maryja”. Oznacza ono — „pani”. Chrystus jest 
bowiem naszym Panem, Maryja naszą Panią, Królo-
wą nieba i ziemi. „Maryja” — znaczy „piękna, piękna 
nie tylko ciałem, ale nade wszystko łaską Bożą, przy-
wilejem niepokalanego poczęcia, swoim uduchowie-
niem. Imię „Maryja” znaczy też „światłość”, bowiem 
była oświecona bardziej niż wszyscy święci. „Maryja”, 
to imię według tradycji oznacza „gwiazdę morza”, 
ponieważ Matka Pana i  nas ludzi opiekuje się nami, 
„rozbitkami zagubionymi na wielkim morzu życio-
wych niepewności. Maryja świeci jak gwiazda, a  my, 
wpatrzeni w  tę jasność, na pewno trafimy do portu 
zbawienia”. Zgodnie z tradycją w dniu 8 września bło-
gosławi się ziarno przeznaczone na siew. W  modli-
twie błogosławieństwa prosimy: „Boże, Ty sprawiasz, 
że wszystkie nasiona wpadłszy w  ziemię obumiera-
ją, aby wydać plony, które dają radość siewcy i chleb 
głodnemu. Prosimy Cię, pobłogosław te ziarna i inne 
nasiona, zachowaj je przed gradem, powodzią, suszą 
i wszelką szkodą, a ziemię użyźniaj rosą z nieba, aby 
rośliny z nich wyrosłe wydały obfite plony. Spraw też, 
abyśmy za przykładem Najświętszej Maryi Panny, któ-
ra słuchała słowa Twojego i strzegła owocnie w  ser-
cu, przynosili plon stokrotny przez naszą wytrwałość 
w pełnieniu Twojej woli. Udziel nam tego przez zasłu-
gi Najświętszej Dziewicy, której narodziny dziś obcho-
dzimy”. Dawniej polscy rolnicy do pobłogosławionego 
w dniu 8 września ziarna dodawali ziarna wyłuskane 
z wieńców poświęconych w uroczystość Wniebowzię-
cia Najświętszej Maryi Panny, aby uprosić sobie dobry 
urodzaj. W niektórych stronach Polski rolnicy przed 
siewem kropili swoje dłonie wodą święconą. Pierw-
szą garść poświęconego zboża rzucali w rolę w formie 
znaku krzyża, dodając: „W imię Boskie”.
Źródło: www.opoka.org.pl, autor: ks. Stanisław Hołodok

W polskiej tradycji ludowej Matka Boża, której pa-
miątkę narodzenia obchodzimy 8 września, jest po-
strzegana jako patronka jesiennych siewów i dlatego 
nazwano Ją Siewną. Święto Narodzenia Najświęt-
szej Maryi Panny bierze swój początek w Kościele 
jerozolimskim. Apokryfy podawały wiele szczegó-
łów dotyczących dzieciństwa Maryi, podkreślając, 
że przyszła Ona na świat, jako córka starszych już 
wiekiem małżonków Joachima i Anny, w Jerozolimie, 
w pobliżu świątyni. Pielgrzymi przybywający do Je-
rozolimy już od V w. nawiedzali kościół Najświętszej 
Panny „w  miejscu Jej narodzenia”. Tak więc można 
przypuszczać, że uroczystość poświęcenia tej bazy-
liki zapoczątkowała święto Narodzenia Najświętszej 
Maryi Panny. Obecnie wspomniana bazylika nosi imię 
św. Anny, a w niej jest czczona figurka Maryi jako ma-
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14 WrZeśnia 
święto Podwyższenia  

krzyża świętego

w Jerozolimie i na Wschodzie, następnie w całym Kościele. 
W liturgii jest obecne od IV w., a obchodzone tak przez ka-
tolików, jak i prawosławnych. W Rzymie zaznacza się szcze-
gólnie w uroczystej procesji z Bazyliki Matki Bożej Większej 
do Bazyliki św. Jana na Lateranie.

Najbardziej znane relikwie Krzyża Świętego znajdują się 
m.in. w kościele pw. św. Guduli w Brukseli, w  bazylikach 
pw. św. Piotra i pw. Krzyża Świętego w  Rzymie oraz kate-
drze paryskiej Notre Dame. W Polsce największe relikwie 
Krzyża Świętego znajdowały się w kościele dominikanów 
w Lublinie do momentu zrabowania w 1991 roku. Spraw-
ców świętokradztwa dotąd nie wykryto. Tradycja kultu 
Krzyża Świętego w Kościele w Polsce sięga czasów najdaw-
niejszych, czego przykładem są liczne wezwania nadawa-
ne kościołom, nazwy miejscowości, sanktuaria, z  których 
współcześnie najbardziej znane jest sanktuarium Świętego 
Krzyża w Górach Świętokrzyskich na Łysej Górze. W klasz-
torze pobenedyktyńskim (obecnie Misjonarze Oblaci Maryi 
Niepokalanej) są przechowywane relikwie (drzazgi) Krzyża 
Świętego podarowane benedyktynom przez św. Emeryka 
(zm. 1031 r.), syna św. Stefana, króla Węgier. „Wielką zaiste 
i cenną rzeczą jest krzyż. Wielką, ponieważ przezeń otrzy-
maliśmy wiele dóbr... Cenną zaś, ponieważ krzyż jest zna-
kiem męki i tryumfu Boga: znakiem męki z powodu dobro-
wolnej w męce śmierci; znakiem tryumfu, ponieważ dzięki 
niemu szatan został zraniony, a wraz z nim została pokona-
na śmierć; ponieważ bramy piekła zostały skruszone, krzyż 
zaś stał się dla całego świata powszechnym znakiem zba-
wienia” (św. Andrzej z Krety, biskup).

Źródło: www.magazyn.ekumenizm.pl

Dzień 14. września liturgia określa mianem święta Pod-
wyższenia Krzyża Świętego, które na celu ma podkreślenie 
tajemnicy Krzyża, „na którym zawisło Zbawienie świata”. 
Dlaczego we wrześniu jeszcze raz szczególnie rozpamiętu-
jemy tajemnicę Wielkiego Piątku? Otóż przed reformą ka-
lendarza, która miała miejsce po Soborze Watykańskim II, 
obchodzono dwa święta: 3. maja jako święto Znalezienia 
Krzyża Świętego i 14 września – święto Podwyższenia Krzy-
ża Świętego. Po reformie pozostawiono jedynie święto 
wrześniowe, łącząc niejako w jedno zarówno znalezienie 
i podwyższenie. A o losach Drzewa Krzyża trudno jest jed-
noznacznie coś powiedzieć, chociaż pojawia się myśl o jego 
ukryciu w obawie przed zniszczeniem przez Żydów czy Rzy-
mian. Niestety tylko dzięki legendom możemy wnioskować 
o odnalezieniu ukrytego Krzyża. Być może znalazła go żona 
cesarza Klaudiusza, Petronika, nawrócona dzięki nauczaniu 
św. Piotra.   Bardziej rozpowszechniona tradycja wskazuje 
na św. Helenę, matkę Konstantyna Wielkiego. Podaje się, iż 
dotknięcie odnalezionego Krzyża miało wskrzesić, poprzez 
kontakt bezpośredni, jakiegoś nieznanego zmarłego.

Wskazuje się także na św. Helenę jako mającą udział 
w zbudowaniu dwu bazylik w Jerozolimie, z których to po-
święceniem związano święto odnalezienia Krzyża. Podaje 
się także, iż pielgrzymi w radości z jego odnalezienia brali 
udział w podwyższeniu Drzewa Krzyża, które polegało na 
podnoszeniu go w czterech miejscach świątyni dla adoracji 
ludu. Tak właśnie pojawiło się wrześniowe święto, a ugrun-
towało się jeszcze bardziej, gdy cesarz bizantyjski Hera-
kliusz po pokonaniu Persów (wcześniej zdobyli Jerozolimę 
i zabrali relikwie do Persji) odzyskał relikwię Krzyża i oso-
biście wniósł ją do Jerozolimy. Pamiątkę tego wydarzenia, 
które było ponownym podwyższeniem Krzyża, obchodzo-
no corocznie 14 września. Tak więc nabożeństwo do Krzy-
ża Świętego sięga początków chrześcijaństwa, wcześniej 
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Z DZieJóW ParaFii 

Biskup antoni Pawłowski
Urodził się 24 stycznia 1903 r. w Koń-

skich (woj. świętokrzyskie) z ojca Jana 
i matki Kamili z domu Wegenko. Szkołę 
średnią w Końskich ukończył w 1921  r. 
zdobyciem świadectwa dojrzałości. 
Przez rok studiował na Wydziale Filozo-
fii Uniwersytetu Warszawskiego nauki 
matematyczno-przyrodnicze, będąc jed-
nocześnie słuchaczem na Wydziale Che-
mii Politechniki Warszawskiej. W  latach 
1922–1926 odbył studia filozoficzno-
-teologiczne w seminarium duchownym 
w Warszawie, które ukończył przyjęciem 

święceń kapłańskich 26 IX 1926 r. Kontynuował studia spe-
cjalistyczne z zakresu teologii na Uniwersytecie Warszaw-
skim, które uwieńczył uzyskaniem doktoratu w 1929 roku. 
W  tymże roku został prefektem i wykładowcą w  warszaw-
skim seminarium duchownym. Habilitował się na Uniwer-
sytecie Warszawskim i 26 VIII 1935 r. nadano mu stopień 
docenta teologii dogmatycznej (specjalizował się w teologii 
chrześcijańskiej Wschodu). W latach 1936–1939 wykładał 
na Uniwersytecie Stefana Batorego w Wilnie. Należał do wi-
leńskiej grupy stowarzyszenia księży charystów powstałego 
w 1921 r. w diecezji włocławskiej.

W czasie II wojny światowej został aresztowany (3 III 1942 r.) 
przez Niemców i uwięziony na Łukiszkach w Wilnie, a następnie 
przetrzymywany był w obozach pracy przymusowej w: Wiłko-
wyszkach (7 VII – 17 X 1942 r.), Szarpułach (17 X 1942 r. – 7 VII 
1943 r.), Poniewieżu (7 VII 1943 r. – 26 III 1944 r.), skąd trafił do 
szpitala w Kownie. Po uwolnieniu w sierpniu 1944 r. tajnie na-
uczał w seminarium w Wilnie, a od kwietnia 1945 r. w Białymsto-
ku. Następnie  wrócił do Warszawy i został profesorem na Wydzia-
le Teologicznym Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie pracował do 
roku 1949. W latach 1949–1953 pełnił funkcję rektora semina-
rium duchownego w Warszawie. W tym czasie działał również 
w duszpasterstwie, zwłaszcza jako rekolekcjonista i duszpasterz.

W 1950 r. ks. A. Pawłowski został mianowany przez papieża 
Piusa XII koadiutorem biskupa włocławskiego Karola Radoń-
skiego z prawem następstwa po nim. Nominacja ta nie została 
wtedy ogłoszona i wprowadzona w życie. Dopiero po śmierci 
bp. Radońskiego Pawłowski objął formalnie diecezję 22 marca 
1951 r. Jednak ówczesne władze komunistyczne nie uznały tego 
i nie dopuściły do faktycznego objęcia przez niego diecezji wło-
cławskiej. Sakrę biskupią przyjął 27 grudnia 1952 r. bez rozgłosu, 
w prywatnej kaplicy biskupa ordynariusza w Siedlcach, z rąk bp. 
Ignacego Świrskiego. W 1953 r. władze państwowe, żeby zała-
godzić napiętą sytuację (spowodowaną m.in. aresztowaniem 
Prymasa Stefana Wyszyńskiego), zezwoliły wreszcie biskupowi 
Pawłowskiemu na ingres do Katedry włocławskiej, który odbył 
się 5 października 1953 r., i od tego dnia faktycznie stanął on na 
czele diecezji (w latach 1951–1953 diecezją włocławską admini-

strował w jego imieniu biskup sufragan Franciszek Korszyński).
Jako biskupowi włocławskiemu przyszło Pawłowskiemu 

kierować diecezją w trudnych uwarunkowaniach spowodowa-
nych panowaniem władz komunistycznych w Polsce i ciągłej 
inwigilacji przez nie działalności kościelnej. W czasie swojej 
15-letniej posługi biskupiej szczególny nacisk kładł na: ducho-
wą formację oraz sprawność duszpasterską kapłanów przez 
organizowanie dla nich kursów i wykładów duszpasterskich 
prowadzonych przez specjalistów z różnych dziedzin w zakre-
sie teologii; katechizację dzieci, młodzieży (w tym katechiza-
cję przedmałżeńską) i dorosłych; wizytowanie parafii; rozwój 
kultu świętych, zwłaszcza związanych z diecezją włocławską; 
właściwe sprawowanie liturgii; propagowanie ekumenizmu. 

Z podjętych przez niego inicjatyw duszpasterskich należy 
wymienić: Dni Maryjne (1962), Dni Eucharystyczne będące 
faktycznie kongresem eucharystycznym diecezji włocławskiej 
(1963), Rok Serca Jezusowego (1964), Dni Ekumeniczne (1967). 
Przeprowadził diecezjalny proces informacyjny (1960–1964) 
bp. Michała Kozala jako przygotowanie do jego beatyfikacji. 
Zabiegał bezskutecznie o zaaprobowanie przez Stolicę Apo-
stolską kultu bł. Bogumiła jako świętego. Ważnym jego osią-
gnięciem jest przeprowadzenie Synodu Diecezji Włocławskiej 
(6–9 XI 1967). Erygował sześć parafii i poświęcił osiem nowo 
wybudowanych świątyń.

Zreorganizował działalność Wydziału Duszpasterskiego 
i  Wydziału Katechetycznego w Kurii Diecezjalnej Włocław-
skiej. Przy Wydziale Duszpasterskim powołał nowatorski ze-
spół, w skład którego weszli wykładowcy teologii, duszpaste-
rze oraz osoby świeckie (przede wszystkim lekarze katoliccy). 
Miał on za zadanie omawianie aktualnych zagadnień moral-
no-duszpasterskich. Uczestniczył w czterech sesjach Soboru 
Watykańskiego II, a następnie troszczył się o właściwe zrozu-
mienie postanowień soborowych i wprowadzanie ich w życie 
na terenie diecezji włocławskiej. 

W myśl nowych przepisów liturgicznych zdecydował, aby 
część zakrystii południowej w katedrze włocławskiej prze-
znaczyć na kaplicę Najświętszego Sakramentu. Podjęte prace 
adaptacyjne przekształciły się w wieloletnie prace remonto-
we i restauracyjne w katedrze. Z jego postanowienia w dniach 
8-9 października 1966 r. w katedrze obchodzone były wieko-
pomne ogólnodiecezjalne uroczystości tysiąclecia chrześci-
jaństwa w Polsce.

W pamięci diecezjan – uczestników uroczystości sprawowa-
nych pod jego przewodnictwem – zapisał się jako płomienny 
kaznodzieja i wytrawny mówca.

Zginął 16 września 1968 r. w wypadku samochodowym pod 
Opolem, jadąc na zebranie Konferencji Episkopatu Polski. Po-
chowany został w krypcie biskupów włocławskich. W nawie 
głównej katedry znajduje się poświęcone jemu epitafium (od-
lew z brązu umieszczony na płycie marmurowej) ufundowane 
przez jego następcę bp. Jana Zarębę.

Na podstawie: Włocławski słownik biograficzny, t. 6, Włocła-
wek 2011, s. 123–125.
W posłudze biskupiej Antoniego Pawłowskiego wspomagali bi-
skupi pomocniczy: bp Franciszek Korszyński (2 V 1946 – 3 XI 1962), 
bp Kazimierz Majdański (19 XI 1962 – 1 III 1979), późniejszy bi-
skup szczecińsko-kamieński i jego następca na biskupstwie wło-
cławskim bp J. Zaręba (8 IX 1963 – 20 X 1969). 
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moDlitWy 
DZiĘkcZynne  

Za Plony Ziemi

Dożynki,   Święto Plonów,  Wieńce  – ludowe  świę-
to  połączone z obrzędami dziękczynnymi za ukończe-
nie  żniw  i prac polowych. W czasach przedchrześci-
jańskich – etniczne  święto słowiańskie, przypadające 
w okresie równonocy jesiennej (23 września). Współcze-
śnie obchodzone zwykle w jedną z niedziel września po 
zakończeniu żniw, natomiast przez formalne zarejestro-
wane związki wyznaniowe, odwołujące się do etnicznej 
wiary Słowian, nadal w okresie najbliższym równono-
cy. Zwyczaj ten, praktykowany przez  Słowian  i  plemio-
na bałtyckie, w różnych stronach  Polski  określany był, 
jako  wyżynki,   obrzynki, wieniec,   wieńcowe,   okrężne. 
Na  Śląsku opolskim  nazywane  żniwniok. Obrzęd doży-
nek prawdopodobnie związany był pierwotnie z kultem 
roślin i drzew, potem z pierwotnym rolnictwem. Wraz 
z  rozwojem gospodarki folwarczno-dworskiej w  XVI 
wieku  dożynki zagościły na dworach majątków ziem-
skich. Urządzano je dla żniwiarzy (służby folwarcznej 
i  pracowników najemnych) w nagrodę za wykonaną 
pracę przy żniwach i zebrane plony.

Tradycyjnie  dożynki  obchodzone były w pierw-
szy dzień jesieni. Święto poświęcone było tegorocz-
nym  zbiorom  zbóż, w czasie którego dziękowano bo-
gom za plony i proszono o jeszcze lepsze w przyszłym 
roku. Dożynkom towarzyszyły różne praktyki i do nie-
dawna zachowane zwyczaje związane np. :

• wieniec  – obchody dożynek rozpoczynały się wi-
ciem wieńca, z pozostawionych na polu zbóż, z kiści 
czerwonej jarzębiny, orzechów, owoców, kwiatów i ko-
lorowych wstążek. Wieńce dożynkowe miewały zwykle 
kształt wielkiej korony lub koła. W przeszłości umiesz-
czano w nich także żywe (z czasem sztuczne) koguty, 
kaczęta lub małe gąski, bo miało to zapewniać piękny 
i zdrowy przychówek gospodarski. Wieniec dożynkowy 

nazywany bywał «plonem» bo też i uosabiał wszystkie 
zebrane plony oraz urodzaj. Niosła go na głowie lub 
wyciągniętych rękach najlepsza żniwiarka, czasami 
z pomocą parobków i innych żeńców. Za nią postępo-
wał orszak odświętnie ubranych żniwiarzy, niosących 
na ramionach przybrane kwiatami, wyczyszczone kosy 
i sierpy. Wieniec niesiono do poświęcenia do świątyni, 
a następnie ze śpiewem w uroczystym pochodzie uda-
wano się do dworu lub do domu gospodarza dożynek. 
Wieniec dożynkowy przechowywany był w stodole do 
kolejnego roku, do nowego siewu. Wykruszone z niego 
ziarna wsypywano do worków z ziarnem siewnym.

• Ostatnia kępa – lub pas niezżętego zboża, które po 
żniwach czas jakiś pozostawiano na pustym już polu 
dla ciągłości urodzaju. Pozostawione na polu kłosy 
zwano przepiórką (na Mazowszu i Podlasiu),  perepeł-
ką (na kresach wschodnich),  brodą (we wschodniej czę-
ści Mazowsza),  kozą (w Małopolsce),  pępem lub pęp-
kiem (w poznańskim); zwano je także wiązką, wiązanką 
lub garstką. Ścinane były uroczyście przez najlepszego 
kośnika, po czym wręczane były najlepszym żniwiar-
kom do uplecenia wieńca.

• W czasie dożynek organizowano biesiady z poczę-
stunkiem i tańcami, dawniej poprzedzane rytualnymi 
obrzędami i modlitwami.

• U schyłku XIX wieku, wzorem dożynek dworskich, 
zaczęto urządzać dożynki chłopskie, gospodarskie. Bo-
gaci gospodarze wyprawiali je dla swych domowników, 
rodziny, parobków i najemników. W okresie międzywo-
jennym zaczęto organizować dożynki gminne, powia-
towe i parafialne. Organizowały je lokalne samorządy 
i partie chłopskie, a przede wszystkim koła Stronnictwa 
Ludowego, Kółka Rolnicze, Kościół, często także i szkoła. 
Dożynki w tamtych czasach były manifestacją odręb-
ności chłopskiej i dumy z przynależności do rolniczego 
stanu. Towarzyszyły im wystawy rolnicze, festyny i wy-
stępy ludowych zespołów artystycznych.

W późniejszym okresie to największe tradycyjne świę-
to okresu letnio-jesiennych zbiorów, urządzane było 
zawsze w niedzielę, jakiś czas po ukończeniu żniw. Pol-
skie dożynki i niemieckie Erntedankfest urządzane były 
w  tym samym czasie. Stanowiły one relikt dawnych 
zwyczajów o charakterze magicznym, mających zapew-
nić urodzaj na przyszły rok. Zakończenie żniw miało też 
swą uroczystą oprawę w świątyni. W każdym kościele 
parafialnym święcono obrzędowe pieczywo oraz wieńce 
dożynkowe wykonywane przez wytypowane wcześniej 
okoliczne wsie. Wieńce miały dość różnorodne kształty, 
zazwyczaj były zakończone w formie krzyży, hostii, kie-
lichów i koron. Wieńce uświetniają ceremoniał święta 
planów w wielu częściach Europy m.in. w Polsce i Niem-
czech, niesione zawsze symbolicznemu gospodarzowi.

Po II wojnie światowej  gospodarzami dożynek byli 
zwykle przedstawiciele władz administracyjnych i róż-
nych szczebli, (od gminnych do centralnych) i miały 
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charakter polityczny, (wyrażały poparcie dla ówczesnej 
władzy i polityki rolnej). Zachowywano w nich jednak 
elementy tradycyjne: uroczyste pochody z wieńcami 
i pieśni; odbywały się na ogół w którąś z niedziel bliskich 
równonocy jesiennej. Towarzyszyły im także różne festy-
ny ludowe. Gospodarzem dożynek centralnych (ogólno-
polskich) zazwyczaj był I sekretarz partii komunistycznej, 
wraz z nim celebrował tę uroczystość przewodniczą-
cy  Rady Państwa  (do 1952 prezydent). Dożynki w  cza-
sach PRL były ważnym przedsięwzięciem propagando-
wym, mającym na celu podkreślenie siły tzw. «sojuszu 
robotniczo-chłopskiego», ważnego elementu władzy 
komunistycznej. Wykorzystywano je także do innych ce-
lów propagandowych: np. dożynki centralne obchodzo-
ne 11 września 1949 r. odbyły się na wrocławskim Psim 
Polu (przy nieistniejącej już ul. Dożynkowej) wzbogacone 
były inscenizacją historyczną nawiązującą do rzekomego 
wielkiego zwycięstwa średniowiecznego polskiego oręża 
nad Niemcami – bitwy na Psim Polu.

Dożynki, zmieniając swój charakter w latach 80. 
XX wieku, pozostały świętem rolników o  charakte-
rze dziękczynnym (religijnym) i odbywają się na  Ja-
snej Górze  (odbywają się także Dożynki Prezydenc-
kie w  Spale.) Obecnie uroczystości dożynkowe mają 
zarówno religijny jak i ludowy charakter, powiązany 
z  zabawą z okazji zakończenia zbiorów. Współcześnie 
podziękowania za plony składane są zwykle chrześci-
jańskiemu Bogu i Matce Bożej, rzadziej etnicznym sło-
wiańskim bogom  – co nadal kultywują mniejszości 
wyznaniowe odwołujące się do etnicznych wierzeń 
Słowian. Ceremoniom dożynkowym przewodniczą Sta-
rosta  i Starościna dożynkowi. Najpierw wnoszone są 
wieńce dożynkowe wykonane z kłosów zbóż, owoców, 
warzyw, polnych kwiatów. Następnie Starosta i Staro-
ścina wręczają bochen chleba upieczonego z mąki po-
chodzącej z ostatnich zbiorów Gospodarzowi dożynek. 
Gospodarzem najczęściej jest  kapłan, a w przypadku 
dożynek świeckich przedstawiciel lokalnej admini-
stracji państwowej bądź samorządowej. Następnie 
składane są symboliczne dary z najnowszych plonów, 
przetwory mięsne, owoce – często stanowią one wy-
stawę osiągnięć lokalnych rolników. Gdy uroczystość 
ma charakter religijny, odprawiany jest obrzęd  litur-
giczny. Dożynki kończy najczęściej festyn ludowy. Zwy-
czajem stały się tez ostatnio liczące wielu uczestni-
ków pielgrzymki chłopskie do miejsc kultu religijnego, 
zwłaszcza do sanktuariów maryjnych, a w tym do sank-
tuarium na Jasnej Górze w Częstochowie. Tu odbywa-
ją się największe i najbardziej uroczyście obchodzone 
uroczystości dożynkowe. Uczestniczą w nich tłumy 
pielgrzymów i delegacje rolnicze z całej Polski, w trady-
cyjnych strojach z darami z płodów ziemi, z wieńcami 
i  chlebami  upieczonymi z  mąki pochodzącej z tego-
rocznych zbiorów.

Źródło: Wikipedia

oDnaWiamy 
JasnoGórskie śluBy 

W dniu 26 sierpnia, w Uroczystość Matki Bożej Czę-
stochowskiej jest obchodzona rocznica Ślubów Narodu 
Polskiego. Tekst został napisany przez kardynała Stefana 
Wyszyńskiego, prymasa Polski w więzieniu w Komańczy.Ja-
snogórskie Śluby Narodu zostały uroczyście wygłoszone 26 
sierpnia 1956 r. na Jasnej Górze przy udziale około miliona 
wiernych. Rotę Ślubów odczytał bp Michał Klepacz pełniący 
obowiązki przewodniczącego Episkopatu Polski. Na fotelu 
przeznaczonym dla prymasa Polski leżały biało-czerwone 
kwiaty. Kardynał Wyszyński składał Śluby w miejscu swoje-
go odosobnienia w Komańczy w łączności z Jasną Górą.

Jasnogórskie Śluby Narodu Polskiego
Wielka Boga-Człowieka Matko!
Bogarodzico Dziewico, Bogiem sławiona Maryjo!
Królowo świata i Polski Królowo!
Gdy upływają trzy wieki od radosnego dnia, w którym zosta-
łaś Królową Polski, oto my, Dzieci Narodu Polskiego i Twoje 
Dzieci, krew z krwi Przodków naszych, stajemy znów przed 
Tobą, pełni tych samych uczuć miłości, wierności i nadziei, 
jakie ożywiały ongiś Ojców naszych.
My, Biskupi polscy i Królewskie Kapłaństwo, Lud nabyty 
zbawczą Krwią Syna Twojego, przychodzimy, Maryjo, znów 
do Tronu Twego, Pośredniczko łask wszelkich, Matko Miłosier-
dzia i wszelkiego pocieszenia.
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Przynosimy do stóp Twoich niepokalanych całe wieki naszej 
wierności Bogu i Kościołowi Chrystusowemu – wieki  
wierności szczytnemu posłannictwu Narodu,  
obmytego w wodach Chrztu świętego.
Składamy u stóp Twoich siebie samych i wszystko, co mamy: 
rodziny nasze, świątynie i domostwa, zagony polne  
i warsztaty pracy, pługi, młoty i pióra, wszystkie wysiłki  
nasze, drgnienia serc i porywy woli.
Stajemy przed Tobą pełni wdzięczności, żeś Dziewicą  
Wspomożycielką wśród chwały i wśród klęsk tylu potopów.
Stajemy przed Tobą pełni skruchy, w poczuciu winy, że  
dotąd nie wykonaliśmy ślubów i przyrzeczeń Ojców naszych.
Spojrzyj na nas, Pani Łaskawa, okiem Miłosierdzia Twego 
i wysłuchaj potężnych głosów, które zgodnym chórem rwą 
się ku Tobie z głębi serc wielomilionowych zastępów  
oddanego Ci Ludu Bożego.
Królowo Polski! Odnawiamy dziś śluby Przodków naszych 
i Ciebie za Patronkę naszą i za Królową Narodu polskiego 
uznajemy.
Zarówno siebie samych, jak i wszystkie ziemie polskie  
i wszystek Lud polecamy Twojej szczególnej opiece i obronie.
Wzywamy pokornie Twojej pomocy i miłosierdzia w walce 
o dochowanie wierności Bogu, Krzyżowi i Ewangelii,  
Kościołowi świętemu i jego Pasterzom, Ojczyźnie naszej 
świętej, Chrześcijańskiej Przedniej Straży, poświęconej  
Twojemu Sercu Niepokalanemu i Sercu Syna Twego.  
Pomnij, Matko Dziewico, przed Obliczem Boga na oddany  
Tobie Naród, który pragnie nadal pozostać Królestwem Two-
im, pod opieką Najlepszego Ojca wszystkich narodów ziemi.
Przyrzekamy uczynić wszystko, co leży w naszej mocy, aby 
Polska była rzeczywistym Królestwem Twoim i Twojego Syna, 
poddanym całkowicie pod Twoje panowanie w życiu naszym 
osobistym, rodzinnym, narodowym i społecznym.
Królowo Polski, przyrzekamy!
Matko Łaski Bożej! Przyrzekamy Ci strzec w każdej duszy 
polskiej daru łaski jako źródła Bożego Życia.
Pragniemy, aby każdy z nas żył w łasce uświęcającej i był 
świątynią Boga;
– aby cały Naród żył bez grzechu ciężkiego;
– aby stał się Domem Bożym i Bramą Niebios dla pokoleń 
wędrujących poprzez polską ziemię – pod przewodem  
Kościoła katolickiego – do Ojczyzny wiecznej.
Królowo Polski, przyrzekamy!
Święta Boża Rodzicielko i Matko Dobrej Rady! Przyrzekamy 
Ci, z oczyma utkwionymi w żłóbek betlejemski, że odtąd 
wszyscy staniemy na straży budzącego się życia.
Walczyć będziemy w obronie każdego dziecięcia i każdej  
kołyski równie mężnie, jak Ojcowie nasi walczyli o byt  
i wolność Narodu, płacąc krwią własną. Gotowi jesteśmy 
raczej śmierć ponieść, aniżeli śmierć zadać bezbronnym.
Dar życia uważać będziemy za największą Łaskę Ojca  
wszelkiego Życia i za najcenniejszy skarb Narodu.
Królowo Polski, przyrzekamy!
Matko Chrystusowa i Domie Złoty! Przyrzekamy Ci stać  
na straży nierozerwalności małżeństwa, bronić godności  
kobiety, czuwać na progu ogniska domowego, aby przy nim 
życie Polaków było bezpieczne.
Przyrzekamy Ci umacniać w rodzinach Królowanie Syna Twe-
go Jezusa Chrystusa, bronić czci Imienia Bożego, wszczepiać 

w umysły i serca dzieci ducha Ewangelii i miłości ku Tobie, 
strzec prawa Bożego, obyczajów chrześcijańskich i ojczystych.
Przyrzekamy Ci wychować młode pokolenie w wierności 
Chrystusowi, bronić je przed bezbożnictwem i zepsuciem  
i otoczyć czujną opieką rodzicielską.
Królowo Polski, przyrzekamy!
Zwierciadło Sprawiedliwości! Wsłuchując się w odwieczne 
tęsknoty Narodu, przyrzekamy Ci kroczyć za Słońcem  
Sprawiedliwości, Chrystusem, Bogiem naszym.
Przyrzekamy usilnie pracować nad tym, aby w Ojczyźnie 
naszej wszystkie dzieci Narodu żyły w miłości  
i sprawiedliwości, w zgodzie i pokoju, aby wśród nas  
nie było nienawiści, przemocy i wyzysku.
Przyrzekamy dzielić się między sobą ochotnie plonami ziemi 
i owocami pracy, aby pod wspólnym dachem domostwa 
naszego nie było głodnych, bezdomnych i płaczących.
Królowo Polski, przyrzekamy!
Zwycięska Pani Jasnogórska! Przyrzekamy stoczyć pod Twoim 
sztandarem najświętszy i najcięższy bój z naszymi wadami 
narodowymi.
Przyrzekamy wypowiedzieć walkę lenistwu i lekkomyślności, 
marnotrawstwu, pijaństwu i rozwiązłości.
Przyrzekamy zdobywać cnoty: wierności i sumienności,  
pracowitości i oszczędności, wyrzeczenia się siebie i wzajem-
nego poszanowania, miłości i sprawiedliwości społecznej.
Królowo Polski, przyrzekamy!
Królowo Polski! Ponawiamy Śluby Ojców naszych i przyrzeka-
my, że z wszelką usilnością umacniać i szerzyć będziemy w ser-
cach naszych i w polskiej Ziemi cześć Twoją i nabożeństwo do 
Ciebie, Bogarodzico Dziewico, wsławiona w tylu świątyniach 
naszych, a szczególnie w Twej Jasnogórskiej Stolicy.
Oddajemy Tobie szczególnym aktem miłości każdy polski dom 
i każde polskie serce, aby chwała Twoja nie ustawała w ustach 
naszych dnia każdego, a zwłaszcza w dni Twoich świąt.
Przyrzekamy iść w ślady Twoich cnót, Matko Dziewico  
i Panno Wierna, i z Twoją pomocą wprowadzać w życie  
nasze przyrzeczenia.
Królowo Polski, przyrzekamy!
W wykonaniu tych przyrzeczeń widzimy żywe Wotum  
Narodu, milsze Ci od granitów i brązów. Niech nas  
zobowiązują do godnego przygotowania serc naszych  
na Tysiąclecie Chrześcijaństwa Polski.
W przededniu Tysiąclecia Chrztu Narodu naszego chcemy 
pamiętać o tym, że Ty pierwsza wyśpiewałaś narodom hymn 
wyzwolenia z niewoli i grzechu; że Ty pierwsza stanęłaś  
w obronie maluczkich i łaknących i okazałaś światu  
Słońce Sprawiedliwości, Chrystusa, Boga naszego.
Chcemy pamiętać o tym, że Ty jesteś Matką naszej Drogi, 
Prawdy i Życia, że w Twoim Obliczu Macierzyńskim  
najpewniej rozpoznajemy Syna Twojego, ku któremu  
nas wiedziesz niezawodną dłonią.
Przyjm nasze Przyrzeczenia, umocnij je w sercach naszych  
i złóż przed Oblicze Boga w Trójcy Świętej Jedynego.  
W Twoje dłonie składamy naszą przeszłość i przyszłość,  
całe nasze życie narodowe i społeczne, Kościół Syna Twego  
i wszystko, co miłujemy w Bogu.
Prowadź nas poprzez poddaną Ci ziemię polską do Bram  
Ojczyzny Niebieskiej. A na progu nowego życia sama okaż 
nam Jezusa, błogosławiony Owoc żywota Twojego. Amen.
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PatronoWie DZieci 
i młoDZieży

Doroczną pamiątkę św. Stani-
sława obchodził Kościół w Polsce 
13 listopada. W roku 1974 wspo-
mnienie św. Stanisława, patro-
na dzieci i młodzieży, przeniesio-
no na 18 września, by na progu 
nowego roku szkolnego uprosić 
dla nich błogosławieństwo.   
Stanisław Kostka herbu Dąbro-
wa urodził się w 1550 r. w Rost-
kowie k. Płocka jako syn kasztela-
na zakroczymskiego. Miał trzech 
braci i dwie siostry. Rodzice wy-

chowywali swoje dzieci w dyscyplinie, uczyli pobożności, 
uczciwości i skromności. Do 14 roku życia Stanisław po-
bierał nauki w domu rodzinnym. Na dalszą naukę został 
wysłany wraz z bratem Pawłem do Wiednia. Początko-
wo nauka młodzieńców szła nienajlepiej, ale pod koniec 
trzeciego roku należał do najlepszych uczniów. Władał 
płynnie językiem ojczystym, niemieckim, łacińskim i tro-
chę greckim. Trzy lata pobytu w Wiedniu – to okres roz-
budzonego życia wewnętrznego Stanisława, który znał 
wówczas tylko trzy drogi: do kolegium, kościoła i domu. 
Wolny czas spędzał na modlitwie, lekturze oraz zadawa-
niu sobie pokuty łącznie z biczowaniem się. Taki tryb ży-
cia nie podobał się bratu, wychowawcy i kolegom. Uwa-
żali to za rzecz niemoralną, a nawet niebezpieczną dla 
zdrowia. Dlatego w dobrej wierze usiłowali słowem a na-
wet biciem wyleczyć go i skierować na drogę normalne-
go postępowania. Intensywne życie wewnętrzne, nauka 
i praktyki pokutne tak osłabiły młody organizm chłopca, 
że ciężko zachorował. Według relacji św. Stanisława – kie-
dy był bardzo chory, a nie mógł otrzymać Wiatyku, gdyż 
właściciel domu nie chciał wpuścić katolickiego kapłana, 
wtedy św. Barbara, patronka dobrej śmierci, nawiedziła 
jego pokój i przyniosła mu ów Wiatyk. Również w tej cho-
robie objawiła się Świętemu Matka Boża, od której doznał 
cudownego uleczenia. Zaraz po uzdrowieniu postanowił 
wstąpić do jezuitów. Niestety ojciec Stanisława nie wyra-
ził zgody – Stanisław zdobył się na heroiczny czyn, zorga-
nizował ucieczkę do Augsburga, aby tam wstąpić do za-
konu jezuitów. W ucieczce pomógł mu jezuita Franciszek 
– Antoni, dał Stanisławowi list polecający go do prowin-
cjała Piotra. Jego podróż do Augsburga, a potem do Dy-
lingi, obrosła wieloma legendami. Faktem jest jednak, że 
spowiednik przyszłego świętego zeznał, iż jego penitent 
zwierzył mu się, iż w drodze otrzymał Komunię św. z rąk 
anioła, gdyż nie mógł jej przyjąć w kościele protestanc-
kim. W Augsburgu nie zastał prowincjała, udał się więc 
do Dylingi. Cała trasa z Wiednia do Dylingi wynosiła ok. 

650 km. Trafił na moment krytyczny. Oto dwaj zakonnicy 
z Polski rzucili habit i przeszli na protestantyzm. W takiej 
sytuacji o przyjęciu Polaka nie było mowy, ale po długiej 
dyskusji Stanisław został przyjęty na pomocnika do kuch-
ni. Po kilku tygodniach doceniono jego pokorę, praco-
witość i pobożność i skierowano wraz z dwoma innymi 
kandydatami do Rzymu. Całą trójkę umieszczono w nowi-
cjacie przy kościele św. Andrzeja. Stanisław szybko zwró-
cił na siebie uwagę pokorą i pobożnością oraz umysłem. 
A  jednak nie było dane młodzieńcowi zaznać błogiego 
spokoju. Ojciec Stanisława postanowił za wszelką cenę 
wydostać syna z klasztoru, ale modlitwa świętego spra-
wiła, że przełożeni zakonu pozwolili młodzieńcowi wio-
sną 1568 r. złożyć śluby zakonne. Był to najszczęśliwszy 
dzień w życiu Stanisława. Nagle 13 sierpnia młody zakon-
nik zachorował. W wigilię Wniebowzięcia Najświętszej 
Maryi Panny zemdlał, a z ust zaczęła się sączyć krew. Była 
północ, kiedy zaopatrzono chorego na drogę do wieczno-
ści. Ojciec Warszewicki, naoczny, świadek zeznał, że gdy 
podano mu różaniec, nagle twarz Stanisława zajaśniała 
tajemniczym blaskiem, gdy ktoś zapytał, czy może sobie 
czegoś życzy, odparł: „Widzę Najświętszą Maryję Pannę 
z orszakiem świętych, który po mnie przychodzą”. Kilka 
minut po północy 15.08.1568 r. św. Stanisław przeszedł 
do wieczności. Koledzy Jego powiadali, że zawsze prosił 
Najświętszą Maryję Pannę, aby umarł w dzień Jej Wnie-
bowzięcia. Prośba została spełniona.

Św. Jan Bosko urodził 
się 16.08.1815 roku, zgod-
nie z  tym, co napisał w swo-
jej książce – autobiografii 
„Wspomnienia Oratorium”. 
W księgach i rocznikach pań-
stwowych figuruje z  datą 
urodzenia 16 sierpnia. Jan 
Bosko w wieku dwóch lat 
i  pięciu miesięcy stracił ojca, 
Franciszka i od tej pory wy-
chowywała go tylko matka, 
Małgorzata. Miał dwóch star-

szych braci, Józefa i Antoniego. Antoni pochodził z pierw-
szego małżeństwa ojca. Jan mieszkał w małej rolniczej 
wiosce. Żył w czasach, w których w jego rodzinnym Pie-
moncie (obecnie część Włoch) dokonywały się przemia-
ny polityczne: m.in.  zjednoczenie Włoch  w  granicach 
zbliżonych do obecnych. Był linoskoczkiem, iluzjonistą 
i opowiadał świetne przypowieści, których przychodzili 
słuchać zarówno jego koledzy, jak i dorośli. Organizował 
spotkania dla swoich kolegów z  modlitwą, tzw. „kaza-
niem” czyli powtórzeniem kazania z niedzielnej Mszy 
św. i występem w roli linoskoczka, co miało miejsce 
w tej kolejności. W wieku 9 lat miał proroczy sen – śniło 
mu się, że zostanie pomocnikiem Chrystusa, co zrozu-
miał dopiero później. Miał doskonałą pamięć – potrafił 
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powtórzyć w całości kazanie usłyszane w kościele czy 
też idealnie powtórzyć słowa nauczyciela na lekcji. 18 
kwietnia 1834 roku Jan Bosko spełniał wszystkie warun-
ki i mógł zostać przyjęty do zakonu franciszkańskiego. Był 
na to zdecydowany, jednak pewien sen zmienił jego zda-
nie na ten temat. Poradził się księdza Cafasso, który zasu-
gerował mu, by został klerykiem. W seminarium spotkał 
Alojzego Comollo, którego uznał za wzorowego klery-
ka. Umówili się, że ten, który umrze pierwszy, przyjdzie 
w nocy do drugiego i powie, czy jest zbawiony. Pierwszy 
umarł, po chorobie, Alojzy, który odwiedził seminarium 
i powiedział Jankowi, że jest w Królestwie niebieskim. Sy-
tuacja ta jest bardzo często wspominana. Św. Jan Bosko 
posługę kapłańską rozpoczął 5 czerwca 1841 roku. Swoją 
posługę kapłańską wykonywał przede wszystkim wśród 
więźniów i chorych. Dzień 8 grudnia 1841 roku (to Niepo-
kalane Poczęcie Najświętszej Maryi Panny) uznaje się za 
początek jego apostolstwa wśród młodzieży i Oratorium. 
Pomagał chłopcom znajdować pracę, a także zabierał ich 
na wycieczki i organizował zabawy. Odprawiał dla nich 
Msze św. i nabożeństwa oraz spowiadał. 12 październi-
ka 1844 r. ksiądz Bosko otworzył swoje pierwsze orato-
rium dla młodzieży, które znajdowało się na Valdocco, na 
przedmieściach Turynu. Było to miejsce zabawy i nauki, 
które z czasem zostało rozbudowane. Siedziba oratorium 
była wielokrotnie przenoszona, aż 5 kwietnia 1846 roku 
wreszcie znaleziono stałe miejsce w małej szopie należą-
cej do Franciszka Pinardiego, od którego odkupiono póź-
niej cały dom (19 lutego 1851 roku). Kolejne oratorium 
otworzono 8 grudnia 1847 roku. W 1852 roku Bosko zbu-
dował kościół dla swoich podopiecznych, a rok później 
rozbudowano oratorium. Później otworzył dla swoich 
wychowanków zakłady pracy, a całe dzieło rozrastało się 
w szybkim tempie przez następne lata. W pracy św. Ja-
nowi Bosko pomagał św. Józef Cafasso, a później także 
mama ks. Bosko –  Małgorzata Occhiena. Wychowan-
kami Oratorium byli m.in. św. Dominik Savio, bł. Michał 
Rua i Jan Cagliero. W dniu 26 stycznia 1854 roku ksiądz 
Bosko zapowiedział utworzenie Towarzystwa Świętego 
Franciszka Salezego. Nazwa została wzięta od św. Fran-
ciszka Salezego  – biskupa i  doktora Kościoła, którego 
kult polecił Janowi Bosko ks. Cafasso. Rok później  25 
marca zostało ono oficjalnie założone, a pierwszym sa-
lezjaninem został  Michał Rua, późniejszy następca Jana 
Bosko.  11 listopada  1872 roku Bosko założył  Zgroma-
dzenie Córek Maryi Wspomożycielki Wiernych. Dwa lata 
później Zgromadzenie wysłało pierwszych misjonarzy 
do Ameryki. W międzyczasiem, w całej Europie, powsta-
wały kolejne domy salezjańskie. Jan Bosko był też twórcą 
Rodziny Salezjańskiej. Rodzina Salezjańska św. Jana Bo-
sko jest zjednoczeniem wspólnot, instytutów zakonnych 
i świeckich oraz grup apostolskich, które żyją tym samym 
duchem salezjańskim i pełnią podobną funkcję ewange-
lizacji i pracy z młodzieżą.

Źródła: www.swbarbary.pl; Wikipedia  

PoWitanie sZkoły
Wakacje minęły, 

Uleciały jak chmurki na niebie. 
Dzieci plecaki wzięły 

I biegną, szkoło, do ciebie 
Z pytaniami: 

•  Czy tęskniłaś za nami? 
•  Czy brak ci było gwaru, hałasu? 

•  Czy na odpoczynek miałaś dużo czasu? 
I tak dzieci pytały, 

I tak szkole marudziły, 
Że szkoła odpowiadać nie miała już siły. 

Szkoła cichutko drzwi uchyliła 
I dzieci do siebie zaprosiła.

W naszym życiu wiele rzeczy uległo zmianie. Nie 
tylko jesteśmy starsi, mądrzejsi, ale także mamy nowe 
postanowienia na nowy rozpoczynający się rok szkol-
ny. Wracamy w mury naszych szkół po dwumiesięcz-
nej przerwie wakacyjnej, podczas nie myśli się o na-
uce, książkach, pracach domowych. Wakacje są po to, 
aby odpocząć i nabrać nowej energii i zapału do pracy 
i zdobywania wiedzy. Wracamy do szkoły pełni entuzja-
zmu, opaleni, z uśmiechami na twarzy. Również nasi 
nauczyciele i wychowawcy nie mogą się doczekać, kie-
dy spotkają się ze swoimi uczniami, aby przekazać im 
wszelkie dobro i wiedzę jaką posiadają. Drodzy rodzice, 
nauczyciele i wy kochani uczniowie, nie zapominajcie, 
aby ten nowy rok szkolny rozpocząć z Panem Bogiem, 
który wspiera nas swoimi łaskami i oświeca nas wtedy, 
gdy brak nam światła. Niech patronowie dzieci i mło-
dzieży św. Jan Bosko i św. Stanisław Kostka wypraszają 
wam obfite łaski, na ten nowy rok szkolny.
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kalenDarium
naJBliżsZycH urocZystości

i WyDarZeŃ ParaFialnycH

WrZesieŃ
  1.09 – Imieniny Księdza Biskupa Seniora 

Bronisława Dembowskiego. O godz. 9.30 
dostojny Solenizant będzie przewodniczył 
Mszy Świętej w bazylice katedralnej. 

 – 73. rocznica wybuchu II wojny światowej.

  2.09 – O godzinie 8.00 w bazylice katedralnej 
zostanie odprawiona Msza Święta z racji 
rozpoczęcia nowego roku szkolnego dla 
wszystkich szkół należących do parafii 
katedralnej; o godz. 10.00 odbędzie się  
Msza Święta dla uczniów Zespołu Szkół  
im. Ks. Jana Długosza. 

  6.09 – Pierwszy piątek miesiąca. Odwiedziny 
chorych w naszej parafii. Spowiedź 
w katedrze od godz. 17.00.

  8.09 – Święto Narodzenia Najświętszej Maryi 
Panny. Imieniny Księdza Prałata Radosława 
Nowackiego. Pamiętajmy w naszych 
modlitwach o dostojnym solenizancie.

12.09 – Instalacja nowych członków  
Kapituły Katedralnej.  
Msza Święta godz. 18.30.

14.09 – Święto Podwyższenia Krzyża Świętego.

15.09 – Wspomnienie Matki Bożej Bolesnej.

18.09 – Święto św. Stanisława Kostki,  
patrona dzieci i młodzieży.

25.09 – Diecezjalna pielgrzymka III klas 
gimnazjum do Sanktuarium Maryjnego 
w Licheniu. 

kalenDarZ liturGicZny

22 nieDZiela ZWykła
– 1 września 2013 r.

czytanie i (syr 3, 19–21.30–31)

W pięknej poetyckiej rytmicznej formie liturgia dziś 
przedkłada nam spisaną przez mędrca Syracha mą-
drość. Pouczenia dotyczą pokory i pychy. W wypowie-
dziach z łatwością odnaleźć można paralelizm, tak ty-
powy dla poezji hebrajskiej, a nadto przeciwstawienie 
i kontrast: raz mówi się o pokorze, raz o pysze. Warto 
dorzucić, że gatunek literacki przypowieści – przysłów 
reprezentowany przez Syracha, był bardzo popularną 
na Wschodzie formą pouczeń dydaktycznych.

Spotykamy podobne pouczenia również w Babilonii 
i Egipcie. Bardzo często zbliżone są one do siebie tak 
w treści, jak i w formie. W literaturze biblijnej zaś – je-
śli występują – włączone są w kontekst wiary monote-
istycznej i posiadają religijną motywację. W biblijnych 
księgach sapiencjalnych spotykamy liczne teksty, do 
których paralele znajdujemy na przykład w egipskiej 
Mądrości Amenothepa czy Mądrości Pet-Osirisa.

Należy być jednak bardzo ostrożnym w dopatrywa-
niu się kopiowania czy prostej zależności pomiędzy 
Biblią i innymi literaturami ościennymi. Nie należy 
zapominać, że adaptacja literacka nie jest zależno-
ścią genetyczną, te same zaś słowa czy obrazy wyra-
żać mogą różne idee. Innymi słowy: zależność formy 
nie pociąga za sobą w sposób konieczny zależności 
ideowej. „Nawet używanie podobnych słów, gestów 
czy rytmów nie dowodzi – jak pisze wybitny badacz 
F.J. Dölger – pochodzenia jednej kultury od drugiej, 
tylko istnienia wspólnego dla nich źródła w życiu do-
mowym i społecznym. Są tylko zwyczaje, które różne 
kultury, całkiem od siebie niezależne, brały z codzien-
nego życia, i z których formowały symbole dla całkiem 
innych treści”.

Biblia, może mówić, i zdarza się, że mówi, o tym sa-
mym co księgi sumeryjskie, babilońskie czy ugaryckie, 
ale mówi w sposób sobie właściwy i jakże odmienny. 
Mówiąc o tym samym, mówi inaczej. Mówi o zbawie-
niu. Całą historię – jak nikt przed nią – interpretuje jako 
działanie zbawcze Jedynego Boga. Gdy więc czytamy 
pouczenia Syracha o pokorze i pysze, pouczenia spoty-
kane i w innych księgach sapiencjalnych starożytnego 
Wschodu, musimy pamiętać o owym zbawczym kon-
tekście mądrości hebrajskiego mędrca. Syrach, choć 
mówi podobnie lub identycznie jak inni mędrcy poza-
biblijni, mówi jednak inaczej, bowiem pokorę i pychę 
rozważa w kategoriach religijnych i w odniesieniu do 
ostatecznego zbawienia.
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(słynne: gratia supponit naturam). Na przykładzie 
dzisiejszego czytania widać doskonale, że Księga Mą-
drości powstała w kulturze hellenistycznej. Mówi się 
tu bowiem o ciele obciążającym duszę, co jest wyraź-
nym bardzo nawiązaniem do koncepcji platońskich, 
które wręcz uważały ciało za „więzienie duszy” (por.: 
Pheadon 81 c).

czytanie ii (Flm 9b–10.12–17)

Niewolnika Onezyma ochrzcił i doprowadził do wia-
ry św. Paweł prawdopodobnie podczas swego poby-
tu w Efezie. Stąd wzmianka w tekście: „zrodziłem go 
w  kajdanach” („kajdany” – aluzja do efeskiego uwię-
zienia Apostoła?). Onezym uciekł od swego pana imie-
niem Filemon, również ochrzczonego przez św. Pawła. 

Filemon był zamożnym mieszkańcem małoazjatyc-
kich Kolosów. Gdy zbieg znalazł się u Apostoła w Rzy-
mie (r. 61–63), wtedy ten odesłał go do jego pana 
z  listem rekomendacyjnym, który wszedł potem do 
kanonu Nowego Testamentu. Należy bowiem zazna-
czyć, że prawo rzymskie bardzo surowo karało zbie-
głych niewolników, m.in. zawieszano zbiegowi na szyi 
żelazną obręcz, którą nosił do końca życia oraz wypa-
lano na czole dużą literę „F” (od fugitivus = uciekający, 
zbiegły).

ewangelia (łk 14, 25–33)

Słowa o nienawiści z dzisiejszej ewangelii doma-
gają się specjalnego wyjaśnienia. W orientalnym 
sposobie mówienia, lubującym się w antytezach 
i przeciwstawieniach, użyte przez Chrystusa określe-
nie „nienawiść” nie ma tego znaczenia, co w języku 
polskim. W istocie rzeczy chodzi Chrystusowi o mi-
łość bezgraniczną i miłość mniejszą. Królestwo Boże 
domaga się właśnie poświęcenia i miłości bezgra-
nicznej, jaka nie jest czasami nawet konieczna dla ro-
dziców, braci czy sióstr. Chrystus w swej wypowiedzi 
nie nakazuje nienawidzić, ale kochać sprawy ludzkie 
i rodzinne mniej niż boskie. W języku polskim naj-
precyzyjniej oddaje myśl greckiego oryginału tłuma-
czenie wypowiedzi Chrystusa zaproponowane przez 
ks. F. Gryglewicza, który w swoim przekładzie Ewan-
gelii Łukaszowej tak oddaje ten tekst: „Jeżeli kto przy-
chodzi do mnie, a swojego ojca i matki, żony i dzie-
ci, i  braci, i sióstr, a nawet swojego życia nie miłuje 
mniej, niż mnie, nie może być uczniem moim” (Łk 14, 
26). Swoją wypowiedź ilustruje Chrystus przykładem 
o budowie wieży w winnicy.

Należy tu zaznaczyć, że budowa takiego obiektu 
( jednocześnie obserwacyjnego nad całą plantacją, 
a także gospodarczego – skład materiałowy, prasa do 
przeróbki owoców na wino) była zawsze bardzo kosz-
towna. Stąd budowali je tylko zamożni plantatorzy 
i tylko bogate winnice były wyposażone w takie wieże.

czytanie ii (Hbr 12, 18–19.22–24a)

Naczelną tezą Listu do Hebrajczyków pozostaje 
twierdzenie, że Nowe Przymierze jest wyższe i do-
skonalsze niż Stare. W wykładzie owej tezy autor nie-
ustannie posługuje się przeciwstawieniami. We frag-
mencie dziś czytanym przeciwstawia ochrzczonych 
w  imię Jezusa ludowi Starego Przymierza. Przeciw-
stawia też Górę Syjon (na której zawarte zostało Przy-
mierze Nowe, pełne i ostateczne; dokonało się ono 
w Wieczerniku znajdującym się właśnie na tej górze 
w pokoju i cichości podczas ostatniej wieczerzy) Górze 
Synaj (na której wśród niezwykłych i przerażających 
zjawisk przyrody zawarte zostało Przymierze Stare).

ewangelia (łk 14, 1.7–14)

Pobyt Chrystusa w Perei, za Jordanem, stał się oka-
zją (było to już w trzecim roku publicznej działalności) 
do zaproszenia na ucztę Mistrza z Nazaretu przez jed-
nego z wybitnych faryzeuszów. Uczestnictwo w świą-
tecznym obiedzie szabatowym (zaproszenie było 
przecież nieszczere, chodziło bowiem ciągle o publicz-
ne skompromitowanie Nauczyciela) posłużyło Chry-
stusowi do wygłoszenia nauki na temat skromności 
i pokory. Był bowiem zwyczaj, że uczonych przema-
wiających na nabożeństwie synagogalnym, a także 
wybitnych interpretatorów Tory (= Prawa) zapraszano 
na wspólne uczty po odbytej liturgii. Rzecz jasna, po-
jawiała się wtedy sprawa precedencji: nie zawsze bo-
wiem było całkiem jasne, komu przyznać honorowe 
miejsce przy stole.

Podobnie jak w synagodze przy szafie ze świętymi 
zwojami: tu też były miejsca bardziej i mniej ważne. 
Kto był bliżej szafy, był ważniejszy. O te miejsca po-
między lokalnymi faryzeuszami – notablami toczyła 
się zacięta rywalizacja. Przenosiła się ona potem do 
domów prywatnych na uczty następujące po nabo-
żeństwach. Chrystus gani ów brak skromności i pychę 
(tematy pierwszego czytania), kończąc swoją naukę 
obiegowym przysłowiem.

23 nieDZiela ZWykła
– 8 września 2013 r.

czytanie i (mdr 9, 13–19)

Mądrość starotestamentalna podkreśla trud, jaki 
człowieka czeka, gdy pragnie poznać prawdę o sobie 
i o Bogu. Trud ten jednak, choć wielki, jest opłacalny, 
gdyż człowiek rozpoznać może, co się Bogu „najbar-
dziej podoba”. Osobisty i naturalny wysiłek człowieka 
spotyka się z Bożą łaską – „Bóg zsyła z wysokości – jak 
mówi autor – Świętego Ducha swego”. Znajdujemy 
już tu podstawy do fundamentalnej tezy całej ideolo-
gii chrześcijańskiej, że łaska Boża buduje na naturze, 
na naturalnych dyspozycjach i wysiłkach człowieka 
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24 nieDZiela ZWykła
– 15 września 2013 r.

czytanie i (Wj 32, 7–11.13–14)

Ulanie Złotego Cielca oznacza zerwanie przymie-
rza, zawartego na Górze Synaj. Dlatego Bóg przynagla 
Mojżesza, aby zstąpił na dół do sprzeniewierzającego 
się ludu, ponieważ dalsze objawianie prawa staje się 
bezcelowe, skoro naród odstąpił od przymierza. W kon-
sekwencji samo wybranie Izraela wystawione jest na 
ryzyko, gdyż Bóg gotów jest zniszczyć go całkowicie. 
Ale Boży wyrok, ujęty w formułę warunkową, uzależ-
niającą jego wykonanie od zgody Mojżesza, otwiera 
mu paradoksalnie drzwi dla jego modlitwy wstawien-
niczej. Bóg pozwala przekonać się Mojżeszowi, pro-
szącemu o uchylenie wyroku. Na tym właśnie polega 
funkcja pośrednika, którą pełni tutaj Mojżesz. Dla po-
wstrzymania gniewu Bożego odwołuje się on przede 
wszystkim do Jego największego dzieła zbawczego, tj. 
wyprowadzenia Izraela z Egiptu oraz do obietnicy, da-
nej ojcom: Abrahamowi, Izaakowi i Jakubowi.

W ten sposób Mojżesz potwierdza, że przyszłość 
ludu i jego dalsza egzystencja zależą wyłącznie od ła-
ski i Bożego miłosierdzia.

czytanie ii (1 tm 1, 12–17)

Jako syn Izraela i spadkobierca Bożych obietnic św. 
Paweł zostaje uchwycony i ogarnięty przez Boże miło-
sierdzie objawione w Chrystusie. To właśnie stanowi 
fundament jego apostolskiej misji wobec pogan, do 
której został powołany przez Jezusa. Ale Boże miło-
sierdzie, które okazało się tak skuteczne w nawróceniu 
Pawła, jest również fundamentem naprawy i utrzyma-
nia jedności wspólnoty kościelnej w Efezie, nad którą 
pieczę sprawuje Tymoteusz, a którą wcześniej założył 
sam Paweł. W ten sposób zaświadcza on na podstawie 
osobistego doświadczenia, że łaska, która przemieniła 
jego samego z człowieka niszczącego Kościół w Apo-
stoła budującego wspólnoty chrześcijańskie, jest zdol-
na również zmienić życie wszystkich grzeszników, na-
wet tych największych (ww. 15–16), a także naprawić 
postępowanie tych członków wspólnoty w Efezie, któ-
rzy odstąpili od zasad chrześcijańskiego życia.

ewangelia (łk 15, 1–32)

Jeszcze raz temat Bożego miłosierdzia, będącego 
głównym motywem dwóch poprzednich czytań, poja-
wia się w ewangelii. Wszystkie trzy postacie: pasterza, 
szukającego swej zaginionej owcy, kobiety, poszukują-
cej zgubionej monety i ojca, cierpliwie oczekującego na 
powrót swego syna, są figurami Ojca miłosierdzia. Jest 
to odpowiedź Jezusa dla tych, którzy są zgorszeni Jego 
łaskawym przyjęciem grzeszników i celników. Zgodnie 
z orientacją teologiczną dwóch pierwszych przypowie-

ści, również w trzeciej centralną postacią nie jest syn 
marnotrawny, ale raczej ojciec.

Pełne miłosierdzia i przebaczenia postępowanie Je-
zusa wobec grzeszników znajduje swoją podstawę 
w  fakcie, że taki właśnie jest sam Bóg – rozmiłowany 
w człowieku, niewymagający żadnego rozrachunku, wy-
buchający radością jak dziecko. Jego prawdziwa istota 
wyraża się najpełniej w Ojcostwie, które nigdy nie spro-
wadza się do władczego autorytaryzmu, ale kieruje się 
zawsze zaufaniem, dopuszczającym nawet możliwość 
błądzenia, które nigdy nie traci nadziei, lecz z paradok-
salną wytrwałością, cierpliwie oczekuje powrotu.

25 nieDZiela ZWykła
– 22 września 2013 r.

czytanie i (am 8, 4–7)

Prorok Amos to mąż bezkompromisowej walki o pra-
wa najbiedniejszych. Jego dzieło przepełnione jest 
oskarżycielskimi mowami przeciwko wyzyskiwaczom 
i krzywdzicielom ubogich. W dzień świąteczny obowią-
zywał zakaz handlu, czym bogacze bardzo się denerwo-
wali, gdyż powodowały takie dni (dość liczne w Izraelu 
– dodajmy) zwłokę w gromadzeniu majątku. A mają-
tek ten powiększał się drogą najbardziej elementarnej 
nieuczciwości, mianowicie poprzez fałszowanie monet 
i wagi, a także poprzez obniżanie jakości towaru, np. 
mieszanie plew z ziarnem. „Umniejszacie efę” – efa 
była miarą produktów sypkich i wynosiła w  czasach 
Amosa 35,5–40 litrów. „Powiększacie sykl” – sykl do-
piero później stał się jednostką monetarną, w  zasach 
proroka był jednostką wagi. Nieuczciwi krzywdziciele 
odważali zatem większą ilość cennego kruszcu (jako 
środka wymiany) niż wynosiła rzeczywista wartość ku-
powanych towarów (zwłaszcza zboża). Sykl był ciężar-
kiem 11,4 g. W czasach rzymskich sykle jako monety 
zwano też srebrnikami.

czytanie ii (1 tm 2, 1–8)

Apostoł mówi o modlitwie, która powinna być po-
wszechna, to znaczy ogarniająca wszystko i wszyst-
kich. Prawdziwy chrześcijanin nikogo i żadnej sprawy 
nie wyłącza spod działania modlitwy. Chrześcijańska 
modlitwa to modlitwa „na każdym miejscu”. Tak rzad-
ko pamiętamy o tym, że modlić możemy się na space-
rze, w drodze do pracy, w tramwaju. „Podnosząc ręce” 
– jest to nawiązanie do semickich zwyczajów modlitwy 
z podniesionymi rękoma. Gest ten zachowany też do 
dziś, np. w islamie.

ewangelia (łk 16, 1–13)

Różnie nazywa się tę przypowieść: o niesprawiedli-
wym włodarzu, o przebiegłym włodarzu, o roztropnym 
rządcy. Zdanie: „I pochwalił Pan nieuczciwego rządcę”, co 
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teusza znajdujemy metafory sportowe: „uciekaj... po-
dążaj... walcz w dobrych zawodach...”.

Fragment dziś czytany kończy w całości prawie do-
gmatyczna, a przy tym najpiękniejsza w pismach Paw-
łowych, doksologia, wyliczająca Boże przymioty i do-
skonałości. Zamiast: najwyższy Król i Jedyny Pan, mamy 
tu semityzmy: „król królujących” i „pan panujących”.

ewangelia (łk 16, 19–31)

W przypowieści o bogaczu i biedaku, przechowanej 
tylko u Łukasza, któremu temat bogactwo – ubóstwo 
jest szczególnie bliski, odnotujmy najpierw orientalne 
i charakterystyczne szczegóły.

1) Ewangelista odstępuje od zasady. Nigdy nie poda-
je imion w przypowieściach. Tym razem dowiadujemy 
się imienia biedaka – był nim Łazarz. Hebrajska etymo-
logia tego imienia (Eleazar) znaczy „Bóg wspomaga”. To 
imię ma wyjaśniać wszystko i ma być charakterystyką 
biedaka.

2) Nader charakterystyczna jest też wzmianka 
o psach. Na biblijnym Wschodzie (a przetrwało to i do 
dziś w islamie) psy były uważane za zwierzęta nieczy-
ste, stąd pogardzano nimi. Zwierzęta te żyły w stanie 
półdzikim. Bynajmniej ich nie obłaskawiano, a raczej 
przeciwnie, odpędzano od domostw.

Niedola żebraka sięgnęła więc dna, gdyż z braku sił 
nie był on w stanie odpędzić od siebie zwierząt nie-
czystych, co więcej, psy liżące rany Łazarza przynosiły 
mu ulgę. Łazarz mało, że był biedny, chory i umierający 
z głodu, to na dodatek stał się jeszcze nieczysty. Na to 
wszystko nie reagował syn Abrahama, a więc brat Łaza-
rza, bogacz (bezimienny).

3) Luksusowe jego życie podkreśla wzmianka o bi-
siorze (na ówczesnym Wschodzie była to nadzwyczaj 
kosztowna, cienka i delikatna tkanina lniana, w którą 
ubierali się najwięksi bogacze i możnowładcy). A Teo-
logia przypowieści jest bardzo głęboka. Nie stawia ona 
problemu bogactwa w przeciwstawieniu do ubóstwa. 
Dla Semitów nie był to bowiem żaden problem spo-
łeczny, jako że w ich przekonaniu tym, który czyni boga-
tym bądź ubogim, był sam Bóg. Łukasz stawia problem 
używania bogactwa. Co więcej, przenosi reperkusje 
owego używania na życie wieczne. Ponieważ faryze-
usze głosili, że bogactwo jest wyrazem szczególnej 
łaskawości Bożej i Bożego miłosierdzia, więc Jezus pra-
gnie wskazać, że ze złym używaniem bogactwa wiąże 
się niebezpieczeństwo utraty życia wiecznego.

Podkreślmy to wyraźnie: przypowieść nie potępia 
bogactwa, potępia zaślepienie i egoizm, które często 
sprowadza bogactwo na swego posiadacza. Przypo-
wieść wreszcie – w sposób niebudzący żadnej wątpli-
wości – formułuje eschatologię nowotestamentalną. 
Odrzucenie bogacza jest całkowite i wieczne. Bogacz 
nie tylko, że nie może się sam wydostać ze swojego 
stanu, ale nikt – nawet Abraham – nie jest mu w sta-
nie pomóc.

wydawać się może niezrozumiałe, lepiej jest chyba oddać 
przez: „Pan zatwierdził, bo przewrotny włodarz wszystko 
sprytnie ułożył”, co jest zgodne z greckim oryginałem, 
a mniej dziwi, gdyż w takim przekładzie pan ukazuje się 
jako do końca oszukiwany. Trudno bowiem jest pojąć, za 
co mógłby chwalić pan nieuczciwego zarządcę, co naj-
wyżej za obrotność w znalezieniu wyjścia z ciężkiego 
położenia, co nie wydaje się bardzo prawdopodobne. Sto 
beczek oliwy – to około 3800 litrów. Sto korców pszenicy 
to około 1500 litrów (korzec liczył około 15 l). Razem cała 
wartość skreślonego długu była więc ogromna. Nauka 
przypowieści jest jedna i zasadnicza: pochwalony spryt 
przewrotnego włodarza. Nauka jednak przeniesiona zo-
staje na płaszczyznę duchową: takim samym sprytem 
(w sensie umiejętnych zabiegów) winni kierować się ci, 
którzy pragną zdobyć królestwo Boże.

26 nieDZiela ZWykła
– 29 września 2013 r.

czytanie i (am 6, 1a.4–7)

Prorok Amos działający za królów Ozjasza Judzkiego 
(789–783) i Jeroboama II Izraelskiego (783–743) znaczną 
część swoich wystąpień poświęcił sprawom sprawiedli-
wości społecznej. VIII wiek to czas dobrobytu w państwie 
północno-izraelskim, czas wzrostu oligarchii możno-
władców i ucisku biednych. Amos, sam pasterz trzody 
w Tekoa, niedaleko Betlejem, staje się w swych wystąpie-
niach namiętnym rzecznikiem uciskanych i wyzyskiwa-
nych. Dla bogaczy zapowiada prorok wielkie i nadzwy-
czajne kary: szarańczę, suszę i inne klęski żywiołowe.

W zdaniach krótkich i obrazowych Amos przedstawia 
dziś pasożytniczy tryb życia bogaczy. Wspomniana przez 
proroka kość słoniowa i dywany to symbole luksusu, 
w jakim żyją możni. Zaś symbolem próżności i beztroski 
bogaczy jest wino i instrumenty muzyczne, przy których 
trwonią oni beztrosko swój czas.

czytanie ii (1 tm 6, 11–16)

W pasterskim liście do swego ucznia i przyjaciela 
św. Paweł zamieszcza – nie po raz pierwszy zresztą 
w swych pismach – katalog cnót i występków. Dziś czy-
tamy katalog cnót, jakimi ma odznaczać się „człowiek 
Boży” (homo Dei). Katalogi cnót i wad, sporządzane 
przez Pawła, służą wielokrotnie poruszanemu przez 
Apostoła tematowi jego mistyki: człowiek nowy – czło-
wiek stary, bądź: człowiek cielesny – człowiek duchowy. 
Zdobywanie cnót łączy Apostoł ze staraniem i wysił-
kiem. Rzecz charakterystyczna, że ilekroć Paweł mówi 
o postępach duchowych, używa tzw. metafor sporto-
wych. Ukazują nam one Pawła jako człowieka kultury 
hellenistycznej.

W każdej greckiej polis stały obok siebie świątynia, 
teatr i stadion: trzy obiekty warunkujące wszechstron-
ny rozwój człowieka. Stąd w napomnieniach do Tymo-
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Z życia ParaFii sierpień
2013

pokazem filmu pokazującym relację z 30 czerwca br. Na-
stępnie ks. Marcin Idzikowski zaprosił wszystkich zebra-
nych gości, przedstawicieli władz samorządowych, oraz 
Pasterza Diecezji do wysłuchania koncertu i uwielbiania 
Boga poprzez śpiew i modlitwę przed wystawionym 
Najświętszym Sakramentem. Ksiądz Biskup Ordynariusz 
podziękował organizatorom i wszystkim słuchaczom; 
szczególnie serdecznie Ksiądz Biskup podziękował arty-
stom: wokalistom i muzykom, którzy zechcieli podzielić 
się z publicznością swoim talentem. Na zakończenie 
koncertu Pasterz Diecezji udzielił błogosławieństwa 
Najświętszym Sakramentem. 

06.08 – XXV Jubileuszowa 
Pielgrzymka na Jasną Górę.

W święto Przemienia Pańskiego wyruszyła z naszego 
miasta XXV Jubileuszowa Piesza Pielgrzymka na Jasną 
Górę. Mszy Świętej na rozpoczęcie trudu pielgrzymowa-
nia do Matki Bożej Jasnogórskiej przewodniczył Pasterz 
Diecezji. Ksiądz Biskup Ordynariusz w swojej homilii 
mówił o człowieku, chrześcijaninie, który jest w drodze. 
Można by powiedzieć: „Pokaż mi swoją życiową drogę, 
a powiem ci, kim jesteś”. Jak podkreślał Pasterz wyruszyć 
w drogę, to znaczy podjąć zadanie, zmierzać do celu, szu-
kać czegoś, a w przypadku chrześcijanina Kogoś. Pasterz 
przypomniał, że wyruszenie w drogę jest spełnieniem 
polecenia Chrystusa, który posyłając swoich uczniów, dał 
im nakaz rozpowszechniania Jego nauki. Po zakończonej 
liturgii Ksiądz Biskup pobłogosławił woreczki soli, które 
nawiązywały do hasła pielgrzymki i roku duszpasterskie-
go: „Być solą ziemi”. Następnie woreczki z solą zostały 
rozdane wszystkim uczestnikom pielgrzymki. Jak jest to 
w zwyczaju księża biskupi i kapłani odprowadzili pielgrzy-
mów do bram miasta, gdzie Pasterz Diecezji jeszcze raz 
udzielił pielgrzymom błogosławieństwa. W  pielgrzymce 
uczestniczyło ok. 400 pielgrzymów, obecna była również 
grupa osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich. 
Oprócz Biskupa Włocławskiego Mszę Świętą koncelebro-
wali bp Stanisław Gębicki i bp Bronisław Dembowski oraz 
księża z włocławskich parafii, a także kapłani, którzy wraz 
z pielgrzymami wyruszyli na pątniczy szlak. 

14.08 – Koncert „Uwielbienie”
O godzinie 20: 00 w bazylice katedralnej rozpoczął 

się koncert „Uwielbienie”. Pierwotnie koncert ten miał 
się odbyć 30 czerwca br. , jednak został wtedy przerwa-
ny z powodu złej pogody. Koncert rozpoczął się krótkim 
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†  Natalia Joanna Michałowska
†  Józefa Wiśniewska
†  Anna Maria Gostyńska
†  Marianna Barbara Mielcarek
†  Mirosława Danuta Przybylska
†  Jolanta Zofia Zielińska

• Mikołaj Paweł Lewandowski
• Martyna Balczyńska
• Eliza Anna Bauer
• Krystian Ireneusz Staniszewski
• Filip Matuszewski
• Maja Przybyszewska
• Jakub Stefański
• Kaya Jagielska
• Jan Jerzy Zielski
• Mason Sandhu

Serdecznie gratulujemy Rodzicom naszych  
małych Parafian! Niech sakrament chrztu  

stanie się dla nich początkiem przyjaźni  
z Panem Bogiem!

Zmarli:

Najbliższym składamy wyrazy głębokiego 
współczucia, a Osoby Zmarłe polecamy Bożemu 

Miłosierdziu: Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie…

Duszpasterze Parafii Katedralnej we Włocławku

ochrzczeni:

nowożeńcy:

Nowożeńcom składamy serdeczne życzenia! 
Niech dobry Bóg błogosławi Wam na każdy dzień 

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

15.08 – Uroczystość Wniebowzięcia 
Najświętszej Maryi Panny

15 sierpnia w Uroczystość Wniebowzięcia Najświęt-
szej Maryi Panny, Patronki bazyliki katedralnej sumie 
odpustowej przewodniczył ks. bp Stanisław Gębicki. Na 
Eucharystii zgromadzili się: Kapituła Katedralna, profe-
sorowie i moderatorzy WSD, proboszczowie i wikariusze 
włocławskich parafii, siostry zakonne, alumni WSD oraz 
wierni świeccy, władze miasta Włocławka oraz Włocław-
skie Bractwo Kurkowe. W  homilii ks. bp Gębicki zwrócił 
uwagę na znaczenie i rolę Maryi w  życiu każdego czło-
wieka. Przypomniał, że za Jej szczególnym wstawiennic-
twem możemy otrzymać wiele łask. Przypomniał rów-
nież dogmat o Wniebowzięciu Maryi, który w tym dniu 
szczególnie towarzyszy Kościołowi. Na zakończenie Mszy 
św. odpustowej wyruszyła procesja eucharystyczna wo-
kół bazyliki katedralnej, po której ks. bp Stanisław Gebicki 
udzielił błogosławieństwa Najświętszym Sakramentem. 

18.08 – Nabożeństwo  
przy Pomniku Obrońców Wisły

W niedzielę 18 sierpnia br. po południu ks. biskup Wie-
sław Mering przewodniczył Mszy Świętej pod Pomnikiem 
Obrońców Wisły 1920 r. na Włocławskim „Zawiślu” w rocz-
nicę „Cudu nad Wisłą”. Homilię wygłosił dziekan dekana-
tu włocławskiego I ks. Henryk Witczak. Kaznodzieja mó-
wił między innymi o Polakach, którzy oddali swoje życie 
w obronie naszego narodu. Podkreślał, jak wielkie znacze-
nie ma patriotyzm obywateli dla teraźniejszości i przyszło-
ści naszej Ojczyzny. Wezwał także licznie zgromadzonych 
włocławian do tego, aby pamiętali o bohaterach, którzy 
przelali krew za wolność naszego kraju. W obchodach 
upamiętniających wydarzenia wojny polsko-bolszewickiej 
uczestniczyli parlamentarzyści, Prezydent Miasta Włocław-
ka oraz wierni, którzy oddali hołd poległym. 

24.08 – Nadanie sztandaru  
Bractwu Kurkowemu

W sobotę 24 sierpnia br. w bazylice katedralnej odbyła 
się podniosła uroczystość. Włocławskie Bractwo Kurkowe 
otrzymało sztandar. Mszy Świętej przewodniczył ks. bi-
skup Wiesław Mering, a homilię wygłosił ks. prałat Rado-
sław Nowacki. Na Mszy św. był również obecny ks. dziekan 
Henryk Witczak oraz alumni WSD. Kaznodzieja podkreślił 
rolę Włocławskiego Bractwa w życiu społecznym naszego 
miasta i w życiu parafii katedralnej. Dziękował za obecność 
w katedrze na różnych uroczystościach i wszelką okazywa-
ną życzliwość i pomoc. Biskup Ordynariusz poświęcił nowy 
sztandar, a następnie główny przedstawiciel Bractwa Strze-
leckiego przekazał  nowy sztandar Włocławskiemu Bractwu. 

•    Michał Gołębiewski  
     i Małgorzata Paulina Kwaśniewska
•    Rafał Zagrabski  
      i Paulina Węgorowska
•    Tomasz Janicki  

       i Katarzyna Piasecka
• Mariusz Felisiak  

           i Natalia Modrzejewska
• Mariusz Deptulski i Monika Rygileska
• Grzegorz Piotr Urban i Małgorzata Maria Szarek
• Kamil Ryszard Dyrek i Małgorzata Aleksandra Gołębiowska
• Jacek Burmistrzak i Agata Maria Strzechowska
• Artur Zbigniew Pawłowski i Lucyna Agnieszka Sierocka
• Marcin Goolewski i Magdalena Stasiak
• Michał Dawid Zieliński i Katarzyna Anna Pęszyńska
• Marcin Szychulski i Agnieszka Anna Sławińska
• Damian Korpalski i Armida Bednarek
• Sławomir Marian Jarzęcki i Aneta Maria Banasiak
• Marcin Balczyński i Anna Urbańska
• Tomasz Włodarczyk i Katarzyna Trzcińska
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Drogiemu naszemu Solenizantowi, 
 

księdzu prałatowi Radosławowi Nowackiemu
 

pragniemy życzyć, aby Chrystus wspierał Cię swoją mocą 
i zsyłał potrzebne łaski na każdy dzień życia. 

Niech ten szczególny czas, jakim jest Rok Wiary, 
pozwoli Księdzu Prałatowi jeszcze bardziej przybliżyć się 

do Chrystusa i Jego Krzyża a święty patron Księdza Prałata 
ojciec Pio z Pietrelciny wyprasza przez orędownictwo Wniebowziętej Matki 

potrzebne łaski i błogosławieństwo na dalszą duszpasterską pracę

Szczęść Boże

ks. wikariusze
 wraz z wiernymi

Życzenia dla Księdza Prałata  
z okazji imienin
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życie sakramentalne
sakrament cHrZtu śW.
udzielamy 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 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 18.00:
 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, 18.30

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

Pozostałe informacje:
 W pierwszy piątek miesiąca możliwość skorzystania 

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

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

z rodzicami dzieci pierwszokomunijnych

Bazylika Katedralna 
we Włocławku

14.09.2013 r.

Eleni


