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Z NAUCZANIA KOŚCIOŁA

HOMILIA
PAPIEŻA FRANCISZKA 

kanonizacja Jana XXIII i Jana Pawła II
Plac św. Piotra, 27 IV 2014 r.

W centrum dzisiejszej niedzieli wieńczącej Oktawę 
Wielkanocy, a którą Jan Paweł II zechciał poświęcić Mi-
łosierdziu Bożemu, znajdują się chwalebne rany Jezusa 
zmartwychwstałego.

Pokazał je już po raz pierwszy, gdy ukazał się aposto-
łom, wieczorem tego samego dnia po szabacie, w dniu 
Zmartwychwstania. Ale tamtego wieczoru nie było To-
masza i gdy inni powiedzieli mu, że widzieli Pana, odpo-
wiedział, że jeśli nie zobaczy i nie dotknie tych ran, nie 
uwierzy. Osiem dni później Jezus ukazał się ponownie 
w Wieczerniku pośród uczniów i był tam również Tomasz. 
Zwrócił się wówczas do niego i poprosił, by dotknął Jego 
ran. Wówczas ten szczery człowiek, przyzwyczajony do 
osobistego sprawdzania, ukląkł przed Jezusem i powie-
dział: „Pan mój i Bóg mój” (J 20, 28).

Rany Jezusa są zgorszeniem dla wiary, ale są również 
sprawdzianem wiary. Dlatego w ciele Chrystusa zmar-
twychwstałego rany nie zanikają, lecz pozostają, gdyż 
rany te są trwałym znakiem miłości Boga do nas i są 
niezbędne, by wierzyć w Boga. Nie po to, by wierzyć, że 
Bóg istnieje, ale aby wierzyć, że Bóg jest miłością, miło-
sierdziem i wiernością. Święty Piotr, cytując Izajasza, pisze 
do chrześcijan: „Krwią Jego ran zostaliście uzdrowieni” 
(1 P 2, 24; por. Iz 53, 5).

Jan XXIII i Jan Paweł II mieli odwagę oglądania ran 
Jezusa, dotykania Jego zranionych rąk i Jego przebitego 
boku. Nie wstydzili się ciała Chrystusa, nie gorszyli się 
Nim, Jego krzyżem. Nie wstydzili się ciała swego brata 
(por. Iz 58, 7), ponieważ w każdej osobie cierpiącej do-
strzegali Jezusa. Byli to dwaj ludzie mężni, pełni parezji 
[szczerości] Ducha Świętego i złożyli Kościołowi i światu 
świadectwo dobroci Boga i Jego miłosierdzia.

Byli kapłanami, biskupami i papieżami dwudziestego 
wieku. Poznali jego tragedie, ale nie byli nimi przytłoczeni. 
Silniejszy był w nich Bóg; silniejsza była w nich wiara 
w Jezusa Chrystusa, Odkupiciela człowieka i Pana historii; 
silniejsze było w nich miłosierdzie Boga, które objawia 
się w tych pięciu ranach; silniejsza była macierzyńska 
bliskość Maryi.

W tych dwóch ludziach kontemplujących rany Chry-
stusa i świadkach Jego miłosierdzia była „żywa nadzieja” 
wraz z „radością niewymowną i pełną chwały” (1 P 1, 3.8). 
Nadzieja i radość, jaką zmartwychwstały Chrystus daje 
swoim uczniom i których nic i nikt nie może ich pozbawić. 
Paschalna nadzieja i radość, przeszedłszy przez tygiel 
odarcia z szat, ogołocenia, bliskości z grzesznikami aż do 
końca, aż do mdłości z powodu goryczy tego kielicha. Oto 
są nadzieja i radość, jaką dwaj święci papieże otrzymali 
w darze od zmartwychwstałego Pana i z kolei przekazali 
obficie Ludowi Bożemu, otrzymując za to nagrodę wieczną.

Tą nadzieją i tą radością żyła pierwsza wspólnota 
wierzących w Jerozolimie, o której mówią nam Dzieje 
Apostolskie (por. 2, 42–47). Jest to wspólnota, w której 
żyje się tym, co najistotniejsze z Ewangelii, to znaczy 
miłością, miłosierdziem, w prostocie i braterstwie.

Taki obraz Kościoła miał przed sobą Sobór Watykań-
ski. Jan XXIII i Jan Paweł II współpracowali z Duchem 
Świętym, aby odnowić i dostosować Kościół do jego 
pierwotnego obrazu, który nadali mu święci w ciągu 
wieków. Nie zapominajmy, że to właśnie święci prowa-
dzą Kościół naprzód i sprawiają, że się rozwija. Zwołując 
Sobór, Jan XXIII okazał taktowne posłuszeństwo Duchowi 
Świętemu, dał się Jemu prowadzić i był dla Kościoła 
pasterzem, przewodnikiem, który sam był prowadzony. 
To była jego wielka posługa dla Kościoła. Był papieżem 
posłuszeństwa Duchowi Świętemu.

W tej posłudze Ludowi Bożemu Jan Paweł II był pa-
pieżem rodziny. Kiedyś sam tak powiedział, że chciałby 
zostać zapamiętany jako papież rodziny. Chętnie to pod-
kreślam w czasie, gdy przeżywamy proces synodalny 
o rodzinie i z rodzinami, proces, któremu na pewno On 
z nieba towarzyszy i go wspiera.

Niech ci obaj nowi święci pasterze Ludu Bożego wsta-
wiają się za Kościołem, aby w ciągu tych dwóch lat pro-
cesu synodalnego był on posłuszny Duchowi Świętemu 
w posłudze duszpasterskiej dla rodziny. Niech nas obaj 
nauczą, byśmy nie gorszyli się ranami Chrystusa, abyśmy 
wnikali w tajemnicę Bożego Miłosierdzia, które zawsze 
żywi nadzieję, zawsze przebacza, bo zawsze miłuje.
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Kanonizacja Jana XXIII i Jana Pawła II na fotografii
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Angelo Giuseppe Roncalli urodził się w Sotto il Monte, 
w diecezji Bergamo 25 XI 1881 r. Był czwartym spośród 
trzynaściorga dzieci. W rodzinnej parafii pod kierunkiem 
ks. Francesco Rebuzzini, którego mały Angelo bardzo cenił 
i lubił, otrzymał głębokie podstawy życia religijnego. Tu 
zaczęło się budzić jego kapłańskie powołanie.

W 1889 r. przystąpił do Pierwszej Komunii św. i bierzmo-
wania, a w trzy lata później wstąpił do niższego semina-
rium duchownego w Bergamo. 
Jako czternastoletni młodzie-
niec rozpoczął zapisywanie róż-
nych notatek duchowych, które 
kontynuował aż do śmierci. Zo-
stały one wydane w książce pt. 
Dziennik duszy. W latach 1901–
1905 był alumnem Papieskie-
go Seminarium Rzymskiego. 
W międzyczasie odbył roczną 
służbę wojskową. 10 sierpnia 
1904 r. w Rzymie w kościele 
Santa Maria in Monte Santo 
na Piazza del Popolo przyjął 
święcenia kapłańskie. W latach 
1905–1914 towarzyszył bisku-
powi Bergamo, Giacomo Radini 
Tedeschi, jako jego sekretarz. 
Wykładał też w seminarium hi-
storię, patrologię i apologetykę. 
Był asystentem Akcji Katolickiej, 
współpracował z dziennikiem 
katolickim w Bergamo.

Podczas I wojny światowej 
w 1915 r. został powołany do wojska jako sierżant służb 
sanitarnych. Rok później został kapelanem wojskowym. 
Po zakończeniu wojny otworzył „Dom studenta”, troszcząc 
się o duszpasterstwo akademickie. 

W 1921 r. rozpoczęła się jego służba Stolicy Apostolskiej. 
Najpierw Benedykt XV powierzył mu przewodniczenie 
Centralnej Radzie Papieskiego Dzieła Krzewienia Wiary, 
a w 1925 r. Pius XI mianował go wizytatorem apostolskim 
w Bułgarii, wynosząc jednocześnie do godności tytular-
nego arcybiskupa Areopolis. Jako swoje motto biskupie 
przyjął słowa Obedientia et Pax (Posłuszeńśtwo i pokój), 
które były programem towarzyszącym mu przez całe życie.

W Bułgarii pozostał do końca 1934 r. Następnie został 
delegatem apostolskim w Turcji i Grecji. Podczas II woj-
ny światowej obecny przebywał w Grecji. Przekazywał 
informacje o jeńcach wojennych; ocalił też wielu Żydów, 
posługując się „wizą tranzytową” Delegatury Apostolskiej. 
6 XII 1944 r. Pius XII mianował go nuncjuszem apostol-
skim w Paryżu. Pomagał tu jeńcom wojennym i trosz-
czył się o normalizację struktury kościelnej we Francji. 

12 I 1953 r. został mianowany 
kardynałem, a 15 I tego samego 
roku patriarchą Wenecji. Cieszył 
się, że ostatnie lata swego życia 
poświęci pracy duszpasterskiej.

Po śmierci Piusa XII 28 X 
1958 r. został wybrany papie-
żem i przyjął imię Jana XXIII. 
W  ciągu zaledwie pięciu lat 
swego pontyfikatu dał się po-
znać światu jako obraz Dobre-
go Pasterza. Łagodny i miły, 
przedsiębiorczy i mężny, pro-
sty i aktywny czynił dzieła miło-
sierdzia, odwiedzając więźniów 
i chorych, rozmawiając z ludźmi 
wszystkich narodów i wyznań 
religijnych. Bardzo znane jest 
jego nauczanie społeczne za-
warte w encyklikach: Mater 
et Magistra (1961) i Pacem in 
terris (1963).

Wielką zasługą Jana XXIII 
było zwołanie Soboru Watykań-

skiego II, który rozpoczął odnowę Kościoła i jego otwarcie 
na współczesny świat. Włosi nazwali Jana XXIII Dobrym 
Papieżem i ten przydomek jest znany na całym świecie. 

Był wielkim czcicielem Matki Bożej. Odwiedził m.in. 
Jasną Górę, znał historię Polski z lektury Trylogii Henryka 
Sienkiewicza.

Zmarł wieczorem 3 VI 1963 r. w wigilię Zesłania Du-
cha Świętego po ciężkiej chorobie (cierpiał na chorobę 
nowotworową). 

Został ogłoszony błogosławionym przez Jana Pawła II 
3 IX 2000 r. na placu św. Piotra podczas obchodów Wiel-
kiego Jubileuszu Roku 2000. 

Jan XXIII – Dobry Papież

  
Jan XXIII odwiedził w Rzymie szpital Ducha Świętego, prowadzony przez siostry zakonne. Przyszła zaafe-

rowana przełożona i przedstawiła się: „Ojcze Święty, jestem przełożoną «Ducha Świętego!»”. „Ma siostra 
szczęście. Ja jestem tylko zastępcą Jezusa Chrystusa” – odpowiedział papież.
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Odtąd wszystko stało się nowe
Homilia Biskupa Ordynariusza,

Liturgia Wigilii Paschalnej,
Bazylika katedralna, 19 IV 2014 r.

Drodzy Siostry i Bracia!

„I odtąd wszystko stało się nowe”. W Apokalipsie, 
księdze która prawdziwie dopełnia wszystkie dzisiejsze 
czytania, myśli, całą naukę, jaką Bóg przekazuje swo-
jemu Kościołowi, znajdujemy zapowiedź, że Pan otrze 
z naszych oczu wszelką łzę, że nie będzie już śmierci 
ani bólu, ani krzyku, ani cierpienia. Jakby podpis pod 
stwierdzeniem: Ja jestem Alfa i Omega, Początek i Koniec. 

Przytoczyłem fragment najmłodszej, ostatniej księgi 
Pisma Świętego Nowego Testamentu, księgi Objawienia 
św. Jana, czyli Apokalipsy. Ale uważny uczestnik dzisiej-

szej liturgii, na pewno dostrzegł, że nie ma w tym przy-
taczaniu Apokalipsy nadużycia. Przecież słowami: „Ja 
jestem Alfa i Omega, Początek i Koniec” rozpoczęliśmy 
uroczyście poświęcenie paschału, wnoszonego potem 
do naszych świątyń. Paschał – symbol Chrystusa, do 
którego należy czas i wieczność, chwała i panowanie. 
W Apokalipsie, w jej końcowych dwóch rozdziałach po 
raz pierwszy w tej księdze sam Bóg zabiera głos. Boży 
plan zbawienia zostaje dopełniony, z odnowionego 
świata zło i cierpienie zostają usunięte, a odnowiony 
świat jest komunią, wspólnotą odkupionych z Bogiem, 
a ci którzy przyjęli sposób życia podpowiadany przez 
bestię zostaną wykluczeni. A miejsce – mówi Apoka-
lipsa – tchórzy, niewiernych, zabójców, rozpustników, 
czarodziejów, bałwochwalców i kłamców, w jeziorze 
płonącym ogniem i siarką. 

Odtąd wszystko stało się nowe. Odtąd, od tej nocy, od 
wielkiej nocy zmartwychwstania Jezusa Chrystusa i Jego 
ostatecznego zwycięstwa nad bestią. Dzisiaj wykonując 
znaki liturgiczne, w tym zwycięstwie Chrystusa, w tym 
Jego triumfie, w triumfie życia nad śmiercią, Chrystusa 
nad bestią, nieba nad światem ciemności, uczestniczymy. 
Przypomniał nam to św. Paweł we fragmencie Listu do 
Rzymian, który usłyszeliśmy przed chwilą. Otrzymaliśmy 
chrzest zanurzający nas w Chrystusa Jezusa, w Jego 
śmierć i w Jego zmartwychwstanie. Już za chwilę będzie-
my uczestniczyli we wspaniałym obrzędzie odnowienia 
przymierza chrztu, który przypomni nam raz jeszcze (ten 
obrzęd), że w życie, śmierć i zmartwychwstanie Jezusa 
jesteśmy zanurzeni od chwili chrztu świętego. Dla znisz-
czenia grzesznego ciała został ukrzyżowany, a my dzięki 
Jego ukrzyżowaniu i zmartwychwstaniu przestaliśmy 
trwać w niewoli grzechu. 

Trudno w to uwierzyć patrząc na dzieje człowieka 
i świata, co mówię, na nasze własne dzieje, że już nie 
jesteśmy skazani na grzech, na zło, że one nie muszą nad 
nami panować, że już nie są naszymi władcami, bożka-
mi. Nie muszą być grzechy wymienione w Apokalipsie. 
Odtąd przecież żyjemy dla Boga, możemy przynajmniej 
tak żyć. Wierzymy w to? Za chwilę będziemy wyznawali 
stan naszej wiary. Chcemy wierzyć w Jezusa Chrystusa 
i przyjąć Jego światło, Jego drogę. 

Ujrzałem niebo nowe i ziemię nową i Jeruzalem, 
święte miasto. O tym Jeruzalem słyszeliśmy tyle razy 
w dzisiejszych czytaniach. Jeruzalem to przecież Kościół, 
to my; przystrojony jak oblubienica zdobna w klejnoty 
dla swojego męża, dla Boga i Pana. Prorocy nie znali 
bardziej przejmującego i przekonującego obrazu miłości 
Boga do ludzi jak miłość mężczyzny do kobiety. Bądź 
uwielbiony, Panie Jezu, za Twoje święte zmartwychpow-
stanie, za nadzieję, którą karmisz nas nieustannie, którą 
nas cieszysz i którą dodajesz nam sił i otuchy, byśmy 
umieli wznieść się ponad wszystko, co podpowiada 
nam bestia i iść drogą, którą Ty sam nam wskazujesz. 

Amen. 

BISKUP WŁOCŁAWSKI
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Modlitwa o powołania św. Jana Pawła II
Jezu, Synu Boży, w którym mieszka pełnia Bóstwa, Ty wzywasz wszystkich ochrzczonych, by „wypłynęli na głębię”, idąc 

drogą świętości. Wzbudź w sercach młodych pragnienie, by być świadkami potęgi Twej miłości w dzisiejszym świecie. 
Napełnij ich Twym Duchem męstwa i roztropności, aby potrafili odkryć pełną prawdę o sobie i swym powołaniu. Zbawicielu 
nasz, posłany przez Ojca, by objawić Jego miłosierną miłość, obdarz Twój Kościół młodymi ludźmi gotowymi wypłynąć 
na głębię, aby ukazywać pośród braci Twą obecność, która odnawia i zbawia. Najświętsza Dziewico, Matko Odkupiciela, 
niezawodna Przewodniczko na drodze prowadzącej do Boga i bliźniego, Ty, która zachowywałaś Jego słowa w głębi swego 
serca, wspieraj swym macierzyńskim wstawiennictwem rodziny i wspólnoty kościelne, aby pomagały młodym udzielić 
wielkodusznej odpowiedzi na wezwanie Pana. Amen.

Odezwa Biskupa Włocławskiego w sprawie modlitwy o powołania

Umiłowani w Chrystusie Panu Siostry i Bracia,
Maryjny miesiąc maj otwiera nasze serca na szczerą i pełną ufności modlitwę o nowe, święte i liczne powołania 

kapłańskie i zakonne, zwłaszcza do naszego diecezjalnego Seminarium Duchownego we Włocławku. Śpiewając 
litanię do Matki Bożej i uczestnicząc w nabożeństwach majowych, jak każdego roku pragniemy zwracać się do 
Wychowawczyni Powołań Kapłańskich, aby młodym ludziom wskazywała na Chrystusa i dodała odwagi w odpo-
wiedzi na głos powołania, który rozbrzmiewa w ich sercach. Zwłaszcza w dzisiejszych czasach, nacechowanych tak 
bezwzględnym poniżaniem i ośmieszaniem Kościoła, ludzi wierzących, a zwłaszcza kapłanów, potrzeba niemałej 
odwagi, by pójść pod prąd i wejść na drogę szczególnej służby Bożej w Chrystusowym kapłaństwie.

W naszym włocławskim Seminarium, obecnie na wszystkich rocznikach studiuje zaledwie 52 kleryków. Ta sy-
tuacja uświadamia nam, że wciąż z pokorą i ufnością trzeba prosić „Pana żniwa, aby posłał robotników na żniwo 
swoje”. Zanośmy więc ufne modlitwy we wszystkich kościołach diecezji włocławskiej przez ręce Maryi, Tej, która 
uczy zaufania Bogu i przypomina: „zróbcie wszystko, cokolwiek powie wam mój Syn”. Proszę zatem, aby wszystkie 
nabożeństwa majowe odprawiane były w tej właśnie intencji, a do tradycyjnych modlitw dołączona została spe-
cjalna modlitwa o powołania.

Zwracam się do Was, kochani młodzi, którzy w miesiącu maju przystępujecie do egzaminu maturalnego 
i stoicie przed podjęciem ważnych decyzji życiowych. Za św. Janem Pawłem II, proszę: „Nie lękajcie się! Otwórzcie 
drzwi waszych serc Chrystusowi!” Nie bójcie się odpowiedzieć Bogu „tak” i wejść na drogę wymagającą, ale piękną, 
kapłańskiego powołania. Otaczamy was modlitwą całej wspólnoty diecezjalnej, czekamy na wasze przyjście do 
Wyższego Seminarium Duchownego we Włocławku, gdzie powitamy was z radością i wdzięcznością Bogu za dar 
każdego nowego powołania. Za Ojcem Świętym Franciszkiem powtarzam: „Nie powinniśmy się lękać: Bóg z pasją 
i umiejętnością opiekuje się dziełem, które wyszło spod Jego rąk”.

Na czas troskliwej modlitwy o powołania wszystkim z serca błogosławię

+ Wiesław Mering
Biskup Włocławski

Włocławek, 22 kwietnia 2014 r.

W każdy czwartek w bazylice katedralnej sprawowana jest Msza św. o godz. 18.30 w intencji nowych 
powołań. Serdecznie zapraszamy do wspólnej modlitwy! 
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Pierwszego maja obchodzimy świeckie Święto Pracy. 
Papież Pius XII podczas przemówienia do Katolickiego 

Św. Józef – patron pracujących

KOŚCIÓŁ I ŚWIAT
Stowarzyszenia Robotników Włoskich 1 maja 1955 roku 
nadał temu dniowi znaczenie religijne, ustanawiając 
wspomnienie Józefa Rzemieślnika.

Święty Józef Oblubieniec Najświętszej Maryi Panny 
i przybrany ojciec Jezusa był żywicielem Świętej Rodziny. 
Pracował jako cieśla w Nazarecie i w ten sposób utrzymy-
wał rodzinę. Jezus niewątpliwie pomagał mu w tej pracy. 
W ten sposób praca, którą wykonywał Chrystus – Syn 
Najwyższego, została uświęcona przez samego Boga. 
W domu rodzinnym nad pracą Jezusa czuwał św. Józef 
i to on również uczył Go pracy. Nie ma więc lepszego 
patrona pracowników nad tego, który z pracy rąk utrzy-
mywał Syna Bożego, uczył Go pracy i czuwał nad Nim.

Praca wyzwala z człowieka jego uzdolnienia, energię, 
inicjatywę. Jest szkołą wielu cnót osobistych i społecz-
nych, takich jak: wytrzymałość, solidarność, cierpliwość, 
męstwo, odwaga i ład, współpraca. Praca wyrównuje 
także nierówność społeczną. Jeśli człowiek traktuje pracę, 
jako zleconą sobie od Boga misję, wówczas praca dla 
niego staje się środkiem uświęcenia.

„Pot i trud, jaki w obecnych warunkach ludzkości zwią-
zany jest nieodzownie z pracą, daje chrześcijaninowi 
i każdemu człowiekowi, który jest wezwany do naślado-
wania Chrystusa, możliwość uczestniczenia z miłością 
w dziele, które Chrystus przyszedł wypełnić. Znosząc trud 
pracy w zjednoczeniu z Chrystusem ukrzyżowanym za 
nas, człowiek współpracuje w pewien sposób z Synem 
Bożym w odkupieniu ludzkości. [...] W pracy ludzkiej 
chrześcijanin odnajduje cząstkę Chrystusowego Krzyża 
i przyjmuje ją w tym samym duchu odkupienia, w którym 
Chrystus przyjął za nas swój Krzyż. W tejże samej pracy 
dzięki światłu, jakie przenika w nas z Chrystusowego 
Zmartwychwstania, znajdujemy zawsze przebłysk nowe-
go życia, nowego dobra, jakby zapowiedź nowego nieba 
i nowej ziemi – które właśnie poprzez trud pracy staje 
się udziałem człowieka i świata” (Jan Paweł II, Laborem 
exercens, n. 27).

Modlitwa do Świętego Józefa robotnika św. Jana XXIII
Święty Józefie, Opiekunie Dzieciątka Jezus, przeczysty Oblubieńcze Maryi, który wypełniając wiernie swoje 

obowiązki, pracą rąk zarabiałeś na utrzymanie Świętej Rodziny Nazaretańskiej, weź nas w swoją opiekę, 
kiedy z ufnością się do Ciebie zwracamy. Ty znasz nasze potrzeby, troski, nadzieje. Ty również przeżywałeś 
chwile próby, doświadczenia i niepokoju. 

Do Ciebie się uciekamy ufni, że w Tobie znajdziemy opiekuna. Wśród rozlicznych zajęć codziennego życia 
Twoja dusza znajdowała pokój i ukojenie w głębokim zjednoczeniu z Jezusem i Jego Matką, Twojej pieczy 
powierzonym. 

Dopomóż i nam zrozumieć, że w naszych potrzebach nie jesteśmy opuszczeni, byśmy w naszej pracy też 
spotykali Jezusa i przy Nim trwali, podobnie jak Ty to czyniłeś. 

Uproś nam tę łaskę, by w naszych rodzinach, w zakładach i miejscach pracy, wszędzie gdzie chrześcijanin 
pracuje, wszystko było nacechowane miłością, cierpliwością i sprawiedliwością. Niech każdy usiłuje czynić 
wszystko dobrze, by kiedyś otrzymał bogactwo darów nieba. Amen.Ty, który jesteś Bogiem i żyjesz, i kró-
lujesz z Ojcem i Duchem Świętym na wieki wieków. Amen.
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Miesiąc maj to czas szczególnej czci Matki Bożej. 
Codziennie wierni gromadzą się w świątyniach i przy 
kapliczkach, figurkach i przydrożnych krzyżach, aby 
wspólnie odśpiewać Litanię loretańską i różne pieśni 
maryjne.

Już w V wieku na Wschodzie wierni gromadzili się, 
by składać hołd Maryi. Na przełomie XIII i XIV wieku 
w Kościele zachodnim powstała idea, by miesiąc maj 
poświęcić modlitwie maryjnej. Król Hiszpanii Alfons X 
(zm. 1284) jako pierwszy organizował modlitwę ku czci 
Maryi wokół figur Matki Bożej i zachęcał swoich podda-
nych do modlitwy. W 1549 roku w Niemczech ukazała 
się książka zatytułowana Maj duchowy, w której po raz 
pierwszy maj nazwano miesiącem maryjnym. W ko-
lejnych latach modlitwę maryjną propagował św. Filip 
Nereusz, a później nowicjusze dominikańscy w Fiesole, 
którzy właśnie w maju czcili Matkę Bożą muzyką, śpie-
wem i składaniem duchowych wyrzeczeń. 

Za autora nabożeństw majowych uważa się o. Anso-
lani, jezuitę. Organizował on w XVIII wieku w Neapolu, 
w kaplicy królewskiej, koncerty pieśni maryjnych, koń-
czące się wystawieniem Najświętszego Sakramentu. 
Kolejnym propagatorem nabożeństwa majowego był 
również jezuita o. Muzzarelli, który rozpropagował je w 
całej Italii. Do nabożeństwa majowego składającego się 
z Litanii loretańskiej do Najświętszej Maryi Panny, nauki 
kapłana i błogosławieństwa Najświętszym Sakramen-
tem zostały przypisane, przez papieży Piusa VII i Piusa 
IX, odpusty. W połowie XIX wieku nabożeństwo majowe 
było już bardzo popularne na świecie.

Główną częścią nabożeństwa majowego jest Litania 
loretańska, która sławi Matkę Bożą. Litania ta powsta-
ła prawdopodobnie we Francji w XII wieku. Oficjalnie 

Maj – miesiąc Matki Bożej

zatwierdził ją papież Sykstus V. Nazwa loretańska po-
chodzi od miejscowości Loreto, w której znajduje się 
sanktuarium maryjne we Włoszech, gdzie litania ta była 
szczególnie popularna. 

Nabożeństwa majowe w Polsce zaczęli propagować 
jezuici w Tarnopolu od 1838 roku. W ciągu kolejnych 
lat zaczęto je odprawiać w innych miejscach w kraju: 
w Warszawie w kościele Świętego Krzyża, w Krakowie, 
w Nowym Sączu, we Włocławku, w Płocku, w Toruniu.

Wierni na nabożeństwie majowym przy kapliczce

W bazylice katedralnej
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Święty Stanisław urodził się około 1030 r. w Szczepa-
nowie, obecnie w diecezji tarnowskiej. W 1072 r. objął 
stolicę biskupią w Krakowie. Według tradycji bronił ludzi 
nadmiernie uciskanych i karanych przez króla Bolesława 
Śmiałego. Kiedy król zlekceważył napomnienia, biskup 
rzucił na niego klątwę kościelną i schronił się w kościele 
na Skałce. Rozgniewany król wszedł do świątyni i w cza-
sie Mszy św. odprawianej przez biskupa zabił go. Swoim 
towarzyszom nakazał poćwiartować ciało męczennika. 
Data śmierci nie jest pewna. Według bulli kanonizacyjnej, 
miało to miejsce 11 kwietnia 1079 r.

W 1083 r. przeniesiono relikwie św. Stanisława z ko-
ścioła na Skałce do katedry na Wawelu. Dnia 17 IX 1253 r. 
w Asyżu papież Innocenty IV dokonał jego kanonizacji. 
Uroczyste ogłoszenie w informacji o kanonizacji w Polsce 
św. Stanisława odbyło się w Krakowie 8 maja 1254 r. Dla-
tego właśnie wspominamy go w polskim Kościele 8 maja. 

Kult św. Stanisława Biskupa był bardzo ważny jako 
czynnik kształtowania się myśli o zjednoczeniu Polski 
dzielnicowej w XIII i XIV wieku. Legenda o cudownym 
zrośnięciu się poćwiartowanego ciała św. Stanisława była 
odnoszona do zjednoczenia się księstw dzielnicowych 
w Królestwo Polskie. W wiekach późniejszych św. Stani-
sław był czczony jako patron niepodległej Polski. 

Święty Stanisław, obok Królowej Polski i św. Wojciecha, 
zaliczany jest do głównych patronów Polski. 

Święty Andrzej Bobola urodził się w 1590 r. najprawdo-
podobniej w Strachocinie koło Sanoka. W 1611 r. wstąpił 
do Towarzystwa Jezusowego, a w 1622 r. otrzymał świę-
cenia kapłańskie. Zasłynął jako kaznodzieja. W czasie 
prowadzonych misji swoją świętością i charyzmatycznym 
głoszeniem słowa Bożego przyciągał do Kościoła rzym-
skokatolickiego ludzi wyznania prawosławnego. W tym 
czasie trwały zamieszki polityczne w Polsce. Tereny Piń-
ska, gdzie pracował Bobola, zostały zajęte przez Kozaków, 
którzy bronili prawosławia. Świątobliwy zakonnik przez 
swoją działalność ściągnął na siebie ich uwagę i poniósł 
śmierć męczeńską w Janowie 16 maja 1657 r. 

Męczennik został beatyfikowany w roku 1853, 
a w 1938 kanonizowany. Kult św. Andrzeja ściśle zwią-
zany jest z historią jego relikwii i objawieniami. Jednym 
ze świadków takich wizji był o. Korzeniecki – dominikanin 
w Wilnie. Miało to miejsce w 1819 roku, kiedy Polska 
była pod zaborami. Święty jezuita objawił mu się nocą 
i ukazał mu wojnę, która miała toczyć się w przyszłości. 
Powiedział wtedy: „Kiedy wojna, którą widziałeś, zbliżać 
się będzie ku pokojowi, Polska zmartwychwstanie, a ja 
będę ogłoszony głównym jej Patronem”. Przepowied-
nia ta się spełniła się. Polska odzyskała niepodległość 
w 1918 roku. 

16 maja 2002 r. św. Andrzej Bobola został ogłoszony 
patronem Polski. 

Święty Stanisław BM Święty Andrzej Bobola
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Z DZIEJÓW PARAFII 

Biskup Franciszek Salezy 
Korszyński

Urodził się 19 stycznia 1893 r. w miejscowości Ręczno, 
w powiecie piotrkowskim, jako syn Antoniego Krupy 
i Kazimiery z d. Nowickiej (w 1931 r. zmienił nazwisko 
na Korszyński). Do szkoły średniej uczęszczał w Piotr-
kowie Trybunalskim, następnie we Włocławku (Niższe 
Seminarium Duchowne), gdzie otrzymał świadectwo 
dojrzałości. W 1910 r. (4 I) wstąpił do Wyższego Semi-
narium Duchownego we Włocławku. Studia filozoficz-
no-teologiczne ukończył w 1915 r. i 25 lipca tego roku 
otrzymał święcenia kapłańskie. W 1916 r. wyjechał do 
Fryburga w Szwajcarii, gdzie po trzech latach studiów 
uzyskał licencjat teologii.

Po powrocie do kraju był wikariuszem i prefektem 
w szkołach powszechnych we Włocławku. W latach 
1920–1922 był dyrektorem Niższego Seminarium Du-
chownego we Włocławku i jednocześnie profesorem 
w Wyższym Seminarium Duchownym. W latach 1922–
1924 w Instytucie Katolickim w Paryżu uzyskał doktorat 
teologii oraz na Sorbonie dyplom nauczyciela języka 

francuskiego na poziomie szkoły średniej. Po powrocie do 
Włocławka kontynuował pracę w Wyższym Seminarium 
Duchownym, wykładając w różnych okresach teologię 
moralną, ascetyczną i mistyczną, pastoralną, homiletykę 
oraz język francuski. W 1925 r. mianowany został ojcem 
duchownym seminarium we Włocławku; pełniąc tę funk-
cję wywierał duży wpływ na kształtowanie charakteru 
przyszłych duszpasterzy, szczególnie swoją naturalną do-
brocią. Był też jedną z czołowych postaci Stowarzyszenia 
Charystów Diecezji Włocławskiej (powstałego w 1921 r. 
dla doskonalenia należących doń kapłanów), w którym 
od 1925 r. był moderatorem. W latach 1928–1929 był 
redaktorem włocławskiego czasopisma teologicznego 
„Ateneum Kapłańskie”.

Po śmierci bp. Wojciecha Owczarka, w 1938 r., zgodnie 
z wolą zmarłego, ks. Korszyński został opiekunem Zgro-
madzenia Sióstr Wspólnej Pracy od Niepokalanej Maryi.

W przededniu wybuchu II wojny światowej został 
w lipcu 1939 r. mianowany rektorem Wyższego Semi-
narium Duchownego we Włocławku. Mimo trwającej 
okupacji, w 1939 r. rozpoczął normalnie nowy rok aka-
demicki w seminarium. Wielokrotnie towarzyszył bisku-
powi sufraganowi Michałowi Kozalowi w rozmowach 
i negocjacjach prowadzonych z Niemcami. Aresztowany 
przez Niemców 7 XI 1939 r. wraz z bp. Michałem Kozalem, 
profesorami i klerykami włocławskiego seminarium, 
został osadzony w miejscowym więzieniu. W styczniu 
1940 r. został przewieziony wraz z innymi uwięzionymi 
do Lądu. Tam, pomimo trudności, wznowił nieformalną 
działalność seminarium i umożliwił dalsze regularne wy-
kłady i egzaminy dla kleryków. Po wywiezieniu kleryków 
i księży do obozów został w nielicznej grupie duchow-
nych towarzyszących bp. M. Kozalowi. Ostatecznie i oni 
zostali wywiezieni do obozu koncentracyjnego w Dachau 
w kwietniu 1941 r., przez więzienia w Inowrocławiu, 
Poznaniu, Berlinie, Halle, Weimarze i Norymberdze. 

W obozie był jednym z inicjatorów wielu akcji podtrzy-
mujących na duchu uwięzionych tam księży i kleryków. 
Po wyzwoleniu przez wojska amerykańskie 29 IV 1945 r., 
udał się z klerykami włocławskimi do Paryża, gdzie – po 
rekonwalescencji – alumni VI roku otrzymali święcenia 
kapłańskie. Do kraju wrócił 2 V 1946 r. i objął na nowo 
stanowisko rektora włocławskiego seminarium (do czasu 
jego powrotu seminarium prowadził ks. Stefan Wyszyń-
ski, późniejszy prymas Polski). 

W dniu powrotu do kraju otrzymał wiadomość o usta-
nowieniu go tytularnym biskupem Orisy w Syrii i biskupem 
pomocniczym bp. Karola M. Radońskiego. Dnia 29 czerwca 
1946 r. otrzymał święcenia biskupie w katedrze włocław-
skiej. Obowiązki rektora pełnił do 1948 r., kiedy to zrzekł 
się ich i poświęcił wyłącznie pracy w administracji diecezji. 
Wiele czasu poświęcał niesieniu pomocy współbraciom 
z obozów koncentracyjnych. Po wojnie napisał i wydał 
książkę pt. Jasne promienie w Dachau (Poznań 1957), 
w której zawarł swoje wspomnienia z obozu koncentra-
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Zmarł ks. prof. Stanisław Olejnik

cyjnego. Jest to wstrząsające świadectwo martyrologii du-
chowieństwa polskiego. Znamienne, że nawet w strasznej 
rzeczywistości obozu koncentracyjnego biskup Korszyński 
potrafił dostrzec „jasne promienie”.

Z oddaniem organizował spotkania księży-dachau-
czyków, byłych więźniów obozu koncentracyjnego 
w Dachau, w sanktuarium św. Józefa w Kaliszu, gdzie 
dziękowano Patronowi diecezji włocławskiej za ocalenie. 

Po śmierci bp. K.M. Radońskiego (16 III 1951 r.) zarzą-
dzał diecezją włocławską jako wikariusz generalny bp. 
Antoniego Pawłowskiego, któremu polskie władze ko-
munistyczne nie pozwalały objąć faktycznie obowiązków 
ordynariusza diecezji włocławskiej (objął je dopiero 25 X 
1953 r.). Przyszło mu kierować diecezją w latach nasilo-
nej walki polskich władz komunistycznych z Kościołem, 
m.in. przez działania bezpieki, która aresztowaniami 
oraz nękaniem przesłuchaniami kapłanów pracujących 
w Kurii Diecezjalnej Włocławskiej niemal całkowicie 
zdezorganizowała jej działalność; był nawet sam oso-
biście zagrożony aresztowaniem przez komunistów, 
a nie zrealizowali oni tego zamiaru prawdopodobnie 
tylko dlatego, że propagandowo nie opłacało się im 
robić męczennika z niedawnego więźnia niemieckich 

16 IV br. zmarł we Wło-
cławku w 94 roku życia 
i  70  kapłaństwa wybitny 
polski teolog moralista 
ks. infułat prof. dr hab. Sta-
nisław Olejnik – kapłan die-
cezji włocławskiej, wielolet-
ni wykładowca w Wyższym 
Seminarium Duchownym 
we Włocławku (nieprze-

rwanie przez 49 lat), ATK i KUL. 
Ks. prof. Stanisław Olejnik urodził się 28 IV 1920 r. 

w Kaliszu. 23 XII 1944 r. na Jasnej Górze przyjął święcenia 
kapłańskie. Opublikował wiele prac naukowych i popu-
larno-naukowych z zakresu filozofii i teologii, a zwłaszcza 
teologii moralnej. Najważniejszą publikacją jest siedmio-
tomowe dzieło Dar – Wezwanie – Odpowiedź. Teologia 
Moralna (1988 – 1994).

23 IV br. w katedrze włocławskiej o godz. 10.00 ks. bp 
Wiesław Mering przewodniczył Mszy św. pogrzebowej 
w intencji Zmarłego. W Eucharystii uczestniczyli: bp Sta-
nisław Gębicki, bp Bronisław Dembowski oraz 106 pre-
zbiterów z różnych diecezji, siostry zakonne, alumni oraz 
rodzina i krewni zmarłego ks. Profesora.

Mówiąc o zmarłym ks. bp Wiesław Mering podkreślił, 
że ks. prof. Olejnik był lojalnym synem Kościoła, szczerym 
i pomocnym człowiekiem. Bp Mering wspominał, że 

obozów koncentracyjnych, ponadto w 1948 r. (17 IV) 
odznaczonego „za wybitne zasługi położone w walce 
o Demokrację i Niepodległość” Krzyżem Komandorskim 
Orderu Odrodzenia Polski.

Przez lata chorował na cukrzycę, a lata spędzone w Da-
chau nadszarpnęły jego zdrowie. Już jako biskup zapadł 
na ciężką chorobę płuc. Zmarł w szpitalu w Otwocku 
3 listopada 1962 r. Został pochowany w podziemiach 
katedry włocławskiej.

Na drugim filarze nawy głównej znajduje się epitafium 
poświęcone pamięci bp. F. Korszyńskiego, wystawio-
ne staraniem Zgromadzenia Sióstr Wspólnej Pracy od 
Niepokalanej Maryi w 25. rocznicę śmierci biskupa. Na 
epitafium, wykonanym z tworzywa sztucznego, znajduje 
się herb z łacińską dewizą biskupią bp. Korszyńskiego 
(zaczerpniętą z hasła księży charystów): Caritas Christi 
urget nos (Miłość Chrystusa przynagla nas). Na herbie 
umieszczono także numer obozowy biskupa – 24546.

Portret bp. F. Korszyńskiego znajduje się w siedzibie 
Kurii Diecezjalnej Włocławskiej.

Na podstawie: Włocławski słownik biograficzny, t. 1, 
Włocławek 2004, s. 72–73.

ks. prof. Olejnik z troską oferował doradztwo w trudnych 
chwilach biskupowi. Biskup mówił o swojej korespon-
dencji z ks. Olejnikiem i jego zaangażowaniu w sprawy 
dotyczące diecezji. Mówił również o listach Jana Pawła II 
do ks. Olejnika, które znajdują się w Muzeum Diecezjal-
nym, stanowiąc świadectwo ich przyjaźni.

Homilię wygłosił ks. prał. Jacek Szymański, rektor WSD 
we Włocławku. Przywołał w niej testament duchowy 
Zmarłego: „W obliczu niechybnej, a może bliskiej już 
śmierci, pragnę wyznać, że nie zawsze byłem wierny 
Bogu, że popełniałem ciężkie grzechy, zwłaszcza zrodzone 
z pychy i samolubstwa. Ale uznając się za winnego wy-
znawałem je w spowiedzi, a Bóg mi je przebaczał. Tych, 
których skrzywdziłem proszę o przebaczenie. Wszystkich 
znajomych, a zwłaszcza krewnych i przyjaciół proszę 
o modlitwę. Błagam, pamiętajcie o mnie w modlitwie 
po mojej śmierci, a ja, gdy osiągnę uszczęśliwiające 
widzenie Boga, będę o Was pamiętał. Proszę o skromny, 
bez pochwalnych mów i okazałości pogrzeb”.

Kaznodzieja podkreślił, że „ks. Olejnik bardzo kochał 
włocławskie seminarium. Wspominał z rozrzewnieniem, 
kiedy do seminarium przyjmował go ks. rektor Kaczo-
rowski – błogosławiony męczennik II wojny światowej 
zamordowany w Dachau”.

Druga część uroczystości pogrzebowych odbyła się w Kaliszu. 
Po Mszy św. o godz. 16.00 w bazylice św. Józefa ciało Zmarłego 
spoczęło na cmentarzu Tynieckim.
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Jan Paweł II w katedrze włocławskiej

Jan Paweł II gościł czterokrotnie w katedrze włocławskiej, w tym trzy razy jako metropolita krakowski. Najważ-
niejszą była wizyta 6 czerwca 1991 r., kiedy spotkał się z pracownikami oświaty (poniżej fragment przemówienia). 
W 1963 r. jako biskup pomocniczy krakowski wziął udział w święceniach biskupich bp. Kazimierza Majdańskiego. Trzy 
lata później 9 października 1966 r. jako metropolita krakowski wygłosił homilię do młodzieży podczas obchodów 
Millennium Chrztu Polski w diecezji włocławskiej (poniżej fragment). Zaś w roku 1968 uczestniczył w pogrzebie 
tragicznie zmarłego biskupa włocławskiego Antoniego Pawłowskiego.

[...] tysiąclecie chrztu Polski obchodzi dzisiaj diecezja 
włocławska. Po kolei różne diecezji Polski, różne stolice 
biskupie Polski świętują u siebie Sacrum Poloniae Millen-
nium. [...] Diecezja włocławska jest jedną z najstarszych 
w Polsce. Pochodzi na pewno już z XI i XII wieku. A więc 
przyszedł Chrystus na nasze ziemie, wówczas kiedy już 
Kościół na tych ziemiach był ukształtowany, kiedy istnia-
ła metropolia gnieźnieńska, a wraz z nią te najstarsze 
biskupstwa: w Kołobrzegu, Wrocławiu i Krakowie. To 
wszystko dzisiaj rozważamy. Patrzymy w przeszłość. 
Patrzymy i myślimy o tym początku, o tym pierwszym 
dniu i pierwszym roku chrześcijaństwa w tej diecezji. Jak 
tutaj przyszedł Chrystus, jak tutaj przez swojego biskupa, 
pierwszego biskupa tej diecezji zaprosił na gody lud Boży 
Kujaw, a nie tylko, ale także daleko na Pomorzu i w stronę 
Ziemi Kaliskiej ku południowi. I potem po kolei, wszyscy 

następcy biskupa, pierwszego biskupa włocławskiego, 
po łacinie zachowała się nazwa miasta Władysława, 
Vladislavia, jak tutaj w ciągu tylu stuleci, aż do naszych 
dni kolejni następcy tego pierwszego biskupa, biskupi 
włocławscy, wciąż zapraszali na gody lud Boży tej ziemi. 
To wszystko dzisiaj rozpamiętywamy [...]. 

[...] Życzę czcigodnemu Kościołowi włocławskiemu, 
Ecclesiae vladislaviensi, na tysiąclecie chrztu, ażeby ten 
krzyż, który od tylu stuleci tutaj wzywa do łaski, do wiary, 
na gody całe pokolenia naszych rodaków z Ziemi Kujaw-
skiej i Kaliskiej, żeby wzywał na drugie tysiąclecie, żeby 
jego obecność była wymowna, a wołanie skuteczne, 
żebyśmy przychodzili na gody i przynosili na nie łaskę 
szaty godowej, to co jest najpiękniejsze i najgodniejsze 
w człowieku. Amen.

(Włocławek, 9 X 1966 r.)

Obchody Millennium Chrztu Polski w diecezji włocławskiej (strzałką zaznaczony abp Karol Wojtyła) Ze zbiorów Biblioteki WSD we Włocławku
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6 czerwca 1991 r.

Spotkanie Jana Pawła II z katechetami, nauczycielami i uczniami we włocławskiej katedrze (6 VI 1991 r.)

[...] Znajdujemy się w prastarej bazylice pod wezwa-
niem Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, w świą-
tyni konsekrowanej w 1411 r., jako wotum za zwycięstwo 
pod Grunwaldem.

Wspomnijmy, że w tej katedrze otrzymał sakrę bisku-
pią w sierpniu 1939 r., na dwa tygodnie przed wybu-
chem wojny, wytrawny katecheta i pedagog, bł. Michał 
Kozal, który za okupacji poniósł śmierć męczeńską za 
Kościół i Ojczyznę. Pragnę też przywołać na pamięć 
chorego wówczas na gruźlicę diakona Stefana Wy-
szyńskiego, któremu tu udzielił święceń kapłańskich 
również gruźlik, biskup sufragan Wojciech Owczarek 
w r. 1924. Dzisiaj obaj ci słudzy Kościoła są kandydatami 
na ołtarze [...]

 [...] Na zakończenie, może warto przytoczyć jesz-
cze świadectwo zapisane w aktach beatyfikacyjnych 
wspomnianego tu Michała Kozala, jakie złożyła o nim 
Janina Głębocka, bydgoska nauczycielka w tej samej co 
on szkole. Oto jej słowa:

„Ten młody ksiądz, cichy, małomówny, nienarzucający 
się nikomu, w krótkim czasie pozyskał sobie szacunek 
i miłość młodzieży i grona nauczycielskiego. Podczas 
spowiedzi szkolnych konfesjonał jego był oblężony, choć 
zazwyczaj uczennice i uczniowie nie lubią się spowiadać 

u swoich księży profesorów. [...] A dla grona nauczyciel-
skiego, wśród którego nie wszyscy byli katolikami prak-
tykującymi, ksiądz Kozal był wzorem prawego człowieka 
i kapłana katolickiego". [...]

[...] Niech ta włocławska katedra, która tyle nam mówi 
o Kościele, o Polsce, o ludziach żyjących na tej ziemi, 
katedra, która jest miejscem nauczania biskupa, a także 
jego tradycyjnych spotkań z młodzieżą i nauczycielami, 
katedra, która dziś przyjmuje nas z całą gościnnością 
ziemi kujawskiej, niech będzie dla wszystkich przypo-
mnieniem i zachętą do wierności poleceniu Chrystusa: 
„Uczcie [...] zachowywać wszystko, co wam przykazałem. 
A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skoń-
czenia świata" (Mt 28, 20).

[...] Kiedy patrzę na to miasto, na tę rzekę, przypomina 
mi się, że data mojego urodzenia zbiega się z okresem 
wielkiego zagrożenia dopiero co odrodzonej Rzeczy-
pospolitej: 1920 r. I tutaj toczyły się decydujące walki. 
Między innymi tutaj. To wszystko zostało dane temu 
nowo narodzonemu człowiekowi, który miał przed sobą 
nieznaną drogę życia, a do tej drogi życia przygotowała 
go rodzina, szkoła i Kościół, tak jak to wykłada Pius XI 
w swojej klasycznej encyklice na temat wychowania 
Divini illius Magistri. [...]
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1. Kraj z największym sanktuarium maryjnym, który Jan 
Paweł II odwiedził podczas swej pierwszej podróży 
apostolskiej.

2. Metropolita krakowski, który udzielił święceń Karolo-
wi Wojtyle.

3. Abp Karol Wojtyła został nim w roku 1967. 
4. Pierwsza placówka wikariuszowska ks. Karola Wojty-

ły.
5. Papież przyjmuje na niej wiernych.
6. Imię matki Jana Pawła II.
7. Nazwisko poprzednika abp. Karola Wojtyły na stolicy 

arcybiskupiej.
8. W jednej z kaplic w tym zamku Karol Wojtyła przyjął 

święcenia kapłańskie.
9. Wizjonerka z Fatimy, z którą spotkał się Jan Paweł II.

10. Tak ks. Karola Wojtyłę nazywała młodzież podczas 
wakacyjnych wędrówek.

11. W tym miesiącu Jan Paweł II został ranny w zamachu 
na placu św. Piotra.

1

2

3

4

5

6

7 

8

9

10

11

LOGOGRYF PAPIESKI

•	 Był pierwszym w dziejach Słowianinem wybranym na głowę Kościoła.
•	 Chciał zostać aktorem, dlatego zaczął studiować polonistykę na Uniwersytecie Jagiellońskim.
•	 Był poetą, poliglotą (znał języki: polski, włoski, francuski, niemiecki, angielski, hiszpański, portugalski, łaciński 

i klasyczną grekę), dramaturgiem, pedagogiem, filozofem, mistykiem.
•	 Jan Paweł II w ciągu swego pontyfikatu beatyfikował 1338 osób, kanonizował 487 osób; odbył 104 zagraniczne 

pielgrzymki, był 9 razy w Polsce w latach: 1979, 1983, 1987, w roku 1991 – dwukrotnie (w czerwcu i sierpniu), 
następnie w latach 1995, 1997, 1999 i w roku 2002.

•	 Miał 178 cm wzrostu.
•	 Był pierwszym papieżem jeżdżącym na nartach, uprawiającym wspinaczkę górską, pływającym kajakiem.
•	 Dzienny przegląd wiadomości z całego świata przygotowywał dla Ojca Świętego zespół księży pracujących w wa-

tykańskim Sekretariacie Stanu. Każdego ranka czytali oni około 30 dzienników z Włoch i innych krajów, wybierali 
artykuły i pisali z nich krótkie streszczenia. Tak przygotowany raport składał się z około 20 stron i składany był 
papieżowi każdego ranka o godzinie dziesiątej rano.

•	 W każdą podróż zagraniczną zabierał z sobą pojemniki ze swoją własną krwią, ponieważ miał bardzo rzadką 
grupę krwi, a w sytuacji krytycznej urzędnicy Watykanu nie chcieli polegać na zagranicznych bankach krwi.

•	 Marzeniem papieża Jana Pawła II była pielgrzymka do prawosławnej Rosji i do Chin, nigdy do niej nie doszło.
•	 Jan Paweł II był pierwszym papieżem czytającym bez okularów. Jako pierwszy papież nosił też zegarek na rękę.
•	 Podczas wszystkich podróży zagranicznych przebył ponad 1 650 900 km, co odpowiada ponad 30-krotnemu 

okrążeniu Ziemi wokół równika i trzykrotnej odległości między Ziemią a Księżycem.
•	 Tuż po wybraniu Karola Wojtyły na papieża przysłano do Polski tira po jego osobiste rzeczy. Okazało się, że papież 

miał do zabrania tylko narty i buty.
•	 Jan Paweł II łamał zasady: przemówił do ludzi zaraz po ogłoszeniu Habemus Papam! i wypowiedzeniu jego 

nazwiska; nigdy wcześniej się to nie zdarzało.
•	 20 września 1958 roku został biskupem w wieku zaledwie 38 lat.
•	 Na jego życzenie w Watykanie zbudowano basen, z którego korzystał do sierpnia 2002 r. 

Ciekawostki o Janie Pawle II
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29 maja 2014 r. Włocławek

18.30 – Powitanie i Msza św. w katedrze pod prze-
wodnictwem ks. bp. Stanisława Gębickiego

19.30 – Program słowno-muzyczny połączony z mo-
dlitwą o powołania (młodzież z LZK)

21.00 – Apel Maryjny i procesja do Wyższego Semi-
narium Duchownego

21.30 – Nocne czuwanie w WSD

30 maja 2014 r. Włocławek
8.45 – Procesja wprowadzająca Krzyż i Ikonę ŚDM 

do katedry

9.00 – Msza św. w bazylice katedralnej

10.00 – Program słowno-muzyczny pt. „Służba czło-
wiekowi” (ZSK im. ks. J. Długosza – liceum) 

10.00 – Adoracja Krzyża i Ikony ŚDM

12.00 – Anioł Pański

15.00 – Koronka do Miłosierdzia Bożego 

15.15 – Czuwanie Wspólnot Różańca św. z terenu 
miasta (prowadzi wspólnota z klasztoru)

16.00 – Program słowno-muzyczny pt. „Jan Paweł II 
i młodzież” (ZSK im. ks. J. Długosza – gimna-
zjum)

16.30 – Msza św. i pożegnanie diecezjalne zna-
ków ŚDM w diecezji pod przewodnictwem 
bp. Wiesława Meringa

Peregrynacja Krzyża Światowych Dni Młodzieży



16

KALENDARZ LITURGICZNY

Uroczystość Najświętszej Maryi Panny 
Królowej Polski – 3 V

Czytanie I (Ap 11, 19a; 12, 1–6a)
Gatunek literacki zwany apokalipsą (od II w. przed Chr. 

w twórczości tzw. apokaliptyków hebrajskich ten sposób 
pisania bardzo się rozwinął) charakteryzuje się m.in. 
niezwykle bogatą symboliką. Odnajdujemy ją również 
w naszej perykopie. „Znak” (hebr. oth, maggefah – zja-
wisko niezwykłe, wskazujące na specjalną interwencję 
Bożą) – ma charakter specjalny – jest „wielki” (gr. seme-
ion mega). Użycie terminu semeion wskazuje od razu, 
że chodzi tu o znak zbawczy. „Niewiasta” – typowe dla 
św. Jana określenie Maryi (w Kanie, pod krzyżem) – każe 
się dopatrywać w obrazie również sensu maryjnego. 
Widzi się też tu swoistą inkluzję (też typową dla stylu 
św. Jana) obejmującą całą Biblię. Niewiasta na pierwszej 
i na ostatniej stronicy Księgi. „Obleczona w słońce” – 
symbol specjalnej bliskości, zażyłości z Bogiem, którego 
w Biblii słońce wielokrotnie symbolizuje. Jest to zresztą 
symbolika bardzo orientalna, by wspomnieć tylko tarczę 
słoneczną jako rekwizyt w panteonie egipskim.

Te reminiscencje związku bóstwa ze słońcem prze-
szły i do Biblii, która przybrała przecież kulturową szatę 
śródziemnomorską. Po reformie Echnatona egipskiego 
bożka Atona przedstawiano w formie tarczy słonecznej 
zakończonej dłońmi. Z kolei w Heliopolis czczony był 
Atum (lokalna odmiana Atona) w postaci zachodzącego 
słońca. Bożek nieba – Horus wyposażony był w oczy 
w formie słońca i księżyca. Bożek wojny i główny – przed 
Atonem – patron Teb miał zaś głowę ozdobioną tarczą 
słoneczną z dwoma piórami. Wreszcie Mut, małżonka 
Atona z triady tebańskiej, przedstawiona była jako „oko 
słoneczne”. W apokaliptyce symbolika zaczerpnięta z kul-
tur śródziemnomorskich (pamiętajmy, że są to czasy nie-
zwykle bujnego przepływu informacji i idei w cesarskiej 
pax romana) zajmuje czołowe miejsce.

Czytanie II (Ef 1, 3–6.11–12)
„Na wyżynach niebieskich” (gr. en tois ouranois) – 

zwrot ten pojawia się tylko w Liście do Efezjan (pięć 
razy). Komentatorzy podkreślają, że nie należy rozumieć 
owego zwrotu w sensie lokalnym (nieba), ani też jako 
źródła życia nadprzyrodzonego (łaska). „Jest nim świat 
transcendentny, nadzmysłowy względem człowieka jako 
pole zmagań między Bożym planem zbawienia, a dzia-
łaniem Potęg (złych)”. „Jako przybranych synów” – w ten 
sposób oddaje tłumacz niezwykle bogatą treść określenia 

hyiotesia, nieznanego w Starym Testamencie, a i bardzo 
rzadkiego – poza inskrypcjami i papirusami prawnymi 
– w grece pozabiblijnej. Wyrażeniem tym posługuje się 
tylko św. Paweł w wykładzie nauki o specjalnej Bożej 
miłości wobec człowieka.

Ewangelia (J 19, 25–27)
Określenie „Niewiasta” ma u Jana sens głęboko me-

sjański, zwłaszcza w połączeniu z „Niewiastą” z Kany 
i „Niewiastą” z Apokalipsy. Wskazuje na to również fakt, 
że w świecie grecko-rzymskim nieznany był taki zwrot 
w odniesieniach syna do matki. W ustach Chrystusa 
Pana jest zatem ów zwrot (zwłaszcza w kontekście Rdz 
3, 15) wyrazem Jego świadomości mesjańskiej. Kolej-
nym dowodem na to jest fakt, że umierający Zbawiciel 
troszczy się najpierw o losy dzieci (Jana), a nie Mat-
ki. Niejako wyznacza Maryi rolę macierzyńską wobec 
swoich uczniów. Ta kolejność – że najpierw Chrystus 
ma na względzie losy Jana (Kościoła) – jest tu bardzo 
znamienna.

3 niedziela wielkanocna – 4 V

Czytanie I (Dz 2, 14, 22–28)
Pierwsze czytanie to publiczne wystąpienie Piotra 

w dniu Zesłania Ducha Świętego. „Stanął Piotr razem 
z  Jedenastoma” – Apostołów było już wtedy dalej 
Dwunastu, gdyż na miejsce Judasza wybrano Macieja 
(Dz 1, 23–26). Wielką siłę musiało mieć wystąpienie 
Piotra, wsparte mocą Ducha Świętego, gdyż – jak pisze 
Łukasz – nawróciło się i przyłączyło tego dnia do uczniów 
Pańskich „około trzech tysięcy Żydów”. W swoim wy-
wodzie o Jezusie Chrystusie Piotr, jako decydującego 
argumentu, używa Starego Testamentu. Na podstawie 
tekstu Psalmu (15, 8–11), który cytuje, udowadnia, że 
Mesjasz musiał cierpieć i zmartwychwstać. Pierwsza 
wspólnota wierzących nie odrzuciła – jak to się niekie-
dy błędnie mniema – Starego Testamentu, ale właśnie 
na jego podstawie wykazywała boskość i mesjańskie 
posłannictwo swego Mistrza.

Czytanie II (1 P 1, 17–21)
Drugie czytanie to fragment upomnień Piotra do-

tyczących osobistej świętości. Niektórzy z chrześcijan 
gmin małoazjatyckich (Pontu, Galacji, Kapadocji, Frygii 
i Bitynii), do których skierowany był list, zaniedbywali 
się w osobistym dążeniu do doskonałości. Niektórym 
z nich można było zarzucić – jak wynika z Piotrowego 
listu – „Podstępność i udawanie, zazdrości i obmowy 
(2, 1), kradzieże i nieuczciwości” (4, 15). Piotr, piszący swe 
słowa u schyłku życia (rok 64), upomina wiernych, by życie 
układali zgodnie z wymaganiami przyjętej wiary. Mamy 
się starać, w myśl zaleceń Piotra, o osobistą doskonałość 
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i świętość z trzech racji: bo Bóg jest naszym Ojcem, bo 
jest sędzią sprawiedliwym, który „nie ma względu na 
osoby”, bo wielka jest cena naszego odkupienia – Krew 
Jezusa Chrystusa.

Ewangelia (Łk 24, 13–35)
Wśród miar długości spotykanych na biblijnym 

Wschodzie jedną z powszechnych – w czasach Chrystu-
sa Pana – był stadion. Była to miara grecka, która wraz 
z całą kulturą hellenistyczną przeniknęła w ówczesnym 
okresie w życie narodów basenu Morza Śródziemnego. 
Stadion liczył 185 m. Osiem stadionów składało się na 
milę (1480 m). Łukasz notuje, że z Jerozolimy do Emaus 
było 60 stadionów, czyli nieco ponad 11 km. 

W czasach Chrystusa Pana Emaus było niewielką 
osadą. W roku czwartym przed Chrystusem zniszczył 
je legat rzymski w Syrii Warrus, który – jak pisze Józef 
Flawiusz – „kazał spalić Emaus, aby pomścić Rzymian, 
którzy tu zginęli” (Ant. 18, 19, 9). Wcześniej bowiem 
Żydzi napadli pod Emaus na oddział rzymski, wiozący 
dla wojska żywność i broń, „i otoczywszy go, wybili 
strzałami czterdziestu najdzielniejszych wojowników, 
a wraz z nimi setnika Ariusza, który tym wojskiem 
dowodził” (Ant. 17, 10, 7). 

Jednym z dwóch uczniów zdążających do Emaus był 
Kleofas. Być może był on mężem Marii, o której wspomi-
na Jan Ewangelista, pisząc: „A obok Krzyża Jezusowego 
stały: matka Jego i siostra matki Jego, Maria, żona Kleofa-
sa, i Maria Magdalena” (J 19, 25). Ewangeliczne Emaus 
to dziś miasteczko El-Qubeih.

4 niedziela wielkanocna – 11 V

Czytanie I (Dz 2, 14a.36–41)
Łukasz, w Dziejach Apostolskich, podał osiem mów 

wygłoszonych przez św. Piotra. W pierwszym czyta-
niu dalszy ciąg (początkowa część była w poprzednią 
niedzielę) wielkiej mowy Piotra, wygłoszonej w dniu 
Pięćdziesiątnicy – Zesłania Ducha Świętego. W mowach 
z Dziejów Apostolskich Piotr ukazuje nam się jako au-
torytatywny zwierzchnik pierwotnego Kościoła i głowa 
grona apostolskiego. On to decyduje o uzupełnieniu Ko-
legium Dwunastu, organizując wybór Macieja na urząd 
apostolski. Znamienne jest przy tym to, że właśnie Piotr 
– nie kto inny – określa warunki, jakim musi odpowiadać 
kandydat na apostoła (Dz 1, 15–26).

W imieniu wszystkich apostołów Piotr przemawia 
w momencie tak doniosłym, jakim było Zesłanie Du-
cha Świętego. Świadczy to o jego specjalnej godności 
i wyjątkowej, uprzywilejowanej pozycji w pierwotnym 
Kościele. Łukasz wspomina, że Piotr „napominał” słu-
chaczy, co sugeruje posiadanie duchowej władzy nad 
nimi.

Czytanie II (1 P 2, 20b–25)
Trudno było żyć adresatom Listu św. Piotra – chrze-

ścijanom gmin małoazjatyckich. Byli przecież w mniej-
szości, pierwsze wspólnoty wyznawców były nieliczne. 
Chrześcijanie znajdowali się w morzu pogaństwa, wśród 
powszechnego pędu do swobody obyczajowej. Depra-
wacja moralna starożytnego świata była już wtedy 
daleko posunięta, a nad potężnym Rzymem zaczynały 
się pojawiać jej pierwsze owoce, z których najbardziej 
wyraźnym była obecność na tronie rzymskich cezarów 
– Nerona. Wśród powszechnego relatywizmu moral-
nego, a zwłaszcza przy lekceważeniu takich wartości, 
jak wierność małżeńska i rodzinna, niełatwo było żyć 
pierwszym wyznawcom Chrystusa z ich surowym ko-
deksem moralnym. Byli zapewne tacy, którzy wątpili, 
ustawali na owej drodze, zawracali do poprzedniego, 
lżejszego i wygodniejszego życia. 

W drugim czytaniu Piotr zachęca chrześcijan do 
wytrwania, apeluje: odwagi, przetrzymajcie udręki 
i doświadczenia, nie wahajcie się, czyńcie dobrze. Apo-
stoł ukazuje swoim czytelnikom wzór do naśladowa-
nia – cierpiącego Zbawiciela, przypominając im, że są 
wezwani, „aby szli za Nim Jego śladami”. Czyż i my 
nie podążamy naprzód i nie trwamy w dobrym tylko 
dlatego, że wpatrzeni jesteśmy w Krzyż?

Ewangelia (J 10, 1–10)
W księgach Starego Testamentu, a zwłaszcza u pro-

roków: Izajasza (40, 11) i Ezechiela (34, 1–31), Lud Wy-
brany ukazywany jest jako owczarnia Boża. Obraz to 
szczególnie bliski dla pasterskiego narodu, jakim był 
przecież Izrael, którego protoplasta – Abraham był na 
początku koczowniczym nomadą, nim wyszedł z Ur 
chaldejskiego do Ziemi Obiecanej, nim Pan zawarł 
z nim Przymierze. 

W religijnej świadomości Izraela najwyższym Paste-
rzem Izraela – narodu wybranego był sam Bóg Jahwe 
(por. Ps 77, 21; 79, 1). Przez całe swoje dzieje naród 
w uniesieniu i radości powtarzał słowa, które wyrażały 
jego niezachwianą wiarę w obecność Boga w historii 
Izraela: „Pasterzem moim jest Pan” (Ps 22, 1). W Jezusie 
Chrystusie Panu naszym Bóg Niewidzialny okazał się 
najważniejszym Pasterzem swego Ludu. Chrystus przy-
szedł po to, aby jako Pasterz „rozproszone dzieci Boże 
zgromadzić w jedno” (J 11, 52). Zgromadził je w jedno 
w swoim Kościele, o którym II Sobór Watykański mówi, 
że „jest owczarnią, której bramą jedyną i konieczną 
jest Chrystus, jest również trzodą [...] której owce, choć 
kierują nimi pasterze – ludzie, nieustannie przecież 
żywi i prowadzi sam Chrystus, Pasterz Dobry i Książę 
Pasterzy” (KK, n. 6). On to, Jezus Chrystus – nasz Pasterz, 
w widzialny sposób pozostał w Piotrze i w Apostołach 
oraz w ich następcach. Jest w nich obecny swoją mocą 
i autorytetem, gdy w Ludzie Bożym pełnią swą posługę 
pasterską.
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5 niedziela wielkanocna – 18 V

Czytanie I (Dz 6, 1–7)
Pierwsze wspólnoty wierzących składały się po części 

z nawróconych Żydów (zwano ich judeo-chrześcijanami), 
po części zaś z pogan. Łukasz w Dziejach Apostolskich 
wspomina o „hellenistach”, którzy wchodzili w skład 
gmin wczesnochrześcijańskich, Byli to przede wszyst-
kim Żydzi, ale i różnych narodowości poganie, którzy 
hołdowali zwyczajom i kulturze helleńskiej, czyli greckiej 
(Hellens znaczy „Grecy”). Od czasu podbojów Aleksandra 
Wielkiego Macedońskiego (356–323) kultura grecka 
stopiła się w jedno z kulturami wschodnimi tworząc tzw. 
kulturę hellenistyczną. Cały zaś okres od 334/1 przed 
Ch. (od pierwszych zwycięstw Aleksandra Wielkiego 
nad Dariuszem II Perskim pod Issos i Gaugamelą) do 
podboju Egiptu przez Rzymian (30 r. przed Chr.) zwiemy 
epoką hellenizmu.

Żydzi-helleniści to Izraelici mieszkający w diasporze 
(poza granicami Palestyny) nieznający już swego oj-
czystego języka hebrajskiego, lecz posługujący się – jak 
cały ówczesny świat – językiem greckim. Stąd musiano 
dla nich na przełomie III/II wieku przed Chr. przełożyć 
w Aleksandrii (która była najznamienitszym centrum 
kultury hellenistycznej) hebrajski Stary Testament na 
język grecki (przekład ten zwie się Septuagintą, czyli 
tłumaczeniem Siedemdziesięciu).

Żydzi – helleniści byli mniej ortodoksyjni i wierni 
Prawu Mojżeszowemu niż ich palestyńscy pobratymcy, 
a do pogan (wśród których mieszkali) nie odnosili się 
z przesadną niechęcią i rygoryzmem, charakterystycz-
nym dla Żydów zamieszkujących Palestynę. Z Samaryta-
nami helleniści podzielali niechętny stosunek do kultu 
Świątyni Jerozolimskiej. Oni to właśnie, Żydzi-helleniści 
pochodzący z diaspory (ale już chrześcijanie) wystąpili 
przeciwko Hebrajczykom (również chrześcijanom, ale 
z Żydów palestyńskich) z wyrzutem, iż zaniedbywano 
ich wdowy. Wtedy wybrano Siedmiu, zapewne z Żydów-
-hellenistów, gdyż wszyscy posiadają greckie imiona 
(wśród apostołów miało je tylko dwóch: Andrzej i Filip). 
Tradycja upatruje w nich diakonów (diakonos – po grec-
ku: „pomocnik spełniający posługę”). Diakoni, których 
urząd przywrócił Sobór, spełniają wszystkie posługi 
kościelne, z wyjątkiem sprawowania Eucharystii i sa-
kramentu pokuty. Mogą zaś chrzcić, rozdawać Komu-
nię św., błogosławić małżeństwa, prowadzić pogrzeby 
i głosić słowo Boże.

Czytanie II (1 P 2, 4–9)
Drugie czytanie to podstawowy tekst Pisma Świętego 

na temat kapłaństwa wszystkich wiernych. W Koście-
le istnieje podwójne kapłaństwo: hierarchiczne (które 
wykonuje posługę sakramentalną i strzeże wiernie au-
tentycznej wykładni słowa Bożego) i kapłaństwo po-
wszechne wszystkich wiernych, które wynika z chrztu.

Przyjęcie chrztu to niejako wyświęcenie człowieka na 
kapłana, czyli świadka Boga Żywego w świecie. Tę głęboką 
biblijną, a zaniedbaną przez wieki naukę przypomniał na 
nowo II Sobór Watykański, który ukazał odpowiedzialność 
wszystkich wiernych za Kościół. 

Wspomniany w czytaniu Syjon to wzgórze (zwane też 
Moria – po hebr. „Bóg widzi”) w Jerozolimie, na którym 
wznosił się pałac królewski i gdzie Salomon (970–930) 
wybudował świątynię. Starożytna tradycja izraelska 
w górze Syjon upatrywała tę, na której Abraham gotów 
był Bogu ofiarować swego syna Izaaka (Rdz 22, 1–19). 
W zachodniej części Syjonu wznosił się Wieczernik. Dziś 
na tym miejscu znajduje się bazylika Sancta Sion.

Ewangelia (J 14, 1–12)
Ewangelia to fragment tak zwanej wielkiej mowy 

misyjnej Chrystusa Pana, wygłoszonej na pożegnanie 
do Apostołów, w Wielki Czwartek, przed Męką. Ukazuje 
się w niej Chrystus jako Arcykapłan, jedyny i Prawdziwy 
Pośrednik między Bogiem a ludźmi. W zakończeniu 
czytania Chrystus powiada, iż Apostołowie dokonywać 
będą „większych dzieł” od Niego. W sformułowaniu tym 
chodzi o to, iż uczniowie Chrystusa nadadzą większy, 
szerszy i powszechniejszy zakres terytorialny nauce 
Zbawiciela.

6 niedziela wielkanocna – 25 V

Czytanie I (Dz 8, 5–8.14–17)
Samaria zajmuje środkową część Palestyny. Na północy 

graniczy pasmem gór Karmelu (około 30 km długości) 
z Galileą, na południu zaś z Judeą (linia Akranathane – 
Saron). „Samaria prawie nie różni się od Judei – notuje 
Józef Flawiusz – obie te krainy pełne są gór i dolin, obie 
podatne do wszelkich upraw... dzięki licznym i dobrym 
pastwiskom bydło daje tu więcej mleka niż gdzie in-
dziej. O żywności i dobrobycie panującym w tej ziemi 
świadczy gęste jej zaludnienie” (De bello Jud. 3, 3, 4). 
Stolicą prowincji Samarii było wielkie i piękne miasto 
o tej samej nazwie. W 721 roku zburzył je król asyryjski 
Sargon II (por. Jd 4, 2; 5, 23), uprowadzając 30 tysię-
cy mieszkańców miasta do niewoli. Potem kolejno 
Samaria, jak i cała Palestyna, była pod panowaniem 
babilońskim (od 604 roku, zdobyta przez Nabuchodo-
nozora), perskim (od 536 roku, za Cyrusa), greckim (od 
322 roku, zhołdowana przez Sanballata Aleksandro-
wi Wielkiemu) i rzymskim (od 63 roku, podbita przez 
Pompejusza).

W czasach przedchrystusowych Samaria wróciła do 
dawnej świetności pod rządami Heroda Wielkiego (47–4), 
który osiedlił w niej sześć tysięcy weteranów, miasto zaś 
rozbudował i przyozdobił z hellenistycznym rozmachem, 
zmieniając jego nazwę – dla przypodobania się cezarowi 
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Augustowi Oktawianowi (30 przed Chr. – 14 po Chr.) – 
na Sebaste (Sebastos to grecki odpowiednik łacińskiego 
Augustus – „czcigodny, wzniosły”), którą dawna Samaria 
zachowała do dziś. Do Samarii – pierwsze czytanie – przy-
był Filip ( jeden z siedmiu diakonów, różny od Apostoła 
Filipa, który był jednym z Dwunastu) i z powodzeniem 
głosił Chrystusa. Po nim przybyli do Samarii Apostołowie: 
Piotr i Jan, którzy głosili również „Ewangelię w wielu 
wioskach samarytańskich” (Dz 8, 25). Chrześcijaństwo 
czyniło w Samarii szybkie postępy, skoro już w II wieku 
wydało słynnego obrońcę wiary, jakim był męczennik 
– św. Justyn Apologeta (ok. 101–166) z Nablus (Flavia 
Neapolis).

Czytanie II (1 P 3, 15–18)
Poganie, wśród których żyli chrześcijanie – adresa-

ci Pierwszego Listu św. Piotra, wyśmiewali wzniosłą 
etykę i obyczaje wyznawców Chrystusa. Wytrwałość 
chrześcijan w dobru była jednak dla pogan czymś 
zdumiewającym i budziła w nich wewnętrzny nie-
pokój. Z czasów nieco późniejszych posiadamy jeden 
z najważniejszych dokumentów historycznych, nie-
chrześcijańskich dotyczący tych właśnie chrześcijan 
małoazjatyckich, do których pisał Piotr. Jest to słynny 
List 96 wielkorządcy Pontu i Bitynii (111–113) Pliniusza 
Młodszego do cesarza Trajana (98–117). „Tych – których 
wskazywano mi jako chrześcijan – pisze Pliniusz do 
Trajana – pytałem, czy są nimi rzeczywiście. Gdy się 
przyznali, pytałem ich raz jeszcze, a nawet dwa razy. 
Choć groziłem im karą śmierci, nie cofali się. Takich na 
śmierć skazywałem.”

Postępowanie wobec chrześcijan wydało się jednak 
samemu Pliniuszowi krzywdzące, gdyż zapytuje cesarza 
„czy było ono słuszne. Skazanych chrześcijan – pisze 
w dalszym ciągu swego listu – cały błąd i wina polegały 
na tym, że mieli zwyczaj w wyznaczonym dniu zbierać 
się przed świtaniem i wygłaszać pieśni pochwalne na 
cześć Chrystusa jako Boga. Następnie zobowiązywali 
się pod przysięgą nie do jakiejś zbrodni, ale że nie będą 
kradli, ani prowadzili rozbojów, że nie będą cudzołożyli 
ani zapierali się wiary, że będą oddawać wszystko, co we-
zmą na przechowanie. Tak więc nic w nich – konkluduje 
Pliniusz – nie znalazłem ponad głupi i bezmyślny zabo-
bon. Stąd właśnie odroczyłem wykonywanie wyroków, 
by się do ciebie, Cesarzu, zwrócić o radę. Co z nimi robić, 
mnóstwo bowiem ludzi jest o ten zabobon obwinio-
nych, różnego wieku, wszelakiego stanu, obojga płci”. 
Tekst Pliniusza dotyczy wprawdzie już dzieci i wnuków 
tych wyznawców Chrystusa, do których pisał Piotr, ale 
jest dowodem, jak owocowała ich wytrwałość i „dobre 
postępowanie w Chrystusie”, skoro w kilkadziesiąt lat 
później zarówno liczba, jak życie chrześcijan bityńskich 
wprawiają w zdumienie rzymskiego namiestnika. Stąd 
i dla nas nauka, że „lepiej – jak pisał Piotr – cierpieć dobrze 
czyniąc, aniżeli czyniąc źle”.

Ewangelia (J 14, 15–21)
Przed odejściem swoim, przed Męką, Chrystus zapo-

wiada Apostołom zesłanie Pocieszyciela, Ducha Prawdy 
(por. 1 J 4, 6), który ich „wszystkiego nauczy” (J 14, 26). 
Ze słów Chrystusa wynika, że Duch Święty jest Osobą, 
tak jak Syn i Ojciec. Określenie (tylko przez Jana Ewan-
gelistę) III Osoby Trójcy Świętej terminem greckim Pa-
rakletos zawiera bardzo bogatą i trudną do oddania 
treść. Czasami – niestety niezbyt ściśle – oddaje się to 
określenie przez: Pocieszyciel. Powszechna jest jednak już 
dziś wśród uczonych tendencja – a nasze zrozumienie 
też już iść musi w tym kierunku, jeśli wiara nasza ma 
być pogłębiona – by owego greckiego terminu okre-
ślającego Ducha Świętego w ogóle nie tłumaczyć. Nie 
tłumaczymy przecież określenia Mesjasz czy Chrystus 
przez „Namaszczony”, bo wiemy już, że taki przekład 
byłby zbyt ubogi. Również sens wyrażenia Parakletos 
jest znacznie głębszy niżby to wynikało z przekładu na 
„Pocieszyciel”. Parakletos to ten, który jest przywołany 
przez kogoś, ten który podtrzymuje, umacnia, asystuje, 
utwierdza. Duch Święty zatem jako Parakletos jest – jak 
widzimy – wyrazem obecności samego Chrystusa.

Jak Ojciec przez Syna, tak Syn przez Ducha jest obecny 
wśród nas. Jest to bardzo głęboka teologia. Przyjście 
Parakleta jest związane z odejściem Chrystusa, kończy 
się zbawcza rola Namaszczonego, zaczyna się zbawcza 
rola Uświęciciela – Pocieszyciela – Podtrzymującego. Trzy 
etapy zbawienia: stworzenie – odkupienie – uświęcenie.

Przyjście Parakleta jest związane z odejściem Chry-
stusa. Do tej pory Jezus „przebywał ze swymi uczniami” 
(J 14, 25), teraz zaś da im „innego Parakleta” (J 14, 16). 
Zatem będąc kimś innym niż Jezus – jak pisze jeden ze 
współczesnych uczonych – „Paraklet doprowadza do 
doskonałości obecność Jezusa na ziemi”. Całe życie na-
sze i całe dzieje zdążają nieustannie do owego punktu 
centralnego, gdy Paraklet doprowadzi do najwyższej 
doskonałości obecność Boga na ziemi, gdy Bóg – jak mówi 
św. Paweł – „stanie się wszystkim we wszystkich”. Po-
głębiona teologia Ducha Parakleta ukazuje fantastyczne 
dzieje świata i człowieka, dzieje czasu, w którym każdy 
nasz dobry czyn, każdy wysiłek, każda praca przybliża 
ów dzień, gdy Bóg na nowo wszystko zjednoczy ze sobą. 
Duch – Paraklet jest tym, którego możemy przywoływać, 
aby nas wspierał, umacniał, pocieszał i uświęcał, aby 
nam pomagał konsekrować świat Ojcu. On po to został 
posłany, aby był przywoływany, bo jest Parakletem. Jego 
dziełem jest nieustanna renovatio – odnowienie Kościoła, 
człowieka i świata. Przywołujmy do siebie Ducha – Para-
kleta, abyśmy przez słowa i czyny nasze „byli świadkami 
Chrystusa w Jeruzalem, i w całej Judei, i w Samarii, i aż po 
krańce ziemi” (Dz 1, 8). Niech słowa wspaniałego hymnu 
opata z Fuldy – Rabana Maura (zm. 856) – śpiewane przez 
Kościół w najważniejszych momentach naszego życia 
– Veni Creator Spiritus – staną się naszym codziennym 
zawołaniem.
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06.04 – Koncert Stabat Mater

W niedzielę 6.04. o godz. 16.00 w bazylice katedralnej 
odbył się koncert Stabat Mater, podczas którego można 
było wysłuchać sekwencję Giovanni Battisty Pergole-
siego z 1736 r. ukończoną na kilka dni przed śmiercią 
kompozytora.

10.04 – Czwarta rocznica katastrofy 
smoleńskiej

W 4. rocznicę katastrofy smoleńskiej Mszy św. o godz. 
18.00 w intencji ofiar przewodniczył ks. prał Radosław 
Nowacki. On też wygłosił homilię. Na Eucharystii byli 
obecni alumni, moderatorzy włocławskiego seminarium 
oraz licznie zgromadzeni wierni naszej parafii i nie tylko, 
którzy pragnęli modlić sie w intencji ofiar katastrofy.

Z ŻYCIA PARAFII kwiecień
2014 11 – 13.04 – Parafialne rekolekcje 

wielkopostne

Rekolekcjom wielkopostnym przewodniczył ks. prał. 
Wojciech Niedźwiecki – kapelan biskupa toruńskiego. 
Rekolekcjonista postawił pytanie: czy rzeczywiście wie-
rzymy w Jezusa Chrystusa, który umarł dla naszego zba-
wienia?. W piątek uczestniczyliśmy w drodze krzyżowej 
ulicami miasta, a sobotę poświęciliśmy sakramentowi 
pokuty i pojednania. Dziękujemy ks. Wojciechowi za 
świadectwo wiary oraz okazaną życzliwość.

13.04 – Niedziela Palmowa

W Niedzielę Męki Pańskiej ks. bp Wiesław Mering prze-
wodniczył Mszy św. z procesją z palmami o godz. 9.30. 
W liturgii uczestniczył również ks. bp senior Bronisław 
Dembowski. Homilię wygłosił ks. Wojciech Niedźwiecki 
– rekolekcjonista, który tematem przewodnim swojego 
rozważania uczynił Kościół. Podczas Eucharystii Biskup 
Ordynariusz przekazał przedstawicielom włocławskich 
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parafii i wspólnot zakonnych „Iskrę Miłosierdzia”, która 
zgodnie z wezwaniem Jana Pawła II ma być przekazana 
światu jako ogień miłosierdzia.

z listów Jana Pawła II pisanych do kapłanów na Wielki 
Czwartek, w którym błogosławiony Papież pisał o ka-
płańskiej radości i entuzjazmie mimo cierpienia, zmę-

13.04 – Koncert chóru Canto

W Niedzielę Palmową o godz. 16.00 mieliśmy okazję 
uczestniczyć w koncercie chóru Zespołu Szkół Muzycznych 
„Canto” pod dyrekcją pana Mariana Szczepańskiego. Chór 
„Canto” po raz kolejny występował w katedrze włocław-
skiej, zachwycając wykonaniem pieśni wielkopostnych 
kompozytorów z różnych epok, począwszy od średnio-
wiecza, a skończywszy na kompozytorach współczesnych 
(Piotr Jańczak Kyrie, Mateusz Dębski Crux fidelis). 

17.04 – Msza Krzyżma

Mszy Krzyżma przewodniczył Pasterz Diecezji. Wokół 
Biskupa Ordynariusza zgromadziło się 270 kapłanów 
oraz bp Stanisław Gębicki i bp Bronisław Dembowski. 
Podczas liturgii Biskup Ordynariusz poświęcił i pobłogo-
sławił oleje: chorych i krzyżma. W słowie skierowanym 
do zebranych kapłanów przytoczył fragment jednego 

czenia i zagubienia. Na zakończenie liturgii w imieniu 
duchowieństwa diecezjalnego życzenia biskupom złożył 
ks. prał. Jacek Szymański, rektor Wyższego Seminarium 
Duchownego we Włocławku. 

17.04 – Msza Wieczerzy Pańskiej

Mszy Wieczerzy Pańskiej rozpoczynającej Święte Tridu-
um Paschalne w bazylice katedralnej przewodniczył ks. bp 
Wiesław Mering. Mszę św. koncelebrowali: bp Stanisław 
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Gębicki i bp Bronisław Dembowski wraz z grupą kapła-
nów. Pasterz w swojej homilii mówiąc o istocie Eucharystii 
podkreślił, że „w niej, jak w soczewce skupia się wszystko 
to, co jest najważniejsze dla chrześcijaństwa – to w niej 
doświadczamy samego Boga”. Po homilii Ks. Biskup obmył 
nogi dwunastu alumnom włocławskiego seminarium. 
Na zakończenie liturgii przedstawiciele młodzieży parafii 
katedralnej złożyli życzenia i wręczyli kwiaty księżom 
biskupom oraz obecnym prezbiterom. Po życzeniach 
nastąpiło przeniesienie Najświętszego Sakramentu do 
„ciemnicy”. Po zakończeniu liturgii odmówiono kompletę. 

18.04 – Liturgia Męki Pańskiej

Wielkopiątkowej Liturgii Męki Pańskiej we włocław-
skiej katedrze przewodniczył biskup pomocniczy Stani-
sław Gębicki. W wygłoszonej homilii bp Gębicki podkre-
ślił, że celebrując tegoroczny Wielki Piątek, czekamy na 
kanonizację Jana Pawła II: „wsłuchujemy się w słowa 
tego, który był przewodnikiem po tajemnicy krzyża. 
Sam ten szlak krzyża wielokrotnie przemierzał. Krzyż 
był wpisany w jego życie od dziecięcych lat”. Biskup 
przypomniał też ostatni Wielki Piątek z życia papieża, 
kiedy on „mógł już tylko przytulić się mocno do krzyża”. 
Bp Gębicki podkreślił, że życie bł. Jana Pawła II potwier-
dzało to, co swego czasu powiedział do młodzieży: „krzyż 
jest wpisany w życie człowieka. Jeżeli krzyż zostaje przy-
jęty – przynosi zbawienie i pokój. Bez Boga krzyż nas 
przygniata, z Bogiem daje nam odkupienie i zbawienie. 
Weź, więc krzyż, przyjmij go, nie pozwól, aby przygniotły 
cię wydarzenia, ale z Chrystusem zwyciężaj zło i śmierć. 
Jeżeli z ewangelii krzyża uczynisz program życia, w peł-
ni odnajdziesz samego siebie”. Po liturgii odśpiewano 
Gorzkie Żale i odmówiono kompletę.

19.04 – Liturgia Wigilii Paschalnej

O godzinie 21.30 rozpoczęła się uroczysta Liturgia Wi-
gilii Paschalnej pod przewodnictwem Pasterza Diecezji. 
Biskup włocławski zaznaczył w swej homilii, że wyko-
nując znaki liturgiczne, uczestniczymy w zwycięstwie 
Chrystusa, w triumfie życia nad śmiercią: „Chrystusa 
nad bestią, nieba nad światem ciemności”. Odnosząc 
się do odnowienia przyrzeczeń chrzcielnych bp Mering 
zwrócił uwagę, że ten obrzęd przypomina nam, że od 
chrztu jesteśmy zanurzeni w śmierci i zmartwychwstaniu 
Chrystusa. „Dzięki ukrzyżowaniu i zmartwychwstaniu 
Chrystusa przestaliśmy trwać w niewoli grzechu” – po-
wiedział biskup, po czym dodał, że zło i grzech nie muszą 
nad nami panować. Bp Mering podkreślił, że żyjemy dla 
Boga, po czym postawił pytanie do zgromadzonych: 
„Czy wierzymy, że żyjemy dla Boga?”. Po liturgii odbyła 
się procesja rezurekcyjna i śpiew „Te Deum”.

26.04 – Czuwanie przed kanonizacją 
Jana XXIII i Jana Pawła II

Wieczorem w wigilię kanonizacji Jana XXIII i Jana 
Pawła II w bazylice katedralnej odbyło się modlitewne 
czuwanie. O godz. 20.00 odmówiono różaniec, modli-
twę, którą tak bardzo ukochał Papież-Polak. Następnie 
odśpiewano Apel Jasnogórski.
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KALENDARIUM
NAJBLIŻSZYCH UROCZYSTOŚCI

I WYDARZEŃ PARAFIALNYCH

MAJ

† Daniela Gruszczyńska
† Jan Nowak
† Józef Kwiatkowski
† Marianna Zielińska
† Roman Szczeblewski
† Teresa Czerwińska
† Eugeniusz Marek Sykuła

Zmarli:

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

Duszpasterze Parafii Katedralnej we Włocławku

• Fabian Jarosław Janowicz
• Kaya Karolina Słumińska
• Nikodem Sobczak
• Julia Gałan
• Klara Krysińska

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

Ochrzczeni:

03. – Jubileusz 25- i 50-lecia zawarcia 
sakramentu małżeństwa z odnowieniem 
przyrzeczeń małżeńskich – godz. 11.00

 – Uroczystość Najświętszej Maryi Panny, 
Królowej Polski, uroczysta liturgia – godz. 
12.30

04. – Uroczyste obchody 140-lecia Straży 
Pożarnej we Włocławku. Mszy św. o godz. 
12.30 przewodniczy Pasterz Diecezji

08. – Uroczystość św. Stanisława, Biskupa 
i Męczennika; imieniny Księdza Biskupa 
Stanisława Gębickiego

10. – Msza św. w rocznicę katastrofy 
smoleńskiej, godz. 18.30

11. – Zakończenie Tygodnia Biblijnego, godz. 
9.30.

12. – Koncert organowy, godz. 19.00
13. – Msza Święta z sakramentem 

bierzmowania dla gimnazjalistów we 
wspomnienie Matki Bożej Fatimskiej 
rozpoczynająca nabożeństwo fatimskie 
z procesją ulicami miasta – godz. 17.00 

17. – Poświęcenie sztandaru Stowarzyszenia 
Saperów Polskich we Włocławku, godz. 
12.00

18. – Koncert Chóru „Gospel”
19. – Koncert organowy, godz. 19.00
21. – 42. rocznica święceń kapłańskich Biskupa 

Włocławskiego Wiesława Meringa
25. – Komunia rocznicowa, godz. 12.30
26. – Dzień Matki
 – Koncert organowy, godz. 19.00
27. – Jubileusz 25- i 50-lecia przyjęcia 

sakramentu święceń pod 
przewodnictwem Pasterza Diecezji, godz. 
11.00

28. – 33. rocznica śmierci kard. Stefana 
Wyszyńskiego

29–30. – Peregrynacja Krzyża Światowych Dni 
Młodzieży

31. – Święto Nawiedzenia Najświętszej Maryi 
Panny

Nowożeńcy:
• Katarzyna Cyrankowska 
/ Krystian Świech
• Agnieszka Ewa 

Konwerska / Jakub Filip 
Filarowicz

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

• Lena Łuczyńska
• Nadia Kołodziejczyk
• Hubert Szymański
• Tymoteusz Wiktor 
 Mularski
• Zuzanna Ormińska
• Nadia Borowska
• Martyna Więckowska

• Antoni Aleksander 
 Swoboda
• Oliwia Patrycja Tloczek
• Igor Maran
• Adrian Hubert 
 Bądkowski
• Oliwier Wiśniewski
• Martyna Halina Weber
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ŻYCIE SAKRAMENTALNE
SAKRAMENT CHRZTU ŚW.
udzielany uroczyście w pierwszą i trzecią niedzielę miesiąca 
na Mszy św. o godz. 12.30. W innym terminie po uzgodnieniu 
w kancelarii

SAKRAMENT POKUTY
codziennie rano i wieczorem przed Mszą św.

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

W ramach codziennej adoracji Najświętszego Sakramentu 
zapraszamy na nabożeństwa o godzinie 17.00:
 Poniedziałek: różaniec i litania do św. Józefa
 Wtorek: Nabożeństwo do bł. bp. Michała Kozala, patrona 

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

za wstawiennictwem 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

NABOŻEŃSTWO 
FATIMSKIE

ulicami miasta

13 maja 2014 r. 

godz. 17.00 – Msza św. (bazylika 
katedralna)

godz. 17.40 – procesja z figurą Mat-
ki Bożej Fatimskiej ulicami: Tumska, 
3 Maja, plac Wolności; klasztor oj-
ców franciszkanów


