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Biskup jest znakiem obecności 
Chrystusa w świecie. 

A jest to obecność, 
która wychodzi naprzeciw ludziom 

tam, gdzie są.
św. Jan Paweł II

Obchodząc wspomnienie św. Alojzego Gonzagi Zakonnika 
– patrona Pasterza Diecezji włocławskiej,  

Czcigodnego Gospodarza bazyliki katedralnej 

Jego Ekscelencji Księdza Biskupa 

Wiesława Alojzego Meringa
pragniemy zapewnić Dostojnego Solenizanta 

o szczerym oddaniu i stałej pamięci w modlitwie.

Niech Jezus Chrystus – Dobry Pasterz 
obdarza Księdza Biskupa potrzebnymi łaskami 

i codziennie daje zdrowie i siły do wypełniania biskupiej posługi

z wyrazami najgłębszej czci i wdzięczności składa 

ks. kustosz Radosław Nowacki
wraz z duszpasterzami

i wiernymi parafii katedralnej
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Z NAUCZANIA KOŚCIOŁA

HOMILIA
PAPIEŻA FRANCISZKA 
Msza Święta w kościele polskim 

pw. św. Stanisława BM
Rzym, 4 V 2014 r.

W pierwszym czytaniu usłyszeliśmy głos Piotra, który 
z mocą głosi zmartwychwstanie Jezusa. A w drugim 
czytaniu ponownie sam Piotr potwierdza Zmartwych-
wstanie. Piotr jest mocnym punktem odniesienia wspól-
noty, ponieważ opiera się na skale, którą jest Chrystus. 
Takim był Jan Paweł II – prawdziwa skała zakotwiczona 
w wielkiej Skale Jezusa.

W tydzień po kanonizacji Jana XXIII i Jana Pawła II 
zebraliśmy się w kościele polskim w Rzymie, aby po-
dziękować Panu za dar świętego Biskupa Rzymu, syna 
waszego narodu. W tym kościele, do którego przybywał 

[oficjalnie – KAI] ponad osiemdziesiąt razy! Przybywał 
tutaj zawsze, w różnych okresach swego życia i życia 
Polski.

W chwilach smutku i przygnębienia, kiedy wszystko 
wydawało się stracone, on nie tracił nadziei, ponieważ 
jego wiara i nadzieja były skierowane ku Bogu (por. 
1 P 1, 21). W ten sposób był skałą, opoką dla tej wspól-
noty, która tutaj się modli, tutaj słucha słowa Bożego, 
przygotowuje się do sakramentów i je sprawuje, przyj-
muje potrzebujących, śpiewa i raduje się, i stąd wyrusza 
ponownie na peryferie Rzymu…

Bracia i siostry, jesteście częścią narodu, który był bar-
dzo doświadczany w swojej historii. Naród polski dobrze 
wie, że aby wejść do chwały, trzeba przejść przez mękę 
i krzyż (por. Łk 24, 26). Święty Jan Paweł II, jako godny 
syn swej ziemskiej ojczyzny, poszedł tą drogą. Podążał tą 
drogą w sposób przykładny, przyjmując od Boga całkowi-
te ogołocenie. Dlatego „jego ciało spoczywa w nadziei” 
(por. Dz 2, 26; Ps 16, 9).

A my? Czy jesteśmy gotowi pójść tą drogą? Wy, drodzy 
bracia, którzy tworzycie dziś wspólnotę chrześcijańską 
Polaków w Rzymie, czy chcecie pójść tą drogą?

Święty Piotr także głosem Świętego Jana Pawła II 
mówi do was: „W bojaźni Bożej spędzajcie czas swojego 
pobytu na obczyźnie” (1 P 1, 17). Jesteśmy w drodze, ale 
nie powinnśmy być błądzącymi! Jesteśmy pielgrzymami, 
nie włóczęgami – jak mawiał Święty Jan Paweł II.

Dwaj uczniowie z Emaus, gdy wychodzili z Jerozoli-
my, byli jak błądzący, ale nie wtedy, gdy do niej wracali! 
W drodze powrotnej byli świadkami nadziei, którą jest 
Chrystus! Ponieważ spotkali Jego, zmartwychwstałego 
Wędrowca.

Także my możemy stać się „zmartwychwstałymi wę-
drowcami”, jeśli Jego Słowo rozpala nasze serca, a Jego 
Eucharystia otwiera nasze oczy na wiarę i karmi nas 
nadzieją i miłością. Także my możemy iść u boku braci 
i sióstr smutnych i zrozpaczonych, i rozpalić ich serca 
Ewangelią, łamać z nimi chleb wspólnoty.

Niech Święty Jan Paweł II pomoże nam być „zmar-
twychwstałymi wędrowcami”. Amen.
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Brońcie krzyża
Homilia Biskupa Ordynariusza,

Rozpoczęcie peregrynacji Krzyża ŚDM,
Kolegiata pw. Wszystkich Świętych,

Sieradz, 18 V 2014 r.

Drodzy moi Bracia i Siostry, 
Czcigodni Bracia w kapłaństwie naszego Pana!

W tym zdaniu, które rozpoczyna dzisiejszą Ewangelię 
świętą, właściwie brzmi echo tamtych słów wypowie-
dzianych 22 X 1978 r. na placu św. Piotra w Rzymie: 
non abbiate paura, nie bójcie się, niech się nie trwoży 
serce wasze, nie lękajcie się! Ile razy Jezus mówił to do 
apostołów, a za ich pośrednictwem, ile razy to nam po-
wtarzał. Czego właściwie mamy się bać? Dlaczego Jezus 
uznał, że musi nas jakby uspokoić, dodać otuchy, siły. 
Gubimy się w tym samym, co apostołowie. Nie zawsze 
rozumiemy dobrze Jezusa. Nie zawsze pojmujemy do 
końca znaczenie Jego słów. Nie wiemy, czy będziemy 
umieli Mu udzielić odpowiedzi takiej, na jaką oczekuje. 
Nie znamy samych siebie do końca, owszem mówimy, 
że jesteśmy Jego uczniami, że należymy do Jego rodziny, 
ale przecież tyle mamy klęsk w życiu, tyle niewierności, 
tyle zachwiań; z każdej strony nasze przywiązanie do 
Jezusa poddawane jest próbom i od strony naszego 
serca, i z powodu różnorakich elementów zewnętrznych. 
Dlatego z radością przyjmujemy to, że On nas rozumie, 

BISKUP WŁOCŁAWSKI
że nas uspokaja, że chce wlać swój pokój w nasze serca, 
co powtarzamy w każdej Mszy św. przed przyjęciem 
Najświętszego Sakramentu.

„Pokój zostawiam wam, pokój mój wam daję”. Jeste-
śmy bogatsi dzięki temu pokojowi, którego źródłem 
jest nasz Zbawiciel. To nic, że mówią nam czasem, zrób-
cie coś pożytecznego, zajmijcie się głodnymi, chorymi, 
samotnymi, opuszczonymi. Wtedy uwierzymy, wtedy 
udowodnicie, że jesteście potrzebni. Jemu też tak kiedyś 
mówili: „zejdź z krzyża, a uwierzymy w Ciebie”. Te tezy 
to próby reformowania Jezusowej rodziny, ale często 
podejmowane nie z miłości do tej rodziny, tylko żeby ją 
jakoś pomniejszyć, ośmieszyć. One są obecne na ekra-
nach, obecne w środkach przekazu. Kościół ma być uży-
tecznym narzędziem przynoszącym konkretną pomoc 
potrzebującemu człowiekowi. Ciekawe, że Jezus już 
ostrzegał jakby przed tą postawą: „Ubogich zawsze mieć 
będziecie pomiędzy sobą, ale Mnie nie zawsze”. A więc 
swoją sprawę, Bożą sprawę, sprawę Ewangelii wysuwał 
na pierwsze miejsce. 

Po co te adoracje, modlitwy, pielgrzymki, nawiedzenia 
obrazów, po co ta wędrówka Krzyża Światowych Dni 
Młodzieży? Św. Łukasz nam dzisiaj odpowiedział pisząc 
pierwszą historię Kościoła, bo tym są Dzieje Apostolskie, 
to jest zapis pierwszej historii Kościoła, to jest zapis tej 
wspólnoty, która nazywa się Kościołem. „Nie jest rzeczą 
słuszną, ażebyśmy zaniedbywali słowo Boże, a obsługi-
wali stoły. My oddamy się posłudze słowa i modlitwie” 
– uzupełniają apostołowie swoją wypowiedź. Słowo 
Pana i modlitwa. Jaki cudowny owoc tego wyboru, jaki 
apostołowie wybrali w pierwszych latach po śmierci 
i zmartwychwstaniu naszego Pana. Ewangelista za-
znacza, że słowo Boże się rozszerza. Liczba uczniów 
wzrasta, nawet kapłani przyjmują wiarę. „Słowo Boże 
się rozszerza, liczba uczniów wzrasta” – to patrząc na te 
pierwsze wspólnoty tych, którzy stanowią owoc tamtej 
pierwszej decyzji apostołów, inni mówili: „patrzcie, jak 
oni się miłują!”. 

Dzisiaj Dzieje Apostolskie przypomniały nam pierwszy 
obowiązek chrześcijanina – głosić słowo Pana od osoby 
do osoby, od człowieka do człowieka, z przejęciem, z mę-
stwem, z odwagą. To jest gwarancja przemiany świata. 
Nie musimy zaczynać od tej drugiej strony, próbować 
przemienić świat poprzez konkretną pomoc charyta-
tywną, chociaż ona jest jedną z trzech wielkich dziedzin, 
której Kościół zawsze poświęcał uwagę. Przez sam fakt 
przeniknięcia Ewangelią serca człowieka świat się zmie-
nia. Człowiek się zmienia, tym samym zmienia się świat. 
Bo jedni drugich braćmi jesteście. 

Krzyż Światowych Dni Młodzieży, który witamy tu, 
w kolegiacie, każe nam zapytać sumień i serc, jakie 
miejsce w mojej pracy, rozmowach, moich troskach, 
kontaktach z ludźmi, działaniach zajmuje Bóg? Rzadko 
się chyba o to pytamy, być może dlatego ten Bóg wydaje 
się czasem tak beznadziejnie przegrany w życiu naszego 
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społeczeństwa, a zwłaszcza naszego kontynentu. Ile mam 
w sobie determinacji, żeby bronić Bożej sprawy. Pamię-
tamy jeszcze te słowa? „Upłynęło od mojej pierwszej 
pielgrzymki w 1979 r. szesnaście lat. Mówiłem wtedy: 
czy można odrzucić Chrystusa i wszystko to, co On wniósł 
w życie człowieka? Oczywiście, że można. Człowiek jest 
wolny. Człowiek może powiedzieć Bogu nie, ale pytanie 
zasadnicze w imię czego mu wolno? Jaki argument ro-
zumu, jaką wartość woli i serca można przedłożyć sobie 
samemu i bliźnim, rodakom i narodowi, żeby odrzucić, 
żeby powiedzieć «nie», czym wszyscy żyjemy od ponad 
1000 lat, temu, co stworzyło podstawę naszej tożsamo-
ści i zawsze ją stanowiło. Dzisiaj, kiedy Polska kładzie 
podwaliny pod swój wolny i suwerenny byt, trzeba te 
słowa przypomnieć, trzeba zrobić dogłębny rachunek 
sumienia, dokąd idziemy? W którą stronę podążamy? Na 
tym wirażu ojczystej historii papież, wasz rodak, nie prze-
staje was prosić, abyście to dziedzictwo Chrystusowego 
krzyża na nowo z wiarą i miłością przyjęli, abyście krzyż 
Chrystusa na nowo w sposób wolny i dojrzały wybrali, 
abyście podjęli odpowiedzialność za obecność krzyża 
w życiu każdego i każdej z nas, w życiu waszych rodzin, 
w życiu tej wielkiej wspólnoty, jaką jest Polska. Brońcie 
krzyża! Chrystus czeka na waszą odpowiedź”. 

Pamiętamy te słowa z 1995 r. i ich autora? Nasz wielki 
i święty rodak. Też coś niesamowitego, że akurat zbie-
ramy się tutaj, w tej czcigodnej starej kolegiacie w dniu 
jego urodzin. Otóż przypominał nam ciągle, że wiary 
nie da się zamknąć we wnętrzu ludzkiego ducha. Ona 
musi znaleźć swój zewnętrzny wyraz. Musi znaleźć 
swój wyraz w życiu społecznym. Tak mówił w Legnicy 
w 1997 r. Wiara, uczył nas „mędrzec” pod tytułem Marks, 
to prywatna sprawa człowieka, wewnętrzna. I wtedy 
jest ona, czy może być – jakoś tolerowana. Marksiści 
i ich liczni pogrobowcy w całej Europie, nie łudźmy się, 
oni nie umarli, oni są, są silniejsi, niż nam się wydaje, 
i powtarzają nam bezustannie tę samą tezę, a my to 
jakbyśmy przyjęli, jakbyśmy uwierzyli. 

To, co się kocha, trzeba ujawniać. Popatrzmy na chłopca 
zakochanego w dziewczynie, popatrzmy na męża miłu-

jącego i kochającego żonę. Promieniują szczęściem na 
zewnątrz. Nie musimy wiele rozumować, żeby dojrzeć, 
że łączy ich miłość. To, co się czci, co się kocha, to trzeba 
ujawniać. To, co się ceni, trzeba przekazywać innym. 
Zadanie ludzi wierzących, to jest przyznawanie się do 
wiary. Musimy wybierać na naszych przedstawicieli ludzi 
mężnych, ludzi konsekwentnych w swojej wierze. Do 
parlamentu będziemy wybierali za tydzień. Pamiętajmy, 
żeby wysyłać tam tych, którzy zatrzymają szaleństwo 
ogarniające jak płomień Europę, niszczący jej kulturę 
i jej tradycje, zmierzającą do pozbawienia jej własnych 
korzeni, które ją stworzyły. Czy może rosnąć drzewo bez 
korzeni? 

Krzyż Światowych Dni Młodzieży ma nam przypomnieć 
i ożywić także naszą więź z Janem Pawłem II. Kiedy 
czynił ten krzyż znakiem Światowych Dni Młodzieży 
był kochany i lubiany. Miał doskonale relacje z młodymi. 
Wszyscy chyba pamiętamy, kiedy był już dotknięty staro-
ścią i cierpieniem, kiedy już nie mógł się ruszać, jeszcze 
korzystał z laski, żeby zapewnić tych młodych, że jest 
z nimi, że jest po ich stronie, że ich rozumie. Ale dzisiaj 
ten lubiany i kochany papież to jest ktoś o wiele więcej, 
bo to jest święty Kościoła, święty – ten, który najbardziej 
przekonująco pokazuje, czym jest Kościół, bo to jest 
rola świętych. Oni piszą najbardziej przekonujące dzieje 
Kościoła. Już nie dzieje apostolskie, ale dzieje Kościoła 
w różnych czasach, w różnych wiekach, we wszystkich 
epokach. On nam przypomina drogę do świętości, do 
zmartwychwstania przez Chrystusa. To jest to, o co prosił 
Filip: „pokaż nam drogę, pokaż nam Ojca”. Właśnie po 
to przyszedł na świat, żeby pokazać nam drogę. „Jak sól 
potrzebna jest potrawie – mówił Jan Paweł II – tak święci 
potrzebni są swoim czasom”.

„Krzyżu Chrystusa, bądźże pozdrowiony! Krzyżu Chry-
stusa, bądźże uwielbiony! Gdzie Bóg, król świata całego, 
dokonał życia swojego” – tak śpiewamy w pieśni. Niech 
to dziś będzie wyznanie wiary, wyznanie tego, co jest 
w naszym sercu. 

Krzyżu Chrystusa, bądźże uwielbiony na wieki wieków. 
Amen. 
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Pięćdziesiąt dni po zmartwychwstaniu Chrystusa 
Kościół obchodzi uroczystość Zesłania Ducha Świętego. 
W tym dniu spełniła się obietnica dana przez Jezusa 
apostołom: „Ja będę prosił Ojca, a On ześle wam innego 
Pocieszyciela, żeby był z wami na zawsze. Jest to Duch 
Prawdy, którego świat nie może przyjąć, ponieważ nie 
może Go ani zobaczyć, ani poznać. Ale wy znacie Go, 
gdyż On pozostaje z wami i będzie w was” (Dz 14, 
16–17).

Obietnica ta spełniła się, gdy uczniowie Chrystusa 
wraz z Maryją czuwali na modlitwie w Wieczerniku. 
W dzień Pięćdziesiątnicy, jak mówi Pismo Święte: „Naraz 
dał się słyszeć pochodzący z nieba szum, jakby uderzenie 
gwałtownego wichru, który napełnił cały dom, gdzie 
wszyscy przebywali. Równocześnie pojawiły się nad 
nimi jakby języki z ognia; rozdzieliły się i po jednym 
spoczęły, na każdym z osobna. Wtedy wszyscy zostali 
napełnieni Duchem Świętym i zaczęli mówić obcymi 

Dzień Pięćdziesiątnicy

KOŚCIÓŁ I ŚWIAT
językami, tak jak sam Duch pozwalał im mówić” (Dz 2, 
2–4). 

Greckie słowo opisujące Ducha Świętego – Parakle-
tos – jest tłumaczone na język polski jako Pocieszyciel. 
Słowo to oznacza także tego, który staje w obronie, 
wstawia się za nami i który umacnia. Duch Święty 
umocnił Apostołów tak, że byli oni zdolni podjąć trud 
głoszenia prawdy o Chrystusie zmartwychwstałym 
wszystkim ludziom. 

W dniu Zesłania Ducha Świętego apostołowie pod-
jęli działalność misyjną. Zaczęli odważnie głosić dobrą 
nowinę o Chrystusie Odkupicielu. Dzięki darom Ducha 
Świętego aż trzy tysiące osób, jak mówią Dzieje Apo-
stolskie, otworzyło swe serca dla Syna Bożego. Można 
powiedzieć, że w ten sposób narodził się Kościół Chry-
stusowy, który jest ożywiany mocą Ducha Świętego. 
Pamiętajmy słowa św. Pawła Apostoła: „Nikt też nie 
może powiedzieć bez pomocy Ducha Świętego: Panem 
jest Jezus” (1 Kor 12, 3b).

Duch Święty obdarza nas swoimi darami: darem 
mądrości, darem rozumu, darem rady, darem męstwa, 
darem umiejętności, darem bojaźni Bożej i darem po-
bożności. 

Zesłanie Ducha Świętego jest jednym z najstarszych 
świąt obchodzonych już w czasach apostolskich. Jako 
specjalne święto zostało wyodrębnione w IV wieku. 
W pierwszych wiekach w wigilię tego święta udziela-
no chrztu katechumenom. Wigilia ta była obchodzona 
bardzo uroczyście. W VII wieku niedziela Zesłania Ducha 
Świętego otrzymała swoją oktawę. W odnowionym 
kalendarzu liturgicznym po II Soborze Watykańskim, wra-
cając do idei obchodzenia pięćdziesiątnicy paschalnej 
jako całości, zrezygnowano z oktawy Zesłania Ducha 
Świętego, zachowując jednocześnie szczególny charak-
ter tej niedzieli. W ten sposób patrzymy na niedzielę 
Zesłania Ducha Świętego jako na zwieńczenie całego 
okresu wielkanocnego. 

Niedziela Zesłania Ducha Świętego kończy okres wiel-
kanocny. Po ostatniej Mszy św. usuwa się z pobliża oł-
tarza figurki Zmartwychwstałego, zdejmuje czerwoną 
stułę, przenosi paschał do chrzcielnicy.

W średniowieczu istniał zwyczaj rzucania z sufitu ko-
ścioła, w trakcie odprawiania Mszy Świętej, róż i innych 
kwiatów symbolizujących dary Ducha Świętego, w ba-
zylikach i katedrach w czasie uroczystości wypuszczano 
z klatek gołębie – symbol Ducha Świętego.

Zesłanie Ducha Świętego miało miejsce w żydowskie 
święto Szawuoth, podczas którego Izraelici dziękowali 
za żniwa i plony oraz czcili otrzymanie Prawa – Dekalo-
gu. Było to jedno z trzech świąt pielgrzymich, na które 
Izraelici musieli stawiać się do świątyni jerozolimskiej.

W polskiej tradycji uroczystość Zesłania Ducha Świę-
tego nosi także nazwę Zielone Świątki. Jest to nazwa 
związana z przedchrześcijańskimi obchodami święta 
wiosny. 
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Jezus Chrystus – Najwyższy i Wieczny Kapłan

Święto Jezusa Chrystusa, Najwyższego i Wiecznego Ka-
płana do tej pory było obchodzone w niektórych krajach 
hiszpańskojęzycznych. Jednak po zakończeniu Roku Kapłań-
skiego, który był przeżywany w Kościele od czerwca 2009 do 
czerwca 2010 roku, do Stolicy Apostolskiej zaczęło napływać 
wiele głosów ze strony episkopatów innych państw, a także 
różnych zgromadzeń zakonnych, postulujących rozciągnię-
cie tego święta na cały Kościół Powszechny. 

Papież Benedykt XVI przychylił się do tych propozycji, 
zaznaczając jednak, że decyzję o wprowadzeniu do kalen-
darza liturgicznego święta Jezusa Chrystusa, Najwyższego 
i Wiecznego Kapłana pozostawia w gestii poszczególnych 
episkopatów, które same mają rozeznać, czy takie święto 
jest potrzebne wiernym w ich kraju. Ta dowolność jest 
nowością w kościelnych praktykach.

Decyzją Benedykta XVI święto ku czci kapłaństwa ma 
być obchodzone w czwartek po niedzieli Zesłania Ducha 
Świętego, co wypada dokładnie tydzień przez uroczystością 
Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa. Tego dnia obowiązują 
białe szaty liturgiczne, a także specjalne teksty liturgiczne 
– formularz mszalny, czytania oraz liturgia godzin.

Jak wyjaśnił bp Adam Bałabuch, przewodniczący Komisji 
ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, święto Jezusa 
Chrystusa, Najwyższego i Wiecznego Kapłana „zaprasza […] 
do kontemplacji świętości i piękna kapłaństwa Chrystusa, 
nakłania Kościoły do intensywnej modlitwy o uświęcenie 

duchowieństwa, o prowadzenie zdrowego i wiernego wy-
siłku uświęcenia w całkowitym oddaniu Bogu i Kościołowi. 
Wreszcie to święto ożywia wszystkich wiernych w ich wy-
siłkach ku świętości”. 

Uzasadnione wydaje się być pytanie, czy ustanowienie 
specjalnego dnia na świętowanie tajemnicy kapłaństwa 
ma sens, skoro Kościół niedawno zgłębiał tę tajemnicę 
w czasie Triduum Paschalnego? Zdaniem ks. Mateusza 
Matuszewskiego, konsultora Komisji KEP ds. Kultu Bożego 
i Dyscypliny Sakramentów, wielkanocne dni niosą w sobie 
taką obfitość tematów, że one się tam nie „mieszczą”, a po-
szczególne wspominane wtedy tajemnice – fundamentalne 
dla naszej wiary – zmieniają się w bardzo szybkim tempie 
i nie sposób poświęcić im należnego czasu.

To właśnie dlatego już wcześniej została ustanowio-
na uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa 
– nawiązująca do Wielkiego Czwartku oraz uroczystość 
Najświętszego Serca Pana Jezusa – przywołująca prawdę 
o miłości Boga, objawioną w szczególny sposób w Wielki 
Piątek. Obydwie te uroczystości są obchodzone już po 
zakończeniu okresu wielkanocnego w Kościele. W ten 
cykl wpisuje się także święto Jezusa Chrystusa, Najwyż-
szego i Wiecznego Kapłana, nawiązujące do wydarzeń 
z Wieczernika, wspominanych w wielkoczwartkowej Mszy 
Wieczerzy Pańskiej.

Źródło: http://religia.tv
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Prawda o Trójcy Przenajświętszej jest podstawowym 
dogmatem wiary chrześcijańskiej. Każdy chrześcijanin 
przyjmuje chrzest w Imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. 

Jest jeden Bóg, ale w trzech Osobach – świadomość tej 
prawdy jest fundamentem wiary każdego chrześcijanina, 
choć tajemnica Trójcy Świętej przekracza możliwości 
ludzkiego rozumu.

Cała modlitwa Kościoła w istocie rzeczy skierowana 
jest ku Trójcy Świętej. Kiedy zanosimy modlitwy przez 
wstawiennictwo świętych, to uwielbiamy Boga w Trójcy 
Jedynego, który działał w nich i przez nich.

W sposób uroczysty prawda o Trójcy Świętej została 
zdefiniowana w czasie soboru w Nicei w 325 roku. Roz-
winięto ją na soborach w Konstantynopolu w roku 381, 
Efezie (431 r.) i Chalcedonie (451 r.). 

Już Apostołowie mówili o tajemnicy Trójcy Świętej. 
Święty Paweł pisał: „Łaska Pana Jezusa Chrystusa, miłość 
Boga i dar jedności w Duchu Świętym niech będą z wami 
wszystkimi” (2 Kor 15, 13). Chociaż od samego początku 
w Kościele oddawana była cześć Trójjedynemu Bogu, to 
jednak w późnym średniowieczu zrodziło się pragnienie, 
aby uczcić Tę tajemnicę wiary oddzielnym świętem. Msza 
wotywna o Trójcy Świętej powstała w VII wieku. W X wieku 
zaczęto obchodzić święto w niektórych diecezjach, a w 1337 
roku papież Jan XXII wprowadził tę uroczystość do całego 
Kościoła łacińskiego.

Bóg w Trójcy Jedyny
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Ostatnią encyklikę Ecclesia de Eucharistia Jan Paweł II 
poświęcił tajemnicy Eucharystii. Przypomnijmy sobie 
początek tego dokumentu o Ciele i Krwi Pańskiej.

„Kościół żyje dzięki Eucharystii. Ta prawda wyraża nie 
tylko codzienne doświadczenie wiary, ale zawiera w so-
bie istotę tajemnicy Kościoła. Na różne sposoby Kościół 
doświadcza z radością, że nieustannie urzeczywistnia się 
obietnica: «A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, 
aż do skończenia świata» (Mt 28, 20). Dzięki Najświętszej 
Eucharystii, w której następuje przeistoczenie chleba 
i wina w Ciało i Krew Pana, raduje się tą obecnością 
w sposób szczególny. Od dnia Zesłania Ducha Świętego, 
w którym Kościół, Lud Nowego Przymierza, rozpoczął 
swoje pielgrzymowanie ku ojczyźnie niebieskiej, Naj-
świętszy Sakrament niejako wyznacza rytm jego dni, 
wypełniając je ufną nadzieją.

Słusznie Sobór Watykański II określił, że Ofiara eucha-
rystyczna jest «źródłem i zarazem szczytem całego życia 
chrześcijańskiego». «W Najświętszej Eucharystii zawiera 
się bowiem całe dobro duchowe Kościoła, to znaczy sam 
Chrystus, nasza Pascha i Chleb żywy, który przez swoje 
ożywione przez Ducha Świętego i ożywiające Ciało daje 
życie ludziom». Dlatego też Kościół nieustannie zwraca 
swe spojrzenie ku swojemu Panu, obecnemu w Sakra-
mencie Ołtarza, w którym objawia On w pełni ogrom 
swej miłości".

Eucharystia życiem Kościoła
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Antoni należy do bardzo popularnych świętych. Zasły-
nął w Kościele jako wybitny kaznodzieja i znawca Biblii. 
Był obdarzony szczególnymi łaskami: czytał w ludzkich 
sumieniach, miał dar bilokacji i proroctwa. 

Urodził się w Lizbonie w Portugalii w 1195 r. W pięt-
nastym roku życia wstąpił do zakonu kanoników re-
gularnych św. Augustyna. W 1219 r. został kapłanem. 
Poruszony męczeńską śmiercią pięciu franciszkanów, 

zapragnął tak jak oni głosić Ewangelię. Wstąpił do zakonu 
franciszkanów i wyjechał do Afryki. Jednak tam ciężko 
zachorował i musiał wrócić do Europy. 

W 1221 r. uczestniczył w kapitule generalnej w Asyżu, 
gdzie spotkał się ze św. Franciszkiem. Z woli przełożonych 
pozostał we Włoszech. Został generalnym kaznodzieją 
zakonu. Sława jego osobistej świętości, kazań, znaków, 
które mu towarzyszyły, ściągały wielu wiernych. Ze wzglę-
du na rzesze słuchaczy głosił kazania nie w kościołach, 
ale na dużych placach. Z woli papieża głosił kazania dla 
przybywających do Rzymu pielgrzymów. 

Zmarł w wieku 36 lat, 13 VI 1231 r. w Padwie. Ze wzglę-
du na nadzwyczajne cuda dokonane przy jego grobie rok 
później 30 maja 1232 r. został kanonizowany. W 1946 r. 
Pius XII ogłosił św. Antoniego doktorem Kościoła.

W ikonografii św. Antoni jest przedstawiany z Dzie-
ciątkiem Jezus na ręku. Według tradycji, pewien gospo-
darz, który gościł u siebie świętego, chciał zobaczyć, jak 
wygląda nocna modlitwa św. Antoniego. Podglądając 
świętego, ujrzał Matkę Bożą przekazującą Dzieciątko 
Jezus na ręce zakonnika.

Święty Antoni jest patronem rzeczy i osób zaginio-
nych. Na jego grobowcu w Padwie rodzice umieszczają 
zdjęcia zaginionych dzieci oraz już odnalezionych za 
sprawą świętego.

W dniu wspomnienia Antoniego Padewskiego w klasz-
torach franciszkańskich święci się lilie, symbolizujące czy-
stość i niewinność. W Polsce zgodnie z tradycją pewien 
rodzaj lilii nazywa się liliami św. Antoniego.

 Na miejscu grobu św. Antoniego wznosi się potężna 
bazylika nazywana Il Santo, jedno z bardziej popularnych 
sanktuariów w Europie. 

Przeprowadzone w 1981 r. badania szczątków świę-
tego ustaliły, że miał 190 cm wzrostu, pociągłą twarz 
i ciemnobrązowe włosy. Na kolanach wykryto cienkie 
pęknięcia, spowodowane zapewne długim klęczeniem.

Święty Antoni z Padwy – patron rzeczy zgubionych

Modlitwa o odnalezienie zgubionych i skradzionych rzeczy
Święty Antoni! Wielką łaską obdarzył Cię Bóg, czyniąc patronem rzeczy zgubionych i skradzionych. Stroskany 

przychodzę do Ciebie ufając, że pomożesz mi w odnalezieniu rzeczy zgubionej, której bezskutecznie szukam. 
Wspomnij na to, jak wielką łaskę Bóg wyświadczył Tobie, posyłając do Ciebie wszystkich strapionych, ufających, 
że Twojej modlitwie Bóg niczego nie odmówi. Jakże często się działo, że za Twoim wstawiennictwem umarli 
otrzymywali życie, błądzący – dobrą radę, uciśnieni – pociechę, opętani – uwolnienie, trędowaci – oczyszczenie, 
więźniowie – wolność, podróżujący – pewność życia, kalecy zdrowie, okradzeni – swój majątek, znajdujący się 
w niebezpieczeństwie – ocalenie, a wszyscy cierpiący – pomoc i pociechę. Także dzisiaj wszędzie doznajemy 
owoców Twego wstawiennictwa u tronu Bożego. Wyjednaj mi łaskę, abym ja także był jednym z tych, którzy 
doznali Twojej pomocy. Polecam Twej opiece to, co mi skradziono, a jeżeli zgadza się to z wolą Bożą, to spraw, 
abym to otrzymał i mógł znowu cieszyć się tym ku Twojej chwale. Amen.
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Z DZIEJÓW PARAFII 

Bł. Biskup Michał Kozal

Urodził się 25 września 1893 r. w Nowym Folwarku pod 
Krotoszynem, w rodzinie wiejskiej. Jego matka, Marianna 
z d. Płaczek, z pierwszego małżeństwa Konieczna, i oj-
ciec Jan pracowali w majątkach niemieckich. W 1914 r. 
ukończył z wyróżnieniem niemieckie gimnazjum w Kro-
toszynie. Jako wybitnemu absolwentowi władze pru-
skie zaproponowały stypendium rządu niemieckiego na 
świeckim kierunku studiów, z którego jednak nie skorzy-
stał. W okresie gimnazjalnym był aktywnym członkiem 
i prezesem Towarzystwa Przyjaciół Tomasza Zana (TTZ), 
tajnej organizacji stawiającej sobie za cel uczenie polskiej 
młodzieży ojczystej historii i literatury.

W latach 1914–1918 ukończył seminarium duchow-
ne w Poznaniu i Gnieźnie (trwała unia personalna tych 
diecezji) i 23 II 1918 r. otrzymał święcenia kapłańskie 
z rąk bp. Wilhelma Kloske w Gnieźnie. Uniwersyteckie 
studia specjalistyczne uniemożliwiła mu trwająca I woj-
na światowa.

Po święceniach rozpoczął pracę duszpasterską jako wi-
kariusz, kolejno w parafiach: Kościelec (1 IV – 9 IX 1918), 
Pobiedziska (9 IX 1918 – 1 VI 1920) i Kosztowo (1 VI 1920 

– 4 IV 1923; był wtedy także administratorem w spra-
wach duszpasterskich (in spiritualibus) parafii Krostkowo, 
afiliowanej ówcześnie do Kosztowa. Uznaniem dla jego 
gorliwej pracy i dużej wiedzy, którą zdobył głównie przez 
samokształcenie, była nominacja na prefekta gimnazjal-
nego w Bydgoszczy, gdzie pracował wśród młodzieży, 
głównie w Miejskim Katolickim Żeńskim Gimnazjum. Zy-
skał tam opinię zdolnego i wymagającego pedagoga, co 
zwróciło nań uwagę kard. Augusta Hlonda, który powołał 
go do pracy w seminarium duchownym w Gnieźnie, naj-
pierw jako ojca duchownego (1927–1929), a następnie 
rektora (1929–1939). Był tam także profesorem teologii 
fundamentalnej, liturgiki i patrologii. Jednocześnie pełnił 
różne funkcje w kurii gnieźnieńskiej. Był wizytatorem 
religii w szkołach archidiecezji gnieźnieńskiej, referen-
tem szkolnym, sędzią posynodalnym, cenzorem ksiąg 
religijnych i egzaminatorem prosynodalnym. 

Dnia 12 VI 1939 r. papież Pius XII mianował ks. Mi-
chała Kozala, na wniosek biskupa włocławskiego Karola 
M. Radońskiego – który w „obcej” sobie diecezji chciał 
mieć bezpośredniego współpracownika pochodzącego 
z rodzinnych swoich stron, z Wielkopolski, a poza tym 
pobożnego, nadzwyczaj lojalnego i posłusznego – sufraga-
nem (biskupem pomocniczym) włocławskim, na miejsce 
zmarłego w 1938 r. bp. Wojciecha Owczarka. Święcenia 
biskupie przyjął w katedrze włocławskiej 13 VIII 1939 r. 
z rąk biskupa Radońskiego. Wkrótce objął też obowiązki wi-
kariusza generalnego w kurii diecezjalnej we Włocławku.

Po wybuchu II wojny światowej – mimo sugestii swoje-
go ordynariusza (bp. Radońskiego) i rad oficerów Wojska 
Polskiego, którzy stacjonowali w jego domu, a także ostrze-
żenia wojewody pomorskiego – nie wyjechał z Włocławka. 
W czasie działań wojennych często widywano go na uli-
cach miasta, jak udzielał pomocy sanitarnej i duchowej. 
W czasie okupacji wielokrotnie interweniował w gestapo 
w obronie duchownych i wiernych oraz uratował katedrę 
włocławską przed zajęciem jej przez Niemców na cele go-
spodarcze. Był wtedy jedynym przedstawicielem Polaków 
występującym oficjalnie wobec okupanta w obronie praw 
Kościoła. Jako administrator diecezji, pod nieobecność 
ordynariusza bp. Radońskiego, stanowczo odrzucił żądania 
Niemców, aby nabożeństwa były odprawiane w języku 
niemieckim. Ze względu na swoją katolicką i patriotyczną 
postawę został 7 XI 1939 r. aresztowany przez Niemców 
i osadzony w więzieniu włocławskim.

Dnia 16 I 1940 r. został przewieziony, wraz z aresztowa-
nymi księżmi, do zamienionego na więzienie przejścio-
we klasztoru salezjańskiego w Lądzie nad Wartą, gdzie 
przebywał jako internowany do kwietnia 1941 r. W tym 
czasie, w miarę możliwości, kierował z ukrycia diecezją. 
Papież Pius XII, na interwencję bp. K.M. Radońskiego, chcąc 
ratować M. Kozala, mianował go biskupem lubelskim. 
Jednak nominacji tej bp Kozal nie przyjął. Uznał przybycie 
przedstawicieli nuncjusza berlińskiego Cezarego Orsenigo 
(berlińskiego werbisty Eberhardta Vigge i poznańskiego 
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franciszkanina Hilarego Breitingera, znanego z antypol-
skich wypowiedzi) za prowokację gestapo. Wywieziony 
z Lądu, przez obozy w Inowrocławiu, Poznaniu, Berlinie, 
Halle, Weimarze, Norymberdze dotarł do obozu koncen-
tracyjnego w Dachau. Był jedynym katolickim biskupem, 
którego uznano za więźnia politycznego i traktowano na 
równi z pozostałymi więźniami. W warunkach obozowych 
M. Kozal nie przestawał interesować się życiem diecezji 
i losami księży. Dowodem tego są choćby jego listy obo-
zowe. Należał do tych nielicznych więźniów obozowych, 
o niezwykłych cechach duchowych, którzy z godnością 
znosili swoją poniewierkę i gotowi byli przyjąć każdą 
dodatkową ofiarę na rzecz drugiego człowieka. Te cechy, 
w połączeniu z bogatym życiem wewnętrznym, zjednały 
mu już w obozie opinię świętego biskupa.

Katorżnicza praca, głód, choroby i ciężkie pobicie 
szybko wyniszczyły organizm biskupa Kozala. Ciężko 
chory, został dobity zastrzykiem przez niemieckiego 
„pielęgniarza” Heinricha Störa. Zmarł 26 stycznia 1943 r. 
Ciało jego zostało spalone w miejscowym krematorium, 
a prochy, zmieszane z innymi, zostały wyrzucone na 
hałdę spopielonych szczątków ludzkich, zamiast spocząć 
w podziemiach katedry włocławskiej. 

Śmierć biskupa Kozala odbiła się głośnym echem już 
w samym obozie, gdzie cieszył się on szacunkiem, nawet 
wśród Niemców. Więźniowie, jeszcze w obozie, w rocz-
nice śmierci bp. Kozala urządzali akademie ku jego czci. 
Po wojnie kult ten znalazł potwierdzenie w procesie 
beatyfikacyjnym, który rozpoczęto na terenie diecezji 
włocławskiej w 1960 r., a w 1964 r. przekazano do odpo-
wiednich dykasterii rzymskich. Proces trwał do 1987 r. 
Dnia 14 czerwca 1987 r. biskup Kozal został ogłoszony 

błogosławionym przez papieża Jana Pawła II w Warsza-
wie, podczas mszy na placu Defilad. Wspomnienie litur-
giczne bł. Michała Kozala obchodzone jest 14 czerwca.

W katedrze włocławskiej przypomina go epitafium 
z czarnego marmuru (autorstwa K. Hukana) na trzecim 
filarze nawy głównej po stronie południowej, wyko-
nane w latach sześćdziesiątych XX wieku z inicjatywy 
biskupa włocławskiego Antoniego Pawłowskiego (ta-
blica ta poświęcona jest także pozostałym kapłanom 
diecezji włocławskiej zamordowanym podczas II wojny 
światowej). W górnej części znajduje się płaskorzeźba 
z piaskowca – popiersie biskupa Kozala trzymającego 
krzyż. W kaplicy św. Marcina znajduje się obraz przed-
stawiający bp. Michała Kozala trzymającego pasiak. 
W każdy wtorek w bazylice katedralnej, podczas adoracji 
Najświętszego Sakramentu, odmawiana jest litania do 
bł. bp. Michała Kozala.

W 1987 r. została urządzona izba pamięci bp. Ko-
zala (obejmująca cztery pomieszczenia), w budynku, 
w którym mieszkał, przy ul. Gdańskiej. Ze względu na 
duże zawilgocenie tych pomieszczeń eksponaty zostały 
z nich z czasem zabrane, z zamiarem nowej ich aranżacji 
w gmachu Muzeum Diecezjalnego. Na wniosek miesz-
kańców Włocławka Jan Paweł II ustanowił 11 V 1995 r. 
bp. M. Kozala patronem miasta.

W Polsce jest kilka kościołów parafialnych pod we-
zwaniem bł. bp. Michała Kozala (w diecezji włocławskiej 
tylko jeden – w Lipnie). W rodzinnej parafii błogosławio-
nego w Krotoszynie znajduje się tablica oraz wystawa 
poświęcona temu Męczennikowi. 

Oprac. UH na podstawie: Włocławski słownik biograficz-
ny, t. 3, Włocławek 2005, s. 92–94.

Polecamy lekturę książek: 
Jasne promienie w Dachau bp. Franciszka Kor-

szyńskiego, Cierniowa mitra Teresy Bojarskiej oraz 
Biskup Michał Kozal autorstwa ks. dr. hab. Wojciecha 
Frątczaka.

Podczas ingresu do katedry włocławskiej

Wielkanoc 1940 r. w czasie internowania w Lądzie 
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Wspaniałéj katedrze włocławskiéj dał początek Maciej 
Golanczewski, biskup kujawski, gdy kamień jéj węgielny 
położył w dniu 25 marca 1340 roku. Nieszczęśliwe woj-
ny z Krzyżakami nie pozwoliły mu dzieła tego dokonać 
i dopiéro synowiec jego i następca na biskupiéj stolicy, 
Zbylut Golanczewski (1365–83) budowy dokończył, do 
któréj następne wieki niemało jeszcze dodały. Cztéry 
kaplice, kapitularz i mniejsza kruchta, a nawet i znaczna 
część obu zakrystyj, z późniejszych czasów pochodzą.

Z kaplic najobszérniejszą jest zwana Cibavit, czyli Najśw. 
Sakramentu. Wystawił ją Łukasz hrabia Górka, biskup 
włocławski (1539–1542), poprzednio wojewoda poznań-
ski, pan możny i hojny na kościoły, który w dziedzicznych 
Szamotułach kościół parafialny na kolegiatę zamienił 
i odpowiednio wyposażył. W katedrze włocławskiéj zosta-
wił fundusz na 13 świéc woskowych, które przed wielkim 
ołtarzem na kratach w niedziele i święta palić się miały; 
fundował téż mansjonarzy do śpiéwania godzinek o N.M.P. 
i niemałym kosztem drukował w Krakowie Brewiarz Wło-
cławski, do 1543 r. po śmierci jego ukończony. Następcy 
Górki upiększali wnętrze kaplicy Cibavit. 

Wnętrze kaplicy przedstawia się poważnie: ma piękne 
sklepienie gotyckie, dwa takież okna i naprzeciw nich 
dwa wejścia kratami żelaznemi zamknięte, z takimiż 
drzwiami. Przed ostatnią restauracją, w latach 1878 do 
1880 odbytą, ściany jéj były niebieską farbą pociągnię-
te, a na sklepieniu lichym penzlem malowane figury 
aniołów, unoszących symboliczne winogrona i kłosy. 
Ołtarz drewniany, rzeźbiony, cały wyzłocony, miał cztéry 
kolumny wysunięte, samemi tylko festonami rzeźbio-
nemi z nim połączone. Dziś to tylko zostawiono, co do 
ściany przystaje. 

W ołtarzu tym niéma żadnego obrazu, lecz wspaniałe 
tabernaculum, czyli schowanie dla Najśw. Sakramentu, 
otoczone figurami patryarchów starego zakonu. Ołtarz 
zakończony półkolistą płaszczyzną, na wierzchu któréj 
figura, przedstawiająca osobę symbolizującą religią, 
umieszczona na konsoli.

Obok ołtarza Najśw. Sakramentu, stoją w téjże kaplicy 
dwa wielkie mosiężne świéczniki, z pięknemi ozdobami 

Kaplica Najświętszego Sakramentu
w katedrze włocławskiej w 1883 r.

srébrzonemi. Czyim są darem, niewiadomo. Na ołtarzu 
zaś jest sześć świéczników, ofiarowanych przez ks. Józefa 
Goldmana, niegdyś sufragana włocławskiego, potém 
biskupa sandomierskiego. Krzyż ołtarzowy, pięknéj ro-
boty, w r. 1880 sprawił p. Antoni Ostaszewski, inżénier 
mostu na Wiśle pod Włocławkiem. Wielka lampa srebrna, 
pięknéj roboty, wisi przed tym ołtarzem, a światło w niéj 
dniem i nocą płonie. Na ścianie kaplicy przeciwległéj oł-
tarzowi umieszczony wielki krzyż dębowy, z figurą Pana 
Jezusa, pod którym wizerunki dwóch połączonych osób, 
N.M.P. i ś. Jana apostoła. Figury te otoczone są ozdobami 
w kształcie ołtarza z kolumnami. Nadto ściany téj kaplicy 
do wysokości 2 ½ łokcia od posadzki wyłożone są taflami 
dębowemi, pięknie rzeźbionemi. 

Cała ta piękna boazerya, wraz z figurą Pana Jezusa, 
w r. 1879 sprowadzone zostały z Lędu, gdzie na koryta-
rzu dawnego klasztoru cysterskiego były pomieszczone. 
Tychże samych lędzkich boazeryj użyto za front do 
ławek, rozmieszczonych po obu stronach figury Pana 
Jezusa.

Pod kaplicą jest sześć grobów sklepionych, mieszczą-
cych prochy dobrodziejów kościoła. W jednym z nich 
spoczywa fundator kaplicy biskup Górka, w drugim 
biskup Wolucki, w trzecim bracia biskupi Sebastyan 
i Joachim Dębowscy, w czwartym sufragan Wielicki, 
w piątym szczątki kilku osób, szósty dawniéj już ziemią 
zasypany. Były nad niemi i nagrobkowe kamienie, które 
teraz w ścianach kościoła poumieszczano, zostawiwszy 
na środku jedynie kamień fundatora Górki.

Kaplica ta cała z gruntu wyrestaurowaną została kosz-
tem dzisiejszego arcybiskupa warszawskiego, Wincen-
tego Popiela, nakładem jego własnym, wynoszącym 
3,000 rs. Odnowienie jéj nastąpiło r. 1878 do 1880. Po 
ukończeniu restauracyi, ołtarz poświęcony został przez 
ówczesnego biskupa Popiela w dniu 10 grudnia 1880 
roku. Wspaniałe okna kolorowe robione są w Paryżu. 
Jedno z nich przedstawia ś-go Stanisława, a drugie ś-go 
Kaźmirza królewicza polskiego, ofiarowane zostały przez 
p. Mikołaja Wisłockiego.

Źródło: „Tygodnik Ilustrowany”, 1883, t. 2, s. 206

W ciągu wieków wnętrze katedry włocławskiej zmieniało się. Dobudowywano kaplice. Wykonywano niezbędne 
remonty. Z inicjatywy biskupów, kapituły katedralnej oraz fundatorów poszczególne kaplice zyskiwały co pewien 
czas nowy wygląd, wprowadzano do wnętrza nowe elementy. Zapraszamy Czytelników do wyjątkowej wędrówki 
w czasie dzięki artykułowi z 1883 r. opisującemu kaplicę Najświętszego Sakramentu, noszącą wezwanie Zwiasto-
wania Najświętszej Maryi Panny ( jednak popularniejsza jest nazwa kaplica Cibavit – od sprawowanych w niej mszy 
świętych wotywnych o Najświętszym Sakramencie). Zachowana oryginalna pisownia pozwoli wczuć się w realia 
końca XIX wieku. Dziś w Cibavicie już nie jest przechowywane Sanctissimum, wnętrze wygląda zupełnie inaczej 
i z pewnością w przyszłości jeszcze zostanie zmienione. Sprawdźmy, co oglądali nasi pradziadowie!
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Najświętszy Sakrament przechowywany był w tej ka-
plicy od 1622 roku. Ponieważ jednak jest ona położona 
z boku, nie była na tyle wyeksponowana, aby Najświętszy 
Sakrament mógł odbierać należny kult. 

Dlatego w okresie po II wojnie światowej biskupi Karol 
Radoński i Antoni Pawłowski myśleli o takiej przebudowie 
kaplicy, aby przystosować ją bardziej do kultu euchary-
stycznego. Powstały już nawet projekty w tym względzie 
opracowane przez architektów z Uniwersytetu Mikołaja 
Kopernika w Toruniu. 

Nie zostały one jednak zrealizowane, ponieważ wkrót-
ce ukazała się posoborowa instrukcja o czci Eucharystii, 
która m.in. podała wytyczne odnośnie do miejsca prze-
chowywania Najświętszego Sakramentu. W katedrze 
włocławskiej urządzono w tym celu nową kaplicę, wygo-
spodarowaną z części dawnej zakrystii, otwartą do nawy 

południowej. Dawna kaplica, pozbawiona Najświętszego 
Sakramentu, straciła swoją rangę.

Nie pozostała jednak w zapomnieniu. W końcu lat 
sześćdziesiątych i początku lat siedemdziesiątych XX wie-
ku została zregotyzowana. Odsłonięto w niej pierwotne 
ceglane łuki arkadowe, położono nowe tynki szlachetne. 
W 1969 roku wykonano w niej nową posadzkę. Nowy 
ołtarz, twarzą do ludu, wykonany z czerwonego marmuru 
węgierskiego „Tardosz”, konsekrował biskup Jan Zaręba 
10 września 1972 r.

Kaplica „Cibavit”

Witraż z kaplicy Cibavit przedstawiający św. Kazimierza Królewicza 
w końcu XIX wieku

Witraż z kaplicy Cibavit przedstawiający św. Stanisława Biskupa 
i Męczennika w końcu XIX wieku

Test – odpowiedzi:
 1b, 2a, 3a, 4a, 5a, 6c, 7c, 8a, 9c, 10b, 11a, 12a, 
13b, 14c, 15b, 16b, 17a, 18c, 19b, 20c, 21b, 
22c, 23b, 24a, 25c, 26c, 27a
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Podobnie jak trzy lata temu na beatyfikację, tak i na 
uroczystości kanonizacyjne Jana Pawła II wybraliśmy się 
z rodzicami do sanktuarium w Łagiewnikach. Jest to dla 
mojej rodziny wyjątkowe miejsce.

W lipcu 2004 r. miałam dość poważną operację w Po-
znaniu. Rodzice bardzo obawiali się tego zabiegu, mimo 
iż byłam pod opieką wspaniałych specjalistów. Tydzień 
przed operacją zdecydowaliśmy się pojechać właśnie 
do Łagiewnik i prosić Jezusa Miłosiernego, aby operacja 
przebiegła pomyślnie. Wtedy chyba jeszcze nie rozumia-
łam tego wszystkiego. Pamiętam jednak moich rodziców, 
gorliwie modlących się, podczas gdy ja siedziałam na 
schodkach przed ołtarzem, wpatrując się w obraz „Jezu, 
ufam Tobie”. Wydawało mi się, że w tamtej chwili Pan 
Jezus patrzył tylko na mnie.

Operacja udała się i nie było żadnych powikłań. Dopiero 
po kilku latach mama przyznała mi się, że tego dnia, gdy 
wyjechaliśmy do Krakowa byli z tatą tak umocnieni wiarą, 
że wszelkie obawy zniknęły. Wszystko zawierzyli Bogu. 
Mówiła mi też, że do końca życia zapamięta mnie patrzącą 
na obraz oczami dziecka. Przyrzekła mi też, że będziemy 
tam często wracać, nie tylko aby się modlić i prosić, ale 
przede wszystkim dziękować za otrzymane łaski i opiekę. 
Jezus Miłosierny pomógł mojej rodzinie. Dla mnie jest to 
niewyobrażalna siła, która może wpłynąć na wszystko.

W tym roku byliśmy z innego powodu. Papież-Polak 
został świętym. Ma to dla mnie ogromne znaczenie, gdyż 
przyszło mi żyć jeszcze w czasie jego pontyfikatu. Był 
wspaniałym papieżem, a przede wszystkim człowiekiem. 
Otwarty dla ludzi, a jednocześnie potrafił prowadzić 
Kościół. Uważam, że miał on znaczący wpływ na upadek 

Jan Paweł II w moim życiu – świadectwa

komunizmu w Polsce między innymi poprzez znaną 
wszystkim mszę na placu Piłsudskiego w Warszawie 
i słowa: „Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi, 
tej ziemi”. Osobiście pamiętam papieża z okresu sędzi-
wego wieku. Do tej pory uwielbiam słuchać jego głosu. 
Czasem, gdy słuchamy Radia Maryja i są puszczane jego 
kazania, uśmiech pojawia się na mojej twarzy.

Myślę, że w Niedzielę Miłosierdzia Bożego, święto usta-
nowione przez Jana Pawła II, odpowiednim miejscem było 
właśnie sanktuarium w Łagiewnikach. Były tam tłumy 
ludzi. W jednej chwili wszyscy tam zgromadzeni byliśmy 
jedną, wielką rodziną. Mogliśmy być świadkami uroczy-
stości w Watykanie. A kiedy papież Franciszek ogłosił Jana 
Pawła II i Jana XXIII świętymi, zza chmury wyszło słońce 
i pięknie oświetliło cały plac. Myślę, że to nowo przyjęci do 
grona świętych spoglądali z góry na zgromadzonych […]

Alicja Świątek, kl. IIc

Wyjątkowe miejsce

W bazylice katedralnej
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Dla każdego Polaka Jan Paweł II to wielka postać. 
Papież-Polak, dla większości ludzi to autorytet. Jego 
słowa i gesty są jedną z najcenniejszych rzeczy w moim 
życiu. Człowiek, który oddał całe swoje życie Bogu, nie 
tylko wpłynął na moje życie, lecz na życie wielu osób. 
Spowodował, że po jego śmierci, gdy z dnia na dzień 
wczytywałam się w wypowiedziane przez niego słowa, 
w moim życiu powoli dokonywały się zmiany.

Doskonale pamiętam dzień, w którym w różnych źró-
dłach podawano informacje o stanie zdrowia papieża. 
Modliłam się za niego, tak jak i inni. Gdy jednak usły-
szałam, że papież odchodzi do domu Ojca, ogar-
nął mnie wewnętrzny smutek. Ten dzień 
na zawsze zostanie w mojej pamięci, 
gdyż był dniem, który zapoczątko-
wał moje nowe życie. Być może 
wiele osób może powiedzieć 
to samo, lecz mimo wszystko 
ta osoba spowodowała, że 
mogłam stać się zupełnie 
innym człowiekiem.

Po wypadku w 2002 r., 
kiedy w sumie byłam małą 
dziewczynką, która niezbyt 
rozumiała, o co w ogóle cho-
dzi w życiu, powoli się pod-
dawałam, bo moje marzenia 
coraz bardziej się ode mnie od-
dalały. Zawsze chciałam zostać 
siatkarką, zacięcie oglądałam każdy 
mecz reprezentacji zarówno kobiet jak 
i mężczyzn. Gdy dowiedziałam się, że po ope-
racji moja sprawność będzie utrudniona, dopadła mnie 
rozpacz. Z dnia na dzień starałam się o tym nie myśleć. 
Chciałam zapomnieć, ale blizna, która została, będzie 
zawsze przypominała mi o tym zdarzeniu, do końca ży-
cia. Nie chciałam przyjąć tego do wiadomości, że jednak 
nie będę mogła grać. Gdy po kilku latach w gimnazjum 
rozpoczęły się siatkarskie treningi, dokładnie w 2011 r., 
przypomniałam sobie słowa Jana Pawła II „Musicie od 
siebie wymagać, nawet gdyby inni od was nie wymagali”. 
Gdy koleżanki z drużyny trenowały godzinę w tygodniu, 
ja musiałam pracować około trzech, by dorównać im pod-
czas wspólnych treningów. Stawiałam sobie coraz wyższe 
cele. Gdy nadszedł dzień zawodów i czas na wybór kapi-
tana, trener jak i drużyna wybrali mnie. Popłakałam się 
ze szczęścia. Trener argumentował to faktem, że wiem, 
co znaczy ciężka praca i doskonale dogaduję się z każdą 
osobą w drużynie. Do dziś, mimo że już nie uczęszczam 
do gimnazjum, często odwiedzam dziewczyny, które 
obecnie są w trzeciej klasie. Moja przygoda z siatkówką 

trwa nadal. Mimo kolejnej kontuzji związanej z kolanem, 
która pokrzyżowała mi plany, staram się nie poddawać 
i walczyć, bo „najbardziej twórczą ze wszystkich prac 
jest praca nad sobą”. Teraz, gdyby ktoś spytał mnie, po 
co trenuję, bez zastanowienia powiedziałabym: to jest 
moim celem, droga ku czemuś co pozwoli mi być osobą 
szczęśliwą, bo „droga do celu to nie połowa przyjemności, 
to cała przyjemność”.

Idąc za przykładem papieża, uświadomiłam sobie, 
że marzenia się spełniają, ale trochę trzeba im pomóc. 
Pamiętam dzień, kiedy udało mi się kupić bilet na mecz 

reprezentacji, byłam chyba najszczęśliwszą osobą 
na świecie, przynajmniej tak się czułam.

W moim życiu pojawia się wiele 
osób. Jedna z moich przyjaciółek 

niedawno dowiedziała się, że 
choruje na cukrzycę. Jej świat 

runął. Byłam jedną z dwóch 
osób, które mogły w jakiś 
niewielki sposób jej pomóc, 
a mianowicie przez zwykłą 
obecność i miłość. Chciała 
się poddać i popełnić samo-
bójstwo. Wtedy przywoła-
łam jej słowa Ojca Świętego 

„każde życie, nawet najmniej 
znaczące dla ludzi, ma wiecz-

ną wartość przed oczami Boga”. 
te słowa zmusiły ją do myślenia 

i obecnie stara się jakoś normalnie 
funkcjonować, mimo że choroba wy-

pełnia większość jej życia. 
Z osoby cichej i biernej stałam się człowiekiem, który 

musi działać, a nie czekać na zmiany. „Człowiek nie jest 
tylko sprawcą swoich czynów, ale przez te czyny jest 
zarazem w jakiś sposób twórcą siebie samego”. Zaczę-
łam udzielać się społecznie, najpierw podczas zbiórki 
pieniędzy podczas WOŚP, później pomogłam odnaleźć 
się kilku osobom w swoim życiu. Tak właśnie poczułam, 
że inni mnie potrzebują i że ja powinnam w możliwy mi 
sposób, jak najczęściej, im pomagać.

Nigdy nie byłam świadoma tego, jak moje życie może 
wpłynąć na życie innych i jak życie Jana Pawła II może 
wpłynąć na moje poczynania, teraz już wiem.

Dzięki papieżowi zrozumiałam, że to wiara jest podsta-
wą mojego istnienia i że w razie problemu mogę zwrócić 
się do Boga, a On na pewno mnie wysłucha.

Jan Paweł II dał mi wiele cennych lekcji. Mimo że nie 
miałam okazji się z nim spotkać, to czuję jego obecność 
i wiem, że nadal będzie uczył mnie życia.

Sylwia, uczennica z LZK

Musicie od siebie wymagać...
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KALENDARZ LITURGICZNY

Uroczystość Wniebowstąpienia 
Pańskiego – 1 VI

Czytanie I (Dz 1, 1–11)
Łukasz, lekarz z wykształcenia, to wytrawny stylista 

wśród pisarzy Nowego Testamentu. Język jego jest pięk-
ny, bogaty i różnorodny, jest to greka literacka tamtych 
czasów; nie tak już doskonała, jak klasyczna. Wskazuje 
na to prolog do Dziejów Apostolskich. Zbudowany jest 
na wzór prologów spotykanych u pisarzy antycznych tej 
miary co Appian Marcelinus czy Ksenofont w jego sław-
nym dziele Anabasis. W tekście Łukaszowym spotykamy 
liczne wyrażenia będące w użyciu u znamienitych umy-
słów greckiej epoki klasycznej: Polibiusza, Demostenesa, 
Artemidora. Apostrofy spotkanej u Łukasza („Mężowie 
galilejscy”) używa Sokrates w Apologii Platona. Już te 
przykłady wskazują na wykształcenie Łukasza. 

Pomiędzy danymi Ewangelii na temat Wniebowstą-
pienia, a tekstem Dziejów zachodzi – przy pierwszym 
rzucie oka – niezgodność, choć oba opisy wyszły spod 
pióra tego samego autora. W Ewangelii Łukasza czytamy: 
„Potem wyprowadził ich ku Betanii” (20, 50). W Dziejach 
zaś jest mowa, że Wniebowstąpienie miało miejsce na 
Górze Oliwnej – „wtedy wrócili do Jerozolimy z góry, 
zwanej Oliwną” (1, 12). Góra Oliwna leży niecały kilo-
metr od Jerozolimy, podczas gdy Betania znajduje się na 
południowym stoku Góry Oliwnej kilkaset metrów dalej 
(dokładnie 15 stadiów, czyli blisko 1800 m; por. J 11, 18). 
Gdzie zatem miało miejsce Wniebowstąpienie: w Betanii 
czy na samej Górze Oliwnej? 

Z pomocą przychodzi analiza języka. Użyte przez Łu-
kasza w Ewangelii greckie wyrażenie héos prós należy 
tłumaczyć jako „ku”, „w kierunku”. Tak więc Betania była 
nie celem wędrówki Jezusa z uczniami, ale ogólnym 
kierunkiem, więc: ich droga wiodła do Betanii przez 
Górę Oliwną.

Czytanie II (Ef 1, 17–23)
By uchwycić główną myśl tego czytania, trzeba przy-

pomnieć, że w kontekście poprzedzającym bezpośred-
nio ten tekst zamieścił apostoł hymn o tajemniczym 
Bożym planie zbawienia wszystkich ludzi. Teraz zaś, 
przedstawiwszy Efezjanom ów zachwycający plan 
zbawczy, Paweł prosi Boga, by adresaci jego listu wnik-
nęli i rozpoznali zbawcze Boże działanie. Prosi dla nich 
o „ducha mądrości”, prosi o „światłe oczy dla serca”. 
Jest to typowy semityzm. Semici bowiem przez serce 
określali całe życie wewnętrzne człowieka, serce było 
siedliskiem poznania.

Ewangelia (Mt 28, 16–20)
W przepięknym, pełnym mocy i dostojeństwa za-

kończeniu Ewangelii Mateuszowej zwróćmy uwagę 
na słowo – dobrze nam znane: „nauczajcie”. Świad-
kowie słów i wydarzeń zbawczych mają iść i nauczać. 
W owym „nauczajcie” interpretatorzy widzą głębokie 
znaczenie. Greckie metheteusate użyte w tym miej-
scu znaczy: „czyńcie sobie uczniów, zjednujcie sobie 
uczniów”. Dorzućmy: nie tylko wykładem doktryny, ale 
nade wszystko świadectwem osobistego życia i zaan-
gażowania. Osobiste świadectwo jest – a Mateusz to 
uwydatnia – najistotniejszym elementem posłannic-
twa chrześcijanina. Świadectwo to składać ma uczeń 
Chrystusowy, mając za jedyną moc i siłę zapewnienie 
Mistrza i Pana: „Ja jestem z tobą” – „jestem z wami 
przez wszystkie dni”.

Uroczystość Zesłania Ducha Świętego 
– 8 VI

Czytanie I (Dz 2, 1–11)
W trzecim miesiącu roku – Siwan (nasz maj – czer-

wiec), w siedem tygodni po święcie Paschy obchodzono 
w Izraelu święto Tygodni (Wj 34, 22; Pp 16, 9) zwane też 
świętem Żniw (Wj 23, 16) albo Pierwocin (Lb 28, 26). 
Zhellenizowani Żydzi aleksandryjscy, mówiący po grecku, 
nazwali to święto: „Dzień Pięćdziesiątnicy” (gr.: Penteko-
ste hemera) albo krócej: „Pięćdziesiątnica”. Celem święta 
było podziękowanie Bogu za zbiory. Święto Tygodni czyli 
Żniw należało – oprócz święta Paschy – Przaśników – 
(w pierwszym miesiącu roku – Nisan) i święta Namiotów 
albo Kuczek (w siódmym miesiącu – Tiszri) – do najważ-
niejszych świąt izraelskich. Na święto Zbiorów (Tygodni) 
Żydzi mieszkający na terenie Palestyny zobowiązani byli 
pielgrzymować do świątyni jerozolimskiej. Przybywali 
też tłumnie na to święto Żydzi z diaspory, żyjący w kra-
inach nawet tak odległych jak: Libia i Cyrena, Media czy 
Mezopotamia. W Dniu Pięćdziesiątnicy składano Bogu 
dwa chleby z nowej mąki oraz 13 zwierząt – siedem 
jednorocznych jagniąt, cielę, dwa baranki, dwa barany 
i kozła (por. Kpł 23, 17–19).

Wyrazem wdzięczności Bogu za płody roli były też 
uczty, jakie urządzano w Dniu Pięćdziesiątnicy, zapra-
szając na nie wdowy i sieroty, ubogich i nieszczęśliwych. 
Jeden z przepisów związanych ze świętem nakazywał 
też pozostawienie części zbiorów dla biednych i nic nie 
posiadających. Głosił on: „Nie powinieneś żąć aż do 
krańców twojego pola i nie powinieneś urządzać zbiorów 
swojego żniwa aż do końca… ubogiemu winieneś coś zo-
stawić (Kpł 19, 9–10). W Dniu Pięćdziesiątnicy, w którym 
rozważano także zawarcie Przymierza na Synaju i otrzy-
manie Dziesięciu Przykazań (Wj 19, 1n), ukonstytuował 
się Nowy Lud Boży – Kościół.
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Czytanie II (1 Kor 12, 3b–7.12–13)

Młoda gmina koryncka po wyjeździe Pawła przeżywała 
różne trudności. Podział na stronnictwa (Apollona, Pawła, 
Kefasa), szukanie sprawiedliwości przed trybunałami 
pogańskimi, swoboda obyczajów – oto niektóre tylko 
przyczyny napisania przez Pawła Pierwszego Listu do 
Koryntian (w 56 r. z Efezu). W Liście tym znalazły się też 
odpowiedzi w różnych doniosłych sprawach, o które 
zapytywali Koryntianie: w kwestii małżeństwa i dziewic-
twa, spożywania mięsa z ofiar składanych pogańskim 
bożkom i porządku na zebraniach liturgicznych. Jednym 
z newralgicznych punktów, który wprowadzał niepokój 
w młodej gminie, była sprawa darów i posług we wspól-
nocie miejscowego Kościoła korynckiego. 

Przeciwstawiano sobie wzajemnie różne dary i łaski 
Ducha Świętego, jak dar wykładania nauki objawionej, 
dar uzdrowienia, łaskę heroicznej wiary, dar prorokowa-
nia, rozpoznawania prawdy, mówienia różnymi językami 
czy ich rozumienia. Na tle owych posług, umiejętności 
i specjalnych łask Bożych powstawały między Koryntiana-
mi wzajemne zawiści, spory i niechęci. Paweł przypomina 
im, że są jednym Ciałem i że wszystko dobro działa w nich 
i przez nich jeden i ten sam Duch, „sprawca wszystkiego 
we wszystkich”.

Ewangelia (J 20, 19–23)
„Wieczorem owego pierwszego dnia tygodnia” – to 

znaczy w pierwszy dzień po szabacie, czyli w niedzielę, 
w dniu swego Zmartwychwstania ukazał się Chrystus 
zgromadzonym w Wieczerniku apostołom. To już piąte 
pojawienie się (chrystofania) Pana w tym dniu. O świcie 
ukazał się Marii Magdalenie (J 20, 14–17) i niewiastom 
(Mt 28, 9–10), potem Piotrowi (Łk 24, 33–35, 1 Kor 15, 4), 
po południu dwóm uczniom w drodze do Emaus (Łk 24, 
13–32). A potem wieczorem ukazuje się zebranym apo-
stołom, którzy z obawy przed prześladowaniami Żydów, 
zaryglowali drzwi domu i byli pełni smutku. I oto, choć 
wejście było zamknięte, wszedł i ukazał się Pan. Łukasz 
opisując tę scenę powiada, że uczniowie „z radości jesz-
cze nie wierzyli” (Łk 24, 41). 

Chrystus odzywa się do nich formułą uroczystego 
hebrajskiego pozdrowienia: „Pokój wam”. Powitanie 
to nabiera specjalnego wyrazu, gdy pamiętamy, że 
w mowie pożegnalnej na Ostatniej Wieczerzy Chry-
stus zostawił uczniom pokój jako swój najwyższy dar, 
mówiąc: „Pokój zostawiam wam, pokój mój wam daję” 
(J 14, 27; 16, 33). Zebrani otrzymują apostolską misję 
odpuszczania grzechów. Misja ta zakotwiczona jest 
w misji samego Chrystusa, który też został posłany 
przez Ojca. 

Tradycja chrześcijańska upatruje w tych słowach usta-
nowienia tajemnicy odpuszczania grzechów. Te właśnie 
słowa Chrystusa znalazły się w definicji dogmatycznej 
Soboru Trydenckiego (1545–1563) na temat sakramentu 
pokuty (Denz., n. 913).

Uroczystość Najświętszej Trójcy 
– 15 VI

Czytanie I (Wj 34, 4b–6.8–9)
W czasie wędrówki z Gessen (z Egiptu) do Ziemi Obie-

canej (Zajordanie) lud wybrany sprzeniewierzył się Bogu 
i odstąpił od Przymierza. Izraelici ulali ze złota posąg ciel-
ca, któremu zaczęli oddawać cześć. Było to pod Synajem, 
gdzie Bóg zawarł z nimi Przymierze. Krótka więc była 
wierność Izraelitów wobec swego Pana. Bóg przebacza 
jednak narodowi odstępstwo, okazując swoje wielkie 
miłosierdzie. Następuje odnowienie Przymierza.

Pierwsze czytanie podkreśla prawdę, że Bóg jest Bo-
giem łaskawym, miłosiernym i przebaczającym. Już 
w Starym Testamencie Bóg ukazuje się jako Zbawca miło-
sierny. Warto o tym pamiętać, gdyż często nauka o Bogu 
Starego Testamentu bywa odczytywana jednostronnie, 
ukazując Go jako straszliwego sędziego, karzącego nie-
wierność swego ludu. Bóg w całej historii zbawienia 
ukazuje się przede wszystkim jako Ojciec. Oczywiście, 
miłość Boża wobec nas okazała się najpełniej w Nowym 
Testamencie, w zesłaniu Syna, który nas zbawił.

Czytanie II (2 Kor 13, 11–13)
Zakończenie drugiego listu św. Pawła do Koryntian. 

Zgodnie z zasadami epistolografii starożytnej znajdują 
się w nim polecenia, pozdrowienia i życzenia. Ostatnie 
zdanie jest formułą pozdrowienia, którego używały 
pierwsze gminy chrześcijańskie. Zostało ono przywró-
cone w odnowionych obrzędach liturgii eucharystycz-
nej. Tekst ten jest świadectwem wiary pierwotnego 
Kościoła w Trójcę Przenajświętszą. Ambrozjaster, pisarz 
chrześcijański (IV/V w.) stwierdza, iż znajdujemy w tym 
fragmencie „streszczenie całej nauki o Bogu w Trójcy 
Jedynym”.

Ewangelia (J 3, 16–18)
Pogarda dla świata, której niejednokrotnie ulegali 

chrześcijanie, obca jest duchowi Chrystusowej Ewangelii. 
Biblia ukazuje świat jako przejaw mądrości i dobroci 
Bożej. Szczególnie w psalmach spotykamy się często 
z pochwałą świata oraz podziwem dla jego wspaniałości 
i harmonii (Ps 8; 19; 104). Biblia ukazuje świat jako dzieło 
niedokończone, oddane człowiekowi, by przez swój twór-
czy wysiłek kontynuował Boże dzieło stworzenia. Świat 
został dany człowiekowi jako zadanie. Przeżywając tę 
prawdę wołał autor Psalmu 8 w dziękczynnym uniesie-
niu: „Panie, Ty obdarzyłeś człowieka władzą nad dziełami 
rąk Twoich, położyłeś wszystko pod jego stopy. O Panie, 
Panie nasz, jak przedziwne Twe Imię po wszystkiej ziemi 
(8, 1, 10). Tragedią świata jest jednak to, iż z wolnej woli 
człowieka grzech „wszedł na świat” (Rz 5, 12). Świat 
znajduje się również w mocy Złego (1 J 5, 19). Z miłości 
do świata Bóg posłał nań swojego Syna, „aby świat został 
przez niego zbawiony”. Chrystus zwyciężył zło i odnowił 
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świat. Zwycięża i odnawia nieustannie przez swoich 
wyznawców. Wielka jest w chrześcijaństwie godność 
człowieka, którego sam Bóg zaprasza do współpracy 
w dziele odnawiania świata. Doniosłe jest zadanie chrze-
ścijan w świecie, którzy przez świadectwo swojego życia, 
pracę i zaangażowanie, przyczyniają się do pełniejszego 
odnowienia i odkupienia wszechświata. 

Uroczystość Najświętszego Ciała 
i Krwi Pańskiej – 19 VI

Czytanie I (Pwt 8, 2–3.14–16)
Manna, o której wspomina dwukrotnie pierwsze czy-

tanie, była zapowiedzią nowotestamentalnej Euchary-
stii. Dziś wiemy, iż manna była zjawiskiem naturalnym. 
W konkretnej jednak sytuacji zjawisko to słusznie zinter-
pretowane zostało jako przejaw szczególnej Bożej opieki. 
Cudowne jest to, iż właśnie w czasie wędrówki, na trasie 
swego przejścia natrafiali Izraelici na miejsca występo-
wania mannonośnego krzewu. Poprzez przedziwny splot 
wydarzeń naturalnych Bóg niejednokrotnie – przykłady 
każdy mógłby przytoczyć z własnej biografii – przema-
wia do człowieka. Podobnie i przez mannę Pan okazał 
wędrowcom swoje miłosierdzie. Izraelici zobaczywszy 
podczas swojej wędrówki to przedziwne zjawisko przy-
rody, dotychczas im nieznane, zawołali po hebrajsku: 
man-hu – co to jest?, a to zawołanie utrwaliło się jako 
nazwa krystalicznej cieczy – „manna”. Tę żywiczną ja-
dalną wydzielinę tamaryszku, która stała się pokarmem 
Izraelitów, zbierają do dziś arabscy Beduini i spożywają 
jako nadzwyczaj bogaty w witaminy pokarm. T. Boden-
heimer – kierownik naukowej ekspedycji na półwysep 
Synaj w latach trzydziestych naszego wieku po obserwa-
cji zjawiska „manny” zanotował: „Krystaliczne ziarenko 
manny ma swoistą słodycz. Jego smak da się porównać 
przede wszystkim ze scukrzonym miodem pszczelim”. 
Tak to współczesne naukowe badania potwierdzają 
dokładność biblijnej relacji. 

Manna to zjawisko całkiem naturalne. Przedziwne 
jednak było jej występowanie na trasie pochodu Izraeli-
tów do Ziemi Obiecanej. Gdyby nie manna, wędrowcom 
groziłby głód. Słusznie zatem mniemali uciekinierzy, że 
w zjawisku tym widoczna była specjalna opieka Boża 
nad nimi. Bóg posłużył się roślinami, które przecież i tak 
są dziełami Jego mądrości, do przeprowadzenia swych 
planów wobec wybrańców. Pan Bóg w podobny sposób 
działa i dziś. Rozglądajmy się pilnie, by w otaczających 
nas rzeczach i zjawiskach dostrzegać przemożne dzia-
łanie Opatrzności.

Czytanie II (1 Kor 10, 16–17)
 Spożywanie manny na pustyni i wody wyprowadzonej 

ze skały przez Mojżesza, o czym wspominało pierwsze 

czytanie, miało charakter typiczny, zapowiadało nową, 
inną rzeczywistość. Zapowiadało inny pokarm i napój. 
W Nowym Testamencie następuje realizacja owej zapo-
wiedzi, gdy pod postacią chleba i wina spożywamy Ciało 
i Krew Chrystusa. Apostoł bezwzględnie i bez niejasności 
stwierdza rzeczywiste istnienie Ciała i Krwi Chrystusa 
pod osłoną chleba i wina. „Kielich […] jest udziałem we 
Krwi […] Chleb […] jest udziałem w Ciele Chrystusa”. Rze-
czywisty Chrystus obecny jest w swoich wiernych przez 
Eucharystię w sposób dosłowny, jednoczy ich pomiędzy 
sobą. Łamany chleb Paweł nazywa „udziałem” (inne 
tłumaczenia mają: „uczestnictwem”) w Ciele Chrystusa. 
Użyty przez apostoła w tym miejscu termin koinonia 
posiada znaczenie niezwykle głębokie i znaczy więcej niż 
„udział”, „uczestnictwo” czy „partycypacja”. Zawiera on 
ideę dogłębnego zespolenia, istotowego zjednoczenia, 
wzajemnego przeniknięcia się. Nasza „wspólnota” jest 
najbliższa duchowi greckiego terminu koinonia. Zatem 
myśl tu wyrażoną niektórzy tłumacze oddają w sformu-
łowaniu: „Ponieważ jeden tylko jest chleb, dlatego to my 
wszyscy stanowimy jedno ciało, choć nas jest wielu”.

Ewangelia (J 6, 51–59)
Zakończenie wielkiej mowy na temat Eucharystii, 

którą Zbawiciel wygłosił w synagodze w Kafarnaum. 
W słowach niepozostawiających wątpliwości stwierdza 
Chrystus Pan tożsamość swego Ciała z Eucharystią. 
Słuchacze Jezusa nie mogąc pojąć tej nauki, opuścili 
zebranie w synagodze. Jak notuje nieco dalej Jan: „Odtąd 
wielu uczniów Jego wycofało się i już z Nim nie chodzi-
ło” (6, 66). Synagoga, o której wspomina ewangelista 
(wzmiankują ją też Mk 1, 23 i Łk 4, 33; 7, 5) odkryta 
została w latach 1905–1926. Ruiny zajmują obszar 24 
na 18 m. Badania wykazały, że w rumowisku owym 
znajdują się tylko fragmenty budowli współczesnej 
Chrystusowi, sama zaś synagoga, tak jak ją odkryto, 
zwłaszcza zaś zachowana kolumnada, pochodzi z II w. 
Wśród fragmentów architektonicznych, odnaleziono 
kamienie z wyrytymi figurami geometrycznymi, rośli-
nami, kwiatami, owocami i emblematami (np. gwiazda 
Dawida) hebrajskimi.

12 niedziela zwykła – 22 VI

Czytanie I (Jr 20, 10–13)
Prorok Jeremiasz działał na przełomie VII/VI w. Wów-

czas izrael popadł w całkowitą zależność od Nabucho-
donozora Babilońskiego, który złupił Palestynę, ludność 
deportował do Babilonii, a świątynię jerozolimską znisz-
czył. Izrael pozostał głuchy na nawoływania proroka do 
opamiętania się, dlatego spotkała naród zasłużona kara. 
Jeremiaszowe zachęty do pokuty i nawrócenia rodacy 
kwitowali drwinami i wzgardą, a nawet zasadzkami na 
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jego życie. Jeremiasz skarży się w przejmującej modlitwie 
Bogu na tych, którzy utrudniają mu jego misję w naro-
dzie: „Panie – woła prorok – Ty przenikasz nerki i serce”. 
„Nerki” – hebraizm oznaczający całe wnętrze człowieka, 
jego świadomość, jaźń najgłębszą i sumienie.

Czytanie II (Rz 5, 12–15)
Drugie czytanie to tekst bardzo ważny w nauce ka-

tolickiej. Świadczy o tym nie tylko liczba prac, jakie mu 
poświęcono, ale i to, iż dwukrotnie fragment ten znalazł 
się w definicji dogmatycznej Kościoła (por. Denz., n. 789). 
Jedna definicja głosi, że grzech Adama dziedziczymy 
przez zrodzenie (a nie przez proste tylko naśladownic-
two), że grzech ten tkwi w naszej ludzkiej naturze, stąd 
potrzebny jest chrzest. Drugie zaś nieomylne orzeczenie 
dogmatyczne przeciwstawia się ograniczeniu skutków 
grzechu pierworodnego do samego tylko Adama (jak 
chciał np. heretyk z IV/V w. Pelagiusz). 

Grzech Adama nie zaszkodził tylko Adamowi, ale ca-
łemu jego potomstwu, przeszedł na wszystkich ludzi. 
Przestępstwo pierwszego Adama przyniosło – powiada 
Paweł – potępienie. Dzieło drugiego Adama – Chrystusa 
przyniosło uwolnienie od potępienia, usprawiedliwienie 
dające życie. Wpływ Chrystusa na całą ludzkość jest 
nie tylko diametralnie różny od wpływu Adama, ale też 
i o wiele większy – „o ileż obficiej spłynęła łaska”. Pierwsze 
zdanie czytania to figura literacka, tak zwany anakolut 
– myśl niedokończona, która winna mieć postać: – jak 
– tak: Jak przez pierwszego Adama – tak przez drugie-
go Adama – Chrystusa. W anakolucie brakuje właśnie 
owego „tak”, drugiego członu porównania. Rozjaśnijmy 
myśl Pawłową. Przez pierwszego Adama grzech wszedł 
na świat, a przez grzech śmierć. Ona to przeszła na 
wszystkich ludzi. Natomiast przez drugiego Adama – 
Chrystusa powstajemy ze śmierci do życia, z potępienia 
do zbawienia. Tak więc jak przez Adama popadliśmy 
w śmierć, tak przez Chrystusa otrzymujemy życie.

Ewangelia (Mt 10, 26–33)
Fragment wielkiej mowy misyjnej, którą Chrystus 

wygłosił do Dwunastu po powołaniu ich na Apostołów. 
Zapowiedziawszy niechybne prześladowania, Chrystus 
zachęca wybranych do męstwa w ucisku. Przez wszystkie 
czasy te słowa Pana podtrzymują zastępy cierpiących 
dla królestwa Bożego. By nie zwątpili, Jezus pociesza 
uczestników swojej zbawczej misji przepowiednią 
o ostatecznym zwycięstwie Jego prawdy. „Co słyszycie 
na ucho, rozgłaszajcie na dachach” – to ewangeliczna 
próbka orientalnego kolorytu. Na Wschodzie dachy były 
płaskie – istniał zwyczaj, iż obwoływano z nich to, o czym 
chciano zawiadomić publiczność. As, to w czasach Chry-
stusa jedna z najmniejszych jednostek monetarnych. Na 
10 (później na 16) asów dzielił się denar. Na asa składały 
się cztery grosze zwane też kwadransami. Dwa szelążki 
wreszcie (najmniejsza moneta) stanowiły grosz.

Uroczystość Świętych Apostołów 
Piotra i Pawła – 29 VI

Czytanie I (Dz 12, 1–11)
Wspomniany przez Łukasza Herod – to Herod Agryp-

pa I, wnuk Heroda Wielkiego, siostrzeniec Heroda An-
typasa. Osadzony na judejskim tronie (41–44) przez 
rzymskie władze, znienawidzony przez swój naród. Dla 
poklasku wśród rodaków rozpoczął Agryppa prześla-
dowanie chrześcijan. Spowodowało ono rozproszenie 
jerozolimskich wyznawców Chrystusa poza granice Pa-
lestyny, m.in. do Antiochii nad Orontesem. To właśnie 
w Antiochii nazwano po raz pierwszy (ok. r. 43) uczniów 
Pańskich chrześcijanami. Jednym z pierwszych posunięć 
Agryppy było zamordowanie biskupa Jerozolimy – Jaku-
ba zwanego Starszym, brata Jana Apostoła. W święto 
Paschy nakazał też Herod uwięzić Piotra, który cudem 
został uwolniony. 

Niedługo jednak Agryppa prześladował Kościół. Krót-
kie, trzyletnie rządy (jeśli nie liczyć czterech lat, gdy był 
tylko tetrarchą) Agryppy skończyły się jego nagłą śmiercią 
w Cezarei Nadmorskiej, gdzie urządził widowisko na 
cześć Klaudiusza.

Czytanie II (2 Tm 4, 6–8.17–18)
Z więzienia mamertyńskiego w Rzymie pisze Paweł 

(67 r.) ostatni list do umiłowanego ucznia Tymoteusza, bi-
skupa Efezu. Apostoł przeczuwając zbliżającą się śmierć, 
ukazuje nam się jako człowiek związany głęboko z Chry-
stusem wspólnotą życia i krzyża. Apostoł z ufnością 
oczekuje wiecznej nagrody. 

Swą misję apostolską określa (por. Flp 3, 12–14) meta-
forami sportowymi – „w dobrych zawodach wystąpiłem, 
bieg ukończyłem”. 

Ewangelia (Mt 16, 13–19)
Słowa Zbawiciela o zmianie imienia, o fundamencie 

i kluczach odnoszą się do osoby Piotra. Ponieważ zaś 
władza nadana Piotrowi nie mogła wygasnąć w chwili 
śmierci, gdyż równałoby się to zniszczeniu fundamentu 
Kościoła, zatem słowa Zbawiciela muszą się odnosić 
w równej mierze do samego Piotra, jak i do wszystkich 
jego następców. Położona u stóp Termonu Cezarea rozbu-
dowana została na cześć Cezara Augusta przez tetrarchę 
Iturei i Trachonicji – Heroda Filipa, syna Heroda Wielkiego, 
w 2 r. przed Chrystusem. 

Na potężnej skale nad miastem wznosiła się wspaniała 
świątynia Augusta, wzniesiona przez Heroda Wielkiego, 
tzw. Augusteum. W literaturze pozanowotestamentalnej 
Cezarea Filipowa (w odróżnieniu od Cezarei Nadmorskiej) 
zwana jest częściej Cezarea Paneas. Przed założeniem 
Cezarei było tu hellenistyczne miasteczko Paneas po-
święcone bożkowi pól – Panowi, który obok miasta miał 
wielką – 329 m – grotę kultyczną.
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04.05 – 140-lecie Straży Pożarnej 
we Włocławku

4 maja, we wspomnienie św. Floriana patrona straża-
ków obchodziliśmy jubileusz 140-lecia powstania Straży 
Pożarnej w naszym mieście. Przypomnijmy, że pierw-
sza jednostka Straży Pożarnej powstała we Włocławku 
11 lipca 1874 r. Uroczystość rozpoczęła się sympozjum 
w Klubie Stara Remiza przy ul. Żabiej, skąd uczestnicy 
w asyście orkiestry dętej z Kowala przemaszerowali do 
bazyliki katedralnej. Tutaj o godz. 12.30 Pasterz Diecezji 
przewodniczył Mszy św., którą koncelebrowali ks. bp se-
nior Bronisław Dembowski i kapelani straży pożarnej na 
czele z ks. prał. Wojciechem Frątczakiem, diecezjalnym 
duszpasterzem strażaków. Wszystkich zebranych ser-
decznie powitał ks. prał. Radosław Nowacki, a homilię 
wygłosił ks. Zenon Rutkowski, kapelan straży pożarnej 
województwa kujawsko-pomorskiego.

Z ŻYCIA PARAFII maj
2014 13.05 – Sakrament bierzmowania 

w parafii katedralnej

We wtorek o godz. 17.00 w katedrze włocławskiej ks. bp 
Wiesław Mering przewodniczył Mszy św., podczas której 
młodzież z naszej parafii otrzymała sakrament bierzmo-
wania. Homilię wygłosił Pasterz Diecezji, apelując do 
młodych, aby umocnieni przyjętym sakramentem mężnie 
wyznawali wiarę i byli jej prawdziwymi obrońcami.

13.05 – Nabożeństwo fatimskie

Po Eucharystii o godz. 17.00 odbyła się procesja z figurą 
Matki Bożej Fatimskiej ulicami naszego miasta do klaszto-
ru ojców franciszkanów. Procesja zakończyła się modlitwą 
przed obrazem Matki Bożej Łaskawej Niezawodnej Nadziei 
w kościele ojców franciszkanów. 

18.05 – Koncert muzyki gospel

W niedzielę o godz. 16.00 rozpoczął się koncert w wy-
konaniu „Konin Gospel Choir”. Razem ze wspaniałymi 
gośćmi z Konina mogliśmy wspólnie uwielbiać śpiewem 
Pana Boga. 
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25.05 – Komunia rocznicowa

W niedzielę o godz. 12.30 dzieci z parafii, które rok temu 
po raz pierwszy w pełni uczestniczyły we Mszy Świętej, 
przeżywały Komunię św. rocznicową.

29–30.05 – Symbole ŚDM 
w bazylice katedralnej

We czwartek 29 maja Krzyż i Ikona ŚDM przybyły do 
naszej świątyni. Czwartkowy wieczór poświęcony był 
modlitwie o powołania kapłańskie i zakonne. W przygo-
towanie programów włączyły się wspólnoty zgromadzeń 
zakonnych z Włocławka. Młodzież z ZSK im. ks. Jana 
Długosza przygotowała piątkowy program słowno-mu-
zyczny. Peregrynacja Symboli ŚDM w naszej diecezji za-
kończyła się Mszą św. sprawowaną pod przewodnictwem 
Pasterza Diecezji ks. bp. Wiesława A. Meringa. 

Wykonawcy: 

Piotr Pałka – dyrygent chóru, orkiestry 
i producent muzyczny 

Anna Bystroń-Jajkiewicz – sopran
Marcin Jajkiewicz – wokal
Krakowska Orkiestra Kameralna „Dell’ Arte”
Chór „Voce Angeli” – Kraków
Diakonia muzyczna Ruchu Światło-Życie diecezji 
sandomierskiej
Schola dziecięca z par. św. Stanisława – Włocławek
Dzięcięcy Zespół Wokalny – Brześć Kuj. i Lubanie

19 czerwca 2014 Boże Ciało
czwartek, godzina 20:00 

Park Sienkiewicza, Włocławek
www.wloclawek-uwielbienie.com

Organizator:
Wydział Duszpasterstwa Ogólnego 

Kurii Diecezjalnej we Włocławku

Współorganizator:
Urząd Marszałkowski Województwa 

Kujawsko-Pomorskiego

Współudział:
Urząd Miasta Włocławek

Starostwo Powiatowe we Włocławku

Patronat Honorowy Darczyńcy Patronat medialny

Ordynariusz Diecezji Włocławskiej

J. E. Biskup Wiesław Alojzy Mering

Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego 

Piotr Całbecki
Prezydent Miasta Włocławek 

Andrzej Pałucki
Starosta Włocławski 

Kazimierz Kaca

Zespół WIARYGODNI: 
Małgorzata Szarek – wokal
Sebastian Iwanowicz – producent muzyczny, gitara
Grzegorz Urban – instrumenty klawiszowe
Filip Mazur – trąbka
Mirosław Żabski – saksofony
Tomek Dworakowski – puzon
Andrzej Solarski – giatra basowa
Krzysztof Kwiatkowski – perkusja
Tomasz Majewski – instrumenty perkusyjne

Wstęp wolny
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Kuria Diecezjalna we Włocławku

Run Chłodnia

Projekt jest współ� nansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 oraz ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego

27.05 – Jubileusze kapłańskie

Kapłani wyświęceni przed 25, 50 i 60 laty w diecezji 
włocławskiej przeżywali swoje jubileusze. Zgromadzeni 
w bazylice katedralnej we Włocławku sprawowali Mszę 
św. pod przewodnictwem ks. bp. Wiesława A. Meringa. 



22

1. Jan Paweł II urodził się:
a) w Krakowie; b) w Wadowicach; c) w Zakopanem

2. Pierwsza encyklika Jana Pawła II to:
a) Redemptor hominis; b) Redemptoris custos; c) Di-

ves in misericordia
3. Jan Paweł II ustanowił:

a) Światowy Dzień Młodzieży; b) Światowy Dzień 
Pokoju; c) Światowy Dzień Modlitw o Powołania

4. Jan Paweł II jako papież odwiedził włocławską katedrę:
a) 1 raz; b) 2 razy; c) w ogóle

5. Rodzeństwo Jana Pawła II to:
a) brat i siostra; b) dwóch braci; c) był jedynakiem

6. Poprzednikiem Jana Pawła II na Stolicy Piotrowej był: 
a) Paweł VI; b) Jan XXIII; c) Jan Paweł I

7. Podczas wędrówek z młodzieżą był nazywany:
a) stryjkiem; b) dziadkiem; c) wujkiem

8. Mszę prymicyjną sprawował w:
a) kaplicy św. Leonarda; b) archikatedrze; c) kościele 

mariackim

9. Praca doktorska Jana Pawła II dotyczyła pism:
a) św. Jana Apostoła; b) św. Jana Marii Vian-

neya; c) św. Jana od Krzyża

10. Jan Paweł II ustanowił święto:
a) Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapła-

na b) Miłosierdzia Bożego c) Najświętszej Maryi Panny 
Królowej Polski

11. Jan Paweł II odwiedził Ziemię Świętą:
a) w 2000 r.; b) w 1981 r.; c) wcale

12. Jan Paweł II pielgrzymował do diecezji włocławskiej:
a) w 1991 i 1999 r.; b) w 1987 i 1999 r.; c) w 1991 

i 2002 r.

13. Zawołanie Jana Pawła II – Totus Tuus – pochodzi 
z pism:
a) św. Tomasza z Akwinu; b) św. Ludwika Grignon 

de Montfort; c) św. Tomasza á Kempis
14. Jan Paweł II beatyfikował bp. Michała Kozala:

a) we Włocławku w 1991 r.; b) w Rzymie w 1999 r. 
c) w Warszawie w 1987 r.
15. Jan Paweł II jako biskup brał udział w:

a) Soborze Watykańskim I; b) Soborze Watykańskim II 
c) nie brał udziału
16. Jan Paweł II pielgrzymował do Rosji w:

a) 2000 r.; b) wcale; c) 1981 r.
17. Podczas mszy na lotnisku w Kruszynie Jan Paweł II 

koronował obraz:
a) Matki Bożej Nieustającej Pomocy z Kalisza-Niedź-

wiadów; b) Matki Bożej Ostrowąskiej; c) Matki Bożej 
Licheńskiej
18. W Muzeum Diecezjalnym we Włocławku znajduje się:

a) pastorał Jana Pawła II; b) pas Jana Pawła II; c) piu-
ska Jana Pawła II
19. Karol Wojtyła został wybrany papieżem:

a) 15 IX 1978; b) 16 X 1978; c) 16 X 1979

20. Po wyborze Jan Paweł II przemówił do zgromadzo-
nych na placu św. Piotra w języku:
a) łacińskim; b) polskim; c) włoskim

21. Jan Paweł II polecił wybudować w Watykanie:
a) kort tenisowy; b) basen; c) boisko piłkarskie

22. Jan Paweł II zmarł:
a) 5 IV 2004; b) 18 IV 2006; c) 2 IV 2005

23. Którego sportu nie uprawiał Jan Paweł II?
a) kajakarstwo; b) kolarstwo; c) narciarstwo

24. Jeden z dramatów Jana Pawła II opisuje postać:
a) św. br. Alberta Chmielowskiego; b) św. o. Maksy-

miliana Kolbe; c) św. s. Faustyny Kowalskiej
25. Święceń kapłańskich Karolowi Wojtyle udzielił:

a) abp Eugeniusz Baziak; b) kard. Stefan Wyszyński 
c) kard. Adam Stefan Sapieha
26. Podczas II wojny światowej Karol Wojtyła pracował w:

a) sklepie obuwniczym; b) urzędzie miasta; c) w ka-
mieniołomie
27. Brat Jana Pawła II był:

a) lekarzem; b) prawnikiem; c) wojskowym

UWAGA! 
– Tylko jedna odpowiedź jest prawidłowa.
– Rozwiązanie testu można znaleźć w numerze.

oprac. UH

Wielki test o Janie Pawle II – sprawdź, czy wiesz...
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Nowożeńcy:
• Marta Gęsicka / 
Bartłomiej Zalewski
• Katarzyna Bożena 

Błaszczyk / Bartosz Marcin 
Rzeczycki
• Ewelina Maria Kubijk / 

Maciej Grzegorz Koza
• Joanna Czajkowska / Timothy Towells
• Marta Paulina Gadalińska / Łukasz Jezierski

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

CZERWIEC

† Józef Kędzierski
† Wanda Słomczewska
† Henryk Ignasz
† Michalina Osińska
† Janina Ruminowicz
† Tadeusz Krajewski
† Janina Barbara Pankiewicz
† Zenon Witold Szparaga
† Weronika Pniewska

Zmarli:

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

Duszpasterze Parafii Katedralnej we Włocławku

• Mikołaj Bolesław Rzeczycki
• Zuzanna Michalina Wrzesińska

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

Ochrzczeni:

01. – Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego
 – Święcenia diakonatu pod przewodnic-

twem Pasterza Diecezji – godz. 16.00
02. – Koncert organowy, godz. 19.00
04. – Uroczyste obchody 25. rocznicy wybo-

rów 4 czerwca 1989 r. do sejmu i senatu 
w woj. kujawsko-pomorskim, godz. 11.00

06. – Święto Województwa Kujawsko-
Pomorskiego, poświęcenie i instalacja 
obrazu św. Jana Pawła II, godz. 11.00

07. – Pielgrzymka młodzieży na pola lednickie
 – 23. rocznica pielgrzymki Jana Pawła II do 

Włocławka
 – Nabożeństwo różańcowe (godz. 18.00) 

i Msza św. (godz. 18.30) w intencji zmar-
łych pacjentów hospicjum domowego 
Towarzystwa Opieki Paliatywnej

08. – Uroczystość Zesłania Ducha Świętego
 – Święcenia prezbiteratu pod przewodnic-

twem Pasterza Diecezji – godz. 15.00
09. – Święto Najśw. Maryi Panny, Matki Kościoła
 – Koncert organowy, godz. 19.00
10. – Wspomnienie bł. Bogumiła, Biskupa, 

Patrona diecezji włocławskiej
12. – Święto Jezusa Chrystusa, Najwyższego 

i Wiecznego Kapłana
14. – Msza św. w 100. rocznicę urodzin 

i 20. rocznicę śmierci śp. Antoniego 
Wierzbickiego, długoletniego organisty 
katedralnego, godz. 12.00

  – Koncert Cappella Gedanensis, godz. 17.30
 – Wspomnienie bł. bp. Michała Kozala BM, 

patrona Miasta Włocławka, godz. 18.30
16. – Koncert organowy, godz. 19.00
19. – Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi 

Pańskiej, Msza św. z procesją, godz. 10.00
21. – Imieniny Pasterza Diecezji J.E. Ks. Bp. 

Wiesława Alojzego Meringa, godz. 11.00
23. – Dzień Ojca
27. – Uroczystość Najśw. Serca Pana Jezusa
 – Zakończenie roku szkolnego 

i katechetycznego 2013/2014, godz. 8.00
28. – Wspomnienie Niepokalanego Serca 

Najświętszej Maryi Panny
29. – Uroczystość Świętych Ap. Piotra i Pawła
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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

Katedra Włocławska

wstêp wolny
godz. 17:30

KONCERT
Zespół Muzyki Dawnej 
Cappella Gedanensis

14.06.2014


