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Z naucZania kościoła

Homilia
PaPieża FrancisZka

msza św. w rizal Park
manila (Filipiny), 18 i 2015 r.

„Dziecię nam się narodziło, Syn został nam dany” 
(Iz 9, 6). Szczególną radością jest dla mnie  świętowanie 
wraz z wami niedzieli Santo Niño [Dzieciątka Jezus]. Od 
samych początków obraz Najświętszego Dzieciątka Jezus 
towarzyszył rozprzestrzenianiu Ewangelii w tym kraju. 
Ubrany w szaty królewskie, ukoronowany i trzymają-
cy berło, cały glob oraz krzyż, wciąż nam przypomina 
o związku między królestwem Bożym a tajemnicą ducho-
wego dzieciństwa. Mówi nam o tym w dzisiejszej Ewan-
gelii: „Kto nie przyjmie królestwa Bożego jak dziecko, ten 
nie wejdzie do niego” (Mk 10, 15). Santo Niño [Dzieciątko 
Jezus] nadal nam głosi, że światło łaski Bożej zabłysło 
w świecie pogrążonym w ciemnościach, niosąc Dobrą 
Nowinę naszej wolności od zniewolenia i prowadząc nas 
ścieżkami pokoju, prawa i sprawiedliwości. Przypomina 
nam również Ono o naszym powołaniu, by upowszech-
niać królestwo Chrystusa na całym świecie.

W tych dniach mojej wizyty słyszałem, jak śpiewaliście 
pieśń: „Wszyscy jesteśmy dziećmi Bożymi”. O tym mówi 
nam Dzieciątko Jezus. Przypomina nam o naszej naj-
głębszej tożsamości. Wszyscy jesteśmy dziećmi Bożymi, 
członkami Bożej rodziny. Dziś święty Paweł powiedział 
nam, że w Chrystusie staliśmy się przybranymi dziećmi 
Bożymi, braćmi i siostrami w Chrystusie. Tym właśnie 
jesteśmy. To jest nasza tożsamość. Widzieliśmy piękny 
tego wyraz, kiedy Filipińczycy zgromadzili się wokół 
naszych braci i sióstr dotkniętych przez tajfun.

Apostoł mówi nam, że ponieważ Bóg nas wybrał, to 
zostaliśmy obficie pobłogosławieni! Bóg  „napełnił nas 
wszelkim błogosławieństwem duchowym na wyżynach 

niebieskich – w Chrystusie” (Ef 1, 3). Słowa te mają 
szczególny wydźwięk na Filipinach, bo są one pierwszym 
krajem katolickim w Azji; już to samo jest szczególnym 
darem Boga, błogosławieństwem. Ale jest to także powo-
łanie. Filipińczycy są powołani, by być w Azji wybitnymi 
misjonarzami wiary.

Bóg nas wybrał i pobłogosławił w konkretnym celu: 
abyśmy byli święci i nieskalani przed Jego obliczem 
(Ef 1, 4). Wybrał każdego z nas, abyśmy byli w tym świecie 
świadkami Jego prawdy i Jego sprawiedliwości. Stworzył 
On świat jako wspaniały ogród i zapragnął, abyśmy się 
nim opiekowali. Ale na skutek grzechu człowiek oszpecił 
to naturalne piękno; przez grzech człowiek zniszczył 
również jedność i piękno naszej ludzkiej rodziny, tworząc 
struktury społeczne, które utrwalają ubóstwo, ignorancję 
i korupcję.

Czasem, kiedy widzimy problemy, trudności i nie-
sprawiedliwości wokół nas, jesteśmy kuszeni, żeby się 
poddać. Wydaje się, że obietnice Ewangelii nie mogą 
być stosowane; że są nierealne. Ale Biblia mówi nam, że 
wielkim zagrożeniem dla planu Bożego wobec nas jest 
i zawsze było kłamstwo. Diabeł jest ojcem kłamstwa. 
Często ukrywa on sidła za pozorami wytworności, uro-
kami bycia „nowoczesnymi”, „jak wszyscy”. Rozprasza 
nas powabami ulotnych przyjemności, powierzchow-
nych rozrywek. W ten sposób trwonimy otrzymane od 
Boga dary bawiąc się gadżetami; marnotrawimy nasze 
pieniądze na hazard i picie; zamykamy się w sobie. Za-
pominamy, by nadal koncentrować się na rzeczach, które 
naprawdę się liczą. Zapominamy, by być wewnętrznie jak 
dzieci. Dzieci bowiem, jak nas naucza Pan, mają swoją 
własną mądrość, która nie jest mądrością świata. Dla-
tego właśnie przesłanie Dzieciątka Jezus jest tak ważne. 
Przemawia ono głęboko do nas wszystkich. Przypomina 
nam Ono o naszej najgłębszej tożsamości, o tym, do 
czego jesteśmy powołani jako rodzina Boża.

Santo Niño przypomina nam również, że ta tożsamość 
musi być chroniona. Dzieciątko Jezus jest opiekunem 
tego wspaniałego kraju. Kiedy przyszło na świat, Jego 
życie było zagrożone przez skorumpowanego króla. Sam 
Jezus musiał być chroniony. Miał On ziemskiego opie-
kuna: świętego Józefa. Miał ziemską rodzinę, Świętą 
Rodzinę z Nazaretu. W ten sposób przypomina nam On 
o znaczeniu ochrony naszych rodzin i tej większej rodziny 
jaką jest Kościół – rodzina Boża oraz świat – nasza rodzi-
na ludzka. Niestety dzisiaj rodzina musi być chroniona 
przed podstępnymi atakami i programami sprzecznymi 
z tym wszystkim, co uważamy za prawdziwe i święte, 
tym wszystkim, co jest najpiękniejsze i najszlachetniejsze 
w naszej kulturze.

W Ewangelii Jezus przyjmuje dzieci, obejmuje i je 
błogosławi. Także i naszym zadaniem jest ochrona, pro-
wadzenie i dodawanie otuchy naszym młodym, poma-
gając im w budowaniu społeczeństwa godnego swego 
wielkiego dziedzictwa duchowego i kulturalnego. Mu-
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simy zwłaszcza postrzegać każde dziecko jako dar, który 
należy przyjąć, umiłować i strzec. Musimy też zatroszczyć 
się o młodzież, nie pozwalając, aby została okradziona 
z nadziei i skazana na życie na ulicach.

To wątłe dziecko, potrzebujące opieki, przyniosło na 
świat Bożą dobroć, miłosierdzie i sprawiedliwość. Prze-
ciwstawiło się nieuczciwości i korupcji, będących dzie-
dzictwem grzechu i zatriumfowało nad nimi mocą krzyża. 
Teraz, pod koniec mojej wizyty na Filipinach, powierzam  
was Jemu, Jezusowi, który przyszedł między nas jako 

dziecko. Niech On uzdolni wszystkich umiłowanych 
mieszkańców tego kraju do wspólnej pracy, do opieki 
jednych nad drugimi, począwszy od waszych rodzin 
i wspólnot, budując świat sprawiedliwości, uczciwości 
i pokoju. Niech Santo Niño [Dzieciątko Jezus] nadal bło-
gosławi Filipiny i wspiera chrześcijan tego wspaniałego 
narodu w ich powołaniu, by byli świadkami i misjonarza-
mi radości Ewangelii w Azji i na całym świecie.

Proszę, módlcie się za mnie! Niech Bóg błogosławi 
was wszystkich!

Franciszek nawiedził sri lankę i Filipiny – migawki
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biskuP włocławski

Homilia
uroczystość objawienia Pańskiego

bazylika katedralna, 6 i 2015 r.
Drodzy moi Bracia i Siostry!

I oto, jak Polska długa i szeroka, w ponad 300 miastach 
mogliśmy dzisiaj obserwować chrześcijan, którzy chcą 
na zewnątrz, poza swoimi tylko sercami, ukazać radość 
płynącą z tego, że narodził się zapowiedziany Mesjasz. 

Wiecie, Siostry i Bracia, że Uroczystość Trzech Króli (tak 
mówimy w języku popularnym, w Kościele używamy 
terminu Uroczystość Objawienia Pańskiego) jest jednym 
z najstarszych świąt, jakie zna i praktykuje chrześcijań-
stwo? – poza niedzielą, bo niedziela była obchodzona 
jako dzień Zmartwychwstania od samego początku, ale 
bardzo szybko zaczęto czcić właśnie te wydarzenia, które 
dzisiaj z rozrzewnieniem wspominamy. 

Oto nowo narodzony w Betlejem, zapowiadany już 
w Starym Testamencie Mesjasz, okazuje się być Panem 
wszystkich. Wszystkim ludziom przynosi pokój, radość, 
sprawiedliwość, obiecuje szczęście. To dlatego dzisiej-
sze święto ma w sobie taką siłę, taką moc, że po jego 
odzyskaniu w ciągu ostatnich kilku lat, tak zupełnie 
spontanicznie, a równocześnie masowo, chrześcijanie 
ukazują tę swoją radość i szczęście. 

Z czego ono płynie, dlaczego ono jest aż tak radosne? 
Pewnie najpierw dlatego, że przypomina, iż Bóg nigdy nie 
jest zbyt łatwo osiągalny, że trzeba sporo trudu, niema-
łego wysiłku, żeby do Boga dotrzeć, żeby Go odnaleźć. 

Mówi jeden z największych umysłów Średniowiecza 
– św. Tomasz z Akwinu, że „jeżeli sądzisz, że znalazłeś 
Boga, to na pewno to nie jest Bóg”, że znalazłszy Boga 
trzeba nieustannie ku Niemu dążyć. To nie jest łatwa 
prawda! A my mamy taką pokusę, żeby uważać, że już 

wszystko wiemy, że już pełnia prawdy należy się właśnie 
każdemu z nas, że już nie musimy szukać, że już nie mu-
simy podejmować trudów. To nie jest myślenie ucznia 
Jezusa, dlatego ci Trzej Królowie są nam tak bliscy, bo 
przypominają, że dotarcie do Bożej prawdy wymaga ze 
strony człowieka podjęcia świadomego trudu i wielkiego 
wysiłku. Obyśmy zechcieli w to uwierzyć, że nigdy nie 
jesteśmy panami prawdy, że zawsze pozostajemy tylko 
w jej służbie. 

Ale ta dzisiejsza uroczystość uświadamia nam rów-
nież drugi, bardzo ważny, aspekt tego poszukiwania. 
Przecież ci Trzej Królowie, Trzej Mędrcy, Trzej Magowie 
– obojętnie jak ich nazwiemy – nie szukali na próżno. 
Człowiek nie jest skazany w swoim dążeniu ku Bogu na 
porażkę i na pustkę. Jeżeli zrobisz jeden krok w kierunku 
Boga, Bóg robi dziesięć kroków w twoją stronę. Czy to 
nie jest radosne przekonanie, czy to nie jest źródło ra-
dości, że w moich poszukiwaniach nie muszę obawiać 
się frustracji, że nie muszę obawiać się klęski?! Człowiek 
– mówił jeden z amerykańskich pisarzy – nie jest stwo-
rzony do klęski, ale do zwycięstwa. I tym zwycięstwem 
– jakby dopowiadam mu – jest nasza wiara. A więc 
drugi bardzo radosny i podnoszący na duchu aspekt 
dzisiejszego święta: nasze poszukiwania, chociaż nie 
wiadomo, kiedy się zakończą, to jednak oznaczają, że 
rzeczywistość Boga będzie nam dana twarzą w twarz – 
tak jak Mędrcom, którzy przybyli do nowo narodzonego 
Dziecka w Betlejem. 

Jest trzeci aspekt tej dzisiejszej uroczystości. Miesz-
kali daleko, w zupełnie innych kulturach, nie znali pism 
Starego Testamentu, niewiele wiedzieli o zapowiedziach 
danych przez proroków Narodowi Wybranemu, ale mieli 
w sobie tę dobrą ciekawość, dociekliwość, mieli w sobie 
to, co my nazywamy wiarą. Oni chcieli znaleźć, oni chcieli 
dotrzeć, dlatego byli gotowi do podjęcia trudów podróży, 
dlatego udali się na dwór Heroda, dlatego po pokonaniu 
swojej słabości dotarli przed oblicze Boga. 

Wiara nie jest czymś prostym, wiara jest trudną war-
tością, w której człowiek może albo ciągle wzrastać, albo 
pozostanie wartością, która się w nim „zwija” i zaczyna 
być karykaturą samej siebie. Dzieje się tak wtedy, kiedy 
człowiek zaczyna kłaniać się sobie, kiedy zapomina, że 
jedyne kłanianie, które nigdy go nie upokarza, to jest 
pokłon przed samym Bogiem. Ci przybywający do nowo 
narodzonego Dziecięcia uczeni – a dziecko w tamtej 
kulturze znaczyło bardzo niewiele – ci Mędrcy kłaniają 
się Jezusowi Chrystusowi, może nie wiedząc dokładnie 
i może jeszcze nie zdając sobie w pełni sprawy z tego 
wszystkiego, co się dzieje. Ale wiara to jest takie zaufanie 
Bogu, choć ona nie wyklucza wcale rozmaitych tajemnic, 
które między Bogiem a człowiekiem się dzieją. 

Ileż myśli, ile bogactwa, ile dobrych pouczeń kieruje 
dzisiaj do nas Ewangelia, którą przed chwilą usłyszeliśmy! 
Obyśmy zechcieli otworzyć na jej prawdy nasze umysły 
i nasze serca. Amen.
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kościół i świat

matka boża z lourdes
Objawienia w Lourdes miały miejsce w 1858 roku. 

W dniu 11 lutego 1858 roku 14-letnia Bernadetta Soubi-
rous po raz pierwszy zobaczyła Matkę Bożą. Tego dnia, 
wraz z siostrą i koleżanką, znalazła się w pobliżu groty 
w skałach Massabielle. 

Nagle uwagę Bernadetty zwrócił szum wiatru. Zoba-
czyła światłość wypełniającą grotę, z której wyłoniła się 
postać młodej kobiety. Rodzice podeszli do całej sprawy 
bardzo sceptycznie, tłumacząc Bernadetcie, że było to 
złudzenie. 

Te dziwne dla dziewczynki spotkania powtarzały się. 
Podczas trzeciego spotkania postać, którą Bernadetta 
nazywała Aquero, poprosiła, by dziewczynka przychodziła 
do groty przez 15 dni. 

Wieść o młodej wizjonerce szybko rozeszła się w oko-
licy. Grotę zaczęło odwiedzać wiele osób, czekając na 
Bernadettę i obserwując ją podczas objawień. Wiele 
osób było bardzo sceptycznych wobec owych zjawisk. 
Trzeba przecież pamiętać, że to wiek XIX, głoszący po-

chwałę rozumu i nauki, odrzucający wszystko, czego 
nie można wytłumaczyć. Trzeba też pamiętać, że rzecz 
miała miejsce we Francji, coraz bardziej manifestującej 
swoją laickość. Bernadetta była kilka razy przesłuchiwana 
przez komisarza policji i prokuratora, którzy zarzucając 
jej kłamstwo, grozili dziewczynce więzieniem. Jednakże 
wszystkie przeciwności dziewczynka przyjmowała z nie-
zwykłym spokojem i wielką ufnością, że to, co widziała 
i co słyszała, było prawdziwe i dobre.

Wszystkie objawienia, których było osiemnaście, 
przebiegały podobnie, a ich istotnym elementem była 
modlitwa różańcowa. Podczas tych spotkań ukazująca 
się Pani, o niezwykłej piękności, nawoływała do pokuty 
i modlitwy za grzeszników. Dnia 25 lutego Bernadetta 
usłyszała polecenie, by napić się wody ze źródła. Dziew-
czynka wydrążyła dołek w ziemi, w którym pojawiła się 
woda. Tak powstało źródło, którego woda ma charakter 
znaku i poprzez którą, za łaską Bożą, zostają uzdrowieni 
pielgrzymi. Od momentu wytryśnięcia źródełka zareje-
strowano 6784 przypadki niewytłumaczalnego odzy-
skania zdrowia po obmyciu się w jego wodzie; 67 z nich 
Kościół uznał oficjalnie jako cudowne.

Bernadetta prosiła kilkakrotnie, by piękna Pani, Aquero, 
wyjawiła swoje imię. Nastąpiło to 25 marca, w święto 
Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny. Postać powie-
działa wtedy: „Jestem Niepokalane Poczęcie” (Que soy 
era Immaculada Councepciou). 

Wyjawienie tego imienia miało zasadnicze znaczenie 
dla miejscowego proboszcza, który dotąd był sceptyczny 
wobec objawień. Postać z Groty Massabiellskiej była dla 
proboszcza żywym potwierdzeniem prawdy dogmatu 
o Niepokalanym Poczęciu, który zaledwie cztery lata 
wcześniej został ogłoszony przez papieża Piusa IX.

W styczniu 1862 roku komisja powołana przez biskupa 
z Tarbes ogłosiła dekret uznający, że „można dać wiarę” 
zjawiskom z Lourdes. Dwa lata później rozpoczęto bu-
dowę dużej świątyni, którą poświęcił arcybiskup Paryża 
podczas wielkiej uroczystości.

W 1864 r. rzeźbiarz Józef Hugo Fabisch, pochodzący 
z polskiej rodziny, podjął się wykucia figury Matki Bożej. 
Figurę ustawiono w grocie objawień Matki Bożej.

Dziś Lourdes to jedno z większych sanktuariów maryj-
nych na świecie. Rocznie odwiedza je około 6 milionów 
pielgrzymów, wśród których ogromna rzesza to ludzie 
chorzy.

W 1891 r. papież Leon XIII ustanowił święto Objawie-
nia się Matki Bożej z Lourdes, a w 1907 r. papież Pius X 
rozciągnął je na cały Kościół powszechny. 

Bernadetta wstąpiła w 1866 r. do klasztoru Notre 
Dame de Nevers i tam zmarła na gruźlicę w 1879 r. 
w wieku 35 lat. Pius XI w roku 1925 ją beatyfikował, 
a w 1933 r. – kanonizował. Jej wspomnienie obchodzimy 
16 kwietnia.

W 1993 roku Jan Paweł II ustanowił i związał ze świę-
tem Matki Bożej z Lourdes – Światowy Dzień Chorego.
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Dzień życia konsekrowanego

Święto Ofiarowania Pańskiego podkreśla pierwszeń-
stwo Boga w życiu i o tym przypominają nam osoby życia 
konsekrowanego – piszą polscy biskupi w liście pasterskim 
z okazji Dnia Życia Konsekrowanego. 2 lutego Kościół 
obchodzi go już po raz 19. Ma on charakter szczególny, 
ponieważ przypada w ogłoszonym przez ojca świętego 
Franciszka roku poświęconym życiu konsekrowanemu.

Tegoroczny Dzień Życia Konsekrowanego wpisuje się 
w obchody trwającego pod hasłem „Ewangelia, proroc-
two, nadzieja – życie konsekrowane w Kościele dzisiaj” 
Roku Życia Konsekrowanego. Biskupi podkreślają, że choć 
stan życia konsekrowanego nie jest częścią hierarchicznej 
struktury Kościoła, to trudno go sobie wyobrazić bez osób 
konsekrowanych i ich charyzmatów. Zwracają też uwagę 
na życie wspólnotowe, jakie charakteryzuje większą część 
osób konsekrowanych, a które jest „szkołą komunii”. Cho-
dzi tu nie tylko o jedność wewnątrz wspólnot zakonnych, 
ale i poza nimi, co ma wyraz m.in. w działalności domów 
rekolekcyjnych prowadzonych przez osoby konsekrowa-
ne, z których korzystają również świeccy.

Za papieżem Franciszkiem polski Episkopat dostrzega 
również jedność życia konsekrowanego i rodzin. Bisku-
pi zwracają uwagę na to, że doświadczenie zdrowych, 
opartych o żywą wiarę, relacji w rodzinie staje się później 
fundamentem dojrzałego życia konsekrowanego. 

Dzień Życia Konsekrowanego ustanowił w 1997 r. Jan 
Paweł II. Jest to dzień pamięci o osobach, które ofiarowały 
swoje życie Panu Bogu. Zakonnicy, zakonnice i inne osoby 
konsekrowane odnawiają w tym dniu swoje śluby, a w ko-
ściołach zbierane są datki na rzecz zakonów klauzurowych.

Diecezjalny Dzień Życia Konsekrowanego
2 lutego 2015 r.

Bazylika Matki Bożej Bolesnej Królowej Polski 
w Licheniu

Msza św. pod przewodnictwem Pasterza Diecezji 
– godz. 12.00 

światowy Dzień chorego

Światowy Dzień Chorego jest obchodzony od 1993 r. 
Święty Jan Paweł II ustanowił go 13 maja 1992 r., w rocz-
nicę zamachu na pl. św. Piotra, wyznaczając na obcho-
dy wspomnienie Najświętszej Maryi Panny z Lourdes, 
11 lutego. Co kilka lat odbywają się uroczyste centralne 
uroczystości. 

Tegoroczny Światowy Dzień Chorego obchodzimy 
pod hasłem: „Niewidomemu byłem oczami, chromemu 
służyłem za nogi” (Hi 29, 15). Papież Franciszek podjął 
medytację w swoim orędziu w perspektywie mądrości 
serca (sapientia cordis). Zwrócił uwagę, że:

– Mądrością serca jest służba bliźniemu.
– Mądrość serca to trwanie przy bliźnim.
– Mądrość serca to wyjście poza siebie ku bliźniemu.
– Mądrość serca oznacza być solidarnym z bliźnim 

bez osądzania go.
Papież zwrócił też uwagę na to, że „świat, w którym 

żyjemy, zapomina niekiedy o szczególnej wartości, 
jaką ma czas spędzony przy łóżku chorego, gdyż jest 
się pochłoniętym przez pośpiech, nawał obowiązków, 
rzeczy do wykonania i w ten sposób łatwo zapomina 
się o wartości bezinteresownej opieki nad bliźnim. 
U źródeł takiej postawy jest często letnia wiara, która 
zapomniała o słowach Pana: „Wszystko to Mnieście 
uczynili” (Mt 25, 40)”.

Modlitwa o pomoc w cierpieniu
Jezu, Mistrzu cierpiących, naucz nas modlić się jak 

Ty, o oddalenie cierpienia, a gdy wolą Bożą jest, byśmy 
cierpieli – wspieraj nas i ucz przyjmować je, znosić 
i ofiarować dla większej Chwały Bożej i dla dobra 
wszystkich cierpiących. Amen.

Matko Boża Bolesna uproś nam męstwo w cierpieniu. 
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Dążąc do miłości doskonałej

Perfectae caritatis to dokument Soboru Watykańskiego II mówiący o o przystosowanej odnowie życia zakonnego. 
Został podpisany przez Pawła VI w dniu 28 X 1965 r. To jeden z krótszych dokumentów soboru (25 punktów). Podej-
muje treści dotyczące życia konsekrowanego zaznaczone w Konstytucji dogmatycznej o Kościele Lumen gentium. 

Już od początku byli w Kościele 
zarówno mężczyźni jak i niewiasty, 
którzy chcieli przez praktykę rad 
ewangelicznych z większą swobo-
dą iść za Chrystusem i wierniej Go 
naśladować, prowadząc na swój 
sposób życie Bogu poświęcone. 
Wielu spośród nich, z natchnienia 
Ducha Świętego, prowadziło życie 
pustelnicze lub tworzyło rodziny 
zakonne, które Kościół chętnie ob-
jął swą powagą i zatwierdził. W ten sposób, zgodnie 
z zamiarem Bożym, powstała przedziwna rozmaitość 
wspólnot zakonnych, która wydatnie przyczyniała się 
do tego, że Kościół jest nie tylko przysposobiony do 
wszelkiego dobrego dzieła (por. 2 Tm 3, 17) i gotowy do 
wykonywania posługi celem budowania Ciała Chrystusa 
(por. Ef 4, 12), lecz także okazuje się ozdobiony różnymi 
darami swoich dzieci, jak oblubienica strojna dla męża 
swego (por. Ap 21, 2), przezeń też daje się poznać wie-
loraka mądrość Boża (por. Ef 3, 10) (PC, n. 1).

* * *
Ci, co się zobowiązują spełniać rady ewangeliczne, 

niech przede wszystkim szukają i miłują Boga, który 
pierwszy nas umiłował (por. 1 J 4, 
10), i niech się starają we wszyst-
kich okolicznościach prowadzić 
życie ukryte z Chrystusem w Bogu 
(por. Kol 3, 3), z czego wypływa 
i doznaje bodźca miłość bliźniego 
dla zbawienia świata i budowania 
Kościoła. Miłość ta ożywia także 
samą praktykę rad ewangelicznych 
i kieruje nią (PC, n. 6).

* * *
Czystość podjętą „dla Królestwa 

niebieskiego” (Mt 19, 12), którą ślu-
bują osoby z konne, należy cenić 
jako niezwykły dar łaski. Ona bo-
wiem w szczególny sposób daje 
wolność ludzkiemu sercu (por. 
1 Kor 7, 32–35), by bardziej rozgo-
rzało miłością do Boga i wszystkich 
ludzi, dlatego czystość jest osobli-

wym znakiem dóbr niebieskich 
i bardzo odpowiednim środkiem, 
który ułatwia osobom zakonnym 
ochocze poświęcenie się służbie 
Bożej i dziełom apostolstwa (PC, 
n. 12).

* * *
Dobrowolne ubóstwo obrane dla 

naśladowania Chrystusa, którego 
jest ono znakiem dziś zwłaszcza 

bardzo cenionym, zakonnicy powinni pilnie praktykować, 
a w miarę potrzeby nawet w nowych formach je wyrażać. 
Dzięki niemu uczestniczy się w ubóstwie Chrystusa, który 
będąc bogaty, dla nas stał się ubogi, aby nas ubóstwem 
swym ubogacić (por. 2 Kor 8, 9; Mt 8, 20) (PC, n. 13).

* * *
Zakonnicy przez profesję posłuszeństwa poświęca-

ją całkowicie wolę swoją Bogu, jakby składając ofiarę 
z siebie, a przez to jednoczą się trwalej i bezpieczniej ze 
zbawczą wolą Boga. Stąd to za przykładem Jezusa Chry-
stusa, który przyszedł, aby pełnić wolę Ojca (por. J 4, 34; 
5, 30; Hbr 10, 7; Ps 39, 9), a „przyjąwszy postać sługi” (Flp 
2, 7) z tego, co wycierpiał, nauczył się posłuszeństwa (Hbr 

5, 8) – zakonnicy, pobudzeni przez 
Ducha Świętego, ulegają z wiarą 
przełożonym, zastępującym Boga, 
i pod ich kierownictwem oddają się 
posługiwaniu wszystkim braciom 
w  Chrystusie, jak sam Chrystus 
przez swą uległość dla Ojca słu-
żył braciom i oddał życie swoje na 
okup za wielu (por. Mt 20, 28; J 10, 
14–18) (PC, n. 14).

* * *
Życie wspólne na wzór Kościoła 

pierwotnego, w którym mnóstwo 
wierzących było jednym sercem 
i jedną duszą (por. Dz 4, 32), pod-
trzymywane nauką ewangeliczną, 
świętą liturgią, a zwłaszcza Eucha-
rystią – ma dalej trwać w modli-
twie i wspólnocie tego samego 
ducha (por. Dz 2, 42) (PC, n. 15).
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różaniec modlitwą kościołasól świętej agaty strzeże od ognia chaty
Imię Agata pochodzi z języka greckiego i znaczy tyle co „dobra”. Święta Agata miała pochodzić ze znakomitej 

rodziny, z Katanii, miasta na Sycylii, założonego jeszcze w czasach greckich w roku 729 przed narodzeniem Chry-
stusa, nad Morzem Śródziemnym, u stóp Etny, najwyższego czynnego wulkanu w Europie. Imię św. Agaty jest 
wymieniane w Kanonie rzymskim, czyli Pierwszej modlitwie eucharystycznej. Święta ta należy do czterech wielkich 
dziewic Kościoła, obok Łucji, Agnieszki i Cecylii. Jej wspomnienie obchodzimy 5 lutego.

Jako datę jej chrztu przyjmuje się rok 235. Po przyję-
ciu chrztu św. postanowiła, jak to było wówczas w po-
wszechnym zwyczaju wśród 
chrześcijańskich dziewcząt, 
żyć w stanie dziewiczym. We-
dług podania, miała wyróżniać 
się tak wielką urodą, że sam 
namiestnik Sycylii ofiarował 
jej swoją rękę. Święta odrzu-
ciła tę ofertę, czym wzbudzi-
ła nienawiść i chęć zemsty 
u rzymskiego dostojnika.

W tym to czasie cesarz De-
cjusz (249–251) rozpoczął jed-
no z wielkich prześladowań 
chrześcijan. Wśród aresztowa-
nych na Sycylii jako pierwsza 
znalazła się święta Agata. 
Namiestnik Kwincjan wszel-
kimi sposobami chciał złamać 
opór świątobliwej dziewicy. 
Najpierw obcięto jej piersi, 
a następnie wtrącono ją do 
lochu, gdzie poniosła śmierć, 
rzucona na rozżarzone węgle. 
Stało się to 5 lutego 251 roku. 

Ciało św. Agaty złożono 
poza miastem, zachowując 
w pamięci jej grób, nad któ-
rym z biegiem czasu powsta-
ła okazała bazylika. Relikwie 
świętej złożono w Katanii, 
a cała tamtejsza okolica czci ją 
jako swoją główną patronkę, 
zwłaszcza od ognia. Już w rok 
po śmierci, kiedy Katanię nawiedziła klęska wybuchu 
Etny, za wstawiennictwem Świętej, jak powszechnie 

Kolekta ze wspomnienia św. Agaty

Wszechmogący Boże, niech nam wyprosi Twoje miłosierdzie święta Agata, dziewica i męczennica, która 
podobała się Tobie dzięki męczeństwu i poświęconej Tobie czystości. Przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, 
Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen. 

wierzono, lawa zatrzymała się cudownie u wrót Katanii. 
Cud ten podziwiali nawet poganie, którzy w przerażeniu 

tłumnie biegli na jej grób, by 
polecić świętej swoje domy 
i dobytek.

W uroczystość jej narodzin 
dla nieba zaczęto błogosławić: 
wodę, sól, chleb.

W każdej chacie w Polsce 
musiała dawniej znajdować 
się sól św. Agaty, święcona 
w kościołach jako środek na 
wypadek pożaru i piorunów. 
Sól taką wrzucano w ogień, 
gdy wybuchł pożar, wrzuca-
no też chleb święcony w ten 
dzień. Chlebem i solą karmio-
no bydło, by uchronić je od za-
razy. Chleb jedzono też niekie-
dy przy bólu gardła. Kawałek 
takiego chleba wkładano do 
zboża siewnego jako środek 
chroniący przed myszami.

Od wieków św. Agatę czczo-
no jako patronkę zawodów 
mających kontakt z ogniem: 
giserów, kominiarzy, ludwisa-
rzy, odlewników, a także jako 
orędowniczkę w chorobach 
piersi i opiekunkę karmiących 
matek. Uważano ją również za 
wspomożycielkę w czasie po-
żarów spowodowanych przez 
uderzenie pioruna. Święconą 
sól wsypywano również do 

wykopu przy drążeniu studni lub przy jej czyszczeniu, 
co miało zapewnić wodzie czystość.
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święci cyryl i metody – Patronowie europy
Dzień 14 lutego w kalendarzu liturgicznym jest świętem Cyryla i Metodego – patronów Europy. Muszą go jed-

nak dzielić wspólnie ze św. Walentym, który w przeciągu kilkunastu ostatnich lat cieszy się znacznym wzrostem 
popularności z tej racji, że został uznany za patrona zakochanych.

Cyryl i Metody byli synami wyższego urzędnika ce-
sarskiego. Zarówno starszy – Metody, jak i młodszy – 
Cyryl, otrzymali staranne wykształcenie w najlepszych 
uczelniach imperium. Po zakończeniu edukacji Metody 
rozpoczął karierę świeckiego urzędnika, został nawet 
zarządcą prowincji, jednak około 840 roku wstąpił do 
klasztoru. Jego młodszy brat ukończył studia w Bizancjum 
i otrzymał święcenia kapłańskie, później pełnił zaszczytne 
obowiązki bibliotekarza w kościele św. Zofii w Konstanty-
nopolu, był sekretarzem patriarchy, wykładał w akademii 
cesarskiej, gdzie zasłynął erudycją i mądrością tak, że 
współcześni nadali mu zaszczytny przydomek Filozofa.

Około roku 863 bracia udali się do Księstwa Wielko-
morawskiego, zamieszkiwanego przez wiele ludów sło-
wiańskich Europy Środkowej. Wieźli Pismo Święte i teksty 
liturgiczne, które tłumaczyli na język słowiański, zapi-
sując je w stworzonym przez siebie alfabecie, genialnie 
dostosowanym do specyfiki języka, przyporządkowując 
jednemu dźwiękowi jeden znak graficzny. Wokół braci 
gromadzili się uczniowie, którzy jako pierwsi uczyli się 
sztuki pisania w rodzimym języku.

Po trzech latach Cyryl i Metody udali się do Rzymu, 
w Wenecji wzięli udział w dyspucie, odpierając zarzuty, 
że liturgię można sprawować tylko w trzech językach – po 
hebrajsku, grecku, łacinie. Cesarz Hadrian II zatwierdził 
słowiańskie księgi liturgiczne i polecił udzielić święceń 
towarzyszącym Cyrylowi i Metodemu uczniom. W Rzymie 
zmarł młodszy z braci. Metody został konsekrowany na 
biskupa starożytnej diecezji Panonii (tereny dzisiejszych 
Węgier), ale jego działalność została przerwana z powodu 
konfliktu z klerem niemieckim, pragnącym utwierdzić swe 
wpływy na terenach słowiańskich. Wskutek intryg został 

wtrącony do więzienia i uwolniony dopiero po dwóch la-
tach po osobistej interwencji papieża Jana VIII. Gdy nowy 
władca Moraw, Świętopełk, sprzeciwił się stosowaniu 
liturgii słowiańskiej i zakwestionował prawowierność 
biskupa, Metody udał się ponownie do Rzymu. Papież 
bullą Industriae tuae potwierdził wszystkie przywileje dla 
liturgii w języku słowiańskim. Uspokojony zatwierdzeniem 
dzieła przez Stolicę Apostolską Metody wrócił na tereny 
misyjne, gdzie do końca życia pracował nad przekładami 
Pisma Świętego, dzieł ojców Kościoła i ksiąg liturgicznych. 

Jan Paweł II listem apostolskim Egregiae virtutis 
z 31 grudnia 1980 roku ogłosił Świętych Braci z Sołunia 
(słowiańska nazwa Tessalonik) wraz ze św. Benedyktem 
współpatronami Europy. Strona z Ewangeliarza Ostromira, napisanego cyrylicą, ok. 1056–1057

Święci Cyryl i Metody,  Jan Matejko
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W pierwszych wiekach chrześcijaństwa Wielki Post 
obejmował tylko piątek i sobotę przed Niedzielą Zmar-
twychwstania. W III w. trwał już cały tydzień, a w IV w. 
osiągnął pułap czterdziestu dni na pamiątkę czterdzie-
stodniowego postu i kuszenia Jezusa na pustyni oraz 
czterdziestoletniej wędrówki Narodu Wybranego z Egiptu 
do Ziemi Obiecanej. Od zawsze czas postu nie obejmo-
wał niedziel. 

W VII w. za środę popielcową przyjęto środę przed szó-
stą niedzielą przed Wielkanocą. Wielkanoc natomiast od 
Soboru Nicejskiego w 325 r. obchodzona była w pierwszą 
niedzielę po pierwszej wiosennej pełni księżyca. 

Do reformy papieża Pawła VI z 1969 r. obowiązywało 
także Przedpoście, zwane Czasem Siedemdziesiątnicy, 
przygotowujące wiernych do przeżywania Wielkiego 
Postu. Zaczynało się ono dziewięć tygodni przed Wielka-
nocą i obejmowało trzy niedziele przed środą popielcową.  
Wielki Post rozpoczynał się od obrzędu posypania głów 
popiołem w środę popielcową. 

W czasie jego trwania obowiązywały liczne restrykcje 
dotyczące głównie odżywiania. Chleb maczano w oli-
wie lub smarowano powidłami, śledzie podawano bez 
śmietany. W szlacheckich dworach zamiast deserów 
podawano „wiekuiste ciasteczka”, biorące swą nazwę od 
długiego terminu przydatności. Damy stroiły się w biżute-

rię z ciemnych kamieni: agatu, onyksu, oprawionych w sre-
bro, zamiast złota. Nie grano skocznych melodii, jedynie 
dumki i ballady, a i to przy specjalnych okazjach. Dzieci 
mogły bawić się jedynie podniszczonymi zabawkami, 
a wieczorem zamiast bajek czytano im żywoty świętych. 

W Wielkim Poście najważniejsze są przeżycia wewnę-
trze, gdyż czas ten ma służyć przygotowaniu do przeżycia 
świąt Wielkiej Nocy. W czasie trwania Wielkiego Postu 
w piątki odprawiana jest droga krzyżowa, nabożeństwo 
ukazujące przez czternaście stacji mękę i śmierć Chrystusa. 
Czasem dodaje się stację piętnastą – Zmartwychwstanie. 
W niektórych parafiach w ostatni piątek Wielkiego Postu 
drogę krzyżową odbywa się ulicami parafii. Przeżywanie 
Wielkiego Postu ubogacają również gorzkie żale. Waż-
nym wydarzeniem Wielkiego Postu są rekolekcje, których 
istotnym elementem jest sakrament pokuty i pojednania. 

Jednym z elementów owocnego przeżycia Wielkiego 
Postu są postanowienia wielkopostne. Nie jest ważne, 
na jak dotkliwe wyrzeczenia zdecyduje się człowiek. Naj-
ważniejsze, aby postanowienie było szczere, wynikające 
nie z obowiązku, ale z chęci lepszego przygotowania do 
spotkania z Bogiem w swoim sercu.

Wielki Post to czas pokuty i nawrócenia, w którym 
każdy otrzymuje od Boga szansę na poprawę życia i po-
stępowania zgodnie z zasadami, które zostawił nam 
Pan Jezus.

Wiktor Krużyński, kl. IIA, LZK

wielki Post – czas pokuty i nawrócenia
Wielki Post to okres poprzedzający najważniejsze w tradycji chrześcijańskiej święta Wielkiej Nocy. W Kościele 

katolickim obejmuje on czas od Środy Popielcowej do Wielkiego Czwartku. Jednak nie zawsze tak było. 

Chrystus w cierniowej koronie  Paul Peter Rubens, ok. 1612

Gorzkie żale – Hymn (fragment)

Żal duszę ściska, serce boleść czuje, 
gdy słodki Jezus na śmierć się gotuje; 
Klęczy w Ogrojcu, gdy krwawy pot leje, 
Me serce mdleje.
Pana świętości uczeń zły całuje, 
Żołnierz okrutny powrózmi krępuje, 
Jezus tym więzom dla nas się poddaje 
Na śmierć wydaje.
Zsiniałe przedtem krwią zachodzą usta, 
Gdy zbrojną żołnierz rękawicą chlusta; 
Wnet się zmieniło w płaczliwe wzdychanie 
Serca kochanie.
Bije, popycha tłum nieposkromiony 
Nielitościwie z tej i z owej strony, 
Za włosy targa; znosi w cierpliwości 
Król z wysokości.
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cierniowa korona
Podczas Męki na głowę Pana Jezusa rzymscy żołnierze włożyli koronę z cierni, drwiąc z Jego królewskiej godności. 

Cierniowa korona zrobiona była z dwóch gatunków roślin i wyglądała zupełnie inaczej, niż przedstawiali nam to 
malarze i rzeźbiarze w ciągu stuleci. Był to krąg wykonany z trzciny, a do niego dopiero doczepiano gałęzie z rózg 
kolczastych, co razem tworzyło rodzaj czapki z olbrzymich kolców, które oplatały całą głowę.

Niemal powszechnie przyjmuje się, że koronę ciernio-
wą dla Chrystusa upleciono z gałązek krzewu zizyphus 
vulgaris, będącego jedną z około 20 odmian ciernia 
(używanego w Palestynie najczęściej na opał), którego 
kolce dochodziły do 5 cm. Opinię tradycyjną, że miała 
ona kształt wieńca, daje przedstawienie cierniem ko-
ronowania na fresku z katakumb Pretextata z II wieku.

Żołnierze rzymscy, pilnujący skazanych na śmierć, mieli 
zwyczaj robienia sobie z nich przedmiotu różnych szy-
derstw i drwin. Ponieważ Chrystus był oskarżony między 
innymi o przypisywanie sobie tytułu króla żydowskiego, 
dla wyszydzenia jego godności wręczyli Mu „insygnia 
królewskie”, zamiast purpury – stary czerwony płaszcz 
żołnierski, trzcinę – mającą wyobrażać berło oraz koronę 
cierniową. Tak ucharakteryzowanemu Jezusowi składali 
szyderczy hołd – klękali, drwiąco go pozdrawiali jako 
króla, bili trzciną po głowie i pluli w twarz (por.: Mt 27, 
27–31; Mk 15, 16–20; J 19, 2–5).

Ewangeliści Marek i Mateusz ukazali Chrystusa jako 
króla boleści, cierpiącego nie tylko fizycznie, ale i moral-
nie, znoszącego hańbę poniżenia. Święty Jan natomiast 
pominął wszystko to, co ubliżałoby godności Chrystusa, 
a więc bicie trzciną po głowie, plucie w twarz, a także 
zdjęcie szat. Natomiast przedstawił Jezusa jako Króla, 
Mesjasza, który przyjął dla zbawienia ludzi wszystkie 
zniewagi i obelgi, uniżenie i cierpienie.

O koronie cierniowej Jezusa, wspomina biskup św. Pau-
lin z Noli, pisząc, że przechowywano ją najpierw w Jero-
zolimie, w bazylice na Syjonie. Około 1063 r. przeniesiono 
ja do Konstantynopola, gdzie stanowiła jeden z najcen-
niejszych skarbów władców Wschodu.

Przez pewien czas stanowiła ona zastaw u Wenecjan, 
od których wykupił ją Ludwik IX król Francji. W dniu 
11 sierpnia 1239 r. odbyło się uroczyste jej przeniesienie 
do Sens, a po tygodniu do Paryża, gdzie z relikwiami 
drzewa Krzyża Świętego i włóczni umieszczono ją w ka-
plicy pałacowej. W 1791 r., w obawie przed kradzieżą, 
przeniesiono koronę do Saint-Denis, a następnie do 
Bibliotheque Nationale w Paryżu.

Kolce korony cierniowej, oprawione w bogate reli-
kwiarze, znajdują się w wielu świątyniach świata, m.in. 
w Paryżu, Trewirze, Pizie, Rzymie.

W średniowieczu wyrazem kultu korony cierniowej 
było osobne święto Spinae Coronae Domini, z właściwym 
formularzem mszalnym i oficjum godzin kanonicznych 
oraz liczne modlitwy pozaliturgiczne, osnute na motywie 
korony cierniowej. Propagowali ten kult cystersi w całej 
Europie, a następnie dominikanie w nawiązaniu do uro-
czystości Znalezienia Krzyża Świętego.

Na początku XVII w. święto to obchodzono w piątek po 
pierwszej niedzieli Wielkiego Postu. W Polsce śladem tego 
kultu na początku XIV w. jest msza wotywna, występująca 
w śląskich księgach liturgicznych. W wyniku reformy pa-
pieża Piusa X święto to zostało zniesione. Kult prywatny 
cierniowej korony pozostał w pobożności wiernych.

Wspominając o innych relikwiach Męki Pańskiej, trzeba 
podkreślić, że ich autentyczność nie została stwierdzona 
naukowo, tak jak drzewa Krzyża Świętego czy Całunu tu-
ryńskiego. Oddawana jest im cześć w wielu świątyniach 
świata, choć nazwę relikwie należałoby ująć w cudzysłów 
nie mając wiarygodnych dowodów, że wszystkie pamiątki 
są autentyczne. Mogły być kiedyś potarte o te prawdziwe, 
co nie umniejsza ich wartości kulturowej.

Jan Uryga

Tak mogła wyglądać korona cierniowa

Relikwie cierniowej korony z katedry Notre-Dame w Paryżu
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biskup 
andrzej wołłowicz

Z DZiejów ParaFii

Urodził się 1 grudnia 1750 r. na Litwie. Był potom-
kiem znamienitego, choć w XVIII w. już zubożałego, 
rodu szlacheckiego pieczętującego się herbem Bogoria. 
Jego rodzicami byli Stanisław i Antonina Franciszka. 
Nie wiemy, gdzie pobierał nauki początkowe. Studia 
filozoficzne i teologiczne odbył w seminarium warszaw-
skim św. Krzyża, prowadzonym przez księży misjonarzy 
św. Wincentego à Paulo. Kolejnym etapem jego edukacji 
był Rzym, gdzie przebywał siedem lat. Był już wówczas 
kapłanem, ponieważ pełnił tam przez pewien czas obo-
wiązki rektora polskiego kościoła św. Stanisława.

Po powrocie do kraju związał się najpierw z diecezją 
płocką i przebywał na dworze biskupa płockiego Michała 
Poniatowskiego. Dzięki temu wszedł w 1773 r. do kapi-
tuły płockiej jako kanonik. W 1784 r. został kanonikiem 
kapituły warszawskiej. Był także proboszczem w Iłży. 
Pozostawał bliskim biskupowi M. Poniatowskiemu także 
wówczas, gdy ten został arcybiskupem gnieźnieńskim 
i prymasem. Podróżował z nim po Europie, a gdy powrócił 
z zagranicy, został przyjęty na dwór króla Stanisława 
Augusta Poniatowskiego, który wynagradzał go orderami 
i zaszczytami. Jednak zawiązanie w 1792 r. konfederacji 

Przeciw handlowi ludźmi

Dzień zwracający uwagę na proceder handlu ludźmi 
jest jedną z inicjatyw zorganizowanych w ramach trwa-
jącego Roku Życia Konsekrowanego. 

Będziemy ten dzień obchodzić w całym Kościele po-
wszechnym, 8 lutego 2015 r., w liturgiczne wspomnienie 
św. Józefiny Bakhity. Ta pochodząca z Sudanu święta jako 
dziecko została porwana i sprzedana do niewoli, w któ-
rej spędziła wiele lat. Po wykupieniu przez włoskiego 
konsula odzyskała wolność i wstąpiła do zgromadzenia 
Córek Miłości. 

Nie bądźmy obojetni na cierpienie i niesprawiedliwość!

8 lutego 2015 r.
Dzień modlitw, 

refleksji i działania 
przeciw handlowi ludźmi

Czy wiesz, że na świecie żyje 
27 milionów niewolników?

Nie bądź obojętny!!!
Nic nie możesz zrobić?

Zamień bezsilność w siłę modlitwy!

Wszelkie informacje i pomoc 
znajdziesz:

Stowarzyszenie PoMoc
www.po-moc.pl; 0048/ 32 255 38 69

Krajowe Centrum Interwencyjno-
-Konsultacyjne dla ofiar handlu ludźmi

www.KICIK.pl
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targowickiej, będącej spiskiem magnatów polskich za-
wiązanym pod auspicjami Rosji w celu obalenia reform 
Sejmu Czteroletniego i Konstytucji 3 Maja 1791 r., do 
której ostatecznie i król przystąpił, spowodowało, że 
Wołłowicz odsunął się od spraw publicznych, pozostając 
na probostwie. W 1795 r., po zrzeczeniu się probostwa, 
przybył do Warszawy, gdzie został archidiakonem tam-
tejszej kolegiaty.

Jako archidiakon warszawski od 7 XII 1815 r., na mocy 
delegacji arcybiskupa metropolity gnieźnieńskiego Igna-
cego Raczyńskiego, który  w latach 1806–1818 był także 
administratorem apostolskim diecezji warszawskiej, 
rządził diecezją warszawską , a poza tym także tą czę-
ścią archidiecezji gnieźnieńskiej, która pozostała pod 
zaborem rosyjskim, w Królestwie Polskim. Wkrótce te 
ziemie dawnej historycznej archidiecezji gnieźnieńskiej, 
mocą bulli Ex imposita nobis z 1818 r., weszły do nowo 
zorganizowanej diecezji włocławskiej, która we wspo-
mnianym dokumencie została nazwana także kaliską, 
a powszechnie była nazywana diecezją kujawsko-kaliską.

W czasie zmian organizacji diecezji na ziemiach 
polskich w 1818 r. jednym z pierwszych posunięć było 
mianowanie pierwszego arcybiskupa warszawskiego, 
którym został dotychczasowy biskup włocławski Fran-
ciszek Skarbek Malczewski. Kiedy 14 XII 1818 r. pisał on 
list pożegnalny z diecezją, adresowany na ręce kapituły, 
wiedział już, że na jego następcę był przewidziany archi-
diakon warszawski Andrzej Wołłowicz i dlatego radził, 
aby jego kapituła wybrała na wikariusza kapitulnego 
i administratora diecezji. Idąc więc za radą swojego 
dawnego ordynariusza, kapituła włocławska na posie-
dzeniu 24 XII 1818 r. wybrała na wikariusza kapitulnego 
i administratora diecezji Andrzeja Wołłowicza.

Przewidywania abp. Malczewskiego spełniły się. Otrzy-
mawszy prekonizację na biskupa 29 III 1819 r. (miał 
wtedy 69 lat), Wołłowicz przybył do Kalisza, który został 
wyznaczony na siedzibę biskupa diecezji włocławskiej, 
czyli kaliskiej, i stamtąd wystosował 4 lipca pierwsze 
swoje orędzie do diecezjan. Papież udzielił też biskupowi 
elektowi 22 uprawnień, aby diecezja mogła być normal-

nie zarządzana. Sakrę biskupią 
przyjął w Kaliszu, w kościele 
św. Mikołaja, 5 VII 1819 r. 
z rąk biskupa podlaskie-
go, a przedtem sufraga-
na włocławskiego, Felik-
sa Łukasza Lewińskiego, 
w asystencji sufragana 
warszawskiego z Łowi-
cza, Daniela Ostrow-
skiego i biskupa tytu-
larnego katalońskiego, 
opata z Lądu, Antoniego 
Raczyńskiego. Został też 
senatorem duchownym Królestwa Polskiego (kongre-
sowego) w 1819 r.

Biskup Wołłowicz kierował tylko trzy lata diecezją 
włocławską. W zakresie administracyjnym powołał do 
życia dwa konsystorze generalne: włocławski i kaliski 
oraz pomocniczy w Piotrkowie Trybunalskim. Utworzył 
(4 III 1819) cztery nowe dekanaty w tej części diecezji, 
która dawniej należała do archidiecezji gnieźnieńskiej. 
Powstały więc dekanaty w Kole, Piotrkowie Trybunalskim, 
Sieradzu i Wieluniu, zniesione natomiast zostały deka-
naty w Warcie, Rudzie i Wolborzu. Ponadto dekanaty, 
których w diecezji było 24, otrzymały nowe granice.

Pierwszy biskup kujawsko-kaliski rezydował, zgodnie 
z życzeniem władz, w Kaliszu. Odczuwał brak niższego 
kleru do asysty przy nabożeństwach. Ponieważ zda-
wał sobie sprawę, że nie zdoła przenieść seminarium 
duchownego z Włocławka do Kalisza, dlatego myślał 
o utworzeniu w Kaliszu drugiej takiej uczelni. Porozu-
miał się w 1820 r. z władzami rządowymi, które, zdaje 
się, były przychylne temu zamiarowi. Także i środowisko 
włocławskie, a więc seminarium i sufragan Józef Marceli 
Dzięcielski, jednocześnie oficjał włocławski, formalnie 
sprzeciwu nie wyrażali. Na urządzenie lokum seminarium 
w zabudowaniach pobernardyńskich w Kaliszu biskup 
Wołłowicz postanowił przeznaczyć sumę 16 tys. złp, które 
seminarium włocławskie miało w depozycie u miejsco-
wej kapituły. Początkowo kapituła była przeciwna wyda-
niu tej sumy, ale ostatecznie pieniądze te przekazano do 
Kalisza. Planu założenia tam seminarium duchownego 
bp Wołłowicz nie zdążył jednak zrealizować.

Był odznaczony Orderem Orła Białego oraz orderami 
Aleksandra Newskiego i św. Stanisława. 

Zmarł 9 marca 1822 r., w wieku 72 lat, i został pocho-
wany w podziemiach prezbiterium kolegiaty kaliskiej 
pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny (św. Józefa). 
W katedrze włocławskiej nie ma żadnego upamiętnienia 
tego biskupa, zresztą nie ma też żadnego przekazu, który 
by świadczył, że kiedykolwiek ją nawiedził.

Oprac. Kaz na podstawie: Włocławski słownik biogra-
ficzny, t. 4, Włocławek 2006, s. 188–189.Krypta w kolegiacie św. Józefa w Kaliszu

Herb Bogoria
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julian ursyn niemcewicz o katedrze włocławskiej...

„Władysławek, dziś przezwany Włocławkiem, po przenie-
sieniu około 1160 biskupstwa z Kruszwicy przez Honolda 
Włocha, naówczas biskupa, był ciągle stolicą biskupstwa 
kujawskiego i pomorskiego. Była to jedna z najobszerniej-
szych dyecezyi w dawnej Polsce. Dziś nawet, lubo biskupi 
utracili dochodu z odpadłych Prus i Pomorza, przecież 
niejaką zwierzchność nad duchowieństwem tamecznem 
utrzymywać zdają się. Stolicę tę znakomici zamieszkiwali 
mężowie: [Maciej i Zbylut] Golanczewski [Gołańczewski], 
Henryk książę lignicki, [Stanisław] Karnkowski, [Łukasz] 
Górka, [Jakub] Uchański, [Piotr] Tylicki, [Andrzej] Lipski, 
[Maciej] Łubieński, [Maciej] Pstrokoński.

Kościół piękną jest starożytną budowlą, nie uderza jed-
nak ni pięknością rzeźby, ani też malowań. Wiele w nim 
nagrobków biskupów i kanoników kujawskich widzieć 
można. Nie wiem co się z dawniejszemi stało; dziś naj-
starsze są od r. 1503, to jest Jana Łaskiego, wystawiony 
przez biskupa [Krzesława] Kurozwięckiego, i kanonika 
Jana Sokołowskiego z Wrząsa [powinno być: z Wrzącej]. 
Najdawniejszym podobno kościoła tego zabytkiem jest 

pulpit dębowy z wyrzynaniami XIII wieku; dlatego, że nie 
kusił chciwości niczyjej, ocalał. 

Po kilkakroć świątynia ta i miasto przez najezdców 
zniszczonemi były; a najprzód w r. 1229 przez Świętopeł-
ka, książęca pomorskiego, później w r. 1328 przez Krzyża-
ków. Ci podchwyciwszy zamek dobrzyński, przeprawili się 
przez Wisłę, acz [rzekomo] obrońcy wiary i kapłani sami, 
zburzyli i splądrowali kościół. Był naówczas biskupem 
Maciej Gałązowski [powinno być: Gołańczewski] Topor-
czyk, o którego matce [Marcin] Kromer ([Polonia sive de 
situ, populis, moribus, magistratibus et re publica regni 
Polonici libri duo], II, str. 288) pisze, iż razem dwunastu 
synów powiła, z których biskup tylko pozostał przy życiu. 
On to dzisiejszy kościół wystawił, a następni biskupi: 
Kochowski [nie było biskupa włocławskiego o takim 
nazwisku; być może chodzi o Jana Tarnowskiego], [Bo-
nawentura] Madaliński, [Walenty Aleksander] Czapski, 
i t. d. przyozdobili. […]

Księża Reformaci z ochoty uczą w szkołach więcej po 
swojemu, jak podług przepisów komisyi edukacyjnej. 
Mają atoli przeszło dwieście studentów; po zabraniu 
bowiem Pakościa przez Prusaków, wiele rodziców przez 
patriotyzm poodbierało stamtąd synów swoich i do 
Włocławka przesłało. 

Włocławek, jako miasto biskupie, nie cierpiał niegdyś 
żadnego żyda. Prusakom winniśmy dar ten. Ci czterem 
familiom żydowskim pozwolili osiąść w rynku; familie te 
tak się rozmnożyły, że już ścieśniają chrześcijan, którzy 
na darmo wołają i na darmo zapewne wołać będą, by 
ich uwolniono od tak przykrego sąsiedztwa.

Na miejscu, gdzie był dawny zamek, biskup [Antoni 
Kazimierz] Ostrowski, potem prymas, postawił pałac 
w guście saskim. Pałac ten, nigdy zupełnie niedokoń-
czony, dziś stoi pustkami; z niewielkim atoli kosztem 
można by z niego wyborne miejsce na szkoły utworzyć.

[…] Nie mogę przenieść na sobie, bym nie zapisał tu 
wdzięczności mojej szanownej kapitule kujawskiej, od 
której jak najuprzejmiej i najgościnniej przyjęty byłem, 
mianowicie przez JW. księdza [Feliksa Łukasza] Lewińskie-
go biskupa, Imć księży Dzięgielewskiego [właśc. Józefa 
Marcelina Dzięcielskiego], [Franciszka] Pawłowskiego, 
i t. d.” 

oprac. K.R.

Julian Ursyn Niemcewicz (1757–1841) – polski dramaturg, powieściopisarz, poeta, historyk, pamiętnikarz, 
publicysta, tłumacz – w czasie swych podróży po ziemiach polskich w latach 1811–1828 zjechał także do Wło-
cławka i nawiedził m.in. katedrę włocławską. Oto co napisał o tej wizycie i o ówczesnych kościelnych aspektach 
Włocławka w wydanej drukiem książce pt. Podróże po ziemiach polskich między rokiem 1811 a 1828 odbyte (Paryż 
1858). Chociaż wiadomości podawane przez Niemcewicza są nieścisłe, a nazwiska poprzekręcane, nie zaszkodzi 
przytoczyć ten opis jako ciekawostkę.

Julian Ursyn Niemcewicz
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sto lat temu, czyli rok 1915, w bazylice katedralnej (1)

Rok 1915 to kolejny rok toczącej się I wojny światowej. 
Włocławek znajdował się pod okupacją niemiecką. Tutej-
sze seminarium duchowne nie rozpoczęło z powodu woj-
ny normalnej działalności w roku akademickim 1914/15. 
We Włocławku udało się zgromadzić tylko alumnów 
ostatniego kursu. Dlatego udział kleryków w liturgii spra-
wowanej w katedrze, nadający jej szczególnego splendoru, 
został znacznie ograniczony. Seminarium zaczęło działać 
w miarę normalnie dopiero we wrześniu 1915 r.

O świetność liturgii sprawowanej w katedrze powinna 
starać się przede wszystkim kapituła katedralna, do której 
należało 12 znaczących kapłanów diecezji włocławskiej; 
powinni oni m.in. kolejno sprawować uroczyste nabożeń-
stwa oraz gremialnie uczestniczyć w nich. Prałatami w tej 
kapitule byli księża: Stanisław Chodyński (dziekan), Jan 
Śliwiński (archidiakon), Karol Korycki (scholastyk), Michał 
Lorentowicz (kustosz); kanonikami zaś byli księża: Leon 
Michalski, Władysław Mikołajewski, Kazimierz Puacz, 
Karol Maks (Max), Władysław Krynicki, Idzi Radziszewski, 
Wojciech Owczarek, Stanisław Gruchalski. W ciągu roku 
z tego grona zmarł ks. Maks, a na jego miejsce wszedł 
ks. Feliks Mikulski. 

Sprawowanie posługi duszpasterskiej w katedrze 
należało przede wszystkim do kolegium wikariuszy ka-
tedralnych, które tworzyło sześciu kapłanów: Tadeusz 
Sypniewski, Karol Makowski, Edmund Wolski, Władysław 
Marcinkowski, Jan Łabęda, Stefan Mieszczański. W ciągu 
roku z grona tego odeszli ks. Wolski i ks. Mieszczański, 
a ich miejsce zajęli: ks. Ryszard Bakalarczyk i ks. Jan Bryl. 
Oprócz posługi duszpasterskiej niektórzy z wikariuszy 
zajmowali się nauczaniem religii w szkołach włocławskich. 
Ceremoniarzem biskupa podczas ceremonii w katedrze był 
ks. Marian Chwiłowicz, profesor seminarium duchownego. 

W pierwszy dzień rozpoczynającego się nowego roku 
w bazylice katedralnej wystawiony był, jak zwykle, ku czci 
publicznej Najświętszy Sakrament, od jutrzni do nieszpo-
rów. Główną mszę, tzw. sumę, sprawował biskup wło-
cławski Stanisław Zdzitowiecki, a ks. Wojciech Owczarek, 
późniejszy biskup sufragan włocławski, wygłosił kazanie.

Zgodnie z tradycją, w święto Ofiarowania Pańskiego, 
zwane wówczas świętem Oczyszczenia Najświętszej Ma-
ryi Panny, 2 lutego, ksiądz biskup poświęcił świece zwane 
gromnicami i rozdał je duchowieństwu, a następnie 

poprowadził procesję z zapalonym świecami wewnątrz 
świątyni. Ze względu na trwającą wojnę wszystkie inne 
procesje też odbywały się wewnątrz katedry.

Niedziela tzw. mięsopustna, 7 lutego, z polecenia Ojca 
Świętego Benedykta XV, była we wszystkich kościołach 
katolickich dniem nabożeństw w intencji zakończenia 
wojny i uproszenia pokoju. W katedrze włocławskiej takie 
nabożeństwo celebrował biskup Zdzitowiecki, a ks. prof. 
Antoni Borowski, uchodzący wówczas za złotoustego 
oratora, wygłosił kazanie. Przedstawił w nim nieszczę-
ścia wojny jako karę za grzechy ludzi. Zakończył zaś 
wezwaniem: „Wstań, wzywaj Boga, może się rozmyśli 
o nas, a nie zginiemy. Patrz, co chwila nowe spadają 
klęski. Wstań, polski narodzie, wstańcie i odrodźcie się 
duchem, narody Europy, porzućcie zasady pogańskie, 
Boga umieśćcie na czele waszych poczynań. Może snać 
rozmyśli się Bóg, a nie zginiemy”.

W środę popielcową, 17 lutego, pasterz diecezji po-
święcił w kościele katedralnym popiół, którym posypywał 
głowy duchowieństwu i odprawił procesję [cdn].

oprac. Kaz na podstawie: 
„Kronika Diecezji Kujawsko-Kaliskiej” z 1915 r.

Czasami mówimy, że chętnie odbylibyśmy podróż w czasie, by przekonać się, jak wyglądało życie naszych przod-
ków. Jak to było, gdy ludzie nie znali internetu, telefonów komórkowych, samochodów, kuchenek mikrofalowych, 
gdy nie było galerii handlowych, autostrad i wielu, wielu jeszcze innych rzeczy, bez których my nie wyobrażamy 
sobie życia. Jak wyglądało na przykład życie duszpasterskie czy liturgiczne sto lat temu w katedrze? Sto lat to 
nie tak wiele i zarazem bardzo dużo. Co działo się w 1915 r. w katedrze włocławskiej? Jakie były różnice, a jakie 
podobieństwa? Sprawdźmy, jak radził sobie Kościół włocławski w drugim roku I wojny światowej!
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kalenDarZ liturgicZny

4 niedziela zwykła – 1 ii

Czytanie I (Pwt 18, 15–20)
Księga Powtórzonego Prawa zawiera tradycje i na-

uki przechowywane w ustnych przekazach od czasów 
Mojżesza. Szczególny nacisk położony jest na Dekalog, 
którego zachowanie jest dziejową misją Izraela. Wśród 
wielu pouczeń, obietnic i praw podanych przez księgę 
znajduje się jedna szczególna, zawarta w dzisiejszym 
pierwszym czytaniu. Mojżesz, dobiegający kresu swych 
dni, zapowiada ludowi nadejście proroka, który będzie 
miał wyjątkowe znaczenie w historii Izraela. Przestrzega 
on przed nieposłuszeństwem wobec zapowiadanego 
proroka. Będzie to prorok na wzór samego Mojżesza; 
Izrael winien go słuchać tak, jak posłuszny był Mojże-
szowi. Po tej zapowiedzi działali w Izraelu rożni wielcy 
prorocy (Samuel, Natan, Eliasz, Elizeusz), jednak ciągle 
oczekiwano proroka „jak Mojżesz”. 

W Ewangeliach Chrystus ukazany jest jako nowy 
Mojżesz, nie tylko jest on nowym Dawidem, drugim 
Adamem, większym od wszystkich dotychczasowych pro-
roków, ale również osobistością „jak Mojżesz”. Widać to 
już chociażby w Mateuszowej historii dziecięctwa, która 
kreuje Nowonarodzonego na miarę nowego Mojżesza. 
Historyczny Mojżesz wypełnił szczególną rolę w zbaw-
czych zamiarach Boga wobec człowieka, wyprowadził 
lud Izraela z niewoli egipskiej, tak samo Jezus wybawił 
swój lud z niewoli grzechu i obdarzył nowym życiem. 
Jak Mojżesz był pośrednikiem Starego, tak Jezus jest 
pośrednikiem Nowego Przymierza. Chrystus jest nowym 
Mojżeszem i większym od Mojżesza.

Według tradycji hebrajskiej, poświadczonej m.in. przez 
Jozefa Flawiusza (por.: Ant. 2, 205), narodziny Mojżesza 
zapowiedział faraonowi pewien mędrzec egipski. Poin-
formował on władcę, że oto narodzi się w ludzie Izra-
ela dziecię, które stanie na czele szczepów hebrajskich 
i zniszczy potęgę Egiptu. Na faraona i jego otoczenie padł 
strach. Wśród gorączkowych narad pałacowych zapada 
postanowienie mordowania chłopców żydowskich. Oj-
ciec jednak Mojżesza we śnie dowiaduje się, iż syn jego  
nie zostanie zabity.

Ewangelia Mateusza w znanych nam epizodach o dzie-
cięctwie Jezusa nawiązuje do tej historii dziecięctwa 
Mojżesza i otacza narodzenie Jezusa podobnymi szcze-
gółami. Mateusz miał bowiem cel teologiczny: wzbu-
dzenie w czytelniku wiary, że nowo narodzone Dziecię 
Jezus jest nowym Mojżeszem, prorokiem szczególnym, 
o którym mówił patriarcha narodu izraelskiego przed 
swoją śmiercią.

Czytanie II (1 Kor 7, 32–35)
W drugim czytaniu kontynuacja ubiegłoniedzielnych 

rozważań św. Pawła o wyższości dobrowolnego bezżeń-
stwa nad małżeństwem. Do tego, co powiedziano przed 
tygodniem dodajmy, że tekst czytania zawiera argumen-
tację dla praktykowania chrześcijańskiego celibatu. Jego 
istotą pozostaje fakt, że miejsce współmałżonka zajmuje 
Bóg, dopełniając i doskonaląc osobowość człowieka na 
miarę własnej nieskończoności.

Ewangelia (Mk 1, 21–28)
Zapowiedziany przez Mojżesza wyjątkowy prorok 

objawia swą niezwykłość w synagodze w Kafarnaum – 
przemawia jak nikt dotąd. Co więcej, potwierdza swoją 
naukę znakami. Jezus nie jest kolejnym w galerii proro-
ków hebrajskich, ale kimś zupełnie wyjątkowym, gdyż 
uczy jako ten, „który ma władzę”. Stąd Chrystus nie używa 
typowej formuły prorockiej: „Tak mówi Bóg” czy „Słowo 
Pana”, lecz posługuje się słowami świadczącymi o jego 
niezwykłej godności: „Zaprawdę powiadam wam”. Warto 
dodać, że w początkach XX w. odkryto w Kafarnaum ruiny 
synagogi. Odkopane fragmenty budowli datuje się na 
wiek II po Chr. Wiele jednak autorytetów archeologicz-
nych sądzi, że te ruiny znajdują się w miejscu synagogi, 
w której przemawiał Chrystus. 

5 niedziela zwykła – 8 ii

Czytanie I (Job 7, 1–4.6–7)
Księga Hioba powstała po niewoli babilońskiej, choć 

dokładniejszą datę – z braku kryteriów zewnętrznych – 
niełatwo jest dziś ustalić. Całkowita jej redakcja zamyka 
się jednak z pewnością między latami 538 (wyjście z Ba-
bilonu) a 333 (pierwsze zwycięstwa Aleksandra Wielkiego 
nad rzeką Granik).

Księga Hioba jest utworem w formie dramatu, gdyż 
jej akcja rozgrywa się na podłożu konkretnego doświad-
czenia. Księga zajmuje się zagadnieniem cierpienia. Nie-
znany, lecz natchniony mędrzec hebrajski stawia tezę, że 
cierpienie ma jakąś szczególną rolę w zbawczych planach 
Bożych, jest tajemnicą w równym stopniu niepojętą 
jak uprzedzająca i niczym nieuwarunkowana zbawcza 
miłość Boga wobec człowieka. Człowiek, zaufawszy bez-
granicznie Bogu, powinien poddać się Mu we wszystkim, 

Pytania o liczby – odpowiedzi:
1 – 10; 2– 12; 3 – 7; 4 – 5; 5 – 3; 6 – 27; 7 – 4; 
8 – 46; 9 – 50; 10 – 40; 11 – 10; 12 – 7; 13 – 40; 
14 – 40; 15 – 6; 16 – 7; 17 – 40; 18 – 77; 19 – 14; 
20 – 4; 21 – 5; 22 – 4; 23 – 7; 24 – 3; 25 – 3; 
26 – 1; 27 – 2; 28 – 3; 29 – 3, 3; 30 – 6; 31 – 2; 
32 – 9; 33 – 13 
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również w cierpieniu, które ma swe szczególne miejsce 
w wielkich, a niełatwych do zrozumienia przez nas, za-
miarach Bożych wobec człowieka. Księga Hioba posiada 
charakter dydaktyczny.

Księga Hioba pozostawała przez wszystkie wieki na-
tchnieniem dla teologów, filozofów, pisarzy i artystów. 

W pierwszym czytaniu mamy maleńki fragment bole-
snej pieśni Hioba: o życiu pełnym udręk, bólu, męczarni. 
Pieśń ta jest wieczna, jest nieśmiertelna, bo i nasze 
serce boleje i skarży się nieraz w słowach podobnych. 
Jakże bliscy jesteśmy w swoich problemach i rozpaczy 
cierpiącemu Hiobowi.

Czytanie II (1 Kor 5, 16–19.22–23)
Z wieloma cierpieniami łączy się trud apostolski. Widać 

to chociażby na przykładzie Apostoła narodów – Pawła. 
Pędził „do Greków jak i barbarzyńców, uczonych jak nie-
wykształconych” (Rz 1, 4). Miłość apostolska przejawiają-
ca się w czynie nie dawała mu spokoju. Gotów był nawet 
w każdej chwili ponieść śmierć, gdyby jego działalność 
miała nie przyczyniać się do „postępu w wierze” (Flp 3, 
12–14). Prześladowany i kamieniowany, bity i znieważany 
podążał Paweł z orędziem miłości, którą rozpalił w nim 
Chrystus umierający za świat.

Rąbek swego apostolskiego serca, przepełnionego 
bez reszty Bogiem, odkrywa nam Paweł w drugim czy-
taniu. „Stałem się – napisał – wszystkim dla wszystkich”. 
O prawdziwości tych słów świadczy całe dzieło Apostoła. 
Nie sposób, patrząc na Pawła, nie doznawać lęku – jego 
wiara i zaangażowanie są niepokojem dla nas – we-
dług celnego określenia J. Dobraczyńskiego – „letnich 
chrześcijan”.

Ewangelia (Mk 1, 29–39)
W ewangelii Chrystus pochyla się nad ludzkim cier-

pieniem zsyntetyzowanym w chorobie i boleści ciała. 
Chrystus leczy w Kafarnaum i w okolicy wszelkie niemoce 
i słabości. Liczne uzdrowienia są znakiem innego wyzwo-
lenia, które przyniósł Zbawiciel, wyzwolenia z niewoli 
grzechu, zła i szatana. 

Blisko 40 m od synagogi, o której była mowa przed 
tygodniem, archeologowie odkopali resztki domu, w któ-
rym Chrystus pochylał się nad złożoną chorobą teścio-
wą Piotra. Jak ustalono (wykopaliska przeprowadzono 
w 1921 r.), pozostałości te – fragmenty kolumn, sklepie-
nia, mozaiki i ceramika – pochodzą z I wieku, z czasów 
Chrystusowych. Dało się również zrekonstruować plan 
domu Szymona Piotra, nad którym z czasem wzniesiono 
– ku jego czci – ośmiokątną bazylikę bizantyńską.

Ślady tej budowli są bardzo liczne, ale wnikliwe badania 
doprowadziły do stwierdzenia, że wzniesiona ona została 
na miejscu domu Piotra. Stając na tych czcigodnych ru-
inach, oczyma wyobraźni ujrzeć możemy, jak „z nastaniem 
wieczora […] przynoszono do Niego wszystkich chorych 
i całe miasto zebrało się u drzwi” (Mk 1, 32).

6 niedziela zwykła – 15 ii

Czytanie I (Kpł 13, 1–2.44–46)
Trzecia księga Pięcioksięgu, zwana Kapłańską, zawiera 

wielką ilość przepisów prawnych, kultycznych i liturgicz-
nych, które regulowały życie społeczno-religijne Izraela. 
Niemały fragment utworu poświęcony jest czystości 
i nieczystości rytualnej. 

W pierwszym czytaniu sekcja przepisów dotyczących 
nieczystości spowodowanej trądem. Nieczystym był 
ten, kto z rożnych przyczyn niezdolny był do sprawowa-
nia czystości kultycznych. Nieczystym można było stać 
się wbrew własnej woli (np. obcowanie z poganami) 
i bez osobistej winy, z przyczyn czysto zewnętrznych. 
Nieczystość zatem nie posiadała charakteru etyczne-
go, moralnego, lecz rytualny, powodowała niezdolność 
(aż do przepisowego oczyszczenia) do udziału w kulcie 
i funkcjach sakralnych. Nieczystym można było stać się – 
że zostaniemy tylko przy tematyce pierwszego czytania 
– również w przypadku zetknięcia się z chorym na trąd. 
Choroba ta w powszechnym mniemaniu była uważana, 
jak każda zresztą inna, za objaw szczególnej kary Bożej. 
Nic też dziwnego, że trędowatymi pogardzano, ba, usu-
wano ich z ludzkich osiedli. Separacja ta uniemożliwiała 
zaciągnięcie nieczystości, a z drugiej strony posiadała 
niemałe znaczenie higieniczne.

Trędowaci wiedli swe życie w wielkim smutku, wyłą-
czeni ze społeczności i w najwyższym stopniu wzgardzeni 
przez wszystkich. Z miejsc swego odosobnienia – w ra-
zie zbliżenia się kogoś – musieli ostrzegawczo wołać: 
„Odstąpcie, bo tu znajdują się nieczyści” (Lm 4, 15). 
W nagrodę za tę informację rzucano im niekiedy kawałek 
chleba czy kęsy pożywienia. Poza tym miano jedynie dla 
tych nieszczęśników odrazę, wzgardę i wstręt. Warto 
dodać, że już samo podejrzenie o nieczystość rytualną 
spowodowaną chorobą wymagało siedmio- a czasem 
czternastodniowej kwarantanny (por. Kpł 13, 4.21.33).

Czytanie II (1 Kor 10, 31 – 11, 1)
W drugim czytaniu zaskakująca zachęta św. Pawła 

do naśladowania jego samego. Na pierwszy rzut oka 
wydaje się to dziwne. W czym Koryntianie mogli naśla-
dować Apostoła? Jak to wezwanie pogodzić z pokorą? 
Zachęta Pawła skierowana do Koryntian wynikała przede 
wszystkim z jego głębokiego, mistycznego zjednoczenia 
z Chrystusem. Owa łączność z Chrystusem była ścisłym, 
ekstatycznym zjednoczeniem się z Nim, aż do stopienia 
się jego „ja” z „Ja” Chrystusowym. Cokolwiek Paweł czynił, 
miało to swoje źródło w jedności z Chrystusem. Uważał, 
że sam z siebie do niczego nie jest zdolny, wszelka zaś 
jego możność bierze się z Boga, który jest z nim (2 Kor 
3, 5). Powodzenie w swej akcji apostolskiej przypisywał 
Paweł wyłącznie Chrystusowi. Owo stopienie z Mistrzem 
w myślach i działaniu kazało mu wyznać Galatom: „Żyję 
już nie ja, ale żyje we mnie Chrystus” (Ga 2, 20). Stąd – 
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jak widzimy – mógł Paweł, co więcej, miał do tego pra-
wo, powiedzieć Koryntianom: „Bądźcie naśladowcami 
moimi”. Sam bowiem był naśladowcą Chrystusa. Owo 
naśladowanie polegało przede wszystkim na upodob-
nieniu się do Ukrzyżowanego.

Jak wezwanie to wszakże pogodzić z pokorą Apostoła? 
Aby na to pytanie odpowiedzieć, trzeba przypomnieć 
o serdecznych więzach, jakie łączyły Pawła z gminą ko-
ryncką. Zapewne wyjątkowe silne przeżycia w tym mieście 
związały Apostoła tak serdecznymi więzami z tamtejszy-
mi chrześcijanami. W Koryncie przebywał przecież Paweł 
„rok i sześć miesięcy, nauczając słowa Bożego” (Dz 18, 11). 
Potem jeszcze nieraz przybywał do tego miasta. W Ko-
ryncie pracowali z Żydem Akwilą i jego żoną przy wyrobie 
namiotów (Dz 18, 3). W każdy szabat głosił Chrystusa tak, 
że nawet zwierzchnik synagogi – Kryspus, stał się chrze-
ścijaninem. „Wielu też Koryntian, słuchając, uwierzyło 
i przyjmowało chrzest” (Dz 18, 8). Nie wolno wreszcie 
zapomnieć, że umęczony intrygami wpływowych Żydów 
korynckich Apostoł, w tym właśnie mieście, w specjalnym 
widzeniu, doznał umocnienia od Pana.

„Ja jestem z tobą” (Dz 18, 10) – rzekł doń Pan. Taką siłę 
miało owo „Ja jestem”, że Paweł nie zważał już odtąd na 
żadne trudności. I czynił dalej w Koryncie uczniów Panu 
świadectwem swych czynów i nauki. Ojcowskie zatem 
więzy, jakie powstały między Apostołem a Koryntianami 
(2 Kor 4, 15), pozwoliły mu właśnie skierować znaną nam 
zachętę do naśladowania jego samego. Nie kolidowała 
ona z pokorą Pawła, który oddał się Panu bez reszty, 
fascynując nas do dziś bezgranicznym swoim zaanga-
żowaniem w sprawy Ewangelii.

Ewangelia (Mk 1, 40–45)
Zgodnie z prawem, o czystości lub nieczystości decydo-

wali kapłani, stąd polecenie Chrystusa dla trędowatego 
– uzdrowionego, aby zyskał formalne potwierdzenie swej 
czystości i mógł przez to wrócić do społeczności (por. Kpł 
14, 2–32). Zapowiedzi Starego Testamentu ukazywały 
Mesjasza również jako tego, który będzie uzdrawiał (por. 
np.: Iz 35, 5–8; 61, 1 a także: Mt 11, 5; Łk 7, 22). Uzdro-
wienie chorego na trąd – jedno z pierwszych – świad-
czy zatem, że nastały już czasy mesjańskie, a Jezus jest 
rzeczywiście „Tym, który ma przyjść” (Mt 11, 5; Łk 7, 19).

środa popielcowa – 18 ii

Czytanie I (Jl 2, 12–18)
Czytamy dziś jedno z piękniejszych wezwań biblijnych 

do pokuty. Na wezwanie kapłanów mają – poucza prorok 
Joel – przybyć do świątyni również niemowlęta i dzieci. 
Za niemowlęta uważali starożytni Hebrajczycy dzieci 
do lat trzech, zaś okres dziecięcy trwał do lat trzynastu. 
Do pokuty wezwani są też młodzi małżonkowie, co ma 

szczególne znaczenie zważywszy, że prawo zwalniało ich 
na przeciąg jednego roku od innych aktów i obowiązków 
społecznych, jak np. od udziału w wojnie. „Między przed-
sionkiem a ołtarzem” – chodzi tu o ołtarz całopalenia, 
który stał na środku tzw. dziedzińca kapłańskiego świą-
tyni. Miedzy owym ołtarzem, a kruchtą (przedsionkiem) 
sanktuarium w czasie nabożeństw stali kapłani zwróceni 
twarzą do świątyni.

Czytanie II (2 Kor 5, 20 – 6, 3)
Nowe prawo, nowa ekonomia zbawcza zapoczątkowa-

na przez nowego Adama, Jezusa Chrystusa dają – jest to 
rdzeń nauczania Pawłowego – człowiekowi nowe życie 
(Rz 6, 4). Nowe życie (chrzest) czyni nas nowymi stworze-
niami. Nowy człowiek – streszczajmy dalej główne rysy 
teologii Apostoła – winien w świecie ustanawiać nowe 
stosunki. Sprowadzają się one najpierw do wzajemnego 
pojednania. Całe dzieło zbawcze nazwie Paweł gdzie 
indziej „pojednaniem wszystkiego na nowo” (Kol 1, 20). 
Tak jak w Chrystusie Bóg pojednał świat ze sobą, tak i my 
chrześcijanie – poucza Apostoł – nowi ludzie, bo złączeni 
z Chrystusem, spełniać winniśmy dzieło jednania ludzi 
ze sobą. Zachęta Pawła: „pojednajcie się z Bogiem” tkwi 
– jak widzimy – swymi korzeniami w głębokiej teologii 
ukazującej całe dzieło odkupienia jako POJEDNANIE. 
Każde nasze pojednanie z Bogiem i z ludźmi jest zatem 
kontynuacją tamtego dzieła i uczestnictwem w nim.

Ewangelia (Mt 6, 1–6.16–18)
W Kazaniu na Górze, które jest wielką kartą chrze-

ścijańskiej doskonałości, spotykamy się m.in. z wyka-
zem dobrych uczynków, które sprowadzają życie. Jak 
grzech sprowadza śmierć duchową, tak dobre czyny 
– doskonałość, sprawiedliwość i świętość wewnętrzną. 
Fragment dziś czytany mówi o trzech takich uczynkach: 
jałmużnie, modlitwie i poście. O rzeczywistej wartości 
owych uczynków decyduje, jak poucza Zbawiciel, czy-
stość intencji i zamiarów, dla których są wykonywane. 
Tak więc jałmużna jest wartościowa tylko wtedy, gdy 
towarzyszy jej najdalej posunięta dyskrecja. O faryze-
uszu, który chełpił się swoimi uczynkami, powiedział 
Chrystus na innym miejscu, że nie odszedł do domu 
usprawiedliwiony (Łk 18, 14). Warunkiem każdej praw-
dziwej modlitwy jest jej wewnętrzna szczerość i czy-
stość. Gdy jej zabraknie, modlitwa staje się tylko czczą 
dewocją pogłębiającą jeszcze zakłamanie człowieka. 
Przykładem byli dla Chrystusa faryzeusze, którzy nad-
miernie lubowali się w ostentacyjnych modłach. Jedną 
z form była publiczna modlitwa na ulicach i placach, 
tak typowa dla ludów orientalnych, a praktykowana 
przecież jeszcze do dziś w islamie.

Podkreślmy jednak usilnie, że Chrystus Pan nie potępia 
samej publicznej modlitwy (owszem jest ona czymś god-
nym i pięknym), tylko samą ostentacyjność, wiecowość 
czy propagandowość, gdyby tylko do nich taka rzekoma 
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modlitwa miała się ograniczać. Każda publiczna modli-
twa, w której uczestnicy wielbią Boga w swoich sercach, 
z całej duszy i ze wszystkich sił, jest godna pochwały. 
I owszem, sam Zbawiciel brał udział w takich publicznych 
zgromadzeniach modlitewnych: wspomnijmy choćby 
pielgrzymkę dwunastoletniego Jezusa do świątyni czy 
też późniejsze podróże do Jerozolimy na święta religij-
no-narodowe. 

Wreszcie i post zasługujący, to tylko taki, który oży-
wiony jest szczerą intencją pokuty i uwielbienia Boga. 
Głęboką duchową wartość postu podkreślają wszelkie 
religie, ale nigdzie chyba ta wartość nie ma takiego 
znaczenia jak w islamie (ramadan). Od mahometan – 
też wyznawców Jedynego Boga i Pana Wszechświata 
– uczyć się możemy o wartości postu. Żydzi współcześni 
Chrystusowi pościli dużo i często, zwłaszcza w rocznice 
wielkich katastrof narodowych, szczególnie zaś w Iom 
Kippur – dzień Przebłagania (Pojednania) wypadający 
10 Tiszri (nasz październik). Łączyli jednak często owe 
posty z oznakami czysto zewnętrznymi – np. nie myli się, 
nakładali wory pokutne, mierzwili długie przecież zazwy-
czaj włosy, posypywali się popiołem. Owe zewnętrzne 
akty – tak przecież typowe dla orientalnej mentalności 
– były jednak nierzadko do tego stopnia absorbujące, 
że nie starczało już czasu na przeżycie wewnętrznego 
wymiaru postu. Ten właśnie przesadny rytualizm postny, 
a nie sam post, gani Zbawiciel.

1 niedziela wielkiego Postu – 22 ii

Czytanie I (Rdz 9, 8–15)
Bóg zawarł z człowiekiem pierwsze przymierze na 

początku, gdy człowieka stworzył i umieścił go w raju. 
Ludzkość jednak coraz bardziej oddalała się od Boga, 
aż uległa całkowitemu, istotnemu zepsuciu. Zaistniała 
zatem potrzeba jakby nowego stworzenia. Potop jest we-
dług autorów biblijnych nie tylko zniszczeniem wszyst-
kiego co żyje, ale jakby odnowieniem, a nawet jakby 
ponownym stworzeniem nieba i ziemi. Z ludzkością 
popotopową – pierwsze czytanie – Bóg zawiera nowe 
przymierze. Cechą charakterystyczną tego przymierza 
jest jego powszechność: obejmuje wszelką istotę żywą, 
całą ludzkość (a nie tylko Izrael!), która poprzez naród 
wybrany ma mieć udział w powszechnym zbawieniu. Bóg 
zobowiązuje się, że już więcej nie będzie karał człowieka 
potopem. Interpretatorom do dziś wiele trudu sprawia 
wyjaśnienie zewnętrznego znaku przymierza z Noem – 
„łuku na niebiosach”. Należy pamiętać, że starożytni upa-
miętniali zawsze układy i przymierza między sobą jakimiś 
widzialnymi znakami – były to obeliski, stele, kamienie 
czy budowle. Według najbardziej rozpowszechnionej 
opinii „łuk na obłokach” to tęcza, która ukazując się po 
deszczu, byłaby przypomnieniem zobowiązania, jakie Bóg 

dał Noemu przy zawarciu przymierza. Dla mieszkańców 
starożytnego Wschodu (Babilończyków, Asyryjczyków) 
tęcza był rzeczywiście znakiem szczególnej łaskawości 
mocy nadprzyrodzonych, a jej pojawienie interpretowane 
było zawsze jako znak niechybnej pomyślności dla władcy 
i całego ludu. Być może więc, że i w naszym opisie „tęczę” 
rozumieć trzeba jako znak Bożej łaski, jaką Pan okazuje 
ludzkości, zawierając z nią ponowne przymierze. Według 
innych wyrażenie „łuk na obłokach” posiada charakter 
symboliczny i oznacza, że Bóg odkłada na niebiosach (= 
daleko) łuk swego gniewu, z którego wypuszczał rażące 
strzały. Znaczyłoby to, że Bóg odkładając narzędzie swego 
gniewu, nie będzie już więcej karał człowieka; łuk leżący 
na obłokach nie dopuści, by potop się powtórzył. 

Czytanie II (1 P 3, 18–22)
Potop był nie tylko zniszczeniem, ale odnowieniem 

i jakby nowym stworzeniem. Wody potopu dokonały 
nie tylko zagłady, ale i ocaliły Noego, unosząc arkę. Po-
dobnie wody sakramentu chrztu, jednocześnie niszczą 
i wybawiają – niszczą starego człowieka podległego grze-
chowi i wybawiają z niewoli zła i szatana. Arka, w której 
„niewielu”, to jest osiem dusz zostało uratowanych (tj. 
Noe z żoną i trzech jego synów z żonami) jest – według 
Piotra – figurą, zapowiedzią (czyli typem) chrztu św. Arka 
pływająca po wodach potopu jest symbolem tych, którzy 
przez wody chrztu (i współpracę z łaską tego sakramentu) 
otrzymują zbawienie. W czasach Noego Bóg daremnie 
oczekiwał na nawrócenie ludzi (tu należy przypomnieć, 
że w tradycji judaistycznej ludzkość z czasów Noego była 
uważana za najbardziej grzeszną w historii i stawiano ją 
na równi z mieszkańcami Sodomy i Gomory), we chrzcie 
zaś dokonuje się zapoczątkowanie ostatecznego i peł-
nego zwrotu człowieka ku Bogu.

Ewangelia (Mk 1, 12–15)
Jezus rozpoczął swoje nauczanie od wezwania do 

pokuty i nawrocenia. W języku biblijnym nawróce-
nie (greckie metanoia) posiada sens bardzo głęboki 
i oznacza nieustanną odmianę myślenia, a co za tym 
idzie, działania i postępowania. Nawrócenie jest aktem 
umysłu, za którym idzie wola, a nie ckliwym uczuciem 
budzącym się pod wpływem chwilowych emocjonal-
nych przeżyć. Zatem „nawrócić się” (metanoein) to nie 
tylko zerwać łączność ze złem, ale i zwrócić się ku Bogu, 
przylegając sercem do Jego słowa (= nauki). Stąd łącznie 
z wołaniem do nawrócenia w katechezie Chrystusowej 
odnajdujemy zachętę – „wierzcie Ewangelii”. Nawróce-
nie – co wreszcie warto podkreślić – nie jest aktem jed-
norazowym, ale nieustannym, codziennym wysiłkiem, 
ciągłą walką z grzechem i szatanem. Chrześcijanin to 
ten, który myśleniem, stylem życia, heroizmem miło-
ści i całą swoją postawą w każdej chwili życia (nawet 
najbardziej błahej) świadczy o prawdzie i wzniosłości 
ewangelicznej nauki.
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kartka z kalendarza
24 II 1243 – w Lwówku Śląskim odbył się pierwszy turniej 

rycerski na ziemiach polskich.
15 II 1386 – Władysław II Jagiełło przyjął chrzest.
29 II 1768 – w mieście Bar na Podolu zawiązana została 

konfederacja, nazwana później barską.
04 II 1789 – Jerzy Waszyngton został wybrany pierwszym 

prezydentem USA.
07 II 1831 – Sejm Królestwa Polskiego powziął uchwa-

łę o kokardzie narodowej, czyli o polskich barwach 
narodowych. Była to pierwsza w historii regulacja 
prawna w tej sprawie.

25 II 1831 – podczas powstania listopadowego wojska 
powstańcze odniosły zwycięstwa w bitwach pod 
Białołęką i o Olszynkę Grochowską.

03 II 1863 – zwycięstwo powstańców w bitwie pod Wę-
growem podczas powstania listopadowego.

20 II 1919 – Józef Piłsudski został zatwierdzony przez 
Sejm jako głowa państwa z tytułem Naczelnika Pań-
stwa. 

10 II 1920 – gen. Józef Haller dokonał symbolicznych 
zaślubin Polski z Morzem Bałtyckim.

16 II 1922 – Górny Śląsk został przyłączony do Polski.
01 II 1925 – stacja doświadczalna Polskiego Towarzystwa 

Radiotechnicznego nadała pierwszą oficjalną audy-
cję radiową. To wydarzenie uznaje się za początek 
publicznej radiofonii w Polsce.

10 II 1925 – Polska podpisała konkordat z Watykanem. 
Na jego mocy Kościół zyskał pełną swobodę działa-
nia, z kolei żadna część terytorium Polski nie miała 
podlegać biskupowi rezydującemu poza granicami 
naszego państwa.

26 II 1927 – Mazurek Dąbrowskiego został oficjalnie 
polskim hymnem narodowym.

15 II 1941 – dokonano pierwszego zrzutu cichociemnych.
01 II 1944 – w Warszawie żołnierze oddziału specjalnego 

Kedywu Komendy Głównej AK dokonali udanego 
zamachu na Franza Kutscherę, szefa SS i policji Dys-
tryktu Warszawskiego.

04 II 1945 – w Jałcie rozpoczęła się konferencja przywód-
ców trzech mocarstw alianckich, podczas której zapa-
dły m.in. decyzje o losie Polski po II wojnie światowej.

24 II 1953 – po sfingowanym procesie w więzieniu 
mokotowskim został powieszony gen. August Emil 
Fieldorf ps. „Nil”.

12 II 1958 – w klinice Akademii Medycznej we Wrocławiu 
prof. Wiktor Bross wykonał pierwszą w Polsce operację 
na otwartym sercu.

3 II 1959 – z Kanady wróciła do Polski część skarbów 
narodowych, m.in. Szczerbiec, Kronika polska Galla 
Anonima i insygnia koronacyjne.

28 II 1981 – wprowadzono kartki na mięso i wędliny.

luty z uśmiechem
Pewnego starca odwiedził młody brat, mówiąc: 
– Abba, chciałbym, byś postarał się dla mnie o czasz-

kę, będę mógł wtedy lepiej skupić się podczas modlitw 
i rozważać przemijanie życia. Starzec przyrzekł spełnić tę 
prośbę, ale ponieważ dbał o ten rodzaj spraw, przyniósł 
owemu bratu nie jedną, ale dwie czaszki.

Ten zapytał: 
– Abba, ale dlaczego przyniosłeś mi aż dwie czaszki?
– Aby zdwoić twoją pobożność. Widzisz, bracie, to 

dwie czaszki wielkiego świętego Atanazego: pierwsza 
pochodzi z lat, gdy był młody, druga, gdy był już starcem.

* * *
Pewien zapominalski, 

młody brat został posła-
ny przez swego starca 
do Aleksandrii. 

– Idź do Erystosa, 
sprzedawcy leków, i po-
proś, by sprzedał ci kilo-
gram pamięci. 

Po kilku dniach mło-
dzieniec wrócił z pusty-
mi rękoma.

– Abba, sprzedawcy 
leków zabrakło już pamięci. Ale prosił, by ci powiedzieć, 
że ma dla ciebie dziesięć kilo cierpliwości.

* * *
Bracia, którzy mieli swe cele u najdalszych granic pu-

styni Sketis, znaleźli pewnego dnia w pobliżu ogrodzenia 
koszyk, a w nim kwilące dziecko o czarnej skórze. Zostało 
ono prawdopodobnie porzucone przez karawanę Etio-
pów. Bracia starali się na wszelkie sposoby nakarmić 
i wychować dziecko, wzruszeni nieprzewidzianym darem 
niebios. Wszystko wydawało się wychodzić na dobre, gdy 
pewnego dnia jeden z nich powiedział z troską w głosie:

– Bracia, trzeba koniecznie, aby przynajmniej jeden 
z nas szybko nauczył się języka Etiopów.

– Ależ dlaczego? – zapytali zdumieni bracia.
– Bo już niedługo dziecko będzie miało rok i zacznie 

mówić. A przecież nikt z nas nie zna jego języka.

* * *
Pewien złośliwiec zadręczał starca głupimi pytaniami:
– Naprawdę uważasz za możliwe, ty, tak mądry, to, 

że Jonasz mógł wytrwać przy życiu trzy dni w brzuchu 
wieloryba?

 – Nie wiem. Ale zapytam o to, gdy ujrzę go w raju. 
– A jeśli przypadkiem jest w piekle?
– Wtedy zapytasz go ty…
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1. Dekalog składa się z ............ przykazań.

2. Pan Jezus wybrał ............ Apostołów.

3. Jest ............ sakramentów świętych.

4. Obowiązuje nas ............ przykazań kościelnych.

5. Są ............ Osoby Boskie.

6. Nowy Testament składa się z ............ ksiąg.

7. W Nowym Testamencie mamy ............ Ewangelie.

8. Stary Testament składa się z ............ ksiąg.

9. Zesłanie Ducha Świętego nastąpiło ............ dni po 
zmartwychwstaniu Pana Jezusa.

10. Potop trwał ............ dni.

11. Na Egipt spadło ............ plag.

12. Święty Jan pisze w Apokalipsie o ............ pieczęciach.

13. Wielki Post trwa ............ dni.

14. Naród Wybrany wędrował przez pustynię do Ziemi 
Obiecanej ............ lat.

15. Daniel przebywał ............ dni w jaskini.

16. Jakub musiał służyć ............ lat, by Rachela została 
jego żoną.

17. Pan Jezus pościł na pustyni ............ dni.

Pytania o liczby
18. Pan Jezus powiedział Piotrowi, że trzeba wybaczać 

bratu ............ razy.

19. Droga krzyżowa składa się z ............ stacji.

20. Różaniec składa się z ............ części.

21. Każda część różańca składa się z ............ tajemnic.

22. Są ............ niedziele Adwentu.

23. Jest  ............ niedziel wielkanocnych.

24. Pan Jezus zmartwychwstał ............ dnia.

25. Podczas drogi krzyżowej Pan Jezus upadł ............ razy.

26. Sakrament chrztu można przyjąć ............ raz.

27. Święty Paweł napisał ............ listy do Koryntian.

28. Św. Jan jest autorem ............ listów w Nowym Testa-
mencie.

29. Jonasz przebywał ............ dni i ............ noce w brzuchu 
wielkiej ryby.

30. Stworzenie świata trwało ............ dni.

31. Św. Jan XXIII zwołał Sobór Watykański ............ .

32. Pan Jezus umarł na krzyżu o ............ godzinie.

33. Św. Paweł Apostoł jest autorem ............ listów w No-
wym Testamencie.

Czy wiesz, że
z Pisma Świętego pochodzą wyrażenia, których używamy codziennie, takie jak:
– głos wołającego na pustyni (lub, według przekładu Jakuba Wujka, na puszczy) – daremne apele, nie 

wysłuchane, pozostające bez odzewu. (Mk 1, 3 w nawiązaniu do Iz 40, 1–8);
– droga krzyżowa – określenie życia pełnego trosk, udręczeń, problemów, trudności (Łk 23, 26–27);
– krzew gorejący – cudowny znak – „Wtedy ukazał mu się Anioł Pański w płomieniu ognia, ze środka 

krzewu. [Mojżesz] widział, jak krzew płonął ogniem, a nie spłonął od niego” (Wj 3, 2–4);
– matuzalemowy wiek – bardzo podeszły wiek, późna starość (Rdz 5, 27);
– matuzalem – ktoś sędziwy – „Metuszelach umarł mając ogółem dziewięćset sześćdziesiąt dziewięć 

lat” (Rdz 5, 27);
– płacz i zgrzytanie zębów – cierpienie, spóźniony żal za winy – „Rzekł do niego: «Przyjacielu, jakże tu 

wszedłeś nie mając stroju weselnego?». Lecz on oniemiał. Wtedy król rzekł sługom: «Zwiążcie mu ręce 
i nogi i wyrzućcie go na zewnątrz, w ciemności! Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów»” (Mt 22, 12–13);

– sól ziemi – składnik najważniejszy, nieodzowny; grupa wartościowych ludzi jakiegoś kręgu (Mt 5, 13);
– szaweł – człowiek wrogo nastawiony do jakiejś idei i czynnie ją zwalczający, który nieoczekiwanie 

staje się jej gorliwym zwolennikiem i rzecznikiem – „Jakiś czas [Szaweł] spędził z uczniami w Damaszku 
i zaraz zaczął głosić w synagogach, że Jezus jest Synem Bożym. Wszyscy, którzy go słyszeli, mówili zdu-
mieni: Czy to nie ten sam, który w Jerozolimie prześladował wyznawców tego imienia i po to tu przybył, 
aby ich uwięzić i zaprowadzić do arcykapłana?” (Dz 9, 20–21);

– ucho igielne – bardzo wąskie przejście; trudności w przejściu z jednego etapu życia do następnego – 
„Łatwiej jest wielbłądowi przejść przez ucho igielne, niż bogatemu wejść do królestwa Bożego” (Mk 10, 25).
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Z życia ParaFii styczeń
2015

06.01 – Orszak Trzech Króli

Tegoroczny Orszak Trzech Króli we Włocławku wyru-
szył z parafii św. Stanisława do katedry. Na rozpoczę-
cie orszaku Pasterz Diecezji udzielił błogosławieństwa 
uczniom z włocławskich szkół oraz szkoły podstawowej 
i gimnazjum w Warząchewce oraz wszystkim pozostałym 
uczestnikom orszaku. Ponad 1500 osób, śpiewając kolędy, 
przeszło przez miasto. Wśród nich byli m.in. Prezydent 
Miasta Włocławek oraz władze samorządowe. Śpiew 
kolęd prowadzili ks. Mateusz Kuliński i ks. Marcin Topolski. 
Po dotarciu do katedry uczestnicy wysłuchali koncertu 
kolęd. Po nim rozpoczęła się Msza św., której przewod-
niczył ks. bp Wiesław Mering. Pasterz Diecezji wygłosił 
też homilię. Eucharystię koncelebrowali: bp Stanisław 
Gębicki, bp Bronisław Dembowski oraz licznie zgroma-
dzeni kapłani. Po Mszy św. każdy z uczestników orszaku 
mógł posilić się pyszną grochówką.
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kalenDarium
najbliżsZycH urocZystości

i wyDarZeŃ ParaFialnycH

Duszpasterze Parafii katedralnej we włocławku

• Wiktor Marcin Waleczko
• Hubert Mordarski
• Natalia Lewandowska
• Natasha Dębek

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

ochrzczeni:

† Tomasz Barke
† Leszek Fabiszewski
† Andrzej Kiciński
† Bogusław Ossowski
† Irena Orczyk
† Wojciech Pilarski
† Wanda Gajewska

Zmarli:

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

luty
2 – Święto Ofiarowania Pańskiego; 

Światowy Dzień Życia Konsekrowanego.
11 – Wspomnienie Matki Bożej z Lourdes; 

Światowy Dzień Chorych.
14 – Święto Świętych Cyryla i Metodego, 

Patronów Europy; Wspomnienie 
św. Walentego.

18 – Środa popielcowa.
22 – Pierwsza Niedziela Wielkiego Postu.

Droga Krzyżowa – piątek
godz. 17:00

Gorzkie Żale – niedziela
godz. 17:00

Serdecznie zapraszamy!

Nabożeństwa
wielkopostne
w Bazylice katedralnej
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PATRONAT MEDIALNY

WYDAWNICTWO

ŚRODA, 11.02.2015
 9.30  – EUCHARYSTIA – PRZEWODNICZENIE I HOMILIA:
  KS. GENERAŁ EDMUND MICHALSKI MSF (RZYM)
11.00 –  SŁOWO OTWARCIA: KS. DR HAB. ADAM JÓZEF SOBCZYK MSF –
  PROWINCJAŁ POLSKIEJ PROWINCJI ZGROMADZENIA MISJONARZY ŚWIĘTEJ
  RODZINY (POZNAŃ)
11.10  – SŁOWO WPROWADZENIA: KS. DR ANDRZEJ PRYBA MSF (UAM POZNAŃ)

SESJA 1.
PROWADZĄCY: KS. DR ADAM BAJORSKI MSF (WSD KAZIMIERZ BISKUPI)
11.20  – KS. GENERAŁ EDMUND MICHALSKI MSF (RZYM),    
  APOSTOLAT RODZIN WYRAZEM TWÓRCZEJ WIERNOŚCI CHARYZMATOWI
  ZGROMADZENIA MISJONARZY ŚWIĘTEJ RODZINY

11.40 – KS. EGON FÄRBER MSF (MAINZ),
  DUSZPASTERSTWO RODZIN AKTUALNYM PRZESŁANIEM ZAŁOŻYCIELA
  DLA ZGROMADZENIA MISJONARZY ŚWIĘTEJ RODZINY

12.00 – KS. DR HAB. ADAM SOBCZYK MSF (POZNAŃ),
  OD „ARCANUM DIVINAE” DO „FAMILIARIS CONSORTIO”.
  KSZTAŁTOWANIE DUCHOWOŚCI ŚWIĘTORODZINNEJ
  W ZGROMADZENIU MISJONARZY ŚWIĘTEJ RODZINY

12.20 – KS. RADOSŁAW RAFAŁ MSF (KISZEWO),
  RECEPCJA APOSTOLATU RODZIN W AKTUALNEJ POSŁUDZE MISJONARZY
  ŚWIĘTEJ RODZINY WOBEC MAŁŻEŃSTW I RODZIN W POLSCE

13.10  – OBIAD

SESJA 2.
PROWADZĄCY: KS. DR HENRYK WITCZAK (PWT WARSZAWA)
14.10 – KS. PROF. KUL DR HAB. STEFAN SZYMIK MSF (KUL LUBLIN),
  BIBLIJNE PODSTAWY DUSZPASTERSTWA RODZIN

14.30 – KS. PROF. DR HAB. MIECZYSŁAW OZOROWSKI (UKSW WARSZAWA),
  TEOLOGIA CIAŁA JANA PAWŁA II FUNDAMENTEM DUSZPASTERSTWA
  RODZIN W POLSCE

14.50 – KS. PROF. DR HAB. PAWEŁ BORTKIEWICZ TCHR (UAM POZNAŃ),
  NIETYPOWA TROSKA KOŚCIOŁA O TYPOWE MAŁŻEŃSTWA

15.10 – KS. PROF. DR HAB. MARIAN MACHINEK MSF (UWM OLSZTYN),
  POWTÓRNE ZAŚLUBINY PO ROZWODZIE – WYZWANIE DLA KOŚCIOŁA

15.35 – KS. PROF. KUL DR HAB. WALDEMAR PAŁĘCKI MSF (KUL LUBLIN),
  ŚWIĘTOWANIE MISTERIÓW CHRYSTUSA W ROKU LITURGICZNYM
  W RODZINIE CHRZEŚCIJAŃSKIEJ

16.00 – KAWA

SESJA 3.
PROWADZĄCY: KS. DR HAB. MACIEJ OLCZYK (UAM POZNAŃ)
16.30 – KS. BP DR DAMIAN BRYL (POZNAŃ), MAŁŻEŃSTWO DROGĄ DO ŚWIĘTOŚCI.
  POSTULATY DLA DUSZPASTERSTWA

17.00  – KS. PROF. DR HAB. IRENEUSZ MROCZKOWSKI (UKSW WARSZAWA),
  SPOŁECZNO-KOŚCIELNE WYMIARY DUSZPASTERSTWA RODZIN

17.20 – DYSKUSJA PANELOWA: DUSZPASTERSTWO RODZIN W POLSCE.
  AKTUALNE WYZWANIA 
  MODERATOR: KS. PROF. UAM DR HAB. ANDRZEJ BOHDANOWICZ (POZNAŃ)
  UCZESTNICY DYSKUSJI: KS. BP DR DAMIAN BRYL (POZNAŃ),
  KS. PROF. DR HAB. MIECZYSŁAW OZOROWSKI (UKSW WARSZAWA),
  DR HAB. MIECZYSŁAW GUZEWICZ (WSCHOWA),
  KS. KAZIMIERZ KUREK SDB (PŁOCK)
18.40 – KOLACJA

20.00 – KONCERT W WYKONANIU KS. JANUSZA JEZUSKA MSF PT. „NOWY CZAS”
  (AULA SEMINARYJNA)  

CZWARTEK, 12.02.2015
SESJA 4.
PROWADZENIE: DR HAB. MIECZYSŁAW GUZEWICZ (WSCHOWA)
 9.00  – KS. DR JERZY KRZANOWSKI (UJPII KRAKÓW),
  ANTROPOLOGICZNE PODSTAWY DUSZPASTERSTWA RODZIN

 9.20  – KS. DR ANDRZEJ PRYBA MSF (UAM POZNAŃ), TEOLOGICZNE PODSTAWY
  DUSZPASTERSTWA RODZIN. SAKRAMENTALNOŚĆ MAŁŻEŃSTWA FUNDAMENTEM
  DZIAŁALNOŚCI ZBAWCZEJ KOŚCIOŁA WOBEC MAŁŻEŃSTW I RODZIN

 9.40  – KS. DR JÓZEF MŁYŃSKI (UKSW WARSZAWA),
  SOCJOLOGICZNE PODSTAWY DUSZPASTERSTWA RODZIN

10.00 – KS. DR WŁADYSŁAW SZEWCZYK (UKSW WARSZAWA),
  PSYCHOLOGICZNE PODSTAWY DUSZPASTERSTWA RODZIN W ASPEKCIE
  „WIELOPOZIOMOWEGO” PORADNICTWA

10.20 – KAWA

SESJA 5.
PROWADZENIE: KS. DR ANDRZEJ PRYBA MSF (UAM POZNAŃ)
10.50 – DR HAB. MIECZYSŁAW GUZEWICZ (WSCHOWA),
  DUSZPASTERSTWO MAŁŻEŃSTW SAKRAMENTALNYCH?
  O PREWENCYJNYCH DZIAŁANIACH PASTORALNYCH NA RZECZ RODZIN

11.15 –  KS. KAZIMIERZ KUREK SDB (PŁOCK), O MIŁOŚCI DO DZIECKA
  OD POCZĘCIA I O POTRZEBIE POWSZECHNEGO UCZENIA NATURALNEGO
  PLANOWANIA RODZINY (NPR)
11.35 – MAŁGORZATA BOJARSKA (WŁOCŁAWEK),
  DZIŚ I JUTRO DUSZPASTERSTWA RODZIN DIECEZJI WŁOCŁAWSKIEJ

11.55 – KS. DR ADAM BAJORSKI MSF (WSD MSF KAZIMIERZ BISKUPI),
  AUTORSKIE PROPOZYCJE REKOLEKCYJNE DLA MAŁŻEŃSTW I RODZIN
  PROWADZONE W OŚRODKACH REKOLEKCYJNYCH MISJONARZY ŚWIĘTEJ RODZINY

12.15 – KS. BP PROF. KUL DR HAB. WIESŁAW ŚMIGIEL (PELPLIN),
  KRĘGI APOSTOLATU RODZIN

12.45 – ANNA I JERZY KOLBUSZOWIE (RUCH EQUIPES NOTRE-DAME POZNAŃ),
  SAKRAMENTALNE MAŁŻEŃSTWO – DROGĄ DO ŚWIĘTOŚCI 
12.55 – SŁOWO ZAKOŃCZENIA: KS. DR ANDRZEJ PRYBA MSF (UAM POZNAŃ)

KONTAKT
tel. +48 602 387 916 • e-mail: sympozjum@amu.edu.pl

PATRONAT HONOROWY
JE KS. BP DR WIESŁAW MERING – BISKUP DIECEZJALNY DIECEZJI WŁOCŁAWSKIEJ
KS. EDMUND MICHALSKI MSF – GENERAŁ ZGROMADZENIA MISJONARZY ŚWIĘTEJ RODZINY – RZYM

                  XV SYMPOZJUM TEOLOGICZNE

              DUSZPASTERSTWO RODZIN
TROSKĄ KOŚCIOŁA O MAŁŻEŃSTWO I RODZINĘ

KAZIMIERZ BISKUPI 11-12 LUTEGO 2015 ROKU
WYŻSZE SEMINARIUM DUCHOWNE ZGROMADZENIA MISJONARZY ŚWIĘTEJ RODZINY, UL. KLASZTORNA 2

MIEJSCE OBRAD: GMINNY OŚRODEK KULTURY, PL. WOLNOŚCI 2

UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU, WYDZIAŁ TEOLOGICZNY 
WYŻSZE SEMINARIUM DUCHOWNE ZGROMADZENIA MISJONARZY ŚWIĘTEJ RODZINY

PAPIESKI WYDZIAŁ TEOLOGICZNY W WARSZAWIE, ODDZIAŁ KONIN
DUSZPASTERSTWO RODZIN DIECEZJI WŁOCŁAWSKIEJ

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

sakrament Pokuty
codziennie rano i wieczorem przed Mszą św.

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

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

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

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

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

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

Pozostałe informacje:
 W pierwszy piątek miesiąca możliwość skorzystania 

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

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

z rodzicami dzieci pierwszokomunijnych

Stowarzyszenie wspiera działania 
zmierzające do zachowania i ochrony 

katedry włocławskiej i wszystkich należących 
do niej dzieł sztuki i kultury.

Działania Stowarzyszenia można wesprzeć 
przekazując 1% swojego podatku dochodowego 

w rocznym rozliczeniu PIT wpisując 
KRS: 0000301363.

Można też dokonać wpłaty na konto 
stowarzyszenia: 

Bank Pekao S.A. II o. we Włocławku 
28 1240 1981 1111 0010 1738 2217.

Stowarzyszenie Przyjaciół Katedry Włocławskiej 
– Plac Kopernika 7, 87-800 Włocławek


