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Z naucZania kościoła

Homilia
PaPieża FrancisZka 

asyż, 7 października 2013 r.

„Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakry-
łeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś 
je prostaczkom”(Mt 11, 25). Pokój i dobro wszystkim! 
Tym franciszkańskim pozdrowieniem dziękuję wam za 
przybycie tutaj, na ten plac, pełen wymowy dziejowej 
i wymowy wiary, żeby wspólnie się modlić. Dziś, podobnie 
jak wielu pielgrzymów, przybyłem tutaj, aby uwielbiać 
Ojca za to wszystko, co zechciał objawić jednemu z tych 
„maluczkich”, o których mówi Ewangelia: Franciszka, syna 
bogatego kupca z Asyżu. Spotkanie z Jezusem doprowa-
dziło go do wyzbycia się życia dostatniego i beztroskiego, 
aby poślubić „Panią Biedę” i żyć jak prawdziwy Syn Ojca, 
który jest w niebie. Ta decyzja podjęta przez Franciszka 
stanowiła radykalny sposób naśladowania Chrystusa, 
przyobleczenia się w Tego, który będąc bogatym dla nas 
stał się ubogim, aby nas ubóstwem swoim ubogacić 
(por. 2 Kor 8, 9). W całym życiu Franciszka miłość do 
ubogich i naśladowanie Chrystusa ubogiego stanowią 
dwa elementy połączone ze sobą nierozerwalnie, są 

dwoma stronami tego samego medalu. Czego świad-
kiem jest Franciszek dla nas, dzisiaj? Co nam mówi, nie 
słowami – to łatwe – ale swoim życiem? 

1. Pierwszą rzeczą, faktem podstawowym o jakim nam 
świadczy jest to, że bycie chrześcijaninem jest życiodajną 
relacją z osobą Jezusa, jest przyobleczeniem się w Niego, 
jest upodobnieniem się do Niego. Skąd zaczyna się droga 
Franciszka ku Chrystusowi? Wychodzi ona od spojrzenia 
Jezusa na krzyżu. Pozwolić, aby On na nas patrzył w chwi-
li, kiedy oddaje za nas swoje życie i pociąga nas do Siebie. 
Franciszek przeżył to doświadczenie w sposób szczególny 
w kościele świętego Damiana, modląc się przed krucy-
fiksem, który i ja mogłem uczcić. Na tym krzyżu Jezus 
nie wydaje się martwy, lecz żywy! Krew wypływa z ran 
rąk, stóp i boku, ale owa krew wyraża życie. Jezus nie ma 
oczu zamkniętych, lecz otwarte, szeroko otwarte: jest to 
spojrzenie, które przemawia do serca. A Ukrzyżowany 
nie mówi nam o porażce, o niepowodzeniu. Paradoksal-
nie mówi nam o śmierci, która jest życiem, która rodzi 
życie, ponieważ mówi nam o miłości, ponieważ jest 
miłością Boga wcielonego, a miłość nie umiera, wręcz 
przeciwnie – zwycięża zło i śmierć. Ten, kto pozwala, by 
spojrzał na niego ukrzyżowany Jezus, zostanie stworzony 
na nowo, staje się „nowym stworzeniem”. Stąd wynika 
wszystko: jest to doświadczenie łaski, która przemienia, 
bycia kochanym bez zasługi, choć jesteśmy grzesznikami. 
Z tego powodu Franciszek może powiedzieć, jak święty 
Paweł: „Co do mnie, nie daj Boże, bym się miał chlubić 
z czego innego, jak tylko z krzyża Pana naszego Jezusa 
Chrystusa”(Ga 6, 14). Zwracamy się do Ciebie, Franciszku, 
i prosimy: naucz nas trwać przed krucyfiksem, pozwolić, 
żeby On na nas spoglądał, pozwolić, aby nam przebaczył, 
stworzył nas na nowo swoją miłością. 

2. W Ewangelii słyszeliśmy następujące słowa: „Przyjdź-
cie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, 
a Ja was pokrzepię. Weźcie moje jarzmo na siebie i uczcie 
się ode Mnie, bo jestem cichy i pokorny sercem” (Mt 11, 
28–29). To druga rzecz, o której świadczy Franciszek: kto 
idzie za Chrystusem, otrzymuje prawdziwy pokój, ten 
pokój, który tylko On, a nie świat mogą nam dać. Wiele 
osób łączy św. Franciszka z pokojem i jest to słuszne, ale 
niewielu zmierza do głębi. Jaki jest ten pokój, który Fran-
ciszek przyjął, którym żył i który nam przekazuje? Jest to 
pokój Chrystusa, który przeszedł przez największą miłość, 
miłość krzyża. Jest to pokój, który Jezus Zmartwychwstały 
dał swoim uczniom, gdy stanął pośród nich i rzekł: „Pokój 
wam”, a mówiąc to ukazał im poranione ręce i przebity 
bok (por. J 20, 19.20). Franciszkowy pokój nie jest ckliwym 
uczuciem. Proszę was: taki święty Franciszek nie istnieje! 
Nie jest on też jakimś rodzajem panteistycznej harmonii 
z energiami wszechświata... Także to nie jest Franciszkowe, 
ale to jakaś idea stworzona przez pewnych ludzi! Pokój 
św. Franciszka jest pokojem Chrystusa, a znajduje go ten, 
kto bierze na siebie Jego „jarzmo”, czyli Jego przykazanie: 
Miłujcie się wzajemnie, tak jak Ja was umiłowałem (por. 
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J 13, 34; 15, 12). Nie można tego jarzma nieść z arogancją, 
zarozumialstwem, pychą, ale jedynie z łagodnością i po-
korą serca. Zwracamy się do Ciebie, Franciszku i prosimy: 
naucz nas być „narzędziami pokoju”, pokoju, który ma swo-
je źródło w Bogu, pokoju który nam przyniósł Pan Jezus. 

3. „Najwyższy, wszechmocny i dobry Panie... Pochwalo-
ny bądź... z wszystkimi Twoimi stworzeniami” (FF, 1820). 
Tymi słowami zaczyna się kantyk św. Franciszka. Miłość do 
wszelkiego stworzenia, do jego harmonii. Święty z Asyżu 
świadczy o poszanowaniu tego wszystkiego, co Bóg stwo-
rzył oraz, o tym, że człowiek jest powołany do strzeżenia 
i chronienia, ale przede wszystkim świadczy o szacunku 
i miłości dla każdej istoty ludzkiej. Bóg stworzył świat, aby 
był miejscem rozwoju w zgodzie i pokoju. Zgoda i pokój! 
Franciszek był człowiekiem zgody i pokoju. Z tego Miasta 
Pokoju powtarzam z mocą i łagodnością miłości: szanujmy 
stworzenie, nie bądźmy narzędziami zniszczenia! Szanuj-
my każdą istotę ludzką: niech ustaną konflikty zbrojne, 
plamiące ziemię krwią, niech ucichnie broń a wszędzie 
nienawiść ustąpi miejsca miłości, zniewaga przebacze-
niu a niezgoda – jedności. Usłyszmy wołanie tych, którzy 
płaczą, cierpią i umierają z powodu przemocy, terroryzmu 
i wojny, w tak bardzo umiłowanej przez Świętego Fran-
ciszka Ziemi Świętej, w Syrii, na całym Bliskim Wschodzie, 
na całym świecie. Zwracamy się do Ciebie, Franciszku, 
i prosimy: wyjednaj nam u Boga dar, żeby w naszym 
świecie nastała zgoda i pokój! Nie mogę też zapomnieć, 
że dzisiaj Włochy świętują św. Franciszka jako swego Pa-
trona. Wyraża to także tradycyjny gest ofiarowania oliwy 
do lampy wotywnej, który w tym roku przypada właśnie 
regionowi Umbrii. Módlmy się za naród włoski, aby każdy 
zawsze pracował dla dobra wspólnego, bardziej patrząc 
na to, co łączy, niż na to, co nas dzieli. Pragnę zakończyć 
słowami modlitwy św. Franciszka z Asyżu za Włochy i za 
świat: „Proszę Cię, Panie Jezu Chryste, Ojcze miłosierdzia, 
nie patrz na naszą niewdzięczność, ale pamiętaj zawsze 
o wielkiej łasce, jaką okazałeś w tym mieście, aby zawsze 
było miejscem i mieszkaniem tych, którzy naprawdę Ciebie 
znają i uwielbiają Twoje imię święte i najchwalebniejsze 
na wieki wieków. Amen.

Homilia 
BiskuPa ordynariusZa

msZa św. PrZy groBie 
Bł. Jana Pawła ii

watykan, 19.09.2013 r.

Czcigodny Księże Prymasie, Drodzy Bracia w kapłań-
stwie, Czcigodni Siostry i Bracia. 

Ten czwartek, podobnie jak wszystkie inne zresztą, 
gromadzą nas tutaj, w Bazylice Świętego Piotra przy 
relikwiach bł. Jana Pawła II. Przychodzimy, aby Bogu 
dziękować za niezwykłość jego nauczania, jego życia, jego 
relacji z nami. Zostanie nam przecież w świadomości, 
pamięci i sercu jako ten, który był pełen dobroci i serca 
dla nas – swoich rodaków, który był pełen dobroci i serca 
dla każdego człowieka. 

Dlatego myślimy najpierw o tym, czego nas uczył swo-
imi słowami, ale przede wszystkim swoim życiem. Kiedy 
patrzyło się na Jana Pawła II, nikt nie miał wątpliwości, 
kto był dla niego najważniejszy, kto był pierwszy, komu 
należało podporządkować wszystkie sprawy pod słoń-
cem. „Jeżeli Bóg jest na pierwszym miejscu, to wszystko 
jest na swoim miejscu”, mówi święta matka świętego 
kapłana, pani Marianna Popiełuszkowa. Ojciec Święty 
tego nas właśnie uczył – stawiania Boga jako wartości 
największej w każdej chwili naszego życia. 

Ale w nauczaniu i życiorysie papieskim nie brakowało 
też właściwej postawy w stosunku do człowieka. Jego 
pierwsza encyklika z pamiętnym sformułowaniem, że 
człowiek jest drogą Kościoła, nigdy się nie zdezaktuali-
zuje. Ona zawsze będzie przypominała, że Jezus po to 
ustanowił swój Kościół, by ratować każdego człowieka. 
Kiedy zły człowiek wymierzył w Ojca Świętego broń, 
kiedy zamarła cała Polska, kiedy odwieziony został do 
szpitala i z lękiem patrzyliśmy na wszystko, co się dzieje, 
on wkrótce po tym, jeszcze słaby, jeszcze nie w pełni 
odzyskawszy siły poszedł, aby zanieść przebaczenie. 

A więc Bóg, człowiek, ale także i kraj – to wielkie ducho-
we dziedzictwo, któremu na imię Polska, bardzo mu leżało 
na sercu. Uczył nas tego, żebyśmy swojemu krajowi służyli, 
żebyśmy umieli troszczyć się o niego, żebyśmy dumni byli 
z kulturowego dziedzictwa, jakie Polska sobą reprezentuje. 

Przyszliśmy Ojcze Święty tutaj do ciebie, bo doskonale 
wiemy, że kiedy nie przekonują słowa, kiedy walą się 
systemy, kiedy niepewni jesteśmy zachowania innych, 
zostają życiorysy – życiorysy, które wołają najgłośniej. 
Za ten twój życiorys dziękujemy dzisiaj Bogu, dokonując 
jednocześnie rachunku sumienia naszych własnych. Papież Franciszek w kaplicy Porcjunkula w Asyżu
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kościół i świat

Papież Franciszek 
oddał świat pod opiekę 
matki Bożej Fatimskiej

Papież Franciszek zawierzył świat Matce Bożej Fatim-
skiej. Dokonał tego 13 X pod koniec Mszy św. wieńczącej 
Dzień Maryjny w ramach obchodów Roku Wiary, którą 
sprawował na placu św. Piotra w Watykanie. W pobliżu 
ołtarza stała oryginalna figura Matki Bożej Fatimskiej, 
przywieziona z portugalskiego sanktuarium. Ojciec 
Święty prosił Maryję, by nauczyła nas „swojej miłości 
i szczególnego upodobania dla maluczkich i ubogich, 
dla wykluczonych i cierpiących, dla grzeszników i serc 
zagubionych”. – Wszystkich otocz Twoją ochroną i wszyst-
kich przekaż Twojemu umiłowanemu Synowi, a Panu 
naszemu Jezusowi – prosił Franciszek. Wśród obecnych 
na placu św. Piotra rzesz wiernych byli przedstawiciele 
800 maryjnych stowarzyszeń i grup modlitewnych oraz 
reprezentanci najważniejszych sanktuariów maryjnych 
z całego świata. Papież prosił, by zadać sobie pytanie: 

„czy boimy się tego, co Bóg może ode mnie zażądać, 
czy tego, czego ode mnie żąda? Czy pozwalam się Bogu 
zaskoczyć, jak to uczyniła Maryja, czy też zamykam się 
w swoich zabezpieczeniach, w swoich planach? Czy 
naprawdę pozwalam Bogu wejść moje życie? Jak Mu 
odpowiadam?”. Czy jestem chrześcijaninem od czasu 
do czasu, czy też zawsze? – pytał Franciszek, wskazując, 
że „kultura tymczasowości, względności wkracza także 
do przeżywania wiary”. – Bóg żąda od nas, abyśmy byli 
Mu wierni każdego dnia, w działaniach codziennych 
i dodaje, że nawet jeśli czasami nie jesteśmy Mu wierni, 
to On zawsze jest wierny i będąc miłosierny, nie prze-
staje trzymać nas za rękę, aby nas podnieść, zachęcić do 
wznowienia pielgrzymki, żebyśmy powrócili do Niego 
i powiedzieli Mu o naszej słabości, żeby dał nam swoją 
siłę – stwierdził papież. 

Przekonywał, że „Bóg jest naszą siłą” i że trzeba umieć 
Mu podziękować i uwielbiać Go „za wszystko, co dla 
nas uczynił”. – Spójrzmy na Maryję: po zwiastowaniu, 
pierwszym wykonanym przez nią gestem jest akt miłości 
wobec starszej krewnej Elżbiety, a pierwsze słowa, jakie 
mówi, brzmią: „Wielbi dusza moja Pana”, Magnificat, 
pieśń uwielbienia i dziękczynienia Bogu nie tylko za 
to, czego w Niej dokonał, ale za Jego działanie w całej 
historii zbawienia. Wszystko jest Jego darem, On jest 
naszą siłą! Tak łatwo powiedzieć „dziękuję”, a jednak tak 
ciężko! Ile razy mówimy „dziękuję” w rodzinie? Ile razy 
dziękujemy tym, którzy nam pomagają, są blisko nas, 
towarzyszą nam w życiu? Często wszystko bierzemy za 
oczywiste! Zachodzi to także w relacji z Bogiem – za-
znaczył biskup Rzymu. Wezwał wstawiennictwa Maryi, 
„aby nam pomogła dać się zaskoczyć Bogu bez oporu, 
być Jemu wiernymi każdego dnia, uwielbiać Go i dzię-
kować Mu, bo On jest naszą siłą”. Po Komunii św. głos 
zabrał przewodniczący Papieskiej Rady ds. Nowej Ewan-
gelizacji, abp Rino Fisichella. Podkreślił, że w Roku Wiary 
następca św. Piotra i Maryja wskazują drogę, jaką trzeba 
pójść, by głosić Dobrą Nowinę, która zbawia. Poprosił 
w imieniu zebranych, by papież zawierzył wszystkich 
Matce Bożej. Stojąc przed figurą Matki Bożej Fatimskiej 
papież odczytał napisany przez siebie akt zawierzenia. 
Następnie okadził figurę, dotknął jej i przeżegnał się. Na 
zakończenie zebrani odmówili modlitwę „Anioł Pański”. 
W poprzedzającym ją krótkim pozdrowieniu Franciszek 
przypomniał, że „dziś w Tarragonie w Hiszpanii zostaje 
ogłoszonych błogosławionymi ponad pięciuset męczen-
ników, zabitych za wiarę podczas hiszpańskiej wojny 
domowej w latach trzydziestych ubiegłego wieku”. – Wy-
sławiajmy Pana za tych odważnych Jego świadków i za 
ich wstawiennictwem módlmy się o uwolnienie świata 
od wszelkiej przemocy – wezwał Franciszek. Podziękował 
też wszystkim, którzy licznie przybyli z Rzymu, z Włoch 
i z wielu stron świata „na to święto wiary poświęcone 
Maryi, naszej Matce”. Figura Matki Bożej Fatimskiej jesz-
cze tego samego dnia powróciła do Portugalii.
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Od kilkunastu lat w naszym kraju coraz większym 
zainteresowaniem cieszą się obchody Halloween. Z tej 
okazji w wielu szkołach i pubach, w upiornej scenografii 
organizowane są imprezy, których uczestnicy przebierają 
się m.in. za wiedźmy, kościotrupy. W kinach odbywają 
się pokazy filmów budzących grozę, a w oknach domów 
wystawiane są lampiony z dyni, przypominające ludzką 
głowę. 

Kościół katolicki dopatruje się w Halloween nawet 
satanistycznych przesłanek. Dlaczego niektóre osoby nie 
widzą nic złego w obchodach Halloween? Być może jest 
to wynik procesu laicyzacji w naszym kraju, ale również 
braku wiedzy o tym, czym jest tradycja Halloween.

Ponad dwa tysiące lat przed narodzeniem Chrystusa 
Wielkią Brytanię i północną Francję zamieszkiwali Celto-
wie. W ostatni dzień roku i jednocześnie zakończenie lata, 
czyli 31 października, czcili oni boga śmierci o imieniu 
Samhain. Wierzono, że sprowadza on na ziemię dusze 
zmarłych, którzy odeszli w minionym roku, a przez po-
pełnione grzechy nie mogli zaznać wiecznego spokoju. 
Zmarli, pod postacią duchów i upiorów, wracali do swoich 
domów, poszukując u bliskich ukojenia. Celtowie zaś za 
wszelką cenę starali się uniknąć spotkania z nimi. Gasili 
w swoich domach ogniska i kaganki, aby stworzyć atmos-
ferę niegościnnego chłodu. Ubierali ciemne i poniszczone 
ubrania i wychodzili na ulicę, udając włóczęgów, wierząc, 
że w ten sposób odstraszą zmarłych. Na progach domów 
stawiali misy pełne jedzenia, bo w przeciwnym razie 
groziła im zemsta wygłodniałych duchów.

Dla Celtów była to najbardziej przerażająca noc w roku. 
Na tym ich udręki się nie kończyły. Celtyccy kapłani zwani 
druidami pełnili w ostatnim dniu roku obrzędy nowo-
roczne. Chodzili po domach, zbierając jedzenie, zwierzęta 
i młode dziewczyny, które składali w ofierze bogu śmierci. 
Gdy ofiara zyskała aprobatę druidów, zapalali świecę 
i wkładali do wyrzeźbionej głowy z rzepy, co miało chronić 
domowników od złych mocy. Gdy oczekiwania kapłanów 
nie zostały spełnione, zawieszali na drzwiach heksagram, 
który był dla demonów znakiem, iż mogą tutaj gnębić 
ludzi, a nawet zabić któregoś z mieszkańców. 

Z czasem to święto zmarłych zawędrowało do Sta-
nów Zjednoczonych, gdzie cieszy się dużą popularno-
ścią. W ostatni dzień października dzieci przebierają się 
w upiory, duchy oraz czarownice i wędrując od domu do 
domu żądają „ofiar” (cukierków i ciastek). Kto nie spełni 
tych oczekiwań, narażony jest na niewielkie psikusy. Nocą 
odbywają się uczty „demonów”, a młodzież zabawia się 
na ulicy straszeniem przechodniów. 

Jednak nie dla wszystkich Halloween to rozrywka. Dla 
satanistów noc z 31 października na 1 listopada jest wiel-

kim świętem. Wierzą oni, że w tym czasie szatan obdarza 
mocą swoich wyznawców. Głównym punktem obchodów 
są czarne msze, podczas których składane są ofiary ze 
zwierząt, ale również z ludzi. Policja w USA odnotowała, 
że w noc Halloween znacznie wzrasta liczba zaginionych 
zwierząt i dzieci, a także spalonych kościołów.  

Już w pierwszych wiekach chrześcijaństwa wierzono, 
że dusze zmarłych, które nieprzygotowane stanęły przed 
przed Panem Bogiem, nie mogą od razu dostąpić szczę-
ścia wiecznego. Dogmat o istnieniu czyśćca ogłoszono 
dopiero na soborze w Lyonie w 1274 r., ale przez cały czas 
ufano, że po śmierci można jeszcze odpokutować grzechy. 

Św. Katarzyna Genueńska opisała naturę czyśćca. We-
dług niej największym cierpieniem dla duszy jest rozłąka 
z Bogiem, bo czyściec to jakby przedsionek nieba. Dusza 
przebywająca w nim widzi już całą wielkość swojego 
Stwórcy, Jego bezgraniczną miłość, ale nie może się z Nim 
ostatecznie zjednoczyć. Tęsknota za Bogiem pali duszę 
jak ogień, dlatego sama poszukuje sposobów, aby się 
oczyścić, naprawić zło, by wreszcie dostąpić chwały nieba. 

W 1915 r. papież Benedykt XV zezwolił, aby w Dzień 
Zaduszny każdy kapłan mógł odprawić trzy msze św. 
Dzień Zaduszny poprzedzony jest uroczystością Wszyst-
kich Świętych. Są nimi ci, którzy nie zostali oficjalnie 
wyniesieni na ołtarze, ale ich życie było dowodem praw-
dziwej świętości.

W Polsce mamy tradycję gromadzenia się przy grobach 
naszych zmarłych, uczestnicząc w nabożeństwach 1 li-
stopada. Nie mając pewności, czy nasi bliscy przebywają 
już w niebie, czy jeszcze w czyśćcu, w tym samym dniu 
możemy modlić się o ich zbawienie, ale również prosić 
o orędownictwo u tronu Bożego. Uzmysławia nam to, 
że ziemia, czyściec i niebo to naczynia połączone, które 
nawzajem wspierają się w dążeniu do świętości.

dzień Zaduszny czy Halloween
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Litania za zmarłych

Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami. 
Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami. 
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami. 
Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami. 
Święta Maryjo, módl się za nim (nią), (nimi). 

Bramo niebieska, 
Królowo Wniebowzięta, 
Święty Michale, 
Święty Janie Chrzcicielu, 
Święty Józefie, 
Święty N. (patron zmarłego), 
Wszyscy Święci i Święte Boże, 
Bądź mu (jej, im) miłościw, wybaw go (ją, ich), Panie. 
Od zła wszelkiego, 
Od cierpień w czyśćcu, 
Przez Twoje Wcielenie, 
Przez Twoje Narodzenie, 
Przez Twój chrzest i post święty, 
Przez Twój krzyż i mękę, 
Przez Twoją śmierć i złożenie do grobu, 
Przez Twoje Zmartwychwstanie, 
Przez Twoje cudowne Wniebowstąpienie, 
Przez Zesłanie Ducha Świętego, 
Przez Twoje przyjście w chwale, 
Prosimy Cię, abyś dał nam pragnienie nieba, wysłuchaj 

nas, Panie.
Prosimy Cię, abyś nas zachował od nagłej i niespo-

dziewanej śmierci, 
Prosimy Cię, abyś uchronił nas, naszych krewnych 

i dobrodziejów od wiekuistego potępienia, 
Prosimy Cię, abyś naszym dobroczyńcom dał wieczną 

nagrodę, 
Prosimy Cię, abyś wprowadził do wiekuistej światłości 

naszych nauczycieli i wychowawców, 
Prosimy Cię, abyś okazał miłosierdzie ofiarom wypad-

ków, katastrof i wojen, 
Prosimy Cię, abyś dał wszystkim wiernym zmarłym 

wieczny odpoczynek, 
Prosimy Cię, abyś pozwolił im radować się w chwale 

zmartwychwstania. 

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj 
się nad nami (3x). 

Módlmy się: Boże, Ty sprawiłeś, że Twój Syn zwyciężył 
śmierć i wstąpił do nieba, daj Twoim zmarłym sługom 
udział w Jego zwycięstwie nad śmiercią, aby mogli na 

wieki oglądać Ciebie, swojego Stwórcę i Odkupiciela. 
Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Modlitwy za dusze czyśćcowe

Dla zasług najświętszej Twojej Krwi, wylanej w Ogro-
dzie Oliwnym, proszę Cię, Panie Jezu Chryste, o wyba-
wienie od kar czyśćcowych dusz, które cierpią za swoje 
winy, nade wszystko dusz najbardziej opuszczonych. 
Wprowadź je do nieba i dozwól im chwalić Ciebie na 
wieku. Amen.

* * *

Przez bolesne cierpienie ran Twoich, zadanych Ci, o Jezu, 
przez ludzi, przebacz duszom czyśćcowym popełnione 
na ziemi grzechy i w swoim wielkim miłosierdziu obdarz 
nagrodą wiecznego życia i nieśmiertelności. Amen.

Modlitwa z „Dzienniczka”  
św. Faustyny o śmierć szczęśliwą:

O Jezu, na krzyżu rozpięty, błagam Cię, udziel mi 
łaski, abym zawsze i wszędzie, we wszystkim wier-
nie spełniała najświętszą wolę Ojca Twego. A kiedy ta 
wola Boża wydawać mi się będzie ciężka i trudna do 
spełnienia, to wtenczas błagam Ciebie, Jezu, niechaj 
z ran Twoich spłynie mi siła i moc, a usta moje niech 
powtarzają: stań się wola Twoja, Panie. – O Zbawicielu 
świata, Miłośniku ludzkiego zbawienia, który w tak 
strasznej boleści katuszy zapomnisz o sobie, a myślisz 
o dusz zbawieniu, Jezu najlitościwszy, udziel mi łaski 
zapomnienia o sobie, abym cała żyła dla dusz, poma-
gając Ci w dziele zbawienia, według najświętszej woli 
Ojca Twego... (Dz. 1265).

modlitwy za zmarłych
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* * *

O Jezu miłosierny, rozciągnięty na krzyżu, wspomnij na 
naszą godzinę śmierci! O najmiłosierniejsze Serce Jezusa, 
otwarte włócznią, ukryj mnie w ostatnią śmierci godzi-
nę! O Krwi i Wodo, która wytrysłaś z Serca Jezusowego 
jako zdrój niezgłębionego miłosierdzia dla mnie w mojej 
śmierci godzinie! Jezu konający, zakładzie miłosierdzia, 
złagódź gniew Boży w mojej śmierci godzinie (Dz. 813).

* * *

O Jezu mój, niechaj ostatnie dni wygnania będą cał-
kowicie według Twej najświętszej woli. Łączę swoje 
cierpienia, gorycze i samo konanie z męką Twoją świętą 
i ofiaruję się za świat cały, aby uprosić obfitość miłosier-
dzia Bożego dla dusz, a szczególnie dla dusz, które są 
w domach naszych. Ufam mocno i zdaję się całkowicie 
na wolę Twoją świętą, która jest miłosierdziem samym. 
Miłosierdzie Twoje będzie mi wszystkim w tej ostatniej 
godzinie. (Dz. 1574). 

Odpust za zmarłych

„Odpust jest to darowanie przed Bogiem kary docze-
snej za grzechy, zgładzone już co do winy. Dostępuje go 
chrześcijanin odpowiednio usposobiony i pod pewnymi 
określonymi warunkami, za pośrednictwem Kościoła, 
który jako szafarz owoców odkupienia rozdaje i prawo-
mocnie przydziela zadośćuczynienie ze skarbca zasług 
Chrystusa i świętych” (KKK, n. 1471).  Od uroczystości 
Wszystkich Świętych aż do 8 listopada można uzyskać 
odpust zupełny dla zmarłych. Odpusty te można uzy-
skać „pod zwykłymi warunkami”, czyli po wypełnieniu 
tzw. warunków wstępnych, potrzebnych do otrzymania 
jakiegokolwiek odpustu. Są to: spowiedź sakramentalna, 
przyjęcie Komunii św. i modlitwa w intencji papieża. Cho-
dzi tu o intencję, jaką Ojciec Święty wyznacza na każdy 
miesiąc, a nie w intencji osoby papieża. Warunek dotyczący 
modlitwy w intencjach Ojca Świętego wypełnia się cał-
kowicie przez odmówienie Ojcze nasz i Zdrowaś Maryjo. 
Pozostawia się jednak wiernym możliwość odmówienia 
jakiejkolwiek innej modlitwy, zgodnie z ich pobożnością. 
Ponadto do uzyskania odpustu wymaga się wykluczenia 
wszelkiego przywiązania do grzechu, nawet powszednie-
go. Zatem tylko ten jest zdolny do uzyskania odpustu, kto 
został ochrzczony, nie jest ekskomunikowany i znajduje 
się w stanie łaski, przynajmniej pod koniec wypełniania 
przepisanych czynności. Jeśli brakuje pełnej tego rodzaju 
dyspozycji albo nie zostaną spełnione wyliczone warunki, 
wtedy odpust będzie tylko cząstkowy. Odpust cząstkowy 
lub zupełny możemy ofiarować za zmarłego na sposób 
wstawiennictwa lub za siebie. Nie możemy uzyskać odpu-
stu dla nikogo z żyjących, ponieważ każdy człowiek, dopóki 
żyje, sam jest w stanie dokonać przemiany swojego życia 
i wypełnić warunki wymagane do otrzymania odpustu.
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W dniu 11 listopada 1918 r. marszałek francuski F. Foch 
w imieniu państw sprzymierzonych podyktował de-
legacji niemieckiej warunki zakończenia działań wo-
jennych. Niemcy podpisały rozejm. Było to w wagonie 
kolejowym niedaleko Compiegne pod Paryżem. W ten 
sposób zakończyła się I wojna światowa. Brały w niej 
udział 33 państwa; w czasie jej trwania zmobilizowano 
70 milionów ludzi, 10 milionów poniosło śmierć, a prawie 
20 milionów zostało rannych. Upadły trzy cesarstwa, 
zniszczono dorobek, na który pracowały całe pokolenia. 
Po wojnie zawarto nowe traktaty pokojowe, zmieniły się 
granice państwowe oraz formy rządów. 

Dzień 11 listopada 1918 r. był przełomowym momen-
tem w dziejach Europy, ale przede wszystkim w dziejach 
Polski. Po 123 latach niewoli narodowej i powstańczych 
zrywów wolnościowych Polska odzyskała niepodległość. 
Nadeszła upragniona wolność. 

Dnia 10 listopada 1918 r. do kraju powrócił Józef Pił-
sudski, od lipca 1917 r. internowany przez Niemców 
w Magdeburgu. 11 listopada Rada Regencyjna przekazała 
mu naczelne dowództwo polskich sił zbrojnych. 

W Warszawie rozpoczęło się, trwające już w innych 
miastach, rozbrajanie wojsk okupacyjnych. Dzień 11 li-
stopada został ustanowiony – ustawą Sejmu Rzeczpo-
spolitej Polskiej z 1937 r. – polskim świętem narodowym 
i pozostawał oficjalnie świętem państwowym RP do 
roku 1944. 

W roku 1945 komunistyczne władze PRL jako święto 
państwowe ustanowiły dzień 22 lipca. Święto Niepod-
ległości, obchodzone w dniu 11 listopada, zostało przy-
wrócone przez Sejm RP dopiero w roku 1989. W tym 
dniu Polska oddaje też hołd marszałkowi J. Piłsudskiemu, 
spoczywającemu w krypcie pod wieżą Srebrnych Dzwo-
nów w podziemiach katedry wawelskiej. Ten szczególny 
dzień skłania do refleksji na temat patriotyzmu. W god-
nym i uroczystym przeżyciu tego święta pomaga nam 
udział w Eucharystii. 

Centralne obchody Święta Niepodległości odbywają 
się w Warszawie i są transmitowane przez radio i tele-
wizję. Oglądamy wówczas defilady wojskowe, słuchamy 
przemówień ważnych osobistości i widzimy, jak oficjalne 
delegacje składają kwiaty na Grobie Nieznanego Żołnie-
rza. Modlitwy za Ojczyznę i za poległych w jej obronie 
zanoszone są we wszystkich świątyniach w kraju i poza 
jego granicami. Organizowane są także uroczyste ape-
le żołnierskie i harcerskie, pod pomnikami bohaterów 
narodowych składane są kwiaty i palone są znicze na 
grobach żołnierzy. Gmachy państwowe, domy oraz ulice 
dekorowane są polskimi flagami. Dzień ten staje się dla 
wielu osób lekcją patriotyzmu.

Ojczyznę zwykle porównuje się do matki, która daje 
życie i troszczy się o rozwój swych dzieci. Patriotyzm 
zaś porównuje się do miłości rodziny. Patriota wcale nie 
musi wszystkim obwieszczać, że nim jest, tak jak nie 
mówi się kilka razy dziennie, że kocha się rodziców, ale 
po prostu się im służy. Miłość ojczyzny to nie chwilowe 
wzruszenie, ale uczciwa i twórcza praca dla niej, jak 
również rzetelne zdobywanie wiedzy, odpowiedzialność 
w polityce, dbałość o język ojczysty w mowie i w piśmie, 
troska o rodzinę, szacunek dla tradycji, dla wartości na-
rodowych i chrześcijańskich oraz zdolność ponoszenia 
codziennych ofiar. 

Patriotyzm to także pamięć o przodkach, zaintereso-
wanie rodzimą kulturą, historią i teraźniejszością. Prze-
jawia się on również w trosce o dobre imię ojczyzny, o jej 
godność. Heroiczne czyny wymagane są rzadko. Patriotą 
nie jest się tylko podczas wielkich zagrożeń, ale jest się 
nim także na co dzień wtedy, gdy szanuje się symbole 
narodowe, kiedy pamięta się o ważnych wydarzeniach, 
np. o rocznicach odzyskania przez Polskę niepodległości. 
Patriotyzm nie musi kojarzyć się z weteranami, orderami 

święto niepodległości — 11 listopada

Marszałek Józef Piłsudski
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czy z natchnionym romantycznym poetą. Patriotyzm to 
miłość, a miłość to wierność w służbie. Ks. Piotr Skarga 
tak się modlił: „Wszechmogący, Wieczny Boże, spuść nam 
szeroką i głęboką miłość ku braciom i najmilszej matce, 
Ojczyźnie naszej, byśmy jej i ludowi Twemu, swoich po-
żytków zapomniawszy, mogli służyć uczciwie”. Piękna to 
modlitwa, bo człowiek jest nie tylko dzieckiem rodziców, 
ale także dzieckiem swojego narodu, mniej lub bardziej 
w nim zakorzenionym. 

Obchody Święta Niepodległości łączą nas, Polaków, 
mieszkających w kraju i na uchodźctwie. To święto łączy 
Polaków żyjących w Stanach Zjednoczonych, którzy świę-
tują w tym dniu Dzień Weteranów, oraz Polaków miesz-
kających w Kanadzie, którzy w tym dniu świętują Dzień 
Pamięci. Ducha patriotyzmu Polaków podtrzymują solid-
ne korzenie, ale nadal potrzebna jest troska o zachowanie 
wartości duchowych i materialnych kultury. Wtedy ludzie 
będą kochać i siebie nawzajem, i Ojczyznę, a żołnierze 
w pokoju dożyją emerytury. Młode pokolenia natomiast 
będą mogły spokojnie przeżywać zarówno zwyczajne, 
jak i świąteczne dni.

Symbole narodowe

Godło Polski
Według popularnej legendy, założyciel państwa Po-

lan, Lech, podczas postoju w okolicach Poznania ujrzał 
pod wieczór sporych rozmiarów gniazdo na drzewie. 
Znajdował się w nim biały orzeł z dwoma pisklętami. 
Gdy Lech przyglądał się mu, orzeł rozpostarł skrzydła 
na tle nieba czerwonego od zachodzącego słońca. Lech 
zachwycił się, postanowił tam osiąść, umieścił orła 
w swym herbie, a miejsce na pa-
miątkę nazwał Gniezdnem (obec-
nie Gniezno) od słowa gniazdo. 

Historia ta będąca częścią le-
gendy o Lechu, Czechu i Rusie 
pierwszy raz spisana została 
w Kronice Wielkopolskiej napisa-
nej po łacinie w 1273 roku oraz 
w  Kronice Dalimila spisanej 
w języku czeskim w roku 1319. 
W legendzie tej upatruje się alu-
zję do podania o założeniu Rzy-
mu  przez  Romulusa i Remusa. 
Jej elementem jest  auspicjum, 
starożytny rytuał wnioskowania 
z  lotu ptaków drapieżnych (np. 
orła) o aprobacie bogów dla pod-
jętych zamierzeń. 

Mniej romantyczna wersja zakłada, że Polanie mogli 
przyjąć emblemat orła jako symbol mocy (orzeł był towa-
rzyszem Jowisza i nosicielem jego piorunów), wzorując 
się na cesarstwie, lub po 800 roku jego następcy, Świętym 
Cesarstwie Rzymskim, od którego symbol orła przejęło 

wiele europejskich państw. Znak był znany wśród Polan 
głównie ze zdobnictwa celtyckiego lub rzymskich monet, 
docierających na ich ziemie bursztynowym szlakiem.

Flaga
Na fladze barwy narodowe obecne są w postaci 

dwóch pasów równej szerokości, z których górny jest 
biały, a dolny czerwony. Są to barwy pochodne od godła 
państwa. Pas górny oznacza Orła Białego, pas dolny 
pole tarczy herbowej. W przeszłości kolejność barw 
była różna, używano zarówno flag biało-czerwonych 
jak i czerwono-białych. 

Biel i czerwień są od 1831 roku naszymi barwami 
narodowymi. Mają one jednak dużo starsze korzenie. 
Sięgają średniowiecza – już w XIII wieku biały orzeł 
umieszczony został przez książęta piastowskie w czer-
wonym polu tarczy herbowej. Od tej pory zmieniają-
cemu się stale wizerunkowi orła zawsze towarzyszyły 
biel i czerwień. 

Z czasem kolory te uzyskały samodzielne znaczenie 
w symbolice narodowej. Zaczęły 
się one pojawiać na tarczach i cho-
rągwiach rycerskich, proporcach 
husarskich i sztandarach woj-
skowych. W pierwszej połowie 
XVIII wieku do umundurowania 
wojskowego wprowadzone zo-
stały białe kokardy, symbolizujące 
przynależność państwową woj-
ska. W chwili wybuchu powstania 
listopadowego zmieniono barwę 
kokardy wojskowej na biało-czer-
woną. Biel oznaczać miała dobro 
i czystość dążeń narodu polskiego, 
czerwień – dostojność, majestat 
i potęgę władców polskich. Odtąd 

barwy biało-czerwone uznane zo-
stały za barwy narodowe.

Jak wszystkie inne polskie symbole narodowe, rów-
nież barwy – biel i czerwień – były w czasach zaborów 
tępione przez rosyjskie, austriackie i pruskie władze. Prze-
trwały jednak na emigracji, wracały podczas wszystkich 
narodowych manifestacji na polskich ziemiach. 
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W czasie II wojny światowej pojawiały się na ulicach 

Warszawy i innych miast polskich w dniach świąt naro-
dowych. Krzepiły serca, budziły nadzieję, były wyzwaniem 
rzuconym wrogowi. Biało-czerwonymi flagami znaczyli 
swój szlak bojowy żołnierze na wszystkich frontach 
wojny. Dlatego barwy biało-czerwone są jedną z naj-
większych narodowych wartości. Konstytucja z 1997 
roku określa, że barwy te są barwami państwowymi 
Rzeczypospolitej Polskiej.

Hymn państwowy
Melodię i słowa Mazurka Dąbrowskiego znamy wszy-

scy. Od najmłodszych lat przywykliśmy do tego, że pieśń 
tę śpiewa się zawsze w chwilach ważnych i uroczystych. 
Napisał ją Józef Wybicki w Roggio Emilia we Włoszech 
w lipcu 1797 roku z myślą o żołnierzach walczących 
na ziemi włoskiej pod dowództwem generała Jana 
Henryka Dąbrowskiego. Pieśń Legionów Polskich we 
Włoszech – taki był pierwotny tytuł hymnu Polski – 
śpiewana była na melodię mazura ludowego z Podlasia. 
Dzisiaj pieśń ta nazywana jest Mazurkiem Dąbrowskie-
go – od melodii – lub Jeszcze Polska nie zginęła – od 
pierwszych słów utworu. Mazurek Dąbrowskiego stał 
się inspiracją dla innych narodów słowiańskich. Nie 
tylko melodie hymnów narodów: chorwackiego, ukra-
ińskiego, serbskiego i słoweńskiego są podobne do 
polskiego mazura, ale także rozpoczynają się niemal 
identycznie – Jeszcze Chorwacja nie przepadła..., Jesz-
cze nie umarła Ukraina..., Hej, Słoweńcy, jeszcze nasza 
słoweńska mowa żyje... 

Mazurek Dąbrowskiego powstał w dramatycznym 
okresie naszej historii. Upadek powstania kościuszkow-
skiego, III rozbiór Polski, emigracja tysięcy Polaków – to 
wszystko przygnębiało i przerażało. Nowa pieśń szybko 
przedarła się przez graniczne kordony, od razu zyskując 
w kraju popularność. Podczas wędrówki tekst ulegał 
drobnym zmianom. Było to wynikiem bądź niedokład-
nego przekazu, bądź nowych nadziei Polaków żyjących 
pod zaborami. 

Z chwilą wybuchu powstania listopadowego Mazu-
rek... zaczął być powszechnie uważany za hymn narodo-
wy. Później zawsze już towarzyszył Polakom. Wyrywał się 
z piersi powstańców 1863 roku. 

W XX wieku z jego melodią szli do boju powstańcy 
wielkopolscy i śląscy. Brzmiał na wszystkich frontach 
II wojny światowej – wszędzie tam, gdzie walczyli polscy 
żołnierze. Zagrzewał do boju, wzbudzał nadzieje. 

Obecny tekst hymnu i jego zapis nutowy został za-
twierdzony ustawą sejmową o godle, barwach i hymnie 
z 31 stycznia 1980 roku. Pieśń Józefa Wybickiego już 
od ponad dwustu lat jednoczy naród polski. Melodia 
Mazurka... rozbrzmiewa podczas międzynarodowych 
spotkań, w których uczestniczą przedstawiciele Polski, 
towarzyszy także polskim sportowcom. Łączy Polaków 
rozproszonych po całym świecie.

Ojciec Święty Benedykt XVI zainaugurował 11 paździer-
nika 2012 r. Rok Wiary, w 50. rocznicę otwarcia Soboru 
Watykańskiego II. Okrągła rocznica rozpoczęcia obrad 
Soboru Watykańskiego II i 20 lat od wydania Katechizmu 
Kościoła katolickiego stały się okazją, by zintensyfikować 
refleksję o wierze. Rok Wiary potrwa do 24 listopada 
2013 r., czyli do uroczystości Jezusa Chrystusa Króla 
Wszechświata. Arcybiskup Rino Fisichella, przewodni-
czący Papieskiej Rady ds. Nowej Ewangelizacji, w nawią-
zaniu do listu apostolskiego Benedykta XVI Porta fidei, 
zaznaczył: „papieska inicjatywa ma dwa cele: z jednej 
strony pomóc w osobistym spotkaniu z Chrystusem, 
a z drugiej lepiej poznać treść wiary chrześcijańskiej, 
tego, w co wierzymy”. Z kolei w nocie zawierającej wska-
zania duszpasterskie na Rok Wiary prefekt Kongregacji 
Nauki Wiary kard. William Levada zauważył, że „wiara 
jest najpierw osobistym przylgnięciem człowieka do 
Boga, równocześnie i w sposób nierozdzielny jest ona 
dobrowolnym uznaniem całej prawdy, którą Bóg objawił”.

14 miesięcy Roku Wiary było zaproszeniem do po-
nownego odkrycia i studiowania Pisma Świętego, doku-
mentów Soboru Watykańskiego II i Katechizmu Kościoła 
katolickiego. Poprzez działania duszpasterskie Kościół 
starał się ukazać piękno wiary, zapraszał do głębszego jej 
przeżywania i podejmowania odważnego świadectwa.

 W Roku Wiary cały Kościół szczególnie kontemplował 
Professio fidei. Credo nicejsko-konstantynopolitańskie — 
odmawiane każdej niedzieli podczas Eucharystii — powin-
no stać się codzienną modlitwą każdego chrześcijanina. 
Z pewnością pomaga w tym przygotowany przez Papieską 
Radę ds. Nowej Ewangelizacji obrazek z wizerunkiem 
Chrystusa Pantokratora z Cefalu na Sycylii i tekstem 
modlitwy Credo, który można mieć zawsze przy sobie.

Zakończenie roku wiary
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Zamęczona przez rosyjskiego żołdaka na początku 
I wojny światowej, przez swój heroiczny czyn wypełniła 
słowa Jezusa: „Błogosławieni czystego serca, al-
bowiem oni Boga oglądać będą”. Miała szes-
naście lat. Urodziła się 2 sierpnia 1898 roku 
we wsi Wał-Ruda (dzisiaj Zabawa) pod 
Tarnowem. W jej rodzinnym domu pa-
nowała atmosfera pełna prostoty i ducha 
modlitwy. Codziennie odmawiano róża-
niec. Kolejne dni wypełnione były pracą 
w domu i na roli, a jej rytm wyznaczały 
niedziele i święta kalendarza liturgicznego. 

We wczesnym dzieciństwie Karolina obda-
rzona została specjalną łaską: postanowiła 
należeć tylko do Boga. W sercu swoim 
przeżywała nieustanną radość. 
Była zdolną i sympatyczną 
dziewczyną, chętnie się 
uczyła. Z bardzo dobrymi 
ocenami ukończyła cztery 
klasy szkoły powszechnej. Od 
najmłodszych lat czuła się apo-
stołką Jezusa. Brała aktywny udział 
w życiu parafii, należała do różnych 
grup, jak np. Apostolstwo Modlitwy. 

Uczyła dzieci katechizmu, a zajęcie 
to dawało jej wielką radość. Była lubiana 
przez gromadkę dzieci, którym pożyczała religijne książki, 
objaśniała im tajemnice świętej wiary katolickiej i uczyła 
różnych modlitw. Najbardziej ulubioną modlitwą Karoli-
ny był różaniec. Miała też wielkie nabożeństwo do Męki 

Patronka czystych serc i polskiej młodzieży

Bł. Karolina Kózkówna – dziewica i męczennica, która w czasie I wojny światowej zginęła w obronie swojej 
czystości – będzie obok św. Stanisława Kostki – patronką młodzieży polskiej.

Pańskiej, Drogi Krzyżowej i Jezusa Eucharystycznego, 
którego często adorowała. 

Dramat wydarzył się rano, 18 listopada 1914 roku, 
gdy żołnierz rosyjski z bronią w ręku wtargnął 

do domu rodziny Kózków. Pod pozorem na-
kazu wstawienia się do komendanta, kazał 
Karolinie i jej ojcu wyjść z domu. Przemocą 
skierował ich do lasu. Grożąc śmiercią ojcu 
zmusił go, by się oddalił. Zrozpaczony ojciec 
błagał go, by to raczej on został zabity, aż 
w końcu przerażony pobiegł do domostwa 

wujka Karoliny, by u niego szukać pomocy. 
Jednak Karoliny tego dnia nie odnaleźli. 

Dopiero po dwóch tygodniach ktoś z ro-
dziny odszukał miejsce w lesie, gdzie 

leżało umęczone, martwe ciało 
dziewczyny z zakrzepłą krwią 
na ziemi. Dzięki specjalnej 
pomocy od Pana, Karolina 

obroniła swą godność dziecka 
Bożego. Wybrała śmierć, by po-

zostać czysta, cała dla Boga, który 
ją ukochał i przygarnął do siebie. 
Karolina potwierdziła swą misję 

głoszenia Ewangelii przez śmierć 
męczeńską. 

Słowo martyr w języku greckim znaczy 
świadek. Niedługo po jej męczeństwie na miejscu odna-
lezienia ciała postawiono krzyż oraz tablicę marmurową 
z napisem: „Ku pamięci szesnastoletniej Karoliny Kóz-
kównej zamordowanej 18 listopada 1914 r.”

Modlitwa zawierzenia Ruchu Czystych Serc

Panie Jezu, dziękuję Ci, że ukochałeś mnie miłością, która podnosi z największych upadków i leczy najbo-
leśniejsze rany. Oczyść moje serce z wszelkiego zła, które nie pozwala mi doświadczać i cieszyć się darem 
czystej miłości. 

Oddaję Ci, Panie, moją pamięć, rozum, duszę, ciało wraz z moją płciowością i przyrzekam nie podejmować 
współżycia seksualnego do czasu przyjęcia sakramentu małżeństwa. Postanawiam nie czytać, nie kupować 
i nie oglądać czasopism, programów i filmów o treściach pornograficznych. Przyrzekam codziennie modlić się, 
czytać Pismo Święte, regularnie przystępować do sakramentu pokuty, często przyjmować Komunię Świętą, 
oraz żyć według 10 zasad ABC Społecznej Krucjaty Miłości. Panie Jezu, bądź jedynym Panem mojego życia. 
Ucz mnie zdobywać umiejętność kontrolowania mojego popędu seksualnego i uczuć. Proszę Cię o pomoc, 
abym unikał(a) wszystkiego, co uzależnia i zniewala, a więc papierosów, alkoholu i narkotyków. Ucz mnie tak 
żyć i postępować, aby w moim życiu najważniejsza była miłość. Maryjo, Matko moja, prowadź mnie drogami 
wiary do samego źródła Miłości, do Jezusa, abym zawsze tylko Jemu ufał(a) i wierzył(a). Amen!
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Z dZieJów kościołów włocławskicH — cz. 1 

Przypuszcza się, że najstarszą z włocławskich świątyń 
był kościół, a w zasadzie kaplica grodowa św. Jerzego, 
najprawdopodobniej drewniana, znajdująca się blisko 
zamku (czyli u ujścia Zgłowiączki, w pobliżu dzisiej-
szego pałacu biskupiego). Śladem jego funkcjonowa-
nia miałaby być zaznaczona jeszcze na planie miasta 
z 1818 r. ulica Świętojurska. Być może spełniał on także 
rolę pierwszej katedry (diecezja włocławska założona 
została w latach 1123–1148 i stanowiła prawdopo-
dobnie kontynuację wcześniejszej diecezji kruszwickiej, 
powstałej w XI w.). 

Wczesnośredniowieczną genezę ma też zapewne 
kościół pw. św. Jana Chrzciciela, parafialny, a po lokacji 
miasta na prawie niemieckim (połowa XIII w.) dodat-
kowo farny (czyli miejski). Wymieniony został po raz 
pierwszy w tzw. falsyfikacie mogileńskim, noszącym 
datę 11  kwietnia 1065 r., a poświadczającym rzeko-
me nadania księcia (w 1076 r. koronowanego na kró-
la Polski) Bolesława Śmiałego na rzecz benedyktynów 
z Mogilna, przez których tenże kościół był początkowo 
zarządzany. W rzeczywistości ów falsyfikat został pod-
robiony w XII w. (według nieżyjącego już wybitnego hi-
storyka z Poznania Gerarda Labudy, w 1147 r.). Kolejna 
wzmianka o tym kościele pochodzi z 1267 r., gdzie od-
notowano tamtejszego rektora (tj. przełożonego) Jana 
Sykułę. W 1315 r. patronat nad kościołem został prze-
niesiony ze wspomnianego klasztoru na biskupa wło-
cławskiego, a w połowie XV w. został on powierzony 
opiece kolegium wikariuszy katedry włocławskiej, co 
potwierdziła Stolica Apostolska w latach 1461 i 1490. 
Odtąd obowiązki plebańskie (czyli proboszczowskie) 
pełnili okresowo poszczególni wikariusze katedralni. 

Jednak zachowany do dziś późnogotycki kościół nie 
ma aż tak dawnej genezy, ponieważ powstał w pierw-
szej połowie XVI w. (konsekrowany w 1538 r.), kaplica 
północna (od strony Wisły, czyli patrząc od wejścia po 
lewo; niedostępna dla zwiedzających) pw. Jedenastu 
Tysięcy Dziewic (późniejsza Pięciu Ran Chrystusa i św. 
Zyty) z 1565 r., wieża z kruchtą z 1580 r. (zwieńczający 
ją do dziś baniasty barokowy hełm dopiero z 1780 r.), 
a kaplica Anioła Stróża (od XVIII w. Matki Bożej Szkaplerz-
nej, znajdująca się po stronie prawej, od Starego Rynku) 
z ok. 1635 r. Pomimo tego, że wcześniejszy znajdował się 

chyba w nieco innym miejscu niż obecny, w budowie 
tego drugiego wykorzystano prawdopodobnie materiał 
budowlany pochodzący ze starej fary. 

Służył on głównie włocławskim mieszczanom oraz 
wiernym ze wsi należących do parafii włocławskiej 
(w drugiej połowie XVI w. były to: Łęg, Korabniki, Słodowo, 
Lisek, Ruda, Świech – obecnie wszystkie w granicach Wło-
cławka). Należy bowiem pamiętać, że w średniowieczu 
każdy katolik miał powinność odbycia obowiązkowych 
praktyk religijnych we własnym kościele parafialnym. 

Wspomnieć warto, że już w późnym średniowieczu 
przy kościele tym zaczęły powstawać bractwa, zrzesza-
jące wiernych pochodzących z różnych grup społecz-
nych. Najstarszym z nich było Bractwo Szewskie, ery-
gowane w 1452 r. przez Jana Gruszczyńskiego, biskupa 
włocławskiego w latach 1450–1463, za zgodą kapitu-
ły. Jak łatwo się domyśleć, jego członkami byli szewcy 
włocławscy, ale także przedstawiciele duchowieństwa. 

Włocławek to jedno z najstarszych miast w Polsce. W czasach Bolesława Chrobrego należał on, obok Gniezna, 
Poznania i Giecza (dziś wieś niedaleko Środy Wielkopolskiej, woj. wielkopolskie) do najważniejszych grodów. Dla-
tego trudno przypuszczać, żeby był on pozbawiony już wtedy jakiejś świątyni. Na terenie Włocławka znajdowało 
się w dawnych czasach kilka świątyń, z których jednak nie wszystkie dotrwały do dnia dzisiejszego. Pomimo tego 
warto zrobić sobie wycieczkę (najlepiej w niedzielę lub inne święto) do tych miejsc, aby lepiej poznać bogate dzieje 
kościelne naszego miasta, a przez to pogłębić swoją formację religijną, a także tożsamość regionalną i narodową. 

Kościół pw. św. Jana Chrzciciela we Włocławku
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Natomiast Bractwo Filadelficzne (zwane także Literac-
kim), założone w 1502 r. przez biskupa Krzesława z Ku-
rozwęk (biskupa włocławskiego w latach 1494–1503), 
które zrzeszało osoby duchowne i świeckie. Jego celem 
było zarówno niesienie pomocy charytatywnej potrze-
bującym, jak i służenie sobie nawzajem pomocą mo-
dlitewną. W czasach późniejszych powstały kolejne 
bractwa. 

Warto zaznaczyć, że obecnie w kościele tym szcze-
gólną cześć odbiera Maryja w wizerunku częstochow-
skim. Świątynię tę bardzo upodobali sobie nowożeńcy, 
zapewne z powodu jej położenia nad Wisłą i pięknego 
widoku na wzgórza szpetalskie. Dwudziestowieczna 
polichromia zaś nadaje kościołowi specyficzną atmos-
ferę.  

Kolejną świątynią powinna być romańska katedra pw. 
Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, znajdująca 
się nad Wisłą (dziś nieistniejąca; według wszelkiego 
prawdopodobieństwa było to pomiędzy dzisiejszymi 
Bulwarami im. marszałka Józefa Piłsudskiego, ulicami 
Bednarską, Zamczą i Gdańską, czyli pomiędzy zamkiem 
a ówczesną osadą targową), prawdopodobnie za czasów 
biskupa Michała (1222–1252). Była to prawdopodobnie 
świątynia trójnawowa, wzniesiona z ciosów kamiennych 
(głównie chyba granitowych), a pułap (czyli sufit) mia-
ła drewniany. Przypuszcza się, że jej długość wynosiła 
w przybliżeniu 50–60 metrów. W jej kryptach chowano 
biskupów włocławskich (świadczyć o tym mogą znale-
zione szkielety wraz z monetami i pierścieniami), a także 
innych dostojników, między innymi księcia kujawskiego 

Kazimierza Konradowica (syna Konrada Mazowieckiego, 
a ojca Władysława Łokietka), zmarłego w 1267 r. 

Z romańską katedrą, jak wynika z Kalendarza i spomi-
nek włocławskich (jest to fakt szerzej nieznany – zob. 
Pomniki Dziejowe Polski, seria 2, t. 6, s. 83), związana była 
kaplica, wzniesiona przez biskupa Macieja z Gołańczy, 
w której złożył on przywiezione w 1324 r. z Awinionu 
relikwie św. Stanisława. Katedra ta została spalona przez 
Krzyżaków w wyniku najazdu na Kujawy w 1329 r. 

Natomiast powstanie gotyckiego kościółka pw. św. Wi-
talisa, wzniesionego z palonej cegły (prawdopodobnie 
najstarszej zachowanej do dziś budowli w naszym mie-
ście), wiąże się przeważnie ze spaleniem romańskiej 
katedry. Miano go zbudować w 1330 r., by tymczasowo 
odgrywał jej rolę. Twierdzenie to nie jest jednak udo-
kumentowane źródłowo i niektórzy historycy (Janusz 
Bieniak – opinia pochodzi z książki Włocławek – dzieje 
miasta, t. 1, Włocławek 1999, s. 109–110) wysuwają 
przypuszczenie, że data ta mogła się wiązać tak z bu-
dową, jak i odbudową tego kościółka. 

Później zaś stał się on kaplicą szpitalną. W 1449 r. 
Władysław z Oporowa, biskup włocławski w latach 
1433–1449, w związku z remontem tego kościoła, na-
dał przywilej odpustowy wiernym, którzy złożyli na ten 
cel ofiarę i wyspowiadali się. 

Początkowo świątynia ta miała drewniany pułap. 
W 1535 r. z fundacji kanoników włocławskich Piotra 
Piotrkowskiego i Tobiasza Janikowskiego otrzymała ona 
sklepienie późnogotyckie. 

Dziś kościół pw. św. Witalisa pełni rolę kaplicy Wyższe-
go Seminarium Duchownego i dlatego jego wnętrze dla 
zwiedzających jest dostępne tylko okazjonalnie, między 
innymi z okazji dorocznych odpustów czy mających tam 
czasami miejsce rekolekcji specjalistycznych. W jego 
wnętrzu znajduje się gotycki tryptyk, pochodzący z około 
1460 r. z kolegiaty w Wieluniu, a przedstawiający koro-
nację Najświętszej Maryi Panny. Na obecne miejsce trafił 
jednak dopiero w okresie międzywojennym. 

Krzysztof Optołowicz (Włocławek – Toruń) 

Kościół pw. św. Witalisa we Włocławku

Tryptyk gotycki w kościele pw. św. Witalisa we Włocławku
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Z dZieJów ParaFii 

Biskup 
władysław Paweł krynicki

Urodził się 28 czerwca 1861 r. we Włocławku w rodzi-
nie Konstantego i Marianny z Kucharskich. Jego ojciec 
był szewcem. We Włocławku ukończył naukę w zakre-
sie szkoły średniej, uzyskując świadectwo dojrzałości 
w 1879 r. Zaraz po ukończeniu szkoły średniej wstąpił 
do seminarium duchownego we Włocławku. Po trzech 
latach nauki, z uwagi na zdolności i pracowitość, zo-
stał wysłany do Akademii Duchownej w Petersburgu, 
gdzie studiował w latach 1882–1886. W czasie studiów, 
w 1885 r. otrzymał święcenia kapłańskie przez posługę 
biskupa włocławskiego Aleksandra Bereśniewicza. Studia 
akademickie ukończył w 1886 r., uzyskując tytuł magi-
stra teologii. Wróciwszy do Włocławka, pracował jako 
wikariusz w katedrze, nauczyciel religii w szkole realnej 
(1887–1899), profesor seminarium, w którym wykładał 
niemal wszystkie przedmioty, ale głównie homiletykę i hi-

storię Kościoła. Pracując w seminarium, był jednocześnie 
proboszczem, ale w parafii nie rezydował, utrzymując 
wikariuszy; jedynie w miesiącach wakacyjnych posługi-
wał parafianom. Przez dwa lata (1908–1910), z powodu 
kłopotów ze zdrowiem, mieszkał w Warszawie, gdzie 
poddawał się kuracji. W 1910 r. wszedł w skład kapituły 
katedralnej oraz został (po ks. Franciszku Stopierzyńskim) 
wizytatorem klasztorów w diecezji kujawsko-kaliskiej 
(włocławskiej). 

Ponieważ rozległa diecezja kujawsko-kaliska domagała 
się pomocników dla starzejącego się już ordynariusza 
Stanisława Zdzitowieckiego, papież Benedykt XV na 
mocy decyzji z 29 IV i 29 VII 1918 r. wyniósł do godności 
biskupów tytularnych i sufraganów (biskupów pomoc-
niczych) diecezji dwóch kapłanów: jednym z nich był 
właśnie ks. Władysław Krynicki, drugim – ks. Wojciech 
Owczarek. Ich konsekracja odbyła się 10 XI 1918 r.

Biskup Krynicki jako wikariusz generalny z woli or-
dynariusza rezydował w Częstochowie. Pełnił również 
obowiązki oficjała Sądu Kościelnego Okręgowego. Od 
1920 r. z polecenia nuncjusza Achillesa Rattiego był 
wizytatorem zgromadzeń zakonnych. 

W 1925 r., po utworzeniu diecezji częstochowskiej, bi-
skup Krynicki wyraził chęć powrotu do Włocławka. Jednak 
na polecenie biskupa ordynariusza S. Zdzitowieckiego 
zamieszkał w Kaliszu, gdzie był wikariuszem generalnym 
i stał na czele Kościelnego Sądu Okręgowego. 

Po śmierci bp. Stanisława Zdzitowieckiego w 1927 r. Kry-
nicki został wybrany przez kapitułę katedralną włocławską 
na wikariusza kapitulnego i administratora diecezji wło-
cławskiej, a 21 XI 1927 r. wyniesiony przez papieża Piusa XI 
do godności biskupa włocławskiego. Rządy w diecezji 
objął 24 XII 1927 r., a ingres do katedry odbył 22 IV 1928 r.

Z okazji ingresu biskupa Krynickiego duchowieństwo 
diecezji włocławskiej – wśród którego ksiądz Krynicki, 
jako wieloletni profesor i wychowawca, a potem biskup, 
cieszył się niekwestionowanym autorytetem – ufundo-
wało dla katedry włocławskiej, na miejsce zrabowanego 
w 1918 r. przez Niemców dzwonu „Hieronim”, dzwon, 
któremu nadano imię „Hieronim-Władysław”, poświę-
cony przez biskupa Krynickiego 27 V 1928 r. Dzwon ten 
został wykonany w zakładzie Franciszka Bręgosza we 
Włocławku. Waży 1660 kg, posiada ton Cis.

Jako biskup włocławski propagował w diecezji Ligę 
Katolicką, której celem było pogłębienie religijnej świa-
domości wiernych, wprowadzenie ducha Ewangelii 
w życie narodu oraz przeciwstawienie się niebezpie-
czeństwom grożącym religii w Polsce (nie utrwaliła 
ona swoich struktur w diecezji włocławskiej, ponieważ 
następca Krynickiego, bp K. Radoński, propagował two-
rzenie struktur innej instytucji kościelnej o podobnych 
zadaniach, mianowicie Akcji Katolickiej). Dla szerzenia 
oświaty i umacniania wiary zalecił zakładanie biblio-
tek w parafiach, propagowanie książek opartych na 
katolickich zasadach i kolportaż prasy katolickiej. Dbał 
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kalendarZ liturgicZny
o szkolnictwo. W 1927 r. (17 X) m.in. dzięki jego stara-
niom seminarium włocławskie zostało uznane przez 
państwo za szkołę wyższą. Za jego rządów dokończono 
budowy gmachu szkolnego dla Gimnazjum im. ks. Jana 
Długosza (budynek został poświęcony przez bp. Kry-
nickiego 7 X 1928 r.). Zachęcał do utrzymywania sta-
łej więzi z emigrantami polskimi, którzy wyjeżdżali na 
Zachód w celach zarobkowych. By nie tracili wiary i nie 
zaniedbywali obowiązków chrześcijańskich, zachęcał 
duszpasterzy do prowadzenia ewidencji emigrantów, 
korespondencji z nimi, wysyłania im prasy i książek.

Plany biskupa Krynickiego dotyczące rozbudowy se-
minarium, budowy własnego gmachu dla Niższego Se-
minarium Duchownego, a także pawilonu dla biblioteki 
seminaryjnej udaremniła jego choroba i śmierć. W swoim 
testamencie zapisał znaczną sumę na potrzeby semina-
rium duchownego i katedry włocławskiej.

Jego twórczość naukowa przypadł głównie na czas, gdy 
był profesorem seminarium włocławskiego (1886–1918). 
W tym czasie ukazało się wiele jego prac z dziedziny 
kaznodziejstwa, historii Kościoła, ascetyki oraz prawa 
kanonicznego. W sumie jego drukowany dorobek liczy 
ponad 100 pozycji bibliograficznych. Spośród książek na 
uwagę zasługuje podręcznik Dzieje Kościoła powszech-
nego (Włocławek, 1908), który zyskał sobie powszechne 
uznanie. Miał cztery wydania (ostatnie w 1930 r.). Był uży-
wany jako podręcznik w wielu seminariach duchownych 
w Polsce. Biskup Krynicki był też autorem znanego pod-
ręcznika z dziedziny kaznodziejstwa pt. Wymowa święta 
(Warszawa 1906, 1921). Oprócz kazań zamieszczanych 
w czasopiśmie włocławskim „Homiletyka” opracował 
i wydał zbiór nauk Krótkie nauki homiletyczne na niedzie-
le i uroczystości całego roku, według postylli katolickiej 
większej ks. Jakuba Wujka (Włocławek 1912). Opracował 
też podręczniki ascetyczne dla alumnów: O sposobie 
rozmyślania według metody świętego Ignacego i o ra-
chunku sumienia (Warszawa 1893; wyd. 5, Włocławek 
1926) oraz Rozmyślania o życiu i cnotach Matki Bożej dla 
użytku młodzieży duchownej (Warszawa 1895).

Po niespełna roku kierowania diecezją włocławską 
zapadł ciężko na zdrowiu i po krótkiej chorobie zmarł 
w lecznicy w Otwocku 7 grudnia 1928 r. Został pochowany 
w krypcie biskupów włocławskich w katedrze włocław-
skiej. Przypomina go epitafium umieszczone w nawie 
głównej po stronie północnej; jest to brązowa tablica 
pamiątkowa z reliefowym popiersiem zmarłego, wykona-
na przez Jana Wysockiego. W seminarium włocławskim 
znajduje się jego olejny portret, a jego nazwisko figuruje na 
tablicy upamiętniającej zmarłych rektorów i profesorów. 

Na podstawie: Włocławski słownik biograficzny, t. 6, Wło-
cławek 2011, s. 67–69.

W posłudze biskupiej Władysława Pawła Krynickiego 
wspomagał biskup pomocniczy Wojciech Owczarek (29 VII 
1918 – 30 IX 1938). 

uroczystość wszystkich świętych – 1 Xi

Czytanie I (Ap 7, 2–4.9–14)
W Apokalipsie do szczególnego głosu dochodzi semicka 

symbolika cyfr. Na Wschodzie, podkreślić trzeba wyraźnie, 
liczba była uważana za element harmonii i symetrii, była 
artystycznym środkiem literackiego wyrazu. Wartości 
cyfrowe nie niosły w sobie tylko informacji obiektywnej 
na tematy ilościowe.

W literaturze babilońskiej, egipskiej i ugaryckiej symbo-
lika cyfr wchodziła w zakres tzw. stylu mędrców, charak-
terystyczna też była dla opowieści ludowych. Inną racją 
stosowania cyfr było zaostrzenie uwagi słuchaczy, który 
to zabieg widoczny jest szczególnie w wielu przysłowiach 
orientalnych, np. w ugaryckim: „Dwóch ofiar Baal niena-
widzi, trzech ten, który konno przebiega obłoki”. Zresztą 
i w języku polskim symbolika cyfr jest bardzo bogata. 
Mówimy przecież: do trzech razy sztuka albo: stokrotne 
dzięki, lub też: proste jak dwa razy dwa. Ktoś inny powia-
da: nie będę ci sto razy powtarzał, a jeszcze inny na różny 
sposób deklaruje swe obawy przed feralną trzynastką.

We wszystkich porzekadłach chodzi zawsze nie o licz-
by, ale o treści ideowe, które za pomocą liczb pragnie się 
wyrazić, np. wyrażenie „stokrotne dzięki” niesie w sobie 
informację nie liczbową, ale ideową – ktoś jest bezgra-
nicznie wdzięczny. Symboliczne pieczętowanie przez 
anioła oznacza oświecenie umysłu wiarą i zwrócenie 
serca ku Bogu. Dwanaście jest liczbą pokoleń starego ludu 
Bożego oraz symboliczną liczbą Kościoła zbudowanego 
na fundamencie Dwunastu Apostołów. Dwanaście razy 
dwanaście – daje 144. Liczba ta niesie informację o wiel-
kiej ilości pieczętowanych – zbawionych. Jej mnożnikiem 
jest jednak jeszcze 1000 – „sto czterdzieści cztery tysiące”. 
Tysiąc oznacza mnóstwo, niemal nieskończoność. Bóg 
przebacza „aż do tysiącznego pokolenia”, czyli zawsze. Tak 
więc 144  000 oznacza po prostu całość zbawionych. „Białe 
szaty” są w Biblii symbolem zmartwychwstania, a „palmy” 
zwycięstwa i radości. Starcy symbolizują ludzi sprawie-
dliwych, przenikniętych poznaniem prawdy. W czterech 
zwierzętach upatruje się symbole cnót: męstwa (lew), 
cierpliwości (wół), wstrzemięźliwości (z twarzą jakby czło-
wieczą) i roztropności (orzeł). Te cnoty – taki być może jest 
symbol czterech zwierząt – potrzebne są do oglądania 
Boga i do znalezienia się w gronie pieczętowanych.

Czytanie II (1 J 3, 1–3)
W religiach pogańskich niejednokrotnie obdarzano 

bóstwa tytułem ojca bądź matki. W hymnie sumeryjsko-
-akkadyjskim z Ur czytamy taką na przykład inwokację 
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do bożka księżyca – Sin: „Ojcze miłosierny w swych zrzą-
dzeniach, który dzierżysz w dłoniach życie całego kraju”. 
A o bożku sumeryjsko-babilońskim Ea mówi się tam: 
„Jego gniew jest jak potop, daje się wszakże przejednać 
niczym ojciec miłosierny”. Św. Jan, znając mitologiczną ideę 
ojcostwa w religiach orientalnych (często zapominamy, 
że i w Starym Testamencie Bóg określony jest czternaście 
razy jako Ojciec), świadom jest metaforyczności tamtych 
tytułów. Dlatego tak usilnie podkreśla, że: „zostaliśmy 
nazwani dziećmi Bożymi”. W mentalności semickiej na-
zwanie kogoś swoim dzieckiem było równoznaczne ze 
stwierdzeniem, że on jest rzeczywiście, a nie metaforycznie 
tylko, dzieckiem. Św. Jan świadom trudności, jakie może 
mieć czytelnik hellenistyczny, semicką frazę objaśnia do-
powiedzeniem: „i rzeczywiście nimi jesteśmy”. W religii 
chrześcijańskiej, w przeciwieństwie do kultów pogańskich, 
synostwo Boże jest rzeczywistością ontologiczną, a nie 
fikcją prawną na wzór adopcji. Dziecięctwo Boże u chrze-
ścijan nie jest przenośnią, albowiem w sposób rzeczywisty 
Duch Boży zstępuje w człowieka, zamieszkuje w nim 
w sposób rzeczywisty, a nie metaforyczny. Bóg udziela 
człowiekowi swego życia i zaprasza do wspólnoty ze sobą.

Ewangelia (Mt 5, 1–12a)
Kazanie na Górze – będące syntezą moralnej nauki 

Chrystusa – otwiera Osiem Błogosławieństw. Kazanie 
zostało wygłoszone na niewielkim pagórku, wznoszącym 
się około 150 m nad Jeziorem Genezaret, zwanym również 
Galilejskim lub Tyberiadzkim. To tzw. Wzgórze Błogosła-
wieństw położone jest w odległości 2,5 km od Kafarnaum, 
przy drodze z tego miasta do miejscowości Tabgha. 

Wypowiedzi błogosławiące znane były w świecie juda-
istycznym, a nawet grecko-rzymskim. Błogosławieństwa 
Chrystusa są jednak całkowicie oryginalne. Ich nowość 
polega na motywacji. Cierpienie, ból, prześladowanie, 
wszelki wysiłek dla czynienia sprawiedliwości i pokoju 
podejmujemy dla królestwa Bożego. W Chrystusowym 
nowym Prawie nie ma sankcji ludzkich, doczesnych, są 
tylko Boże, wieczne.

31 niedziela zwykła – 3 Xi

Czytanie I (Mdr 11, 22 – 12, 2)
Autor Księgi Mądrości w drugiej części swego dzieła 

(rozdziały 10–19) dokonuje historiozbawczej interpre-
tacji przeszłości Izraela w świetle fundamentalnego fak-
tu, jakim było wyjście z Egiptu. Widzi on działanie Boga 
w szczególnej perspektywie: dostrzega nie tylko Jego 
łaskawość wobec narodu wybranego, ale także wyjątko-
wą łagodność w postępowaniu wobec Egipcjan i innych 
narodów pogańskich (por. 11, 15–20 i 12, 3–11). 

Fragment dzisiejszy podaje przyczyny tej łagodności 
Boga. Ma ona swoje źródło w miłosierdziu Boga, które 

obejmuje wszystkich ludzi, nie wyłączając grzeszników. 
Jego potęga, objawiająca się we władzy nad całym świa-
tem, ujawnia się szczególnie w mocy okazania litości dla 
wszystkich. Bóg bowiem jest miłośnikiem życia, nie ma 
upodobania w karaniu i nie pragnie śmierci grzesznika, 
ale żeby się nawrócił i żył.

Czytanie II (2 Tes 1, 11 – 2, 2)
W tym krótkim fragmencie św. Paweł czyni aluzję do 

problemów nurtujących Kościół w Tesalonikach. W swo-
im zapewnieniu o modlitwie prosi on Boga o właściwą 
postawę chrześcijańską w życiu Tesaloniczan wynikającą 
z faktu przyjęcia wiary, a przejawiającą się w konkretnych 
czynach. Ostrzega ich w ten sposób przed tymi, którzy 
głosząc bliskość przyjścia Chrystusa, wprowadzają innych 
w błąd i budzą nieuzasadniony niepokój. W rzeczywistości 
zaś, to nie bezczynne oczekiwanie, ale czynna wiara daje 
nam udział tu i teraz w zbawieniu przyniesionym przez 
Jezusa. Dlatego Paweł odrzuca kategorycznie wiarygod-
ność ludzi, którzy szerzą prawdy na podstawie specjalnego 
objawienia lub szczególnie natchnionej interpretacji Pisma 
albo wreszcie powołując się na list samego Pawła.

Ewangelia (Łk 19, 1–10)
Opowiadanie o Zacheuszu stanowi ostatni już etap 

podróży Jezusa do Jerozolimy, a jednocześnie jest końco-
wym fragmentem tzw. Ewangelii Odrzuconych, obejmu-
jącej rozdziały 15–19. Objawia się tutaj zdumiewająca 
wytrwałość i determinacja Jezusa w poszukiwaniu wy-
rzutków społeczeństwa i ofiarowywaniu im zbawienia. 
Oto więc Jezus w odpowiedzi na ciekawość Zacheusza 
sam zaprasza się do jego domu. Idzie chętnie do bogate-
go człowieka, a nie do ubogiego, do poborcy podatków, 
a nie do zwykłego obywatela, do kogoś uważanego za 
grzesznika, kto na ludzkiej krzywdzie dorobił się swojego 
majątku i z którym wszyscy uczciwi ludzie nie chcą mieć 
nic wspólnego. „Ubodzy” i „uczciwi” chcieliby ograniczyć 
zakres zbawienia tylko do swojej grupy, ale Jezus nie 
pozwala się zamknąć w sztywnych schematach: ten 
człowiek, będący na usługach rzymskiego okupanta, 
pogardzany przez całe miasto, również objęty jest łaską 
zbawienia. Taka postawa Jezusa wypływa z samej istoty 
jego posłannictwa: przyszedł On szukać i zbawić to, co 
zginęło, jak dobry pasterz zatroskany o każdą owcę – rów-
nież tę zaginioną (por. Ez 34, 16). Odpowiedzią Zacheusza 
jest nawrócenie, wyrażające się w konkretnych czynach 
i nowym sposobie życia.

32 niedziela zwykła – 10 Xi

Czytanie I (2 Mch 7, 1–2.9–14)
Jest to jedno z pierwszych, wyraźnych stwierdzeń Sta-

rego Testamentu, dotyczących wiary w osobiste zmar-
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twychwstanie. W obliczu krzyczącej niesprawiedliwości, 
wyrażającej się w prześladowaniu i zabijaniu niewinnych, 
Izrael wyznaje, że Bóg jest wystarczająco mocny i sprawie-
dliwy, aby wskrzesić ich i obdarzyć życiem w wieczności. 
Tortury, którym poddano siedmiu braci i ich matkę, nie 
są wcale zabiegiem stylistycznym autora księgi, ale mają 
mocne podstawy historyczne.

Sposoby zadawania cierpień dla wymuszenia dekla-
racji lub czynów, wymaganych przez króla, należały do 
powszechnie stosowanych metod. O smażeniu na ogniu, 
stosowanym przez babilończyków, wspomina Jeremiasz 
(29, 22), o metodach ściągania skóry z głowy, odcinaniu 
rąk i nóg, wzmiankują historycy greccy, m.in. Herodot i Po-
libiusz, który podaje, że w taki właśnie sposób Antioch III 
potraktował swego kuzyna.

Czytanie II (2 Tes 2, 16 – 3, 5)
W tym fragmencie swego listu św. Paweł wyciąga 

praktyczne wnioski, wynikające z pierwszej doktrynalnej 
części, traktującej o powtórnym przyjściu Chrystusa. 
Przede wszystkim zachęca on Tesaloniczan, aby wytrwali 
w wierze, przypominając im, że w zbawieniu człowieka 
liczy się nie tylko Boży wybór i powołanie, ale, że od Boga 
zależy również to, czy chrześcijanie wytrwają i czy okażą 
się pod każdym względem wierni przekazanej im nauce. 
Dlatego ukazuje im Jezusa jako przykład i źródło cierpli-
wości i wytrwałości. Stałość w wierze i niezachwiane 
postępowanie według zasad chrześcijańskiego życia są 
możliwe tylko wtedy, gdy mają swój udział w wierności 
Boga (3, 3–5).

Ewangelia (Łk 20, 27–38)
Saduceusze uważali zmartwychwstanie za ludzką tra-

dycję, która nie została objawiona Mojżeszowi dlatego je 
odrzucali. W pytaniu, jakie zadali Jezusowi, chodziło im 
o to, czy odpowie On zgodnie z ich przekonaniami, czy też 
potwierdzi wiarę w zmartwychwstanie, żywioną przez 
faryzeuszy i być może również przez esseńczyków. Podano 
mu konkretny przypadek, dotyczący zastosowania prawa 
lewiratu, którego przepisy znajdują się w Pięcioksięgu: 
Rdz 38, 8 i Pwt 25, 5–10 (por. Rt 4, 1–12). Problem posta-
wiony przez saduceuszy sprowadzał się więc do pytania, 
czyją żoną będzie przy zmartwychwstaniu kobieta, która 
kolejno poślubiła siedmiu braci, nie pozostawiając potom-
stwa. Odpowiedź Jezusa zawiera dwie części.

Pierwsza podkreśla, że małżeństwo jest instytucją na-
leżącą do porządku tego świata i nie będzie go w świecie, 
który ma nadejść, tj. w królestwie Bożym. Błędne zapa-
trywania saduceuszy na życie po śmierci Jezus koryguje 
dalej, interpretując fragment z Pięcioksięgu, mówiący 
o objawieniu się Boga Mojżeszowi na Górze Horeb (Wj 3, 
1–6). W swoim stwierdzeniu, że Bóg nie jest Bogiem 
umarłych, lecz żywych, Jezus pragnie podkreślić, że natu-
ra „żyjącego” Boga, Boga, który zawarł trwałe przymierze 
z Abrahamem, zawiera konieczność zmartwychwstania.

33 niedziela zwykła – 17 Xi

Czytanie I (Ml 3, 19–20a)
Prorok Malachiasz (działający szczególnie około r. 470–

460 przed Chr.) zapowiada dziś dzień Sądu Ostatecznego. 
W metaforach kary i nagrody ukazuje natchniony autor 
istotę owego dnia. Symbol rozpalonego pieca wyrażający 
karę, jaka czeka grzeszników, znany był w świecie orien-
talnym. Jednym z najczęściej stosowanych sposobów 
egzekucji w starożytnej Babilonii było właśnie wrzucanie 
skazańca do płonącego pieca. Obraz uskrzydlonego słońca 
(metafora nagrody dla sprawiedliwych) znany był również 
u ludów starożytnych. Spotykamy go nie tylko u Babiloń-
czyków, ale też u Fenicjan, Hetytów i Persów. Uskrzydlona 
tarcza słoneczna była w religii Egipcjan symbolem bóstw 
Ra i Atona. Uskrzydlone słońce czcili w sposób specjalny 
Rzymianie w czasie zimowego przesilenia dnia z nocą – 
tzw. Dies Solis Invicti (Dzień Niezwyciężonego Słońca), 
obchodzony na zakończenie Saturnaliów. Malachiasz – jak 
widzimy – posłużył się tym powszechnie znanym symbo-
lem dla wyrażenia religijnych treści swego przepowiada-
nia. Zresztą i w innych miejscach Biblii (np.: Pwt 32, 11; 
Rt 2, 12; Ps 17, 8; 36, 8; 91, 4) spotykamy się z aluzjami 
do symbolu życiodajnego słońca. Malachiaszowe okre-
ślenie „słońce sprawiedliwości” ojcowie Kościoła chętnie 
stosowali do Chrystusa. Zatem w szerszym rozumieniu 
w czytanym dziś stwierdzeniu – „dla was zajaśnieje słońce 
sprawiedliwości” – można widzieć tekst mesjański.

Czytanie II (2 Tes 3, 7–12)
Nie zrozumiawszy nauki Apostoła na temat ponownego 

przyjścia Chrystusa w Dniu Ostatecznym, Tesaloniczanie 
oddali się bezczynności, w apatii oczekując na ów dzień. 
Porzuciwszy pracę i codzienne zajęcia niektórzy z nich 
zaczęli żyć tylko z jałmużny. Paweł – korygując i wyja-
śniając sprawę paruzji – ostro potępia porzucenie pracy. 
W kontekście pouczeń Apostoła pada słynne zdanie: „Kto 
nie chce pracować, niech też nie je”. Warto na nie zwrócić 
uwagę, gdyż często bywa ono wypaczane i przekręcane. 
Zdarza się je słyszeć w wersji: „Kto nie pracuje, niech też 
nie je”, która to wersja zmienia w sposób zasadniczy myśl 
Apostoła. Owo „nie chce” jest tu bardzo istotne i tylko ono 
zwalnia nas z obowiązku jałmużny na rzecz głodnego.

Ewangelia (Łk 21, 5–19)
„Niektórzy mówili o świątyni, że jest przyozdobiona 

pięknymi kamieniami” – w słowach tych dostrzegamy 
aluzję do przebudowy sanktuarium jerozolimskiego doko-
nanej w czasach Chrystusowych przez Heroda Wielkiego 
(37 przed Chr. – 4 po Chr.). Świątynia zachwycała nie 
tylko owych anonimowych „niektórych” wspomnianych 
przez dzisiejszą ewangelię, ale i wielkich starożytności. 
Fascynujący opis świątyni pozostawił nam nie tylko Żyd – 
Józef Flawiusz, ale i Rzymianin – Tacyt (Hist. 5, 8, 12). Ten 
pierwszy zapisał m.in.: „Całe zewnętrze świątyni musiało 
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zachwycać wszelkie oko i wszelką duszę. Ściany pokryte 
wszędzie ciężkimi złotymi płytami o wschodzie słońca 
jaśniały żywym blaskiem ognia, rażąc oczy niby świece-
nie słońca. Gdy pielgrzym dążący do Jerozolimy spojrzał 
z daleka ku świątyni, zdawało mu się, że ma przed sobą 
górę pokrytą śniegiem; bo gdzie nie było blach, świeciła 
jasność kamienia” (De Bello Jud. 5, 5, 6).

„Wielu bowiem przyjdzie pod moim imieniem”. W cza-
sach bezpośrednio po Chrystusie więcej niż 30 – jak ob-
liczyli historycy – pojawiło się pseudomesjaszów. Dzieje 
nam współczesne również obfitują w różnych pseudo-
mesjaszów. Daleko co prawda są oni od nas, owi różni 
pseudozbawcy, jak Moon i jemu podobni. Dziś zwodzą oni 
miliony. Te miliony zwiedzionych oskarżać będą – być może 
– w Dniu Sądu „letnich chrześcijan”, którzy nie potrafili 
ukazać im wielkości i prawdy autentycznego Mesjasza 
i jedynego Zbawiciela – Jezusa Chrystusa.

34 niedziela zwykła
uroczystość Jezusa chrystusa 
króla wszechświata – 24 Xi

Czytanie I (2 Sm 5, 1–3)
Po śmierci Saula (w r. 1010) wybrano królem Dawida 

(1010–970 przed Chr.). Tekst Księgi powiada, że Dawid 
ma „paść lud Izraela”. Króla w starożytności (wielokrot-
nie spotykamy się z tym np. u Homera) utożsamiano 
z najwyższym pasterzem swego ludu. Osoba i królestwo 
Dawida (panowanie tego władcy zawsze w tradycji ucho-
dziło za idealne) są w Biblii zapowiedzią, obrazem, figurą 
królestwa mesjańskiego. Stąd wielokrotnie spotykany 
w Ewangeliach tytuł Jezusa: „Syn Dawida”. Ten na wskroś 
mesjański tytuł syntetyzuje jedną z naczelnych idei całej 
Biblii: pochodzenie Mesjasza z rodu Dawida.

Czytanie II (Kol 1, 12–20)
Królestwo Dawida – doczesne i polityczne – zapowiada-

ło królestwo mesjańskie, królestwo Syna Bożego, duchowe, 
idealne i wieczne. Paweł w pięknym hymnie nawołuje 
Kolosan do wdzięczności za to, że znaleźli się – poprzez 
chrzest i wiarę – w owym nowym, duchowym, kosmicz-
nym królestwie Nowego Dawida – Jezusa. Kosmiczna wła-
dza Chrystusa Króla Wszechświata podkreślona została 
przez Pawła w trzech sformułowaniach. Po pierwsze – jak 
mówi Apostoł – Chrystus jest Głową Ciała – Kościoła, po 
wtóre jest pierworodnym wszelkiego stworzenia, po trze-
cie wreszcie – obejmuje On sobą wszystko – jest Pełnią. 
Grecki, wielce dyskutowany termin tu użyty: Pleroma 
oznacza właśnie, że Jezus dopełnia i udoskonala przez swą 
Ofiarę wszystko, cały Wszechświat. Ta typowo Pawłowa 
myśl o kosmicznym zasięgu Chrystusowego odkupienia 
(podjęta przez Apostoła już w 1 Kor 8, 6) w hymnie z listu 

do Kolosan znajduje niezwykle głębokie i wszechstronne 
rozpracowanie. Dlatego słusznie chrystologię Pawłową 
określa się mianem „chrystologia kosmiczna”.

Ewangelia (Łk 23, 35–43)
Napisy wielojęzyczne – a takim był ( jak zaświadczają 

fragmenty Łk 23, 38 i J 19, 20) napis na krzyżu – spoty-
kamy w starożytności niejednokrotnie. Widzimy je na 
ossuariach wydobywanych przez archeologów czy też 
na nagrobkach. Na steli nagrobnej jakiegoś Gordianusa 
– Rzymianina poległego na granicy perskiej spotykamy 
napisy aż w pięciu językach: greckim, łacińskim, perskim, 
hebrajskim i egipskim. Prawodawstwo rzymskie w przepi-
sach dotyczących prowincji wschodnich przestrzegało za-
sady dwujęzyczności. Stąd oficjalne dokumenty imperial-
ne zawsze redagowane były w dwóch jednobrzmiących 
wersjach: łacińskiej i w języku używanym w prowincji. 
Podobnie i napisy wzbraniające poganom wstępu na 
teren świątyni jerozolimskiej były – jak zaświadcza Józef 
Flawiusz (37–101 po Chr.) – „ułożone częścią w mowie 
greckiej, częścią w rzymskiej” (BJ 5, 5, 2; 6, 2, 4).

Trójjęzyczny napis na krzyżu spowodowany był ko-
smopolitycznym charakterem tej bliskowschodniej polis. 
Aramejski był językiem ojczystym rdzennych mieszkańców. 
Grecki był językiem warstw kulturalnych, choć znany był 
również przez ogół społeczeństwa. Komentatorzy dość 
zgodnie twierdzą, że Piłat prowadził z Chrystusem dialog 
w języku greckim. Łacina w końcu był urzędowym językiem 
rzymskiej administracji okupacyjnej.

Uzasadnienia wyroku na specjalnie niesionej przed 
skazańcem tabliczce (tzw. titulus) żądało zarówno prawo-
dawstwo rzymskie, jak i żydowskie, nakazując sentencję 
wyroku podać do wiadomości publicznej. Niekiedy skaza-
niec sam ową tabliczkę (niewielkiego formatu, białego ko-
loru) miał zawieszoną na szyi. Historyk rzymski Swetoniusz 
Tranquillus (75–160 po Chr.) w swoich Żywotach cezarów 
wspomina takie przypadki. W Życiorysie Kaliguli opowiada 
o pewnym niewolniku skazanym na śmierć za kradzieże. 
„Przed niewolnikiem owym – ciągnie Swetoniusz – miano 
nieść transparent objaśniający przyczynę wymierzonej 
kary” (Vita Kal. 32). Z kolei w Żywocie Domicjana tenże 
sam historyk wspomina o pewnym zapaśniku, który na 
arenie pogardliwie wyraził się o cesarzu. „Za to – powia-
da Swetoniusz – kazał go Domicjan porwać z widowni 
i rzucić psom z tym napisem: Oto zwolennik tarczowych 
zapaśników, który wyraził się niegodnie” (Vita Dom. 10). 

Napis na krzyżu, o którym wspominają Ewangelie, 
ukazuje więc, że niesprawiedliwy wyrok na Chrystusa, 
zewnętrznie respektował wszystkie paragrafy prawa. litery 
„INRI”, które spotykamy często na krzyżach, są skrótem (od 
pierwszych liter) łacińskiego brzmienia napisu w wersji 
podanej przez św. Jana (19, 20): Iesus Nazarenus Rex 
Judaeorum – Jezus Nazareński Król Żydów. W ojczystym 
języku Pana Jezusa – aramejskim – napis ów miał brzmie-
nie: Jeszua Nazoraia Malka Diiehudaie.
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Z życia ParaFii  październik
2013

05.10 – Pielgrzymka Kół Żywego 
Różańca do Świnic Warckich

Członkowie Koła Żywego Różańca z naszej parafii 
uczestniczyli w X Diecezjalnym Kongresie Różańcowym 
w Świnicach Warckich. Wraz z Pasterzem Diecezji modlili 
się za naszą wspólnotę parafialną oraz dziękowali Panu 
Bogu za dar wspólnot różańcowych.

12.10 – Inauguracja roku 
akademickiego w Wyższym 
Seminarium Duchownym

W sobotę 12 października o godz. 10.00 ks. bp. Wie-
sław A. Mering przewodniczył Mszy Świętej rozpoczy-
nającej nowy rok akademicki w Wyższym Seminarium 
Duchownym. 

Homilię wygłosił ks. dr Piotr Dykowski. Kaznodzieja 
opowiedział historię młodego człowieka, którego Bóg 
wyrwał z niewoli grzechu. Odnosząc się do tej opo-
wieści, postawił pytanie: „Czy chęć poznania Boga jest 
przyczyną podążania za Chrystusem?”. Odwołując się 
do Ewangelii stwierdził, że konieczność odpowiedzi na 
to pytanie, tak bardzo zasadne u progu roku akademic-
kiego, podsuwa nam ewangelista Łukasz, umieszczając 
dzisiejszą perykopę między tekstem o niszczycielskim 
działaniu demonów a domaganiu się znaku od Jezu-
sa. Ks. Dykowski powiedział, że „Jezus dzisiaj przez 
Ewangelię chce nam przypomnieć o kontemplacji, o 
konieczności modlitwy”. Kaznodzieja zwrócił uwagę 
na to, że „słuchanie i zachowywanie słowa Bożego jest 
konieczne, aby uczniowie Chrystusa nie popadli w stan 

zniewolenia. Dzisiaj pierwszym stanem zniewolenia jest 
nieznajomość Słowa Bożego” – stwierdził.  Dodał, że 
„wiele się słyszy słów, ale niewiele z nich przynosi ulgę 
i koi cierpienie, daje wolność, czy uzdrawia”. Kaznodzieja 
zauważył także, że to właśnie ze stanów zniewolenia 
pochodzą postawy konformizmu, koniunkturalizmu, 
zdrada i brak wiary. Następnie odniósł się do słów pa-
pieża Franciszka, który podkreślił, że „kto nie modli się 
do Boga, ten modli się do diabła”. Ks. Dykowski życzył 
wszystkim, by byli jak szlachetne dęby, które trwają, 
mają solidne korzenie i są długowieczne, dzięki słu-
chaniu i zachowywaniu Bożego Słowa. 

We Mszy Świętej uczestniczyli liczni naszej diecezji 
oraz rodzice alumnów z pierwszego roku. Po Eucharystii 
wszyscy zebrani udali się do Wyższego Seminarium 
Duchownego na dalszą część uroczystości, otwierającej 
nowy rok akademicki. 

19.10 – Parafialna Pielgrzymka  
na Jasną Górę

W sobotę 19 października, o godz. 5.00 wyruszyła 
do Częstochowy autokarowa pielgrzymka, w której 
wzięli udział pielgrzymi z naszej parafii oraz z parafii 
Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski z Zawiśla. 
Pątnicy uczestniczyli we Mszy Świętej w kaplicy Cu-
downego Obrazu oraz w drodze krzyżowej, dziękując 
za otrzymane łaski. 

13.10 – Procesja Fatimska

W niedzielę o godzinie 19.00 z klasztoru ojców fran-
ciszkanów wyruszyła uroczysta procesja z figurą Matki 
Bożej Fatimskiej. W procesji uczestniczyli kapłani, alum-
ni, siostry zakonne ze zgromadzeń w naszym mieście, 
oraz liczni wierni niosący lampiony. Procesja zakończyła 
się wniesieniem figury Matki Bożej do bazyliki katedral-
nej. Następnie ks. prał. Zbigniew Szygenda odmówił 
modlitwę oddającą nasze miasto i cały świat pod opiekę 
Maryi. 

Procesja i akt oddania Matce Bożej była wyrazem 
łączności z papieżem Franciszkiem, który tego dnia 
na placu św. Piotra zawierzył cały świat Matce Bożej 
Fatimskiej.

30.10 – Obłóczyny

W środę o godzinie 15.00 ks. bp Stanisław Gębicki 
przewodniczył Mszy Świętej, podczas której 15 alumnów 
Wyższego Seminarium Duchownego we Włocławku 
otrzymało strój duchowny, czyli sutannę. W Eucharystii 
uczestniczyły rodziny i przyjaciele nowo obłóczonych 
oraz parafianie katedralni, którzy dzielili radość z braćmi 
z trzeciego roku.Alumni I roku Wyższego Seminarium Duchownego we Włocławku
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Homilia poprzedzająca procesję fatimską 

„Błogosławiona, któraś uwierzyła”

Wielka Nowenna Fatimska rozpoczęta w 2009 r. ma 
dziś swoje apogeum. Wczoraj i dzisiaj cały Kościół pod 
przewodnictwem papieża Franciszka przeżywa Dzień 
Maryjny Roku Wiary pod hasłem: „Błogosławiona, któ-
raś uwierzyła”. Wczorajsze czuwanie modlitewne przed 
figurą Maryi przywiezioną z Fatimy połączyło 10 naj-
ważniejszych sanktuariów maryjnych świata, w tym 
także Częstochowę, w jedną pokorną prośbę o pokutę 
i nawrócenie ludzi XXI wieku. Dzisiaj papież Franciszek na 
pl. św. Piotra uroczyście zawierzył świat Niepokalanemu 
Sercu Maryi. Rzadko figura Matki Bożej z Fatimy opuszcza 
swoją siedzibę. Ostatnio była na placu św. Piotra w Rzy-
mie 8 X 2000 r. Modlił się przed nią i zawierzył jej świat 
Jan Paweł II, którego dzisiaj szczególnie wspominamy 
z racji Dnia Papieskiego. Dziękował też za swoje ocalenie, 
co przypomina kula z zamachu umieszczona w koronie 
Fatimskiej Pani.

Wielka Nowenna Fatimska, w której trwamy, to zapro-
szenie dla ludzi oddanych bez reszty Matce Najświętszej, 
świadomych, że żyjemy w dniach, w których wypełniają 
się wielkie zapowiedzi Fatimy, mówiące o triumfie Nie-
pokalanego Serca. To zaproszenie dla tych, którzy chcą 
przyczynić się do przyspieszenia godziny Jej zwycięstwa 
i do wypełnienia się proroczej wizji kard. Augusta Hlonda, 
wiele razy przypominanej przez kardynała Stefana Wy-
szyńskiego i Ojca Świętego Jana Pawła II: „Zwycięstwo, 
gdy przyjdzie, będzie to zwycięstwo Maryi”. Wiemy, że 
obaj wielcy polscy prymasi prorokowali, że nasza ojczyzna 
ma do odegrania szczególną rolę w dziele „zwycięstwa 
przez Maryję”. Nadszedł czas, by przez nasze współ-
działanie z Bogiem wcielać te zapowiedzi w życie. My 

Polacy na drogach ku Chrystusowi dostrzegamy zawsze 
obecność Matki i Jej polecamy nasze polskie sprawy: te 
społeczne i te własne. Pamiętajmy jednak, że „Polak ma 
trudny charakter: z Panem Bogiem będzie się wadził, 
diabłu ogarek przypali, ale Matce Bożej nie odmówi”. 
W Niej więc nadzieja naszego trwania przy Bogu i naszej 
odnowy w Kościele Chrystusowym. 

Bolesnym paradoksem naszego czasu jest fakt, że 
w Polsce, która ku swej wolności szła z Maryją również 
drogą Kościoła – i była to jedna z najważniejszych dróg 
– tej drogi Kościoła dziś się nie docenia, o tej drodze 
Kościoła szybko się zapomina, tę drogę się krytykuje 
i nadmiernie obciąża całym złem świata, przez co osła-
bia się wiarę Polaków. Praktykowanie zaś wiary zawsze 
nas uskrzydlało i napełniało siłą i nadzieją. Religia ma 
bowiem to do siebie, że daje człowiekowi sens życia, 
daje nadzieję i pozwala podnieść się ze słabości. Życie 
oświetlone Bożą mądrością i łaską staje się jaśniejsze 
i wartościowsze.

W objawieniach fatimskich powtarza się nawoływanie 
do modlitwy, szczególnie do modlitwy różańcowej, która 
jest modlitwą w Kościele Bożym bardzo dawną i ma 
swoją historię. „To pokorne, a tak skuteczne lekarstwo 
na dni nawet najgroźniejsze. Ilekroć Kościół Boży był 
w wyjątkowym niebezpieczeństwie, Stolica Apostolska 
wzywała do modlitwy różańcowej. Różaniec bowiem 
zrodził się w chwilach niebezpiecznych walk przewrot-
nych sekt i herezji przeciwko Kościołowi i porządkowi 
społecznemu. Wszystkim walczącym ludziom Kościół 
wkładał do ręki różaniec święty. Najwybitniejsi papieże 
odsyłali walczących z mocami ciemności do różańca”. 
Tak Prymas Tysiąclecia, kard. Stefan Wyszyński, wielki 
orędownik modlitwy różańcowej, mówił o tej modlitwie.

Homilia wygłoszona przez ks. prał. Zbigniewa Szygenda, w czasie Mszy Świętej 13 października 2013 r. 
w klasztorze ojców franciszkanów we Włocławku, poprzedzająca procesję fatimską ulicami miasta. 
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Wspominany wyżej Sługa Boży w jednym z licznych 

przemówień powiedział, że „różaniec jest modlitwą 
pokornych i maluczkich. Ale też modlitwą najwznio-
ślejszych duchów w Kościele; jest modlitwą teologów, 
doktorów, myślicieli i świętych. Jest niewątpliwie mo-
dlitwą maryjną, ale równocześnie jak najbardziej Chry-
stusową, najbardziej chrystocentryczną, ześrodkowaną 
w Chrystusie. Każde Zdrowaś Maryjo przypomina obec-
ność Maryi w misterium Chrystusa i Kościoła i wnika 
w przedziwną tajemnicę obecności Dziecięcia Bożego 
pod sercem Maryi. I chociaż myśli nasze, uczucia i słowa 
pozdrawiają Maryję, kierują się jednak ku Jej Synowi, 
radują się Jezusem i rozważają Jego życie. Maryja zawsze 
prowadzi do Syna.

Różaniec jest też skrótem dziejów każdej rodziny 
chrześcijańskiej. Każda bowiem rodzina – podobnie 
jak życie Jezusa i Maryi – ma też swoje tajemnice rado-
sne, bolesne, chwalebne i tajemnica światła. Przeżył je 
Chrystus, przeżyła Maryja, przeżywamy również i my. 
Jest to nieodłączny los każdego człowieka. Bolesnych 
tajemnic w życiu Kościoła mamy obecnie bardzo dużo. 
Mogą nas one niepokoić, ale gdy rozważamy bolesne 
przeżycia Jezusa i Maryi, nabieramy szczególnego spokoju 
i uczymy się, jak przeżywać trudne chwile ze spokojem 
wypełnionego zadania. 

Różaniec jest sumą naszej wiary. Na końcu różańca 
wisi krzyż. Na „krzyżu” odmawiamy Wierzę w Boga. 
To jest nasza nauka wiary. Następnie przychodzą trzy 
pierwsze Zdrowaśki z trzema cnotami boskimi: wiarą, 
nadzieją i miłością. To jest nasza nauka życia. Wreszcie 
następuję – nawlekany niby tajemne pismo albo pismo 
dla niewidomych – cały Nowy Testament, który może 
odszyfrować tylko wierzący, jego modlące się dłonie. Ktoś 
powiedział: „Jako chrześcijanin nie potrzebuję niczego 
więcej do wiary i życia”. Ale to dotyczy prawdziwego 
chrześcijanina, nie tych okazjonalnych i tymczasowych, 
którzy mają sprawę w kancelarii. 

Kochani, kto się nie modli, ten długo wierzył nie bę-
dzie. W Maryjnym dniu Roku Wiary chcemy zauważyć 
słowa Gandhiego, że „modlitwa jest kluczem poranka 
i zasłoną wieczoru”. Papież Franciszek zaś uświadomił 
nam, że „modlitwa jest oddechem wiary”, a „wiara nie 
jest dekoracją, ornamentem. Nie można udekorować 
życia odrobiną religii. To nie jest tort, który dekoruje się 
bitą śmietaną”. Wiarą trzeba żyć!

Przytuleni do fatimskiej Matki uświadamiamy sobie 
dziś, że Kościół to nie muzeum dla świętych, ale szpital 
dla grzeszników. W trudnym dla Kościoła czasie, w czasie 
jego grzechu i oczyszczania, zakończmy to rozważanie 
modlitwą św. Bonawentury: Bądź pozdrowiona Maryjo 
boleści pełna! Ukrzyżowany Pan z Tobą. Opłakałaś Ty 
między niewiastami i opłakany owoc żywota Twojego 
– Jezus. Święta Maryjo! Matko ukrzyżowanego! Módl 
się za nami krzyżującymi Syna Twojego i uproś nam łzy 
pokuty teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. 
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• Lena Wróbel
• Mikołaj Kuffel

• Maksymilian Pawłowski
• Krystyna Gabriela Kubiak

• Wiktor Brzeziński
• Kajetan Nowak
• Anastazja Borkowska
• Julia Dogońska

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

ochrzczeni:

nowożeńcy:
• Marcin Stanisław Przybysz 
i Agnieszka Góźdź
• Jarosław Nowak i Sylwia 

Kędzierska
• Dawid Sebastian Kotarski 

i Roksana Marlena Trawczyńska
• Łukasz Górzyński i Katarzyna Ewa Rakowska

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

kalendarium
naJBliżsZycH urocZystości

i wydarZeŃ ParaFialnycH

listoPad

1 – Uroczystość Wszystkich Świętych, 
Msze Święte na cmentarzu 
komunalnym, ul Chopina o godz. 11.00 
i 14.00.

2 – Wspomnienie Wszystkich Wiernych 
Zmarłych (Dzień Zaduszny).

3 – 51. rocznica śmierci biskupa Franciszka 
Korszyńskiego.

7 – Sympozjum nt. „60. rocznica 
aresztowania prymasa Stefana 
Wyszyńskiego”, WSD, godz. 16.00.

  Msza święta z okazji 74. rocznicy 
aresztowania bł. bp. Michała 
Kozala i kapłanów włocławskich, 
po Eucharystii procesja do tablicy 
upamiętniającej kapłanów 
i nauczycieli z Włocławka i okolic przy 
ul. Wojska Polskiego, godz. 18.00. 

8 – Msza Święta za wszystkich zmarłych 
w ubiegłym roku parafian, godz. 
18.00, poprzedzona nabożeństwem 
różańcowym o godz. 17.30.

10 – V Dzień Solidarności z Kościołem 
Prześladowanym: Nigeria 2013.

11 – Narodowe Święto Niepodległości, 
Msza Święta w intencji Ojczyzny 
pod przewodnictwem J.E. Ks. Bp. 
Stanisława Gębickiego, godz. 11.00.

22 – 27. rocznica śmierci bp. Jana Zaręby.
24 – Uroczystość Jezusa Chrystusa 

Króla Wszechświata. Zakończenie 
Roku Wiary, Msza Święta pod 
przewodnictwem J.E. Ks. Bp. 
Stanisława Gębickiego, godz. 12.30.

30 – Nieszpory I Niedzieli Adwentu, 
rozpoczynające Nowy Rok Liturgiczny 
pod przewodnictwem Pasterza 
Diecezji, godz. 17.00.

† Anna Eleonora Zielińska
† Lucjan Stasiak
† Irena Bykowska 
† Janina Węclewska 
† Antoni Makulski

Zmarli:

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

duszpasterze Parafii katedralnej we włocławku

W dniach 1–8 XI można nawiedzić kryptę 
biskupów włocławskich w podziemiach bazyliki 
katedralnej.
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Poziomo:
1. Przypowieść o Miłosiernym...
2. Pierwszy odbył się w Jerozolimie
3. Jezus Królem... (czyim?)
4. Jego imię pochodzi z rzymskiego Lucius
5. Dom Najświętszego Sakramentu
6. Naród Wybrany to...
7. Wioska w Izraelu niedaleko Palestyny
8. Przyjmujemy go, aby pozbyć się grzechu pierworodnego

Poziomo:
1. Uczniowie Jezusa
2. Pierwszy papież
3. Jeden z ewangelistów
4. Niewierny apostoł
5. Rzeka chrztu Jezusa
6. Nawoływał do niej Jezus
7. Apostoł Narodów
8. Imię siostry Łazarza
9. Niedziela to dzień...

10. Góra, na której ukrzyżowano Jezusa
11. Ostatnie słowo modlitwy

1
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życie sakramentalne
sakrament cHrZtu św.
udzielany uroczyście w pierwszą i trzecią niedzielę miesiąca 
na Mszy św. o godz. 12.30. W innym terminie po uzgodnieniu 
w kancelarii

sakrament Pokuty
codziennie rano i wieczorem przed Mszą św.

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

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

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

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

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

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

Pozostałe informacje:
 W pierwszy piątek miesiąca możliwość skorzystania 

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

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

z rodzicami dzieci pierwszokomunijnych

PielgrZymka Z okaZJi 
kanoniZacJi 
Jana Pawła ii 

i Jana XXiii

Termin pielgrzymki: 22–30 kwietnia 2013 r.
Zapisy: kancelaria parafialna i ks. Damian Sochacki
Koszt pobytu: ok. 2140 zł + 40 euro
W programie pielgrzymki: udział we Mszy św. ka-

nonizacyjnej (27 IV) oraz zwiedzanie wielu ciekawych 
miejsc we Włoszech.

ZaPrasZamy !!!


