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Z naucZania kościoła

Homilia
PaPieża FrancisZka

światowe spotkanie rodzin
Filadelfia, 27 iX 2015 r.

Dziś słowo Boga zaskakuje nas obrazami silnymi i pro-
wokującymi do myślenia. Obrazami, które są dla nas 
wyzwaniem, ale również pobudzają nasz entuzjazm.

W pierwszym czytaniu Jozue mówi Mojżeszowi, że 
dwóch spośród ludu prorokuje, głosząc Słowo Boże bez 
upoważnienia. W Ewangelii św. Jana Jezus mówi, że 
uczniowie powstrzymali kogoś, kto wypędzał złe duchy 
w imię Jezusa. A oto niespodzianka: zarówno Mojżesz jak 
i Jezus upominają tych, najbliższych im, że są tak ciaśni! 
Czy to wszystko może być słowami proroka Bożego! Czy 
to znaczy, że każdy może czynić cuda w imię Pana!

Jezus napotkał wrogość ze strony ludzi, którzy nie akcep-
tują tego, co powiedział i uczynił. Dla nich, Jego otwartość 
na uczciwą i szczerą wiarę wielu mężczyzn i kobiet niena-
leżących do ludu wybranego przez Boga, zdawała się nie 
do zniesienia. Uczniowie ze swej strony działali w dobrej 
wierze. Ale pokusa bycia zgorszonymi wolnością Boga, 
który zsyła deszcz zarówno na sprawiedliwych jak i na 
niesprawiedliwych (Mt 5, 45), z pominięciem drogi oficjal-
nej, biurokracji i wąskiego grona zagraża autentyczności 
wiary. Dlatego należy ją stanowczo odrzucić.

Kiedy to sobie uświadomimy, to możemy zrozumieć, 
dlaczego słowa Jezusa o powodowaniu „zgorszenia” są 
tak surowe. Dla Jezusa, zgorszenie prawdziwie „nie do 
przyjęcia” polega na tym wszystkim, co załamuje i niszczy 
naszą ufność w działanie Ducha Świętego!

Ojciec nasz będzie niedościgły w wielkoduszności i na-
dal rozsypuje ziarna. Rozrzuca On ziarno swojej obecności 

w naszym świecie, ponieważ „w tym przejawia się miłość, 
że nie my umiłowaliśmy Boga, ale że On sam nas umiło-
wał” (1 J 4, 10). Ta miłość daje nam głęboką pewność: Bóg 
nas poszukuje, On na nas czeka. To ta ufność sprawia, że 
uczniowie zachęcają, wspierają i pielęgnują dobre rzeczy 
dziejące się wokół nich. Bóg chce, aby wszystkie Jego 
dzieci miały udział w uczcie Ewangelii. Jezus mówi: „Nie 
powstrzymuj niczego, co jest dobre, a przeciwnie pomóż 
mu wzrastać!”. Podnoszenie wątpliwości co do działania 
Ducha Świętego, stwarzanie wrażenia, że nie może ono 
mieć miejsca w tych, którzy nie należą do „naszej grupy”, 
którzy nie są „tacy jak my” to niebezpieczna pokusa. Nie 
tylko blokuje ona nawrócenie na wiarę, ale jest wypacze-
niem wiary!

Wiara otwiera „okno” na obecność i działanie Ducha 
Świętego. Pokazuje to nam, że, podobnie jak szczęście, 
świętość jest zawsze związana z małymi gestami. „Kto 
wam poda kubek wody w imię moje, nie utraci swojej 
nagrody”, mówi Jezus (por. Mk 9, 41). Tych małych gestów 
uczymy się w domu, w rodzinie; gubią się one pośród 
wszystkich innych rzeczy, jakie robimy, ale sprawiają, że 
zmianie ulega dzień powszedni. Są to ciche rzeczy do-
konywane przez matki i babki, przez ojców i dziadków, 
przez dzieci. Są to małe oznaki czułości, miłości i współ-
czucia. Jak ciepła kolacja, na jaką cieszymy się wieczorem, 
wczesny obiad czekający na kogoś, kto wstaje wcześnie, 
aby iść do pracy. Swojskie gesty. Jak błogosławieństwo 
zanim położymy się spać czy też uścisk, gdy wracamy po 
ciężkim dniu pracy. Miłość ukazuje się przez małe rzeczy, 
przez dbałość o małe codzienne znaki, które sprawiają, że 
czujemy się jak w domu. Wiara wzrasta, gdy jest przeży-
wana i ukształtowana przez miłość. Dlatego nasze rodziny, 
nasze domy, są prawdziwymi Kościołami domowymi. Są 
to właściwe miejsce dla wiary, aby stawała się życiem, 
a życie stawało się wiarą.

Jezus każe nam nie powstrzymywać tych małych cu-
dów. Wręcz przeciwnie, chce, abyśmy do nich zachęcali, 
upowszechniali je. Prosi nas, abyśmy szli przez życie, przez 
nasze codzienne życie zachęcając do tych wszystkich 
małych oznak miłości jako znaków Jego życia i czynnej 
obecności w naszym świecie.

Możemy zadać sobie więc pytanie: jak staramy się żyć 
tym stylem w naszych domach, w naszych społeczeń-
stwach? Jaki świat chcemy pozostawić naszym dzieciom 
(por. Laudato si, n. 160)? Nie możemy odpowiedzieć 
na te pytania sami, o własnych siłach. To Duch Święty 
wzywa nas do odpowiedzi jako części wielkiej rodziny 
ludzkiej. Nasz wspólny dom nie może dłużej tolerować 
sterylnych podziałów. Pilne wyzwanie ochrony nasze-
go domu obejmuje staranie, aby połączyć całą rodzinę 
ludzką w dążeniu do zrównoważonego i integralnego 
rozwoju, bo wiemy, że wszystko może się zmienić (por. 
tamże, n. 13). Oby nasze dzieci znalazły w nas wzorce 
i pobudki do komunii! Niech nasze dzieci znajdują w nas 
mężczyzn i kobiety zdolnych, by dołączyć do innych w do-
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Papież Franciszek na kubie i w usa – migawki

Od 19 do 22 września br. trwała wizyta apostolska papieża Franciszka na Kubie. Odwiedził Hawanę, Holguín 
i Santiago de Cuba. Hasłem pielgrzymki były słowa „Misjonarz miłosierdzia”. Następnie w dniach 22–27 września 
br. papież odwiedził Stany Zjednoczone, gdzie wziął udział m.in. w VIII Światowym Spotkaniu Rodzin w Filadelfii. 
25 września był gościem w siedzibie głównej ONZ. Przemawiał także w Kongresie USA.

prowadzeniu do pełnego rozkwitu wszystkich dobrych 
ziaren, które zasiał Ojciec!

Jezus mówi nam dobitnie, ale z miłością: „Jeśli więc 
wy, choć źli jesteście, umiecie dawać dobre dary swoim 
dzieciom, o ileż bardziej Ojciec z nieba da Ducha Świę-
tego tym, którzy Go proszą” (Łk 11, 13 ). Ile mądrości 
jest w tych kilku słowach! To prawda, że, jeśli chodzi 
o dobroć i czystość serca, to my ludzie nie mamy wie-
le do ukazania! Lecz Jezus wie, że tam, gdzie chodzi 
o dzieci jesteśmy zdolni do bezgranicznej ofiarności. 
Zatem zapewnia nas: jeśli tylko mamy wiarę, to Ojciec 
da nam swego Ducha.

My, chrześcijanie, uczniowie Pana, prosimy narody 
świata, aby nam pomogły! Jak wielu jest nas tutaj, na 
tej celebracji! Już to samo w sobie jest czymś proroczym, 
rodzaj cudu w dzisiejszym świecie. Obyśmy wszyscy mo-
gli być prorokami! Obyśmy wszyscy mogli być otwarci na 
cuda miłości dla dobra wszystkich rodzin świata, a tym 

samym przezwyciężyli zgorszenie wąskiej, małostkowej 
miłości, zamkniętej w sobie, niecierpliwej wobec innych!

Jakże pięknie byłoby, gdybyśmy wszędzie, nawet poza 
naszymi granicami, mogli docenić i wesprzeć to pro-
roctwo i ten cud! Odnawiamy naszą wiarę w słowo 
Pana, które zaprasza rodziny wiernych do tej otwartości. 
Zaprasza ono tych wszystkich, którzy chcą mieć udział 
w proroctwie przymierza mężczyzny i kobiety, rodzącym 
życie i objawiającym Boga!

Każdy, kto chce wnieść w ten świat rodzinę, która uczy 
dzieci, aby być pobudzonym każdym gestem dążącym do 
przezwyciężenia zła – rodzinę ukazującą, że Duch Święty 
żyje i działa – napotka naszą wdzięczność i nasze uznanie. 
Niezależnie od tego jaka to rodzina, naród, region, czy 
przynależność religijna!

Niech Bóg obdarzy nas wszystkich, jako uczniów Chry-
stusa łaską byśmy byli godnymi tej czystości serca, które 
nie gorszy się Ewangelią!
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biskuP włocławski

Homilia
Poświęcenie nowej części sanktuarium 

urodzin i chrztu św. s. Faustyny
świnice warckie, 23 Viii 2015 r.

Nasza uroczystość wypadła w niezwykłym momencie 
polskich dziejów i dziejów Kościoła. Najpierw to jest sierpień 
– miesiąc nabrzmiały zarówno chwałą Bożą, świętami maryj-
nymi, wspomnieniami z tego, co działo się w naszym kraju, 
tak przecież niedawno, jak i miesiąc wyprzedzający wielkie 
wydarzenia w Kościele: mam na myśli Rok Miłosierdzia – 
a nie sposób sobie tutaj nie skojarzyć akurat osoby Świętej 
Siostry Faustyny z Miłosierdziem Boga – oraz Światowe Dni 
Młodzieży, które przecież pod hasłem Miłosierdzia Bożego 
będą się dokonywały – Miłosierdzia, które nie oznacza, że dla 
Pana Boga grzechy są nieistotne, ale że większe od grzechów 
jest światło Jego Miłosierdzia, moc Jego Miłosierdzia.

Można oczywiście pytać: po co te koronacje, po co po-
święcenia, po co sanktuaria, po co taki trud, środki włożone 
w rozbudowę sanktuarium, którym w pełni będziemy się 
mogli cieszyć dopiero, kiedy ta ściana dzieląca starą część od 
nowej zostanie odpowiednio dostosowana? Kierowaliśmy się 
pragnieniem ocalenia autentycznej świątyni, w której życie 
religijne św. s. Faustyny się zaczynało, gdzie po raz pierwszy 
przeżyła doświadczenie mistyczne, o czym sama wspomina 
w Dienniczku – otóż wtedy będziemy mogli cieszyć się w peł-
ni i zobaczymy, jak bardzo to poszerzenie, to powiększenie 
sanktuarium było konieczne. Ale zawsze będą ludzie, którzy 
powtarzać zechcą pytanie: po co to wszystko? Czy to nie jest 
właśnie kolejna próba zawładnięcia sumieniami Polaków, co 
potrafią nam nieustannie powtarzać? Można by najkrócej 
odpowiedzieć: zawsze byli na Ziemi, jak długo istnieje na niej 
człowiek, i są dzisiaj ci, dla których Bóg jest ważny! 

Wśród ludzkich potrzeb bywają rozmaite pragnienia. Jak 
to jeden z dziennikarzy napisał: „Dla wielu ludzi istnieje 

dzisiaj najważniejsza «trójca nie święta»: market, super-
market i hipermarket”. Dla innych tak ważne są stadiony. 
Jeszcze inni mówią o potrzebie budowy szpitali, przedszkoli. 
Ale przecież trzeba i ludziom świątyń. Chyba, że ktoś już na 
stałe zawiesił swoje sumienie na klamce urzędu, do którego 
wchodzi; może je tak skutecznie wygłuszył, że jego głosu 
już nie słyszy, że ono nie niepokoi, że nie upomina, albo, 
że słyszy wybiórczo, tylko towarzyszy mu pustka, nicość, 
głuchota na dźwięki tej katechezy, która uczy człowieka żyć 
w prawości i na wezwanie do prawości udzielać odpowiedzi. 
„Szkoda – mówią – przeznaczać środki finansowe na wypra-
cowane z takim trudem przez ludzi dochody”. Ciekawe, że 
to tylko się pojawia w kontekście świątyń, czy ewentualnie 
wizyty Ojca Świętego – bo nie oszczędzono tego, o czym ze 
wstydem pewnie dzisiaj myślą, nawet Janowi Pawłowi II, 
kiedy przyjeżdżał do Ojczyzny, pytając ile to kosztuje. Nie 
wszystko da się przeliczyć na pieniądze. Zawsze myślę 
o Judaszu, który był z Jezusem, słuchał Go, towarzyszył, 
widział wszystkie Jego niezwykłe czyny, a jednak żałował 
nardowego olejku, który znalazł się na stopach Jezusa. 
Można było – jego zdaniem – lepiej wykorzystać środki; on 
już by znalazł wiele innych możliwości.

Otóż, Siostry i Bracia, świątynie, kościoły, sanktuaria są 
nam potrzebne. To jest ten fragment przestrzeni świata, 
który oddajemy Bogu na własność i Bóg przyjmuje te nasze 
dary. Dla największego Gościa, jakiego przyjmować może 
człowiek, należy przygotować najlepsze, najpiękniejsze 
miejsce na znak czci, szacunku, przywiązania, radości dla 
spotkania z Nim. Spotkanie w świątyni jest bowiem spotka-
niem z Bogiem. To my sami – wołał przed chwilą św. Piotr 
– jesteśmy świątynią dla Pana. My jesteśmy kamieniami 
węgielnymi duchowej świątyni. Stajemy się przecież ple-
mieniem wybranym, królewskim kapłaństwem, świętym 
narodem, własnością samego Boga w momencie chrztu, 
który został nam w pierwszych chwilach dzisiejszej uroczy-
stości pięknym gestem pokropienia przypomniany. Każda 
świątynia, jak ta, która dzisiaj zostaje poświęcona, ma nam 
o tym przypominać nieustająco.

Ciekawe, nasi – nie wiem jak to powiedzieć – ale pewnie 
przyszli Europejczycy, wyznawcy islamu, gardzą miesz-
kańcami Zachodu, dlatego, że ci nie umieją ocalić, ochro-
nić swoich świątyń. My jeszcze w Polsce ciągle budujemy 
świątynie, ale Zachodnia Europa, o której z takim smutkiem 
mówił niedawno papież Franciszek, ona raczej te świątynie 
rozwala i sprzedaje. W każdym razie jest w nieporównanie 
mniejszym stopniu widoczna już na Zachodzie obecność 
katolickich świątyń w porównaniu z meczetami.

Świątynia ma jedną niezwykłą cechę: dowodzi bezintere-
sownej czci względem Boga! Bezinteresowna cześć względem 
Boga! A jak to już kilkadziesiąt lat temu pisał ks. kard. Wy-
szyński: „powstaje niestety nowa religia – religia pieniędzy. 
A moralnością tej nowej religii jest brak wszelkiej moralności”. 
To nie moje zdanie, to zdanie Wielkiego Prezbitera Kościoła, 
który stanowimy, Kościoła włocławskiego – księdza kardy-
nała Wyszyńskiego, który nigdy nie schlebiał wiernym, tylko 
głosił prawdę niezależnie od tego, czy się ona komuś podoba 
bardziej, czy mniej. To o tej samej „religii pieniądza”, intere-
sowności, przeliczania wszystkiego na dochód mówi Ojciec 
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Święty Franciszek, że „przypomina ona gnój diabła”. Świątynia 
jest znakiem ostrzegawczym, jest wyrzutem sumienia, jest 
wezwaniem do przemiany, jest symbolem tych wartości, 
które często także już Polacy odrzucają, lekceważą, poniżają.

Oczywiście, dzisiaj dziękujemy Panu za prace, za ofiary, 
które pozwoliły nam wznieść tę świątynię, dziękujemy 
Bogu, dziękujemy wierze ludzi, zarówno tych z parafii, jak 
i tych z diecezji. Jesteśmy wdzięczni ludziom i Bogu, który 
wśród milionów dojrzał małą dziewczynkę w tej parafii, 
Kościele włocławskim, tu ją wezwał, stąd ją wezwał, tu ją 
przygotowywał – z Głogowca, ze Świnic, jako dojrzały owoc 
posłał do Łodzi, Warszawy, Płocka, Krakowa, Wilna czyniąc 
ją głosicielką Jego Miłosiernej Miłości do ludzi. Ten jeden 
z najpiękniejszych owoców Kościoła włocławskiego, kiedy 
dojrzał, został przeznaczony na ożywienie całego Kościoła 
– i w naszym Kraju, i poza naszym kontynentem. Tu ją do-
strzegł, tutaj wybrał, dlatego to jest ziemia błogosławiona, 
to jest miejsce błogosławione i to jest błogosławiony czas, 
który my próbujemy w tej świątyni i w tym sanktuarium 
ocalić i utrwalić wspominając jej życie.

Mówiłem już kiedyś o tym, jak w 2003 r. w listopadzie 
znalazłem się w Meksyku, w Puebla, które można jakoś 
porównać do naszej starej stolicy, do Gniezna. Zwrócił moją 
uwagę postument, filar, na którym znajdował się relikwiarz. 
Podszedłem do tego relikwiarza i z niemałym zdumieniem 
zobaczyłem napis informujący, że to są relikwie św. s. Fau-
styny. Co za łaska, co za radość, jaka duma, że ten kościół 
św. s. Faustyny w osobie biskupa, 30 prezbiterów, mógł się 
tam przed jej relikwiami modlić. 

Poświęcenie kościoła Świętej Siostry Faustyny… Każdy 
uczestnik dzisiejszej uroczystości musi usłyszeć rozmowę 
Pana Jezusa z Apostołami, Jego pytanie, które pod naszym 
adresem również kieruje: „A wy za kogo Mnie uważacie?” 
Wiem, każdy z nas ma ochotę powtórzyć jasne wyznanie 
świętego Piotra: „Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga Żywego”! To 
mnie dzisiaj, tutaj w Świnicach Chrystus pyta o to samo, 
o co pytał Apostołów i o co pyta ludzi wszystkich czasów, 
którzy naznaczeni znakiem chrztu idą przez świat dając 
Jemu świadectwo. O to świadectwo pyta, o tę harmonię 
moich deklaracji i czynów: „Jestem katolikiem, ale jestem 
za in vitro, przerywaniem ciąży”. Ta odpowiedź Apostoła 
brzmi w Cezarei i ona brzmi – jeżeli dobrze się wsłuchać – 
także dzisiaj, tutaj i teraz. To pytanie jest nam postawione, 
a odpowiedź oczekiwana po to, żebyśmy mogli usłyszeć, jak 
Piotr: „Błogosławiony jesteś, Szymonie, synu Jana”. 

Błogosławiony jesteś, ale to jeszcze nie wszystko – ko-
niecznie jeszcze trzeba nam się zatrzymać nad drugim 
zdaniem Jezusa: „Na tej Opoce zbuduję mój Kościół”. Ow-
szem, inaczej odnosi się to zdanie do Piotra, inaczej do 
mnie, do mojej wiary, nadziei i miłości, ale to my również, 
każdy na swój sposób, w proporcji do swoich zdolności, do 
swojej wiary, nadziei i miłości, jaką ma w sercu, jesteśmy 
filarami Kościoła. Trwałe, spiżowe są to filary? Nie możemy 
zapomnieć, że na nas Chrystus buduje swój Kościół. I nie 
ma żadnego znaczenia zdanie poszczególnej gazety, sta-
cji radiowej czy telewizyjnej, takiego czy innego mądrali 
ubranego w szaty wielkiego teologa – znaczenie ma zdanie 
Kościoła Jezusa. 

Wynotowałem przygotowując nasze dzisiejsze spotkanie 
taką opinię na temat Kościoła: „Mamy wielkie szczęście, bo 
chrześcijaństwo jest religią zupełnie wyjątkową i te formy 
religijne, które nam zaproponowano, są wspaniałe. To, że uro-
dziliśmy się w tej kulturze, w tej religii, to niezasłużona łaska”. 
Biskup to powiedział, papież, ksiądz? Świecki dziennikarz, pan 
Bronisław Wildstein. Wierzymy w to? Dzisiaj, kiedy wydaje 
się nam, że chrześcijaństwo dziwnie osłabło, może osłabło 
naprawdę, inny ważny cytat: „Czemu chrześcijanie tak łatwo 
oddają pole muzułmanom? – pyta dziennikarz kard. Vlk’a – Bo 
stali się letni”. Nie ma w nas gorączki! Nie ma w nas gorliwo-
ści! Nie ma w nas gotowości do bezinteresownego służenia 
Panu! Zgubiliśmy ducha, zapodzieliśmy gdzieś to wszystko, 
co się z chrześcijaństwem kojarzy, patrzymy w ciemność, 
w otchłań! Dlatego mrok potrafimy nosić w sobie.

Zapytajmy się, czy w tych czasach, w których świątynie 
stają się domami kultury, sklepami, bibliotekami, magazyna-
mi – czy to zresztą dopiero dzisiaj, przecież to wszystko było, 
wystarczy pojechać na Wschód i zobaczyć kościoły w Wilnie 
i w innych dawnych sowieckich republikach – kiedy profanują 
Najświętszy Sakrament, kpią z gotyckich krucyfiksów, mając 
odwagę nazywać to sztuką, kiedy chrześcijaństwo zaczyna 
się przedstawiać jako źródło przemocy w rodzinie, kiedy 
wolność i nowoczesność widzi się w tzw. prawie zabijania 
poczętych dzieci, a poczętego człowieka traktuje się jako re-
zerwuar części zamiennych (to się przecież dzieje na naszych 
oczach, tu, teraz) my budujemy sanktuarium, aby poszerzyć 
Bożą przestrzeń, przestrzeń Bożej obecności pomiędzy nami. 
Kiedy usiłują wypchnąć Boga poza margines życia społecz-
nego, my zapraszamy Go, aby przyszedł pomiędzy nas. Kiedy 
modni się stają szydercy, poprawiacze Boga, bluźniercy, my 
za św. Faustyną chcemy trwać razem z Apostołami przy 
Mesjaszu, Synu Boga Żywego, chcemy być Jego Kościołem 
zbudowanym na Piotrze, wierząc, że bramy piekła go nie 
przemogą. Budujemy dom Bogu – dom, droga, powrót do 
domu to bardzo częste motywy pojawiające się w Ewangelii, 
Boży dom. Boży dom w Jeruzalem był dumą i szczęściem, był 
świętością dla Izraela. Salomon, najmądrzejszy władca tego 
narodu, syn Dawida wokół świątyni zjednoczył swój naród. 
To do tej świątyni wejdzie tysiąc lat później Chrystus, czyniąc 
ją jakby pierwszym chrześcijańskim kościołem, wypełniając 
swoją najświętszą obecnością jedyną budowlę wzniesioną 
ku czci prawdziwego Boga. 

Ale my ciesząc się dzisiaj naszą budowlą, wierząc, że ten 
sam Chrystus, tam ukryty w swoim człowieczeństwie, a tu 
ukryty w kruchym opłatku, my chrześcijanie, rodacy Świętej 
Faustyny wiemy też, że prawdziwym domem Boga, jedynym, 
na którym Mu zależy, to jest człowiek, to jest ludzkie serce. 
Domem człowieka jest nie tylko człowiek i jego serce, ale 
w ostatecznym sensie – mówi ksiądz Janusz Pasierb – Bóg. 
Ludzie, w których mieszkamy, ludzie, którym Bóg kazał nas 
kochać, ludzie, których kochamy, oto jest dowód, że Bóg go-
tuje nam dom wieczny, w którym On sam będzie światłem 
i ciepłem. On sam będzie światłem i ciepłem. A ta nowo bu-
dowana i poświęcana dziś świątynia ma nam to przypominać.

Dzisiaj, w tę uroczystą niedzielę dziękujmy Panu za to, że 
daje nam nadzieję osiągnięcia wiecznego domu, w którym 
On sam staje się dla nas światłem i ciepłem. Amen.
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kościół i świat

Posługacz trędowatych

Jan Beyzym urodził się 15 V 1850 r. w Beyzymach 
Wielkich, położonych nad rzeką Chomoren, na Wołyniu. 
Był najstarszym synem Jana i Olgi z hr. Stadnickich. Do 
1863 r. przebywał z rodzicami w Onackowcach, ucząc 
się razem z młodszym rodzeństwem pod kierunkiem 
domowych nauczycieli.

Po ukończeniu gimnazjum w Kijowie (1864–1871) 
wstąpił 10 XII 1872 r. do nowicjatu jezuitów w Starej Wsi 
pod Brzozowem. Po dwu latach formacji odbył w kole-
gium starowiejskim studia humanistyczne i filozoficz-
ne, a następnie teologiczne w Krakowie, gdzie 26 VII 
1881 r. otrzymał święcenia kapłańskie z rąk bp. Albina 
Dunajewskiego. Przez wiele lat był wychowawcą i opie-
kunem młodzieży w kolegiach Towarzystwa Jezusowego 
w Tarnopolu i Chyrowie.

Mając 48 lat za zgodą przełożonych wyjechał na Ma-
dagaskar i włączył się w działalność ewangelizacyjną 
jezuitów francuskich. Pierwszą placówką, którą objął 
w styczniu 1899 r., był przytułek dla trędowatych w miej-
scowości Ambahivoraka, gdzie przebywało ok. 150 cho-

rych. Żyli w całkowitym opuszczeniu, na pustyni, z dala 
od zdrowych.

O. Beyzym zamieszkał na stałe wśród trędowatych, 
aby żywić ich, pielęgnować i leczyć. Łamał w ten sposób 
bariery strachu, przekleństwa, wzgardy i znieczulicy, 
odgradzające chorych od własnych rodzin i reszty spo-
łeczeństwa, skazujących zarażonych na powolną śmierć 
nie tylko z powodu trądu, ale i z głodu.

Opatrując rany ciała, leczył także dusze, zbliżając je 
do Boga i sakramentów świętych. Zorganizował dla 
«czarnych piskląt» — jak pieszczotliwie nazywał swo-
ich trędowatych — stałe duszpasterstwo, prowadził 
systematyczne nauczanie religijne, krzewił wśród nich 
kulturę, głosił rekolekcje, propagował szkaplerz i modli-
twę różańcową. 

W czasie gdy trąd był nieuleczalny, a trędowatych 
wyrzucano poza nawias życia społecznego, o. Beyzym 
postanowił budować dla nich prawdziwy szpital, by ich 
leczyć i przywracać im nadzieję. Jak obliczono, wznie-
sienie budynku w stanie surowym miało kosztować 
150 tys. franków.

Nie dysponując żadnymi funduszami, całkowicie zaufał 
Matce Bożej i swoim rodakom. Jego listy, zamieszcza-
ne w „Misjach Katolickich”, pisane prosto, z humorem, 
tchnące wielką miłością cierpiącego człowieka i nieza-
chwianą wiarą w pomoc Matki Bożej, trafiały do ludzi. 
Mimo ubóstwa wyniszczonego wówczas polskiego spo-
łeczeństwa ze wszystkich trzech zaborów, a także z Litwy 
i Rusi oraz od Polaków z innych krajów, popłynęły ofiary 
dla trędowatych mieszkających na dalekim Madaga-
skarze. Już po kilkunastu miesiącach stało się jasne, że 
projekt zostanie zrealizowany. 

Odpowiedni teren pod budowę o. Beyzym znalazł 
w Maranie w pobliżu Fianarantsoy, gdzie znajdowało 
się niewielkie schronisko dla trędowatych. Tam przeniósł 
się z pierwszego miejsca pobytu i w styczniu 1903 r. 
rozpoczął budowę.

Mimo wielu trudności realizował swój plan konse-
kwentnie. Doglądał każdego szczegółu budowy, a nie-
rzadko sam chwytał za łopatę i taczki. Zajął się też ozdobą 
kaplicy, wyzyskując swój talent rzeźbiarski. W głównym 
ołtarzu szpitalnej kaplicy znajduje się sprowadzona przez 
o. Beyzyma kopia obrazu Matki Bożej Częstochowskiej. 
Otwarcie szpitala dla ok. 150 chorych nastąpiło 16 sierp-
nia 1911 r. Do obsługi chorych sprowadził o. Beyzym 
siostry zakonne ze Zgromadzenia św. Józefa z Cluny. 

Wyczerpany pracą ponad siły, o. Beyzym zmarł 
2 X 1912 r., otoczony nimbem bohaterstwa i świętości. 

Szpital o. Beyzyma pod wezwaniem Matki Boskiej 
Częstochowskiej istnieje do dziś i promieniuje miłością, 
dzięki której powstał.

Posługacza trędowatych – o. Jana Beyzyma SJ 
beatyfikował podczas swej ostatniej pielgrzymki do Pol-
ski św. Jan Paweł II na krakowskich Błoniach 18 sierpnia 
2002 r.
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matka klara szczęsna – nowa polska błogosławiona

W niedzielę 27 września w Sanktuarium św. Jana Pawła II w Krakowie odbyła się beatyfikacja Matki Klary Szczę-
snej, założycielki sióstr sercanek. Aktu beatyfikacji dokonał legat papieski kard. Angelo Amato, Prefekt Kongregacji 
Spraw Kanonizacyjnych. To pierwsza sercanka wyniesiona na ołtarze. W naszej diecezji siostry sercanki mają domy 
w Osieku n. Wisłą i we Włocławku (przy al. Jana Pawła II). Znane są m.in. z tego, że przez 27 lat prowadziły dom 
papieżowi-Polakowi w Watykanie. 

Ludwika Szczęsna urodziła się 18 lipca 1863 r. w Ciesz-
kach (diecezja płocka). Została ochrzczona w kościele 
parafialnym w Lubowidzu. Pochodziła z rodziny wielo-
dzietnej – była szóstym z siedmiorga dzieci Antoniego 
i Franciszki, z domu Skorupskiej. Kiedy miała 12 lat, 
zmarła jej matka. Ludwika przez 5 lat miesz-
kała z ojcem i rodzeństwem oraz drugą 
żoną ojca, Antoniną Więckowską.

Ojciec chciał wydać ją za mąż, 
ale ona bardzo tego nie chcia-
ła. W 1880 roku zdecydowała 
się na ucieczkę z rodzinnego 
domu, pragnąc swoje życie 
poświęcić Panu Bogu. Wy-
jechała do Mławy, gdzie 
przez pięć lat utrzymywała 
się z krawiectwa. 

Na swojej drodze życio-
wej spotkała o. Honorata 
Koźmińskiego OFMCap. 
W 1885 roku podjęła de-
cyzję wstąpienia do ukry-
tego Zgromadzenia Sług 
Jezusa, w którym m.in. 
apostołowała wśród służą-
cych; w Lublinie prowadziła 
pracownię krawiecką i pełniła 
funkcję przełożonej wspólnoty 
sióstr.

Na prośbę ks. kan. Józefa Sebastiana 
Pelczara, profesora i rektora Uniwersytetu 
Jagiellońskiego, Zgromadzenie Sług Jezusa wysła-
ło s. Ludwikę do Krakowa, gdzie prowadziła przytulisko 
dla służących. 

Rok później s. Ludwika podjęła trudną decyzję opusz-
czenia zgromadzenia i po głębokim rozeznaniu w dniu 
15 kwietnia 1894 r. wraz z ks. Pelczarem założyła nowe 
zgromadzenie – Służebnic Najświętszego Serca Jezuso-
wego. W zgromadzeniu, w którym przyjęła imię Klara, 
została wybrana pierwszą przełożoną generalną. 

Współpracując z ks. Józefem Sebastianem, później-
szym biskupem przemyskim, otworzyła ok. 30 domów 
zakonnych, posyłając siostry do pracy wśród chorych 
i wśród dziewcząt, dla których tworzyła przytuliska i szko-

ły praktyczne na terenie Galicji. Niektóre z tych placówek 
funkcjonują do dnia dzisiejszego.

Siostra Klara odznaczała się duchem ubóstwa, pokory 
oraz szacunkiem i miłością do drugiego człowieka. Ce-

chowała ją miłość do Serca Bożego oraz szczególne 
nabożeństwo do Matki Bożej i św. Józefa. 

Dla sióstr była kochającą i wymagającą 
matką, uczyła umiłowania Serca Je-

zusowego nade wszystko i ofiar-
nej miłości bliźniego. Na drodze 

duchowego rozwoju miała 
w swoim życiu wspaniałych 

przewodników, m.in.: św. Jó-
zefa Sebastiana Pelczara, 
bł. o. Honorata Koźmiń-
skiego oraz ks. Antoniego 
Nojszewskiego. Dewizą 
życia Klary Szczęsnej były 
słowa: „Wszystko dla Ser-
ca Jezusowego!”.

Siostra Klara Szczę-
sna zmarła w Krakowie 

w opinii świętości w dniu 
7 lutego 1916 roku. Miała 

wówczas 53 lata.
25 marca 1994 r., ks. kard. 

Franciszek Macharski dokonał 
w Krakowie otwarcia procesu 

beatyfikacyjnego służebnicy Bożej 
Matki Klary. Dnia 20 grudnia 2012 r. 

Ojciec św. Benedykt XVI podpisał dekret 
heroiczności jej cnót, a 5 czerwca 2015 r. Ojciec 

Święty Franciszek promulgował dekret o cudzie przypi-
sywanym wstawiennictwu czcigodnej Służebnicy Bożej 
Klary Szczęsnej. W ostatnich tygodniach zostały pobrane 
relikwie Matki Klary. Wielu ludzi modliło się za jej wsta-
wiennictwem, wypraszając u Boga wiele łask i cudów. 

Do beatyfikacji wybrano cud uzdrowienia jedenasto-
letniego chłopca – Michała z Krakowa, którego w 2001 
roku potrącił samochód. Miał ciężki uraz głowy, lekarze nie 
dawali mu szans. Był sparaliżowany i zapadł w śpiączkę.

W sumie w różnych zakątkach świata (Francja, Włochy, 
USA, Jamajka, Boliwia, Ukraina) sercanek jest prawie 500, 
z czego aż 375 mieszka w Polsce.
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W pewnym mieście żył uczeń, któremu stworzono 
bardzo dobre warunki do uczenia się. Jednakże lenistwo 
i brak zainteresowania sprawiły, że mimo surowej na-
uczycielskiej chłosty nie nauki niczego. Miał tylko w gło-
wie światowe zachcianki. Przy całym swoim zepsuciu 
przyswoił sobie jednak i zachował chwalebny zwyczaj, 
aby na cześć Najświętszej Maryi Panny wić każdego 
dnia wieniec na Jej statuę i zdobić nim jej gło-
wę. Jeśli, na przykład w śnieżną zimę nie 
znajdował kwiatów, szukał tak długo 
i odgrzebywał śnieg, aż znalazł dość 
zieleni, aby uwić wianek.

Wreszcie odczuł chęć wstą-
pienia do klasztoru. Najbliżsi 
i przyjaciele pomogli mu, aby 
został przyjęty przez cystersów. 
Żył tam według ścisłej reguły, ku 
swemu zadowoleniu. Pewnego 
dnia przechodził koło statuy Naj-
świętszej Panienki i przypomniał 
sobie zaniechany dawny zwyczaj. 
Życie klasztorne bowiem nie pozwa-
lało szukać codziennie potrzebnych 
kwiatów i zieleni dla uwicia wieńca. Za-
smuciło go to bardzo. Jednakże pewien stary 
mnich, któremu zawierzył swoją troskę, wskazał mu 
sposób, aby mógł codziennie uwijać i nakładać Matce 
Bożej wieniec o wiele milszy: Jeśli chcesz życiem nowym 
cieszyć Maryję, wplataj weń słowa chwały, ślubuj i bądź 
w tym stały, że do końca już dni swoich po pięćdziesiąt 
Zdrowaś Maryja codziennie odmawiać będziesz. To już 
będzie cały wieniec, który Ona bardziej ceni niźli lilie, 
niźli róże. 

Młody mnich z radością przyjął zwyczaj poświęcania 
Matce Bożej codziennie – zamiast wieńca z kwiatów czy 
zieleni – pięćdziesięciu Zdrowaś. Pewnego dnia otrzy-
mał od opata polecenie podróży w sprawach zakonu. 
Po drodze zsiadł z konia, aby zmówić swoje codzienne 
pięćdziesiąt Zdrowaś. Dwóch rozbójników skrycie za nim 
podążało, aby przy sprzyjającej okazji go obrabować.

Kiedy mnich zaczął się modlić, zbójcy ujrzeli szlachetną 
panią, która zrywała z jego ust jedną różę po drugiej, 

różańcowe historie

Październik nieodłącznie wiąże się z nabożeństwem różańcowym. Słowo „różaniec” wywodzi się ze średnio-
wiecznej poezji. Róża była podstawowym symbolem Matki Bożej w tamtej epoce. Była wyrazem czci i symbolem 
miłości. W średniowiecznych wierszach poświęconych Matce Bożej często pojawiał się zwrot Ave Rosa (Witaj Różo). 
Termin „różaniec” związany jest też z elementem średniowiecznego stroju, którym był wieniec z klejnotów, ze 
szlachetnego metalu lub ze świeżych kwiatów. Ta ozdoba w języku niemieckim nazywała się Rosenkranz (wieniec 
różany), w niderlandzkim rosenhoedje (różany kapelusik), we francuskim chapelet (kapelusz; tym słowem współ-
cześnie również Francuzi nazywają modlitwę różańcową).

układała je w jeden wspaniały wieniec z pięćdziesięciu 
róż, po czym włożyła go sobie na głowę i znikła.

Zbójcy chcieli się dowiedzieć, kim była ta piękna pani. 
Mnich nic jednak o niej nie wiedział, ponieważ tylko oni 
sami widzieli tę cudowną postać. Pojął jednak, że to 
Najświętsza Maryja dała ten znak. Pełen radości, oddał 
chwałę Jej i Bogu. Potem wyjaśnił wszystko zbójcom 

i głosił im łaskę Chrystusa. Nauczanie mnicha 
i cudowny znak sprawiły, że zbójcy zasta-

nowili się nad sobą i ogarnięci skruchą 
nawrócili się. Towarzyszyli mnichowi 

do klasztoru i sami stali się dobry-
mi i pobożnymi braćmi.

* * *
Pewien student uniwersy-

tetu jadący pociągiem z Dijon 
do Paryża zajął miejsce obok 
skromnie ubranego mężczyzny, 

który odmawiał różaniec, wolno 
przesuwając paciorki w palcach. 

„Proszę skorzystać z mojej rady i wy-
rzucić ten różaniec przez okno i trochę 

poczytać, co na temat wiary w Boga mówi 
nauka. Proszę mi dać pański adres a ja prześlę 

panu literaturę, która panu w tej sprawie pomoże”. Męż-
czyzna podał młodemu człowiekowi wizytówkę: „Ludwik 
Pasteur, Dyrektor Instytutu Badań Naukowych, Paryż”. 
Ludwik Pasteur był jednym z największych naukowców 
w XX wieku i twórcą nowoczesnej bakteriologii. Każdego 
dnia odmawiał różaniec!

* * *
Pewnego razu zapyta-

no papieża Piusa IX, 
jaki jest najwspanial-
szy skarb Watykanu. 
W  odpowiedzi wycią-
gnął różaniec, trzymając 
go nad głową powiedział: „Oto naj-
wspanialszy skarb Watykanu!”
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XV Dzień Papieski niedziela misyjna

Pod hasłem „Jan Paweł II – Patron Rodziny” 11 paź-
dziernika obchodzić będziemy XV Dzień Papieski. 

W tym dniu w całej Polsce i poza jej granicami or-
ganizowana będzie zbiórka na program stypendialny 
prowadzony przez Fundację „Dzieło Nowego Tysiąclecia”.

Fundacja od 15 już lat obejmuje opieką finansową 
i formacyjną blisko 2500 młodych osób. Są to uczniowie 
szkół gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych a także już 
ponad 1000 studentów z 60 uczelni, także zagranicznych. 
Podstawowe kryteria otrzymania stypendium to średnia 
ocen – minimum 4,8, pochodzenie z małej miejscowości 
do 20 tys. mieszkańców oraz trudna sytuacja finansowa. 

Tysiące podopiecznych Fundacji, w tym absolwentów, 
wchodzących już w dorosłe samodzielne życie, przyznaje, 
że wartość programu stypendialnego Fundacji stanowi 
nie tylko pomoc finansowa, ale przede wszystkim moż-
liwość nawiązania wspaniałych relacji z ludźmi z całej 
Polski, podczas corocznych wakacyjnych obozów inte-
gracyjno-formacyjnych, organizowanych w największych 
Polskich miastach. 

Program stypendialny można wesprzeć wpłacając 
środki na konto Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia” 
o nr. 81 1320 1104 2979 6023 2000 0001. Szczegółowe 
informacje można znaleźć na stronie www.dzielo.pl.

11  P A Ź D Z I E R N I K A  2 0 1 5
X V  D Z I E Ń  P A P I E S K I

Wspomóż budowę żywego pomnika św. Jana Pawła II.

Wpłać na fundusz stypendialny dla zdolnej młodzieży z niezamożnych rodzin.
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O P E R A T O R Z Y :

P A R T N E R Z Y :

Światowy Dzień Misyjny to święto ustanowione przez 
Piusa XI w 1926 r. W Polsce tzw. Niedziela Misyjna przy-
pada corocznie w przedostatnią niedzielę października.

Odnowa misyjna rozpoczęła się we Francji, zapocząt-
kowana założeniem w 1822 r. z inicjatywy Pauliny Jaricot 
Dzieła Rozkrzewiania Wiary. W 1843 r. w Nancy powstało 
Dzieło Misyjne Dzieci, a w r. 1889 w Caen Dzieło św. Piotra 
Apostoła. Zaczęły pojawiać się pierwsze encykliki mi-
syjne: papież Grzegorz XVI w dniu 15 VIII 1840 r. wydał 
encyklikę Probe Nostis w celu ożywienia rozkrzewiania 
wiary na wszystkich kontynentach świata.

Od 1926 r. w związku ze światowym Dniem Misyjnym 
wydawane są papieskie orędzia misyjne. Od początku 
pontyfikatu Pawła VI, od roku 1963 ogłaszane są jako oso-
biste papieskie orędzia misyjne. Na pierwszym miejscu 
w orędziach jest mowa o działalności misyjnej Kościoła, 
ponieważ wszystkie ludy mają prawo usłyszeć Ewangelię.

Niedziela Misyjna jest świętem patronalnym jednego 
z czterech Papieskich Dzieł Misyjnych – Papieskiego Dzie-
ła Rozkrzewiania Wiary. Ofiary składane na tacę w ten 
dzień we wszystkich parafiach świata, również tych naj-
biedniejszych, tworzą fundusz solidarności tego Dzieła.

W latach 2011–2014 Papieskie Dzieło Rozkrzewiania 
Wiary w Polsce przekazało na pomoc misjom ok. 13,5 mln zł. 
Środki zostały przekazane na realizację projektów mi-
syjnych w siedmiu krajach – Nigerii, Sudanie, Tanzanii, 
Bangladeszu, Kirgistanie, Turkmenistanie i Uzbekistanie.

Polska, z obecnie ponad dwoma tysiącami misjonarzy 
i misjonarek, znajduje się na szóstym miejscu na świecie 
pod względem liczby osób pracujących na misjach. Wy-
przedzają nas Hiszpanie (20 tys.), Francuzi (4 tys.), Niemcy 
(2,8 tys.), Kanadyjczycy (2,6 tys.) oraz Irlandczycy (2,3 tys.).

Niedziela Misyjna jest to taki dzień w roku, kiedy każdy 
z nas może pomóc misyjnym parafiom we wszystkich 
częściach świata,
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kościół jest misyjny

Z okazji dwudziestej piątej rocznicy ogłoszenia przez Sobór Watykański II Dekretu o działalności misyjnej Ko-
ścioła Ad gentes Jan Paweł II napisał encyklikę Redemptoris missio. Została opublikowana 7 grudnia 1990 r. Jej 
tematem jest stała aktualność powołania misyjnego. Papież podkreśla, że odpowiedzialność za pełnienie przez 
Kościół działalności misyjnej spoczywa na każdym wierzącym – stosownie do pozycji i możliwości. Cały Kościół 
ma charakter misyjny, gdyż wymiar misyjny wpisany jest już w dar chrztu świętego.

Misja Chrystusa Odkupiciela, powierzona Kościoło-
wi, nie została jeszcze bynajmniej wypeł-
niona do końca. Gdy u schyłku drugiego 
tysiąclecia od Jego przyjścia obejmu-
jemy spojrzeniem ludzkość, przekonu-
jemy się, że misja Kościoła dopiero się 
rozpoczyna i że w jej służbie musimy zaangażować 
wszystkie nasze siły. To Duch Święty przynagla do 
głoszenia wielkich dzieł Bożych: „Nie jest dla mnie 
powodem do chluby to, że głoszę Ewangelię. Świa-
dom jestem ciążącego na mnie obowiązku. Biada mi, 
gdybym nie głosił Ewangelii!” (2 Kor 9, 16). W imieniu 
całego Kościoła muszę powtórzyć to wołanie świętego 
Pawła ( RMs, n. 1). 

* * *
Liczba tych ludzi, którzy nie znają Chrystu-

sa i nie należą do Kościoła, stale wzrasta, 
a od zakończenia Soboru niemal się 
podwoiła. Dla tej ogromnej liczby 
ludzi, umiłowanych przez Ojca, 
który dla nich zesłał swego Syna, 
oczywista jest nagląca potrze-
ba misji (RMs, n. 3).

* * *
Bóg otwiera przed Kościo-

łem horyzonty ludzkości lepiej 
przygotowanej na ewangeliczny 
zasiew. Mam wrażenie, że nad-
szedł moment zaangażowania 
wszystkich sił kościelnych w nową 
ewangelizację i w misję wśród naro-
dów. Nikt wierzący w Chrystusa, żadna 
instytucja Kościoła nie może uchylić się od tego 
najpoważniejszego obowiązku: głoszenia Chrystusa 
wszystkim ludom (RMs, n. 3).

* * *
Nagląca potrzeba działalności misyjnej wynika rów-

nież z radykalnej wolności życia, przyniesionej przez 
Chrystusa i przeżywanej przez Jego uczniów. To nowe 
życie jest darem Bożym i od człowieka wymaga się, by je 
przyjął i pozwolił mu w sobie wzrastać, jeśli chce urze-
czywistnić siebie samego na miarę swego integralnego 

powołania na podobieństwo Chrystusa. Cały Nowy 
Testament jest hymnem na cześć nowego 

życia dla tego, kto wierzy w Chrystusa 
i żyje w Jego Kościele (RMs, n. 7).

* * *
Na pytanie: „Dlaczego misje?” odpowiadamy 

z wiarą i doświadczeniem Kościoła, że otwarcie się 
na miłość Chrystusa jest prawdziwym wyzwoleniem. 
W Nim i tylko w Nim zostajemy wyzwoleni od wszel-
kiej alienacji i zagubienia, od zniewolenia przez moce 
grzechu i śmierci. Chrystus jest naprawdę „naszym 

pokojem” (Ef 2, 14) i „miłość Chrystusa przynagla nas” 
(2 Kor 5, 14), nadając sens i radość naszemu życiu. Misje 
są sprawą wiary, są dokładnym wskaźnikiem naszej 
wiary w Chrystusa i w Jego miłość ku nam (RMs, n. 11).

* * *
Nasze czasy, w których ludzkość 
jest w fazie przemian i poszukiwań, 

wymagają ożywienia działalno-
ści misyjnej Kościoła. Horyzonty 
i możliwości misji poszerzają 
się i my, chrześcijanie, jesteśmy 
przynaglani do odwagi apo-
stolskiej, opartej na ufności 
pokładanej w Duchu. On jest 
pierwszym podmiotem misji! 

(RMs, n. 30).

* * *
Z drugiej strony, Kościół zwraca 

się do człowieka w pełnym poszano-
waniu jego wolności: misja nie uszczu-

pla wolności, ale działa na jej korzyść. Kościół 
proponuje, niczego nie narzuca: szanuje ludzi i kultury, 
zatrzymuje się przed sanktuarium sumienia. Tym, którzy 
opierają się pod najróżniejszymi pozorami działalności 
misyjnej, Kościół powtarza: Otwórzcie drzwi Chrystu-
sowi! (RMs, n. 39).

* * *
Wszyscy wierzący w Chrystusa winni odczuwać, jako 

część integralną swojej wiary, apostolską troskę i o prze-
kazywanie innym radości i światła wiary (RMs, n. 40).
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ucałowanie ołtarza

Praca nad tym, byśmy zwiększyli swoją wrażliwość na przeżywanie tajemnicy Mszy świętej, powinna trwać 
nieustannie. Wszak to podczas Eucharystii w przedziwny sposób przychodzi do nas sam Jezus Chrystus w chlebie 
i winie. Podczas każdej Eucharystii na dziękczynienu Panu Bogu jednoczy się cały Kościół. Dlatego kontunuujemy cykl 
artykułów, które pomogą nam pogłębić znajomość znaczenia podstawowych pojęć, gestów i znaków liturgicznych.

Liturgia Mszy świętej ma swoją przejrzystą strukturę. 
Jej centrum stanowi liturgia ofiary, czyli sprawowanie mi-
sterium paschalnego Chrystusa. Liturgia eucharystyczna 
poprzedzona jest obrzędami 
wstępnymi, do których należy 
pozdrowienie ołtarza. Doko-
nuje się ono poprzez głęboki 
ukłon celebrującego, pocału-
nek oraz okadzenie, jeśli jest 
stosowane w danej Mszy 
świętej. 

O pozdrowieniu ołtarza na 
początku Mszy świętej czyta-
my dwukrotnie w Ogólnym 
Wprowadzeniu do Mszału 
Rzymskiego: „Po przyjściu do 
prezbiterium kapłan, diakon 
i usługujący oddają cześć ołta-
rzowi przez głęboki ukłon. Na znak czci kapłan oraz diakon 
całują ołtarz; kapłan według uznania okadza krzyż i ołta-
rz”(OWMR, n. 49). Czytamy również: „Kapłan podchodzi do 
ołtarza i całuje go na znak czci. Następnie może okadzić 
krzyż i ołtarz, obchodząc go dookoła” (OWMR, n. 123).

Gest ucałowania ołtarza, będący wyrazem szacunku 
dla Chrystusa i aktem wiary przewidziany jest również na 
zakończenie obrzędów Mszy świętej: „Przed odejściem 
koncelebransi składają cześć ołtarzowi przez głęboki 
pokłon. Natomiast główny celebrans razem z diakonem, 
jak zwykle całuje ołtarz” (OWMR, n. 251).

Zwyczaj ucałowania ołtarza wywodzi się z tradycji 
pogańskich, w których przez pocałunek oddawano cześć 
ołtarzowi a także świątyni, całując jej próg. Całowano 

również stół rodzinny rozpo-
czynając posiłek. Pod koniec 
IV w. gest całowania ołtarza 
rozpowszechnił się w chrześci-
jaństwie. Ucałowanie ołtarza 
łączyło się z ucałowaniem kła-
dzionej na ołtarzu Ewangelii, 
a od XII w. całowano także 
stawiany na ołtarzu krucyfiks. 
Ucałowanie dotyczące men-
sy ołtarzowej, miejsca Ofiary 
eucharystycznej było zawsze 
oznaką czci i szacunku, a także 
pozdrowieniem Chrystusa. 

Gdy zaczęto umieszczać 
w ołtarzu relikwie świętych, ucałowanie ołtarza obejmo-
wało również relikwie i rozumiane jest jako pozdrowienie 
przez celebransa Kościoła tryumfującego i wejście z nim 
w kontakt. Również w odnowionej liturgii ołtarz jest 
miejscem szczególnym, jest znakiem samego Chrystusa, 
wyjątkowym miejscem, gdzie dokonują się zbawcze ta-
jemnice, a zarazem jest centrum zgromadzenia wiernych. 
Stąd należy mu się wyjątkowy szacunek wyrażający 
się w geście ucałowania na początku i na zakończenie 
sprawowanych obrzędów.

Źródło: www.archidiecezjalodz.pl

Praca nad tym, byśmy zwiększyli swoją wrażliwość na przeżywanie tajemnicy Mszy świętej, powinna trwać 
nieustannie. Wszak to podczas Eucharystii w przedziwny sposób przychodzi do nas sam Jezus Chrystus w chlebie 
i winie. Podczas każdej Eucharystii na dziękczynienu Panu Bogu jednoczy się cały Kościół. Dlatego kontunuujemy cykl 
artykułów, które pomogą nam pogłębić znajomość znaczenia podstawowych pojęć, gestów i znaków liturgicznych.

Czy wiesz, że...

– Innocenty III (zm. 1216) interpretował pocałunek jako pozdrowienie Chrystusa (tutaj reprezentowanego 
przez biskupa lub prezbitera) skierowane do swojej Oblubienicy – Kościoła (ponieważ ołtarz traktowano jako 
symbol grobu świętych z racji umieszczonych w nim relikwii)?

– kilka wieków wcześniej św. Ambroży ( zm. 397) w ołtarzu widział symbol Chrystusa, a biskup, prezbiterzy 
czy diakoni to reprezentanci Kościoła – Oblubienicy Chrystusa. Zatem to Kościół na początku liturgii pozdrawia 
pocałunkiem Chrystusa jako swojego Oblubieńca? 

– dopuszczalne są również inne formy pozdrowienia ołtarza dostosowane do specyfiki i kultury danego 
regionu czy kraju. I tak na przykład w Japonii, za zgodą Stolicy Apostolskiej, pozdrawia się ołtarz nie przez 
pocałunek, ale przez dotknięcie go czołem?
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biskup antoni sebastian
Dembowski

Z DZiejów ParaFii

Urodził się dnia 1 II 1682 r. w Zambro-
wie, pow. Sokołów Podlaski. Pochodził 
ze zubożałej szlachty Dembowskich, 
piszących się z Dembowej Góry, 
herbu Jelita. Był najstarszym 
spośród dwanaściorga rodzeń-
stwa. Ojciec Florian piastował 
w ziemi płockiej różne urzę-
dy ziemskie, matką była Ewa 
Świejkówna Ciechanowiecka. 
Staranne wychowanie religij-
ne otrzymał szczególnie od 
matki, którą w  starości się 
opiekował. Dwóch spośród 
sześciu jego braci też zostało 
biskupami.

Najpierw uczył się przez sześć 
lat w Pułtusku, w konwikcie jezu-
itów. Potem w Warszawie uczył się 
retoryki. Dembowski miał wówczas 
zamiar wstąpić do jezuitów, ale przyjaciele 
mu to odradzili. Kolejnym etapem była praktyka 
w kancelarii ziemskiej w Czersku. W 1700 r., został 
przyjęty na dwór Andrzeja Chryzostoma Załuskiego, 
biskupa warmińskiego i kanclerza wielkiego koronnego. 
To otworzyło mu drogę do kariery. Jako bliski współpra-
cownik kanclerza, oskarżonego o nielojalność w stosunku 
do Augusta II Sasa, razem z nim został uwięziony (1705) 
w Dreźnie. Wkrótce związał się z Janem Szembekiem, 
stojącym na czele kancelarii mniejszej. Było to korzystne 
dla kariery Dembowskiego. Dzięki Szembekowi w latach 
1714–1716 zwiedził Europę. Po powrocie od 1716 r. prze-
szedł na bezpośrednią służbę królowi i z nim wyjechał 
do Drezna w 1717 r.

Od 1716 r. został zaliczony do najbliższych współpra-
cowników króla z roczną pensją. Zaoszczędzone pienią-
dze przeznaczał na odbudowanie dóbr rodzinnych.

Pobyt w Dreźnie z jednej strony przysporzył Dembow-
skiemu pracy, został bowiem referendarzem koronnym, 
ale pozwolił także brać udział w wyszukanych rozryw-
kach dworu królewskiego i zapoznać się z wpływowymi 
osobistościami. Za radą kanclerza Załuskiego zawarł 
w 1725 r. małżeństwo z Salomeą Zuzanną Rupniewską, 
krewną kanclerza, z którą doczekał się dwóch synów 
i córki. Szczęśliwe pożycie małżeńskie trwało krótko. 

W 1729 r. żona Dembowskiego zmarła przy kolejnym 
połogu. Po śmierci króla Augusta II w 1733 r. zaanga-
żował się w poparcie dla jego syna Fryderyka Augusta.

W tym okresie (1733–1735) rozważał możliwość ob-
rania stanu duchownego. Posiadany majątek i układy 
pozwalały mu na zabezpieczenie bytu dzieciom. Z pro-
wizji dziekana i proboszcza z Białej w diecezji płockiej 
mógł starać się już w 1734 r. o święcenia kapłańskie. 

Ostatecznie tytułem do święceń było probostwo 
w Sochaczewie, na które prezentowano 

go w czerwcu 1735 r. Przyjął święce-
nia niższe 21 XII 1735 r., a na Nowy 

Rok 1736 otrzymał od króla Au-
gusta III nominację na biskup-

stwo płockie. Jako biskup 
nominat królewski, czekając 
na prekonizację papieską, 
w kwietniu, za dyspensą od 
zachowania odstępu czaso-
wego, przyjął w Warszawie 
z rąk biskupa poznańskiego 
Hozjusza święcenia kapłań-
skie. Stolicę płocką miał 
otrzymać po bp. Andrzeju 

Stanisławie Załuskim, któ-
ry przeszedł na biskupstwo 

łuckie. 30 XII 1736 r. kapituła 
płocka dokonała kanonicznego 

wyboru nowego biskupa, a papież 
Klemens XII, 6 V 1737 r. wystawił bullę 

nominacyjną. Święcenia biskupie przyjął 
9 czerwca t.r. w kaplicy królewskiej w Warsza-

wie z rąk bp. poznańskiego S.J. Hozjusza.
Diecezję płocką objął przez swego pełnomocnika 

21 czerwca, chociaż już 8 czerwca napisał do diecezjan 
swój pierwszy list pasterski. Z powodu zajęć przy królu 
i wyjazdu do Drezna dopiero pod koniec 1732 r. znalazł 
się w granicach swojej diecezji, rozpoczynając swój po-
byt od Pułtuska, rezydencji biskupów płockich. Jednak 
w Warszawie urządził sobie drugą rezydencję, żeby móc 
dalej utrzymywać kontakty z dworem królewskim.

Bp Dembowski prowadził ożywioną działalność w die-
cezji. Podjął decyzję o przeprowadzeniu wizytacji diecezji, 
czego dokonano w latach 1739–1742, z których niestety 
nie zachowały się protokóły. Przeciwstawiał się modnym 
wówczas zabobonom oraz niezdrowej sensacji powodo-
wanej rzekomymi cudami. Rozumiał niebezpieczeństwo 
szerzącej sie w Polsce masonerii. Pisał na ten temat listy 
pasterskie do wiernych. Obchodził też uroczyście rok 
jubileuszowy 1750.

W 1748 r., gdy zmarł prymas Krzysztof Antoni Szem-
bek, miał nadzieję zostac prymasem, jedna został nim 
Adam Ignacy Komorowski. Gdy po śmierci tego prymasa 
w 1759 r. arcybiskupem został Władysław Łubieński 
Dembowski starał się o biskupstwo kujawskie. Po śmierci 
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bp. kujawskiego Walentego Czapskiego 
w 1751 r., Dembowski pisał do nuncju-
sza z prośbą o wstawiennictwo, powo-
łując sie na swoje zasługi. Ostatecznie 
król 5 VI 1752 r. dał nominację Dembow-
skiemu, który wybrany przez kapitułę 
włocławską, otrzymał bullę nominacyjną 
z dnia 18 XII, wręczoną 19 I 1753 r.

Nową diecezję objął przez pełnomoc-
nika już 1 lutego, zaś 24 tego miesiąca 
skierował do nowych diecezjan krótki, ale 
sympatyczny list. Osobiście zjawił się na 
terenie diecezji 31 marca, w Ciechoci-
nie, który przypadł mu do gustu, 
w dalszych latach bowiem otoczył 
tę rezydencję opieką. 

Obejmując diecezję kujawską 
był już w podeszłym wieku. Pracę 
w nowej diecezji zaczął nie tylko od 
sprostowania spraw gospodarki stołu bisku-
piego oraz zarządzania biskupim miastem 
Włocławkiem, ale zajął się też życiem duchowień-
stwa. Najpierw zainteresował się pomorską częścią 
diecezji, dokąd udał się w połowie sierpnia 1753 r. na 
kilkumiesięczny pobyt, wizytując po drodze kościoły. Uro-
czyście witany wjechał do Gdańska 
23 sierpnia. Zwizytował kościoły 
w mieście i okolicy, udzielał świę-
ceń kapłańskich. Ponieważ katolicy 
stanowili mniejszość, upomniał się 
o zachowanie przynależnych im 
praw (możliwość prowadzenia 
swobodnego handlu także przez 
katolików). Zarządził, aby pewne 
nieprawidłowości, jakie zaszły pod-
czas ostatniej sede vacante, zostały 
usunięte. 

Interesował się szkołami i przy-
tułkami katolickimi. Wystarał się 
o pomoc dla załogi fregaty gdań-
skiej wziętej do niewoli przez kor-
sarzy w okolicach Algieru. Był także 
zwolennikiem przyjmowania na 
łono Kościoła katolickiego Żydów.

Odwiedził większe ośrodki die-
cezjalne, a także klasztory w Żuko-
wie, Pelplinie, Koronowie i Strzel-
nie. Zrobiwszy taki wstęp do swojej 
działalności w diecezji, mógł już 
przystąpić do ostatecznego zorga-
nizowania zarządu diecezją, jako iż 
będąc senatorem, często musiał z diecezji wyjeżdżać. 
Obsadził oficjały generalne we Włocławku i Gdańsku, 
oraz foralny w Bydgoszczy. Biskupem pomocniczym był 
Franciszek Kanigowski, podeszły wiekiem i niemogący 

wiele pomagać ordynariuszowi. Po jego 
śmierci sufraganem został najmłodszy 
brat biskupa, Jan.
Miał zamiar wydać drukiem postano-

wienia dawnych synodów, co jednak nie 
doszło do skutku. Przeciwdziałał rozprę-

żeniu, jakie było skutkiem czasów saskich. 
Interweniował, gdy duchowieństwo na-
ruszało karność kościelną, wymierzając 
nawet stosowne kary. Ważne dla niego 
było duszpasterstwo parafialne. Trosz-
czył się o większą świadomość religijną 

wiernych, czemu miała służyć katechi-
zacja. We Włocławku odbudował 
spalony dom szkoły katedralnej. 
Popierał stowarzyszenia religijne, 
bractwa i cechy rzemieślnicze. My-

ślał o zbudowaniu domu dla księży 
chorych i emerytów, ale tego przed-

sięwzięcia nie udało mu się zrealizować. 
Jako właściciel dużego latyfundium biskupie-

go, okazał się dobrym administratorem. Odwiedzał 
ośrodki swoich dóbr, nakazując poprawę, budowa-

nie nowych pomieszczeń, a kiedy zachodziła potrzeba, 
brał w obronę swoich poddanych.

Często chwytał za pióro, reda-
gując nie tylko listy pasterskie, ale 
i inne teologiczne czy okoliczno-
ściowe. Niektóre jego kazania zo-
stały wydane drukiem. Lubił pisać, 
czego owocem jest zachowany 
w  Archiwum Diecezjalnym we 
Włocławku „Diariusz”. Zgromadził 
też pokaźną bibliotekę.

Do końca interesował się po-
lityką i brał udział w sejmach. 
Od dawna podupadał na zdro-
wiu. Czując opadające siły, po-
myślał o  swoim koadiutorze, 
z  prawem następstwa, którym 
został w 1758 r. Antoni Kazimierz 
Ostrowski, dotychczasowy biskup 
inflancki. Jemu to w 1760 r. powie-
rzył administrację diecezją, sobie 
zastrzegając niektóre tylko sprawy. 

Na śmierć przygotowywał się 
świadomie. Spisał testament 
w 1759 r. Zmarł nagle, przebywa-
jąc u swojego syna w Bętkowie, 
dnia 22 IX 1763 r. Pochowany zo-
stał w katedrze włocławskiej, gdzie 

jego brat, sufragan włocławski, umieścił epitafium.

Oprac. na podstawie Włocławski Słownik Biograficzny, 
t. 3, s. 39–41.
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kopia obrazu jasnogórskiego w katedrze włocławskiej w 1975 r.

Zakończenie nawiedzenia 
odbyło się w katedrze wło-
cławskiej w dniach 24–26 
października 1975 r. Nawie-
dzenie odbyło się według za-
sadniczych punktów programu 
ustalonego do nawiedzenia 
poszczególnych parafii, ale 
nieco rozbudowanego, jako że 
w innych parafiach obraz gościł 
jeden dzień, a w katedrze dwa 
dni. Nigdzie jednak nie udało 
się odnaleźć obszerniejszego 
sprawozdania z tej podnio-
słej uroczystości, poza krótką 
wzmianką w „Kronice Diecezji 
Włocławskiej”. Resztę informa-
cji odtworzono na podstawie 
programu uroczystości. 

Przybycie obrazu do parafii 
katedralnej nastąpiło w godzi-
nach popołudniowych w pią-
tek 24 października. O godz. 
15.30 nastąpiło powitanie Obrazu na granicy parafii 
kate dralnej przez grupę dzieci starszych (klasy VI, VII i VIII), 
a następnie o godz. 16.15 – powitanie Obrazu przy ul. 
Hutniczej przez grupę dzieci młodszych (klasy III, IV i V). 

Na placu katedralnym przed tzw. prałatówką zbu-
dowano obszerne podium dla celebracji nabożeństw 
związanych z nawiedzeniem. W dekoracji opartej o ścianę 
„Prałatówki” rozmieszczono stylizowane herby 22 miast 
diecezji włocławskiej (wśród nich są także herby miast, 
które w 1992 oraz 2004 r. zostały odłączone od diecezji, 
a jedno z nich, Kalisz, stało się nawet stolicą nowej die-
cezji). W środku przygotowano miejsce na kopię obrazu 
jasnogórskiego. 

W takiej scenerii od godz. 16.30 trwało nabożeństwo 
oczekiwania, w czasie którego odmawiano różaniec. 
O godzinie 16.55 bicie dzwonów oznajmiło zbliżanie się 
kaplicy-samochodu z obrazem jasnogórskim, który stanął 
na placu katedralnym o godz. 17.00. Nastąpiło przeka-
zanie obrazu parafii kate dralnej przez parafię Rózinowo 
i powitanie go przez ówczesnego proboszcza parafii 

katedralnej, ks. Jana Pawła Grajnerta, a także parafian. 
Następnie została odprawiona msza konce lebrowana 
przez księży proboszczów parafii włocławskich, których 
obok parafii katedralnej (Wniebowzięcia Najświętszej 
Maryi Panny) było jeszcze pięć, trzema kierowali kapłani 
diecezjalni: św. Jana Chrzciciela – ks. Bolesław Cieślak, 
Najświętszego Zbawiciela – ks. Feliks Gruse, św. Stanisła-
wa – ks. Leonard Karolewski; a dwoma kapłani zakonni: 
Najświętszego Serca Jezusowego – ks. Jan Kawałko, 
orionista; Wszystkich Świętych – o. Teodor Grabowski, 
franciszkanin reformat. 

Po zakończeniu ceremonii powitania obraz został 
przeniesiony do katedry, gdzie został umieszczony na 
wysokim podium pod krzyżem tumskim, a pod nim 
napis: „Oto Matka twoja” (na zdjęciach widać, że w pre-
zbiterium katedry, z racji prowadzonych prac remon-
towych, nie było stall kanonickich). Od godz. 20.00 do 
21.00 wierni oddawali prywatnie hołd Matce Bożej, 
a następnie odbyło się półtoragodzinne czuwanie mło-
dzieży, prowadzone przez księży prefektów i godzin-

Nawiedzenie Matki Bożej w wiernej kopii obrazu jasnogórskiego kolejno we wszystkich parafiach w całej 
Polsce rozpoczęło się w 1957 r., pierwszym roku Wielkiej Nowenny, przygotowującej Kościół katolicki w Polsce 
na uroczystości tysiąclecia chrztu Polski. Obraz pielgrzymował od parafii do parafii w poszczególnych diecezjach. 
W diecezji włocławskiej został on przejęty z sąsiedniej diecezji łódzkiej i powitany 15 grudnia 1974 r. w Zduńskiej 
Woli, gdzie urodził się wielki czciciel Maryi, św. o. Maksymilian Maria Kolbe. Następnie obraz był przyjmowany 
kolejno w 273 parafiach, a w sumie z zakonami w 284 ówczesnej diecezji włocławskiej.

Ceremonia powitania kopii obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej na placu katedralnym
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ne czuwanie sióstr zakonnych. W czasie nawiedzenia 
w każdej parafii o północy rozpoczynała się msza święta 
o Najświętszej Maryi Pannie, zwana pasterką maryj-
ną. W katedrze została ona odprawiona dwukrotnie, 
w pierwszą noc nawiedzenia była koncelebrowana przez 
byłych wikariuszy parafii katedralnej, a kazanie wygłosił 
ks. Bogumił Jóźwiak; natomiast w drugą przez księży 
wikariuszy parafii włocławskich, a kazanie wygłosił 
ks. Janusz Ogrodowczyk.

Charakterystyczne dla tego nawiedzenia były nocne 
(od godz. 1.00 do 5.20) czuwania parafian. Zostali oni po-
dzieleni na grupy według miejsca zamieszkania. Parafia 
katedralna była jeszcze wtedy bardzo dużą parafią (kilka 
lat później powstały z niej dwie nowe parafie: św. Józefa 
na Zazamczu i Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski 
na Zawiślu). W nocy 25 października czuwali parafianie 
zamieszkali przy ulicach: Lipnowska, Cysterska, Suszycka, 
Chełmicka, Zdrowotna, Widok, Grodzka, Mostowa, Willo-
wa i wszystkie ulice przyległe, Tumska, Łęgska, Kowalska, 
Obrońców Stalingradu, Piekarska, 3-go Maja, Bohate rów 
Strajku, Bojowników Proletariatu, Waryńskiego, Zapiecek, 
Wojska Polskie go, Olejniczaka, Łazienna, Luneville, plac 
Kopernika, Seminaryjska, Buczka, Gdańska, Zamcza, Bed-
narska, Bulwary, Toruńska (od katedry do ronda), Rzeczna, 
Solna, Szpitalna, Kilińskiego, Wąska, Cegla na i Wieniecka 
(od ronda do torów, bez blo ków). Następnej nocy czu-

wali parafianie zamieszkali przy 
ulicach: Toruńska (od ronda do 
Rózinowa), ulice przyległe oraz 
bloki przy ul. Toruńskiej, Hutnicza 
(domy i bloki), Chocimska, Grun-
waldzka, Rajska, Sielska, Urocza, 
Przyjemna i Wesoła; bloki przy 
ul.  Budowlanych, Wienieckiej 
oraz Chemi ków. Następnie śpie-
wane były Godzinki o Najświęt-
szej Maryi Pannie (z udziałem 
alumnów Wyższego Semi narium 
Duchownego). 

Przez całą sobotę niemal co go-
dzinę odprawiana była msza lub 
inne nabożeństwo z kazaniem 
głoszonym przez misjonarza. 
Między nimi należy wyróżnić 
nabożeństwa dla dzieci (o godz. 
8 i 16.30), spowiedź i mszę dla 
chorych, a także osobną mszę dla 
głuchoniemych, błogosławień-
stwo dla małych dzieci, nabożeń-
stwo na cmentarzu komunalnym 
(godz. 15.00), różaniec, Apel Ma-
ryjny jako hołd dla Maryi od alum-
nów seminarium duchownego 
i czuwanie sióstr zakonnych.

W niedzielę, 26 października, 
rano zostały odprawione kolejno cztery msze. O godz. 
10.30 rzesze wiernych zaczęły gromadzić się na placu 
katedralnym, o godz. 10.45 na plac przybyli zaproszeni 
na uroczystości księża biskupi, a o godz. 11.00 rozpoczęło 
się uroczyste zakończenie Nawiedzenia Obrazu Matki 
Bożej Częstochowskiej w diecezji wło cławskiej. Uro czystą 
sumę w koncelebrze kapłanów odprawił metropolita 
poznański abp Antoni Baraniak. Kazanie wygłosił bi-
skup częstochowski Stefan Bareła; zastąpił on prymasa 
Polski Stefana Wyszyńskiego, który miał przybyć na tę 
uroczystość, ale zachorował. W uroczystościach wzięło 
nadto udział kilkunastu bisku pów. Po Mszy św. biskup 
włocławski Jan Zaręba w asyście biskupów po mocniczych 
(Kazimierza Majdańskiego i Czesława Lewandowskiego) 
poświęcił diecezję Matce Bożej, po czym odśpiewano 
uroczyste Ciebie Boga wysławiamy. Z tym hymnem łą-
czyła się cała diecezja. W każ dej parafii był on śpiewany 
po sumie. Po udzieleniu błogosławieństwa przez księży 
biskupów odśpiewano hymn Boże, coś Polskę i obraz 
odprowadzono do samochodu-kaplicy, przekazując go 
diecezji płockiej. Uroczystość wy padła bardzo okazale. 
Uczestniczyły w niej olbrzymie rzesze wiernych. Ojciec 
Święty Paweł VI nadesłał swoje błogosławieństwo, a po 
zakończeniu uroczystości biskup ordynariusz wysłał 
telegram do Ojca Świętego.

Józef Wieniecki

Msza o północy z 25 na 26 października w katedrze; od lewej: ks. Janusz Ogrodowczyk, ks. Eugeniusz 
Marciniak, ks. Antoni Poniński, ks. Zdzisław Rogalski, bp Czesław Lewandowski, ks. Zygmunt Chromiński, 
ks. Kazimierz Ciesielski, o. Jan Grabowski (franciszkanin reformat), ks. Eugeniusz Stancelewski
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Hic iacet Sokołowski
Hic iacet D(ominus) Ioannes Sokołow-

ski de Wrząca, Canonicus Vladislavienis. 
Obijt die S(aint) Michaelis, Orate pro 
eo. Anno M.D.III, tj. Tu leży Pan Jan 
Sokołowski z Wrzącej, kanonik wło-
cławski, zmarły w dzień Świętego 
Michała – módl się za niego – Roku 
1503. 

Do niedawna tylko ten, przeka-
zany przez Szymona Starowolskie-
go w Monumentach Sarmatarum 
(Kraków 1655) zapis inskrypcyjny, 
był jedynym świadectwem istnienia 
w katedrze włocławskiej nagrobka Jana 
Sokołowskiego. 7 lutego 2009 r., stan ten 
uległ zasadniczej zmianie. Nieliczne opraco-
wania, dotyczące dawnej epigrafiki czy sztuki 
sepulkralnej, które odnotowywały istnienie nagrobka 
kanonika włocławskiego Jana Sokołowskiego, stwier-
dzały jednoznacznie: „Lokalizacja nagrobka oraz czas 
i okoliczności zniszczenia nie ustalone. Materiał, kształt 
i treść przedstawienia nie ustalone; opatrzony inskryp-
cją, wg Starowolskiego”. Z tego powodu nagrobek ten 
znajdował się zawsze na liście zabytków zaginionych, 
znanych wyłącznie na podstawie przekazów pisanych. 

Nieprawdopodobne, ale nagrobek ten pozostawał 
w ukryciu ponad 350 lat! Przez ten czas prawie nikt 
nie zwrócił na niego uwagi, czy też patrząc na niego, 

Zapomniane nagrobki gotyckie z katedry włocławskiej (cz. 2)

Kontynuując szkic opisujący zapomniane nagrobki gotyckie z katedry włocławskiej przedstawiamy historię 
epitafium kanonika Sokołowskiego. Zabytki sepulkralne, czyli epitafia i nagrobki są jedną z charakterystycznych 
cech katedry włocławskiej. Wiele starszych uległo zniszczeniu przy regotyzacji i innych pracach, wiele poszło 
w zapomnienie. Cóż, przed laty inaczej podchodzono do materialnych śladów naszej historii.

nie zdawał sobie sprawy, że jest 
on uznawany za zaginiony. 

Początkowo nagrobek ten 
znajdował się pod bocz-

nym ołtarzem; po jego 
rozebraniu, postawio-
no na nim ciężki kon-
fesjonał. 

Można to nazwać 
sensacją, że ten go-
tycki nagrobek „od-
nalazł się” i możemy 

dziś powiedzieć za 
Starowolskim: „Tu leży 

Jan Sokołowski z Wrzą-
cej” i  wskazać konkretne 

miejsce. 
Treść inskrypcji przeka-

zanej przez Starowolskie-
go wymaga małej korekty, 
inna jest także data śmier-

ci, ale za to cała reszta jest sporym zaskoczeniem. 
Znaleziony nagrobek, a szczególnie jego główny 

element, spiżowy medalion heraldyczny, jest zabyt-
kiem najwyższej klasy, w skali całej sztuki gotyckiej 
w Polsce. 

Na tej brązowej, cyzelowanej plakiecie umieszczona 
jest centralnie gotycka tarcza z herbem Pomian, z bie-
gnącą po obwodzie inskrypcją o treści: ve(nerabi)lis 
d(omin)us ioh[anne]s sokolovski de wra(n)cza cano[nic]
(us) wladislauie(ns)i(s) an(n)o do[min]i mo (=millesimo) 
50 (=quingentesimo) 4 {=1504} obi[i]t. Rok śmierci, 1504 
(a nie 1503 jak podaje Starowolski, który błędnie odczy-
tał gotycką „pętelkę” jako „3” zamiast „4”) zgadza się 
z danymi archiwalnymi, które potwierdzają, iż kanonik 
Jan Sokołowski był ostatni raz na posiedzeniu kapituły 
w sierpniu 1504 roku. 

Medalion z płyty grobowej Sokołowskiego wykazuje 
bardzo duże podobieństwo formalne do znanej plakie-
ty z nagrobka Rafała z Leszna (zm. 1501), pochodzącej 
z kościoła podominikańskiego z Brześcia Kujawskiego, 
obecnie eksponowanej w Muzeum Diecezjalnym we 
Włocławku. Natomiast medalion Sokołowskiego znaj-
duje się obecnie w kaplicy św. Marcina. cdn.

Piotr Pawłowski
Nagrobek Jana Sokołowskiego, stan w dniu „odkrycia”

fot. P. Pawłowski

Plakieta z nagrobka J. Sokołowskiego – 
stan po konserwacji
Fot. archiwum
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kalenDarZ liturgicZny

27 niedziela zwykła – 4 X

Czytanie I (Rdz 2, 18–24)
Czytamy dziś z Księgi Rodzaju jeden z najbardziej 

rewolucyjnych tekstów w literaturze świata. Trzeba 
było bowiem niezwykłej odwagi, by w VI wieku przed 
Chrystusem (wtedy powstał ow tekst) odważyć się na 
stwierdzenie, że kobieta jest równa mężczyźnie.

Do dzisiaj, po przeszło dwóch i poł tysiącu lat kobieta 
na Wschodzie biblijnym (arabskim) jest jeszcze właściwie 
niczym. Nie znajdujemy jej często w sklepach, kawiar-
niach, usługach. Oczywiście, nieco inaczej ma się sytuacja 
w wielkich metropoliach Wschodu (Bagdad, Damaszek, 
Istambuł), gdzie daleko już poszła europeizacja życia. Na 
wsiach wszakże i na dalekich prowincjach kobieta jest na 
Wschodzie jeszcze ciągle przede wszystkim służącą męż-
czyzny. Co więcej, kobieta w islamie np. nie ma obowiązku 
chodzić do meczetu, nie ciąży na niej publiczny obowiązek 
piątkowej modlitwy. Tymczasem autor biblijny już w VI w. 
powiadał, że kobieta jest równa mężczyźnie. A prawdę tę 
wypowiedział w przepięknym obrazie. Oto Bóg buduje 
kobietę z kości mężczyzny. Obraz tyle razy ośmieszany 
przez nieuków. A tkwi w nim fantastyczna treść. Kość 
(a zwłaszcza żebro) w symbolice starowschodniej to tyle 
co życie. Nie mieć kości – to nie mieć życia. Co więcej, w ję-
zykach orientalnych (hebrajski, aramejski, chaldejski, asy-
ryjski etc.) „kość” i „życie” określano za pomocą jednego 
terminu. Skoro zatem autor natchniony – biblijny ukazuje 
kobietę mającą tę samą kość co mężczyzna, to 
pragnie wyrazić przekonanie, że posiada ona to 
samo co mężczyzna życie, a więc jest mu równa. 
Nie ma w starożytnej literaturze świata tekstu 
równie podniosłego, który by w taki sposób wy-
powiadał się o kobiecie. Ludzka godność kobiety 
znalazła swoje potwierdzenie już na pierwszej 
stronie Biblii. Ci zaś, którzy ośmieszają ten tekst 
albo biorą go dosłowne, dają tylko świadectwo 
swego dyletanctwa.

Czytanie II (Hbr 2, 9–11)
Pierwsza część Listu do Hebrajczyków jest 

poświęcona wyższości Nowego Przymierza nad 
Starym, stąd też mówi o wyższości kapłaństwa 
Chrystusowego nad kultem świątynnym i o wyż-
szości samego Chrystusa nad największymi 
nawet postaciami (jak np. Mojżesz) epoki sta-
rotestamentalnej. Czytanie głosi powszechne 
i najwyższe władztwo Chrystusa nad całym 
stworzeniem, a także Jego pośrednictwo między 
Bogiem a ludźmi.

Ewangelia (Mk 10, 2–16)
Ewangelia dzisiejsza stanowi podstawę katolickiej 

nauki o nierozerwalności małżeństwa. Ma ono podstawę 
nie tylko w woli Bożej, ale i w tym, że kobieta i mężczyzna 
stanowią jedność ze swej istoty, są wzajemnym sobie 
dopełnieniem. Jak ukazywał starotestamentalny obraz 
żebra, kobieta i mężczyzna są jakby dwoma częściami 
jednej całości. Rozrywanie więc tej całości byłoby niszczą-
cą ingerencją wbrew samej naturze kobiety i mężczyzny. 
Byłoby próbą zmiany istoty człowieczeństwa. Widzimy 
więc, jak bardzo wzniosła i trudna jednocześnie nauka 
Kościoła na temat małżeństwa zgodna jest nie tylko 
z natchnionym słowem Bożym, ale i z rozumem.

28 niedziela zwykła – 11 X

Czytanie I (Mdr 7, 7–11)
W pierwszym czytaniu przemawia Salomon (970–

930), syn Dawida, jedna z największych postaci czasów 
Starego Testamentu, władca mądry i szlachetny. Szcze-
gólną sławę zyskał Salomon jako budowniczy świątyni 
jerozolimskiej (zaliczanej do siedmiu cudów świata) 
i królewskiego pałacu cedrowego na wzgórzu syjońskim. 
Był też Salomon, podobnie jak jego ojciec, człowiekiem 
niezwykle uzdolnionym literacko. Powiadano o nim, że 
ułożył trzy tysiące przypowieści i ponad tysiąc pieśni (por.: 
1 Krl 4, 29–34). Znał się ponadto wybornie na nawigacji, 
hippice (założył słynną stadninę koni w Megiddo), stra-
tegii (ufortyfikował szereg garnizonów) i handlu. Za jego 
czasów korwety kupieckie docierały do Indii i Hiszpanii, 
skąd przywożono drogie kamienie i kość słoniową.

Sprawiedliwość Salomona, mal. Peter Paul Rubens, między 1600 a 1640



1818

Nic też dziwnego, że pod rządami tak mądrego władcy 
królestwo izraelskie doszło do niebywałego rozkwitu, 
który – jak zawsze w takich razach w historii – był jed-
nocześnie zapowiedzią upadku.

Szybko bowiem po śmierci Salomona, bo już w 929 r., 
nastąpiła schizma religijna i podział królestwa na dwie 
części: północną i południową. Mądrość Salomona znana 
była poza granicami Palestyny, a po radę do niego przy-
bywali władcy z dalekich stron. Znane jest powszechnie 
przybycie królowej Saby (tj. Arabii) do Jerozolimy w celu 
podziwiania wielkości Salomona.

W pierwszym dzisiejszym czytaniu Salomon zdradza 
nam tajemnicę pochodzenia swej wielkiej mądrości. Po-
kornie wyznaje, że otrzymał ją od Boga, że modlił się 
o nią. Przepiękne świadectwo na to odnajdujemy również 
w innej księdze starotestamentalnej, Księdze Królewskiej, 
gdzie czytamy słowa Boga wypowiedziane do Salomo-
na: „Ponieważ prosiłeś o to, a nie o długie życie ani też 
o bogactwa, nie poprosiłeś o zgubę twoich nieprzyjaciół, 
ale prosiłeś dla siebie o umiejętność rozstrzygania spraw 
sądowych, więc spełniłem twoje pragnienie i dałem ci 
mądrość i rozsądek taki, jakiego nikt przed tobą nie miał 
i po tobie nikt mieć nie będzie” (1 Krl 3, 11–12; por. też 
Krn 9, 13–21 oraz Syr 47, 18).

Czytanie II (Hbr 4, 12–13)
W katechezie wczesnoapostolskiej kładziono silny 

nacisk na Słowo Boże zawarte w Piśmie Świętym i przeka-
zywane przez Tradycję. Ono miało być najwyższą normą 
wiary i działania. Świadectwo tego mamy w drugim czy-
taniu, gdzie w przejmujących słowach autor natchniony 
mówi o życiu Słowem Bożym, o jego sile i skuteczności. 
Czasy obecne są nawrotem do tamtych, wczesnoapo-
stolskich, gdy i my nie zwyczaje i najczcigodniejsze na-

Chrystus i bogaty młodzieniec, mal. Heinrich Hofmann, 1889 r.

wet praktyki, ale samo Słowo Boże 
zawarte w Biblii i przekazywane nam 
przez nieomylne Magisterium Kościoła 
(papieża i złączonych z nim biskupów) 
uważamy za jedyną i najwyższą normę 
wiary i postępowania. Odnawiamy 
się przez powrót do Pisma Świętego, 
do Słowa Bożego interpretowanego 
w Kościele.

Ewangelia (Mk 10, 17–30)
Do uczonych i nauczycieli ludu zwra-

cano się zazwyczaj przez rabbi = mi-
strzu, nauczycielu. Młodzieniec jednak 
ewangeliczny mówi do Chrystusa: rab-
bi taba – nauczycielu dobry. Ponieważ 
tylko o Bogu mówiono, że jest dobry, 
zatem i słowa bogatego młodzieńca 
uznać można za wyraz wiary w Jezusa 
jako Boga. Wiara ta jednak zachwiała 
się, gdy Zbawiciel postawił wymagania. 

Młodzieniec miał dobrą wolę, ale zabrakło mu heroizmu, 
który jest konieczny, by pójść za Jezusem.

29 niedziela zwykła – 18 X

Czytanie I (Iz 53, 10–11)
Pierwsze czytanie stanowi fragment czwartej pieśni 

o Słudze Jahwe. W Księdze Izajasza – jak pamiętamy – 
są cztery kantyki mówiące o upokorzeniach i boleściach 
Sprawiedliwego, w którym upatrywano mającego na-
dejść Mesjasza. Gdy kantyki te powstawały, sam Izrael był 
cierpiący i upokorzony, trwała bowiem tragiczna niewola. 
Kraj i świątynia były zniszczone, a Izraelici przesiedleni 
w głąb Babilonii.

Nieznany prorok Anonim (zwany umownie Deuteroiza-
jaszem, bo jego dzieło – tzw. Księga Pociech – dołączono 
do Księgi właściwego proroka Izajasza z VIII w.) pocieszał 
wygnańców. Ułożył między innymi cztery kantyki o mężu 
boleści – niewinnie cierpiącym Słudze Jahwe. Gdy Izrael 
wpatrywał się w tę postać, łatwiej było znosić mu jego 
własne upokorzenia i męki. Tym bardziej, że prorok za-
powiadał nagrodę dla Sługi Jahwe za jego ból, dobro-
wolnie przyjęte cierpienia i śmierć ekspiacyjną. Nagroda 
ta obejmuje władzę królestwa nad wszystkimi ludźmi 
oraz liczne potomstwo, światło i radość ze spełnionego 
dzieła – jak mówi o tym dzisiejsze czytanie.

Wszystkie te cechy odnajdujemy w Jezusie Chrystu-
sie, który poprzez swe dobrowolnie przyjęte cierpienie 
zadośćczyniące na krzyżu odkupił wszystkich ludzi. Sam 
będąc niewinny i bezgrzeszny, przyjął na siebie i zgładził 
grzechy całego świata.

Jego zwycięstwo nad śmiercią i szatanem, które do-
konało się w zmartwychwstaniu, napełnia lud Boży 
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prześladowania za króla Agrypy I (41–44) poniósł jako 
jeden z pierwszych śmierć za wiarę.

Obaj bracia musieli być bardzo pryncypialni, bo zwano 
ich „synami gromu” (bene regesz). Szczególne względy 
im obydwu oraz Piotrowi okazywał Chrystus Pan. Tylko 
tych trzech zabrał na Górę Przemienienia (Mt 17, 1), do 
domu Jaira, któremu wskrzesił córkę (Mk 5, 37) oraz do 
Ogrodu Getsemani (Mt 26, 37), gdzie byli świadkami 
Jego modlitwy i trwogi konania.

Jakub i Jan proszą o stanowiska ministerialne w mają-
cym nadejść królestwie mesjańskim. Widzimy, jak na tym 
etapie głoszenia Ewangelii czysto ziemskie i polityczne 
wyobrażenie Bożego królestwa mieli nawet najbliżsi 
uczniowie Jezusa. Wtedy jeszcze ani nawet pomyśleli, 
że Jezus jest cierpiącym Sługą Jahwe z Izajasza.

30 niedziela zwykła – 25 X

Czytanie I (Jr 31, 7–9)
Prorok Jeremiasz działający na przełomie VII/VI wieku, 

a więc w czasach upadku niepodległości Izraela zdoby-
tego przez Nabuchodonozora Babilońskiego wieści dziś 
powrót wygnańców z niewoli. W zapowiedzi swej prorok 
używa typowo orientalnych obrazów, bardzo konkret-
nych, gdyż mieszkańcy tamtego kręgu kulturowego nie 
nawykli do myślenia abstrakcyjnego, ogólnego.

„Gładkie drogi”, „strumienie wód” to realia jedynie 
zrozumiałe dla mieszkańców Wschodu, któremu piasek 
pustynny nieustannie zasypuje wędrowne szlaki, a brak 
wody jest równoznaczny ze śmiercią.

Wracający znad Tygrysu i Eufratu repatrianci izraelscy 
otoczeni zostaną specjalną opieką Boga. Ba, już samo ich 
uwolnienie, nowy Exodus, nowe Wyjście (podobne do 
tego, które nastąpiło w XIII w. z Egiptu) będzie cudowne, 
będzie dziełem samego Boga, który posłuży się ludźmi, 
by ukazać Izraelowi, że On, jego Bóg, jest Panem narodów.

I istotnie, król perski Cyrus wydał niespodziewanie 
(r.  538) edykt pozwalający Ży-
dom wrócić do ojczyzny. Trudno 
w kategoriach czysto politycz-
nych zrozumieć to posunięcie, 
zwłaszcza u władcy, który marzył 
o stworzeniu imperium, jakiego 
jeszcze nie było. W decyzji Cyrusa 
pisarze natchnieni dopatrywali 
się wyraźnego działania Bożej 
Opatrzności. Król perski był – we-
dług nich – nieświadomym na-
rzędziem w ręku Najwyższego. 
W ten sposób Bóg okazał jeszcze 
kolejny raz swoje zbawcze miło-
sierdzie nad narodem wybranym, 
ukazał się jako jedyny i prawdziwy 
Wybawiciel tego narodu. A naród 

niezmierną radością, ukazując mu jego wieczne prze-
znaczenie do szczęścia w niebie. Ukazując Chrystusa 
na drodze krzyżowej i na Golgocie, Ewangeliści widzą 
w nim deuteroizajaszowego Sługę Jahwe.

Czytanie II (Hbr 4, 14–16)
Autor Listu do Hebrajczyków wykazuje, że Jezus Chry-

stus przez swe zadośćczyniące cierpienia jest naszym 
najwyższym Orędownikiem i Pośrednikiem. Jako Syn 
Boży On tylko jeden był w stanie pojednać nas napraw-
dę z Ojcem. Nieskończony Bóg mógł przyjąć też tylko 
ofiarę kogoś nieskończonego. Był nim Syn Boży, który 
stawszy się człowiekiem, reprezentował jednocześnie 
przed Ojcem rodzaj ludzki, który przez grzech odwrócił 
się od miłosiernego Boga.

Przez krzyż i mękę Jezus stał się najwyższym i jedy-
nym arcykapłanem, ustanawiając obrzęd wiekuistej 
i doskonałej ofiary. Ponawiana w Jego imieniu i przez 
Niego samego na ołtarzach świata ofiara ta ma moc 
przywracania nam synostwa Bożego. Jej nieskończona 
wartość płynie z krzyża, a nie od sprawującego ją kapłana.

Zaniedbywanie lub lekceważenie tej ofiary, która 
kształtuje nasze życie, jest narażeniem się na utratę 
wiecznego zbawienia.

Ewangelia (Mk 10, 35–45)
Jan i Jakub byli synami Zebedeusza i Salome (Mt 27, 56; 

Mk 15, 10). Pierwszy stał się umiłowanym uczniem Chry-
stusa, który na Ostatniej Wieczerzy wspierał się na ra-
mieniu Chrystusa pełen smutku, gdyż wyczuwał swym 
kochającym sercem tragedię nadchodzących godzin. 
On jeden z Dwunastu pozostał pod krzyżem. Jego brat 
Jakub, zwany później Większym (w odróżnieniu od innego 
Jakuba z grona apostolskiego, który był synem Alfeusza, 
a zwano go Mniejszym, albo bratem Pańskim – Mt 13, 55; 
Mk 6, 3; Dz 12, 17) zawędrował – jak przekazał tradycja – 
z Ewangelią aż do Hiszpanii (w Compostelli czci się jego 
grób), której jest głównym patronem, a potem w czasie 
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Chrystus uzdrawia ślepego, mal. Eustache Le Sueur, I poł. XVII w.

Ciekawostki o Piśmie Świętym

– Księga Izajasza to najczęściej cytowane w Nowym Testamencie pismo starote-
stamentalne. Znajdujemy aż 419 odwołań do tej księgi. Na drugim miejscu plasuje 
się Księga Psalmów – 414 razy. 

– Nie ma w Biblii dłuższego imienia niż Mahel-Szalał-Chasz-Baz, co znaczy „Ry-
chły-Łup-Bliska-Zdobycz". W ten sposób za nakazem Pańskim nazwał swojego syna, zrodzonego z prorokini, 
Izajasz (Iz 8, 3).

– W Piśmie Świętym znajdują się dwie księgi, które nie zawierają w ogóle imienia Pana Boga. Są to Księga 
Estery i Pieśń nad pieśniami.

wciąż przecież zamiast pokładać całą nadzieję w Bogu, 
szukał oparcia w przymierzach z ościennymi ludami, 
w układach politycznych. W tekście czytania pada nie-
zwykłe w Starym Testamencie (występujące zaledwie 
kilkakrotnie – por. np. Jr 3, 19; 31, 20; Oz 11, 3–4; 8–9) 
określenie Boga jako Ojca.

Czytanie II (Hbr 5, 1–6)
Tekst drugi rozwija myśl podaną w ubiegłą niedzielę, 

że Chrystus jest jedynym Pośrednikiem między nami 
a Ojcem oraz że jest najwyższym i prawdziwym arcyka-
płanem, a to ze względu na najdoskonalszą ofiarę, jaką 
złożył za nas Ojcu. Ponieważ był Bogiem, Jego zasługi 
posiadają wartość nieskończoną. A to, że był człowiekiem, 
daje nam wszystkim w owych zasługach udział. Jesteśmy 
bowiem złączeni z Chrystusem w Jego człowieczeństwie. 
Stąd w Chrystusie i przez Niego mamy przystęp do Ojca.

Ewangelia (Mk 10, 46–52)
W pierwszym czytaniu była mowa, że w radościach 

mesjańskich udział będą mieli i niewidomi. W Ewangelii 
ukazano realizację tej zapowiedzi. Przejrzenie fizyczne 

Bartymeusza jest jednak obrazem przejrze-
nia duchowego – nawrócenia, którego wielu 
doznaje pod wpływem łaski Bożej w czasach 
mesjańskich, w czasach Kościoła.

Prorocy, a zwłaszcza Izajasz i Jeremiasz, 
kreśląc zbawienie mesjańskie, mówili bar-
dzo konkretnie: o uzdrowieniach, o obfitości 
wody, wina, mięsa. Cóż mogło być bardziej 
konkretnego i upragnionego dla tych ludzi, 
często głodnych, jak nie woda, deszcz, po-
karm? Czego mogli pożądać niezliczeni na 
tamtych terenach niewidomi (jest ich wielu 
i dziś), którzy postradali wzrok, bądź ulegali 
najprzeróżniejszym chorobom oczu ( jedna 
z hipotez głosi przecież, że ów „oścień dla 
ciała”, na który uskarża się Paweł Apostoł 
w 2 Kor 12, 7, to nic innego, jak popularna 
w Palestynie choroba oczu zwana oftalmią). 

Częste dolegliwości wzroku spotykane na tej szerokości 
geograficznej powodowane są przede wszystkim obec-
nością w palestyńskim powietrzu pyłu pustynnego. Dość 
wspomnieć, że obecnie w Europie na dziesięć tysięcy 
ludzi przypada średnio 4–5 niewidomych, podczas gdy 
w Palestynie – około 140–150 niewidomych. 

Wiatr pustynny, tzw. chamsin wiejący niejednokrotnie 
przez kilka dni z rzędu przynosi tumany piasku, który 
przedostaje się przez najmniejsze nawet szczeliny do 
mieszkań. Nierzadko między szybami okiennymi dostrzec 
można całe warstwy żółtawobrunatnego puchu, który 
nawiewa przez szpary niczym u nas śnieg. Gdy do owego 
zanieczyszczenia atmosfery pyłem piaskowym dodamy 
silne nasłonecznienie występujące na tamtejszych tere-
nach oraz niski poziom higieny (beduini np. do dziś przez 
kilkanaście dni po urodzeniu nie myją niemowlęcia), nie 
zdziwimy się, że tak wielu było w czasach Chrystusa 
(i jest do dziś) w Palestynie niewidomych. 

Ślepota była w czasach biblijnych chorobą społeczną, 
stąd prorocy, przedstawiając dobrodziejstwa mesjańskie, 
zawsze na czoło wysuwali przywracanie wzroku niewi-
domym (por. np.: Iz 35, 5n; 61, 1).
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01.09 – Rozpoczęcie nowego roku 
szkolnego

Rozpoczął się nowy rok szkolny i katechetyczny w ba-
zylice katedralnej dla szkół naszej parafii: Zespołu Szkół 
Akademickich, Szkoły Podstawowej nr 3, Gimnazjum 
nr 9, Prywatnej Ogólnokształcącej Szkoły Sztuk Pięknych, 
Zespołu Szkół Ogólnokształcących (Gimnazjum Dwuję-
zyczne i Liceum Ogólnokształcące im. Ziemi Kujawskiej). 
Podczas Mszy św. prosiliśmy o Boże błogosławieństwo 
na czas podejmowania szkolnych obowiązków. O godz. 
10.00 Eucharystią pod przewodnictwem ks. biskupa 
Wiesława Meringa nowy rok szkolny zainaugurował 
Zespół Szkół Katolickich im. ks. Jana Długosza. 

Z życia ParaFii wrzesień
2015

01.09 – Praktyki diakona w parafii

W naszej wspólnocie parafialnej rozpoczął praktyki 
diakon Dawid Matusiak, który pochodzi z Sieradza, z pa-
rafii Wszystkich Świętych. Wrześniowe oraz wielkopostne 
praktyki diakońskie są częścią formacji przygotowującej 
do kapłaństwa. 

13.09 – 35-lecie powstania NSZZ 
„Solidarność”

Z inicjatywy Związku Zarząd Regionu Toruńsko-Wło-
cławskiego NSZZ „Solidarność” obchodziliśmy 35-lecie 
powstania NSZZ „Solidarność”. Podczas Mszy św. pod 
przewodnictwem ks. biskupa Bronisława Dembowskie-
go modliliśmy się w intencji naszej Ojczyzny oraz za 
członków tego związku zawodowego. Homilię wygłosił 
ks. prał. Zbigniew Szygenda, który przypomniał m.in. 
historię Solidarności Regionu Kujaw i Ziemi Dobrzyńskiej.

18.09 – Święto Patrona Młodzieży

W piątek 18 września z okazji święta św. Stanisława 
Kostki młodzież naszej parafii poprowadziła nabożeń-
stwo ku czci patrona Polski i polskiej młodzieży. 

28.09 – Iskra Bożego Miłosierdzia

W poniedziałek 28 września po raz kolejny włączyli-
śmy się w akcję modlitewną organizowaną przez zespół 
„Iskra Bożego Miłosierdzia”. O godz. 15.00 na pl. Wolności 
przyzywaliśmy Bożego Miłosierdzia dla nas, dla naszych 
rodzin, naszego miasta, Polski i całego świata.

29.09 – Imieniny Księdza Proboszcza

We wtorek 29 września, w święto Archaniołów Micha-
ła, Gabriela i Rafała imieniny obchodził nasz ks. proboszcz 
Michał Krygier. Podczas wieczornej Mszy św. polecaliśmy 
osobę dostojnego Solenizanta opiece Bożej i wstawien-
nictwu świętego Patrona. Modlitwą otoczyliśmy także 
pana Rafała Zamerskiego, naszego kościelnego, który 
także tego dnia obchodzi imieniny.

Bez względu na to, ja ki wy konu jesz 
zawód, jes teś człowiekiem.

bł. ks. Jerzy Popiełuszko
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kartka z kalendarza Październik z uśmiechem
Zdziwiony sprzedawca do Jasia:
– Czy jesteś pewien, że mama wy-

słała cię po cztery kilogramy cukier-
ków i 20 dekagramów ziemniaków?

* * *
Turysta w sklepie z pamiątkami prosi o mi-

niaturowe popiersie Chopina. Na to sprze-
dawca: – Niestety, nie ma, ale niech pan 
weźmie Moniuszkę. On też był muzykalny…

* * *
Zdziwiony kierownik do klienta: – 

To doprawdy dziwne! Jeszcze nigdy 
nie mieliśmy żadnych reklamacji. 
Jest pan pierwszym klientem, któ-
ry składa zażalenie, że nasz spado-

chron mu się nie otworzył…

* * *
Sprzedawczyni do niezdecydowa-

nej klientki: – Niestety, nie mogę 
ponownie pokazać pani tych butów, 
które oglądała pani na samym po-
czątku, zaraz po wejściu do sklepu. 
Moja koleżanka sprzedała je trzy godziny temu…

* * *
Klient do sprzedawczyni w kwia-

ciarni: – Czy są amarylisy?
– Nie ma, ale są bardzo ładne 

pelargonie.
– Niestety, obiecałem żonie, gdy 

wyjeżdżała w delegację, że będę podlewał amarylisy.

* * *
Młoda sprzedawczyni do klientki:
– Polecam tę lalkę. Gdy się ją po-

łoży, natychmiast zamyka oczy, jak 
prawdziwe dziecko.

Na to klientka z uśmiechem:
– Od razu widać, że pani nigdy nie 

kładła spać prawdziwego dziecka.

* * *
Niezadowolony klient do sprze-

dawcy:
– To ma być płyta z Caruso? Prze-

cież on nigdy nie śpiewał po nie-
miecku!

– Oczywiście! Proszę się nie denerwować. Ta płyta 
została przetłumaczona.

10 X 1794 – w bitwie pod Maciejowicami został ciężko 
ranny i wzięty do niewoli Tadeusz Kościuszko.

19 X 1813 – porażka wojsk napoleońskich w bitwie 
pod Lipskiem (tzw. „Bitwie Narodów”). W czasie odwrotu 
w nurtach Elstery utonął książę Józef Poniatowski.

25 X 1844 – ks. Piotr Ściegienny został aresztowany 
przez carską policję dzień po wystąpieniu na wiecu we 
wsi Krajno pod Kielcami, przed planowanym wybuchem 
powstania chłopskiego.

28 X 1861 – otwarto dla żeglugi towarowej Kanał 
Elbląski.

7 X 1882 – Jan Matejko przekazał powstającemu mu-
zeum na Wawelu swój nowy obraz pt. Hołd pruski.

7 X 1905 – w Krakowie zainaugurował działalność 
kabaret literacki Zielony Balonik.

22 X 1908 – premiera pierwszego polskiego filmu 
fabularnego Antoś po raz pierwszy w Warszawie w re-
żyserii Georgesa Meyera.

7 X 1912 – w Warszawie otwarto Dom Sierot założony 
przez Janusza Korczaka.

5 X 1939 – pod Kockiem Samodzielna Grupa Opera-
cyjna Polesie pod dowództwem gen. bryg. Franciszka 
Kleeberga stoczyła ostatnią bitwę z Niemcami, a na-
stępnie złożyła broń.

3 X 1944 – 64. dzień powstania warszawskiego: w nocy 
z 2 na 3 października podpisano honorowy akt o kapitu-
lacji powstania warszawskiego.

7 X 1944 – w obozie Auschwitz-Birkenau wybuchł 
największy bunt, w czasie którego zginęło 451 więźniów.

28 X 1956 – do Warszawy powrócił zwolniony z in-
ternowania prymas Polski kardynał Stefan Wyszyński.

21 X 1963 – ostatni żołnierz polskiego podziemia 
antykomunistycznego i niepodległościowego sierżant 
Józef Franczak ps. „Laluś” poległ w walce z obławą ZOMO 
na Lubelszczyźnie.

15 X 1978 – Marek Kotański założył w Głoskowie (po-
wiat garwoliński) pierwsze centrum Monaru.

16 X 1978 –kard. Karol Wojtyła został wybrany na 
papieża jako pierwsza osoba spoza Włoch od 456 lat, 
przyjmując imię Jan Paweł II.

15 X 1981 – z taśmy montażowej Fabryki Samochodów 
Małolitrażowych zjechał milionowy Fiat 126p.

19 X 1984 – w pobliżu Górska pod Toruniem został 
uprowadzony i zamordowany ksiądz Jerzy Popiełuszko.

14 X 1992 – naczelny archiwista państwowy Rosji 
Rudolf Pichoja przekazał prezydentowi Lechowi Wałęsie 
kopie dokumentów dotyczących zbrodni katyńskiej.

24 X 2005 – Rafał Blechacz wygrał XV Międzynarodowy 
Konkurs Pianistyczny im. Fryderyka Chopina.

25 X 2008 – oddano do użytku I linię warszawskiego 
metra.
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kalenDarium

najbliżsZycH urocZystości
i wyDarZeŃ ParaFialnycH

† Irena Nowicka
† Piotr Dąbrowski
† Gabriela Chojnacka
† Jerzy Witkowski
† Jan Pierściński
† s. Zygmunta Kry-

styna Wróbel

Zmarli:

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

PaźDZiernik
5 – Uroczystość Rocznicy Poświęcenia 

Bazyliki Katedralnej

 5 – XII Diecezjalny Kongres Różańcowy 
w Świnicach Warckich

10 – Inauguracja roku akademickiego 
w Wyższym Seminarium 
Duchownym, godz. 10.00

11 – XV Dzień Papieski

13 – Procesja Fatimska ulicami miasta 
(Msza św. o godz. 18.00 w klasztorze 
ojców franciszkanów, a następnie 
procesja ulicami: plac Wolności, 
3 Maja, Tumska; zakończenie 
w bazylice katedralnej)

18 – Światowy Dzień Misji

18 – Obchody 31. rocznicy śmierci 
bł.ks. Jerzego Popiełuszki

22 – Wspomnienie św. Jana Pawła II

Osobiście jestem zawsze gotowy się uczyć, 
choć nie zawsze lubię być nauczanym. 

Winston Churchill

• Helena Lena Mularska 
• Jakub Tomasz Kamiński
• Mikołaj Wycichowski 
• Maria Czesława Weber
• Julian Karol Maciejewski 

• Małgorzata Elżbieta 
 Zarzecka 

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

ochrzczeni:

Czy znasz Pismo Święte? Sprawdź się. 
Ułóż we właściwej kolejności i wpisz skróty.
1. Apokalipsa św. Jana ...................
2. Księga Liczb  ...................
3. Księga Wyjścia  ...................
4. Ewangelia św. Łukasza ...................
5. Dzieje Apostolskie  ...................
6. Księga Rodzaju  ...................
7. Pieśń nad Pieśniami ...................
8. List św. Pawła do Tytusa ...................
9. Ewangelia św. Marka ...................

10. Księga Psalmów  ...................
11. Księga Izajasza  ...................

nowożeńcy:
• Katarzyna Olenowa/ 
Dariusz Piórecki
• Agata Gawrońska/ Jakub 
Roszkiewicz
• Oliwia Urbańska/ Adam 

Kurdek
• Marta Fosińska/ Mateusz 

Maciejewski
• Aleksandra Kwiatkowska / Krzysztof Grajek
• Marta Błażejewska / Bartosz Kopczyński
• Ewa Itczak / Jakub Dobroś
• Sara Jędrzejczak / Szymon Kozłowski

Wszystkim Nowożeńcom składamy 
serdeczne życzenia! Niech dobry Bóg 
błogosławi Wam na każdy dzień wspólnego 
życia, a Matka Boża Wniebowzięta darzy 
Was swoją opieką!
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życie sakramentalne
sakrament cHrZtu św.
udzielany uroczyście w pierwszą i trzecią niedzielę miesiąca 
na Mszy św. o godz. 12.30. W innym terminie po uzgodnieniu 
w kancelarii

sakrament Pokuty
codziennie rano i wieczorem przed Mszą św.

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

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

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

za wstawiennictwem 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

Nabożeństwo 
Różańcowe

w Bazylice 
Katedralnej

codziennie
godz. 17.30

Nabożeństwo 
fatimskie

ulicami miasta

13 X 2015 r. 

godz. 18.00 – Msza św. (klasz-
tor franciszkanów)

po mszy procesja z figurą Matki 
Bożej Fatimskiej ulicami: plac 
Wolności; 3 Maja, Tumska, ba-
zylika katedralna

Mini test – odpowiedzi: 
1 – 11 Ap; 2 – 3 Lb; 3 – 2 Wj; 4 – 8 Łk; 5 – 9 Dz; 6 – 1 

Rdz; 7 – 5 Pnp; 8 – 10 Tt; 9 – 7 Mk; 10 – 4 Ps; 11 – 6 Iz.

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

sakrament Pokuty
codziennie rano i wieczorem przed Mszą św.

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

W ramach codziennej adoracji Najświętszego Sakramentu 
zapraszamy na nabożeństwa o godzinie 17.30:
 Poniedziałek: nabożeństwo 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, 11.00 (z udziałem dzieci i młodzieży), 
12.30, 18.00

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

Pozostałe informacje:
 Kancelaria parafialna czynna od poniedziałku do piątku, godz. 

8.00–9.00, 16.00–18.00 (w niedziele, święta i uroczystości 
kancelaria nieczynna)

 Możliwość skorzystania z sakramentu pokuty codziennie od 
godz. 6.45 oraz w pierwszy piątek miesiąca od godz. 17.30 

 W pierwszą sobotę miesiąca o godzinie 9.00 Msza św. w intencji 
członków Koła Żywego Różańca oraz spotkanie formacyjne

 W każdą sobotę o godzinie 10.00 zbiórka ministrantów


