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Z naucZania kościoła

Homilia
PaPieża FrancisZka

liturgia środy Popielcowej
bazylika św. sabiny, 18 ii 2015 r.

Jako lud Boży rozpoczynamy dzisiaj pielgrzymkę wiel-
kopostną, tego okresu, w którym staramy się bardziej 
zjednoczyć z Panem Jezusem Chrystusem, aby dzielić 
tajemnicę Jego męki i zmartwychwstania.

Liturgia Środy Popielcowej proponuje nam fragment 
z proroka Joela, posłanego przez Boga, aby wezwał lud 
do pokuty i nawrócenia, z powodu katastrofy (inwazji 
szarańczy), które niszczyły Judeę. Tylko Bóg może ocalić 
od klęski, a więc trzeba Go prosić poprzez modlitwę 
i post, wyznając swoje grzechy. Prorok podkreśla we-
wnętrzne nawrócenie: „Nawróćcie się do Mnie całym 
swym sercem” (2, 12). Powrót do Pana „z całego serca” 
oznacza podjęcie drogi nawrócenia, które nie byłoby 
powierzchowne i przemijające, ale duchową podróżą, 
obejmującą najbardziej intymne miejsce naszej osoby. 
Serca jest bowiem siedzibą naszych uczuć, centrum 
w którym dojrzewają nasze decyzje, nasze postawy.

Owo „nawróćcie się do Mnie całym swym sercem” 
angażuje nie tylko jednostki, ale rozciąga się na całą 
wspólnotę, jest wezwaniem skierowanym do wszystkich: 
„Zbierzcie lud, zwołajcie świętą społeczność, zgromadźcie 
starców, zbierzcie dzieci, i ssących piersi! Niech wyjdzie 
oblubieniec ze swojej komnaty a oblubienica ze swego 
pokoju!” (w. 16).

Prorok podkreśla szczególnie modlitwę kapłanów, 
zauważając, że powinny jej towarzyszyć łzy. Warto, aby-
śmy na początku Wielkiego Postu, prosili o dar łez, aby 
uczynić naszą modlitwę i naszą drogę nawrócenia coraz 
bardziej autentyczną, bez obłudy.

I właśnie to jest orędziem dzisiejszej Ewangelii. We 
fragmencie Ewangelii św. Mateusza, Jezus odczytuje 
ponownie trzy dzieła pobożności przewidziane przez 

prawo Mojżeszowe: jałmużnę, modlitwę i post. Na prze-
strzeni dziejów przepisy te zostały naruszone przez rdzę 
zewnętrznego formalizmu lub wręcz przekształciły się 
w znak wyższości społecznej. Jezus podkreśla powszech-
ną pokusę w tych trzech dziełach, które można streścić 
w obłudzie (wymienia ją trzykrotnie): „Strzeżcie się, żeby-
ście uczynków pobożnych nie wykonywali przed ludźmi 
po to, aby was widzieli... Kiedy więc dajesz jałmużnę, nie 
trąb przed sobą, jak obłudnicy czynią... Gdy się modlicie, 
nie bądźcie jak obłudnicy. Oni lubią... wystawać i modlić 
się, żeby się ludziom pokazać... Kiedy pościcie, nie bądźcie 
posępni jak obłudnicy” (Mt 6, 1.2.5.16).

Kiedy dokonujemy coś dobrego, niemal instynktownie 
rodzi się w nas pragnienie, aby być szanowanymi i podzi-
wianymi za ten dobry uczynek, aby uzyskać satysfakcję. 
Jezus zaprasza nas, by wykonywać te dzieła bez ostentacji 
i ufać jedynie w nagrodę Ojca, „który widzi w ukryciu” 
(Mt 6, 4.6.18).

Drodzy Bracia i Siostry, Pan nigdy nie przestaje lito-
wać się nad nami i pragnie po raz kolejny obdarzyć nas 
swoim przebaczeniem, zachęcając nas, byśmy do Niego 
powrócili z nowym sercem, oczyszczonym ze zła, aby 
wziąć udział w Jego radości. Jak przyjąć to zaprosze-
nie? Sugeruje nam to św. Paweł w drugim dzisiejszym 
czytaniu: „W imię Chrystusa prosimy: pojednajcie się 
z Bogiem” (2 Kor 5, 20). Ten wysiłek nawrócenia jest 
dziełem nie tylko ludzkim. Pojednanie między nami 
a Bogiem jest możliwe dzięki miłosierdziu Ojca, który ze 
względu na miłość wobec nas nie wahał się poświęcić 
swego Jednorodzonego Syna. W istocie Chrystus, który 
był sprawiedliwy i bez grzechu, dla nas stał się grzechem 
(w. 21), kiedy na krzyżu obarczył się naszymi grzechami 
i w ten sposób nas odkupił i usprawiedliwił przed Bo-
giem. „W Nim” możemy stać się sprawiedliwymi, w Nim 
możemy się przemienić, jeśli przyjmiemy łaskę Bożą i nie 
pozwolimy by bezowocnie przeżyć „czas pomyślny” (6, 2).

Z tą świadomością zaczynamy ufnie i radośnie naszą 
wielkopostną drogę. Niech Niepokalana Maryja wspie-
ra naszą walkę duchową z grzechem, towarzyszy nam 
w tym czasie pomyślnym, abyśmy mogli osiągnąć i wspól-
nie wyśpiewywać radość zwycięstwa w Dniu Paschy 
Zmartwychwstania.

Wkrótce uczynimy gest posypania głów popiołem. 
Celebrans wypowie następujące słowa: „Pamiętaj, że 
prochem jesteś i w proch się obrócisz” (por. Rdz 3, 19) 
lub powtórzy wezwanie Jezusa : „Nawracajcie się i wierz-
cie w Ewangelię” (por. Mk 1, 15). Obie te formuły są 
przypomnieniem prawdy ludzkiej egzystencji: jesteśmy 
ograniczonymi stworzeniami, grzesznikami nieustannie 
potrzebującymi pokuty i nawrócenia. Jak ważne jest, aby 
słuchać i zaakceptować to przypomnienie w naszych 
czasach! Wezwanie do nawrócenia jest zatem bodź-
cem do powrotu, tak jak uczynił to syn z przypowieści, 
w ramiona Boga, Ojca czułego i miłosiernego, zaufania 
Jemu i powierzenia się Jemu.
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biskuP włocławski

Z listu pasterskiego 
na wielki Post 2015 r.

1. Troska o rodzinę
Na czoło wybija się nasza troska o rodzinę. Święty Jan 

Paweł II uczył nas, że każde działanie duszpasterskie musi 
być przeniknięte myśleniem o dobru rodziny. Dlaczego 
zatem zwracamy dziś na nią szczególną uwagę?

Żyjemy między dwoma Synodami Biskupów: pierwszy 
obradował w październiku ubiegłego roku; drugi już 
przygotowuje swoje obrady. Na pierwszym ujawniły 
się głosy, które posiały spory niepokój w społeczności 
ludzi wierzących. Mamy świadomość, że Synod musi być 
otwarty na głos Ducha Świętego, a synodalne uchwa-
ły nabierają mocy dopiero po zatwierdzeniu ich przez 
Następcę św. Piotra. Właśnie ta świadomość każe nam, 
Siostry i Bracia, towarzyszyć przygotowaniom do dru-
giej części zgromadzenia biskupów w Rzymie poprzez 
zainteresowanie i modlitwę. O to prosił Ojciec Święty 
Franciszek, tego potrzebuje Kościół, a także nasze serca. 

Na dodatek, w ostatnim czasie, na polski rynek wpro-
wadzona została tzw. pigułka „dzień po”, którą chce się 
sprzedawać bez recepty, pomimo tego, że lekarze i spe-
cjaliści ostrzegają o jej zgubnych skutkach dla zdrowia 
dziewcząt i kobiet, o destrukcyjnym wpływie na rodzinę 
oraz informują, że ma ona także działanie wczesnopo-
ronne. Rada bioetyczna KEP przypomniała wszystkim 
wiernym, że kto stosuje tę pigułkę popełnia grzech ciężki. 

Proszę zatem Braci Kapłanów i Was, Siostry i Bracia, 
by modlitwa za rodzinę pojawiała się często w każdym 
zgromadzeniu ludzi wierzących. 

Zwracam się z prośbą do Rodziców i Dziadków: nie 
tylko się módlcie, lecz także dawajcie przykład życia 
rodzinnego, opartego na Bogu i Ewangelii. Zaproście 
do ognisk domowych Pana Jezusa – jedynego Gwaranta 
rodzinnego szczęścia!

Proszę Prezbiterów: przygotowujcie młodych do mał-
żeństwa z największym przejęciem i gorącą troską! So-
lidne, dobrze przeprowadzone nauki przedmałżeńskie 
to nieodzowny element naszego duszpasterstwa! Niech 
w ramach tego przygotowania nie zabraknie wspólnej 
modlitwy i liturgii, niech będzie wspólne rozważanie Pi-
sma Świętego, chwila adoracji Najświętszego Sakramen-
tu! Uczmy młodych modlitwy o szczęśliwe małżeństwo, 
rodzinę! Nauczmy ich, za św. Janem Pawłem II, „miłować 
ludzką miłość!”.

Oprócz rodziców, katechetów i duszpasterzy ogromna 
rola przypada wszystkim wychowawcom i nauczycielom. 
Wasze, Siostry i Bracia, opinie, słowa, wypowiedzi tak wie-
le mogą podtrzymać dobra, ukazać prawe ścieżki: młodzi 
liczą się z Waszym zdaniem. Te same odpowiedzialne 
zadania stoją przed ludźmi mediów, dziennikarzami! 
Ukazujcie dziewczętom prawdziwe wzorce kobiety: żony, 
matki, chrześcijanki żyjącej wartościami! Przypominajcie, 
że mężczyzna to wzorzec odpowiedzialności, męstwa, 
sprawiedliwości!

W swoim proroczym nauczaniu w latach Wielkiej No-
wenny przed 1000-leciem Chrztu Polski Prymas Tysiącle-
cia, Sługa Boży kardynał Stefan Wyszyński (wyświęcony 
na kapłana przecież we Włocławku) kazał nam zabiegać 
o rodzinę „Bogiem silną!” Dziś, 50 lat później, widzimy, że 
nie spełniliśmy tego ślubu! Jeżeli bowiem także polska 
rodzina trapiona jest najrozmaitszymi kryzysami, to 
przecież dlatego, że za mało jest Boga, Bożego prawa, 
w życiu polskich rodzin! 

A przecież ciągle udane życie rodzinne jest pierwszą 
wartością dla młodych Polaków. Kierowani troską o utrzy-
manie rodziny wybierają często pracę i życie poza granica-
mi kraju. Jakie przynosi to skutki, o tym od dawna informu-
ją socjolodzy. Ponad 2 miliony Polaków w ostatnich latach 
opuściło Ojczyznę, szukając godziwych warunków życia. 
Duszpasterze informują z niepokojem o trudnościach 
dotyczących przygotowania tych młodych do małżeństwa.

Dzielę się swoimi zmartwieniami i – niekiedy – bez-
radnością z Wami, Siostry i Bracia, by raz jeszcze zmo-
bilizować społeczność ludzi wierzących do wytrwałej 
modlitwy i działań, które mogą wiele zmienić na lepsze! 
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„Bez rodziny nie ma narodu, tak jak bez narodu trudno 

sobie wyobrazić zdrowe, porządne państwo. W rodzinie 
rodzi się naród i wytwarza się poczucie ładu społeczne-
go. A wszystkie rodziny tworzą rodzinę rodzin – naród!” 
Pomyślmy o tym nauczaniu kardynała Wyszyńskiego 
zawartym w jego kazaniu wygłoszonym 3 V 1978 roku 
na Jasnej Górze!

2. Przygotowanie do Światowych Dni Młodzieży 
Najpierw Światowe Dni Młodzieży, które zbliżają się 

wielkimi krokami. W lipcu 2016 roku do Kra-
kowa przyjedzie Ojciec Święty Franci-
szek i kilka milionów młodych z całego 

świata. Tydzień wcześniej 
4 tysiące młodzieży z za-
granicy przyjedzie do na-
szej diecezji. Jakie więc 
stoją przed nami zadania 
związane z tym wydarze-
niem? Z  pewnością nie 
należy myśleć tylko o go-

ściach z zagranicy, ale przede 
wszystkim o przygotowaniu 

do niego naszej młodzieży. Ko-
chani Rodzice, proszę Was, abyście 

zachęcili swoje córki i swoich synów 
do zaangażowania się w to wydarzenie już teraz. Prawie 
w każdej parafii powstała grupa, w której młodzież przygo-
towuje się do Światowych Dni Młodzieży. Zapytajcie swo-
jego księdza lub katechety, a oni wskażą Wam, Kochana 
Młodzieży, gdzie możecie wraz ze swoimi rówieśnikami 
przygotowywać się na spotkanie młodych świata. Zapy-
tajmy, na czym polega to przygotowanie? Głównie jest 
to praca nad umocnieniem własnej przyjaźni z Bogiem, 
pogłębienie swojej wiary. Siostry i Bracia, bądźmy w tym 
czasie razem z naszą młodzieżą. Światowe Dni Młodzieży 
to nie tyko propozycja dla gimnazjalistów, licealistów czy 
studentów. Młodzież to także osoby nieco starsze a już 
pracujące, małżonkowie czy rodzice. Niech każdy, zarówno 
młodzież jak i dorośli, potraktuje to wydarzenie jako szansę 
dla siebie na odnowienie osobistej relacji z Bogiem i już 
teraz weźmie udział w jakimś „szczególnym” duchowym 
wydarzeniu w swoim życiu (np. wyjazdowych rekolekcjach, 
kursie ewangelizacyjnym, spotkaniu młodych w dekanacie 
czy rejonie). Proszę księży, by nie zaniedbali przygotowania 
do ŚDM 2016 w swoich parafiach.

Pierwsze zadanie więc, to formacja młodzieży i samych 
siebie. Do wszystkich przyjedzie Ojciec Święty w 2016 
roku – i dla młodych, i dla dorosłych to będzie wielkie 
święto wiary w naszej Ojczyźnie. Drugie zadanie jest 
bardzo konkretne. Jak wspominałem, mamy nadzieję 
gościć około 4 tysięcy młodych z różnych części świata. Już 
zgłaszają się do nas grupy z Włoch, Austrii, Kazachstanu 
czy Korei Południowej. Proszą, by przez tydzień pobytu 
w naszej diecezji mogli mieszkać u rodzin. Zwracam się 

więc do Was, Siostry i Bracia, o pomoc w przyjęciu młodych 
pielgrzymów, o przyjęcie ich do waszych domów. Proszę, 
byście zadeklarowali swojemu Księdzu Proboszczowi chęć 
ugoszczenia młodych, którzy w lipcu 2016 roku, zanim 
pojadą do Krakowa, zechcą spędzić czas u nas.

Prośba trzecia – potrzebni są wolontariusze, którzy po-
mogą w przeprowadzeniu „dni w diecezji”, a więc ułatwią 
naszym gościom spędzenie czasu u nas, a nam organizację 
tego przedsięwzięcia. Kandydat na wolontariusza w lipcu 
2016 roku musi mieć ukończone 18 lat i być zaangażo-
wanym w życie swojej parafii. Chętnych znów proszę, by 
zgłaszali się za pośrednictwem swojego księdza.

Jak widać, przygotowania do Światowych Dni Mło-
dzieży to zadanie dla nas wszystkich. Kapłanów oraz 
Was, Siostry i Bracia, proszę o modlitwę w tej intencji.

3. 1050. rocznica chrztu Polski i Rok Życia Konsekrowanego
Krótko jeszcze wspomnijmy dwie szczególne okolicz-

ności tegorocznego przeżywania Wielkiego Postu: rok 
spotkania Ojca Świętego Franciszka z młodymi to także 
1050. rocznica Chrztu Polski! Trzeba ją świadomie przygo-
towywać – w czym ma dopomóc także hasło tegorocznego 
Roku Duszpasterskiego: „Nawracajcie się!” Ku czemu? – ku 
głębszej wierze w Pana Jezusa, w Jego Ewangelię i Kościół. 
Nie da się, ostrzega papież Franciszek, kochać Chrystusa 
bez Kościoła. To w Nim są źródła świętości: słowo Boga i sa-
kramenty. Nie pozwólmy, by nierozumiejące sytuacji media 
stały się naszą wyrocznią i nauczycielem o Kościele! Jeden 
jest nasz Nauczyciel – Chrystus – zabiegający w Kościele 
i poprzez Kościół o serce każdego człowieka! Ściśle łączy 
się to zadanie z ideą Roku Życia Konsekrowanego – czyli 
oddanego Chrystusowi na wyłączną własność. Od chwili 
chrztu św. wszyscy jesteśmy namaszczeni i uświęceni 
łaską naszego Pana!

Drodzy Siostry i Bracia, podejmijmy świadomie zadania 
stojące przed nami w naszym religijnym życiu, mężnie 
i z pewnością, że Chrystus towarzyszy nam w drodze, 
byśmy mogli nasze cele osiągnąć!

Z serca na wielkopostny trud błogosławię
+Wiesław Mering, Biskup Włocławski



55

kościół i świat

kazimierz królewicz – 
święty z rodu Jagiellonów

Kazimierz urodził się 3 X 1458 r. na Wawelu. Był drugim 
z kolei spośród sześciu synów Kazimierza Jagiellończy-
ka. Jego matką była Elżbieta Rakuszanka, córka cesarza 
Niemiec, Albrechta II. W 1467 r. król powołał na wycho-
wawcę i nauczyciela synów ks. Jana Długosza, wybit-
nego historyka Polski. „Był młodzieńcem szlachetnym, 
rzadkich zdolności i godnego pamięci rozumu” – napisał 
o swoim uczniu Długosz. W 1475 r. do grona nauczycieli 
synów królewskich dołączył znany humanista, Kallimach 
(Filip Buonacorsi). Król chciał, by jego synowie otrzymali 
wszechstronne wykształcenie.

W 1471 r. brat Kazimierza, Władysław, został koro-
nowany na króla czeskiego. W tym samym czasie na 
Węgrzech wybuchł bunt przeciwko królowi. Na tron 
zaproszono Kazimierza. Jego ojciec chętnie przystał na 
tę propozycję. Kazimierz wyruszył razem z 12 tysiącami 
wojska, by poprzeć zbuntowanych magnatów. Ci jednak 
wycofali swe poparcie i Kazimierz wrócił do Polski bez 
korony węgierskiej. Ten zawód dał mu wiele do myślenia.

Po powrocie do kraju królewicz nie przestał intereso-
wać się sprawami publicznymi. Został prawą ręką ojca, 

który upatrywał w nim swego następcę. Podczas dwulet-
niego pobytu ojca na Litwie Kazimierz jako namiestnik 
rządził w Koronie. 

Obowiązki państwowe umiał pogodzić z bogatym 
życiem duchowym. Wydaje się prawdopodobne, że Kazi-
mierz złożył ślub dozgonnej czystości. Miał też odrzucić 
proponowane mu zaszczytne małżeństwo z córką cesarza 
niemieckiego, Fryderyka III.

W 1483 r. ojciec wezwał go do Wilna. Kazimierz zmarł 
w drodze (chorował na gruźlicę). Pochowano go w ka-
tedrze wileńskiej, w kaplicy Najświętszej Maryi Panny, 
która od tej pory stała się miejscem pielgrzymek. 

W 1518 r. król Zygmunt I Stary, rodzony brat Kazimie-
rza, wysłał do Rzymu prośbę o kanonizację królewicza. 
Leon X na początku 1520 r. wysłał w tej sprawie do Polski 
swojego legata. Ten, ujęty kultem, jaki tu zastał, sam 
ułożył ku czci Kazimierza łaciński hymn i napisał jego 
żywot. Na podstawie zeznań legata Leon X w 1521 r. 
wydał bullę kanonizacyjną i wręczył ją przebywającemu 
wówczas w Rzymie biskupowi płockiemu, Erazmowi 
Ciołkowi, który zmarł jeszcze we Włoszech. Wszystkie 
te dokumenty jednak w 1522 r. zaginęły. 

Król Zygmunt III Waza wznowił starania. Klemens VIII 
wydał nową bullą 7 XI 1602 r. w oparciu o poprzedni 
dokument, którego kopia zachowała się w watykańskim 
archiwum.

W 1602 r. z okazji kanonizacji otwarto grób Kazimierza. 
Jego ciało znaleziono nienaruszone mimo bardzo dużej 
wilgotności grobowca. Przy głowie Kazimierza zachował 
się tekst hymnu ku czci Maryi Omni die dic Mariae (Dnia 
każdego sław Maryję), którego autorstwo przypisuje się 
św. Bernardowi. 

Uroczystości kanonizacyjne odbyły się w 1604 r. w ka-
tedrze wileńskiej. W 1636 r. przeniesiono uroczyście 
relikwie Kazimierza do nowej kaplicy, ufundowanej przez 
Zygmunta III Wazę i Władysława IV. W 1953 r. przenie-
siono je z katedry wileńskiej do kościoła świętych Piotra 
i Pawła. Obecnie czczony jest ponownie w katedrze.

Święty Kazimierz jest jednym z bardziej popularnych 
polskich świętych. Jest także głównym patronem Litwy.

W diecezji wileńskiej do dziś zachował się zwyczaj, że 
w dniu św. Kazimierza sprzedaje się obwarzanki, pier-
niki i palmy; niegdyś sprzedawano także lecznicze zioła 
(odpustowy jarmark zwany Kaziukami). 

W 1948 r. w Rzymie powstało Kolegium Litewskie pod 
wezwaniem św. Kazimierza. W tym samym roku Pius 
XII ogłosił św. Kazimierza głównym patronem młodzie-
ży litewskiej. W 1960 r. Kawalerowie Maltańscy obrali 
św. Kazimierza za swojego głównego patrona; otrzymali 
wówczas część relikwii Świętego.

Często przedstawia się go w stroju książęcym z lilią 
w ręku lub klęczącego nocą przed drzwiami katedry – dla 
podkreślenia jego gorącego nabożeństwa do Najświęt-
szego Sakramentu.

Imię Kazimierz nosiło w 2014 r. 381 371 mężczyzn.
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Bronisław Jerzy Kostkowski, syn Mar-
cina Władysława i Marii z domu Wi-
śniewskiej, urodził się 11 marca 1915 r. 
w Słupsku na Pomorzu Zachodnim. 
Ochrzczony został w kościele parafial-
nym pod wezwaniem Najświętszego 
Serca Jezusowego (św. Ottona) w Słup-
sku, dnia 21 marca 1915 r. Po ukończeniu 
4 klas szkoły powszechnej wstąpił do 
Gimnazjum Humanistycznego w Byd-
goszczy, dokąd przenieśli się jego rodzice 
wraz z nastaniem niepodległości Pol-
ski. Jako uczeń odznaczał się szczególną 
czcią do Matki Bożej. Był sodalisem ma-
riańskim i prezesem sodalicji w gimna-
zjum. Świadectwo dojrzałości otrzymał 
w maju 1936 r. W tymże roku od jesieni 
rozpoczął studia w Wyższym Semina-
rium Duchownym we Włocławku. Był przeciętnie zdolny. 
Wybijał się jednak ponad ogół alumnów pobożnością, 
pracowitością, sumiennością w zdobywaniu wiedzy. Był 
uczynny w obcowaniu z drugimi i gorliwy w każdej chwili 
życia. W kwietniu 1939 r. przyjął dwa niższe święcenia 
otrzymał promocję na czwarty kurs.

Wybuch II wojny światowej przerwał jego naukę w se-
minarium. Początkowo wycofał się wraz z ludnością 
cywilną, nie chcąc wpaść w ręce wroga. W październi-
ku jednak powrócił do seminarium, aby kontynuować 
naukę i dążyć do kapłaństwa. Niestety, tak jak inni pro-
fesorowie i alumni, dnia 7 listopada 
wieczorem został aresztowany przez 
gestapo. W więzieniu był szczególnie 
rozmodlony i uczynny. Ze względu na 
miejsce urodzenia (dawniej Rzesza 
Niemiecka), gestapo proponowało mu 
zwolnienie w zamian za wyrzeczenie 
się kapłaństwa. Matce, która przyniosła 
tę wiadomość, odpowiedział: „Raczej 
śmierć wybiorę, niż sprzeniewierzę 
się powołaniu, którym mnie Bóg za-
szczycił”. Dnia 16 stycznia 1940 r. został 
przewieziony wraz z innymi więźniami 
do klasztoru księży salezjanów w Lą-
dzie. Tutaj kontynuował naukę i otrzy-
mał promocję na kurs piąty. W dniu 
26 sierpnia 1940 r. został wywieziony 

przez gestapo do Szczeglina, a dwa dni 
później do Sachsenhausen. Od 14 grud-
nia 1940 r. przebywał w obozie zagła-
dy w Dachau. Przydzielono mu 4 izbę 
w 28 baraku i numer więźnia 22828. 
Klimat, okrutne traktowanie więźniów 
i głód spowodowały rozwój gruźlicy, na 
którą umarł 27 września 1942 r. Jego 
ciało spalono w krematorium.

Błogosławiony Bronisław Kostkow-
ski pozostawił po sobie pamięć świę-
tego alumna. Owocem jego bliskości 
i zjednoczenia z Bogiem była przede 
wszystkim obecność ducha modlitwy 
i ofiarna służba dla współtowarzyszy 
niedoli. Jego decyzja trwania w kapłań-
stwie była nieodwołalna. Mimo kuszenia 
przez gestapo, trwał w niej niezłomnie. 

Jeszcze z więzienia w Lądzie pisał do rodziców: „Jestem 
przygotowany na najgorsze. Zdawałem sobie z tego 
sprawę, kiedy wstępowałem do seminarium, że gdy 
zajdzie potrzeba, trzeba oddać życie Bogu w ofierze. 
Nie zawaham się oddać je za Boga i ojczyznę. Niech się 
dzieje wola Boża. Bądźcie spokojni i dumni... Chcieliście 
mieć syna księdzem, czemu nie macie złożyć go Bogu 
w ofierze. Bądźmy dobrej myśli i pamiętajmy o sobie 
w modlitwach”. 

Te słowa, charakteryzujące go, stały się rzeczywistością.
Źródło: http://web.diecezja.wloclawek.pl/wsd/index.htm

bł. bronisław kostkowski – 100. rocznica urodzin
W tym roku przypada 100. rocznica urodzin bł. al. Bronisława Kostkowskiego. Warto przypomnieć tę postać 

także dlatego, że 29 IV przypada 70. rocznica wyzwolenia obozu koncentracyjnego w Dachau. W tym obozie 
zginął bł. Bronisław. Jest jednym z ogromnej rzeszy, którzy nie doczekali wolności. Został wyniesiony na ołtarze 
w grupie 108 błogosławionych męczenników II wojny światowej 13 VI 1999 r. w Warszawie przez Jana Pawła II.

Alumn B. Kostkowski z kolegami z seminarium (pierwszy z prawej) 
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Zatrzymaj się, czyli czas na rekolekcje
Żeby zrozumieć, czym są rekolekcje i jak je mamy przeżywać, najlepiej będzie zacząć od tego, skąd się wzięło 

oznaczające je słowo. A wzięło się ono z języka łacińskiego: od re-colligo oznaczającego „znowu zbierać, przyjmo-
wać, odzyskać” (w formie zwrotnej se recoligere oznacza „ochłonąć, opamiętać się”) lub też od re-colo – „na nowo 
uprawiać, znowu się czymś zajmować, przywrócić, jeszcze raz rozważyć”.

Chodził o powrót do czegoś, powtórne rozważenie, 
zajęcie się czymś jeszcze raz. Czym? Naszym życiem. 
W codziennym zabieganiu rzadko mamy czas, by się 
nad czymś głębiej zastanowić. W życie (także duchowe) 
wkradają się automatyzmy. Z jednej strony ułatwiają 
nam życie, z drugiej jednak mogą powodować spłycenie 
rozumienia treści religijnych, gdyż wiele rzeczy robimy 
bezmyślnie. Nie zastanawiając się głębiej nad prawda-
mi wiary i przyjmując je mechanicznie „bo wszyscy tak 
wierzą i wszyscy tak robią”, ryzykujemy, że w momencie 
próby nie będziemy w stanie swojej wiary obronić. Mó-
wiąc obrazowo: z naszą religijnością jest tak, jak z me-
blami – z czasem pokrywają się coraz grubszą warstwą 
kurzu. Jeśli tego kurzu nie będziemy raz na jakiś czas 
ścierać, z czasem nie będziemy mogli rozpoznać nawet 
kształtu naszych stylowych „ludwików”. Tak samo jest 
z wiarą – jeśli nie będzie co jakiś czas „odkurzana”, po 
pewnym czasie stanie się szara i bezkształtna. 

Doskonałą zachętą do tak rozumianych rekolekcji 
mogą się dla nas stać słowa, które sędziwy św. Jan Apo-
stoł do Kościoła w Efezie: „Znam twoje czyny: trud i twoją 
wytrwałość [...]. Ale mam przeciw tobie to, że odstąpiłeś 
od twej pierwotnej miłości. Pamiętaj więc, skąd spadłeś, 
i nawróć się, i pierwsze czyny podejmij!” (Ap 2, 2–5). 

Współczesność to coraz szybsze tempo życia. Wynalazki, 
które miały zapewnić nam więcej wolnego czasu, stały się 
„złodziejami czasu”. Dzięki technice człowiek może zrobić 
więcej w krótszym czasie, ale wcale nie spieszy się do tego, 
by ten czas wykorzystać na odpoczynek i „pozbieranie 
się”. Wręcz przeciwnie 
– jest coraz bardziej 
rozbity wewnętrznie 
i nie odpoczywa albo 
poświęca czas na bez-
wartościowe rozrywki. 

Rekolekcje to dobry 
czas, by w tym zabie-
ganiu „pozbierać się” 
(re-colligo!), a może 
też „ochłonąć, opa-
miętać się” (se reco-
ligere). 

Najczęściej starając 
się ocenić przeżycie 
rekolekcji, pytamy 
o to, jakie były nauki 

rekolekcyjne i z jakim skupieniem ich wysłuchaliśmy. 
Zapominamy o tym, że rekolekcje wyrosły z praktyki 
„ćwiczeń duchownych”, zakładają, więc nie tylko wy-
słuchanie nauk, ale aktywność, „ćwiczenie się” w życiu 
chrześcijańskim. Rekolekcje w naszym życiu będą na tyle 
owocne, na ile sami się w ich przeżycie zaangażujemy. 
Rekolekcje to także osobista refleksja, poświęcenie więcej 
czasu na modlitwę: indywidualną, wspólną, w rodzinie. 

Telewizor nie jest dobrym sprzymierzeńcem rekolekcji. 
Nie sprzyja też dobremu przeżywaniu rekolekcji głośna 
muzyka, wypędzająca ciszę. 

Narzekamy, że życie jest ciężkie, że stawia przed nami 
trudne dylematy, że nie potrafimy właściwie wybrać 
i żałujemy wcześniejszych decyzji. Rekolekcje są dobrym 
czasem na to, żeby przyjrzeć się naszym wyborom i zapy-
tać Boga: co mam wybrać? Jak rozwiązać trudne sytuacje 
w moim życiu? Co zrobiłem źle i jak mogę to naprawić? 

Rekolekcje to „ćwiczenia” nierozerwalnie związane 
z czynem. To czas praktykowania miłości bliźniego. Wej-
ście w siebie musi łączyć się z realizacją tego przykazania 
np. przez pojednanie w rodzinie, małżeństwie, z sąsiada-
mi, kolegami. Czynem rekolekcyjnym może być także np. 
wspólna kolacja przy świecach, kiedy członkowie rodziny 
ze sobą porozmawiają. Trzeba tylko wygospodarować 
ten czas, aby „ponownie zająć się” (re-colo!) rodziną, 
„podarować sobie” czas nie tylko na wysłuchanie nauk, 
ale na praktyczne „ćwiczenia” w miłości.

Na koniec rzecz bardzo ważna: rekolekcje to także czas, 
by „odzyskać” (re-colligo) czystość duszy w sakramencie 

pojednania. Warto się 
do rekolekcyjnej spo-
wiedzi dobrze przy-
gotować przez dobry 
rachunek sumienia, 
zadośćuczynienie 
i pojednanie się z tymi, 
których przez moje 
grzechy skrzywdziłem 
oraz mocne postano-
wienie poprawy. 

Na podstawie: 
ks. Tomasz Opaliński, 

Po co rekolekcje?, „Nie-
dziela”, Edycja płocka, 
49/2003

Wielkopostne
rekolekcje 
parafialne

27–29 marca 2015 r.
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Duchowa adopcja Dziecka Poczętego
W uroczystość Zwiastowania Pańskiego, przypadającą najczęściej 25 marca, Kościół przeżywa Dzień Świętości 

Życia. W tym dniu w sposób szczególny spoglądamy nie tylko na swoje życie, które jest wielkim darem Stwórcy. 
Nadarza się też dobra okazja, by zatroszczyć się o życie tych najbardziej bezbronnych, poczętych, ale jeszcze nie-
narodzonych, którym grozi śmierć.

W intencji dziecka zagrożonego w łonie matki zabi-
ciem możemy podjąć Duchową Adopcję. Ruch Duchowej 
Adopcji w Kościele katolickim zrodził się tuż po obja-
wieniach Matki Bożej w Fatimie, stając się odpowiedzią 
na wezwanie Maryi do modlitwy różańcowej, pokuty 
i zadośćuczynienia za grzechy, które najbardziej ranią 
jej Niepokalane Serce. W roku 1987 został przeniesiony 
do Polski.

Duchowa Adopcja jest modli-
twą w intencji dziecka zagro-
żonego zabiciem w łonie 
matki. Trwa tyle, ile cią-
ża – dziewięć miesięcy 
i polega na codzien-
nym odmawianiu jed-
nej tajemnicy różań-
cowej oraz specjalnej 
modlitwy w intencji 
dziecka i jego rodziców. 
Osoba decydująca się na ad-
opcję duchową nie wie, kim jest 
„jej” dziecko, jego imię zna tylko Bóg. 
Wszyscy, którzy pragną złożyć przyrzeczenia Ducho-
wej Adopcji, mogą zrobić to w kościele podczas specjalnej 
Mszy św., ale również prywatnie. W jakichkolwiek jednak 
okolicznościach i miejscach odbywa się przyrzeczenie 
konieczne jest wypełnianie odpowiednich postanowień. 
Do modlitw można, ale nie trzeba, dołączyć dowolnie 
wybrane dobre postanowienia, np. spowiedź i Komunia 
św., czytanie Pisma Świętego, post, walka z nałogami, 
pomoc potrzebującym i inne.

Duchową Adopcję może podjąć każdy – nawet osoby 
żyjące w związkach niesakramentalnych czy rozwiedzeni. 
Jedynie dzieci podejmują ją pod opieką rodziców. Du-
chową Adopcję można podejmować wielokrotnie, pod 
warunkiem wypełniania poprzednich zobowiązań. Nie 

Modlitwa codzienna Duchowej adopcji Dziecka poczętego
Panie Jezu za wstawiennictwem Twojej Matki Maryi, która urodziła Cię z miłością oraz za wstawiennictwem 

Świętego Józefa, „Człowieka Zawierzenia”, który opiekował się Tobą po urodzeniu, proszę Cię w intencji tego 
nienarodzonego dziecka które znajduje się w niebezpieczeństwie zagłady i które duchowo adoptowałem.

Proszę, daj rodzicom tego dziecka miłość i odwagę, aby zachowali je przy życiu, które Ty sam mu prze-
znaczyłeś. Amen.

można adoptować więcej niż jedno dziecko, bo Duchowa 
Adopcja dotyczy tylko jednej istoty ludzkiej, której imię 
zna jedynie Bóg. Jeśli Dzieło Duchowej Adopcji przerywa 
długa przerwa w modlitwie – miesiąc, dwa, wówczas 
należy ponowić przyrzeczenie i starać się go dotrzymywać. 

* * *
W 2005r. do Ośrodka Duchowej Adopcji 

na Jasnej Górze zgłosiła się star-
sza Pani i złożyła takie wyzna-

nie-świadectwo: „Jestem 
wdową. Trzy miesiące 

temu zmarł mój mąż. 
Byliśmy bezdzietnym 
małżeństwem.

Kiedy mąż umierał, 
wypowiadał takie sło-

wa: „Ile tu dzieci, skąd te 
dzieci?”. Kilka razy powtó-

rzył te słowa i zmarł. 
Początkowo nie zastanawia-

łam się nad słowami wypowiadany-
mi przez umierającego męża, ale po jakimś czasie 

zaczęłam myśleć, dlaczego właśnie takie słowa wy-
powiadał. Podkreślam, że to były jego ostatnie słowa 
wypowiadane na ziemi przed śmiercią. I pewnego dnia 
zrozumiałam. Mój mąż przez wiele lat modlił się za 
dzieci poczęte, których życie było zagrożone zabiciem 
w łonie matki. Trwał w duchowej adopcji. Ja do tego 
podchodziłam sceptycznie, nie wierzyłam w sens tej 
modlitwy. 

Dzisiaj myślę inaczej i jestem tu po to, aby podjąć 
modlitwę duchowej adopcji, bo ta modlitwa ma wielki 
sens – ratuje dziecko. Myślę, że do męża w chwili jego 
śmierci przyszły dzieci, które zostały zabite w wyniku 
aborcji. Tak to rozumiem”.
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Powołany na opiekuna Zbawiciela
Uroczystość św. Józefa, Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny, obchodzimy w dniu 19 marca. Z tej okazji przy-

pomnijmy sobie kilka cytatów z adhortacji apostolskiej Redemptoris custos poświęcone św. Józefowi, ogłoszonej 
w 1989 r. przez Jana Pawła II. Papież-Polak, podobnie jak Pius IX i Leon XIII, chciał w swoim nauczaniu przypomnieć 
Opiekuna Zbawiciela.

* * *
Leon XIII podkreśla wzniosłość misji Józefa: „Prze-

wyższa on wszystkich ludzi swoją pozycją, gdyż z roz-
porządzenia Bożego był opiekunem Syna Bożego 

i w przekonaniu otoczenia Jego ojcem. Natu-
ralnym następstwem tego było, że Słowo 

odwieczne z pokorą było św. Józefowi 
poddane i okazywało mu cześć, jaką 

dzieci rodzicom okazywać winny” 
(RC, n. 8).

* * *
Gdy nadeszły trud-

ne czasy dla Kościoła, 
Pius IX, „chcąc zawierzyć 
go szczególnej opiece 
świętego Patriarchy, 
ogłosił Józefa «Patro-
nem Kościoła katolic-
kiego»”. Wiedział, że 
akt ten nie był czymś 
przejściowym, ponie-
waż ze względu na 
wyjątkową godność, 

„jakiej Bóg udzielił naj-
wierniejszemu słudze 

swemu, Kościół święty 
zawsze czcił i wychwalał, 

a po Najświętszej Pannie naj-
gorętszym św. Józefa otaczał 

uwielbieniem, uciekając się do 
niego w największych potrzebach 

i niebezpieczeństwach” (RC, n. 28).

* * *
Ponieważ nie można sobie wyobrazić, by człowiek, 

który otrzymał tak wzniosłe zadanie, nie posiadał odpo-
wiednich cech, niezbędnych dla wypełnienia go, należy 
przyjąć, że Józef „mocą szczególnego daru Niebios” ota-
czał Jezusa „całą naturalną miłością i czułą troskliwością, 
jaka może się zrodzić w sercu ojca”. 

Przyznając Józefowi ojcowską władzę nad Jezusem, 
Bóg napełnił go także miłością ojcowską, tą miłością, 
która ma swoje źródło w Ojcu, „od którego bierze na-
zwę wszelkie ojcostwo na niebie i na ziemi” (por. Ef 3, 
15) (RC, n. 8).

Powołany na opiekuna Odkupiciela „Józef uczynił tak, 
jak mu polecił anioł Pański: wziął swoją Małżonkę do 
siebie” (Mt 1, 24). Czerpiąc inspirację z Ewangelii, Ojcowie 
Kościoła już od pierwszych wieków podkreślali, że św. Józef, 
który z miłością opiekował się Maryją i z radością 
poświęcił się wychowaniu Jezusa Chrystusa, 
także dziś strzeże i osłania mistyczne 
Ciało Odkupiciela, Kościół, którego 
figurą i wzorem jest Najświętsza 
Dziewica (RC, n. 1).

* * *
Józef z Nazaretu w tej 

właśnie tajemnicy uczest-
niczył jak nikt inny z ludzi 
poza Maryją, Matką Sło-
wa Wcielonego. Uczest-
niczył wspólnie z Nią, 
objęty rzeczywistością 
tego samego wyda-
rzenia zbawczego. Był 
powiernikiem tej samej 
miłości, mocą której 
Ojciec Przedwieczny 
„przeznaczył nas dla 
siebie jako przybranych 
synów przez Jezusa Chry-
stusa” (Ef 1, 5) (RC, n. 1).

* * *
„Zbudziwszy się ze snu, Józef 

uczynił tak, jak mu polecił anioł 
Pański: wziął swoją Małżonkę do 
siebie” (Mt 1, 24). Wziął Ją razem z całą 
tajemnicą Jej macierzyństwa, razem z Synem, 
który miał przyjść na świat za sprawą Ducha Święte-
go. Okazał w ten sposób podobną jak Maryja gotowość 
woli wobec tego, czego odeń żądał Bóg przez swego 
Zwiastuna (RC, n. 3).

* * *
Bóg wezwał św. Józefa, aby służył bezpośrednio osobie 

i misji Jezusa poprzez sprawowanie swego ojcostwa: 
właśnie w ten sposób Józef współuczestniczy w pełni 
czasów w wielkiej tajemnicy odkupienia i jest prawdziwie 
„sługą zbawienia” (RC, n. 8).
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niedziela Palmowa

Wielki Tydzień otwiera Niedziela Palmowa. Nazwa tego dnia pochodzi od wprowadzonego w XI w. zwyczaju świę-
cenia palm. Liturgia wspomina uroczysty wjazd Jezusa do Jerozolimy, bezpośrednio poprzedzający Jego mękę i śmierć 
na krzyżu. Witające go tłumy rzucały na drogę płaszcze oraz gałązki, wołając: „Hosanna Synowi Dawidowemu”.

Liturgia Niedzieli Palmowej jest rozpięta między rado-
sną procesją z palmami oraz czytaniem Męki Pańskiej 
według: Mateusza, Marka lub Łukasza. W ten sposób 
Kościół podkreśla, że triumf Chrystusa i Jego Ofiara są 
ze sobą nierozerwalnie związane.

Bardziej uroczyste niż zwykle rozpoczęcie Eucharystii 
ma swoją wielowiekową historię. W Jerozolimie już 
w IV w. patriarcha dosiadał oślicy i otoczony tłumami 
wjeżdżał z Góry Oliwnej do miasta. Zwyczaj ten wszedł 
do powszechnej praktyki na Zachodzie w wieku V i VI. Aż 
do reformy z 1955 r. istniał zwyczaj, że celebrans wycho-
dził w Niedzielę Palmową przed kościół, a drzwi świątyni 
zamykano. Kapłan uderzał w nie krzyżem trzykrotnie, 
wtedy dopiero drzwi otwierały się i kapłan z uczestni-
kami procesji wchodzili do kościoła. Symbol ten miał 
wiernym przypominać, że zamknięte niebo zostało nam 
otworzone dzięki zasłudze krzyżowej śmierci Chrystusa.

Obecnie kapłan w Niedzielę Palmową nie zakłada 
szat pokutnych, ale czerwone; a procesja ma charakter 
triumfalny. Chrystus wkracza do świętego miasta jako 
jego Król i Pan, odbiera hołd od mieszkańców Jerozo-
limy. Godność królewską Chrystusa Pana akcentują 

antyfony i pieśni, które śpiewa się w czasie rozdawania 
palm i procesji.

W XI w. pojawił się zwyczaj święcenia palm. Wierni 
przechowują je przez cały rok, aby w następnym roku 
mogły zostać spalone na popiół, którym są posypywane 
nasze głowy w Środę Popielcową. W Polsce trudno jest 
o prawdziwe gałązki palmowe, więc istnieje tradycja 
przygotowywania specjalnych palemek. Są one robione 
z gałęzi wierzbowych z baziami i z liści bukszpanu lub 
borówek. W niektórych regionach kolorowe palmy przy-
gotowywane są z suszonych kwiatów. Organizowane są 
konkursy na najpiękniejszą lub największą palmę. Na 
Kurpiach palmy dochodzą do wielkości 2–3 metrów i są 
pięknie przystrojone w sztuczne kwiaty. 

Procesja z palmami jest z jednej strony upamiętnieniem 
wydarzenia sprzed wieków, z drugiej zaś symbolem nasze-
go kroczenia z Chrystusem ku ofierze, którą jest Msza św. 

We Włoszech i w Hiszpanii w Wielkim Tygodniu urzą-
dza się z niezwykłym pietyzmem i okazałością procesje 
pasyjne zwane Passos. Mężczyzni i kobiety ubrani są 
na czarno, często z nasuniętymi na głowę kapturami. 
Na balkonach ustawia się kwiaty, zapala się mnóstwo 

światełek. Przy świetle świec i biciu dzwonów 
idzie długi pochód z niezliczonymi wizerunkami 
Chrystusa, Matki Bożej i świętych.

W Polsce Niedziela Palmowa nosiła także 
nazwę Niedzieli Kwietnej, bo zwykle przypada 
w kwietniu, kiedy to pokazują się pierwsze kwia-
ty. Po sumie odbywały się w kościołach przed-
stawienia pasyjne. Za czasów króla Zygmunta 
III Wazy istniały zrzeszenia aktorów-amatorów, 
którzy w roli Chrystusa, Kajfasza, Piłata i Judasza 
chodzili po wioskach i odtwarzali misterium 
Męki Pańskiej. Do dzisiaj pasyjne misteria lu-
dowe odbywają się w Wielkim Tygodniu w Kal-
warii Zebrzydowskiej. Widowisko o charakterze 
misteriów paschalnych wystawiane jest np. na 
poznańskiej Cytadeli. Coraz częściej tego typu 
przedstawienia pasyjne wystawiane są w róż-
nych sanktuariuch i parafiach.

W Polsce poświęcone gałązki wierzbowe z ba-
ziami zatyka się za krzyże i obrazy, by strzegły 
domu od nieszczęść i zapewniały błogosławień-
stwo Boże. Dawniej wtykano także palmy na 
pola, aby Pan Bóg strzegł zasiewów i plonów 
przed gradem, suszą i nadmiernym deszczem.Wjazd do Jerozolimy Giotto di Bondone, ok. 1303–1305



1111

wieczerza paschalna

Święto Paschy (znane zresztą przed Mojżeszem jako święto wiosny i rodziny obchodzone w czasie wiosennego 
zrównania dnia z nocą) posiadało tak wielką rangę w jahwizmie izraelskim, iż zaniedbujący je bywał ekskomuni-
kowany, czyli wyłączany ze społeczności religijnej i narodowej (por. Lb 9, 13). 

Święto Paschy obchodzone było 14 dnia pierwszego 
miesiąca roku – Nisan, wcześniej zwanego Abib. Było 
to największe święto Izraelitów. Upamiętniało wyjście 
(czasownik hebrajski pasach – „przechodzić”; pascha – 
„przejście”, „wyjście”) narodu wybranego z Egiptu, które 
nastąpiło między latami 1250–1230, a zwłaszcza tę noc, 
która była początkiem ucieczki z Gessen i w czasie której 
Anioł Śmierci przeszedł przez Egipt, niszcząc wszystko 
co pierworodne. Domy Hebrajczyków ocalały dzięki 
naznaczeniu ich krwią baranka.

Bezpośrednio po Święcie Paschy następowało siedmio-
dniowe Święto Przaśników (15–21 Nisan), czyli święto 
niekwaszonych chlebów. W czasie Wyjścia Żydzi piekli 
pośpiesznie chleby na drogę, nie używając kwasu chle-
bowego. Na tę pamiątkę każdego roku spożywano przez 
tydzień chleby niekwaszone, cienkie pszenne placki tzw. 
mazzoth (maca). Głównym akcentem Święta Przaśników 
była tzw. ofiara snopa jęczmiennego – z pierwszych te-
gorocznych zbiorów (por. Kpł 23, 10–14). Niekiedy Święto 
Paschy i Przaśników traktowano jako jedną wielką uro-
czystość paschalną, pamiątkę wielkich dzieł Bożych dla 
Izraela. Na obchody paschalne przybywały do Jerozolimy 
tłumne pielgrzymki, nie tylko z Palestyny, ale i z diaspory.

Przebieg uroczystości paschalnych opierał się na zapi-
sie Księgi Wyjścia (rozdział 12): ofiarowywano baranka 
paschalnego, skrapiano jego krwią drzwi domów uży-
wając hizopu, mięso zaś spożywano (często w postawie 
stojącej, z kijem podróżnym w ręku) z przaśnym chlebem. 

Baranka wybierał 
ojciec rodziny. Zwierzę 
musiało być bez ska-
zy, bo tego wymaga-
ło Prawo. Na terenie 
świątyni, u  wejścia 
do dziedzińca ka-
płańskiego, ofiarnicy 
odbierali wybrane 
baranki, by na dźwięk 
trąb zabić zwierzęta 
zgodnie z  rytuałem. 
Zebraną krew ofiary 
wylewano przed oł-
tarzem, skąd przygo-
towanym systemem 
kanałów, spływała 
do potoku Cedron. 

Tłuszcz i wnętrzności spalano. Nadające się do spoży-
wania mięso zabierano do domów. Nie wolno było go 
gotować, ale piec, nie łamiąc żadnej kości. Potem rozpo-
czynano ucztę. Najmłodszy uczestnik biesiady zadawał 
rytualne pytanie o znaczenie tak spożywanego posiłku. 
Odpowiedź ojca rodziny przybierała formę haggady, czyli 
opowiadania o historii święta. 

Przy wypowiadaniu pierwszego błogosławieństwa 
spożywano przaśny chleb maczany w czerwonym sosie 
zwanym chadsoret. Przy odmawianiu Psalmu 114, opo-
wiadającego o wyjściu Izraelitów z Egiptu, wypijano łyk 
słonej wody, na pamiątkę łez wylanych przez przodków 
w niewoli. Aby przypomnieć ich gorzki los, spożywano 
mięso baranka z gorzkimi ziołami. Posiłkowi towarzyszył 
rytuał picia wina, przy czym trzeci kielich – „kielich błogo-
sławieństwa”, miał bardzo uroczysty charakter. Tuż po nim 
rozpoczynał się śpiew pieśni Hallelu (Psalmy 112–118). 

* * *
Pobożni Żydzi łączą z Paschą liczne zwyczaje i tra-

dycje. Zalicza się do nich praktyka oczyszczania domu 
z kwasu. W noc przed paschalną wieczerzą cały dom 
jest przeszukiwany przy świetle świec, by pozbyć się 
wszystkich pozostawionych gdzieś okruszyn chleba, 
który nie jest przaśny. Niszczony jest najmniejszy ślad 
zakazanego „kwasu”. Znalezione produkty (nawet płatki 
śniadaniowe!) sprzedawane są „pro forma” nie-Żydowi, 
biorącemu udział w zabawie. Z domu wynosi się także 
piwo zawierające kwas oraz karmę dla psów i kotów.

Każda gospodyni domowa ma serwis naczyń używany 
tylko jeden raz w roku – na paschalną wieczerzę. Przez 
pozostałe 51 tygodni roku naczynia stoją zapakowane.Haggadah, XIV w.
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biskup 
tadeusz łubieński

Z DZieJów ParaFii

Pochodził z polskiego rodu szlacheckiego, wywodzą-
cego się z Łubnej pod Kaliszem, którego członkowie 
w ciągu wieków obejmowali ważne godności oraz urzędy 
kościelne i świeckie w Polsce. Urodził się 19 X 1794 r. 
w Żelechowie (Galicja); był szóstym synem Feliksa herbu 
Pomian (który później uzyskał tytuł hrabiowski) i Tekli 
z Bielińskich. Pięciu jego braci też weszło do grona osób 
zasłużonych dla Polski, a ich biogramy znalazły się w Pol-
skim słowniku biograficznym.

Początkowe wykształcenie otrzymał w domu rodzin-
nym. W 1809 r. wstąpił do Szkoły Kadetów w Warsza-
wie, gdzie w 1811 r. złożył egzamin na stopień oficera. 
W nadziei przysłużenia się do odzyskania przez Polskę, 
przy wsparciu cesarza francuskiego Napoleona I, niepod-
ległości, wstąpił jako prosty żołnierz do pułku polskiego 
lekkokonnego gwardii cesarsko-francuskiej. Dosłużył się 
stopnia porucznika oraz Krzyża Virtuti Militari i Legii Ho-
norowej (1813), a także Orderu Królestwa Obojga Sycylii. 
W czasie odwrotu armii francuskiej w kampanii 1812 r., 
w bitwie pod Hanau, doznał poważnej kontuzji, której 
skutki odczuwał do końca życia. Po upadku Napoleona 

odszedł ze służby wojskowej (1814). W r. 1821 wstąpił 
do seminarium duchownego w Kielcach, następnie stu-
diował w Rzymie, gdzie uzyskał doktorat teologii i prawa 
kanonicznego. W 1823 r. został wyświęcony na kapłana, 
a papież Leon XII obdarzył go godnością swojego prałata 
domowego.

Po ukończeniu studiów zagranicznych wrócił do Krako-
wa, gdzie został dziekanem kolegiaty Wszystkich Świę-
tych, kanonikiem kapituły krakowskiej (1827), a od 1825 r. 
pracował w konsystorzu (urzędzie diecezjalnym) biskupa 
krakowskiego Jana Pawła Woronicza, a po przeniesieniu 
się tegoż w 1827 r. na arcybiskupstwo warszawskie 
otrzymał od niego parafię w Wiskitkach, należących do 
dóbr rodzinnych Łubieńskich. Ponadto wchodził w skład 
Rady do Spraw Duchownych przy Komisji Rządowej 
Spraw Wewnętrz nych.

W roku 1831, w czasie powstania listopadowego, 
Łubieński zajmował się rozbudową szpitali wojskowych, 
nad którymi utrzymał dozór także po r. 1831, przyczyniw-
szy się do zawiązania Rady Głównej Opiekuńczej Zakła-
dów Dobroczynnych Królestwa. W r. 1832 był członkiem 
delegacji z ramienia duchowieństwa do Petersburga dla 
przeproszenia cara za „bunt”. Wchodził też po r. 1831 do 
Komisji Wyznań Religijnych i Oświecenia Pu blicznego 
jako referendarz Sekcji Duchownej i w lutym 1832 r. 
bezskutecznie protestował u jej kierownika, gen. Józefa 
Rautenstraucha, przeciw wywie zieniu biblioteki Wydzia-
łu Teologicznego Uni wersytetu Warszawskiego. 

W r. 1837 arcybiskup warszawski Stanisław Kostka 
Choromański, podobno na wniosek biskupa kujawsko-
-kaliskiego Walentego Macieja Tomaszewskiego, wysu-
nął kandydaturę Łubieńskiego na biskupa sufragana, 
ale car Mikołaj I ją odrzucił. W r. 1841 kandydował na 
stanowisko administratora części diecezji krakowskiej 
w obrębie Wolnego Miasta, ale znowu bezskutecznie. 
Dopiero 10 V 1842 r. otrzymał od cara nominację na 
sufragana diecezji kujawsko-kaliskiej, ale Stolica Apostol-
ska zwlekała z wyrażeniem zgody na to, gdyż Łubieński 
miał tam nieprzychylną mu opinię; zarzucano mu m.in. 
bardziej gorliwe zajmowanie się sprawami świeckimi niż 
sprawami Kościoła oraz zbytnią uległość wobec rządu 
moskiewskiego. 

Jego prekonizacja (uroczyste ogłoszenie przez papieża 
nominacji nowego biskupa) dokonana została dopiero 
25 I 1844 r. W lipcu tego roku konsekrowany został w Pe-
tersburgu, skąd wyjechał zapomniawszy złożyć przysięgę 
wierności carowi. Ten kazał mu wrócić, czemu Łubień-
ski natychmiast się podporządkował. Fakt ten wpłynął 
jednak prawdopodobnie ujemnie na jego dalszą karierę 
i Łubieński dalej już nie awansował. 

Ówczesny ordynariusz kujawsko-kaliski, Walenty Ma-
ciej Tomaszewski, żądał w styczniu 1845 r. od kapituły 
katedralnej włocławskiej, aby sufraganowi Łubieńskie-
mu, który nie należał do jej członków, wyznaczono miej-
sce w stalach chó ru katedralnego oraz wypłacono mu 
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z kasy kapi tulnej pensję od dnia otrzymania konsekracji. 
W 1846 r. został nominowany na prałata kustosza w tej 
kapitule, a w 1848 r. awansowany na prałata dziekana. 

Jako biskup sufragan wspierał w pracy duszpasterskiej 
w diecezji włocławskiej dwóch biskupów ordynariuszy: 
najpierw Walentego Macieja Tomaszewskiego (1836–
1851), a potem Jana Michała Marszewskiego (1856–1867). 

W diecezji kujawsko-kaliskiej Łubieński sprawował 
przede wszystkim posługi liturgiczne zarezerwowane bi-
skupom: odprawiał nabożeństwa w większe uroczystości 
w katedrze włocławskiej (zastępując zmuszonego przez 
rząd rosyjski do rezydowania w Kaliszu bp. Walentego 
Tomaszewskiego) i kolegiacie kaliskiej, podczas odpustów 
w Częstochowie, udzielał święceń kapłańskich, wizytował 
parafie i udzielał bierzmowania, konsekrował kościoły, 
cmentarze, dzwony, kielichy. Przez pięć lat (1851–1856), 
jako jedyny w diecezji mający święcenia biskupie, spełniał 
wszystkie posługi liturgiczne zarezerwowane biskupom. 
Ponieważ ponadto w tym czasie w Polsce kilka diecezji 
nie miało swoich biskupów, był zapraszany do spełniania 
w nich takich samych posług i chętnie je podejmował. 
Był współkonsekratorem biskupa ku-
jawsko-kaliskiego Jana Michała Mar-
szewskiego w 1857 r. w Warszawie. 
Jednak księga czynności biskupich 
Łubieńskiego zamiast we Włocławku 
znalazła się w archiwum jego rodziny.

Czynny też był w dziełach dobro-
czynności w diecezji włocławskiej. 
Szpital we Włocławku, założony przez 
prałata Antoniego Fijałkowskiego 
(późniejszego arcybiskupa warszaw-
skiego), zawdzięcza Łubieńskiemu 
swo je wykończenie, a takiż szpital dla 
chorych w Ciechocin ku (dokąd sam 
też jeździł na leczenie sanatoryjne), 
pod wezwaniem św. Tadeusza, jemu 
zawdzięcza swoje powstanie. 

Brał też żywy udział w pracach Rady Głównej Warszaw-
skiego Towarzystwa Dobroczynności, a także angażował 
się w rozbudowę fabryki włókienniczej w Żyrardowie, 
uzasadniając to tym, że w ten sposób przy czynia się do 
zatrudniania ubogich. 

Łubieński był też miłośnikiem literatury słowiańskiej 
i pozostawił po sobie rękopiśmienne tłumaczenie epo-
pei 0sman, autorstwa Ivana Gundulicia, chorwackiego 
poety epoki baroku. Posiadał też zapewne, podobnie jak 
inni przedstawiciele tego rodu, znaczący księgozbiór 
osobisty, skoro kazał wykonać dla niego specjalny eksli-
bris, ale tylko trzy woluminy z jego zbioru zachowały się 
w bibliotece seminarium duchownego we Włocławku, 
w tym dwie z dedykacją od niego.

Uważany był powszechnie za męża uczonego i poważ-
nego, a bis kupa pobożnego i gorliwego. 

Otrzymał odznaczenia nadawane zwyczajowo przez 
rząd rosyjski biskupom: Order św. Stanisława (najniższa 
ranga w siedmiostopniowej hierarchii orderowej pań-
stwa rosyjskiego) I klasy, Order św. Anny (na przedostat-
nim miejscu) II klasy.

Umarł 4 V 1861 r. w Warszawie (dokąd wyjechał na 
leczenie), przeżywszy 66 lat, w tym 34 lata w kapłaństwie 
i 17 lat w biskupstwie; a pochowany został 11 maja t.r. 
w grobach rodzinnych na cmentarzu w Wiskitkach. 
W katedrze włocławskiej ma poświęconą sobie tablicę 
pa miątkową (na ścianie zachodniej nawy głównej, pod 
chórem), w stylu eklektycznym, z czarnego marmuru, 
z rytym u góry herbem rodzinnym Pomian (złożonym) 
oraz poniżej upamiętniającym go napisem w języku 
polskim. W kapitularzu katedralnym znajdował się jego 
portret, sprawiony kosztem kapituły, namalowany przez 
Józefa Balauna we Włocławku w 1903 r., ale obecnie nie 
udało się go odnaleźć.

Oprac. Kaz na podstawie: Polski słownik biograficzny, 
t. 18, s. 501–502; S. Chodyński, Biskupi sufragani wło-
cławscy, Włocławek 1906, s. 80–81. 

Ekslibris księgozbioru biskupa Tadeusza Łubieńskiego

Dedykacja biskupa Tadeusza Łubieńskiego
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renowacja średniowiecznego witraża

W katedrze włocławskiej znajduje się zabytkowy, średniowieczny witraż. Umieszczony w kaplicy św. Barbary w na-
wie północnej przenosi nas w czasy średniowiecza, czas swojego powstania, i kolejne wieki. Jest niemym świadkiem 
wielowiekowej historii naszego miasta i katedry, którą zdobi. To prawdziwa perła wśród zabytkowych witraży. 

W północnej Polsce jest jedyny w swoim rodzaju. Dwa 
inne zabytki znajdujące się w Toruniu nie mogą się z nim 
równać. Średniowieczne maswerki z katedry świętych 
Janów w Toruniu i witraż z fary w Chełmnie (obecnie 
w muzeum toruńskim) pod względem ilości kwater są 
o wiele, wiele mniejsze niż włocławski witraż.

O tym wspaniałym dziele sztuki pisaliśmy już na łamach 
„Ex Cathedry”. Wspominaliśmy też w październiku ubiegłe-
go roku, że na kilkanaście tygodni witraż zniknie ze swo-
jego stałego miejsca. Do niedawna w kaplicy św. Barbary 
naczelne miejsce zajmowało rusztowanie, które ułatwiło 
demontaż witraża i czekało na jego powrót.

I wreszcie doczekaliśmy się. Dzięki współpracy z nie-
miecko-polską fundacją nasza katedralna perła została 
poddana zabiegom konserwatorskim i pełna blasku 
wróciła do bazyliki katedralnej. W czwartek 29 stycznia 
br. odbył się oficjalny „odbiór” witraża.

Niemiecko-Polska Fundacja Ochrony Zabytków Kultury 
z siedzibę w Görlitz systematycznie wspiera starania na 
rzecz wspólnych działań polsko-niemieckich na rzecz 
dialogu i wymiany kulturalnej. Jednak nas szczególnie in-
teresują liczne działania Fundacji w dziedzinie 
ochrony i konserwacji zabytków.

Pomysł, by poddać włocławski witraż za-
biegom konserwatorskim powstał wśród 
naukowców współpracujących z Fundacją. 
Dr Erhard Drachenberg (wybitny specjalista, 
znawca witraży, zajmujący się ich ochroną 
i konserwacją) i dr. Wolfgang Müller byli po-
mysłodawcami i czuwali nad przebiegiem 
projektu, a prace konserwacyjne wykonała 
pracownia pani Ewy Oleszczuk z Wrocławia, 
z którą Fundacja współpracuje.

W pracowni konserwatorskiej wykonano 
bardzo szczegółowy przegląd stanu witraża, 
zbadano, jak wpłynęły na stan zachowania 
zabytku prace przeprowadzone w latach 
pięćdziesiątych ubiegłego wieku. Wykonano 
też nowe oszklenia ochronne witraża z wyko-
rzystaniem bezpiecznej szyby, by pozbyć się 
siatki dotychczas chroniącej witraż. Wykona-
no także klejenie uzupełnień. Bardzo ważne 
jest także zorganizowanie nowego montażu 

poszczególnych kwater witraża do celów badawczych, 
które teraz będzie łatwiej wykonywać. Wykonano też 
badania specjalistyczne i zabezpieczono witraż przed 
szkodliwymi substancjami zawartymi w powietrzu.

Goszczący we Włocławku z okazji montażu odrestau-
rowanego witraża przedstawiciele Fundacji i pracowni 
konserwatorskiej z uznaniem podkreślali dobry i spraw-
ny przebieg całego przedsięwzięcia. Dr Peter Schabe – 
przedstawiciel Fundacji – podkreślał dobrą współpracę 
z księdzem proboszczem na co dzień opiekującym się 
włocławską katedrą.

Do tej pory Fundacja zajmowała się głównie projektami 
na Dolnym Śląsku. Konserwacja witraży to nie jedyne pole 
zainteresowań Fundacji. Dzięki jej pomocy wykonano 
prace w Kościele Pokoju, Trzcinawce Dolnej i Wałbrzychu; 
naprawiano więźby dachowe, odnawiano elewacje itp.

Fundusze na swoje projekty Fundacja uzyskuje m.in. 
dzięki wsparciu Niemieckiej Federalnej Fundacji Ochrony 
Środowiska (przekazała 100 000 Euro) oraz Pełnomocni-
ka ds. Kultury i Mediów Rządu Niemieckiego (przekazał 
5000 Euro).

Projekt, dzięki któremu poddano pracom konserwa-
torskim włocławski witraż, obejmuje także prace nad 
maswerkami z toruńskiej katedry świętych Janów.

Odbiór witraża, pierwszy z lewej – Stanisław Oleszczuk (z pracowni konserwatorskiej), 
Danuta Walczewska (– kierownik włocławskiej delegatury Wojewódzkiego Urzędu 
Ochrony Zabytków), ks. Radosław Nowacki (kustosz katedry) oraz przedstawiciele 
Fundacji – m.in. dr Peter Schabe (3 z prawej), dr Erhard Drachenberg (w środku)
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sto lat temu, czyli rok 1915 w bazylice katedralnej (2)

Sto lat temu, w marcu 1915 r. Kościół katolicki przeżywał Wielki Post – tak jak my. Sprawdźmy, o jakich ważnych 
wydarzeniach dla miasta i diecezji donosiła „Kronika diecezji kujawsko-kaliskiej”.

Okres Wielkiego Postu to tradycyjnie przyjęty czas 
święceń duchownych w katedrze włocławskiej. W tym 
roku, w trzecią niedzielę Wielkiego Postu, 7 marca, biskup 
ordynariusz Stanisław Zdzitowiecki udzielił w bazylice 
katedralnej alumnom tutejszego seminarium duchowne-
go następujących święceń: kapłańskich trzem diakonom 
oraz subdiakonatu dziewięciu alumnom diecezjalnym 
i dwom paulińskim. W uroczystość św. Józefa, 19 marca, 
święcenia diakonatu otrzymało siedmiu alumnów die-
cezjalnych i dwóch paulińskich. W święto Zwiastowania 
Najświętszej Maryi Panny, 25 marca, wyświęconych 
zostało na kapłanów siedmiu diakonów seminarium 
diecezjalnego oraz jeden na subdiakona.

W Niedzielę Palmową, 28 marca, pasterz diecezji 
poświęcił i rozdał palmy, a potem odprawił procesję 
w katedrze.

Zanosiło się, że w tym roku ze względu na czas wojen-
ny we Włocławku nie będzie rekolekcji wielkopostnych. 
Ostatecznie jednak udało się je zorganizować i przepro-
wadzić. W świątyni katedralnej odbyły się rekolekcje dla 
panien (2–4 marca), dla niewiast (8–10 marca), a także 
dla mężczyzn (15–17 marca). Poza tym w kościele para-
fialnym św. Jana Chrzciciela odbyły się dwie tury rekolek-
cji (4–6 i 11–13 marca) dla dzieci szkół początkowych pp. 
Jankowskiego i Bieganowskiego, p. Wyrzykowskiej, p. Do-
mańskiej, p. Bieganowskiej, Sali zajęć dla chłopców i dla 
dziewcząt oraz szkoły na Bularce; a poza tym w dniach 

22–24 marca przeprowadzono rekolekcje dla wszystkich. 
W kościele franciszkanów reformatów w dniach 23–25 
lutego odbyły się rekolekcje dla młodzieży męskiej. Prócz 
tego były osobne rekolekcje dla młodzieży szkół śred-
nich, mianowicie: dla szkoły handlowej siedmioklasowej 
męskiej, dla szkoły handlowej siedmioklasowej żeńskiej 
oraz dla pensji siedmioklasowej żeńskiej p. Aleksandry 
Aspisowej.

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

Kościół parafialny pw. św. Jana Chrzciciela we Włocławku

kodeks prawa kanonicznego o poście
Kan. 1250 – W Kościele powszechnym dniami i okresami pokutnymi są poszczególne piątki całego roku 

i czas Wielkiego Postu.

Kan. 1251 – Wstrzemięźliwość od spożywania mięsa lub innych pokarmów, zgodnie z zarządzeniem Kon-
ferencji Episkopatu, należy zachowywać we wszystkie piątki całego roku, chyba że w danym dniu przypada 
jakaś uroczystość. Natomiast wstrzemięźliwość i post obowiązują 
w Środę Popielcową oraz w piątek Męki i Śmierci Pana Naszego 
Jezusa Chrystusa.

Kan. 1252. – Prawem o wstrzemięźliwości są związane osoby, 
które ukończyły czternasty rok życia, prawem zaś o poście są 
związane osoby pełnoletnie, aż do rozpoczęcia sześćdziesiątego 
roku życia. Duszpasterze i rodzice winni się zatroszczyć o to, ażeby 
również ci, którzy z racji młodszego wieku nie są związani jeszcze 
prawem postu i wstrzemięźliwości, byli wprowadzani w auten-
tycznego ducha pokuty.
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kartka z kalendarza marzec z uśmiechem

07 III 1000 – rozpoczął się I zjazd gnieźnieński.
31 III 1241 – podczas I najazdu mongolskiego na Polskę 

wycofujące się wojska mongolskie spaliły Kraków. 
Ocalały tylko kamienne: kościół św. Andrzeja i Wawel.

31 III 1500 – poświęcono sanktuarium maryjne w Gie-
trzwałdzie.

09 III 1652 – umowna data wykorzystania po raz pierw-
szy liberum veto na Sejmie.

15 III 1765 – król Stanisław August Poniatowski założył 
Szkołę Rycerską w Warszawie.

17 III 1809 – król Prus Fryderyk Wilhelm III kazał przetopić 
polskie insygnia koronacyjne.

21 III 1809 – książę Józef Poniatowski został naczelnym 
wodzem wojsk polskich Księstwa Warszawskiego.

03 III 1846 – wojska austriackie zdławiły powstanie 
krakowskie.

30 III 1853 – w oknie wystawowym lwowskiej apteki „Pod 
Złotą Gwiazdą” zapłonęła pierwsza lampa naftowa, 
skonstruowana przez Ignacego Łukasiewicza.

02 III 1864 – cesarz Aleksander II wydał dekret o uwłasz-
czeniu chłopów w Królestwie Polskim. 

22 III 1925 – otwarto skocznię narciarską Wielka Krokiew 
w Zakopanem.

01 III 1933 – otwarto magistralę węglową łączącą śląskie 
kopalnie z portem w Gdyni.

05 III 1933 – w Niemczech odbyły się wybory parlamen-
tarne; NSDAP zdobyła 44% głosów.

28 III 1940 – w Warszawie został aresztowany przez 
Gestapo Janusz Kusociński.

20 III 1942 – na murach Warszawy po raz pierwszy po-
jawił się Znak Polski Walczącej.

09 III 1943 – Adolf Hitler zalegalizował aborcję na zie-
miach polskich.

26 III 1943 – pod warszawskim Arsenałem (skrzyżowanie 
ulic Bielańskiej i Długiej) Grupy Szturmowe Szarych 
Szeregów uwolniły Jana Bytnara „Rudego” oraz 25 
innych więźniów.

20 III 1957 – rozpoczęto produkcję Syreny, pierwszego sa-
mochodu osobowego całkowicie polskiej konstrukcji.

31 III 1965 – prof. Wiktor Bross przeprowadził pierwszą 
w Polsce próbę transplantacji nerki pobranej ze zwłok.

13 III 1968 – „Górnik Zabrze” pokonał „Manchester Uni-
ted” 1:0 w rozegranym na Stadionie Śląskim rewan-
żowym meczu ćwierćfinałowym PEMK. 

19 III 1968 – Władysław Gomułka wygłosił antysyjoni-
styczne przemówienie na wiecu aktywu partyjnego 
w Sali Kongresowej w Warszawie.

16 III 1971 – Telewizja Polska nadała pierwszy program 
w kolorze.

12 III 1999 – Polska wstąpiła do NATO.

Ciężko chory kardynał wyprawił 
posłannika do papieża Piusa IX z proś-
bą o specjalne błogosławieństwo, 
które miało go uleczyć. Papież spełnił 
jego prośbę, ale nie omieszkał dodać: 
„Proszę przekazać moje błogosła-
wieństwo, płynące z głębi serca, ale 
proszę mu także przypomnieć, żeby 
dla pewności zażył chininę”.

* * *
Jeden z prałatów odważył się zadać 

pytanie papieżowi Benedyktowi XIV, 
które uważał za poufne i delikatne, 
a nawet żenujące: „Wasza Świątobli-
wość, jak to się dzieje, że moja broda 
jest już siwa, a włosy jeszcze czarne?”.

Papież wyjaśnił: „To proste, częściej 
używałeś żuchwy niż rozumu”.

* * *
Gdy abp Roncallii był nuncjuszem 

we Francji na bankiecie przedstawiono 
mu naczelnego rabina Paryża, z którym 
podjął miłą rozmowę. Gdy wszyscy 
goście wstali, aby przejść do salonu, 
rabin zapraszał nuncjusza, aby szedł 
przed nim, na co przyszły Jan XXIII po-

wiedział: „Nie, nie, proszę, najpierw Stary Testament...”

* * *
Podczas audiencji generalnej 

13 IX 1978 r. Jan Paweł I opowia-
dał: „W ubiegłym wieku żył we 
Francji Fryderyk Ozanam... jego 
przyjacielem był Lacordaire, który 
mówił o nim: «Jest on tak zacny, 
jest tak dobry, że zostanie kapła-
nem, potem będzie biskupem». 
Niestety! Stało się inaczej. Oza-
nam spotkał pewną pannę i pobrali się. Lacordaire'owi 
sprawiło to wielką przykrość. Skomentował ten fakt: 
«Biedny Ozanam! On także wpadł w pułapkę!». 

W dwa lata potem Lacordaire przybył do Rzymu i został 
przyjęty przez Piusa IX. «No proszę, Ojcze — powiedział 
papież — no proszę. Zawsze słyszałem, że Pan Jezus 
ustanowił siedem sakramentów, a teraz ojciec przychodzi 
i miesza mi karty na stole; mówi mi ojciec bowiem, że 
Pan Jezus ustanowił sześć sakramentów i jedną pułap-
kę! Nie, nie, ojcze, to nie jest pułapka, to jest naprawdę 
wielki sakrament»”.
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Zasady bycia człowiekiem

1. Otrzymasz ciało.
Możesz je lubić lub nie-

nawidzić, lecz pozosta-
nie twoje przez cały czas 
twojego pobytu tutaj.

2. Będziesz się uczyć.
Wpisano cię na niefor-

malne studia w szkole 
zwanej Życiem. Każde-
go dnia będziesz mieć 
szansę odebrać kilka lek-
cji. Mogą ci się podobać, 
możesz jednak uznać, że 
są bezużyteczne i głupie.

3. Nie ma błędów, są 
tylko nauczki.

Dorastanie to proces 
oparty na metodzie prób 
i błędów, na Eksperymen-
tach. Te „nieudane” są tak 
samo ważną częścią tego 
procesu, jak doświadcze-
nia, które się powiodły.

4. Lekcja powtarzana jest dopóty, dopóki się jej nie 
nauczysz.

Każda lekcja zostanie ci zaprezentowana w rozmaitych 
wersjach, dopóki się jej nie nauczysz. Dopiero gdy ją 
pojmiesz, przejdziesz do następnej.

5. Nauka nigdy się nie kończy.
Nie ma takiej chwili w życiu, która nie zawierałaby 

swoich lekcji. Żyjesz, a więc musisz się uczyć.
6. „Tam” wcale nie jest lepsze niż „tutaj”.
Gdy tylko twoje „tam” stanie się „tutaj”, natychmiast 

znajdziesz sobie następne „tam”, które znów będzie się 
przedstawiać lepiej niż „tutaj”.

7. Inni są po prostu odzwierciedleniem ciebie.
Nie kocha się ani nie nienawidzi czegoś w innych, jeśli 

nie kocha się lub nie nienawidzi tego w sobie.
8. Od ciebie zależy, co uczynisz ze swoim życiem.
Masz wszystkie przybory i bogactwa, których możesz 

potrzebować. Co z nimi uczynisz, zależy wyłącznie od 
ciebie. Wybór należy do ciebie.

9. Odpowiedzi na twoje pytania są w tobie. 
Odpowiedzi na pytania, które niesie życie, są w tobie. 

Wystarczy tylko przyjrzeć się, wsłuchać i zaufać.
10. Zapomnisz to wszystko.
11. Możesz sobie jednak przypomnieć, kiedy tylko 

zechcesz.

„Jałmużna Wielkopostna” to ekumeniczna akcja cha-
rytatywna organizowana przez Caritas Kościoła kato-
lickiego, Eleos Kościoła prawosławnego oraz Diakonię 
Kościoła ewangelickiego. Drobne datki zbierane przez 
młodzież i dzieci odmawiające sobie słodyczy i innych 
przyjemności przeznaczone zostaną na pomoc osobom 
chorym i starszym.

Celem akcji jest zwrócenie uwagi na kondycję i po-
trzeby osób chorych i starszych oraz konkretna pomoc 
na ich rzecz. Zebrane środki rozdysponowane zostaną 
przez Caritas parafialne i diecezjalne.

Skarbonkę „Jałmużny Wielkopostnej” może otrzy-
mać każdy, akcja szczególnie jednak promowana jest 
przez Szkolne Koła Caritas, których jest w Polsce blisko 
4,9 tys. i przez Parafialne Zespoły Caritas, których funk-
cjonuje 5 tysięcy. Młodzież w środowiskach szkolnych 
uwrażliwiana jest na potrzeby i problemy osób starszych 
i chorych, członkowie Parafialnych Zespołów Caritas zaś, 
bezpośrednio służą osobom potrzebującym na terenie 
parafii. Łącznie posługuje w Polsce blisko 100 tys. wo-
lontariuszy Caritas.

Bardzo ważny jest ekumeniczny wymiar akcji. Od 
kilku lat uczestniczą w niej organizacje charytatywne 
Kościołów ewangelickiego i prawosławnego. Skarbonki 
oznaczone symbolami organizacji charytatywnych Eleos 
i Diakoni trafią do parafii ewangelickich i prawosławnych 
w Polsce.

Pismo św. wiele razy wspomina o obowiązku dawania 
jałmużny. Jest ona czymś innym niż zwykła filantropia. 

Akcję można również wspomóc, wysyłając charyta-
tywny SMS z hasłem POMAGAM pod numer 72052 kosz  
2,46 z VAT lub dokonując wpłaty na konto Caritas Polska 
z dopiskiem „Jałmużna Wielkopostna”.

Jałmużna wielkopostna
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kalenDarZ liturgicZny

2 niedziela wielkiego Postu – 1 iii

Czytanie I(Rdz 22, 1–2a.9a.10–13.15–18)
Dziś w liturgii przykład heroicznej ofiary – ofiara 

Izaaka, jedynego syna Abrahamowego. Bóg niejedno-
krotnie doświadczał w życiu Abrahama, który zachował 
jednak nadzieję wbrew nadziei. Aż stanął przed próbą 
– ofiary z jedynego syna. Abraham okazuje posłuszeń-
stwo planom Bożym. Bóg ukazuje się jako miłośnik 
życia. Jest tu zawarta myśl bardzo głęboka, że śmierć 
zostanie kiedyś zniszczona (Iz 25, 8; Ap 21, 4). Ukazując 
wiarę Abrahama, pisarz biblijny miał na względzie cel 
pedagogiczny, bowiem w czasie tym Izraelici zdradzali 
Boga, skłaniając się ku kultom kananejskiego bożka 
Baala i bogini Asztarte. 

Tradycja judaistyczna wzgórze Moria (po hebr. „Bóg 
widzi”) utożsamia z jerozolimską górą Syjon, na której 
później wzniesiono sanktuarium – świątynię (por.: 2 Kor 
3, 1).

Czytanie II (Rz 8, 31b–34)
W drugim czytaniu hymn wdzięczności, w którym 

Paweł dziękuje Bogu za Jego miłość i łaskę dziecięctwa 
Bożego, jaką nas obdarzył. Abraham okazał Bogu miłość, 
nie żałując swego jedynego syna, Bóg również wobec 
człowieka okazał miłość, wydając Jednorodzonego za 
nas. Za ten najwyższy dar Paweł zwraca się do Boga 
z uwielbieniem i dziękczynieniem. 

W zakończeniu hymnu Apostoł podkreśla zbawczy 
charakter zmartwychwstania Chrystusa. Nie tylko męka 
i śmierć Chrystusa, ale również zmartwychwstanie i całe 
ziemskie życie Jezusa jest przyczyną naszego zbawienia. 

Ewangelia (Mk 9, 2–10)
Przyczyną Przemienienia była chęć utwierdzenia wiary 

w uczniach, a także objawienie im stanu człowieka po 
zwycięstwie nad grzechem i śmiercią. Jezus pragnął też 
skorygować nadzieje mesjańskie apostołów, które często 
przybierały charakter czysto doczesny i polityczny. 

Według tradycji Jezus zaprowadził Piotra, Jakuba i Jana 
na Gorę Tabor (7 km na płd. od Nazaretu). To oni stali się 
potem świadkami agonii Chrystusa w Getsemani. Zrobił 
to, by w godzinie próby, w Ogrodzie Oliwnym, nie stracili 
nadziei, że to jednak On jest Mesjaszem. Obok Jezusa 
przemienionego widzimy Mojżesza i Eliasza. Pierwszy 
przedstawia Prawo starotestamentalne, Eliasz zaś pro-
roków. Zgodnie z przekazem Księgi Królewskiej (2 Krl 2, 
9–10) Eliasz nie umarł, ale wzięty do nieba – zachowany 
został na czasy mesjańskie, by przygotować powtórne 
przyjście Zbawiciela. 

3 niedziela wielkiego Postu – 8 iii

Czytanie (Wj 20, 1–3.7–8.12–17)
W czasie wędrówki plemion izraelskich z Egiptu do 

Zajordania w masywie Synaju nastąpiło zawarcie Przy-
mierza z Bogiem „na dziesięć słów” (Wj 34, 28). Z cza-
sem owe „dziesięć słów” (po grecku deka logoi) zaczęto 
nazywać „Dekalog”. Określenia tego pierwszy użył św. 
Klemens Aleksandryjski (Paid. 3, 89; zm. ok. 212 r.). Zacho-
wanie Dekalogu miało być dla Izraelitów źródłem życia, 
bo Prawa Dekalogu, które przekazał Mojżesz, pochodzą 
z Objawienia Bożego. W momencie zawarcia Przymierza 
i ogłoszenia Dekalogu Izrael ostatecznie ukonstytuował 
się jako jako lud Boży, „królestwo kapłanów i naród świę-
ty” (Wj 19, 6). Dekalog synajski stanowi fundament 
i syntezę wiary i moralności Izraela.

Syntezy takiej nie posiadały inne narody semickie, 
jednak ze względu na to, że Dekalog zawiera podsta-
wowe prawa natury ludzkiej, ślady jego dostrzec można 
u innych ludów pierwotnych. 

Słynny Kodeks Hammurabiego z roku ok. 1700 za-
wiera nakaz szacunku dla rodziców (§ 168) oraz zakazy 
morderstwa (§ 6), cudzołóstwa (§ 57) i kradzieży (§ 3 i 4), 
a więc prawa sformułowane i w Dekalogu. Poza pewnymi 
analogiami do zbiorów prawnych starożytnych jednak 
Dekalog synajski jest wyjątkowy. Dekalog jako jedyny 
z kodeksów orientalnych posiada charakter normatywny 
z odwołaniem się do najwyższego autorytetu – Boga. 

Dekalog nie zwiera nakazów magicznych czy praw 
niemoralnych, jak nakaz ofiary z ludzi czy prostytucji sa-
kralnej. Te same nakazy nakłada na wszystkich, a u innych 
narodów rożne były przepisy dla panów i niewolników.

Nic dziwnego, że naród wybrany z dumą podkreślał 
niezwykłość praw otrzymanych na Synaju, mówiąc: 
„Któryż naród wielki ma prawa i nakazy tak sprawiedliwe, 
jak całe to Prawo?” (Pwt 4, 8).

Czytanie II (1 Kor 1, 22–25)
Tradycja przypisuje wynalazek krzyżowania asyryjskiej 

królowej-regentce Semiramidzie (810–805), twórczyni 
wiszących ogrodów na tarasach gmachów Babilonu. Ona 
kazała ukrzyżować pokonanego króla Medii – Farnę wraz 
z rodziną. Z tego pomysłu korzystać zaczęli inni władcy. 
Aleksander Macedoński po zdobyciu Tyru rozkazał ukrzy-
żować dwa tysiące jego mieszkańców (r. 332), Tanioch IV 
Epifanes Seleucyda (175–163) krzyżował tych, którzy nie 
chcieli przyjmować zwyczajów hellenistycznych. Marek 
Licyniusz Krassus (112–52) po klęsce powstania Sparta-
kusa (r. 71 przed Chr.) ukrzyżował 6 tysięcy powstańców, 
stawiając krzyże przy Drodze Apijskiej. Wokół obleganej 
przez Tytusa Jerozolimy stał las krzyży (r. 70 po Chr.), na 
których zawiśli uciekinierzy z konającego miasta.

Krzyż był symbolem grozy i pogardy. Od śmierci Chry-
stusa chrześcijaństwo głosi apoteozę tego znaku, przezeń 
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bowiem i na nim dokonało się zbawienie. Krzyż – symbol 
nienawiści i słabości, stał się znakiem miłości i mocy. 
Paweł w drugim czytaniu głosi chwałę i mądrość krzyża.

Ewangelia (J 2, 13–25)
Przekupniów wypędził Chrystus nie dlatego, że upra-

wiali handel, ale dlatego, że popełniali przy tym naduży-
cia i nie zachowali należnemu świętemu miejscu umiaru, 
nawoływaniami handlowymi zagłuszając świątynne 
ceremonie. Kupczący z portyków i krużganków świątyni 
uczynili wielkie targowisko, a z handlu (który miał być 
pomocą dla pielgrzymów) obrzydliwy proceder, łupiąc 
zagubionych w wielkim mieście przybyszów. Na terenach 
okołoświątych ustawili swoje kantory wymiany bankie-
rzy. To spowodowało ostrą reakcję Chrystusa, broniącego 
czystości kultu i chwały Bożej. 

Postawa Chrystusa ma symboliczną wymowę – ten 
kult i to, co mu służy (zwierzęta, ofiary, kantory, kupcy) 
nie będzie już potrzebny. Nastanie nowa rzeczywistość, 
której centrum będzie Jezus, odtąd przez Niego oddawać 
się będzie cześć Ojcu w „duchu i prawdzie” (J 4, 23).

4 niedziela wielkiego Postu – 15 iii

Czytanie I (2 Krn 36, 14–16.19–23)
Pierwsze czytanie streszcza tragiczne lata w historii 

narodu wybranego. Gdy naród oddalał się od zawartego 
ze swym Bogiem Przymierza kolejni prorocy, którzy wołali 
o nawrócenie, ginęli w czasie pełnienia swej misji. Tym-
czasem na Wschodzie, na gruzach Asyrii (r. 612 – upadek 
jej stolicy Niniwy) wyrosła potęga wojskowa i polityczna 
– Babilonia. Jej twórcą był Nobopolassar (626–606). Syn 
jego Nabuchodonozor (605–562) skierował swą uwa-
gę również na Palestynę. Po wstąpieniu na tron ruszył 
z pierwszą wyprawą przeciw Jerozolimie. Złupił Palestynę, 
króla Jehojakina wraz z rodziną, skarbami świątynnymi 
i ponad dziesięcioma tysiącami zakładników uprowadził 
do Babilonii. W Jerozolimie pozostawił swego namiestnika 
Sedecjasza. Za jego czasów działa prorok Jeremiasz. Po 
kilku latach rządów Sedecjasz, podburzony przez faraona 
Hofrę odmowił posłuszeństwa Nabuchodonozorowi. 
Spowodowało to nową kampanię babilońską (587–586). 
Po dziewiętnastu miesiącach oblężenia padła Jerozolima. 
W gruzach legła świątynia Salomona. Zdobywca judejskiej 
stolicy wódz Nabuzardanes zorganizował deportację 
40 tysięcy Izraelitów w głąb Babilonii. Pięć lat później 
miało miejsce trzecie (r. 582–581) przesiedlenie nad Tygrys 
i Eufrat. Naród pocieszali dwaj prorocy: Ezechiel i Deute-
roizajasz. Oparte na sile i strachu wielonarodowościowe 
Imperium Babilońskiej szybko zaczęło się chwiać, a władca 
perski Cyrus (559–529) odnosi kolejne sukcesy.

O wydarzeniach tych słyszą Izraelici, którzy od kilku-
dziesięciu lat cierpią w niewoli. Z sukcesami Cyrusa wiążą 

nadzieję na wyzwolenie, powrót do Palestyny, odbudowę 
państwa i stolicy. Prorok Deuteroizajasz przedstawiona 
Cyrusa jako narzędzie w ręku Bożej Opatrzności, którym 
Pan Izraela pragnie się posłużyć. Istotnie, po opanowa-
niu niemal całego Środkowego Wschodu, w roku 539 
Cyrus zdobywa Babilonię. Cyrus pozwala wygnańcom 
izraelskim na powrót do ojczyzny i odbudowę świątyni 
jerozolimskiej (2 Krn 36, 22; Ez 6, 2–12; Ezd 1, 1–4). Na-
kazuje pomoc państwową w rekonstrukcji sanktuarium 
Izraelitów i zarządza zwrot naczyń i urządzeń kultycznych 
zrabowanych przez Babilończyków.

O tych wszystkich wydarzeniach ogólnie mówi pierw-
sze czytanie.

Czytanie II (Ef 2, 4–10)
W drugim czytaniu Paweł mówi o powołaniu ludzkości 

do nowego życia w Chrystusie. We wcześniejszej partii 
listu Apostoł mówił o powszechności grzechu, teraz 
wskazuje na potrzebę odkupienia. Źródłem odkupienia 
jest niepojęta miłość Boża wobec człowieka. Okazała się 
ona w sposób szczególny w Jezusie Chrystusie.

W czytaniu występuje aż trzykrotnie Pawłowa formuła 
„w Chrystusie” (w jego pismach pojawia się 164 razy) 
– wskazuje ona na mistyczny charakter teologii Pawło-
wej. Życie „w Chrystusie” i „z Chrystusem”, dynamiczny 
wzrost w Nim poszczególnego człowieka, Kościoła i ca-
łego Kosmosu (jakby trzy płaszczyzny: personalistyczna, 
eklezjologiczna i kosmiczna) prowadzić ma według Pawła 
jakby do „nowego stworzenia” (2 Kor 5, 17).

Ewangelia (J 3, 14–21)
W ewangelii końcowy fragment rozmowy Chrystusa 

z Nikodemem. Mowa w dalszym ciągu o wierze, która 
zapoczątkowana w chrzcie św. rozwijać się ma przez całe 
życie. Wiara daje udział w życiu wiecznym. Nie każda 
jednak, ale taka, której owocem są „uczynki dokonane 
w Bogu”. W czytaniu spotykamy się ze znaną w całej Biblii 
(a zwłaszcza u św. Jana) symboliką: światłość – ciemność. 
Razem z takimi antytezami, jak: duch – ciało, życie – 
śmierć, prawda – fałsz, opozycja światłość – ciemność 
wskazuje na kosmiczny konflikt, w jaki wciągnięty jest 
człowiek. W sposób szczególny Światłością jest Chrystus 
(u św. Jana) – „jest On sama Światłością, a ciemności nie 
ma w Nim żadnej” (1 J 1, 5). Każdy ochrzczony i żyjący 
na co dzień wiarą jest dzieckiem Światłości (Rz 13, 12; 
1 J 1, 6–10). 

uroczystość św. Józefa – 19 iii

Czytanie I (2 Sm 7, 4–5a.12–14a.16)
Wstąpiwszy na tron (r. 1010) Dawid zabrał się do upo-

rządkowania spraw państwowych. Poskramia Filistynów 
i Moabitów, z którymi Izrael był w konflikcie od czasów 
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przybycia do Kanaanu. Uporządkowawszy sprawy tery-
torialne i założywszy w Jerozolimie stolicę królestwa, 
przystąpił do wzniesienia siedziby królewskiej. Szybko 
na zboczach Syjonu stanął wspaniały pałac cedrowo-
-kamienny. Tymczasem Arka Przymierza znajdowała się 
ciągle w namiocie. Dawid poczuwszy wyrzuty sumienia, 
postanawia wznieść przybytek dla Arki. W zamiary króla 
wkracza ze swą zapowiedzią prorok Natan, oznajmiając 
monarsze, że Bóg jemu zbuduje dom prawdziwy i wiecz-
ny; że jego dynastia będzie wieczna. Od tej zapowiedzi 
nadzieje mesjańskie związane zostały z oczekiwaniem 
potomka – Syna Dawida.

Czytanie II (Rz 4, 13.16–18.24)
Poprzez całe dzieje biblijne Abraham pozostaje zawsze 

przykładem człowieka heroicznej wiary. Rozwijając naukę 
o usprawiedliwieniu człowieka, św. Paweł usilnie pod-
kreśla, że obietnice dane Abrahamowi uwarunkowane 
były jego wiarą, nie zaś wypełnianiem przepisów Prawa. 
Liturgia przypomina dziś heroiczną wiarę Abrahama, by 
powiedzieć, że podobną wiarą odznaczał się Józef, syn. 

Ewangelia (Mt 1, 16.18–21a.24)
Sprawiedliwość w naszym odczuciu łączy się m.in. 

z lojalnością wobec przepisów prawnych obowiązujących 
w jakiejś społeczności. Nie nazwalibyśmy sprawiedli-
wym człowieka, który łamie bądź przekracza przepisy. 
Ewangelista o Józefie mówi „człowiek sprawiedliwy”. 
A tymczasem wszedł on przecież na drogę nielegalną, 
winien dać Maryi – według Prawa – list rozwodowy. Bez 
wątpienia Józef przekracza ustalone normy obowiązujące 
w jego społeczności. Józef postąpił zgodnie z wolą Bożą, 
choć jego punkt widzenia był inny. W języku biblijnym 
sprawiedliwy to ten, kto jest wierny Bożej woli. Choć 
rozum i potoczne doświadczenie mówiły Józefowi co 
innego, to jednak pokornie włącza się w to, co niepojęte.

5 niedziela wielkiego Postu – 22 iii

Czytanie I (Jr 31, 31–34)
Świątynia jerozolimska była dla Izraelitów znakiem 

ich Przymierza z Bogiem. Tam przecież znajdowała się 
Arka Przymierza, a w niej spoczywały złożone tablice 
Dziesięciu Przykazań. W czasach Jeremiasza głoszono, że 
nie może ona być zniszczona. A były to czasy niespokojne. 
Asyria trzęsła się w posadach, w roku 612 pod naporem 
Babilończyków padła jej stolica – Niniwa, w trzy lata 
później pod Megido poległ wybitny władca i reformator 
religijny Izraela – Jozjasz. Nabuchodonozor bezpośrednio 
zagrażał Palestynie. Jej mieszkańcy mało się tym jednak 
przejmowali, pokładając ślepą ufność w świątyni.

Jeremiasz, przewidujący zburzenie świątyni i upadek 
Jerozolimy, ganił postawę swoich współziomków, zapo-

wiadając „Nowe Przymierze” pomiędzy Bogiem a Jego 
ludem. Istotę nauki Jeremiasza tak można by oddać: 
świątynia nie jest bezwzględnie konieczna dla Przymie-
rza. Przymierze może trwać i bez świątyni. 

„Nowe Przymierze” będzie pogłębieniem i odno-
wieniem przymierza z czasów Mojżesza. Prawo Boże 
będzie złożone we wnętrzu człowieka (po hebr. begir 
bam – „w środku, w nich”) i wypisane na sercu. Po 
wtóre: w „Nowym Przymierzu” wszyscy „przylgną” (por. 
Pwt 30, 19–20) do Boga, ściśle zjednoczą się z Nim, 
uczestnicząc w Jego życiu. „Nowe przymierze” będzie 
jakby daniem nowego życia. Przez krew (warunek Przy-
mierza) Chrystusa – otrzymujemy właśnie nowe życie. 
Zbawiciel w czasie Ostatniej Wieczerzy nawiązał do 
słów Jeremiaszowych, mówiąc: „To jest moja Krew 
Przymierza” (Mt 26, 28; Mk 14, 24).

Czytanie II (Hbr 5, 7–9)
Dowiadujemy się, że Chrystus był kapłanem na wzór 

Melchizedeka. Tajemnicza ta postać znana jest nam 
z pierwszej księgi biblijnej. Melchizedek występuje tam 
jako władca miasta Salem (według powszechnej tradycji 
był to Syjon, hebrajskie Jeruszalaim – Jerozolima) wycho-
dzący z darami (chleb i wino) na spotkanie Abrahama, 
który dopiero co odniósł zwycięstwo nad Kedorlaomerem, 
królem Elamu i jego sprzymierzeńcami (Rdz 14, 18–20). 
Melchizedek udziela Abrahamowi błogosławieństwa 
w imieniu Boga Najwyższego, za co otrzymuje dziesię-
ciny ze wszystkich zdobyczy, których resztę szlachetnie 
oddaje Abraham pokonanym (Rdz 12, 22–24).

Księga Rodzaju nie podaje przodków Melchizedeka 
ani jego następców. Nic też nie wiemy o pochodzeniu 
i dalszych losach Melchizedeka. Rzeczą godną uwagi 
jest też fakt, że Melchizedek nazwany został kapłanem 
Boga Najwyższego.

Już w tradycji judaistycznej zaczęto uważać Melchize-
deka za zapowiedź Mesjasza. Jezus będzie również pełnił 
swe funkcje kapłańskie w Salem (Jerozolimie), też nie ma 
w swym kapłaństwie poprzedników ani następców, gdyż 
jest Najwyższym Kapłanem i Kapłanem na wieki, będzie 
królem pokoju i sprawiedliwości i składać będzie Bogu 
w ofierze chleb i wino. Jezus dwukrotnie: raz w Starym 
Testamencie (Ps 109, 4), a raz w Nowym (Hbr 7, 10) na-
zwany został kapłanem „na wzór Melchizedeka”.

Ewangelia (J 12, 20–33)
W Ewangelii trzykrotnie jest mowa o godzinie. Tym 

określeniem, zwłaszcza św. Jan (por. np.: J 4, 23; 5, 25; 
12, 33; 1 J 2, 8, Ap 3, 10; 9, 15), oddaje Mękę i Śmierć 
Jezusa. Cała działalność Jezusa zmierza do „tej godziny”, 
Zbawiciel mówi o „swojej godzinie” (J 2, 4), a Ewangelista 
o „Jego godzinie” (J 7, 30; 8, 20). Nadejdzie ona w zapla-
nowanym przez Boga momencie dziejów, jako ich punkt 
kulminacyjny i najistotniejszy. W tej godzinie okaże się 
w sposób absolutny miłość Boga wobec człowieka.
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Czytanie I (Iz 7, 10–14)
Od 929 r. przed Chrystusem państwo izraelskie po-

dzielone było na dwa królestwa: północne, odszczepień-
cze, zwane też Efraima i południowe, skupione wokół 
Jerozolimy i świątyni – królestwo Judy, którym rządziła 
prawowita dynastia Dawida.

Współczesny Izajaszowi król północnoizraelski Pekach 
(740–731) zawarł sojusz z królem Syrii, Resinem, prze-
ciwko Asyrii. Wynikiem owych układów miało też być 
zniszczenie królestwa judzkiego. Król Judy Achaz (rządzą-
cy od 735 r.) – świadom grożącego niebezpieczeństwa – 
obchodzi mury obronne Jerozolimy. Tu spotyka go prorok 
Izajasz i pociesza Achaza, twierdząc, że niebezpieczeń-
stwo nie grozi jego dynastii. Achaz nie wierzy prorokowi. 
Wtedy Izajasz mówi, że dowodem będzie narodzenie 
z Dziewicy. Zaś imię dziecka: Emmanu-el = Bóg z nami 
ma być dla Achaza źródłem ufności i nadziei. Po ośmiu 
wiekach, w narodzeniu Jezusa Chrystusa z Najświętszej 
Panny, ukazała się prawda słów proroka.

Czytanie II (Hbr 10, 4–10)
Drugie czytanie składające się z cytatów Psal-

mu 40 i komentarza autora wyraża jedną myśl zasad-
niczą: Bóg nie chce już ofiar składanych w świątyni jero-
zolimskiej, ofiar niedoskonałych i zewnętrznych. Już po 
niewoli babilońskiej prorok Malachiasz (V w.) występował 
przeciwko nadużyciom kapłanów, którzy składali Panu 
w ofierze zwierzęta ułomne i chore. Prorok zapowiadał 
nastanie jednej „ofiary czystej”. Bóg pragnie ofiary jednej 
i prawdziwie Go godnej – pełnienia Jego zbawczej woli. 
W sposób pełny i doskonały złożył ją Syn Boży, który 
spełniając wolę Ojca, przyszedł na świat, żył i umarł, aby 
nas zbawić. Chrystus złożył Bogu najdoskonalszą ofiarę, 
stąd nie są już potrzebne ofiary starotestamentalne.

Ewangelia (Łk 1, 26–38)
W scenie Zwiastowania Łukasz dwukrotnie podkreśla 

łączność Tego, którego począć ma Miriam, z Dawidem. 
Potomek będzie z roku Dawida. Anioł uświadamia Dzie-
wicy, że to przez Nią dokona się realizacja największej 
Obietnicy Izraela. Słowa Gabriela nawiązują do proroc-
twa Natana.

Opierając się na Izajaszowym tekście o Emmanuelu, 
Łukasz wykazuje w sposób szerszy niż Mateusz dziewicze 
narodzenie i boski charakter Jezusa. Tylko Łukasz mówi 
o boskim działaniu w łonie Maryi (ze względu na zacho-
dzący paralelizm literacki trzeba przyjąć równorzędność 
określeń „Duch Święty” i „Moc”), którego wynikiem bę-
dzie narodzenie „Świętego” – „Syna Bożego”. „Zstąpie-
nie Mocy” na Maryję przywodzi na myśl „zstąpienie” 
w obłoku na pustyni.

niedziela Palmowa (męki Pańskiej) 
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Czytanie I (Iz 50, 4–7)
Działający w VI w. przed Chrystusem prorok zwany 

Drugim Izajaszem w czterech pieśniach zapowiada cier-
pienia mającego nadejść Wybawiciela, którego określa: 
Sługa Jahwe (ebed Jahwe). Pierwsze czytanie to trzeci 
z tych prorockich kantyków. Pieśń głosi, iż Bóg wspiera 
swego Sługę w prześladowaniach. Według Mateusza, 
który w swojej Ewangelii wykazuje, że w Osobie Jezusa 
z Nazaretu zrealizowały się starotestamentalne proroc-
twa mesjańskie, zapowiedzi trzeciego kantyku Izajasza 
spełniły się w momencie, gdy Chrystus został wyszydzony 
przez służbę świątynną (Mt 26, 67) oraz cierniem ukoro-
nowany i zelżony przez żołnierzy rzymskich (Mt 27, 30).

Czytanie II (Flp 2, 6–11)
Drugie czytanie to jeden z piękniejszych hymnów sta-

rochrześcijańskich na cześć Boga-Człowieka, a zarazem 
najważniejszy tekst św. Pawła dotyczący Chrystusa Pana. 
Apostoł mówi o trzech sposobach istnienia Chrystusa. 
Po pierwsze powiada, iż miał on „postać”, naturę Bożą, 
czyli, że był Bogiem. Dalej – „przyjął postać sługi”, to 
znaczy ludzką naturę wraz z uniżeniem i wzgardą Sługi 
Jahwe z zapowiedzi deutero-izajańskiej z pierwszego 
czytania. W końcu, ze względu na swe uniżenie został 
wywyższony (przez zmartwychwstanie i wniebowstą-
pienie) ponad wszystkie stworzenia. Przez Wcielenie 
w ludzką naturę Słowo Boże przyjęło słabości człowiecze 
łącznie ze śmiercią, co nie znaczy, że pozbawiło się przy-
miotów i mocy Bożych. Skutkiem samozatraty Chrystusa 
jest wyniesienie Go do godności Pana. Terminem „Pan” 
(gr. Kyrios) pierwsza wspólnota chrześcijan wyznawała 
swą wiarę w bóstwo Chrystusa (Dz 2, 21; 9, 14; 22, 16). 

Ewangelia (Mk 14, 1 – 51.47; wersja krótsza)
Święto Paschy (znane przed Mojżeszem jako świę-

to wiosny i rodziny obchodzone w czasie wiosennego 
zrównania dnia z nocą) posiadało tak wielką rangę, iż 
zaniedbujący je bywał wyłączany ze społeczności reli-
gijnej i narodowej (Lb 9, 13). Bezpośrednio po Święcie 
Paschy następowało siedmiodniowe Święto Przaśników 
(15–21 Nisan), czyli święto niekwaszonych chlebów. Pod-
czas Wyjścia z niewoli egipskiej Żydzi piekli pośpiesznie 
chleby, nie używając nawet kwasu chlebowego. Na tę 
pamiątkę każdego roku spożywano przez tydzień chle-
by niekwaszone, cienkie pszenne placki tzw. mazzoth 
(maca). Głównym akcentem Święta Przaśników była tzw. 
ofiara snopa jęczmiennego z pierwszych tegorocznych 
zbiorów (por. Kpł 23, 10–14). Niekiedy Święto Paschy 
i Święta Przaśników traktowano jako jedną uroczystość. 
Na obchody paschalne przybywały do Jerozolimy tłumne 
pielgrzymki, nie tylko z Palestyny, ale i z diaspory. 
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Duszpasterze Parafii katedralnej we włocławku

• Tymon Jan Imienowski

Serdecznie gratulujemy 
Rodzicom naszych małych 
Parafian! Niech sakrament 

chrztu stanie się dla nich po-
czątkiem przyjaźni z Panem 

Bogiem!

ochrzczeni:

† Radosław Przybysz
† Wiesław Zajączkowski
† Marianna Brzezińska
† Zbigniew Szklażewicz
† Jerzy Grobelniak
† Andrzej Kutarba
† Janusz Polanowski
† Honorata Kowalczyk
† Halina Miądlicka

Zmarli:

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

Z życia ParaFii luty
2015

15.02 – Nowo obłóczeni ministranci

W niedzielę 15.02. podczas Mszy św. o godz. 11.00 
grono ministrantów w naszej parafii powiększyło się 
o pięciu nowych członków. Starsi koledzy nałożyli im 
komże. Wcześniej nowi ministranci jako kandydaci prze-
chodzili tzw. okres próby i przypatrywali się posługiwaniu 
starszych kolegów. Po Eucharystii nowi adepci otrzymali 
ogromne oklaski, zrobiono też pamiątkowe fotografie.

kalenDarium

naJbliżsZycH urocZystości
i wyDarZeŃ ParaFialnycH

marZec
04. – Święto Kazimierza Królewicza
18. – Uroczyste nieszpory ku czci św. Józefa, 

godz. 17.00
19. – Uroczystość Świętego Józefa Oblubieńca 

Najświętszej Maryi Panny, głównego 
patrona diecezji

25. – Uroczystość Zwiastowania Pańskiego; 
Diecezjalny Dzień Świętości Życia 
i X Narodowy Dzień Życia, godz. 9.30

27–29. – Wielkopostne rekolekcje parafialne
27. – Droga krzyżowa ulicami miasta
28. – Bierzmowanie dla osób dorosłych
29. – Niedziela Palmowa (Męki Pańskiej); 

Diecezjalny Dzień Młodzieży

18.02 – Środa Popielcowa

O godz. 18.00 w bazylice katedralnej rozpoczęła się 
Liturgia Środy Popielcowej pod przewodnictwem Pa-
sterza Diecezji. Mszę św. współkoncelebrowali licznie 
zgromadzeni kapłani. Wszyscy zgromadzeni wysłuchali 
homilii ks. prał. Jacka Kędzierskiego.
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Droga Krzyżowa – piątek
godz. 17:00

Gorzkie Żale – niedziela
godz. 17:00

Serdecznie zapraszamy!

Nabożeństwa
wielkopostne
w Bazylice katedralnej

Wielki Czwartek – 2 IV
 18:00 –  msza wieczerzy pańskiej 

(po mszy św. – kompleta)
* adoracja najświętszego sakramentu do 21:30

Wielki Piątek – 3 IV
 8:00 –  liturgia godzin (jutrznia)
 15:00 –  koronka do miłosierdzia 

bożego i adoracja  
relikwii krzyża

 18:00 –  liturgia męki pańskiej  
(po liturgii gorzkie żale)

* adoracja najświętszego sakramentu do 21.30

Wielka Sobota – 4 IV
8:00 –  liturgia godzin (jutrznia)

21:30 –  liturgia wigilii paschalnej 
z procesją rezurekcyjną

* od godz. 9:00 do godz. 17:00  
co pół godziny święcenie pokarmów

** możliwość skorzystania  
z sakramentu pokuty i pojednania  
w czasie święcenia pokarmów

*** w niedzielą zmartwychwstania  
nie ma mszy świętej o godz. 7:00

Msza krzyżMa 
w bazylice kateDralnej

2 kwietnia 2015 r.
godz. 10.00

serdecznie zapraszamy!

rekolekcje Wielkopostne 
27–29 marca 2015 r.

27 marca 2015 r. (piątek)
7.00 – Msza Święta z nauką ogólną
9.00 – Msza Święta z nauką ogólną

17.00 – Droga krzyżowa ulicami miasta z udziałem 
Ks. Bp. Ordynariusza (rozpoczęcie na dzie-
dzińcu klasztoru ojców franciszkanów)

 – Po drodze krzyżowej Msza Święta

28 marca 2015 r. (sobota) – dzień spowiedzi
7.00 – Msza Święta z nauką ogólną
8.30 – Spowiedź
9.00 – Msza Święta z sakramentem namaszczenia 

chorych (dla osób starszych i chorych)
17.00 – Spowiedź
18.00 – Msza Święta z nauką ogólną

29 marca 2015 r. (Niedziela Palmowa)
7.00 – Msza Święta z nauką ogólną
8.00 – Msza Święta z nauką ogólną
9.30 – Suma z procesją z palmami

11.00 – Msza Święta dla dzieci
12.30 – Msza Święta z nauką ogólną
18.00 – Msza Święta z nauką dla dorosłych

nieszpory ku czci 
śW. józefa

w bazylice kateDralnej
18 marca 2015 r.

godz. 17.00
z okazji obchodów 

diecezjalnego dziękczynienia 

w 70. rocznicę 
wyzwolenia 

obozu 
koncentracyjnego 

w Dachau

serdecznie 
zapraszamy!
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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


