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Z naucZania kościoła

Drodzy młodzi:  
Jezus na was liczy

Homilia  
papieża FrancisZka 

wygłoszona podczas 
eucharystii na zakończenie 
śDm, w niedzielę 28 lipca.

Drodzy Bracia i siostry,
Droga młodzieży!

„Idźcie (…) i nauczajcie wszystkie narody”. Tymi słowa-
mi Jezus zwraca się do każdego z was, mówiąc: „Wspa-
niale było uczestniczyć w Światowym Dniu Młodzieży, 
przeżywać wiarę razem z młodymi ludźmi z czterech 
stron świata, ale teraz musisz iść i przekazywać to do-
świadczenie innym”. Jezus Cię wzywa, abyś był uczniem 

pełniącym misję! Co mówi nam Pan dzisiaj, w świetle 
Słowa Bożego, którego wysłuchaliśmy? Co mówi nam 
Pan? Trzy hasła: idźcie, bez obawy, aby służyć.

1) Idźcie. W tych dniach tutaj, w Rio, mogliście przeżyć 
piękne doświadczenie spotkania Jezusa, i to spotkania 
Go wspólnie z innymi, odczuwaliście radość wiary. Ale 
doświadczenie tego spotkania nie może zostać zamknię-
te w waszym życiu czy w małej grupie parafialnej, w ru-
chu, waszej wspólnocie. Byłoby to niczym odcięcie tlenu 
płonącemu ogniu. Wiara jest płomieniem, który staje 
się tym żywszy, im bardziej się nią dzieli, przekazuje, aby 
wszyscy mogli poznać, umiłować i wyznawać Jezusa 
Chrystusa, który jest Panem życia i historii (por. Rz 10, 9).

Jednakże uwaga! Jezus nie powiedział: jeśli chcecie, je-
śli macie czas, idźcie, ale powiedział: „Idźcie (…) i nauczaj-
cie wszystkie narody”. Dzielenie się doświadczeniem 
wiary, dawanie świadectwa wiary, głoszenie Ewangelii 
jest poleceniem, które Pan daje całemu Kościołowi, także 
tobie. Jest to nakaz, który nie wynika jednak z woli pano-
wania czy z woli władzy, ale z siły miłości, z faktu, że Je-
zus pierwszy przyszedł do nas i dał nam nie trochę siebie, 
lecz dał nam całego siebie, On dał swoje życie, aby nas 
zbawić i ukazać nam miłość i miłosierdzie Boga. Jezus 
nie traktuje nas jak niewolników, ale jak osoby wolne, jak 
przyjaciół, braci. Nie tylko nas posyła, ale nam towarzy-
szy, zawsze jest przy nas w tej misji miłości.

Gdzie nas posyła Jezus? Nie ma granic, nie ma ograni-
czeń: posyła nas do wszystkich. Ewangelia jest dla wszyst-
kich, a nie dla niektórych. Nie jest tylko dla tych, którzy 
wydają się nam bliżsi, bardziej otwarci, bardziej przyjaź-
ni. Jest dla wszystkich. Nie bójcie się iść i nieść Chrystusa 
w każde środowisko, aż na peryferie egzystencjalne, także 
do tych, którzy wydają się najbardziej oddaleni, najbar-
dziej obojętni. Pan poszukuje wszystkich, pragnie, aby 
wszyscy poczuli ciepło Jego miłosierdzia i Jego miłości.

W szczególności chciałbym, aby to polecenie Chry-
stusa: „Idźcie”, zabrzmiało w was, młodych Kościoła 
w  Ameryce Łacińskiej, zaangażowanych w promowaną 
przez biskupów misję kontynentalną. Brazylia, Ameryka 
Łacińska, świat potrzebują Chrystusa! Św. Paweł mówi: 
„Biada mi (…), gdybym nie głosił Ewangelii” (1 Kor 9, 16). 
Ten kontynent otrzymał przesłanie Ewangelii, które na-
znaczyło jego drogę i przyniosło wiele owoców. Teraz to 
głoszenie jest powierzone również wam, aby zabrzmiało 
z nową siłą. Kościół was potrzebuje, potrzebuje cechu-
jącego was entuzjazmu, kreatywności i radości. Wielki 
apostoł Brazylii bł. Józef Anchieta wyruszył na misję, 
gdy miał zaledwie dziewiętnaście lat. Czy wiecie, co jest 
najlepszym narzędziem do ewangelizowania młodych 
ludzi? Inny młody człowiek. Oto droga, którą wszyscy po-
winniście iść!

2) Bez obawy. Ktoś mógłby pomyśleć: „Nie mam spe-
cjalnego przygotowania, jak mogę iść i głosić Ewange-
lię?". Drogi przyjacielu, twój lęk nie różni się zbytnio od 
lęku, jaki ogarnął Jeremiasza − słyszeliśmy w czytaniu – 
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gdy został powołany przez Boga, aby był prorokiem. „Ach, 
Panie Boże, przecież nie umiem mówić, bo jestem mło-
dzieńcem!”. Bóg mówi również do was to, co powiedział 
Jeremiaszowi: „Nie lękaj się (…), bo jestem z tobą, by cię 
chronić” (Jr 1, 6. 8). On jest z nami!

„Nie lękaj się”. Kiedy idziemy głosić Chrystusa, On 
sam idzie przed nami i nas prowadzi. Wysyłając swo-
ich uczniów na misję, obiecał: „Ja jestem z wami przez 
wszystkie dni” (Mt 28, 20). Prawda ta dotyczy także nas! 
Jezus nigdy nikogo nie zostawia samym! Zawsze nam 
towarzyszy.

Jezus zresztą nie powiedział: „idź”, ale „idźcie”. Jeste-
śmy posłani razem. Drodzy młodzi, odczuwajcie, że w tej 
misji towarzyszy wam cały Kościół, a także świętych 
obcowanie. Kiedy wspólnie podejmujemy wyzwania, 
wówczas jesteśmy mocni, odkrywamy zasoby, których 
posiadania nie byliśmy świadomi. Jezus nie powołał 
apostołów do życia w izolacji, ale powołał ich, aby two-
rzyli grupę, wspólnotę. Chciałbym zwrócić się także do 
was, drodzy kapłani, którzy wraz ze mną koncelebruje-
cie tę Eucharystię: przybyliście, by towarzyszyć waszej 
młodzieży, i jest to piękne, dzielenie tego doświadczenia 
wiary! Z pewnością wszystkich was odmłodził. Człowiek 
młody zaraża młodością. Ale jest to tylko pewien etap 
drogi. Wciąż towarzyszcie im wielkodusznie i z radością, 
pomagajcie im aktywnie uczestniczyć w życiu Kościoła. 
Niech nigdy nie czują się sami! W tym miejscu pragnę 
z serca podziękować grupom z duszpasterstwa młodzie-
ży, ruchom i nowym wspólnotom, które towarzyszą mło-
dym w ich doświadczeniu bycia Kościołem, tak twórczo 
i tak odważnie. Kontynuujcie i nie lękajcie się!

3) Ostatnie hasło: aby służyć. Na początku Psalmu, któ-
ry odśpiewaliśmy, znajdują się następujące słowa: „Śpie-
wajcie Panu pieśń nową” (96 [95], 1). Jaka jest ta nowa 
pieśń? Nie chodzi o słowa ani o melodię, ale o śpiew wa-
szego życia, pozwolenie, aby nasze życie utożsamiało się 
z życiem Jezusa, podzielanie Jego uczuć, Jego myśli, Jego 
działania. A życie Jezusa jest życiem dla innych, życie Je-
zusa jest życiem dla innych. Jest życiem posługi.

Św. Paweł, jak usłyszeliśmy przed chwilą w czytaniu, 
mówi: „Stałem się niewolnikiem wszystkich, aby tym 
liczniejsi byli ci, których pozyskam” (1 Kor 9, 19). Aby 
głosić Jezusa, Paweł stał się „sługą wszystkich”. Ewan-
gelizacja jest dawaniem osobiście świadectwa o miłości 
Boga, jest przezwyciężaniem naszych egoizmów, jest słu-
żeniem, pochylając się, żeby umywać nogi naszym bra-
ciom, tak jak to czynił Jezus.

Trzy wyrażenia: Idźcie, bez obawy, aby służyć. Idźcie, 
bez obawy, aby służyć. Postępując zgodnie z tymi trzema 
krokami, doświadczycie, że ten, kto ewangelizuje, jest 
ewangelizowany, kto przekazuje radość wiary, otrzymu-
je więcej radości. Drodzy młodzi, gdy wrócicie do swoich 
domów, nie bójcie się być wielkoduszni dla Chrystusa, 
dawać świadectwo o Jego Ewangelii. W pierwszym czy-
taniu, kiedy Bóg posyła proroka Jeremiasza, daje mu siłę, 

by „wyrywał i obalał, by niszczył i burzył, by budował 
i  sadził” (por. Jr 1, 10). Tak też jest w waszym przypad-
ku. Niesienie Ewangelii jest niesieniem mocy Boga, aby 
wykorzeniać i niszczyć zło i przemoc, aby burzyć i obalać 
bariery egoizmu, nietolerancji i nienawiści, aby budować 
nowy świat. Drodzy młodzi, Jezus Chrystus na was liczy! 
Kościół na was liczy! Papież na was liczy! Maryja, Mat-
ka Jezusa i nasza Matka, niech was zawsze otacza swoją 
czułą miłością: „Idźcie (…) i nauczajcie wszystkie narody”. 
Amen.

pierwsZa encyklika  
na cZtery ręce.  

lumen FiDei  
papieża FrancisZka 

i BeneDykta XVi

Pierwsza encyklika papieża Franciszka „Lumen fidei” 
ma niezwykły charakter. Już sam fakt, że pracę nad nią 
rozpoczął Benedykt XVI, a podjął papież przybyły do 
Wiecznego Miasta „z krańców świata”, wskazuje, jak 
bardzo Następca Piotra postrzega siebie w długim sze-
regu Biskupów Rzymu, w jednej i tej samej posłudze 
„utwierdzania braci w tym niezmierzonym skarbie, ja-
kim jest wiara, którą Bóg daje jako światło na drodze 
każdego człowieka” (n.7). Wskazuje też na przyczyny bo-
lączek, jakie przeżywa człowiek współczesny, zagrożenia 
dla cywilizacji. Encyklika „Lumen fidei”, składa się z czte-
rech podpunktów.

Już samo stwierdzenie, że „wiara jest światłem” stanowi 
swego rodzaju polemikę z myślą oświeceniową, klasyfiku-
jącą wiarę w okolicach obskurantyzmu. Ojciec Święty przy-
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„Wiara chrześcijańska skoncentrowana jest na Chry-

stusie, jest wyznawaniem, że Jezus jest Panem i że Bóg 
wskrzesił Go z martwych”− podkreśla Ojciec Święty. Za-
znacza, że dzieje Jezusa są pełnym objawieniem wiarygod-
ności Boga. „W miłości Bożej, objawionej w Jezusie, wiara 
dostrzega fundament, na którym opiera się rzeczywistość 
i jej ostateczne przeznaczenie” (n.15). Jego śmierć za czło-
wieka jest najwyższym dowodem wiarygodności miłości 
Chrystusa. „Przez kontemplowanie śmierci Jezusa umac-
nia się wiara, otrzymując olśniewające światło, gdy jawi 
się ona jako wiara w Jego niewzruszoną miłość ku nam, 
zdolną wejść w śmierć, aby nas zbawić” (n.16) – zaznacza 
papież Franciszek. Dodaje, że „wiara nie tylko patrzy na 
Jezusa, ale patrzy z punktu widzenia Jezusa, Jego oczami: 
jest uczestnictwem w Jego sposobie patrzenia”(n. 18). Nie 
oddala nas ona od rzeczywistości, ale „pozwala nam pojąć 
jej najgłębsze znaczenie, odkryć, jak bardzo Bóg kocha ten 
świat i wciąż kieruje go ku sobie; powoduje to, że chrześci-
janin angażuje się coraz bardziej i mocniej przeżywa swoją 
wędrówkę na ziemi” (tamże).

Papież Franciszek dostrzega konieczność przeciwstawie-
nia się kryzysowi prawdy, prowadzącemu do relatywizmu, 
w którym nie interesuje już pytanie o prawdę wszystkiego, 
będące w gruncie rzeczy także pytaniem o Boga. Wska-
zuje, że „wiara bez prawdy nie zbawia, nie daje pewności 
naszym krokom» (n. 24). Dodaje, iż nie można rozdzielać 
miłości i prawdy. „Kto kocha, rozumie, że miłość jest do-
świadczeniem prawdy, że to ona otwiera nasze oczy, by-
śmy mogli zobaczyć całą rzeczywistość w nowy sposób, 
w  jedności z  kochaną osobą» (n. 27). Miłość, jeśli oparta 
jest na prawdzie, może przetrwać ulotność chwili i pozo-
stać mocna. Prawdziwa miłość jednoczy wszystkie wy-
miary naszej osoby i staje się nowym światłem na drodze 
prowadzącej do życia wielkiego i pełnego. Ojciec Święty 
podkreśla ponadto, że wiara jest syntezą słuchania i wi-
dzenia, wychodząc od konkretnej osoby Jezusa Chrystusa. 
„Prawda, jaką przed nami odsłania wiara, jest prawdą sku-
pioną na spotkaniu z Chrystusem, na kontemplacji Jego 
życia, na dostrzeganiu Jego obecności” (n. 30) - zaznacza.

Oddzielny paragraf papież poświęca relacji między wia-
rą a rozumem i nauką. Jest przekonany, że światło miło-
ści, właściwe wierze, może rozjaśnić pytania o prawdę, 
zadawane przez nasze czasy. Przypominając encyklikę bł. 
Jana Pawła II „Fides et ratio”, zaznacza, że „wiara wywie-
ra dobroczynny wpływ na spojrzenie nauki: zaprasza ona 
uczonego, by pozostał otwarty na rzeczywistość z całym 
jej niewyczerpanym bogactwem. Człowiek wierząc, nie 
jest arogancki − przeciwnie, prawda daje mu pokorę, bo 
wie on, że to nie my ją posiadamy, ale to ona nas bierze 
w posiadanie. Nie powodując bynajmniej usztywnienia 
postaw, pewność wiary nakazuje nam wyruszyć w drogę 
i umożliwia dawanie świadectwa i dialog ze wszystkimi” 
(n. 34). Wiara pobudza zmysł krytyczny, ponieważ nie po-
zwala, by badania zadowalały się swymi formułami, i po-
maga im zrozumieć, że natura jest zawsze większa. 

pomina, że określeniem „światło wiary” posługiwano się 
od samych początków Kościoła. Nie jest ono zaczerpnięte 
z pogańskiego kultu boga Słońca, Solinvictus, przyzywane-
go o świcie, który nie był w stanie przeniknąć do wszystkich 
ludzkich mroków. „Kto wierzy, widzi; widzi dzięki światłu 
oświecającemu cały przebieg drogi, ponieważ przychodzi 
ono do nas od zmartwychwstałego Chrystusa” (n.1). 

Papież zauważa, że nie brak ludzi utrzymujących, że jest 
to światło złudne, ograniczające czy utrudniające pozna-
nie i drogę ku przyszłości, którego nie można zapropono-
wać jako obiektywne, wspólne światło oświecające drogę. 
Cytuje klasyka myśli ateistycznej, Friedricha Nietzschego, 
przeciwstawiającego wiarę poszukiwaniu prawdy, czy 
myślicieli oświeceniowych, pojmujących wiarę jako wyraz 
ślepego uczucia czy też subiektywnego „ja”. Prowadzi to 
jednak do sytuacji, kiedy „nie można odróżnić dobra od zła, 
drogi prowadzącej do celu od drogi, na której błądzimy bez 
kierunku”(n.3). „Dlatego trzeba odzyskać światło wiary, ro-
dzącej się ze spotkania z Bogiem żywym, który nas wzywa 
i ukazuje nam swoją miłość”( n 4). Z jednej strony jest ona 
światłem pamięci o życiu Jezusa, a jednocześnie − ponie-
waż Chrystus zmartwychwstał i przeprowadza nas poza 
próg śmierci − jest ona „światłem bijącym z przyszłości, 
które otwiera przed nami wielkie horyzonty i kieruje nas 
poza nasze odosobnione «ja» ku szerokiej komunii” (tam-
że) – pisze papież Franciszek.

Ojciec Święty przypomina, iż obecny Rok Wiary został 
zainaugurowany w 50. rocznicę otwarcia II Soboru Waty-
kańskiego i wbrew jego krytykom wskazuje, że „był on So-
borem o wierze, ponieważ wezwał nas, byśmy w centrum 
naszego życia kościelnego i osobistego postawili prymat 
Boga w Chrystusie. Kościół nie zakłada bowiem nigdy wia-
ry jako faktu oczywistego, lecz jest świadomy, że ten Boży 
dar trzeba karmić i umacniać, by nadal wskazywał mu 
drogę. Sobór Watykański II ukazał blask wiary w ludzkim 
doświadczeniu, przemierzając tym samym drogi współ-
czesnego człowieka” (n. 6).

Fragment mówiący o wierze Izraela papież Franciszek 
wykorzystuje, by wskazać na zagrożenia niewiary, bałwo-
chwalstwa. „Zamiast wierzyć w Boga, człowiek woli czcić 
bożka, którego oblicze można utrwalić i którego pocho-
dzenie jest znane, bo został przez nas uczyniony. W przy-
padku bożka nie ma niebezpieczeństwa ewentualnego 
powołania, które wymagałoby wyrzeczenia się własnego 
poczucia bezpieczeństwa, ponieważ bożki «mają usta, ale 
nie mówią» (Ps 115, 5). Rozumiemy więc, że bożek jest pre-
tekstem do tego, by postawić samych siebie w centrum 
rzeczywistości, adorując dzieło własnych rąk” (n. 13). Pro-
wadzi to człowieka do zagubienia, utraty celu, chaosu. Na-
tomiast „wiara jest odsuwaniem się od bożków, by powró-
cić do Boga żywego dzięki osobistemu spotkaniu. Wierzyć 
to znaczy powierzyć się miłosiernej miłości, która zawsze 
przyjmuje i przebacza, wspiera i ukierunkowuje egzysten-
cję, okazuje się potężna w swej zdolności prostowania wy-
paczeń naszej historii”(tamże) − przypomina Ojciec Święty. 
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Homilia 
Biskupa ordynariusza

Homilia ks. Bp. 
wiesława meringa 

wygłoszona w święto 
województwa kujawsko- 
-pomorskiego – toruń,  

7 Vi 2013 r.
najczcigodniejszy księże Biskupie andrzeju, 
pasterzu świętego kościoła toruńskiego, 
Dostojny księże Biskupie Janie, 
wszyscy Drodzy siostry i Bracia!

Dzień Województwa, w którym mieszkamy, które stano-
wimy i które tworzymy, dzień tak bardzo kojarzony z nieza-
pomnianej pamięci Ojcem Świętym bł. Janem Pawłem II 
– bezustannie ten fakt przewijał nam się dzisiaj w różnych 
wystąpieniach w czasie uroczystej sesji Sejmiku Wojewódz-
twa – dzisiaj skojarzony także z mocarnymi postaciami: bł. 
Wincentego Frelichowskiego i bł.  ks. Jerzego Popiełuszki, 
dwóch prezbiterów, kapłanów, Bożych bohaterów, niesły-
chanie ważnych dla naszych splątanych dróg. Obecność 
Mamy Księdza Jerzego – Pani Marianny, której Samorząd 

Województwa przyznał piękny tytuł, obecność – nie wa-
ham się tego powiedzieć – świętej matki świętego kapłana. 
Jakże to jest wyjątkowa dla nas wszystkich i znacząca sytu-
acja. Właśnie obecność matki każe nam rozpocząć nasze 
rozważania od domu. Dom bowiem, jeżeli nie jest kochany, 
jeżeli nie jest nam najbliższy, jak może nauczyć nas miłości 
do Ojczyzny, do miasta, do kontynentu? Jeżeli dom nie bę-
dzie przesiąknięty miłością, po cóż właściwie istnieje? Gdzie 
uczyli się świętości bez słów ksiądz Jerzy, ksiądz Wincenty, 
jeśli nie przy sercach swoich matek? Czy syn będzie święty, 
jeżeli zabraknie obok niego świętej obecności jego matki?

Domem człowieka – przypominał to kilka razy w różnych 
swoich publikacjach ks. Janusz Stanisław Pasierb, w którego 
ukochanym mieście, tak nawiasem mówiąc, jesteśmy – jest 
jego świat, jego rodzina, jego naród, ojczyzna, Kościół, ludzie, 
przyroda, zwierzęta, a nawet rzeczy. One nie są tylko naszą 
własnością. To właśnie nasza chęć, nasze pragnienie posia-
dania niszczy zarówno świat ludzi, jak i świat rzeczy. Kiedy 
czujemy się odpowiedzialni za świat, kraj, dom, za atmosferę 
tego domu, to sobie uświadamiamy, że w każdym normal-
nym domu zawsze coś trzeba poprawiać, ulepszać, doskona-
lić. Choć równocześnie musimy być świadomi, że nie da się 
zbudować raju, czegoś doskonałego na Ziemi. Doświadcze-
nia Europejczyków w tym zakresie są szczególnie bolesne.

Prawdziwym domem człowieka jest drugi człowiek. 
Mieszkamy w ludziach, dlatego tak nas boli każde rozsta-
nie, boli nas samotność, boli nas zwłaszcza śmierć tych, 
których kochaliśmy. Ale człowiek jest również domem Boga 
i odwrotnie, Bóg jest prawdziwym i ostatecznym Domem 
człowieka. Ludzie, w których mieszkamy, ludzie, którym Bóg 
kazał nas kochać, ludzie, których kochamy, to jest prawdzi-
wy dowód na to, że Bóg buduje dla nas dom wieczny prze-
niknięty, będący tak jak On, samym Światłem i samym Po-
kojem. Ostateczną perspektywę i pociechę w tym zakresie 
niosą słowa ostatniego rozdziału Apokalipsy, które prezbi-
terzy, siostry, diakoni odmawiają w każdą niedzielę: „Słudzy 
Pana będą oglądać Jego oblicze, a imię Jego na ich czołach. 
I odtąd już nocy nie będzie. I nie potrzeba im światła lampy 
i światła słońca, bo Pan Bóg będzie świecił nad nimi, a oni 
będą królować na wieki”. Budujmy dom napełniony miło-
ścią, tzn. napełniony samym Bogiem, jeżeli chcemy trwać 
wiecznie w radości i pokoju. Jakże to jest istotne przypo-
mnienie w dniu, w którym obchodzimy uroczystość Naj-
świętszego Serca naszego Pana.

Dom to jest ta pierwsza, najbliższa nam płaszczyzna i ze-
spół domów, tak rozumianych jak to sobie próbowaliśmy 
powiedzieć, tworzy ojczyznę, kraj. Nasze dzisiejsze święto-
wanie zbiega się z  niedawną informacją o otwarciu drogi 
prowadzącej ku beatyfikacji Księdza Kardynała Stefana 
Wyszyńskiego – Prymasa Tysiąclecia. Zauważyliście pewnie, 
Siostry i Bracia, że nie za wiele mówi się dzisiaj o Księdzu 
Kardynale. On nie jest jakoś szczególnie modny, nie powo-
łujemy się na jego wypowiedzi, nie sięgamy do jego książek, 
do jego tekstów. To był włocławski prezbiter, wyświęcony 
w katedrze włocławskiej, czyli ktoś bardzo nasz, właśnie 
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z  tego województwa – dzisiaj kujawsko-pomorskiego. Był 
redaktorem naczelnym najstarszego teologicznego pisma 
w języku polskim „Ateneum Kapłańskiego”. Uczył miłości 
do Polski, do Narodu, do Ojczyzny. Wiele razy przypominam 
moim słuchaczom wypowiedź Księdza Kardynała Wyszyń-
skiego: „Kocham Ojczyznę bardziej niż własne serce”. Ileż to 
trzeba mieć miłości do swojej ziemi, do swojego kraju, na-
rodu? „Pierwsza po Bogu miłość – mówi ks. kard. Wyszyń-
ski – należy się ojczyźnie i pierwsza po Bogu służba należy 
się dzieciom własnego narodu”. Ksiądz Kardynał widział 
niebezpieczeństwa, które nam trzydzieści, czterdzieści lat 
temu wydawały się jeszcze abstrakcją, wydawały się odle-
głe. Teraz – 30 lat po jego śmierci – uświadamiamy sobie, 
że przecież pierwsze zadanie, jakie nam stawiał, pierwsze 
zadanie, na które kładł nacisk, to była obrona rodziny. Wła-
śnie dzisiaj nie ma tak zagrożonej instytucji jak rodzina. I nie 
dzieje się to przez przypadek, bo rodzina to też jest wielki 
symbol domu. 

Za kolejne ważne zadanie uznawał obronę ludzkiego ży-
cia. Jak ono potaniało w naszych czasach, jak się je lekce-
waży! Obrona ludzkiej godności – przestało nam chyba na 
tej ludzkiej godności zależeć, dlatego tak łatwo się godzimy 
na ignorancję, zarozumiałość, niedostrzeganie i niszczenie 
praw przysługujących ludzkiej osobie. 

Prymas Tysiąclecia wołał, by bronić wartości chrześcijań-
skich w życiu publicznym. Wymieniłem tylko te cztery, jak-
by największe troski Księdza Kardynała, najbardziej dzisiaj 
zagrożone. Pyta w programie telewizyjnym Pani Profesor 
od etyki: „bardzo bym chciała wiedzieć, jakie to są te chrze-
ścijańskie wartości”? Odpowiadam, Droga Pani Profesor: „te 
wartości mają konkretną twarz, oczy, czoło, brwi, usta i moż-
na się wpatrzeć w tę twarz z odległości metra, np. w Mano-
pello bardzo łatwo je zidentyfikować, bo największą warto-
ścią chrześcijaństwa jest przecież Nasz Pan, Jezus Chrystus”. 

Fundamentem i podstawą wartości jest Boże Prawo. 
Tam, gdzie nie panuje Boże Prawo, gdzie ono nie rządzi, po-
jawia się – jak ostrzegał Benedykt XVI – państwo zbójeckie. 
Ponieważ jeden jest Bóg, dlatego i prawo, jakie On dał, jest 
tylko jedno. Chyba, że ktoś wyznaje wielobóstwo, że uznaje 
oprócz Boga innych bogów: boga kariery, znaczenia, pienią-
dza, a nawet popularności sondażowej. I wtedy jest kłopot 
i z domem, i z krajem, z ojczyzną i kontynentem. Bez fun-
damentów, bez korzeni, bez Bożego Prawa, jak ma istnieć 
którakolwiek z tych rzeczywistości? Naprawdę bez Dekalo-
gu lepiej wiodłoby się człowiekowi? Bywały ustroje, które 
w miejsce Dekalogu wprowadzały swój własny, wymyślony 
przez siebie dekalog. Już zapomnieliśmy? Dom, kraj, konty-
nent – gdzie byłaby Europa, gdyby u jej początków nie stał 
Chrystus i Jego Prawo? 

Goethe – wielki poeta, pisarz, ale ani katolik, ani szcze-
gólnie gorliwy chrześcijanin – powiedział, że Europę stwo-
rzyły pielgrzymki. Myślał konkretnie o Santiago w Hiszpanii, 
o  pielgrzymkach do grobu św. Apostoła Jakuba. W 2003 
roku, kiedy decydowało się nasze wejście do Unii Europej-
skiej, zachęcał nas do kroku w tę stronę Jan Paweł II. Ale my-

ślał o Europie, która nie usunie, ale odkryje na nowo swoje 
chrześcijańskie korzenie. Tylko taka Europa może stanąć na 
wysokości wielkich wyzwań trzeciego tysiąclecia – mówił 
Jan Paweł II. Jakie to są wyzwania? – pokój, dialog między 
kulturami i  religiami, ochrona stworzenia. Nie przypomi-
nam tego, by wykpić takie czy inne, niezbyt mądre wypo-
wiedzi polityków. Przypominam, bo wiem, że drzewo, kwiat, 
roślina, pozbawione korzenia umierają. Dom bez funda-
mentów po prostu się wali. 

Czytamy w aktualnych informacjach na temat Kościo-
ła, że on rośnie, że wzrasta liczba księży, coraz liczniejsi są 
w świecie chrześcijanie – i to są fakty. Tylko w Europie jest 
inaczej. Wynika z tego, że Kościół doskonale radzi sobie bez 
Europy. Ale my powinniśmy pewnie zapytać, czy Europa po-
zostanie ta sama bez chrześcijaństwa, bez Chrystusa, bez 
Bożego Prawa? Pytam, Siostry i Bracia, z lękiem i obawą. 
Podkreśla się dzisiaj, że brakuje na naszym kontynencie cha-
ryzmatycznych przywódców, że są dziwaczne groszoroby, 
wpatrzone w zbliżające się wybory, w słupki popularności, 
obrzucające się nawzajem inwektywami, których nigdy nie 
słyszeliśmy wcześniej. Gdzie się podziali wizjonerzy, twórcy 
zjednoczonej Europy? Robert Schuman, Alcide de Gasperi, 
ojcowie założyciele Unii Europejskiej, których procesy beaty-
fikacyjne już zostały otwarte. Gdzie są ich następcy? Kogo 
wybieramy? Ciągle się martwią, że Kościół pozbawiony jest 
przywódców w Polsce. Od śmierci Jana Pawła II nieustan-
nie nam to przypominają: „umarł Kardynał Wyszyński, 
umarł Jan Paweł II, Kościół się miota, stracił swoich wielkich 
przywódców”! Ale chciałbym powiedzieć, że przywódca Ko-
ścioła zupełnie się nie zmienił. Do tego, kto jest przywódcą, 
prowadził nas Jan Paweł II, Kardynał Wyszyński – nie siebie 
stawiali na pierwszym miejscu, tylko Chrystusa, bo to jest 
jedyny prawdziwy Wódz, Przywódca Kościoła, a Jego nauka 
w ciągu stuleci zupełnie się nie zmieniła.

My dzisiaj mamy polityków zabawnych, tych, którzy za-
miast zająć się ludzką biedą, bezrobociem, niegospodarno-
ścią, kryzysem w rozmaitych obszarach społecznego życia, 
zajmują się sobą. Pojawiają się rozmaite „Gender-ciotki”, 
jak je nazwała jedna z naszych gazet, lansujące w Polsce 
jednopłciowe związki, lansujące in vitro, tak jakby człowiek 
mógł przychodzić na świat i byłoby to dla niego korzystne 
i normalne w szkle, w probówce. In vitro, które przynosi 
miliardy dolarów zysku, ale przecież opłacanych śmiercią, 
zabijaniem dzieci tuż po poczęciu! Czytaliście w ubiegłym 
tygodniu o procesie lekarza – czy to można nazwać kogoś 
takiego lekarzem? – który dzieci tuż po narodzeniu przeci-
nał nożyczkami, łamiąc im kręgosłupy. To teraz nazywa się 
postępowością, modą, to jest byciem „na fali”. Nie chcemy 
zniszczyć Europy, kochamy ją, dlatego nazywamy sobie po 
imieniu to wszystko, co jest zagrożeniem jej rozwoju, jej 
szczęścia, jej pomyślności. 

Raz jeszcze zacytuję Jana Pawła II: „Dlaczego nazywamy 
pewne trudne sytuacje po imieniu? Bo to jest mój dom – 
ta Polska, bo to jest moja Ojczyzna”. Chcemy dla tej naszej 
Ojczyzny powietrza i światła, a źródłem tego światła jest 
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Ewangelia Jezusa i ludzie, którzy nią żyją – święci, tak jak 
ksiądz Jerzy Popiełuszko, tak cudownie łączący Wojewódz-
two Kujawsko-Pomorskie w całość wierną wartościom; jak 
ksiądz Wincenty Frelichowski. Święci nasi patronowie – oni 
są potrzebni młodym, oni tak są potrzebni harcerzom, ale 
także dorosłym, żeby podpowiadali nam drogi rozwoju, 
żeby przypominali o konieczności zakotwiczenia w Jezusie, 
w Ewangelii, w Jego Kościele. Ksiądz Jerzy i ksiądz Wincen-
ty dowodzą, że to możliwe. Europa nie musi iść drogą ku 
przepaści! Może ta zarozumiałość i  arogancja rządzących 
Europą przebudzi nas i nasze sumienia? Bóg upomni się 
o swoich, zwłaszcza biednych, małych, lekceważonych i po-
gardzanych!

Zbliżam się do końca tego rozważania, ale chcę jeszcze 
przypomnieć: w latach osiemdziesiątych – ci, którzy wtedy 
żyli, doskonale to pamiętają – bardzo modny stał się wiersz 
Czesława Miłosza „Który skrzywdziłeś”. Dzisiaj jakoś tego 
wiersza się nie uświadczy. Po trzydziestu latach przestał być 
potrzebny: 

Który skrzywdziłeś człowieka prostego, 
Śmiechem nad krzywdą jego wybuchając, 
Gromadę błaznów koło siebie mając
Na pomieszanie dobrego i złego,

Choćby przed tobą wszyscy się kłonili, 
Cnotę i mądrość tobie przypisując, 
Złote medale na twoją cześć kując, 
Radzi że jeszcze jeden dzień przeżyli, 

Nie bądź bezpieczny. Poeta pamięta. 
Możesz go zabić – narodzi się nowy. 
Spisane będą czyny i rozmowy.

Lepszy dla ciebie byłby świat zimowy 
I sznur i gałąź pod ciężarem zgięta.

Nie wolno lekceważyć prostego człowieka, jego praw, 
jego oczekiwań, jego wyborów, bo nieskończoną godność 
człowiekowi dał Bóg, który go stworzył. Dlatego nie prze-
staniemy nigdy upominać się o  prawa ludzi wierzących 
w kraju. Dlatego zawsze będziemy zabiegali o to, by ponad 
dwa miliony ludzi w Polsce miało prawo oglądać Telewizję 
TRWAM i słuchać komentarzy w innym niż obowiązujący 
styl duchu. „Na co nam bowiem – mówił Jan Paweł II – mó-
wienie, pisanie, media, jeśli słowa będą nie po to, by szukać, 
wyrażać i dzielić się prawdą?” Dom, mój kraj, naród, Ojczy-
zna, mój kontynent z tak cudowną inspiracją Ewangelii, ze 
sztuką, muzyką, rzeźbą, architekturą, ze świętymi – tymi 
przyjaciółmi Boga, którzy ukazują nam sens, dobro, spra-
wiedliwość, ofiarę i służbę; którzy wnoszą światło w ludzką 
pychę, głupotę i ignorancję. Światło jaśniejsze jest od nocy, 
nadzieja większa niż rozpacz, przebaczenie jest potężniejsze 
od zemsty, a życie w nieskończoność pewniejsze od śmierci. 

Jezu, Blasku, Nadziejo, Życie nasze – przyjdź i pozostań 
z nami: Mane nobiscum Domine Jezu. Amen.

+Wiesław Mering, Biskup Włocławski

kościół i świat

polsko-ukraińska 
DeklaracJa w sprawie 

poJeDnania
Wspólna deklaracja Kościołów rzymsko- i grecko-

katolickiego w Polsce i na Ukrainie została podpisa-
na 5 lipca 2013 r. w Warszawie. „Wiemy, że chrześci-
jańska ocena zbrodni wołyńskiej domaga się od nas 
jednoznacznego potępienia i przeproszenia za nią” 
− stwierdza ten historyczny dokument, ogłaszany 
w przededniu 70. rocznicy czystek etnicznych, a będą-
cy kontynuacją procesu polsko-ukraińskiego pojedna-
nia rozpoczętego z inicjatywy Kościołów przed 25 laty.

Podpisy pod nim uroczyście, na sali obrad plenar-
nych Konferencji Episkopatu Polski w Warszawie 
złożyli: abp Światosław Szewczuk − metropolita ki-
jowsko-halicki, zwierzchnik Ukraińskiego Kościoła 
Greckokatolickiego, abp Józef Michalik − metropoli-
ta przemyski obrządku łacińskiego, przewodniczący 
Konferencji Episkopatu Polski, abp Mieczysław Mo-
krzycki − metropolita lwowski obrządku łacińskiego, 
przewodniczący Konferencji Episkopatu Rzymskoka-
tolickiego Ukrainy oraz abp Jan Martyniak − metro-
polita przemysko-warszawski Kościoła greckokatolic-
kiego w Polsce. W podpisanej deklaracji czytamy, że 
„chrześcijańska ocena zbrodni wołyńskiej domaga się 
od nas jednoznacznego potępienia i przeproszenia za 
nią. Autorzy dokumentu przypominają, że „ofiarami 
zbrodni i czystek etnicznych stały się dziesiątki tysię-
cy niewinnych osób, w tym kobiet, dzieci i starców, 
przede wszystkim Polaków, ale także Ukraińców, oraz 
tych, którzy ratowali zagrożonych sąsiadów i krew-
nych”, a „ofiara ich życia wzywa nas do szczególnie 
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głębokiej refleksji, do gorliwej modlitwy o odpuszcze-
nie grzechów i przebaczenie, a także o łaskę stawania 
w prawdzie wobec Boga i ludzi”.

W związku z tym kierowana jest do Boga wspól-
na prośba o przebaczenie w duchu słów Modlitwy 
Pańskiej: „Odpuść nam nasze winy, jako i my odpusz-
czamy naszym winowajcom”. Później następuje obu-
stronne wyznanie win i prośba o wybaczenie. Abp 
Szewczuk, nawiązując do słów kard. Lubomira Huza-
ra z 2001 r., że „niektórzy synowie i córki Ukraińskiego 
Kościoła Greckokatolickiego wyrządzali zło – niestety 
świadomie i dobrowolnie – swoim bliźnim z własne-
go narodu i z innych narodów”, kieruje do Braci Po-
laków słowa przeproszenia za zbrodnie popełnione 
w 1943 r. Z kolei abp Michalik deklaruje, że „przepro-
szenia i prośby o wybaczenie wymaga postawa tych 
Polaków, którzy wyrządzali zło Ukraińcom i odpowia-
dali przemocą na przemoc”. Apelują też o godne upa-
miętnienie ofiar w miejscach ich śmierci i największe-
go cierpienia. Oddają też hołd i część pamięci „tych 
Ukraińców i Polaków, którzy ryzykując życiem, ratowa-
li bliźnich przed zagładą lub też w inny sposób stawali 
w ich obronie w tych dramatycznych czasach”.

Ostatni fragment Deklaracji poświęcony jest 
współpracy w przyszłości, do czego niezbędne jest 
wzajemne pojednanie, umożliwiające narodom 
współpracę na płaszczyźnie nie tylko religijnej, ale 
i politycznej. „Uważamy też, że współpraca wolnej 
Polski z wolną Ukrainą jest niezbędna, by w tej czę-
ści Europy panował pokój, ludzie cieszyli się wolno-
ścią religijną, a prawa człowieka nie były zagrożone” 
- deklarują biskupi. Dostrzegają też pilną potrzebę 
„wspólnego świadectwa chrześcijan z Polski i Ukrainy 
w jednoczącej się Europie”, gdyż „wspólnie stajemy 
w obliczu wyzwań, jakie stwarza sekularyzacja i pró-
ba organizacji życia jakby Bóg nie istniał”. Zauważają 
przy tym, że Kościoły, które doświadczyły męczeń-
stwa, mają szczególne prawo do przypominania Eu-
ropie o jej chrześcijańskich korzeniach.

ZakońcZenie śDm w rio 
– następne w krakowie 

 „Drodzy młodzi, jesteśmy umówieni na najbliższy 
Światowy Dzień Młodzieży w 2016 r. w Krakowie, 
w  Polsce”. Te słowa zabrzmiały na plaży Copacaba-
na na zakończenie spotkania w Rio de Janeiro, bu-
dząc zrozumiały entuzjazm obecnych tam Polaków. 
W Mszy wzięło udział ok. 3 mln wiernych. 

Znaczna część młodzieży trwała na czuwaniu przez 
całą noc. Dla wielu pielgrzymów plaża stała się także 
miejscem noclegu. W tym samym bowiem miejscu 
Papież pojawił się ponownie przed godz. 10:00, po 
pokonaniu ostatni już raz w czasie tegorocznych Dni 
Młodzieży trasy wzdłuż promenady przy plaży Copa-
cabana. Do czuwających od wieczora dołączały od 
wczesnych godzin porannych kolejne tysiące ludzi.

Uroczysta Msza, kończąca to kilkudniowe święto 
młodych katolików z całego świata, zgromadziła we-
dług wstępnych szacunków blisko 3 mln ludzi. W Eu-
charystii wzięli udział także prezydenci: Brazylii Dil-
ma Rousseff, Argentyny Cristina Kirchner oraz Boliwii 
Evo Morales.

Mszę rozpoczęło odśpiewanie oficjalnego hymnu 
Światowych Dni Młodzieży przez chór złożony z ka-
płanów pracujących na terenie całego kraju. Swoją 
homilię Ojciec Święty oparł na trzech słowach two-
rzących razem znaczące zdanie rozkazujące: idźcie, 
bez obawy, aby służyć.

„Jezus nie powiedział: jeśli chcecie, jeśli macie czas, 
ale: «Idźcie (…) i nauczajcie wszystkie narody» – przy-
pomniał Franciszek. – Dzielenie się doświadczeniem 
wiary, dawanie świadectwa wiary, głoszenie Ewan-
gelii jest poleceniem, które Pan daje całemu Kościo-
łowi, także tobie. Jest to nakaz, który nie wynika jed-
nak z woli panowania czy władzy, ale z siły miłości, 
z faktu, że Jezus pierwszy przyszedł do nas i dał nam 
nie trochę siebie, lecz całego siebie, dał swoje życie, 
aby nas zbawić i ukazać nam miłość i miłosierdzie 
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XXV JuBileusZowa piesZa 
pielgrZymka włocławska 

na Jasną górę
W tym roku przypada jubileuszowa pielgrzymkapąt-

ników z Włocławka i z okolic do tronu Jasnogórskiej Pani. 
W tym szczególnym czasie pielgrzymowania, zwłaszcza 
w „Roku Wiary”, pielgrzymom będzie przyświecało hasło 
„Być solą ziemi”. Doskonale w obecnym czasie wpisuje 
się program duszpasterski „Być solą ziemi”. Jakże wy-
mowne jest to hasło, ponieważ sól nadaje smak potra-
wom, bo przecież Jezus pytał się swoich uczniów: „Wy 
jesteście solą ziemi, a jeśli sól utraci swój smak, to czym 
ją przywrócić? Nie przydaje się na nic!”(Mt 5, 13). Meta-
fora soli ma przybliżać obraz chrześcijanina, który zgod-
nie z życzeniem Chrystusa ma być solą ziemi. Dlatego też 
pielgrzymka ma swoją specyfikę, czyli bycie w drodze, 
kilkudniowy czas oderwania się do codziennych zajęć, 
a przede wszystkim okazja do przeżycia rekolekcji w dro-
dze. Piesza pielgrzymka ma odpowiedni program, który 
składa się z intencji dnia, pacierza, godzinek, koronki do 
Bożego Miłosierdzia, a wszystko jest zwieńczone Eucha-
rystią. Jest również czas na katechezę i wyciszenie, a cały 
dzień kończy się Apelem Maryjnym. Jubileuszowa XXV 
Piesza pielgrzymka wyrusza jak każdego roku 6 sierpnia, 
każdy, jeśli chce przeżyć w swoim życiu coś niepowta-
rzalnego, jest zaproszony do wzięcia udziału w tym pięk-
nym czasie bycia z Bogiem, z drugim człowiekiem.

Boga. Jezus nie traktuje nas jak niewolników, ale jak 
ludzi wolnych, jak przyjaciół, braci. Nie tylko nas po-
syła, ale nam towarzyszy, zawsze jest przy nas w tej 
misji miłości. Gdzie nas posyła Jezus? Nie ma granic, 
nie ma ograniczeń: posyła nas do wszystkich. Ewan-
gelia jest dla wszystkich, a nie dla niektórych. Nie jest 
tylko dla tych, którzy wydają się nam bliżsi, bardziej 
otwarci, bardziej przyjaźni. Jest dla wszystkich. Nie 
bójcie się iść i nieść Chrystusa w każde środowisko, 
aż na peryferie egzystencjalne, także do tych, którzy 
wydają się najbardziej oddaleni, najbardziej obojętni”.

W czasie procesji z darami miało miejsce nadzwy-
czajne wydarzenie. W sobotę, po wyjściu z katedry, 
Papież spotkał małżeństwo z dzieckiem, które uro-
dziło się ze śmiertelną wadą wrodzoną, tzw. bez-
mózgowiem. Dziecko wciąż żyje, chociaż niemow-
lęta dotknięte tą chorobą zwykle od razu umierają. 
Rodzice nie zgodzili się na aborcję, mimo iż prawo 
dopuszczało w tym wypadku taką możliwość. Dziec-
ko to Ojciec Święty przyjął właśnie w czasie procesji 
z darami jako znak złożonej Bogu ofiary z życia.

Pod koniec Mszy nastąpił długo oczekiwany mo-
ment. Papież ogłosił bowiem miasto, w którym za 
trzy lata odbędą się kolejne Światowe Dni Młodzieży. 
Ku ogromnej radości wszystkich Polaków będzie to 
Kraków. 

Wraz z błogosławieństwem, którego pod koniec 
Mszy udzielił Papież Franciszek, wspaniałe święto 
młodych chrześcijan ze wszystkich kontynentów do-
biegnie końca.

Dziś będzie miało miejsce jeszcze jedno ważne wy-
darzenie, choć niezwiązane już z Dniami Młodzieży. 
Zostało one dopisane do kalendarza wizyty w Bra-
zylii na wyraźną prośbę Papieża. Chodzi o spotkanie 
z  komitetem koordynacyjnym Rady Episkopatów 
Ameryki Łacińskiej CELAM, w którego pracach przez 
wiele lat brał czynny udział ówczesny metropolita 
Buenos Aires kard. Jorge Bergoglio. Był on m.in. od-
powiedzialny za ostateczną redakcję słynnego „Do-
kumentu z Aparecidy”.

Przedostatnim papieskim aktem w Rio de Janeiro 
będzie spotkanie z wolontariuszami, którzy od kilku 
miesięcy czynnie wspierali przygotowania i przebieg 
Światowych Dni Młodzieży. W sumie było ich ponad 
60 tys., z czego 45 tys. Brazylijczyków i 15 tys. obcokra-
jowców. W spotkaniu z Franciszkiem w Centrum Kon-
gresowym „Rio Centro” weźmie udział 15 tys. z nich.

Bezpośrednio ze spotkania z wolontariuszami Pa-
pież pojedzie na lotnisko Galeão, gdzie nastąpi ofi-
cjalna ceremonia pożegnania. Odlot samolotu z  Oj-
cem Świętym przewidziany jest na godzinę 19:00 
czasu lokalnego, czyli o północy czasu środkowoeuro-
pejskiego, a przylot do Rzymu już jutro o godz. 11:30.

ks. Leszek Gęsiak SJ, rv, Rio de Janeiro

 Włocławska

Jubileuszowa

25
Pielgrzymka

 6 sierpnia 2013  - Włocławek – Izbica Kuj.

 7 sierpnia 2013  - Izbica Kuj. – Koło

 8 sierpnia 2013  - Koło – Skęczniew

 9 sierpnia 2013  - Skęczniew – Charłupia Mała

 10 sierpnia 2013  - Charłupia Mała – Ostrówek

 11 sierpnia 2013  - Ostrówek – Rudniki

 12 sierpnia 2013  - Rudniki – Iwanowice

 13 sierpnia 2013  - Iwanowice – Jasna Góra

ZaPisy: 
od 8 lipca 2013 roku, w godzinach: 10.00 – 12.00; 16.00 – 18.00 

w kancelarii parafii katedralnej we Włocławku, pl. Kopernika 7; 87-800 Włocławek; 
tel. 54 231 22 32 lub 518 014 699;  www.pielgrzymkawloclawska.pl

Piesza Pielgrzymka 

ziemiziemiziemiziemi
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ten można ofiarować za zmarłych.Osoby nieprzebywa-
jące w Rio de Janeiro podczas ŚDM, także mogą zyskać 
odpust zupełny, gdy włączą się duchowo w tamtejsze 
liturgie i praktyki pobożne za pośrednictwem transmi-
sji radiowych, telewizyjnych lub w nowych środkach 
społecznej komunikacji. Z kolei odpust cząstkowy może 
uzyskać każdy wierny na całym świecie, o ile − zacho-
wując wspomniane wyżej warunki odpustu − odmó-
wi oficjalną modlitwę ŚDM w Rio de Janeiro, wzywając 
także Matki Bożej z Aparecidy, Królowej Brazylii i innych 
patronów i  orędowników tegorocznego ŚDM.Patrona-
mi obchodów ŚDM w Rio de Janeiro zostali: Matka Boża 
z Aparecidy – „patronka Kościoła i rodzin”, św. Sebastian 
– „żołnierz i męczennik za wiarę”, a zarazem patron Rio 
de Janeiro, św. Antoni de Santana Galvão – pierwszy 
brazylijski święty, „świadek pokoju i  miłości”, św. Teresa 
z Lisieux – „patronka misji” oraz bł. Jan Paweł II – „przy-
jaciel ludzi młodych”.Oprócz pięciorga patronów wybra-
no także inne osoby, które mają być orędownikami ŚDM. 
Są to: św. Róża z  Limy – „wierna woli Bożej”, św. Teresa 
z Andów – „kontemplująca Chrystusa”, św. Laura Vicuña 
– „męczennica czystości”, bł. Józef de Anchieta, „apostoł 
Brazylii”, bł. Albertyna Berkenbrock, „mistrzyni wartości 
ewangelicznych”, bł. Klara Badano, „oddana Jezusowi”, 
bł. Siostra Dulce, „ambasadorka miłości”, bł. Adyliusz Da-
ronch, „przyjaciel Chrystusa”, bł. Piotr Jerzy Frassati, „pło-
nący miłością do ubogich i Kościoła”, bł. Izydor Bakanja, 
„męczennik szkaplerza”, bł. Fryderyk Ozanam, „sługa naj-
uboższych”, św. Jerzy – „zwyciężający zło” oraz św. Andrzej 
Kim i Towarzysze – „męczennicy ewangelizacji”.

Światowe dni 
Młodzieży

23‒28 lipca
Diecezja Włocławska duchowo 
włącza się w strefę modlitwy 
w intencji ŚDM

światowe Dni 
młoDZieży

Światowe Dni Młodzieży – odbywające się co dwa, − 
trzy lata spotkania młodych katolików, zapoczątkowane 
z inicjatywy Jana Pawła II w 1985 roku. Są to spotkania 
z  papieżem, organizowane w formie religijnego festi-
walu, skupiające młodych z całego świata, którzy chcą 
wspólnie spędzić czas i modlić się. Natomiast w pozosta-
łych latach, w Niedzielę Palmową organizowane są Świa-
towe Dni Młodzieży w  każdej diecezji, gdzie młodzież 
spotyka się ze swoimi biskupami. Celem organizowanych 
Dni jest przeżycie wielkiej wspólnoty Kościoła powszech-
nego, słuchanie słowa Bożego, sprawowanie sakramen-
tów pokuty i  Eucharystii oraz radosne głoszenie Jezusa 
Chrystusa jako Pana i Zbawiciela. Spotkaniom towarzy-
szą dwa szczególne znaki podarowane przez Jana Pawła 
II, którymi są Krzyż Światowych Dni Młodzieży oraz iko-
na Matki Bożej Salus Populi Romani. Znaki te nie tylko są 
z młodymi podczas ŚDM, ale non-stop krążą po świecie, 
gromadząc na modlitwie i adoracji setki, a nawet tysiące 
młodych każdego dnia. ŚDM są spotkaniem wielodnio-
wym. Obecnie mają one dwie zasadnicze części: pierwsza 
to "Dni w Diecezjach", kiedy młodzież przebywa na tere-
nie całego kraju, który jest gospodarzem spotkania; dru-
ga to tygodniowy pobyt młodzieży w głównym mieście 
organizacyjnym. W  tym roku Światowe Dni Młodzieży 
są organizowane w Rio de Janeiro. Jego obchody odbędą 
się w dniach 23−28 lipca.Papież Franciszek udzielił odpu-
stów uczestnikom obchodów Światowych Dni Młodzieży, 
które są w  Rio de Janeiro. Podjął tę decyzję pragnąc, by 
młodzi − „w łączności z celami duchowymi Roku Wiary, 
ogłoszonego przez Benedykta XVI” − mogli zyskać „spo-
dziewane owoce uświęcenia XXVIII ŚDM” - poinformo-
wała Penitencjaria Apostolska.

Odpust zupełny mogą w tym okresie otrzymać − raz 
dziennie - osoby uczestniczące w liturgiach i praktykach 
pobożnych w Rio de Janeiro. Wymagane są do tego zwy-
kłe warunki: sakramentalna spowiedź, Komunia eucha-
rystyczna i modlitwa w intencjach Ojca Świętego. Odpust 
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ks. marcin topolski
kim jestem? 

Na to pytanie można udzielić 
odpowiedzi typowo biograficznej, 
że urodziłem się 01.08.1980 roku 
w Kole. Mój dom znajduje się w nie-
wielkiej miejscowości niedaleko 
Koła, w  Grzegorzewie. Skończyłem 
Technikum Chemiczne w Kole, a na-
stępnie w 2000 roku wstąpiłem do 
Wyższego Seminarium Duchowne-

go we Włocławku, które ukończyłem i Święcenia Kapłań-
skie przyjąłem 04.06.2006 roku. Pracowałem do tej pory 
w trzech parafiach: W Ślesinie – pierwsza parafia niczym 
pierwsza miłość, wciąż do niej się wraca pamięcią; w Ko-
ninie w parafii św. Maksymiliana, gdzie doświadczyłem 
niezwykłej przyjaźni z Konińskim Chórem Gospel; a także 
w Koninie w parafii św. Wojciecha, w której w pięknej lek-
cji Miłości Cierpienia mogłem uczestniczyć przez posługę 
w Hospicjum. Przez te wszystkie lata spotykałem wspa-
niałych ludzi i doświadczyłem wiele życzliwości.

Na pytanie: Kim jestem? Można udzielić innej jeszcze 
odpowiedzi. Można spojrzeć na mój charakter, porozma-
wiać, wspólnie się modlić i kiedyś… nie wiadomo za ile 
lat… kiedy będę odchodził z tej parafii na inną, samemu 
ocenić, kim ten ksiądz tak naprawdę był. Mam szczerą na-
dzieję i modlę się o to, aby była to odpowiedź pozytywna.

Ks. Damian Sochacki, 
ur. 15 czerwca 1986 r. w Kole. Po-
chodzi z parafii Wniebowzięcia 
Najświętszej Maryi Panny w Bo-
rysławicach Kościelnych. Szkołę 
podstawową i gimnazjum ukoń-
czył w pobliskich szkołach, gdzie 
mieszkał. Technikum Gastrono-
miczne ukończył w Zespole Szkół 
Rolniczych w Kościelcu Kolskim. 
Od wczesnych lat dzieciństwa 

służył w rodzinnej parafii jako ministrant. 17 września 
2007 roku wstąpił do Wyższego Seminarium Duchow-
nego we Włocławku. W seminarium pełnił posługę 
ceremoniarza. Święcenia kapłańskie przyjął z rąk J. E. 
ks. bpa Wiesława Meringa 2 czerwca 2013 r. we wło-
cławskiej katedrze. Od dnia 1 lipca br. jest wikariuszem 
w Bazylice Katedralnej. 

nowi DusZpasterZe 
w BaZylice kateDralneJ 

we włocławku

Z DZieJów paraFii 

Drodzy parafianie!
Począwszy od tego numeru naszej gazety parafialnej 

„Ex Cathedra”, będziemy przybliżać na jej łamach syl-
wetki biskupów włocławskich pochowanych w kate-
drze. Na początku opiszemy ordynariuszy diecezji wło-
cławskiej od czasów najnowszych – od bp. Jana Zaręby 
(zm. 1986) do bp. Jana Michała Marszewskiego (zm. 
1867), pochowanych w specjalnej krypcie grobowej 
(w tym roku przystępujemy do jej restauracji) w pod-
ziemiach katedry. 

Następnie przypomnimy biskupów pomocniczych 
tych czasów, wśród których dwóch, z własnej woli, nie 
jest pochowanych w katedrze (chociaż mieli do tego 
prawo), a których nie może zabraknąć w naszym cy-
klu, gdyż pamięć o nich wciąż jest żywa pośród naszej 
wspólnoty parafialnej: bp. Czesława Lewandowskiego 
i bp. Romana Andrzejewskiego. 

Na koniec napiszemy o biskupach zarówno ordyna-
riuszach jak i pomocniczych z okresu diecezji kujawsko-
-pomorskiej (do 1818), których doczesne szczątki zo-
stały złożone w różnych miejscach bazyliki katedralnej.

ks. Radosław Nowacki
proboszcz

Biskup Jan ZaręBa
Urodził się 25 grudnia 

1910 r. we wsi Sadykierz (pow. 
pułtuski), w rodzinie Adama 
i Wiktorii z d. Dawidzkiej. Po 
uzyskaniu świadectwa dojrza-
łości w  Bydgoszczy w 1929  r. 
wstąpił do seminarium du-
chownego w  Gnieźnie, a po 
ukończeniu tam studiów filo-
zoficzno-teologicznych przy-
jął święcenia kapłańskie 17 
czerwca 1934 r. z rąk kard. Au-
gusta Hlonda. Po święceniach 

pracował przez cztery lata jako wikariusz i prefekt w Ple-
szewie. W 1938 r. został wysłany na studia do Rzymu na 
Papieski Uniwersytet Gregoriański; przerwał je wybuch 
II wojny światowej. Okupację spędził na pograniczu 
trzech diecezji: gnieźnieńskiej, poznańskiej i  włocław-
skiej. Przez całą wojnę sprawował tajne duszpasterstwo, 
najpierw jako kapłan w parafiach podpleszewskich, 
a następnie jako cywilny pracownik u Niemców w okoli-
cach Władysławowa koło Turku.
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osób świeckich. W celu uporządkowania prawodaw-
stwa diecezjalnego 4 V 1986 r. zwołał II Synod Diecezji 
Włocławskiej, którego dokumentów, przed niespodzie-
waną śmiercią, nie zdołał podpisać. Podobnie jak nie 
doczekał się beatyfikacji męczennika II wojny światowej 
sufragana włocławskiego bp. Michała Kozala, w której 
przygotowanie włożył wiele trudu.

Włocławska katedra była przedmiotem jego szczegól-
nej troski. Skrupulatnie przewodniczył w niej wielu uro-
czystościom, nie tylko tym, do których zobowiązywało 
biskupa diecezjalnego prawo kanoniczne.

Mobilizował kolejnych proboszczów katedralnych − 
ks. Jana Pawła Grajnerta (1961–1984) i ks. Józefa Arab-
skiego (1984–1988) do efektywnego prowadzenia prac 
restauracyjnych (ich efekty można oglądać do dziś) oraz 
wspierał je swoim autorytetem i finansowo (m.in. wpro-
wadził specjalny podatek na potrzeby katedry). Najpierw 
wykonano prace restauracyjne w prezbiterium i przy-
legających zakrystiach. Dokończono prace adaptacyjne 
kaplicy Najświętszego Sakramentu, utworzonej z części 
zakrystii południowej, podjęte przez jego poprzednika, 
bp. A. Pawłowskiego. Bp Zaręba poświęcił tę kaplicę i kon-
sekrował ołtarz 24 sierpnia 1969 r. Następnie przepro-
wadzono restaurację kaplic św. Marcina i św. Kazimierza 
oraz kapitularza, a także konserwację niektórych rucho-
mych obiektów zabytkowych. Osobiście zaangażował się 
w przeprowadzenie kosztownego przedsięwzięcia pokry-
cia dachów katedralnych blachą miedzianą i gromadze-
nia funduszy na ten cel. Nie omieszkał z każdej oficjalnej 
swojej wizyty w Stolicy Apostolskiej (ad limina Apostolo-
rum) przywieźć jakiś dar dla katedry. Na 50-lecie swego 
kapłaństwa (1984) ofiarował katedrze  kielich. W ostat-
nim roku jego życia rozpoczęto czasochłonne i kosztowne 
prace związane z konserwacją zabytkowej (z początku XX 
wieku) polichromii w prezbiterium i nawach.

Zmarł 22 listopada 1986 r. Obrzędy pogrzebowe były 
sprawowane w katedrze na tle rusztowań opinających 
całe prezbiterium, z racji prowadzonych właśnie prac 
konserwatorskich przy polichromii. Został pochowany 
w katedralnej krypcie biskupów włocławskich. W nawie 
głównej katedry znajduje się poświęcone mu epitafium 
(odlew w brązie, z medalionem portretowym – projekt 
W. Marciniaka), ufundowane w 1990 r. przez jego na-
stępcę, bp. Henryka Muszyńskiego, które przypomina, że 
biskup Zaręba to: „Wierny pasterz, nieustraszony obroń-
ca Kościoła, budowniczy wielu świątyń”.

Na podstawie: Włocławski słownik biograficzny, t. 1, 
Włocławek 2004, s. 185–186.

W posłudze biskupiej Jana Zarębę wspomagali biskupi 
pomocniczy: bp Kazimierz Majdański (19 XI 1962 – 1 III 
1979), późniejszy biskup szczecińsko-kamieński; bp Cze-
sław Lewandowski (16 II 1973 – 16 VIII 2009); bp Roman 
Andrzejewski (14 XI 1981 – 7 VII 2003).

W 1945 r. skierowano go na Ziemie Odzyskane, do 
Gorzowa, z zadaniem organizowania duszpasterstwa. 
Pełnił tam szereg funkcji – był kanclerzem kurii, probosz-
czem katedry, wydawcą pisma kościelnego „Tygodnik Ka-
tolicki”. W 1948 r. wrócił do macierzystej diecezji gnieź-
nieńskiej, gdzie sprawował wiele odpowiedzialnych 
funkcji – dyrektora Archidiecezjalnego Związku „Caritas” 
i równocześnie sekretarza generalnego Stowarzyszenia 
Katolickiej Młodzieży Męskiej i Żeńskiej, sędziego prosy-
nodalnego, referenta kurii i od 1956 r. oficjała Trybunału 
Metropolitarnego oraz przewodniczącego Wydziału ds. 
Zakonnych przy Kurii Metropolitalnej w Gnieźnie. Był 
także wizytatorem domów zakonnych, egzaminatorem 
prosynodalnym i synodalnym oraz wykładowcą katolic-
kiej nauki społecznej w seminarium gnieźnieńskim.

W 1963 r. Ojciec Święty mianował ks. Jana Zarębę 
biskupem pomocniczym we Włocławku. Święcenia bi-
skupie przyjął w katedrze włocławskiej 8 września z rąk 
prymasa Polski Stefana Wyszyńskiego. Jako biskup po-
mocniczy podjął liczne obowiązki w kurii diecezjalnej 
we Włocławku. Był wikariuszem generalnym, członkiem 
kapituły katedralnej, przewodniczącym licznych komisji 
kurialnych, a także członkiem komisji przy Konferencji 
Episkopatu Polski – Misyjnej, ds. Miłosierdzia Chrze-
ścijańskiego, ds. Duchowieństwa i Reformy Prawa Ka-
nonicznego (przewodniczący). W 1965 r. uczestniczył 
w czwartej sesji Soboru Watykańskiego II.

Po śmierci bp. Antoniego Pawłowskiego (17 IX 1968) 
został wybrany na wikariusza kapitulnego. W dniu 16 
X 1968 r. Stolica Apostolska mianowała go administra-
torem diecezji włocławskiej, a – na skutek zatargów 
z ówczesnymi świeckimi władzami komunistycznymi – 
dopiero rok później (20 X 1969) otrzymał nominację na 
ordynariusza diecezji. Ingres i kanoniczne objęcie diecezji 
nastąpiło 1 lutego 1970 r.

Będąc biskupem włocławskim, dał się poznać jako 
budowniczy wielu świątyń w trudnych czasach reżimu 
komunistycznego. We Włocławku dzięki jego trosce uzy-
skano zezwolenie na budowę siedmiu kościołów: św. 
Józefa, św. Maksymiliana, Narodzenia Najświętszej Ma-
ryi Panny i św. Jana Apostoła, Najświętszego Zbawiciela, 
Ducha Świętego, Najświętszego Serca Pana Jezusa oraz 
Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski, czyli wszyst-
kich kościołów wybudowanych we Włocławku po II woj-
nie światowej. Podobnie było w całej diecezji. Do tego 
należy doliczyć budowy salek katechetycznych i plebanii. 
Biskup J. Zaręba nie tylko zabiegał o ich powstanie, ale 
także troszczył się o uzyskanie funduszy na ich budowę. 
Często osobiście sprawdzał postępy prac i zawoził bu-
downiczemu znaczną ofiarę na budowę.

W celu pogłębienia wykształcenia duchowieństwa 
założył we Włocławku w 1975 r. Studium Teologii, prze-
mianowane w 1983 r. na Instytut Teologiczno-Pastoral-
ny. Dla spopularyzowania i pogłębiania wiedzy religijnej 
powołał do życia Instytut Wyższej Kultury Religijnej dla 
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kalenDarium
naJBliżsZycH urocZystości

i wyDarZeń paraFialnycH

kalenDarZ liturgicZny

18 nieDZiela Zwykła
– 4 sierpnia 2013 r.

czytanie i (koh 1, 2; 2, 21–23)

Księga Koheleta (czyli Eklezjastesa albo Kaznodziei) 
fascynuje od wieków myślicieli, filozofów i artystów. 
Często interesowali się nią literaci, np. A. Kamieńska czy 
Cz. Miłosz, który dokonał własnego, oryginalnego prze-
kładu tej niezwykłej księgi. A Księga Koheleta jest wła-
śnie tekstem na wskroś poetyckim. Kiedyś zdumiewano 
się niezwykłym pesymizmem Eklezjastesa i pytano, jak 
księga taka – pełna beznadziei i pesymizmu – mogła 
znaleźć się w Biblii? Było to pytanie niewłaściwe.

Teksty Koheleta bowiem – poety – czytać trzeba na 
sposób poetycki. To znaczy widzieć w nich trzeba świa-
dome zabiegi kompozycyjne i literacko-artystyczne. Tak 
na przykład, po bliższej analizie, okazuje się, że cały tekst 
dziś przedstawiany w liturgii to zbiór – zestaw zdań po-
mieszczonych w innych miejscach samej księgi. Przez 
ich skomponowanie w jednym miejscu poeta pragnie 
osiągnąć efekt artystyczny. Nagromadzenie pesymi-
stycznych sformułowań służy Koheletowi do wytworze-
nia kontrastu. Ukazuje ujemne strony życia, jego trud 
i zmaganie, by potem tym jaśniej uwydatniła się jego 
koncepcja życia związanego z Bogiem.

W istocie Kohelet chce powiedzieć: jakże smutne 
i beznadziejne jest życie ludzkie bez Boga – jakże zaś ra-
dosne i pełne dynamizmu życie z Bogiem. Czytanie dzi-
siejsze przedstawia jednak tylko pierwszą część antytez 
Koheleta. Przypomina nam ono o jednej z najważniej-
szych zasad lektury Pisma Świętego: czytać w całości, 
integralnie, w kontekście.

czytanie ii (kol 3, 1–5.9–11)

Ulubionym sposobem semickiego wyrażania się były 
antytezy: spotykamy je w nauczaniu Chrystusa (choćby 
Kazanie na Górze), zwłaszcza zaś w psalmach i w mniej-
szym lub większym stopniu u wszystkich prawie auto-
rów biblijnych.

U św. Pawła antytezy też bywają nader często, jak 
choćby dziś, gdy mówi Apostoł o „człowieku starym i no-
wym”. Człowiek nowy to według Pawła ten, który „dąży 
do tego, co w górze”. „Szukajcie tego, co w górze” – są to 
obrazowe semickie metafory związane z przekonaniem 
o przebywaniu bogów w górze, w niedostępnych czło-
wiekowi przestworzach. Do tego, „co w górze” czyli do 
tego, co lepsze, szlachetniejsze i wznioślejsze – bo taki 
jest sens owej metafory – nawoływali często rabini ży-
dowscy: „w górze” – to właśnie ich ulubiony zwrot. Za-
pewne z języka swoich mistrzów (np. Gamaliela) przejął 

03.08 – Spotkanie dla członków Żywego Różańca, 
godz. 9.00

04.08 – katechezy misyjne głosił będzie  
ks. Dionisio Murundgi proboszcz parafii 
Chuka w Kenii, prowadzący szkołę 
podstawową i zawodową, propagujący 
adopcję na odległość.

04.08 – godz.16.00 − Msza św. dla uczestników 
XXV Pieszej Pielgrzymki Diecezji 
Włocławskiej – spotkanie organizacyjne

05.08 – godz. 8.00 − Msza św. dla Pielgrzymki 
Ziemi Lubawskiej pod przewodnictwem 
Pasterza Diecezji

06.08 – godz. 6.00 Msza św. na rozpoczęcie 
XXV Jubileuszowej Pielgrzymki Diecezji 
Włocławskiej na Jasną Górę pod 
przewodnictwem J.E. Ks. Bp. Wiesława 
Meringa – Pasterza Diecezji, 

06−13.08  – godz.21.00 Apel Jasnogórski w intencji 
pielgrzymów

14.08 – całodzienna adoracja Najświętszego 
Sakramentu w ramach stałej adoracji 
diecezjalnej

14.08 – godz.20.00 − Koncert „Uwielbienie”

15.08 – Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej 
Maryi Panny odpust parafialny. Suma 
godz.12.30 pod przewodnictwem  
J.E. Ks. Bp. Stanisława Gębickiego

18.08 – godz.15.30 pod Pomnikiem Obrońców 
Wisły 1920r. na Zawiślu sprawowana 
będzie Msza św. pod przewodnictwem 
Ks. Bp. Ordynariusza w rocznicę  
„Cudu nad Wisłą”  

24.08 – godz. 12.00 − uroczystości nadania 
i poświęcenia sztandaru Włocławskiego 
Bractwa Kurkowego . Uroczystej Mszy 
świętej przewodniczy Pasterz Diecezji

31.08 – godz.10.00 − spotkanie rejonowe dla 
katechetów. Mszy św. przewodniczy 
Pasterz Diecezji. 
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cjalny skutek: pocieszenie rodaków. Jahwe jest Bogiem 
naszym tak samo, jak naszych praojców – można by 
streścić dowodzenie natchnionego pisarza – dlatego nie 
opuści i nas, tak jak nie opuścił kiedyś ich.

czytanie ii (Hbr 11, 1–2.8–19)

Do ufnej wiary wzywał autor Księgi Mądrości. Przy-
kład niedościgły ufnej wiary (znowu relektura!) ukazuje 
drugie czytanie w osobie Abrahama, praojca narodu wy-
branego. Abraham zawierzający bezgranicznie Bogu jest 
wzorem wiary chrześcijanina.

ewangelia (łk 12, 32–48)

W dzisiejszej Ewangelii dominuje jeden temat: we-
zwanie do czujności związane z niepewnością ludzkie-
go życia. Ten główny temat swego nauczania Pan Jezus 
przedstawia tu w trzech przypowieściach: o sługach 
czuwających, o czujnym gospodarzu i o złych i dobrych 
sługach (w tej przypowieści niektórzy badacze upa-
trują kilka oddzielnych pouczeń zebranych przez re-
daktora Ewangelii w jedną grupę). A oto realia owych 
przypowieści: w pierwszej: „niechaj biodra wasze będą 
przepasane…” – biodra przepasywano w trzech przy-
padkach: w  czasie marszu, w czasie pracy, by szata 
nie była za długa, i dla wykazania gotowości do usług. 
W czasie ostatniej wieczerzy widzimy też Zbawiciela 
przepasującego się dla służby, dla obmycia nóg.

Mamy tu też rzymski podział nocy przyjęty ze zwy-
czajów wojskowych, mianowicie cztery straże po trzy 
godziny każda. Przypowieść o czujnym gospodarzu: 
realia: „nie dałby podkopać domu swego” – w istocie, 
w tekście greckim mowa jest, że nie dałby przebić ścia-
ny domu swego. Biblia Tysiąclecia i ks. bp K. Romaniuk 
przekładają: „nie pozwoliłby włamać się do swego 
domu”. Domy palestyńskie z gliny miały ściany bardzo 
kruche, stąd łatwo było je przedziurawić. Przypowieść 
trzecia: na całym biblijnym Wschodzie znana była in-
stytucja dozorców, przełożonych sług, na ogół funkcję 
tę spełniali słudzy wyróżniający się wiernością dla swe-
go pana.

urocZystość wnieBowZięcia
naJświętsZeJ maryi panny

– 15 sierpnia 2015 r.

czytanie i (ap 11, 9a; 12, 1.3–6a)

Jednym z gatunków literackich w czasach wczesno-
chrześcijańskich i przedchrystusowych była tak zwana 
apokalipsa. W literaturze późnego judaizmu (II i I wiek 
przed Chr.) w tej konwencji literackiej powstało wiele 
utworów, mówi się nawet o wielkim prądzie literackim 
tego samego czasu zwanym apokaliptyką. Do najbar-
dziej znanych dzieł apokaliptycznych należą: Księga He-

go św. Paweł, nadając mu w tym przypadku sens: życie 
według wiary = „życie ukryte z Chrystusem w Bogu”.

ewangelia (łk 12, 13–21)

Starożytne prawa rodzinne skodyfikowane w Księ-
dze Powtórzonego Prawa (21, 10–21) nakazywały m.in. 
równy podział majątku po ojcu pomiędzy synami. Tylko 
syn pierworodny otrzymywał dwie części. Uprawnie-
nia pierworodnych oraz prawa pozostałych synów do-
kładnie były skodyfikowane (zresztą w sposób prawie 
identyczny) nie tylko w Izraelu, ale także u Asyryjczy-
ków i Babilończyków. U tych ostatnich słynny Kodeks 
Hammurabiego pozwalał na przykład ojcu jedynie za 
życia, nigdy w testamencie, na specjalne obdarowanie 
któregoś z umiłowanych synów. Przy wielodzietności 
(a nawet poligamii) na Wschodzie prawa te miały swój 
głęboki sens. Najprawdopodobniej w jakiejś kwestii 
związanej z interpretacją tych praw – „Nauczycielu, 
powiedz bratu memu, aby się ze mną podzielił dzie-
dzictwem” – zwrócił się ewangeliczny młodzieniec 
do Chrystusa. Zbawicielowi ów konkretny przypadek 
posłużył do nauki wygłoszonej w formie przypowieści 
o  złudności wszelkich dóbr materialnych i wszelkich 
bogactw. Komentując ową prośbę młodzieńca, św. Au-
gustyn zapisał: „Prosił o pół dziedzictwa na ziemi, a Pan 
mu całe ofiarował w niebie. Więcej Pan dawał, niż on 
prosił” (Sermo 107, Pl 38, 628).

19 nieDZiela Zwykła
– 11 sierpnia 2013 r.

czytanie i (mdr 18, 6–9)

W nauce o literaturze jest tzw. zjawisko relektury. 
Polega ono na tym, że jakiś tekst czytany ponownie wi-
dziany jest od innej strony, dostrzega się jego bogactwo 
i problematykę wcześniej niezauważaną. W ten sposób 
następuje też powtórzenie i rozwój wątków literackich. 
Zjawisko relektury występuje również w przypadku Bi-
blii. Pisarze późniejsi (np. z II w.) korzystają, rozwijają 
i  podejmują wcześniejsze wypowiedzi autorów na-
tchnionych (np. proroków). Często w związku z tym 
następuje swoista reinterpretacja świętych tekstów, 
nierzadko uwzględniająca aktualne doświadczenia eg-
zystencji narodu wybranego. Tak jest i w dzisiejszym 
pierwszym czytaniu. Autor Księgi Mądrości (I w. przed 
Chr.) nawiązuje do wydarzenia z XIII w., do Paschy, która 
rozpoczęła Wyjście Izraelitów z niewoli egipskiej.

Wydarzenie to wielokrotnie podejmowane i opisy-
wane w literaturze biblijnej posłużyło autorowi z I w. do 
sformułowania szeregu zachęt i pocieszeń. Coraz bar-
dziej w tym czasie uciążliwa stawała się niewola syryj-
ska i narzucona kultura grecka wymierzona bardzo silnie 
w religię monoteistyczną. Autor przypominając niewolę 
egipską i wyzwolenie z niej, pragnie osiągnąć egzysten-
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nocha, Księga Jubileuszów, Testamenty 12 Patriarchów, 
Apokalipsa Mojżesza i Psalmy Salomona (w liczbie 28).

Najbardziej znamienną cechą literatury apokaliptycz-
nej jest jej obrazowość, symbolika i umiłowanie tema-
tyki eschatologicznej wiążącej się z końcem świata. Te 
ogólne elementy zawiera również nowotestamentalna 
księga zwana Apokalipsą św. Jana. W dzisiejszym frag-
mencie pierwszego czytania widzimy „niewiastę oble-
czoną w słońce”. Niewiastą tą – zwycięską i triumfującą 
– jest Kościół  Chrystusowy, w symbolice bowiem wcze-
snochrześcijańskiej niewiasta zawsze oznaczała Kościół.

W sensie przenośnym (tekst apokaliptyczny mieć 
może bowiem naraz wiele sensów) liturgia stosuje ów 
obraz apokaliptyczny również do Najświętszej Dziewicy 
Maryi, która stała się jak gdyby nową Arką Przymierza, 
gdyż w Niej nastąpiło najgłębsze zjednoczenie bóstwa 
z człowieczeństwem przez Wcielenie Syna Bożego. Od 
najdawniejszych czasów tradycja Kościoła upatruje za-
tem w tym fragmencie Apokalipsy i Kościół, i Maryję. 
Wspomniany w czytaniu „Smok” symbolizuje szatana, 
który przez wszystkie czasy walczy z Chrystusem i Jego 
wyznawcami. Posiada on wielką moc, co obrazowo 
przedstawia: „siedem głów, dziesięć rogów i diademy 
na głowach”. Symbolem zwycięskiego końca walki jest 
„wieniec z dwunastu gwiazd” na głowie Niewiasty. Są 
to wszystko szczegóły i ornamentacje literackie typo-
we dla apokaliptyki, która lubi różnorodność tematów, 
przedziwne obrazy i tajemnicze zestawienia. Nie należy 
do owych form literackich przywiązywać zbytniej wagi, 
gdyż posiadają one charakter drugorzędny. W naszym 
np. fragmencie autor pragnął wyrazić jedną zasadniczą 
myśl: że walka Kościoła ze złem zakończy się triumfem 
Ludu Bożego. Prawdę tę autor-wizjoner ujął – zgodnie 
z wymogami apokaliptyki – w pełen ozdobnych szcze-
gółów obraz.

Symbolika perykopy „znak” (hebr. oth, maggefah = 
zjawisko niezwykłe wskazujące na specjalną interwen-
cję Boga) – ma charakter specjalny – „wielki” (gr. seme-
ion mega). „Niewiasta” – typowe dla Jana określenie 
Maryi (w Janie, pod krzyżem), każe się dopatrywać w ob-
razie sensu również maryjnego. Można by tu widzieć 
też swoistą inkluzję (też typową dla stylu Jana) obej-
mującą całą Biblię: „Niewiasta” na pierwszej i ostatniej 
stronicy Księgi. „Obleczona w słońce” – symbol specjal-
nej bliskości, zażyłości z Bogiem, którego w Biblii słoń-
ce wielokrotnie symbolizuje. Paweł pod Damaszkiem 
ujrzał „światło z nieba jaśniejsze nad blask słoneczny” 
(Dz 26, 13). Twarz Chrystusa na Taborze „zajaśniała jak 
słońce” (Mt 17, 2). Kontekst biblijny: „Kimże jest ta, która 
świeci z wysoka jak zorza, piękna jak księżyc, jaśniejąca 
jak słońce” (Pnp 6, 10). „Księżyc” – symbol niestałości 
i ograniczoności (kontekst biblijny: Syr 27, 11: „Głupi zaś 
zmienia się jak księżyc”). Stąd „księżyc pod stopami” – 
symbol władzy, stałości i mądrości. „Wieniec z gwiazd” – 
symbol wybrania. We wszystkich kulturach orientalnych 
gwiazdy towarzyszyły specjalnym wybrańcom bogów. 
„Z gwiazd dwunastu” – symbol pełnego i doskonałego 

wybrania. „Dwanaście” – liczba oznaczająca powszech-
ność (dwanaście pokoleń izraelskich, dwunastu aposto-
łów). Kontekst biblijny – sen Józefa Egipskiego: „Śniło mi 
się jeszcze, księżyc i jedenaście gwiazd mi się kłaniało” 
(Rdz 37, 11).

Drugi „znak” – „Smok”. W starożytnej literaturze 
symbolizuje siłę złą. Znamienne nazwy biblijne: le-
wiatan, Rahab, szatan, wąż. „Barwa ognia” – symbol 
(„ognistość”) nienawiści i wojny. „Róg” – synonim mocy. 
„Siedem głów” – symbol potęg, lecz nie wszechpotęgi; 
mocy, lecz nie wszechmocy. „Dziesięć rogów” – symbol 
mocy równej lub większej niż człowiecza (analogia do 
dziesięciu palców). „Siedem diademów” – symbol wła-
dzy królewskiej. Smok zatem dąży do zdobycia władzy, 
pragnie być „księciem tego świata” (J 12, 31; 14, 30; 16, 
11). „Trzecia część gwiazd niebieskich” – ze względu na 
paralele do Dn 8, 10 – może oznaczać upadłych aniołów. 
„Pustynia” – tradycyjne biblijne miejsce przebywania lu-
dzi wybranych przez Boga i mających spełnić specjalną 
misję w zbawczych planach. Ze względu na „Dziecię” 
(pleonazm) sens maryjny „pustyni” jest tu niewątpliwy 
(i jedyny?).

czytanie ii (1 kor 15, 16–26)

Przez zmartwychwstanie Chrystus Pan w sposób 
ostateczny odniósł zwycięstwo nad grzechem i jego 
skutkiem – śmiercią. W zmartwychwstaniu, czyli zwy-
cięstwie Chrystusa, mamy udział my wszyscy. Pierw-
szym człowiekiem, który dostąpił udziału w triumfie 
Zbawiciela, jest Najświętsza Dziewica, która w mo-
mencie swego zaśnięcia jednocześnie zmartwychwsta-
ła lub − jak mówi dogmat ogłoszony przez Piusa XII – 
„została wzięta z duszą i ciałem do niebieskiej chwały”. 
Ostateczny triumf nad szatanem, grzechem i śmiercią 
– jak poucza św. Paweł – dokona się w powszechnym 
zmartwychwstaniu. Będzie to moment całkowitego 
i bezwarunkowego zwycięstwa dobra nad złem.

Na gruncie greckim nauka o zmartwychwstaniu 
była czymś nie do pojęcia, ba, nawet czymś śmiesznym 
i niepoważnym. Cała wielka filozofia grecka, począwszy 
od pitagorejczyków (Pitagoras: ok. 580–500 – dusza 
pozostaje tylko w chwilowym związku z ciałem, Filo-
laos z Krotony, Archytas z Tarentu, Eudoksos, Timaios) 
i Platona (ok. 427–347) aż do stoicyzmu (Zenon z Kition, 
Chryzyp) głosiła pogardę dla ciała, które określała jako 
więzienie duszy. Prawdziwe i ostateczne wyzwolenie 
ducha ludzkiego i jego powrót do odwiecznych idei – 
głosiła ta filozofia – dokonuje się w wyniszczaniu ciała 
i w ostatecznym jego odrzuceniu w momencie śmierci. 
Nic zatem dziwnego, że umysł helleński, wychowany 
w takiej filozofii, niełatwo przyjmował powstanie cia-
ła z martwych i jego wieczną szczęśliwość na równi ze 
szczęśliwością duszy. Jak trudno torowała sobie drogę 
prawda o zmartwychwstaniu do umysłów i serc grec-
kich, świadczy zlekceważenie Pawła na areopagu ateń-
skim (Dz 17, 23–31).
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ewangelia (łk 1, 39–56)

Czcigodna tradycja sięgająca początków VI wieku 
dom Elżbiety i Zachariasza umieszcza w miejscowości 
Ain Karim, położonej 7 km na zachód od Jerozolimy. 
Piesza wędrówka z Nazaretu do Ain Karim nawet dla 
średnio sprawnego piechura nie przeciągała się poza 
siedem dni. Maryja przybywa do swej krewnej Elżbie-
ty – matki Jana Chrzciciela, by powiadomić ją o  nie-
zwykłym wybraniu przez Boga na Matkę Mesjasza. 
Przy powitaniu wyśpiewuje Przenajświętsza Dziewica 
swój sławny kantyk Magnificat. Ów hymn uwielbienia 
i dziękczynienia Maryi pozwala nam wniknąć w Jej wia-
rę i duchowość. Z tekstu pieśni widać, jak Maryja była 
do głębi przejęta treścią Starego Testamentu, a zwłasz-
cza obietnicami Bożymi danymi przez Boga narodowi 
wybranemu.

Treść hymnu świadczy o niezwykłej pokorze Maryi, 
która uwikłana w tak niepojęte wydarzenie, jakim stało 
się Wcielenie Syna Bożego, zawierzyła bez reszty Bogu. 
Poza hymnem Magnificat Łukasz umieścił w swojej 
Ewangelii jeszcze trzy inne hymny związane z dzie-
cięctwem Chrystusa: kantyk Zachariasza (Łk 1, 67–79), 
hymn anielski (Łk 2, 8–14) i pieśń Symeona (Łk 2, 28–
35). Oczywiście, nie należy tych tekstów uważać za ja-
kieś stenogramowe powtórzenie słów autorów owych 
kantyków. W formie, w jakiej znajdują się w Ewange-
lii, są one już literacką konstrukcją Łukasza powstałą 
w oparciu o wypowiedzi ich pierwotnych autorów.

Tak więc Magnificat Maryja wypowiedziała, a Łukasz 
zredagował. „Pewne miasto”, o którym mówi Ewange-
lia, to według czcigodnej tradycji (od VI w.) Ain Karim 
leżące w górach judzkich, w odległości 7–8 km na za-
chód od Jerozolimy. Wędrówka (podróż na osiołku?) 
z  Nazaretu do Ain Karim trwać musiała kilka dni (ok. 
130 km). Ekspedycja archeologiczna O. Salera wykazała, 
że w czasach na przełomie er Ain Karim było zamiesz-
kałe. Dziś na tym miejscu (domku Elżbiety) znajduje się 
sanktuarium, na murze zaś tablice majolikowe z  tek-
stem Magnificat w  48 językach (fundacja Polaków). 
Gdy chodzi o gatunek literacki (poprawnie należy mó-
wić raczej o gatunkach, a nie – jak to się u nas przyjęło 
– o rodzajach literackich), Magnificat jest przykładem 
tzw. hymnu litanijnego.

Współczesny strukturalizm wykrył w hymnie bardzo 
kunsztowną budowę: m.in. osiem dystychów zgrupo-
wanych w trzech częściach. Część I (trzy dystychy): mi-
łosierdzie Boga wobec Maryi. Część II (też trzy dystychy): 
miłosierdzie Boga wobec pokornych. Część III (dwa dys-
tychy): miłosierdzie względem Izraela. Werset: „Oto bło-
gosławić mnie będą wszystkie pokolenia” jest – z punk-
tu widzenia literackiego – tzw. parentezą (nawiasowym 
wtrąceniem stwierdzenia niezwiązanego składniowo 
z  kontekstem) będącą zapewne późniejszym uzupeł-
nieniem odredakcyjnym, w związku z opracowaną przez 
Łukasza (bądź ostatniego redaktora Łukaszowego) teo-
logią powszechnego macierzyństwa Maryi.

Kulturotwórcza funkcja ewangelicznego Magnificat 
w muzyce: najwcześniejsze kompozycje – di lasso i Pa-
lestrina. Wielkie Magnificat klasycznego Cherubiniego 
i romantyczne Brücknera. Współczesne dzieła: l. B’erio 
(1950) i K. Fiebig (1952). Magnificat w muzyce polskiej: 
Mikołaj z Radomia, W. Gieburowski, B. Szabelski i z roku 
1974 – wielkie Magnificat K. Pendereckiego.

Kulturotwórcza rola perykopy w malarstwie: Pontormo 
(= J. Carrucci ok. 1530 r.) – Nawiedzenie (Carigmato – Pię-
ve). Ponadto: J. Torriti – Koronacja Marii (1295 r., mozaika 
w bazylice S. Maria Maggiore); A. di Cambio – Śmierć Ma-
rii (ok. 1296 r., rzeźba ze starej fasady katedry we Floren-
cji, Berlin); A. Orcagna – Zaśnięcie i Wniebowzięcie Marii 
(fragment Cyborium, Orsanmichele – Florencja); A. Man-
tegna – Zaśnięcie Marii (po 1460 r., Prado – Madryt).

20 nieDZiela Zwykła
– 18 sierpnia 2013 r.

czytanie i (Jr 38, 4–6.8–10)

Widząc przewagę militarną Babilończyków, prorok Je-
remiasz przekonywał młodziutkiego władcę – Sedecjasza 
(kreowanego na króla w dwudziestym pierwszym roku 
życia przez zwycięskiego Nabuchodonozora) do zanie-
chania oporu przeciw najeźdźcy. Jednakże stronnictwo 
proegipskie na dworze judzkim, pokładając nadzieję w fa-
raonie Hofrze, zwyciężyło w sztabie wojskowym Jerozo-
limy. Proroka ukarano za defetyzm, wrzucając go do wy-
schniętej cysterny, w której kiedyś przechowywano wodę. 
Zarzut braku patriotyzmu był pozorny, w istocie chodziło 
bowiem przeciwnikom proroka zwyczajnie o pozbycie się 
tego Bożego męża pod byle pretekstem. Na dworze kró-
lewskim znalazł się jednak człowiek życzliwy Jeremiaszo-
wi, który uratował mu życie. Był to Kuszyta, czyli Etiopczyk 
(w Biblii Etiopia nazywana jest „ziemią Kusz”).

czytanie ii (Hbr 12, 1–4)

Autor Listu do Hebrajczyków, bazujący w swoich do-
wodzeniach na Starym Testamencie, we fragmencie 
poświęconym wierze odwołuje się do przykładu wiary 
wybitnych postaci czasów starotestamentalnych. Mówi 
o niezachwianej wierze Abrahama, o czym słyszeliśmy 
przed tygodniem, a dalej o wierze – godnej naślado-
wania – Noego, Jakuba, Mojżesza, Dawida, Samuela 
i innych mężów pełnych ducha Bożego. Dla chrześcijan 
jednak – powiada ów autor – źródłem ostatecznego 
wytrwania w wierności Bogu winien być przykład same-
go Jezusa Chrystusa. Jak Jezus doszedł do swej chwały 
przez krzyż, tak i dla Jego wyznawców droga do triumfu 
wiedzie przez cierpienie, trudy i zmagania ze złem.

ewangelia (łk 12, 49–53)

W Ewangelii Chrystus Pan mówi o swoim posłan-
nictwie i o jego skutkach: „Ogień”, o którym mowa, to 
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– według ojców Kościoła – Duch Święty działający w du-
szy chrześcijanina. „Chrzest”, któremu ma być poddany 
Jezus, to Jego Męka i Śmierć. W Ewangelii wielokrotnie 
tak właśnie nazwane jest ukrzyżowanie Chrystusa. Gdy 
Jakub i Jan, synowie Zebedeusza, pragnęli zaszczytów 
i stanowisk w Królestwie Jezusowym, On im odpowie-
dział: „Kielich, który ja mam pić, pić będziecie; i chrzest, 
który ja mam przyjąć, wy również przyjmiecie. Nie do 
mnie jednak należy dać miejsce po mojej stronie pra-
wej lub lewej” (Mk 10, 30–40). Tego chrztu doświadczyli 
Apostołowie, gdy kolejno oddawali życie za Chrystusa. 
W dalszym ciągu swej wypowiedzi mówi Zbawiciel 
o  rozłamie, którego dokona wśród ludzi Jego przyjście. 
Rozłam ten będzie przebiegać nawet przez rodziny, 
w  których jedni opowiedzą się za Chrystusem, drudzy 
przeciwko Niemu. Tragiczne szczególnie owe rozdzia-
ły – jak zaświadczają pisarze wczesnochrześcijańscy 
– były w pierwszych wiekach. Chrześcijanie muszą nie-
ustannie dokonywać wyboru pomiędzy tym, co jest im 
najbardziej bliskie na ziemi a wiernością wobec Jezusa 
Chrystusa i Jego Ewangelii.

21 nieDZiela Zwykła
– 25 sierpnia 2013 r.

czytanie i (iz 66, 18–21)

We fragmencie dziś czytanym prorok Izajasz wieści 
nawrócenie całego świata do Boga. Bóg jest tym, któ-
ry zgromadzi „wszystkie narody”. Będą one miały dla 
siebie jeden „znak”. Długo uczeni zastanawiali się, co 
może znaczyć to określenie. Hebrajski wyraz „znak” 
(=  ot) tu użyty – jak się wydaje, jest równoznaczny 
z  jakimś emblematem, sztandarem, godłem – taka 
dziś przeważa opinia. Nie bez podstaw można zatem 
przypuszczać, że chodzi może w tym przypadku o krzyż, 
jako znak rozpoznawczy wszystkich opowiadających 
się za Bogiem Objawienia.

Powszechny zbawczy uniwersalizm podkreślony 
jest poprzez liczne dane geograficzne obejmujące cały 
ówcześnie znany świat. Na owe krańce świata podró-
żować będą misjonarze, by pozyskać wszystkie naro-
dy dla Jahwe. Tarszisz (albo Tarsis, lub Tartessus, bądź 
Tartessos) – miasto w Hiszpanii nad rzeką Guadalkiwir. 
W  literaturze biblijnej był Tarszisz synonimem kra-
in najbardziej odległych. Put (albo Pul, bądź Puta, lub 
Punt) oznacza wybrzeże afrykańskie, tam gdzie dziś 
Somalia. Meszek – Rosz i Tubal (pisownia tych nazw 
geograficznych jest bardzo różna – spotykamy też na 
przykład formę Mosoch) – to krainy rozciągające się na 
północy, w okolicach Morza Czarnego. Tubal u Hetytów 
występuje jako Tipal, u Asyryjczyków jako Tabal, u Gre-
ków (Herodot) jako Tyberan. W każdym razie chodzi 
o tereny dzisiejszej Armenii i dawnych republik zakau-
kaskich ZSRR aż po Krym. Ogólnie tymi nazwami: Me-
szek, Rosz i Tubal określano symbolicznie dzikie krainy 
północy (patrząc – rzecz jasna – od Palestyny).

Wreszcie wspomniana jest nazwa Jawan. Jest to bi-
blijna nazwa Hellady, a dokładniej terenów tzw. koloni-
zacji jońskiej rozciągającej się na wybrzeżach azjatyckich 
Morza Śródziemnego. W tekstach Sargona II króla asy-
ryjskiego (721–705), tego samego, który podbił Palesty-
nę, wspomina się o kraju Jaman (= Jawan), który „leży 
pośrodku morza, na zachód od słońca”. Inne dane wska-
zują, że nazwą Jawan obejmowano nie tylko wybrzeża 
małoazjatyckie, ale i Grecję kontynentalną i  wszystkie 
wyspy rozsiane na Morzu Egejskim, w szczególności zaś 
Cypr. Podkreślić jednak trzeba, że w czytaniu wszystkie 
owe dane geograficzne posiadają przede wszystkim 
znaczenie teologiczne: obrazują powszechny zasięg Bo-
żego zbawienia.

czytanie ii (Hbr 12, 5–7.11–13)

Na tle ciężkiej sytuacji jerozolimskich chrześcijan 
przeżywających na równi z innymi uciemiężenia ze stro-
ny okupacyjnych władz rzymskich autor kreśli ogólne 
uwagi o cierpieniach i doświadczeniach życiowych, jak 
to sugerowała np. myśl grecko-rzymska. Każe w nich 
widzieć nie ślepy los, ale plany Bożej Opatrzności, któ-
ra zawsze kieruje życie, człowieka ku jego rzeczywiste-
mu dobru. Nawet i wtedy, gdyby to w danej chwili było 
trudne do pojęcia lub przykre dla tego, który podlega 
doświadczeniom.

ewangelia (łk 13, 22–30)

Do powszechności zbawienia nawiązują zebrane 
przez Łukasza różne wypowiedzi Zbawiciela. Rozmaite 
miejsca głoszenia prawdy Bożej podane w pierwszym 
czytaniu i w Ewangelii są określone ogólnie: „ze wscho-
du i z zachodu, z północy i południa”. Chrystus mówi 
o odrzuceniu tych, którzy zbyt dufni byli w swoje wy-
braństwo oparte na więzach etnicznych. Uważali się za 
pierwszych – jak faryzeusze – a innymi pogardzali. Tym-
czasem w Królestwie Bożym mogą być ostatnimi. Poin-
ta wypowiedzi Jezusowej była prawdopodobnie jakimś 
obiegowym przysłowiem palestyńskim. W kontekście 
Jezusowych pouczeń eschatologicznych należy ją rozu-
mieć jako przeciwstawienie wybranego narodu poga-
nom, którzy ochotnie przyjęli orędzie Zbawiciela.

urocZystość
naJświętsZeJ maryi panny  

cZęstocHowskieJ
– 26 sierpnia 2013 r.

czytanie i (prz 8, 22–35)

Dopiero w księgach sapiencjalnych następuje za-
mienne stosowanie terminów: Mądrość (Sofia), Słowo 
(Logos) i Duch (Pneuma) Jahwe. Personifikacja Mądro-
ści pozwala autorom nowotestamentalnym (zwłasz-
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jest nasze „ojczulku”, lub bardziej dorosłe „drogi tato”. 
Przed Chrystusem per „abba” żaden Izraelita nie zwra-
cała się do Jahwe. Jest to tytuł absolutnie oryginalny 
i wyjątkowy, wprowadzony dopiero przez Jezusa, także 
w Modlitwie Pańskiej. Wybitny współczesny uczony tak 
pisze w związku z tym: „Modlitwy żydowskie pierw-
szego Tysiąclecia przed Chrystusem nie dostarczają 
w tym względzie żadnych analogii. Ani w modlitwach 
liturgicznych, ani w całym ogromnym skarbcu modlitw 
starożytnego judaizmu, nie ma ani jednego przykładu 
wezwania, w którym zwracałoby się do Boga słowami 
abba. Nazwanie Boga imieniem tak poufałym – jak to 
przypomina dziś św. Paweł – wskazuje, kim rzeczywi-
ście jest On dla nas. Możemy do Boga wołać tak prosto, 
intymnie i bez strachu: abba, czyli «Ojcze bardzo drogi, 
najlepszy i niezawodny Opiekunie, Ty, do którego mamy 
bezgraniczne zaufanie»”. Odmawiając nasze codzienne 
„Ojcze nasz”, pamiętajmy, że w oryginalnym pouczeniu 
Chrystusa zostało w tym właśnie miejscu użyte owo 
wspaniałe, jedyne i nadzwyczajne zawołanie – abba. 
I uświadamiajmy sobie ogrom otrzymanego daru.

ewangelia (J 2, 1–11)

Jak wiadomo, cała czwarta Ewangelia ma charak-
ter bardzo duchowy, głęboko teologiczny, pełna jest 
metafor i symboli. Chrystus jest w niej ciągle ukazy-
wany jako światłość, prawda i życie. Mając na uwa-
dze ów głęboko duchowy charakter wypowiedzi 
zawartych w tej Ewangelii, pod tym również kątem 
spojrzeć musimy na scenę w Kanie. Wino, zwłaszcza 
w zapowiedziach prorockich, miało charakter symbo-
liczny. Oznaczało wszelką obfitość, dostatek i radość. 
Ta obfitość wina w Kanie również symbolizuje bogac-
two dóbr mesjańskich. Ewangelista mówi dziś – „taki 
to początek znaków uczynił Jezus”. Czyli Jezus zaczął 
działać odtąd wyraźnie jako Mesjasz. Zaczęły się obfi-
cie rozlewać wszelkie dobra mesjańskie. Ich istotą było 
ponowne nawiązanie kontaktu człowieka z Bogiem, 
naprawienie zerwanego z Bogiem przymierza, przy-
wrócenie dziecięctwa Bożego. Wszystkie uzdrowienia, 
wszystkie cuda Jezusa były tylko znakiem, rąbkiem tej 
wielkiej duchowej rzeczywistości.

Uczta w Kanie jest obrazem uczty eschatologicznej, 
uczty w wieczności, gdzie poznamy w pełni wielkość, 
dobroć i mądrość Boga. Ta uczta zaczęła się już w mo-
mencie głoszenia Dobrej Nowiny, ale swoje apogeum 
osiągnie w Królestwie Bożym, którego Kościół zaledwie 
jest początkiem.

Mówiąc o życiu wiecznym, o owej uczcie eschatolo-
gicznej, prorocy zawsze podkreślają, że będzie na niej 
obfitość wina. Tym obrazowym językiem pragną oddać 
prawdę, że niczego zbawionym nie będzie brakować, 
będą w pełni szczęśliwi. Jan nawiązuje do tych obrazów, 
a podkreślona przezeń obfitość wina w Kanie ma sym-
bolizować, że realizacja owej pełnej szczęśliwości już się 
zaczęła wraz z wystąpieniem Jezusa.

cza Pawłowi i Janowi) na związanie starotestamental-
nej nauki o Mądrości z dogmatem chrystologicznym. 
Księgi sapiencjalne poruszają zagadnienie Mądrości 
Bożej, przejawiającej się w stworzeniu, a także w histo-
rii i w dziejach poszczególnych ludzi. Obrazy, określenia 
i słowa, jakie w tych księgach stosowane są do mądrości 
Bożej, odnajdujemy w Nowym Testamencie, zwłaszcza 
w dziełach Jana i Pawła. Mądrość Boża – streścić moż-
na by naukę mędrców hebrajskich – wychodzi do czło-
wieka, pochyla się nad nim, wiedzie go do pełnej szczę-
śliwości i daje człowiekowi właściwe rozpoznanie jego 
zadań w świecie i wobec świata. Jest zatem – w myśl 
dociekań mędrców – największym skarbem człowieka. 
Z perspektywy Nowego Testamentu widzimy, iż nauka 
starotestamentalnych mędrców o uosobionej Mądro-
ści Bożej była bezpośrednim przygotowaniem na przy-
jęcie Prawdy Wcielenia. Stąd w sensie szerszym może-
my tekst o Bożej Mądrości stosować i do Najświętszej 
Panny, przez którą przecież Mądrość Boża – II Osoba 
Trójcy Przenajświętszej zamieszkała wśród nas.

lub (iz 2, 2–5)

W czytaniu krytycy upatrują fragment poetyckiego 
poematu, w którym autor natchniony zapowiada czasy 
mesjańskie. Tekst powstał – ułożony najprawdopodob-
niej przez anonimowego autora – w VIII w. przed Chry-
stusem. Izajasz (VIII/VII w.) przyjął go – funkcjonujący 
dotąd w tradycji ustnej – do swojego dzieła. Podobnie 
uczynił współczesny mu, młodszy nieco, Micheasz, 
w którego dziele (Mi 4, 1–5) też ten poemat spotykamy. 
Podkreślona jest w nim nadchodząca powszechność 
wiary w Boga, który objawił się Izraelowi przez patriar-
chów: Abrahama i Mojżesza. 

Święta Góra Syjon w Jerozolimie (dawna Moria) ma 
– jak zapowiada prorok – stać się religijnym centrum 
dla wszystkich narodów. Nadejdzie dzień – mówi au-
tor – gdy Boga Jahwe, którego już poznał Izrael, pozna-
ją też i inne ludy. Dwie metafory: „przekują miecze na 
lemiesze” i „włócznie na sierpy” symbolizują w języku 
biblijnym pokój i radość czasów mesjańskich. Tu wiążą 
się z obrazem przyszłego Mesjasza, typowym dla myśli 
teologicznej Izajasza – prorok ten ukazuje „tego, który 
ma przyjść” jako Króla Pokoju.

czytanie ii (ga 4, 4–7)

Najważniejszym stwierdzeniem II czytania jest myśl, 
że do Boga należy zwracać się przez abba. To aramej-
skie zawołanie jest właściwie nieprzetłumaczalne na 
język polski. Rozumieli to doskonale greccy autorzy 
Nowego Testamentu, którzy w wielu miejscach pozo-
stawili oryginalne aramejskie abba w swych tekstach 
(por. np.: Mk 14, 36; Rz 8, 15). Abba było to familiarne 
zawołanie dzieci żydowskich, jakim zwracały się do 
swych rodzonych ojców, wyrażając im całe swoje za-
ufanie, miłość, radość. Najbliższe aramejskiemu abba 
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•	 ks.	Radosław	Nowacki,	kustosz	katedry	 

– mianowany prałatem archidiakonem
•	 ks.	kan.	Jacek	Kędzierski,	dyrektor	Zespołu	Szkół	

im. Długosza – prałatem scholastykiem
•	 ks.	kan.	Sławomir	Deręgowski,	proboszcz	par.	

św. Stanisława we Włocławku – prałatem 
kustoszem

•	 ks.	Marcin	Filas,	dyrektor	ekonomiczny	
Seminarium – kanonikiem gremialnym

•	 ks.	prał.	Artur	Niemira,	kanclerz	Kurii	 
– kanonikiem gremialnym.

14.06 – Wspomnienie bł. Bp Michała 
Kozala, patrona miasta

14 czerwca 2013 r. w bazylice katedralnej we Wło-
cławku została odprawiona Msza św. z racji kolejnej 
rocznicy beatyfikacji bł. Michała Kozala biskupa i mę-
czennika, patrona Włocławka, podczas której miał 
miejsce obrzęd udzielenia sakramentu bierzmowa-
nia. Na Eucharystii zgromadzili się: ks. bp senior Bro-
nisław Dembowski, Kapituła Katedralna, profesoro-
wie i moderatorzy WSD, proboszczowie włocławskich 
parafii, siostry zakonne, alumni WSD oraz wierni 
świeccy. Na Mszy św. był obecny również zespół re-
prezentacyjny kół łowieckich.

„Wspominamy dzisiaj męczennika, biskupa Kozala, 
świadka Jezusa Chrystusa, z okrutnych czasów II woj-
ny światowej. Odebrano mu życie z powodu Chrystu-
sa, którego ukochał, któremu pozostał wierny aż do 
końca” – powiedział bp Gębicki w homilii, po czym 
dodał, że od Chrystusa utajonego w Najświętszym 
Sakramencie bp Kozal czerpał moc i przy ołtarzu 
i  przy tabernakulum przygotowywał się do złożenia 
ofiary ze swojego życia. Zwrócił uwagę na to, że bp 
Kozal był wpatrzony w tego, który nie przyszedł po to, 
aby mu służono, lecz aby służyć i dać swoje życie na 
okup za wielu. Kaznodzieja podkreślił, że męczeńska 
śmierć nie jest dziełem przypadku, lecz przychodzi 
ona zawsze w związku z solidarnością z Chrystusem 
i Kościołem. Bp Gębicki zachęcał, by to spojrzenie na 
bł. bp. Michała Kozala, patrona miasta, pomogło nam 
w byciu świadkami Chrystusa na początku XXI wieku. 
„W kontekst dzisiejszej uroczystości wpisuje się ob-
rzęd udzielenia sakramentu bierzmowania, zwane-
go często sakramentem dojrzałości chrześcijańskiej” 
– powiedział w dalszej części homilii kaznodzieja. 
Wyjaśnił, że wyraża się ona najpełniej w zdecydowa-
nym, świadomym i mężnym wyznawaniu wiary. Na 
zakończenie Eucharystii bp. Gębicki życzył tym, którzy 
otrzymali w sakramencie bierzmowania Ducha Świę-
tego, by wiernie trwali w podążaniu za Chrystusem 
i byli Jego świadkami, po czym udzielił wszystkim pa-
sterskiego błogosławieństwa. 

Z życia paraFii czerwiec/lipiec
2013

02.06 – Święcenia prezbiteratu 
i nominacje personalne

W niedzielę 2 czerwca br. o godzinie 15 we włocław-
skiej bazylice katedralnej została odprawiona uroczysta 
Msza Święta pod przewodnictwem Pasterza diecezji ks. 
bpa Wiesława Meringa, który udzielił sześciu diakonom 
święceń prezbiteratu. W swojej homilii zachęcał mło-
dych kapłanów do wierności wybranemu powołaniu 
w duchu głębokiej wiary. Przypomniał, że ich zadaniem 
jest głoszenie Bożego słowa całemu światu. „Zapytacie, 
jak to możliwe głosić światu, skoro pewnie całe kapłań-
skie życie przebiegnie w tej oto diecezji? Kto głosi Chry-
stusa człowiekowi, głosi Go całemu światu” – podkreślił 
biskup włocławski. Jako drugie zadanie bp Mering po-
stawił przed nowo wyświęconymi kapłanami ukazy-
wanie Boga w taki sposób, aby ludzie poznali Go jako 
Miłość. Przypomniał, że służba kapłańska jest oddaniem 
się Chrystusowi w całości, bez reszty, „do utraty sił, do 
utraty głosu, do wyniszczenia siebie dla Chrystusa”. 

Święcenia otrzymali diakoni:
•	 Piotr	Brud	–	par.	św.	Maksymiliana	w	Koninie
•	 Michał	Laskowski	–	par.	św.	Jana	we	Włocławku
•	 Robert	Mac	–	par.	św.	Maksymiliana	w	Zduńskiej
 Woli
•	 Piotr	Patyk	–	par.	Broniewo
•	 Damian	Sochacki	–	par.	Borysławice	Kościelne
•	 Adam	Zieliński	–	par.	Dąbie	Kujawskie

Po Mszy św., włączając się w ogólnoświatową ado-
rację eucharystyczną w jedności z papieżem Francisz-
kiem, bp Mering poprowadził modlitwę przed Naj-
świętszym Sakramentem. W pobliżu ołtarza klęczeli 
neoprezbiterzy dziękujący za łaskę przyjętych święceń. 
W wypełnionej po brzegi katedrze nie bez wzruszenia 
głośną modlitwę zanosili rodzice i krewni młodych ka-
płanów. Punktualnie o godz. 18 ks. bp Wiesław Mering 
pobłogosławił zebrany lud Najświętszym Sakramen-
tem, a następnie na kolanach wyśpiewał wszystkie 
zwrotki hymnu „Niech będzie Bóg uwielbiony…”. Ado-
racja na zakończenie liturgii święceń kapłańskich pod-
kreśliła jedność sakramentów kapłaństwa i Eucharystii.

Adoracja eucharystyczna w łączności z papieżem 
Franciszkiem, zgodnie z prośbą biskupa włocławskie-
go, miała miejsce we wszystkich parafiach diecezji i zo-
stała przyjęta entuzjastycznie przez wiernych, co widać 
było po frekwencji w poszczególnych parafiach.

Na zakończenie Mszy św. bp Mering ogłosił nominacje 
kanonickie do Kapituły Katedralnej, uzupełniając jej skład 
o pięciu kanoników gremialnych. Nominację otrzymali:
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24.06 – Poświęcenie i otwarcie 
odnowionego Muzeum 

Diecezjalnego

24 czerwca br. odbyła się uroczystość otwarcia i po-
święcenia odnowionego i rozbudowanego budynku 
Muzeum Diecezjalnego. Uroczystość złączona została 
z oficjalnymi obchodami 10. rocznicy sakry biskupiej 
i ingresu do Katedry Włocławskiej ks. bp. Wiesława Me-
ringa. Muzeum mieści się w dawnym Kolegium Księży 
Wikariuszy przy placu Mikołaja Kopernika we Włocław-
ku. Uroczystości przewodniczył Prymas Polski abp Józef 
Kowalczyk.

Potrzeba przeprowadzenia inwestycji zrodziła się 
z  konieczności pomieszczenia stale zwiększających 
się zasobów muzealnych, jak również z idei utworze-
nia placówki „z prawdziwego zdarzenia”, wychodzącej 
z szeroką ofertą kulturalną do mieszkańców Włocław-
ka, diecezji i innych osób zainteresowanych. W  roku 
2007 biskup włocławski Wiesław Mering zlecił wika-
riuszowi biskupiemu ds. materialnych diecezji ks. Le-
sławowi Witczakowi przygotowanie planu rozbudo-
wy muzeum. Koncepcję i dokumentację budowlaną 
wykonało Biuro Projektów JOTA we Włocławku, pod 
kierunkiem mgr. inż. Andrzeja Tomaszewskiego i archi-
tekta Piotra Nogowskiego. Uroczystego otwarcia i po-

święcenia dokonał 24 czerwca ks. bp Wiesław Mering, 
w  obecności prymasa Polski abp. Józefa Kowalczyka, 
księży biskupów metropolii gnieźnieńskiej, przedsta-
wicieli władz państwowych, wojewódzkich i miejskich, 
duchowieństwa i licznie zaproszonych gości. O godz. 10 
we włocławskiej katedrze odprawiona została uroczy-
sta Msza św. pod przewodnictwem i z homilią Prymasa 
Polski. Następnie o godz. 12 w Muzeum Diecezjalnym 
odbyła się uroczystość oficjalnego otwarcia i poświę-
cenia odnowionego budynku i sali wystawienniczych.

24.07 – Święto Policji
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†  Henryk Leopold Durniat 
†  Tomasz Jagura 
†  Janusz Marcinkowski
†  Janusz Rażewski
†  Anna Trafna
†  Tadeusz Zieliński

• Adam Augustyniak 
• Amelia Gołębiewska 
• Tomasz Grabowski 

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:
• Jacek Korneliusz Ferens  

i Joanna Tyrjan
• Jacek Andrzej Cybulski  

i Dorota Maria Stawska
• Michał Adam Jurczak  

i Beata Agnieszka Kubiak
• Łukasz Hubert Jędrzejewski  

i Ewelina Agnieszka Sadowska
• Marcin Gralak  

i Paula Chuda
• Piotr Baćkun  

i Ilona Krzeszewska 

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

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

Coroczne święto Policji, obchodzone w dniu 24 lipca 
zostało ustanowione w rocznicę powołania w 1919 r. 
Policji Państwowej. To święto wszystkich funkcjona-
riuszy, którym z tej okazji możemy podziękować za 
pełną poświęceń służbę na rzecz bezpieczeństwa oby-
wateli.

We Włocławku uroczystości z tej okazji odbyły się 
wczoraj, 22 lipca. Rozpoczęły się one Mszą św. w Bazylice 
Katedralnej celebrowanej przez Kapelana włocławskich 
policjantów ks. Sebastiana Osińskiego. W uroczysto-
ściach uczestniczył Zastępca Komendanta Wojewódz-
kiego Policji w Bydgoszczy insp. Sławomir Światłowski. 
Swoją obecnością zaszczycili nas również Prezydent Mia-
sta Włocławka, przedstawiciele sejmu, reprezentanci za-
przyjaźnionych służb oraz władz samorządowych. Mimo 
wakacyjnej pory z ogromną przyjemnością podjęliśmy 
orkiestrę Zespołu Szkół Samochodowych.  Następnie na 
placu przed Katedrą zaproszeni goście, najbliżsi, przyja-
ciele byli świadkami wręczenia aktów mianowania na 
wyższe stopnie policyjne. Aż 157 policjantów otrzymało 
akt z rozkazem personalnym o mianowaniu na wyższy 
stopień służbowy. Wśród nich jest również Komendant 
Miejski Policji we Włocławku mł. insp. Piotr Stachowiak, 
który otrzymał stopień inspektora. Natomiast I Zastępca 
Komendanta, podinsp. Maciej Estkowski od wczoraj jest 
już młodszym inspektorem policji.

• Natalia Graczykowska 
• Miłosz Piotr Kinasiewicz
• Amelia Klepacz
• Krystian Maciej Kotas 
• Pola Kuligowska 
• Lena Alicja Lasek
• Weronika Markiewicz
• Łucja Mrugala 
• Jakub Gabriel Pawlak
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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

www.pielgrzymkawloclawska.pl

Już
w

sprzedaży
W drodze do Maryi
25 lat Pieszej Pielgrzymki Włocławskiej 

na Jasną Górę

Z okazji 25. jubileuszowej pieszej pielgrzymki włocławskiej na 
Jasną Górę ukazał się pamiątkowy album. Publikacja zawiera krót-
ki zarys historii grupy włocławskiej, zwanej amarantową, od koloru 
chust i koszulek wyróżniających pielgrzymów z Włocławka. 

Od ćwierć wieku włocławscy pielgrzymi wyruszają tradycyjnie 
w święto Przemienienia Pańskiego, by 13 sierpnia pokłonić się Ja-
snogórskiej Madonnie. 

Kierownik Pieszej Pielgrzymki Włocławskiej ks. Rafał Bogus 
napisał w słowie wstępnym: „Mam nadzieję, że udało się na 
kartach tego albumu chociaż w pewnej części oddać atmosferę 
i klimat, które panują na szlaku. Trud i ból, radość i satysfakcja, 
niesiona sobie wzajemna pomoc i modlitwa – to pielgrzymkowa 
rzeczywistość.” Właśnie w taki sposób oddają niepowtarzalną 
atmosferę szlaku pątniczego fotografie, które ilustrują poszcze-
gólne pielgrzymki. 


