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Z naucZania kościoła

Homilia
PaPieża FrancisZka
Zakończenie XiV Zgromadzenia 
Zwyczajnego synodu Biskupów
bazylika św. Piotra, 25 X 2015 r.

Wszystkie trzy czytania dzisiejszej niedzieli ukazują 
nam współczucie Boga, Jego ojcostwo, które ostatecznie 
objawia się w Jezusie.

Prorok Jeremiasz, podczas narodowej katastrofy, gdy 
lud był zesłany przez wrogów, ogłasza, że „Pan wybawił 
swój lud, Resztę Izraela!”(31, 7). A dlaczego to uczynił? 
Ponieważ jest On Ojcem (por. w. 9); i jak Ojciec troszczy 
się o swoje dzieci, towarzyszy im w drodze, wspiera „nie-
widomych i dotkniętych kalectwem, kobietę brzemienną 
wraz z położnicą” (31, 8). Jego ojcostwo otwiera im drogę 
osiągalną, drogę pocieszenia po tylu łzach i goryczy. 
Jeśli lud nadal jest wierny, jeśli trwał będzie w poszuki-
waniu Boga nawet w obcym kraju, to Bóg zamieni jego 
niewolę w wolność, jego samotność w komunię: to, co 
lud dziś sieje we łzach, jutro będzie zbierać z radością 
(por. Ps 125, 6 ).

W Psalmie także i my wyraziliśmy radość, będącą 
owocem zbawienia Pańskiego: „Usta nasze były peł-
ne śmiechu, a język śpiewał z radości” (w. 2). Człowiek 
wierzący to osoba, która w swoim życiu doświadczyła 
zbawczego działania Boga. A my, pasterze, doświad-
czyliśmy, co to znaczy siać z trudem, czasem ze łzami 
w oczach, i radować się z powodu łaski zbiorów, które 
zawsze przekraczają nasze siły i zdolności.

Fragment z Listu do Hebrajczyków ukazał nam współ-
czucie Jezusa. Także i On „sam się przyodział w słabości” 
(por. 5, 2), aby odczuwać współczucie dla tych, którzy 
trwają w niewiedzy i błędzie. Jezus jest Najwyższym 
Kapłanem, świętym, niewinnym, ale jednocześnie jest 

najwyższym kapłanem, który wziął udział w naszych 
słabościach i został wystawiony na próbę we wszystkim 
jak my, za wyjątkiem grzechu (por. 4, 15). Z tego powodu 
jest pośrednikiem nowego i ostatecznego Przymierza, 
która daje nam zbawienie.

Dzisiejsza Ewangelia łączy się bezpośrednio z pierwszym 
czytaniem: tak jak lud Izraela został wyzwolony dzięki 
ojcostwu Boga, tak Bartymeusz został wyzwolony dzięki 
współczuciu Jezusa. Jezus co dopiero wyszedł z Jerycha. 
Pomimo, że właśnie rozpoczął najważniejszą drogę, piel-
grzymkę do Jerozolimy, zatrzymuje się jeszcze, aby odpo-
wiedzieć na wołanie Bartymeusza. Daje się poruszyć jego 
prośbą, angażuje się w jego sytuację. Nie zadowala się 
daniem mu jałmużny, ale chce się z nim spotkać osobiście. 
Nie daje jemu ani wskazówek, ani odpowiedzi, ale zadaje 
pytanie: „Co chcesz, abym ci uczynił?” (Mk 10, 51). Mogło 
by się to zdawać pytaniem daremnym: cóż mógłby chcieć 
niewidomy, jeśli nie może widzieć? A jednak poprzez to 
pytanie, zadane w cztery oczy, bezpośrednie, ale pełne 
szacunku, Jezus ukazuje, że chce wysłuchać naszych po-
trzeb. Pragnie prowadzić rozmowę z każdym z nas, na 
którą składa się nasze życie, sytuacje realne, w której 
w obliczu Boga, niczego się nie wyklucza. Po uzdrowieniu, 
Pan mówi do tego człowieka: „Twoja wiara cię uzdrowiła” 
(w. 52). Wspaniałe jest dostrzeżenie, że Chrystus podziwia 
wiarę Bartymeusza, ufając mu. On w nas wierzy bardziej, 
niż my wierzymy w siebie.

Istnieje pewien ciekawy szczegół. Jezus prosi swoich 
uczniów, aby poszli i wezwali Bartymeusza. Zwracają się 
do niewidomego, posługując się dwoma wyrażeniami, 
których w pozostałych Ewangeliach używa tylko Jezus. 
Najpierw powiedzieli jemu: „odwagi!”, używając sło-
wa, które dosłownie oznacza „miej ufność, bądź dobrej 
myśli!”. Rzeczywiście, tylko spotkanie z Jezusem daje 
człowiekowi siłę, by stawić czoła najpoważniejszym sy-
tuacjom. Drugie wyrażenie brzmi „wstań!”, tak jak Jezus 
powiedział wielu chorym, biorąc ich za rękę i uzdrawiając 
ich. Jego uczniowie jedynie powtarzają dodające otuchy 
i wyzwalające słowa Jezusa, prowadząc wprost do Niego, 
bez kazań. Do tego są wezwani uczniowie Jezusa, także 
i dzisiaj, szczególnie dzisiaj: by postawić człowieka w kon-
takcie ze współczującym miłosierdziem, które zbawia. 
Kiedy wołanie ludzkości tak, jak Bartymeusza staje się 
jeszcze silniejsze, nie ma innej odpowiedzi, jak przyswoić 
sobie słowa Jezusa, a szczególnie naśladować Jego serce. 
Sytuacje ubóstwa i konfliktów są dla Boga sposobnością 
do okazania miłosierdzia. Dziś jest czas miłosierdzia!

Jednakże na ludzi idących za Jezusem czyhają pewne 
pokusy. Ewangelia wymienia co najmniej dwie z nich. 
Żaden z uczniów się nie zatrzymuje, tak jak to czyni 
Jezus. Idą dalej, idą naprzód, jak gdyby nic się nie stało. 
Jeśli Bartymeusz był ślepy, to oni są głusi: jego problem 
nie jest ich problemem. Może to grozić także nam: w ob-
liczu nieustających problemów, lepiej iść naprzód, nie 
dając sobie przeszkodzić. W ten sposób, podobnie jak 
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owi uczniowie, jesteśmy z Jezusem, ale nie myślimy jak 
Jezus. Jesteśmy w Jego grupie, ale przegapiamy otwarcie 
serca, zatracamy zadziwienie, wdzięczność i entuzjazm 
i grozi nam stawanie się ludźmi „nawykłymi do łaski”. 
Możemy o Nim mówić i dla Niego pracować, ale daleko 
jesteśmy od Jego serca, skłaniającego się ku osobom po-
ranionym. Tą pokusą jest „duchowość iluzyjna”: możemy 
przechodzić przez pustynie ludzkości, nie widząc tego, co 
jest naprawdę, ale to, co chcielibyśmy zobaczyć; jesteśmy 
w stanie budować wizje świata, ale nie akceptujemy tego, 
co Pan stawia nam przed oczami. Wiara, która nie umie 
zakorzenić się w życiu ludzi, pozostaje jałowa i zamiast 
oazy, tworzy kolejne pustynie.

Istnieje druga pokusa popadania w „wiarę tabelkową”. 
Możemy podążać z ludem Bożym, ale już mamy naszą 
mapę drogową, w której wszystko już jest: wiemy gdzie 
iść i ile nam to zabierze czasu, wszyscy powinni uszano-
wać nasze rytmy i każdy niewygodny nam przeszkadza. 
Grozi nam, że staniemy się jak tych „wielu” z Ewangelii, 
którzy tracą cierpliwość i napominają Bartymeusza. 
Chwilę wcześniej upominali dzieci (por. 10, 13), a teraz 
niewidomego żebraka: tego, kto przeszkadza lub nie 
dorównuje, trzeba wykluczyć. Ale Jezus chce włączać, 
zwłaszcza tych, którzy są na marginesie i do Niego wo-
łają. Podobnie jak Bartymeusz posiadają oni wiarę, bo 
świadomość, że potrzebujemy zbawienia jest najlepszym 
sposobem, aby spotkać Chrystusa.

Na końcu Bartymeusz wyrusza i idzie po drodze za 
Jezusem (por. w. 52). Nie tylko odzyskuje wzrok, ale do-
łącza do wspólnoty podążających z Jezusem. Drodzy 
bracia synodalni, podążaliśmy razem. Dziękuję wam za 
wspólnie przebytą drogę ze spojrzeniem skierowanym 
ku Panu i braciom, w poszukiwaniu dróg, jakie Ewangelia 
wskazuje naszym czasom, aby głosić tajemnicę miłości 
rodziny. Kontynuujmy drogę, jakiej pragnie Pan. Prośmy 
Go o spojrzenie uzdrowione i zbawcze, potrafiące upo-
wszechniać światło, gdyż pamięta wspaniałość, która je 
olśniła. Nigdy nie dając się przyćmić pesymizmem i grze-
chem, poszukujmy i zobaczmy chwałę Boga jaśniejącą 
w człowieku żyjącym.

Pierwsza podróż 
Franciszka do afryki 

Pierwsza pielgrzymka pa-
pieża do Afryki odbędzie się 
w dniach 25–30 XI br. Papież 
odwiedzi Kenię, Ugandę oraz 
Republikę Środkowoafrykańską.

Pobyt w Kenii może być niebezpiecz-
ny ze względu na akty terroru, do jakich 
dochodziło w ostatnich latach. 

25 XI o 7.45 czasu europejskiego samolot 
z papieżem wyleci z rzymskiego 
lotniska Ciampino. O 17.00 czasu miejscowego w Kenii 
samolot wyląduje na lotnisku w Nairobi. O 18.00 papież 
spotka się z prezydentem Kenii, a potem przyjmie korpus 
dyplomatyczny Kenii.

26 XI rano w w Nairobi odbędzie się międzyreligij-
ne spotkanie ekumeniczne. Potem o 10.00 na terenie 
kampusu Uniwersytetu w Nairobi papież odprawi mszę 
św. O 15.45 w kampusie sportowym Szkoły Św. Maryi 
w Nairobi papież spotka się z kenijskimi duchownymi, 
klerykami, zakonnikami i zakonnicami. O 17.30 papież 
złoży wizytę w Biurze Narodów Zjednoczonych w Nairobi.

27 XI papież odwiedzi slumsy Kangemi w Nairobi. 
W programie są spotkania z młodzieżą na stadionie 
Kasarani i z biskupami Kenii. Po ceremonii pożegnalnej 
o 15.10 na lotnisku w Kenii papież odleci do Ugandy, by 
tego dnia spotkać się z prezydentem Ugandy, a potem 
zwładzami korpusu dyplomatycznego Kenii i wieczorem 
w Munyonyo z katechetami i nauczycielami.

28 XI o 8.30 papież złoży wizytę w Sanktuarium Mę-
czenników Anglikańskich w Namugongo i odprawi tu 
mszę św. Po południu w Kololo Air Strip w Kampali spotka 
się z młodzieżą, odwiedzi Dom Miłosierdzia Nalukolongo 
i spotka się z biskupami Ugandy. O 19.00 w katedrze 
w Kampali papież spotka się z kapłanami, zakonnikami 
i seminarzystami.

29 XI papież odleci samolotem z Entebbe do Bangui 
(Republika Środkowoafrykańska). Po powitaniu spotka 
się z prezydentem Ugandy, przyjmie rząd i korpus dyplo-
matyczny. O 12.15 odwiedzi ugandyjski obóz uchodźców. 
Potem spotka się z biskupami RPA, a po południu z pra-
cownikami Wydziału Teologii Ewangelickiej w Bangui. 
Wieczorem w programie jest spowiedź dla młodzieży 
i nocne czuwanie przed katedrą.

30 XI rano papież spotka się z muzułmanami w Cen-
tralnym Meczecie Koudoukou w Bangui. Potem odprawi 
mszę św. na stadionie Kompleksu Sportowego Barthéle-
my Boganda. Po mszy odbędzie się ceremonia pożegnal-
na na lotnisku w Bangui i papież odleci do Rzymu. Na 
rzymskim lotnisku wyląduje o 18:45.
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BiskuP włocławski

Homilia
sanktuarium 

męczeństwa i śmierci 
bł. ks. Jerzego Popiełuszki
włocławek, 25 X 2015 r.

Drodzy moi siostry i bracia. 
„Pan Bóg uczynił wielkie rzeczy dla nas”. Mamy pełne 

prawo śpiewać, powtarzać słowa psalmu, refrenu psalmu 
użytego dzisiaj w liturgii. Wpatrzeni w relikwie księdza 
Jerzego i świadomi tego wszystkiego, co znaczy jego imię, 
jego nazwisko dla nas, dla Polaków, dla polskich serc 
rozproszonych po całym świecie. „Jezusie, Synu Dawida, 
ulituj się nade mną”. Dobrze, że święty Marek zapisał to 
zdanie w swojej ewangelii. Bo to przecież jest żarliwa 
modlitwa człowieka, który przytłoczony był cierpieniem, 
osamotnieniem, poczuciem beznadziejności. To nie był 
XX, XXI wiek, kiedy zdarza się to jeszcze często, ale to 
było dwa tysiące lat temu,, kiedy właściwie skazany był 
naprawdę tylko na własne siły. Otoczenie, ci mądrzejsi, 
zawsze byli gotowi udzielać najrozmaitszych rad. I wtedy, 
i dzisiaj nie brak tych, którzy mówią, jak powinniśmy się 
zachować, w jaki sposób dokonywać czy podejmować 
nasze decyzje. Którzy sami o sobie uważają, że są mą-

drzejsi. A zatem ta mniej mądra część, żeby to delikatniej 
powiedzieć, ma tylko przywilej słuchania i wykonywania 
tych wskazówek, które z jakiejś strony są kierowane. Jemu 
też – zwróciliście na to pewnie uwagę – jemu też podpo-
wiadali: milcz, nie zwracaj na siebie uwagi. Ale uwagę na 
niego zwrócił Jezus. I kiedy się o tym dowiedział, już nic 
nie było go w stanie go zatrzymać. Zrzuca płaszcz, zrywa 
się, biegnie: Rabbuni, spraw, żebym przejrzał. Jak Maria 
Magdalena, która dokładnie tym samym określeniem 
zwróciła się do Jezusa w dzień zmartwychwstania. Razem 
z Bartymeuszem, synem Tymeusza, razem z bł. księ-
dzem Jerzym chcemy być uzdrowieni. Potrzebujemy 
uzdrowienia przez Jezusa. Naszą wiarą, która staje się 
prawdziwą szansą w tych relacjach. Byśmy – tak jak ten 
ślepiec – mogli przejrzeć i pójść za Jezusem. Pójść za Nim 
drogą – pisze Ewangelista. 

Nie da się opowiedzieć wszystkich dróg ludzkich pro-
wadzących do Boga. Nie da się opowiedzieć wszystkich 
dróg błogosławionego męczennika. Kiedy jednak bierze-
my do rąk jego pamiętnik, jego kazania, uderza nas przede 
wszystkim jego silna, zdecydowana więź z Jezusem, z Bo-
giem. Matka go nauczyła, że musi posiadać, że Bóg musi 
posiadać w życiu chrześcijanina miejsce najważniejsze. To 
powtarzała często tu, w tym małym sanktuarium księdza 
Jerzego. Kiedy klęczała w tym miejscu na klęczniku wpa-
trzona w relikwie swojego syna. Kto był świadkiem tego 
zatrzymania matki przed relikwiami dziecka, nigdy tego 
nie zapomni. Bóg w rodzinie księdza Jerzego był zawsze 
pierwszy, najważniejszy, niezastępowalny żadnym pra-
wem utworzonym, ustanowionym, uchwalonym przez 
człowieka, przez ludzi. Nawet przez ludzi z najwyższych 
stanowisk. Tylko prawo zgodne z Bożą wolą gwarantuje 
szczęście człowieka, prawość jego charakteru, dobro 
Ojczyzny, pokój i sprawiedliwość. Bez wielkich słów, bez 
szczegółowych analiz powiedzmy: rzadko odpowiedzialni 
za kraj, za świat, za kontynent kierują się taką właśnie 
regułą. Szkoda... Ksiądz Jerzy i jego matka, święta matka 
świętego kapłana, nie przestają wołać swoim życiem, 
swoim myśleniem, swoimi wypowiedziami o obecność 
Boga w tym właśnie społecznym życiu. 

Druga wartość po Bogu to bez wątpienia ojczyzna. 
Te Msze za Ojczyznę, kazania jasne, niepozostawiające 
wątpliwości, wola pracy dla Polski, ukochanie papieża-
-Polaka – wszystko to dowodzi, jak był dumny z tego, że 
jest Polakiem. Jak chciał wypełniać polskie życie prawdą, 
prawem – tym samym dla wszystkich – sprawiedliwo-
ścią, poczuciem godności u ludzi, której źródłem może 
być tylko Bóg. Walczył za ludzi, którzy dobra ojczyzny 
pragnęli według odmiennych przekonań, według prze-
konań wspólnych jednak milionom Polaków. Tak mówił 
w jednym ze swoich kazań: To nic, że ktoś myśli inaczej. To 
żaden powód, żeby nim gardzić, żeby go poniżać, żeby go 
wykluczać z życia społecznego czy politycznego, żeby sie-
bie tylko uważać za właśnie mądrego. Walczył o wolność 
aresztowanych, internowanych, usuwanych na margines 
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życia, wyrzucanych z pracy, szykanowanych, dręczonych 
przez milicję, poniżanych przez na przykład ówczesnego 
rzecznika rządu posługującego się bezprzykładnym cy-
nizmem, kłamstwem i bezkarnym szyderstwem w życiu 
społecznym. Tymi metodami walczył z księdzem Jerzym, 
nie unikając prowokacji. Tymi metodami walczył z Solidar-
nością i z przeciwnikami w życiu politycznym. Ksiądz Jerzy 
bronił ludzi prostych, poniżanych, upokarzanych i ośmie-
szanych. Dlaczego? Przecież mógł wybrać życie o wiele 
łatwiejsze. Miałby – jak mówimy często – spokój. Dzisiaj 
jeszcze mówimy: „A dajcie mi spokój. Nie chcę mieszać 
się w żadne te sprawy, bo i tak niczego nie zmienię”. On 
sam jeden, młody ksiądz, powstał do walki z systemem: 
uzbrojonym, silnym, potężnym, wydawałoby się nie do 
zniszczenia. Dlaczego? Chrystus – mówi w jednym ze 
swoich kazań – jest w szczególny sposób z tymi którzy 
cierpią, utożsamia się z nimi. A ksiądz Jerzy, jak ten Bar-
tymeusz po uzdrowieniu, szedł za Jezusem jego drogą. 

I trzecia płaszczyzna, którą trzeba przypomnieć. Płasz-
czyzna będąca drogą księdza Jerzego: prawda. „Za psze-
niczne ziarno prawdy trzeba czasami zapłacić” – chętnie 
cytował tę wypowiedź księdza kardynała Wyszyńskiego, 
który wyświęcił go na kapłana. Nie sprzedawajmy swoich 
ideałów za misę ciepłej soczewicy. Nie sprzedawajmy 
swoich ideałów, kupcząc swoim bratem. Od ciebie, od 
nas zależy, od naszego życia w prawdzie na co dzień jak 
szybko nadejdzie czas, gdy będziemy solidarnie i z miło-
ścią dzielić nasz chleb powszedni. Tylko nie sprzedawajmy 
swoich ideałów za misę ciepłej soczewicy. Za ciepłą wodę 
z kranu. Bardzo często prawda stawała się przedmiotem 
nauczania księdza Jerzego. Jeszcze ostatniego dnia swo-
jego życia na ziemi, w Bydgoszczy, mówił na ten temat: 
„Prawdę postawmy na świeczniku [...]. Postawmy życie 
w prawdzie na pierwszym miejscu. Jeżeli nie chcemy, 
by nasze sumienia porosły pleśnią. Słowa prawdy, życie 
w prawdzie może kosztować i czasami jest ryzykowne”. 
Tak, za ziarno prawdy trzeba czasami płacić. Czasami taką 
cenę, jaką on zapłacił. My, uczniowie Pana, dziękujemy 
dzisiaj w czasie tej Mszy Świętej Jezusowi za Jego sługę, 
za kapłana-męczennika. Za jego drogę do świętości, którą 
sam poszedł. A tu, w swoim sanktuarium dzisiaj nam 
przypomina, że to jest jedyna droga chrześcijanina. Daj 
Bóg, żebyśmy uświadomili to sobie wszyscy i żebyśmy 
próbowali tą drogą postępować. Amen.

kościół i świat

Kończący się dzisiaj synod biskupów na temat mał-
żeństwa i rodziny był doświadczeniem jedności Kościoła 
i ubogacaniem się Jego różnorodnością. Kościół szczerze 
zatroskany o rodzinę przypomniał światu jej niezastą-
pioną wartość. Zastanawiał się, w jaki sposób skutecznie 
chronić jej prawa w życiu społecznym, gospodarczym, 
politycznym i kulturalnym.

Jesteśmy wdzięczni papieżowi Franciszkowi za jego 
troskę o to, by Ewangelia Miłosierdzia Bożego dotarła 
do każdej rodziny. Dziękujemy, że przypomina nam, iż 
wciąż aktualne jest nauczanie św. Jana Pawła II, którego 
sam nazwał „Papieżem rodziny”.

Wyrażamy naszą wdzięczność całej Konferencji Episko-
patu Polski, która nas upoważniła do reprezentowania 
Jej stanowiska. Dziękujemy wszystkim Polakom w Oj-
czyźnie i poza jej granicami za modlitwę i okazywane 
nam wyrazy wsparcia.

Umocnieniem podczas synodalnej dyskusji była dla nas 
świadomość, że w Polsce jest wiele rodzin, które z Bożą 
pomocą, w dobrej i złej doli, każdego dnia troszczą się 
o wierność swojemu powołaniu. Teraz zaś zastanawia-
my się nad tym, w jaki sposób przesłanie tego synodu 
wprowadzić w życie.

Idąc za św. Janem Pawłem II, synod ten przypomniał 
– dostępne wszystkim wierzącym – sposoby aktywnego 
uczestnictwa w życiu Kościoła. Dlatego też zapraszamy 
wszystkich do regularnego uczestnictwa we Mszy Świę-
tej, do zgłębiania Słowa Bożego. Zachęcamy rodziny do 
wspólnej modlitwy i wychowania dzieci w wierze oraz 
zaangażowania w życie parafii i wspierania dzieł miło-
sierdzia. To zaproszenie kierujemy także do osób rozwie-
dzionych, żyjących w ponownych związkach cywilnych, 
które – choć nie przystępują do Komunii Świętej – nie są 
wykluczone z Kościoła. Warto, aby szczerze rozmawiały 
one z kapłanem, który pomoże im spojrzeć na ich sytuację 
oczyma Chrystusa Pana, w świetle niezmiennej nauki 
Kościoła katolickiego.

Podczas tego synodu papież Franciszek ogłosił świętymi 
Zelię i Ludwika Martin, rodziców św. Teresy od Dzieciąt-
ka Jezus. Niech miłość małżeńska i rodzicielska nowych 
Świętych stanie się wzorem i natchnieniem dla małżeństw 
i rodzin.

Ojcowie Synodalni: Abp Stanisław Gądecki, 
Abp Henryk Hoser, Bp Jan Wątroba

Rzym, dnia 25 października 2015 roku

ojcowie synodalni z Polski 
na zakończenie synodu
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Papież Franciszek podkreślił, że „święci małżonkowie 
Ludwik Martin i Maria Zelia z domu Guérin świadczyli po-
sługę chrześcijańską w rodzinie chrześcijańskiej, budując 
dzień po dniu środowisko pełne wiary i miłości. W tym 
klimacie zrodziły się powołania ich córek, w tym św. Te-
resy od Dzieciątka Jezus”. Jak 
wyglądało życie tych dwojga? 

Louis Joseph Stanislas Mar-
tin (22 VIII 1823 – 29 VII 1894) 
był synem kapitana wojska 
francuskiego. Wychowany 
w głębokiej wierze, początko-
wo chciał nawet wstąpić do 
zakonu, ale uniemożliwiła mu 
to nieznajomość łaciny. Nie-
bawem wrócił do rodziców 
w Alençon, gdzie otworzył za-
kład zegarmistrzowsko-jubiler-
ski. Pracę łączył z ćwiczeniami 
duchowymi i działalnością 
dobroczynną. 13 lipca 1858 r. 
poślubił poznaną trzy miesiące 
wcześniej Zelię Guèrin (23 XI 
1831 – 28 VIII 1877), która – jak 
sama później wyznała – gdy po 
raz pierwszy spotkała go na uli-
cy, usłyszała głos wewnętrzny, 
iż „to ten, którego przygotowa-
łem dla Ciebie”.

Przyszła pani Martin uczęszczała na kursy koronczarskie, 
których współorganizatorką była matka Ludwika. Zelia 
była ładną i mądrą dziewczyną. Jej ojciec był żołnierzem, 
a później żandarmem. Miała słaby kontakt z własną matką, 
dobrze natomiast rozumiała się z bratem i siostrą. Podob-
nie jak jej mąż, we wczesnej młodości chciała wstąpić 
do klasztoru, ale tamtejsza przełożona, kierując się do-
świadczeniem, odradziła dziewczynie 
zbyt szybką decyzję. Zelia była osobą 
przedsiębiorczą i już w wieku 20 lat 
założyła własne przedsiębiorstwo. 
Ona także, podobnie jak jej mąż, 
dzieliła pracę zawodową z głębo-
kim życiem wewnętrznym i po-
bożnością oraz z pełnieniem 
dzieł miłosierdzia wobec 
potrzebujących.

Oboje małżonkowie doczekali się łącznie dziewięciorga 
dzieci, z których najmłodszą była św. Teresa od Dzieciątka 
Jezus. Niestety, z całej tej gromadki potomstwa czworo, 
w tym dwóch chłopców, zmarło w bardzo młodym wieku. 
Radości i smutki, związane z narodzinami, przedwczesny-

mi zgonami i wychowaniem 
dzieci, naznaczyły w najwięk-
szym stopniu życie państwa 
Martin. W domu panowała 
pogodna atmosfera, dzieci były 
wychowywane w duchu bar-
dzo religijnym, ale bez przesady 
a tym bardziej fanatyzmu.

Bogatemu życiu wewnętrz-
nemu małżonków towarzyszy-
ło duże poczucie humoru i po-
goda ducha. Nie zmieniła tego 
nastawienia ciężka choroba 
nowotworowa, która spowo-
dowała śmierć Zelii w wieku 
niespełna 47 lat.

Ludwik bardzo przeżył odej-
ście małżonki. Wiele czasu 
poświęcał wychowaniu córek 
i pełnieniu dzieł miłosierdzia. 
Gdy jednak najmłodsza, Te-
reska, wstąpiła, podobnie jak 
starsze siostry, do klasztoru, 
po kilku miesiącach zaczęła się 

w nim rozwijać choroba psychiczna, na którą z przerwami 
cierpiał już do końca życia. 

Heroizm codziennego życia i piękny przykład miłości 
i zrozumienia między rodzicami były najlepszą szkołą 
wychowania dla ich dzieci. Najmłodsza z nich, Teresa, 
późniejsza wielka święta, patronka misji i doktor Ko-
ścioła, napisała o swych rodzicach, że byli oni 

„godni bardziej nieba niż ziemi”.
Świetlane świadectwo tych no-

wych świętych zachęca nas do 
wytrwania na drodze radosnej 
służby braciom, ufając w pomoc 

Boga i macierzyńską opiekę 
Maryi. Z nieba czuwają te-
raz nad nami i wspierają nas 
swoim możnym wstawien-
nictwem – mówił papież.

święci rodzice małej tereski 

Papież Franciszek kanonizował 18 października na placu św. Piotra w Watykanie czworo błogosławionych: 
ks. Wincentego Grossi, s. Marię od Niepokalanego Poczęcia oraz Zelię i Ludwika Martin – rodziców św. Teresy od 
Dzieciątka Jezus.
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Patriotyzm św. rafała kalinowskiego 

Patriotyzm, jakkolwiek byłby rozumiany, wchodzi w zakres IV Przykazania, o czym przypomina Katechizm 
Kościoła katolickiego (n. 2199). Miłość do ojczyzny jest bowiem nie tylko imperatywem moralnym wynikającym 
„z obowiązku wdzięczności i porządku miłości” (KKK, n. 2239), ale także istotnym wymiarem życia duchowego 
i świętości. Hagiografia i historia duchowości nie zna świętego, który nie kochałby swojej ojczyzny lub przynajmniej 
nie wyrażał zainteresowania i zatroskania o nią. 

To ścisłe powiązanie życia duchowego z zaangażo-
waniem patriotycznym jest charakterystyczną cechą 
wszystkich polskich błogosławionych i świętych doby 
poromantycznej, a więc żyjących w XIX wieku — wieku 
naznaczonego wymazaniem Polski z mapy Europy. Wśród 
nich na uwagę zasługuje św. Rafał Kalinowski. Wycho-
wany w rodzinie o patriotycznych tradycjach, w każdym 
etapie swego życia dawał dowody tej odpowiedzialności 
za Polskę, która wynika zarówno z przesłanek natural-
nych, jak i nadprzyrodzonych.

Jan Paweł II w homilii beatyfika-
cyjnej, wygłoszonej 22 VI 1983 roku 
na krakowskich Błoniach, powie-
dział: „Powstanie styczniowe było 
dla Józefa Kalinowskiego i Adama 
Chmielowskiego etapem na drodze 
do świętości, która jest heroizmem 
całego życia. [...] U progu naszego 
stulecia, w przeddzień odzyskanej 
przez Polskę niepodległości, do-
konali swego życia ci dwaj wielcy 
synowie polskiej ziemi, którym 
dane było wytyczać drogi święto-
ści wśród swoich współczesnych – 
a zarazem: dla przyszłych pokoleń”.

Nie można zapominać, że patrio-
tyczne zaangażowanie tego święte-
go nie ogranicza się do powstania 
styczniowego, w którym jego udział 
był dość ograniczony. O jego miłości do ojczyzny bardziej 
zaświadcza troska o dzieci i młodzież, małżeństwa i ro-
dziny. Już w czasie pobytu w Brześciu zaopiekował się 
kilkunastoletnim osieroconym chłopcem imieniem Lu-
dwik. Zatroszczył się nie tylko o jego materialne potrzeby, 
ale przygotował go także do samodzielnego życia ucząc 
ogrodnictwa. Potem chłopiec ów pomagał w prowadzeniu 
szkółki niedzielnej dla rzemieślników.

Działalnością oświatową i wychowawczą Józef Kali-
nowski zajmował się w czasie swego pobytu na wygna-
niu w Usolu, a potem w Irkucku, Permie i Smoleńsku. 
Poza nielicznymi przypadkami, kiedy udzielał korepetycji 
w celu zapewnienia sobie utrzymania, uczył za darmo 
dzieci katorżników. W ramach swego pedagogicznego 
wolontariatu uczył je katechizmu, a przy tej okazji dzielił 

się całą swoją szeroką wiedzą, nie wyłączając łaciny, 
języka francuskiego i angielskiego. 

Był przekonany o konieczności odpowiedniej oświaty dla 
podniesienia poziomu życia moralnego w społeczeństwie. 
Innym źródłem demoralizacji społeczeństwa, nad którą 
ubolewał nasz Święty, był brak ideałów i bezczynność, 
szczególnie wśród ludzi młodych. W jednym z listów pi-
sanych z podróży na Syberię czytamy: „Smutny jest stan 
naszej młodzieży wygnanej – główną cechą próżniactwo 

z konieczności, a za próżniactwem 
wszelkie zło – a lekarstwa na to nie 
ma. Oby też Bóg wejrzał na nas i ła-
ską swoją wsparł tyle ludu pozba-
wionego wszelkiej pomocy religijnej 
i umysłowej”. 

Ubolewał też nad moralnym kry-
zysem rodzin polskich emigrantów 
na Syberii, jak również świeżo przy-
bywających zesłańców. Obserwując 
życie polskich zesłańców na Syberii 
Kalinowski zauważył, że polskie ko-
biety nawet w sytuacjach skrajnie 
dla siebie niekorzystnych potrafiły 
wziąć odpowiedzialność za właści-
we wychowanie dzieci. „Te słabe 
i wątłe kobiety pieszczone i chu-
chane w Kraju – czytamy w liście 
do rodziny – tu w najcięższej do-
mowej przy gospodarstwie pracy, 

często bez służącej – pomoc rodzinie, zasługę sobie, 
cześć społeczności naszej, chlubny przykład potomstwu 
przynoszą”. 

Św. Rafał Kalinowski w imię miłości do Ojczyzny przyjął 
ofiarę dziesięcioletniego zesłania na Sybir i towarzyszące 
represje. Zauważył to abp Stanisław Nowak, metropolita 
częstochowski, w homilii podczas Mszy św. dziękczynnej 
za kanonizację 10 V 1992 r., mówiąc, iż „święty Rafał był 
bohaterem miłości ojczyzny. Kochał Polskę. Był przywódcą 
Powstania Styczniowego. Dla naszej wspólnej ojczyzny 
cierpiał. Był właściwie męczennikiem miłości ojczyzny. Był 
skazany przecież na śmierć za Polskę i czekał na wykona-
nie wyroku. Wyroku śmierci nie wykonano, ale przyszła 
straszna katorga, przyszedł Sybir [...]. Udowodnił tam, że 
ojczyzna, że ludzkość, że jego rodacy, to wielka wartość”.
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Vii Dzień solidarności z kościołem Prześladowanym

Konferencja Episkopatu Polski podczas 346. Zebrania Plenarnego na Jasnej Górze w 2008 roku podjęła decyzję, 
aby każda druga niedziela listopada była w Kościele w Polsce Dniem Solidarności z Kościołem Prześladowanym. 
Za przygotowanie Dnia odpowiada Papieskie Stowarzyszenie Pomoc Kościołowi w Potrzebie. W tym roku już po 
raz czwarty będzie także możliwość wysłania SMS-a charytatywnego o treści RATUJĘ na nr 72405, z których środki 
również będą przekazane na ten cel. Środki te będą pomocą dla chrześcijan w Syrii.

Syria to jedno z ważnych miejsc dla chrześcijaństwa. 
Jesteśmy tam obecni niemal od samego początku po-
wstania chrześcijaństwa. Damaszek do dziś jest miej-
scem, gdzie obecna jest jedna z największych wspólnot 
chrześcijańskich.

Dziś Syria to miejsce prawdziwego dramatu chrześci-
jan. Na kanwie tzw. Arabskiej Wiosny, nazywanej przez 
katolickich biskupów Chrześcijańską Zimą bądź Morder-
czą Ekonomią dokonuje się tam krwawe prześladowa-
nie chrześcijan i wszystkich, którzy nie zgadzają się na 
kalifat. Od stycznia 2011 r., kiedy rozpoczęły się protesty 
przeciwko rządowi, które z biegiem czasu przerodziły się 
w wojnę domową nadal nie widać końca tego konfliktu. 
Całą sytuację skomplikowało tzw. Państwo Islamskie, 
które w czerwcu 2014 r. zajęło część terytorium Syrii 
i  Iraku. Dziś widzimy, że to co dokonało się w Iraku w roku 
2003 i wybuch Arabskiej Wiosny w kolejnych państwach 
arabskich, doprowadziło do wyzwolenia się radykalnych 
ugrupowań wojującego islamu – terroryzmu, który zagra-
ża nie tylko mniejszościom religijnym w tamtych krajach, 
ale również porządkowi na całym świecie.

Arcybiskup Damaszku, Samir Nassar przekazał bilans 
dotychczasowych działań wojennych w Syrii. Oto on:

– 4 z 5 Syryjczyków żyje poniżej granicy ubóstwa;
– liczba uchodźców wewnątrz Syrii i poza to 12 mln;
– 5,6 mln dzieci zostało dotknięte przez wojnę, a trzy 

miliony nie ma możliwości uczęszczania do szkoły;
– ponad 2 mln domów zostało zniszczonych lub uszko-

dzonych;
– 6,2 mln Syryjczyków ma problemy ze znalezieniem 

jedzenia;
– 300 000 osób, które zostały ranne podczas wojny 

zmarło w ciągu kolejnych dni z powodu braku opieki 
medycznej, ucieczki lekarzy i braku leków. Liczba ta prze-
kracza liczbę ofiar (220 000);

– 91 kościołów i 1400 meczetów zostało zburzonych.
Wszystkie te dane mają charakter tymczasowy, bo 

wojna trwa i nie widać jej końca. Na poziomie duszpa-
sterskim występuje spadek praktyk religijnych nawet 
o 60%. W 2011 r. w statystycznej parafii było 35 chrztów, 
a w 2014 tylko 6.

Strach, przemoc i nietolerancja przyśpieszają ucieczkę, 
nawet jeśli oznacza to śmierć.

W obliczu tej tragedii lokalny Kościół podejmuje wy-
zwania, aby przychodzić ludziom z pomocą. W Damaszku 

zostało tam ustanowionych siedem komitetów opieki 
społecznej. Te komitety sporządzą listę potrzeb i dys-
kretnie zapewnią dystrybucję środków, aby uszanować 
anonimowość ubogich. Jest to wspaniała inicjatywa 
solidarności z biednymi uchodźcami. Dwa zespoły za-
pewnią naukę w małych grupach i opiekę nad przewlekle 
chorymi oraz osobami starszymi.

Dzięki bohaterskim kapłanom w dwóch dzielnicach, 
rozpoczęto budowę suteren i pomieszczenia do odpra-
wiania nabożeństw. Chrześcijanie, mimo zagrożenia 
zaczęli budowę dwóch małych kaplic. Każda osoba, daje 
to, co może, aby wspomóc to dzieło. Niektórzy modlą się 
na różańcu w tej intencji.

Podobne inicjatywy mają miejsce w pozostałych du-
żych miastach i skupiskach ludzi. W Homs cały czas są 
między innymi obecne Siostry Dobrego Pasterza, które 
niosą pomoc ludziom poszkodowanym w wojnie. 

To od nas zależy czy tamtejsi księża, siostry i bracia 
zakonni będą mieli czym wspomóc potrzebujących.
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Jezus chrystus – król wszechświata

Chociaż Chrystus nigdy nie nosił korony królewskiej, nie trzymał w ręku berła i nie zasiadał na tronie królewskim, 
tytuł Króla najzupełniej Mu się należy i to w zakresie, jakim nie dysponował żaden władca świata. Uroczystość 
Chrystusa Króla do liturgii wprowadził papież Pius XI encykliką Quas Primas z 11 grudnia 1925 r. na zakończenie 
roku jubileuszowego. 

Tego dnia we wszystkich kościołach po głównym 
nabożeństwie przed Najświętszym Sakramentem od-
mówiono litanię do Najświętszego Serca Pana Jezusa 
oraz akt poświęcenia rodzaju ludzkiego 
Najświętszemu Sercu. 

Początkowo uroczystość obchodzono 
w ostatnią niedzielę października; re-
forma soborowa przeniosła ją na ostat-
nią niedzielę roku liturgicznego. Pius XI, 
uzasadniając swą decyzję, pisał m.in.: 
„Od dawna już powszechnie nazywano 
Chrystusa Królem w przenośnym tego 
słowa znaczeniu, a to z powodu naj-
wyższego stopnia dostojeństwa, przez 
które wyprzedza wszystkie stworzenia 
i przewyższa je. Mówimy więc, iż Chry-
stus króluje w umysłach ludzkich, nie 
tyle dla głębi umysłu i rozległości Swej 
wiedzy, ile że on sam jest prawdą, a lu-
dzie od Niego powinni prawdę czerpać 
i posłusznie ją przyjmować; mówimy 
też, iż Chrystus króluje w woli ludzkiej, 
ponieważ w Nim nie tylko nieskazitel-
na wola ludzka stosuje się zupełnie 
i z całym posłuszeństwem do najświęt-
szej woli boskiej, lecz także dlatego, że 
Chrystus tak wpływa natchnieniami 
swymi na naszą wolną wolę, iż zapalamy się do najszla-
chetniejszych rzeczy.

Uroczystość ta ma nam uświadomić, że Chrystus 
jest Królem całego stworzenia – wszechświata. On jest 
Bogiem-Człowiekiem, Stworzycielem i Odkupicielem. 

Z tego tytułu ma absolutną władzę. Bóg nie tylko stwo-
rzył świat, ale ciągle go stwarza i nim włada. Królestwo 
Jezusa jest inne od królestw ziemskich. Dotyczy ono 

wszystkich narodów, miejsc i czasów. Ono 
istnieje w Kościele, choć jeszcze nie zo-
stało do końca wypełnione. Dlatego 
w codziennej modlitwie, którą zostawił 
nam sam Chrystus, wołamy z nadzieją: 
Przyjdź królestwo Twoje!

Władcy ziemscy nabywają tytuł kró-
lewski przez dziedziczenie, nominację 
i  podbój. Wszystkie trzy tytuły dają 
Chrystusowi pełne prawo do korony 
i najwyższej władzy. Jako człowiek, 
w swej ludzkiej naturze, pochodził on 
przecież w prostej linii od króla Izra-
ela, Dawida. Wykazują to Ewangeliści, 
podając Jego rodowód (Mt 1, 5–16; 
Łk 3, 23–38). W narodzie wybranym 
ta prawda była tak pospolicie znana, 
że powszechnie nazywano Go Synem 
Dawida (Mt 22, 41–46; Mk 12, 35–37; 
Łk 1, 27.32; 20, 41–44; 2 Tm 2, 8; Ap 22, 
16). Tak więc z krwi i dziedziczenia Chry-
stus miał prawo do tytułu Króla.

Chrystus jest ponadto Synem Bożym, 
naturą równy Bogu, drugą Osobą Trójcy 

Najświętszej. Jest Panem nieba i ziemi, Panem najwyż-
szym i absolutnym, z którym królestwa ziemskie nie 
mogą się porównywać. Aby to powszechne władztwo 
Jezusa podkreślić, liturgia dodała do tytułu „Król” do-
pełnienie „Wszechświata”.

„Jezus Chrystus jest Królem, który miłuje. Jest Królem przez to, że miłuje. Przez to, że umiłował nas, ludzi,
 aż do przelania krwi. Przez to, że miłuje, uwolnił nas od grzechów, bo tylko miłość zdolna jest 

uwalniać od grzechu. Uwalniając nas, ludzi, od grzechu, uczynił nas królestwem Bożym. 
Nie przeminie Jego królestwo. Nie przeminie królestwo 

prawdy, miłości, łaski i przebaczenia. Nie przeminie 
Jego królestwo. I nie przeminie w Nim królowanie 
człowieka. Tylko w Nim! Patrzymy dzisiaj oczyma wiary 
w kierunku Chrystusa i powtarzamy słowa, którymi 
Chrystus nauczył nas zwracać się do Ojca: «Przyjdź, 
królestwo Twoje»”.

św. Jan Paweł II
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misterium kościoła

Już 52 lata upływają od ogłoszenia pierwszego dokumentu uchwalonego na II Soborze Watykańskim. W dniu 
18 listopada 1964 r. została przyjęta, a 21 listopada ogłoszona przez Pawła VI Konstytucja dogmatyczna o Kościele 
Lumen gentium. Dokument ten na nowo ukazał najważniejsze wymiary tajemnicy Kościoła i jego posłannictwa. 

Ponieważ Chrystus jest światłością narodów, obecny 
Sobór święty, w Duchu Świętym zgromadzony, pragnie 
gorąco oświecić wszystkich ludzi blaskiem Jego jaśnieją-
cym na obliczu Kościoła, głosząc Ewangelię wszelkiemu 
stworzeniu (por. Mk 16, 15). A że Kościół jest w Chrystu-
sie niejako sakramentem, czyli znakiem i narzędziem 
wewnętrznego zjednoczenia z Bogiem i jedności całego 
rodzaju ludzkiego, przeto podejmując naukę poprzednich 
Soborów, pragnie on wyjaśnić dokładniej swoim wiernym 
i całemu światu naturę swoją i powszechne posłannic-
two. Warunki naszej epoki nadają temu zadaniu kościoła 
szczególnie pilny charakter, chodzi o to, aby wszyscy ludzie 
złączeni dziś ściślej więzami społecznymi, technicznymi, 
kulturalnymi, osiągnęli pełną 
jedność również w Chrystusie 
(KK, n. 1). 

* * *
Chrystus jedyny Pośred-

nik, ustanowił swój Kościół 
święty, tę wspólnotę wiary, 
nadziei i miłości tu na tej zie-
mi, jako widzialny organizm, 
nieustannie go też przy życiu 
utrzymuje, prawdę i łaskę 
rozlewając przez niego na 
wszystkich. Wyposażona zaś 
w organa hierarchiczne społeczność i zarazem mistyczne 
Ciało Chrystusa, widzialne zrzeszenie i wspólnota ducho-
wa. Kościół ziemski i Kościół – bogaty w dary niebiańskie 
– nie mogą być pojmowane jako dwie rzeczy odrębne, 
przeciwnie, tworzą one jedną rzeczywistość złożoną, która 
zrasta się z pierwiastka boskiego i ludzkiego. Dlatego też 
na zasadzie bliskiej analogii upodabnia się ona do tajem-
nicy Słowa Wcielonego (KK, n. 8).

* * *
To jest ten jedyny Kościół Chrystusowy, który wy-

znajemy w Symbolu wiary jako jeden, święty, katolicki 
i apostolski, który Zbawiciel nasz po zmartwychwsta-
niu swoim powierzył do pasienia Piotrowi (J 21, 17), 
zlecając jemu i pozostałym Apostołom, aby go krzewili 

i nim kierowali (por. Mt 28, 18n), i który założył na wieki 
jako „filar i podwalinę prawdy” (1 Tm 3, 15). Kościół ten, 
ustanowiony i zorganizowany na tym świecie jako spo-
łeczność, trwa w Kościele katolickim, rządzonym przez 
następcę Piotra oraz biskupów pozostających z nim we 
wspólnocie (communio), choć i poza jego organizmem 
znajdują się liczne pierwiastki uświęcenia i prawdy, które 
jako właściwe dary Kościoła Chrystusowego nakłaniają 
do jedności katolickiej (KK, n. 8).

* * *
A podczas gdy Chrystus, „święty, niewinny, niepo-

kalany” (Hbr 7, 26), nie znał grzechu (2 Kor 5, 21), lecz 
przyszedł dla przebłagania je-
dynie za grzechy ludu (por. Hbr 
2, 17), Kościół obejmujący w ło-
nie swoim grzeszników, święty 
i zarazem ciągle potrzebujący 
oczyszczenia, podejmuje usta-
wicznie pokutę i  odnowienie 
swoje (KK, n. 8).

* * *
Kościół „wśród prześladowań 

świata i pociech Bożych zdąża 
naprzód w pielgrzymce”, zwia-
stując krzyż i śmierć Pana, aż 

przybędzie (por. 1 Kor 11, 26). Mocą zaś Pana zmar-
twychwstałego krzepi się, aby utrapienie i trudności swe, 
zarówno wewnętrzne, jak zewnętrzne, przezwyciężać 
cierpliwością i miłością, a tajemnicę Jego, choć pod osło-
ną, wiernie przecież w świecie objawiać, póki się ona na 
koniec w pełnym świetle nie ujawni (KK, n. 8).

* * *
Do nowego Ludu Bożego powołani są wszyscy ludzie. 

Toteż Lud ten, pozostając ciągle jednym i jedynym, wi-
nien się rozszerzać na świat cały i przez wszystkie wieki, 
aby spełnił się zamiar woli Boga, który naturę ludzką 
stworzył na początku jedną i synów swoich, którzy byli 
rozproszeni, postanowił w końcu w jedno zgromadzić 
(por. J 11, 52) (KK, n. 13).

Nie lękajmy się o Kościół, że gdy za bardzo wejdzie w życie ludzkie, to się trochę przybrudzi. 
To jest Kościół grzeszników i świętych, Kościół pszenicy i kąkolu, Kościół wprawdzie Boży, ale ludzki.

kard. Stefan Wyszyński
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okadzenia

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.

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.

Okadzenie jest gestem fakultatywnym i można je 
stosować we wszystkich formach mszy świętej w na-
stępujących sytuacjach: 

a) podczas procesji na 
wejście;

b) na początku Mszy świę-
tej, do okadzenia krzyża i oł-
tarza;

c) w czasie procesji przed 
Ewangelią i podczas jej gło-
szenia;

d) po złożeniu na ołtarzu 
chleba i kielicha – do oka-
dzenia darów, krzyża, ołta-
rza, kapłana i ludu;

e) podczas ukazania Ho-
stii i kielicha po konsekracji 
(por. OWMR, n. 276).

W okresie wielkanocnym obok ołtarza i krzyża okadza 
się także paschał. Okadzenie stosuje się wobec Najświęt-
szego Sakramentu – w czasie mszy świętej, wystawienia 
i procesji, osób – celebransa, koncelebransów mszy świę-
tej i zgromadzonego ludu, oraz przedmiotów – ołtarza, 
paschału, darów ofiarnych. 

Okadza się także trumnę ze zwłokami lub urnę z pro-
chami osób zmarłych. 

Gest okadzenia jest znakiem czci, uwielbienia i bła-
gania, symbolem wznoszącej się do Boga modlitwy. 
Ogólne Wprowadzenie do Mszału Rzymskiego mówi 
o trzykrotnym rzucie kadzielnicy, gdy okadzany jest Naj-

świętszy Sakrament, relikwie Krzyża świętego, obrazy 
Chrystusa Pana wystawione do publicznej czci, dary 
ofiarne, krzyż ołtarzowy, Ewangeliarz, paschał, kapłan 

i lud; oraz dwoma rzutami 
kadzielnicy, gdy okadza się 
relikwie i obrazy świętych 
wystawione do publicznej 
czci (por. OWMR, n. 277). 
Mowa jest także o okadza-
niu ołtarza, którego do-
konuje się pojedynczymi 
ruchami kadzielnicy.

Używanie kadzidła 
znane było już w sta-
rotestamentalnym kul-
cie świątynnym, a także 
w pogańskiej starożytno-
ści. Chrześcijanie począt-

kowo odrzucali kadzidło ze względu na stosowanie go 
powszechnie w rytach pogańskich. Pierwsze informacje 
o używaniu go w kulcie chrześcijańskim pochodzą z Syrii. 
(363 r. – Efrem Syryjczyk wspomina o nim w 17 wierszu 
swoich Carmina Nisibena).

Okadzanie ołtarza na początku mszy znane jest od 
IX w. a okadzenie kapłana przez diakona pojawiło się już 
pod koniec średniowiecza. Dodajmy również, że w tra-
dycji polskiej błogosławi się kadzidło w w uroczystość 
Objawienia Pańskiego i upatruje się w nim symbolu 
męki Chrystusowej.

Źródło: www.archidiecezjalodz.pl

Czy wiesz, że...
– poza okadzaniem jest możliwa w Kościele również inna forma wykorzystania znaku kadzidła? 
Przygotowaną odpowiednio czarę z rozpalonymi węgielkami umieszcza się w pobliżu ołtarza, 
a w momencie, w którym liturgia przewiduje okadzenie, celebrans lub inni usługujący zasypują 

do niej kadzidło. Formę taką stosuje się dzisiaj przede wszystkim w czasie obrzędu poświęcenia 
kościoła. W czasie przewidzianym przez obrzęd umieszcza się na ołtarzu czarę z rozpalonymi 
węgielkami, a biskup wrzuca do niej kadzidło. Po zakończeniu obrzędu czara umieszczona jest 
przed ołtarzem i pozostaje tam do końca celebracji.

– przed zasłoną Świętego Świętych w świątyni jerozolimskiej stał ołtarz kadzenia? Każdego ranka i każde-
go wieczoru kapłan pełniący służbę składał Bogu ofiarę uwielbienia spalając specjalną mieszankę wonnych 
korzeni. Jej składniki i sposób sporządzenia był ściśle określony, a użycie jej poza kultem powodował wyklu-
czenie z Narodu Wybranego.
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Biskup walenty 
aleksander czapski

Z DZieJów ParaFii

Urodził się pod koniec XVII w. (dokładna data nie jest 
znana), jako jeden z ośmiorga dzieci Aleksandra Jana Czap-
skiego i Anny z d, Białochowskiej. Czterej jego bracia – Jan, 
Maciej, Piotr i Michał poświęcili się karierze wojskowej 
i byli oficerami wojsk koronnych cudzoziemskie-
go autoramentu; dwie siostry – Zofia i Katarzyna 
wyszły za mąż, natomiast trzecia – Marianna 
została zakonnicą w klasztorze norbertanek 
w Żukowie. W.A. Czapski otrzymał święcenia 
kapłańskie od biskupa kamienieckiego Jana Gniń-
skiego. Po ukończeniu studiów i otrzymaniu tytułu 
doktora praw został sekretarzem królewskim, będąc 
jednocześnie proboszczem w Świeciu, ale tę funk-
cję wypełniał poprzez swoich pełnomocników. 
W 1711 r. został kanonikiem katedralnym w Po-
znaniu, a rok potem objął probostwa dubieckie 
i kolegiaty w Zbąszyniu. W 1729 r., gdy zaaprobo-
wał przedłożone przez konwent zakonny artykuły, 
wybrany został koadiutorem opata zakonu cyster-
skiego w Pelplinie, na które to stanowisko uzyskał 
zatwierdzenie generała cystersów Pernota i papieża 
Benedykta XII, jednak pod warunkiem złożenia 
ślubów zakonnych po okresie próbnym. Wszystko 
odbyło się pomyślnie, gdyż rok później (1730) był 
już opatem zakonu. Pełniąc w latach 1730–1736 
funkcję opata, był W.A. Czapski kilkakrotnie deputa-
tem na trybunał koronny. Jako stronnik Augusta III 
został przez tego króla mianowany w 1735 r. na 
wakujące po śmierci Aleksandra Antoniego 
Fredry biskupstwo przemyskie, lecz pre-
konizacja odwlekała się. Opóźnienie 
spowodowane było wysunięciem 
przez Stanisława Leszczyńskiego 
drugiego kandydata, którym był 
sufragan płocki Marcin Załuski, 
jednak papież Klemens XII zatwier-
dził decyzję Sasa i W.A. Czapski 
otrzymał prekonizację na początku 
1737 r. Jeszcze jako nominat brał udział 
w sejmie 1736 r., jedynym, który w czasie pano-
wania Augusta III nie został zerwany. Po zakończonym 
w Radomiu posiedzeniu trybunału koronnemu, któremu 
przewodniczył, udał się W.A. Czapski do królewskiej siedzi-
by w Dreźnie, aby ubiegać się o biskupstwo warmińskie 
po Krzysztofie Andrzeju Janie Szembeku, który zmarł 
w 1740 r. Diecezję tę otrzymał jednak biskup kujawski 

Adam Stanisław Grabowski, natomiast W.A. Czapski prze-
niesiony został na jego miejsce. Król August III wręczył 
obu biskupom ustanowiony w 1705 r. przez Augusta II 
Mocnego Order Orła Białego.

Elekcję W.A. Czapskiego na biskupstwo kujawskie prze-
prowadziła kapituła w listopadzie 1741 r. Uroczysty ingres 
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miał miejsce dopiero 13 XI 

1743 r. Od tego czasu 
bp Czapski, posiadają-

cy również indygenat 
pruski, zamieszkał 
na stałe w Gdańsku, 
skąd kierował spra-
wami diecezji. Tyl-
ko dwukrotnie, bo 
w 1744 i 1748 r., brał 

jeszcze udział w pra-
cach sejmowych resztę 

czasu i energii poświęca-
jąc sprawom gospodarczym 

i swojej diecezji.

Energiczny, stanowczy, obrotny zgromadził znaczny 
majątek, którego niemałą część przeznaczył na potrzeby 
Kościoła. Na działającą w Gdańsku szkołę parafialną wy-
asygnował znaczną sumę pieniędzy, przez co w istotny 
sposób zabezpieczył jej należyty byt i funkcjonowa-
nie. Z legatu, który pozostawił dla katedry włocław-
skiej, pokryto dachy tego kościoła blachą miedzianą 
(1755–1784).

Zmarł w Gdańsku 4 marca 1751 r. Pochowany został 
w katedrze włocławskiej, gdzie na późnobarokowym 
epitafium z czarnego i białego marmuru umieszczony 
jest malowany na blasze portret biskupa.

Oprac. na podstawie Włocławski słownik biograficzny, 
t. 3, s. 34–35.

sprawdź, co wiesz!
Zaznacz właściwą odpowiedź. Tylko jedna jest prawidłowa. Rozwiązanie testu można znaleźć w numerze. 

Powodzenia!

1. Aaron to:
a) syn Izaaka; b) młodszy brat Kaina; c) brat Mojżesza

2. Wioska, niedaleko Jerozolimy, gdzie mieszkali 
Maria, Marta i Łazarz to::

a) Betania; b) Emaus; c) Kana

3. Sadzawka, posiadająca moc uzdrawiającą, zwana 
Sadzawką Owczą to:
a) Betsaida; b) Betesda; c) Batszeba

4. Apostoł wybrany przez Apostołów po Wniebo-
wstąpieniu Pańskim na miejsce Judasza to:

a) Paweł; b) Barnaba; c) Maciej

5. Kto wprowadził Izraelitów do Kanaanu?
a) Mojżesz; b) Jozue; c) Nabuchodonozor

6. Jakiego ptaka wypuścił Noe z arki jako pierwsze-
go?

a) gołębicę; b) kruka; c) orła

7. Święty, ukamienowany za wiarę przy milczącym 
współudziale Szawła:

a) Filip; b) Wawrzyniec; c) Szczepan

8. Miejsce narodzin Chrystusa to:
a) Nazaret; b) Jerozolima; c) Betlejem

9. Dzień zesłania Ducha Świętego to:
a) Pascha; b) Pięćdziesiątnica; c) Purim

10. Jego żona po obejrzeniu się za siebie przemieniła 
się w słup soli:

a) Abraham; b) Zachariasz; c) Lot

11. Niewidomy żebrak, który zawołał: „Jezusie, Synu 
Dawida, zmiłuj się nade mną” miał na imię:
a) Barnaba; b) Beniamin; c) Bartymeusz

1. Ceremoniarz to ministrant trzymający mitrę i pa-
storał.

a) TAK; b) NIE

2. Hymn pochwalny śpiewany na początku Liturgii 
Wigilii Paschalnej to Exultet.

a) TAK; b) NIE

3. Figura lub obraz malowany dwustronnie i noszony 
podczas procesji to feretron.

a) TAK; b) NIE

4. Nakrycie głowy w formie małej czapeczki noszone 
przez papieża, kardynałów i biskupów to mitra.

a) TAK; b) NIE

5. Wypukła tabliczka z wizerunkiem Maryi lub świę-
tego patrona noszona przez rycerzy to ryngraf.

a) TAK; b) NIE

6. Wysoka Rada, żydowska władza religijno-poli-
tyczna, której przewodniczył arcykapłan to schizma.

a) TAK; b) NIE

7. Grecka nazwa „Przekładu Siedemdziesięciu”, który 
jest dziełem 72 uczonych to Septuaginta.

a) TAK; b) NIE

8. Zwyczaj żydowski praktykowany ósmego dnia po 
narodzeniu dziecka płci męskiej to pielgrzymka.

a) TAK; b) NIE

9. Apostołowie przebywali w świątyni jerozolimskiej 
podczas Zesłania Ducha Świętego.

a) TAK; b) NIE

10. Środa Popielcowa rozpoczyna Adwent.
a) TAK; b) NIE
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Zapomniane nagrobki gotyckie z katedry włocławskiej (cz. 3)

Kończąc szkic opisujący zapomniane nagrobki gotyckie z katedry włocławskiej przedstawiamyinformacje, które 
dla dzisiejszych badaczy i turystów mogą wydać się dziwne, bo jak nazwać cięcie wiekowych płyt nagrobnych 
w celu uzyskania surowca. To, co dla nas jest dziwne i niedopuszczalne, w dawnych wiekach było działalnością 
naturalną. 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.

Gotyckie lapidarium
Do niedawna w ogrodzeniu wirydarza Wyższego Semi-

narium Duchownego we Włocławku umieszczonych było 
kilka starych bloków kamiennych z widocznymi fragmen-
tami gotyckich inskrypcji. To swoiste gotyckie lapidarium 
powstało pod koniec XIX w., gdy wmurowano w ogrodze-
nie pozostałości po starych, zniszczonych nagrobkach, 
usuniętych z katedry podczas wykonywanych wówczas 
prac remontowych i jej regotyzacji. Obecnie wszystkie 
one znajdują się na dziedzińcu Muzeum Diecezjalnego. 
Dotychczasowe, nieliczne wzmianki o liczących pół ty-
siąca lat zabytkach są pełne nieścisłości i niedomówień.

Podstawowe lapidarium składało się z czterech frag-
mentów trzech nagrobków gotyckich. Obok nich znajdo-
wały się pozostałości, po słynnym w literaturze nauko-
wej, tzw. „labiryncie” z katedry włocławskiej. Nagrobki 
w nieznanym czasie zostały pocięte, na trzy mniej więcej 
równe pasy szerokości ok. 36 cm. W dawnych czasach 
było to normą, że zużyte i zniszczone nagrobki cięto po 
długości, by tak uzyskane bloki kamienne wykorzystać 

do nowych celów. Także we włocławskiej katedrze miał 
miejsce ten naganny, z dzisiejszego punktu widzenia, 
proceder pozyskiwania surowca. Pojęcie zabytku kształ-
towało się właściwie dopiero w połowie XIX w. 

Nie wiemy dokładnie ile i jakie nagrobki z dawnego 
wyposażenia katedry zastały pocięte w celu ponownego 
wykorzystania. Kilka innych fragmentów znajduje się 
obecnie w stopniach i progach dobudowanych kaplic 
i innych pomieszczeń. Lapidarium włocławskie powstało 
ok. 1898 r. z inicjatywy ks. Stanisława Chodyńskiego, 
który w ten sposób ocalił usunięte z katedry podczas jej 
regotyzacji, fragmenty starych nagrobków. Co ciekawe, 
pozostałe fragmenty dwóch nagrobków z lapidarium 
zachowały się w stopniach kaplicy św. Kazimierza.

Najkrótszy blok z lapidarium, to lewy fragment na-
grobka kanonika włocławskiego Krystyna z Bowentowa, 
herbu Rawicz, zm. w 1508 r. Dwa pozostałe fragmenty 
z tego ciekawego nagrobka z wyobrażeniem zmarłe-
go, służą jako skrajne stopnie do wspomnianej wyżej 
kaplicy.

Odczytanie i rekonstrukcja 
znajdującej się na jego obrze-
żu inskrypcji przedstawia się 
następująco: [Anno domini 
millesimo CCCCC/octavo viii] 
iuly . obiit . venerabilis . vir 
cris/tinus . d[e bolantovo] /
canonicus vladislaviensis ora-
[te pro eo].

Kolejne dwa bloki z lapi-
darium to skrajne fragmenty 
z nagrobka kanonika Piotra 
z Kuczborka, herbu Ogończyk, 
zm. ok. 1512 r. Część środko-
wa tego nagrobka znajduje się 
najprawdopodobniej w środ-
kowym stopniu do kaplicy 
św.  Kazimierza. Inskrypcję 
odczytano jako: hic . ia[cet] 
[vene]rabilis / vir . d[omi]nus 
. petrus . de . cusbork . cano[n]
i(cus) vlad[isla]v[iensis] qui . 
[obit . anno . domini . 1512/ Lapidarium włocławskie – widok z 2009 r.  fot. P. Pawłowski
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. VIII . ianua]ry . orate . (pro) . eo . uno . 
ave . maria.

Najniższy element lapidarium, z racji 
umieszczenia go najbliżej ziemi uległ 
daleko posuniętej erozji. Udało się jed-
nak rozpoznać, na podstawie odczyta-
nego fragmentu inskrypcji: uene/rabilis 
d[ominus]us petrus dols[...], oraz po-
twierdzenia źródłowego, że jest to lewy 
skrajny fragment nagrobka zmarłego 
w XV w. kanonika włocławskiego Piotra 
Dolskiego.

Zaginione, zniszczone i ukryte
Przegląd gotyckich nagrobków z ka-

tedry we Włocławku należy uzupełnić 
informacją o kilku, zniszczonych, zaginio-
nych lub dotąd niedostępnych zabytkach 
sztuki sepulkralnej, znanych z przeka-
zów źródłowych. Najstarszy z nich to 
nagrobek budowniczego obecnej katedry bp. Macieja 
z Gołańczy (zm. 1370 r.), zniszczony podczas jego odkry-
cia w 1892 r. Ocalały tylko wydobyte wówczas skarby: 
pastorał i pierścień.

Kolejny nagrobek, bp. Jana Peli z Niewiesza (zm. 1428), 
poświadczony przez Jana Długosza, znajdował się przed 
dawnym ołtarzem Świętej Trójcy. Jego los jest obecnie 
nieznany.

Nagrobek oficjała i archidiakona kujawskiego Świę-
tosława Sokołowskiego z Wrzącej (zm. 1471) został 
zniszczony podczas restauracji katedry pod koniec XIX w. 
Tylko z przekazu heraldyka Bartłomieja Paprockiego 
wiemy o istnieniu nagrobka podczaszego brzeskiego Bo-

Fragmenty gotyckich nagrobków w stopniach do kaplicy św. Kazimierza  fot. P. Pawłowski

rzymowskiego, herbu Belina zm. w 1516 r. Natomiast 
wiemy, że na pewno istnieje nagrobek bp. Wincentego 
Przerębskiego, zm. 20 IX 1513 r. Od ok. 1890 r. znajduje 
się on pod obecną posadzką prezbiterium, a ostatnio 
widziano go w 1973 r. podczas jej naprawy. Jest to 
prawdopodobnie marmurowa płaskorzeźbiona płyta 
o wymiarach ok. 197x123 cm. Na licu znajduje się tarcza 
z herbem biskupa, Nowina, i napis – inskrypcja w maju-
skule wczesnohumanistycznej. Więcej pewnych infor-
macji uzyskamy po jego odsłonięciu i udostępnieniu, 
może w podobnej formie jak nagrobek bp. Zbyluta.

Piotr Pawłowski

Ciekawostki o Piśmie Świętym

– Najkrótszą księgą Nowego Testamentu jest 3 List Świętego Jana, który zawiera 
tylko 14 wersetów (a w nich 294 słowa). 2 List św. Jana ma o jeden werset mniej, 
ale ma więcej słów.
– Najkrótszą księgą Starego Testamentu jest Księga Abdiasza.

– Najwięcej rozdziałów w całej Biblii ma Księga Psalmów. Zawiera ich 150.
– Za najstarszy tekst w Piśmie Świętym uznaje się fragment tak zwanej „pieśni Debory 

i Baraka" z Księgi Sędziów (5, 1–31).
– Najmłodsze słowa Biblii znajdują się prawdopodobnie w Ewangelii według Świętego Jana, 

spisanej ok. 100 roku po Chrystusie.
– Drugie miejsce pod względem ilości wzmianek w całym Piśmie Świętym zajmuje król Dawid, o którym 

jest mowa aż 1118 razy! Wyprzedza go w tej klasyfikacji tylko Pan Jezus. Pośród kobiet pierwsze miejsce 
zajmuje Sara, żona Abrahama, o której Biblia wspomina 56 razy.

– Imię Jezus pojawia się w Ewangeliach i Dziejach Apostolskich aż 700 razy, zaś w Listach mniej niż 70 razy. 
Natomiast określenie Chrystus gości na kartach Ewangelii i Dziejów Apostolskich tylko 60 razy, za to w Li-
stach i Apokalipsie aż 240 razy.

– Najczęściej wymienianym w Piśmie Świętym zwierzęciem jest owca – ponad 400 razy.
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kalenDarZ liturgicZny

uroczystość 
wszystkich świętych – 1 Xi

Czytanie I (Ap 7, 2–4.9–14)
W Apokalipsie do szczególnego głosu dochodzi semic-

ka symbolika cyfr. Wartości cyfrowe nie niosły w sobie 
przede wszystkim informacji obiektywnej na tematy 
ilościowe.

W literaturze babilońskiej, egipskiej i ugaryckiej sym-
bolika cyfr wchodziła w zakres tzw. stylu mędrców, cha-
rakterystyczna też była dla folklorystycznych opowieści 
ludowych. Inną racją stosowania cyfr było zaostrzenie 
uwagi słuchaczy. W języku polskim też mówimy: do 
trzech razy sztuka; stokrotne dzięki; proste jak dwa razy 
dwa; nie będę ci sto razy powtarzał. Chodzi tu nie o liczby, 
ale o treści, które za pomocą liczb pragnie się wyrazić. 
Tak np. wyrażenie „stokrotne dzięki” niesie w sobie infor-
mację nie liczbową, ale ideową, tę mianowicie, że ktoś 
jest bezgranicznie wdzięczny. 

Symboliczne pieczętowanie przez anioła oznacza 
oświecenie umysłu wiarą i zwrócenie serca ku Bogu. 
Dwanaście jest liczbą pokoleń starego Ludu Bożego oraz 
symboliczną liczbą Kościoła zbudowanego na fundamen-
cie Dwunastu Apostołów. Dwanaście razy dwanaście 
– daje sto czterdzieści cztery. Suma ta niesie informa-
cję o wielkiej ilości pieczętowanych – zbawionych. Jej 
mnożnikiem jest jeszcze tysiąc – „sto czterdzieści cztery 
tysiące”. Tysiąc oznacza niemal nieskończoność. Bóg 
przebacza „aż do tysiącznego pokolenia”, czyli zawsze. 
Tak więc sto czterdzieści cztery tysiące oznacza po prostu 
całość zbawionych. „Białe szaty” są w Biblii symbolem 
zmartwychwstania, a „palmy” zwycięstwa i radości. 
Starcy symbolizują ludzi sprawiedliwych, przenikniętych 
poznaniem prawdy. W czterech zwierzętach upatruje 
się symbole czterech cnót: męstwa (lew), cierpliwości 
(wół), wstrzemięźliwości (z twarzą jakby człowieczą) 
i roztropności (orzeł).

Czytanie II (1 J 3, 1–3)
W religiach pogańskich niejednokrotnie obdarzano 

bóstwa tytułem ojca bądź matki. W hymnie sumeryjsko-
-akkadyjskim z Ur czytamy inwokację do bożka księżyca 
– Sin: „Ojcze miłosierny w swych zrządzeniach, który 
dzierżysz w dłoniach życie całego kraju”. A o bożku su-
meryjsko-babilońskim Ea mówi się tam: „Jego gniew 
jest jak potop, daje się wszakże przejednać niczym ojciec 
miłosierny”. Św. Jan, znając mitologiczną ideę ojcostwa 
w religiach orientalnych (często zapominamy, że i w Sta-
rym Testamencie Bóg określony jest czternaście razy jako 

Ojciec), świadom jest metaforyczności tamtych tytułów. 
Dlatego tak usilnie podkreśla, że: „zostaliśmy nazwani 
dziećmi Bożymi”. W mentalności semickiej nazwanie 
kogoś swoim dzieckiem było równoznaczne ze stwier-
dzeniem, że on jest rzeczywiście, a nie metaforycznie 
tylko dzieckiem. Św. Jan świadomy trudności, jakie może 
mieć czytelnik hellenistyczny, semicką frazę objaśnia do-
powiedzeniem: „i rzeczywiście nimi jesteśmy”. W religii 
chrześcijańskiej, w przeciwieństwie do kultów pogań-
skich, synostwo Boże jest rzeczywistością ontologiczną, 
a nie fikcją prawną na wzór adopcji. Dziecięctwo Boże 
u chrześcijan nie jest przenośnią, albowiem w sposób 
rzeczywisty i realny Duch Boży zstępuje w człowieka, 
zamieszkuje w nim w sposób rzeczywisty, a nie metafo-
ryczny. Bóg udziela człowiekowi swego życia i zaprasza 
do wspólnoty ze sobą.

Ewangelia (Mt 5, 1–12a)
Kazanie na Górze – będące syntezą całej moralnej 

nauki Chrystusa – otwiera Osiem Błogosławieństw. 
Kazanie zostało wygłoszone na niewielkim pagórku, 
wznoszącym się około 150 m nad Jeziorem Genezaret, 
zwanym rownież Galilejskim lub Tyberiadzkim. To tzw. 
Wzgórze Błogosławieństw położone jest w odległości 
2,5 km od Kafarnaum, przy drodze z tego miasta do 
miejscowości Tabgha. Wypowiedzi błogosławiące znane 
były w świecie judaistycznym, a nawet grecko-rzymskim. 
Błogosławieństwa Chrystusa są jednak całkowicie orygi-
nalne. Ich nowość polega na motywacji. Cierpienie, ból, 
prześladowanie, wszelki wysiłek dla czynienia sprawie-
dliwości i pokoju podejmujemy dla królestwa Bożego. 

Kazanie na Górze, Carl Heinrich Bloch, 1877 r.
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W Chrystusowym nowym Prawie nie ma sankcji ludzkich, 
doczesnych, są tylko Boże, wieczne.

32 niedziela zwykła – 8 Xi

Czytanie I (1 Krl 17, 10–16)
Eliasz działał za króla Achaba (873–854). Władca ten, 

pod wpływem swej pogańskiej małżonki Jezabel, córki 
fenickiego króla Etbaala, sprzyjał kultom bóstw pogań-
skich: Baala i Asztarte.

Prorok ostro wystąpił przeciw politeistycznym de-
wiacjom króla, czym naraził się dworowi w Jerozolimie. 
Jezabel postanowiła zgładzić proroka. Eliasz uchodzi 
wtedy przed zemstą. W czasie ucieczki widzimy go dzisiaj 
u ubogiej wdowy w Sarepcie pod Sydonem. Eliasz doko-
nuje cudu rozmnożenia mąki i oliwy, czym przekonuje 
niewiastę, że jest wysłannikiem Boga. Kobieta ta, choć 
poganka, doznaje dobrodziejstwa od Pana. Była bowiem 
susza i groziła jej i jej synowi niechybna śmierć głodowa. 
Wydarzenie to jest zapowiedzią miłosierdzia Bożego dla 
wszystkich narodów, zapowiedzią zbawczego uniwersa-
lizmu. Z dobrodziejstw Bożych korzystać będzie nie tylko 
Izrael, ale i poganie. Realizacja owych obietnic nastąpiła 
w Jezusie Chrystusie, który połączył wszystkich ze sobą, 
tworząc nowy Lud Boży.

Czytanie II (Hbr 9, 24–28)
Kontynuując rozważanie o arcykapłaństwie Chrystusa, 

autor natchniony wykazuje wyższość jego ofiary nad ofia-
rami Starego Testamentu. Ofiara Chrystusowa, uobec-
niana na ołtarzach świata, jest zawsze tą samą śmiercią 
krzyżową, która miała wartość nieskończoną. Przez tę 
jedyną ofiarę krzyżową ludzkość otrzymała przebaczenie 
i zbawienie. Tymczasem ofiary starotestamentalne były 

niedoskonałe i częściowo tylko skuteczne, stąd 
musiały być ponawiane każdego roku. W Dzień 
Pojednania (tzw. Iom Kipur) arcykapłan wcho-
dził do „świętego świętych”, za zasłonę świątyni 
(tam mogł wejść tylko arcykapłan i tylko raz 
w roku) i składał ofiarę ekspiacyjną. Tam krwią 
zwierząt skrapiał Ubłagalnię, czyli szczerozłotą 
pokrywę arki przymierza, w ktorej znajdowały 
się tablice prawa synajskiego.

Tymczasem ofiara przebłagalna Chrystusa 
była jedna i gładzi wszystkie grzechy świata 
od jego początku do końca. Stąd Chrystus nie 
musi, jak arcykapłan, zjawiać się każdego roku, 
by składać ofiarę, ale złożywszy jedną i wieczną 
ofiarę zasiada po prawicy Ojca.

Ewangelia (Mk 12, 38–44)
Uczeni w Piśmie i faryzeusze lubowali się 

we wspaniałych szatach. Różnobarwne swe okrycia 
ozdabiali purpurą, gronostajami i frędzlami. Błękitnymi 
lamami obszywali obrzeża płaszczy i wydłużali je dla 
zaznaczenia swej wierności Prawu Mojżeszowemu. 
Lubowali się też wielce w tytułomanii, szczególnie zaś 
łechtał ich tytuł rabbi (mistrz, nauczyciel) lub sofer 
(mędrzec). W synagogach po obydwu stronach szaf 
zawierających święte zwoje ksiąg biblijnych znajdo-
wały się najzaszczytniejsze miejsca. O nie to zabiegali 
faryzeusze, by okazać zgromadzonym swą ważność. Nie 
byle kto bowiem zająć mógł te miejsca, tylko mężowie 
– w powszechnym przekonaniu – pobożni, szlachetni, 
świątobliwi i mądrzy.

Pobożności faryzejskiej, płytkiej i zewnętrznej prze-
ciwstawia Chrystus Pan pobożność ubogiej wdowy. 
Wrzuca ona do świątynnej skarbony wszystkie swoje 
oszczędności. Świadczenia na rzecz świątyni jerozo-
limskiej w czasach Chrystusa Pana (tuż przecież po jej 
powiększeniu i odnowieniu przez Heroda Wielkiego, 
37 przed Chr. – 4 r. po Chr.) były traktowane jako objaw 
pobożności. Chrystus pochwala ów zwyczaj, ale od razu 
przesuwa problematykę na płaszczyznę moralną: nie ten, 
kto da więcej, ale ten, kto dołoży do pieniężnego daru 
swe serce – ten jest milszy Bogu. A bogaci pielgrzymi, 
zwłaszcza z krajów hellenistycznych wrzucali całe garście 
złotych monet. U wejścia do tzw. sali skarbca (z dziedziń-
ca niewiast) znajdowało się dwanaście puszek zwanych 
trąbami, z racji wydłużonych szyj – otworów, do których 
wrzucano pieniądze. W wielkie żydowskie święta (Paschy, 
Namiotów, Pojednania) ofiar było bardzo wiele, gdyż 
wielu pielgrzymów korzystało z okazji bytności w mieście 
świętym, by uiścić swoj podatek na świątynię. Podatek 
ten wynosił dwie drachmy, czyli pół sykla srebra. Była to 
więc suma bardzo niewielka, wręcz symboliczna i po-
wszechnie ją przekraczano, niemniej uiszczenie jej w tej 
właśnie wysokości było ścisłym obowiązkiem moralnym 
każdego członka narodu wybranego.

Prorok Eliasz i Wdowa z Sarepty, Bernardo Strozzi, ok. 1640–1644
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33 niedziela zwykła – 15 Xi

Czytanie I (Dn 12, 1–3)
Pierwsze czytanie zaczerpnięte z Księgi Daniela w lite-

rackiej konwencji apokaliptycznej opowiada nam o końcu 
świata. Gatunek literacki zwany apokalipsą lubuje się 
w bogatej symbolice i obrazowości. Nie wszystkie szcze-
góły owej symboliki zostały do dziś bez wątpienia odczy-
tane. Księga Daniela, uznana za natchnioną, jest jedną 
z wielu ksiąg powstałych w konwencji apokaliptycznej.

Zapisanie w księdze, o którym mowa w czytaniu, to 
przynależność do społeczności przymierza. Obudzenie 
się do wiecznego życia symbolizuje z kolei zmartwych-
wstanie ciał. Czas ucisku w apokalipsach tradycyjnie 
poprzedza dni eschatologicznego sądu. Istotą owego 
ucisku o charakterze moralnym pozostaje ogólny chaos, 
trwoga, niepewność i zamieszanie ogólnoludzkie.

Czytanie II (Hbr 10, 11–14.18)
Jednym z głównych celów, jaki sobie postawił autor 

Listu do Hebrajczyków, było przekonanie adresatów 
o ustaniu ofiar starotestamentalnych. Żydzi byli przy-
zwyczajeni do kultu ofiarniczego w świątyni jerozolim-
skiej. Sprawowany on był każdego dnia według ścisłego 
rytuału. W ciągu roku tysiące zwierząt padało na stołach 
ofiarnych jako ofiary całopalne, dziękczynne, pokutne 
i przebłagalne. 

Każda ofiara miała własną żertwę i własny obrzęd 
określony w najdrobniejszych szczegółach. I tak np. ofia-
ra zwana ola była ofiarą uwielbienia, podziękowania 

i przeproszenia. Była ofiarą codzienną, ale oprócz tego 
specjalną ofiarę ola składano w dniach wielkich świąt, 
w dniu szabatu i podczas nowiu księżyca. Ofiara ola 
miewała charakter uroczysty i publiczny, gdy składał ją 
np. w imieniu narodu król, a także prywatny i osobisty, 
gdy składali ją poszczególni obywatele. Prawo nakazy-
wało składać ofiarę ola każdej kobiecie po urodzeniu 
dziecka, każdemu po wypełnieniu ślubu, trędowatemu 
po uzdrowieniu i wiele innych. Żertwą ofiary ola mogły 
być tylko zwierzęta domowe: cielę, baran albo jagnię. 
Oprócz tej ofiary były jeszcze niezliczone inne, jak: ze-
bach, selamin, zebach selamin, mincha, nesek, qetoret, 
chattat, aszam itd. Hebrajczycy dużą wagę przywiązywali 
do ofiar, które stanowiły istotny rys ich religijności.

Autor Listu do Hebrajczyków głosi ustanie różnorakich 
ofiar świątyni, gdyż jedyna ofiara krzyżowa Chrystusa 
ma wartość nieskończoną. Ofiara Jezusa jest niewy-
czerpalnym źródłem łaski i zbawienia. Ponieważ ofiara 
Chrystusa ma charakter nieskończony i powszechny, nie 
ma już potrzeby składania dalszych ofiar. Kult w świątyni 
jerozolimskiej musi ustać. Jej rola przygotowawcza do 
czasów mesjańskich została zakończona. Odtąd świą-
tynia nie jest już potrzebna, gdyż w Chrystusie wszyscy 
czciciele Boga stali się żywą świątynią Najwyższego. 
Jesteśmy nią szczególnie przez przyjęcie Eucharystii.

Ewangelia (Mk 13, 24–32)
Obrazami zaczerpniętymi z apokaliptyki hebrajskiej 

maluje Chrystus Pan swoje ponowne przyjście na świat 
przy końcu czasów. Pierwsze przyjście Zbawiciela mia-

ło charakter błogosławiący, leczący i zbawiający. 
Chrystus wezwał do pokuty i nawrócenia, zostawił 
człowiekowi swoją naukę, która jest najpewniejszą 
droga zbawienia.

Drugie przyjście Chrystusa (tzw. paruzja) nastąpi 
przy końcu dziejów i będzie się wiązało z ostatecznym 
triumfem Bożej prawdy. Nastąpi ostateczne wymie-
rzenie sprawiedliwości, wieczna kara spotka grzeszni-
ków, a wieczna nagroda sprawiedliwych, tych, którzy 
w życiu swoim kierowali się wobec wszystkich miło-
ścią. Ewangeliczny obraz Sądu i Dnia Ostatecznego 
sporządzony w konwencji apokaliptycznej pełen jest 
grozy i niezwykłych wydarzeń. W apokalipsach owe 
niezwykłe wydarzenia i znaki towarzyszą zawsze 
końcowi czasów.

34 niedziela zwykła – 22 Xi

Czytanie I (Dn 7, 13–14)
W pierwszym czytaniu mamy dziś jeden z donio-

ślejszych tekstów mesjańskich Starego Testamentu. 
To na ten tekst powołał się bezpośrednio Chrystus 
Pan w procesie przed Sanhedrynem. Wizja Syna Sąd Ostateczny, Jean Cousin mł., przed 1615 r.
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Człowieczego z Księgi Daniela traktowana była zawsze 
w judaizmie jako obraz ukazujący Mesjasza. Zwłaszcza 
w judaizmie przedchrystusowym, gdyż Syn Człowieczy 
z owej wizji ukazał się jako król i sędzia powszechny, co 
sprzyjało upolitycznionej wizji Mesjasza lansowanej 
przez synagogę.

W wizji proroka Daniela ukazuje się „ktoś jakby Syn 
Człowieczy” (aramejskie: kebar enasz), o cechach wy-
raźnie nieziemskich i transcendentnych. Jest rzeczą zna-
mienną, że ten właśnie tytuł „Syn Człowieczy” – przybrał 
Chrystus Pan dla swego samookreślenia. Nawiązał przez 
to do tajemniczej postaci z wizji Daniela i utożsamił 
się z nią. Można by tak streścić pedagogię Chrystusa 
w tym względzie: to ja jestem owym Synem Człowieczym 
z Daniela, tą postacią, w której wy słusznie upatrujecie 
Mesjasza.

Czytanie II (Ap 1, 5–8)
Wizja Daniela, wizja Syna Człowieczego – Jezusa 

Chrystusa sprawującego sąd ostateczny i powszechny 
zrealizuje się, jak zaświadcza czytanie z Apokalipsy; ale 
dzieło, które ta wizja ukazuje – sąd – Jezus zrealizuje 
dopiero przy powtórnym przyjściu na świat. Pierwsze 
przyjście na świat miało charakter błogosławiący i le-
czący. Zbawiciel przyszedł, by głosić Dobrą Nowinę oraz 
dać wszystkie środki umożliwiające zbawienie: łaskę, 
sakramenty, Kościół. Przy końcu dziejów przyjdzie po-
wtórnie (paruzja), aby każdego z nas rozliczyć z uczynków 
dokonanych w ciele: dobrych i złych. Czytanie zawiera 
szereg tytułów Chrystusa, będących streszczeniem ca-
łej chrystologii nowotestamentalnej: Świadek Wierny, 
Pierworodny spośród umarłych, Władca królów ziemi, 
Ten, który nas miłuje, Wszechmogący, który jest, który 
był i który przychodzi, Pan Bóg, Amen, Alfa i Omega. 
Zwłaszcza dwa ostatnie tytuły są oryginalne. Hebrajskie 
określenie amen (niech tak będzie, niech się tak stanie, 
wierzę, że tak jest) wyraża tu Niezmienność i Stałość 
Chrystusa jako praprzyczynę, początek i cel ostateczny 
wszechrzeczy: całego świata, wszystkich ludzi i każdego 
człowieka.

Ewangelia (J 18, 33b–37)
Poncjusz Piłat, jak o tym zaświadczają liczni pisarze 

(np. Filon z Aleksandrii, Józef Flawiusz), był prokuratorem 
rzymskim w Judei w latach 26–36. Wszystkie charakte-
rystyki tego dostojnika imperialnego są negatywne. Był 
władcą gwałtownym, nieopanowanym i okrutnym. Żydzi 
i Samarytanie dwukrotnie zanosili na niego skargę do 
cesarza i legata syryjskiego. Sam Herod Antypas wystę-
pował wobec cesarza Tyberiusza przeciw Piłatowi, gdy 
ten nakazał znaki cesarskie umieścić na terenie świątyni.

Przesłuchanie Chrystusa w pretorium – dzisiejsze czy-
tanie – ukazuje Piłata jako człowieka wrogiego Żydom. 
Lotny rzymski umysł uchwycił szybko, że Jezus, mówiąc 
o godności królewskiej, myślał o innej rzeczywistości niż 

ziemska. Trudno dociec, czy z przekonania o niewinności 
Oskarżonego, czy dla dokuczenia notablom żydowskim 
postanowił nie zatwierdzać wyroku śmierci na Jezusa. 
Dopiero groźba oskarżenia przed cesarzem i troska o wła-
sny interes zmusiły rzymskiego dygnitarza do poddania 
się presji Sanhedrynu.

i niedziela adwentu – 29 Xi

Czytanie I (Jr 33, 14–16)
Oczekiwanie na „Tego, który ma przyjść” (Mt 11, 3; 

Łk 7, 19) wypełniało cały Stary Testament. Od pierwszej 
stronicy Biblii, od zapowiedzi Zbawiciela w raju (Rdz 3, 15) 
słusznie zwanej Protoewangelią, idea mesjańska stała się 
jakby kręgosłupem całej Biblii oraz rdzeniem politycznej 
i narodowej historii Izraela. Naród ten, w tajemniczych 
planach Bożych wybrany na powiernika i przekazicie-
la Bożej prawdy zbawczej z wysiłkiem dźwigał ciężar 
Bożego wyróżnienia. Buntował się, odchodził od Pana, 
skłaniał się ku bożkom, prześladował proroków, to znów 
w głębokim żalu pokutował, nawracał się, żałował i odna-
wiał swe przymierze z Bogiem. Wpatrzony jak w światło 
w obiecanego Mesjasza, naród wypełniał oczekiwaniem 
dobre i złe, radosne i tragiczne chwile swojej historii. 

Chrystus przed Piłatem, Albrecht Dürer, 1512 r.



2020
Niczym gwiazdy na firmamencie, zapowiedzi prorockie 
oświetlały porażki i zwycięstwa tego narodu. Zapowiedź 
proroka Natana (2 Sm 7, 14), wiążąca oczekiwanego 
Mesjasza z rodem i domem Dawida, legła u podstaw 
idei mesjanizmu królewskiego w judaizmie.

Potem przyszły zapowiedzi izajańskie o Emmanuelu 
i Matce dziewiczej (Iz 7, 14), o Mesjaszu-Bogu (Iz 9, 5), 
zapowiedzi Deuteroizajasza o Słudze Cierpiącym (czte-
ry), Jeremiasza o nowym przymierzu (Jr 31, 31), a da-
lej bardziej lub mniej wyraźne proroctwa mesjańskie 
Tritoizajasza, Micheasza, Ezechiela, słynne danielowe 
wersety o Synu Człowieczym i nauki Księgi Mądrości 
o Cierpiącym Sprawiedliwym.

Wśród wielu zapowiedzi prorockich znajduje się i tekst 
dziś czytany z Jeremiasza proroka. Wielki prorok mówi 
o Oczekiwanym jako o „latorośli sprawiedliwości”. Należy 
w tym momencie pamiętać, że biblijne pojęcie sprawie-
dliwości nie ma nic wspólnego z naszym, jurydycznym 
jej pojmowaniem. W Piśmie Świętym sprawiedliwość 
to synonim Bożej miłości. Gdy Bóg jest sprawiedliwy, to 
nie znaczy, że wymierza karę za występki, ale pochyla się 
jak ojciec nad swym dzieckiem, by je podnieść, oczyścić, 
uleczyć. Bóg sprawiedliwy to Bog miłujący i zbawiający 
człowieka. Mówiąc o Mesjaszu „latorośl sprawiedliwo-
ści”, prorok wskazuje na ową najistotniejszą cechę króle-
stwa mesjańskiego – na miłość, która legnie u podstaw 
wszelkiej zbawczej inicjatywy Boga (por. Ef 1, 1–14).

Czytanie II (1 Tes 3, 12 – 4, 2)
Źle zrozumiawszy Pawłowe nauczanie dotyczące rze-

czy ostatecznych, Tesaloniczanie oddali się po wyjeździe 
Apostoła lenistwu i bezczynności. Skoro – mawiali – wnet 
ma nastąpić koniec świata, to nie warto niczym już się 
przejmować, tylko w apatii oczekiwać tego momentu. 
Paweł, poinformowany o takim stanie młodej 
gminy przez swego umiłowanego ucznia Ty-
moteusza, śpieszy z wyjaśnieniami źle zrozu-
mianego przepowiadania. We fragmencie 
dziś czytanym Apostoł zachę-
ca adresatów do święto-
ści (w. 12) i dojrzałości 
chrześcijańskiego ży-

cia (w. 3, 13 – 4, 2). Paweł budząc w Tesaloniczanach 
nadzieję nowego, innego życia, nakazuje jednocześnie 
z całą stanowczością podjęcie obowiązków codzienności.

Ewangelia (Łk 21, 25–28.34–36)
Był Wielki Wtorek. Niedługo miały rozegrać się dra-

matyczne wydarzenia czwartku i piątku. Szli z Mistrzem 
za miasto, drogą, którą przechodzili wielokrotnie, przez 
wąwóz Cedronu, by tam oddać się modlitwie. Stąd widać 
było świątynię, chlubę każdego Izraelity i serce narodu. 
Stąd widać było doskonale potęgę i majestat budowli. 
Wzniesiona nad głębokim wąwozem, szczytem zdawała 
się sięgać nieba. Z ust apostołów wyrwały się aż okrzyki 
zachwytu i podziwu: „patrz, Panie, co za budowla i jakie 
kamienie”. A Chrystus oto zapowiada koniec, zniszczenie 
tej budowli. Dziwne im się to wydawało, bo przecież 
i szeroko znana była obronność sanktuarium. Świadczy 
o tym chociażby zapis Tacyta: „Znajduje się w Jerozolimie 
świątynia o nieprzebranych bogactwach... jest ona ro-
dzajem zamku i ma własne mury wzniesione z większym 
niż inne nakładem pracy i sztuki” (Hist. 5, 8, 12). 

Zapowiadając zniszczenie świątyni, Chrystus mówi 
też o zniszczeniu, przemianie całego materialnego świa-
ta. W konwencji apokaliptycznej maluje Zbawiciel finał 
dziejów, kres czasu, do którego wszyscy i wszystko nie-
ustannie zmierza. Biblijne pojęcie czasu (linearne) jest 
zasadniczo różne od pojęcia czasu w kulturze greckiej, 
gdzie rzeczy i zdarzenia powtarzały się nieustannie w na-
wracających po sobie cyklach, w kolejnych apokatastazach. 
Jednym z elementów grozy w opisie Dnia Ostatecznego 
jest niepewność czasu jego nastania. „Ów dzień” (termin 
techniczny na oznaczenie w Biblii „Dnia Sądu”) przyjdzie 
niespodziewanie, jak potrzask, jak sidło na ptaka. 

Niepewność czasu paruzji jest dla Chrystusa okazją 
wezwania do czujności (gr. gregoreite). Temat 

czuwania – jeden z podstawowych w całej 
katechezie Jezusa – tu otrzymuje swoją do-

datkową motywację. Przypomni go Jezus 
w ostatniej swej ziemskiej go-

dzinie – „czuwajcie i módl-
cie się, abyście nie ulegli 

pokusie” (Łk 22, 46).

Sąd Ostateczny , Fra Angelico, ok. 1431 r.
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10.10 – Rozpoczęcie nowego roku 
akademickiego w WSD

Mszą św. w bazylice katedralnej o godz. 10.00 pod 
przewodnictwem ks. bp. Wiesława Meringa modera-
torzy, profesorowie, pracownicy Kurii i alumni WSD we 
Włocławku zainaugurowali rok akademicki 2015/2016. 
Homilię wygłosił ks. dr Zbigniew Gmurczyk. 

Mszę św. poprzedził obrzęd instalacji nowego człon-
ka Kapituły Katedralnej – ks. prał. prof. Józefa Nowaka. 
Wprowadzenia dokonał ks. bp Wiesław Mering wraz 
z prepozytem kapituły ks. inf. prof. Krzysztofem Koneckim.

Z życia ParaFii październik
2015

Mini testy – odpowiedzi: 
I. 1c; 2a; 3b; 4c; 5b; 6b; 7c; 8c; 9b; 10c; 11c.
II. 1b; 2a; 3a; 4b; 5a; 6b; 7a; 8b; 9b; 10b.

11.10 – XV Dzień Papieski

Tegoroczne hasło Dnia Papieskiego to „Jan Paweł II – 
Patron Rodziny”. Dzieci i młodzież z naszej parafii przygo-
towały i zaprezentowały wspomnienie o św. Janie Pawle II 
i jego nauce podczas Mszy św. o godz. 11.00. Natomiast 
wieczorem o godz. 19.00 w bazylice katedralnej odbył się 
koncert w wykonaniu włocławskich artystów poświęcony 
św. Janowi Pawłowi II. Został zorganizowany przez Urząd 
Miasta Włocławek i Centrum Kultury „Browar B” oraz 
objęty patronatem JE Ks. Bp. Wiesława Meringa i Prezy-
denta Miasta Włocławek Pana Marka Wojtkowskiego. 
W koncercie uczestniczyli przedstawiciele władz naszego 
miasta oraz ks. bp Bronisław Dembowski. 

13.10 – Procesja fatimska

We wtorek 13 października włocławianie uczestniczyli 
w procesji ku czci Matki Bożej Fatimskiej. Procesję poprze-
dziła Msza św. w klasztorze ojców franciszkanów, której 
przewodniczył ks. bp Bronisław Dembowski, a homilię 
wygłosił ks. dr hab. Janusz Borucki. Procesja zakończyła 
się w bazylice katedralnej śpiewem Apelu Jasnogórskiego. 

18.10 – Niedziela misyjna

W niedzielę 18 października na Eucharystii o godz. 
11.00 w homilii ks. Paweł przybliżył dzieciom zadania 
i powołanie misjonarza. Dzieci uczestniczyły w liturgii: 
czytały czytania, modlitwę powszechną w intencji misji 
oraz prowadziły śpiew podczas liturgii.



2222

kartka z kalendarza listopad z uśmiechem
10/11 X 1003 – w nocy w klasztorze benedyktyńskim 

w Międzyrzeczu zamordowano Pięciu Braci Męczenni-
ków.

5 XI 1370 – bezpotomna śmierć Kazimierza III Wiel-
kiego, ostatniego króla Polski z dynastii Piastów. 

28 XI 1627 – zwycięstwo floty polskiej nad szwedzką 
w bitwie pod Oliwą.

18 XI 1655 – rozpoczęło się oblężenie Jasnej Góry 
przez Szwedów.

11 XI 1673 – wojska polskie pod dowództwem het-
mana wielkiego koronnego Jana Sobieskiego pokonały 
w bitwie pod Chocimiem Turków pod wodzą Husejna 
Paszy.

19 XI 1765 – Stanisław August Poniatowski otworzył 
w Warszawie pierwszą scenę publiczną, od 1807 r. na-
zywaną Teatrem Narodowym.

4 XI 1790 – założono Cmentarz Powązkowski w War-
szawie.

29 XI 1830 – wybuch powstania listopadowego.
11 XI 1918 – Rada Regencyjna przekazała władzę 

nad podległym jej wojskiem Józefowi Piłsudskiemu, co 
uznano później za datę odzyskania pełnej niepodległości.

13 XI 1924 – Władysław Reymont otrzymał Nagrodę 
Nobla za powieść Chłopi.

6 XI 1926 – w gdyńskim porcie rozpoczął pracę pierw-
szy żuraw portowy.

27 XI 1926 – odsłonięto pomnik Fryderyka Chopina 
w warszawskich Łazienkach Królewskich.

23 XI 1927 – padła Kasztanka, ulubiona klacz marszał-
ka Józefa Piłsudskiego.

12 XI 1935 – spadł meteoryt „Łowicz”.
16 XI 1940 – Niemcy utworzyli getto warszawskie.
6 XI 1950 – w Teatrze Polskim w Warszawie odbył się 

pierwszy występ Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni 
i Tańca „Mazowsze”.

20 XI 1964 – rozpoczął się proces oskarżonych w tzw. 
aferze mięsnej.

18 XI 1965 – ogłoszono list biskupów polskich do 
episkopatu niemieckiego w sprawie wzajemnego wy-
baczenia krzywd. 

28 XI 1967 – w FSO w Warszawie zjechał z linii mon-
tażowej pierwszy Fiat 125p.

2 XI 1974 – w Puszczy Białowieskiej wichura powaliła 
kilkusetletni Dąb Jagiełły.

13 XI 1976 – w magazynie telewizyjnym Studio 2 
wyemitowano recital szwedzkiej grupy ABBA, nagrany 
w trakcie jej jedynego pobytu w Polsce.

1 XI 1985 – zniesiono reglamentację cukru.
5 XI 1985 – w Wojewódzkim Ośrodku Kardiochirurgii 

w Zabrzu zespół pod kierunkiem Zbigniewa Religi do-
konał pierwszej w Polsce udanej transplantacji serca.

Kiedyś do pracowni Norwida zaszedł 
znajomy ziemianin. Gospodarz przyjął 
go w brudnym fartuchu i z paletą w ręce. 
Ziemianin popatrzył na gospodarza i na 
obrazy wiszące na ścianach, po czym ze 
współczuciem zapytał:

– A więc pan musi wszystko namalować samemu?
– Niestety, nie mam lokaja – odpowiedział Norwid.

* * *
Józef Chełmoński spotkał kiedyś znajo-

mego, który na powitanie wykrzyknął:
– Jak cudownie, że od samego rana 

spotykam takiego wspaniałego czło-
wieka, jak pan!

– Ma pan więcej szczęścia ode mnie – 
odpowiedział malarz.

* * *
Jeden ze znajomych Karola Szymanow-

skiego zwrócił się do niego z pytaniem:
– Mistrzu, nie wydaje się panu, że to 

bardzo nudne tak całe życie nic nie robić, 
tylko komponować?

– Tak, to dosyć nudne – zgodził się kompo-
zytor – ale jeszcze nudniej całe życie nic nie robić, tylko 
słuchać tego, co ja skomponuję.

* * *
Pewnego razu zaproszono w Paryżu 

Chopina i Liszta na obiad do arystokra-
tycznego domu. Po uczcie pani domu 
zwróciła się do Chopina z prośbą, aby 
coś zagrał.

– Ależ madame, ja tak mało jadłem 
– odpowiada Chopin. – Proszę zwrócić się 

z tą prośbą raczej do Liszta.

* * *
Pewnego razu przyjechał do Stani-

sława Wyspiańskiego bogaty bankier 
z prośbą, by ten namalował jego portret. 
Artysta obejrzał bankiera i powiedział:

– Nie widzę powodu.

* * *
Wysiadając z taksówki, Wojciech Kos-

sak dał szoferowi 10 złotych napiwku.
– Córka pana profesora dała mi 

wczoraj dwadzieścia – mruknął szofer.
– Ona może, bo ma bogatego ojca. 

A ja jestem sierota...
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nowożeńcy:
• Agnieszka Ryszewska/ 
Karol Rychlewski
• Kinga Kurowska/ Adam 
Rezmerski
• Paula Nowacka/ Tomasz 

Rzepka
• Paulina Macidłowska/ Adam 

Jabłoński

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

† Beata Słomińska
† Józefa Muchalska
† Ryszard Walecki
† Waldemar 
Kopczyński

Zmarli:

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

listoPaD
1 – Uroczystość Wszystkich Świętych, Msze 

Święte na cmentarzu komunalnym, 
ul. Chopina, o godz. 11.00 i 14.00.

2 – Wspomnienie Wszystkich Wiernych 
Zmarłych (Dzień Zaduszny).

7 – Msza św. z okazji 76. rocznicy 
aresztowania bł. bp. Michała Kozala 
i kapłanów włocławskich, godz. 18.00. 

8 – VII Dzień Solidarności z Kościołem 
Prześladowanym.

11 – Narodowe Święto Niepodległości, Msza 
Święta w intencji Ojczyzny, godz. 11.00.

22 – Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla 
Wszechświata.

25–30 – Pierwsza pielgrzymka papieża 
Franciszka na kontynent afrykański: 
Kenia, Uganda oraz Republika 
Środkowoafrykańska.

28 – Nieszpory I Niedzieli Adwentu, 
rozpoczynające Nowy Rok Liturgiczny, 
godz. 17.00.

• Nadia Przybysz 
• Viktoria Koch
• Jowita Kozicka
• Hanna Daszczyńska
• Jan Daszczyński

• Błażej Zaborowski
• Zuzanna Duszyńska

• Zofia Kolęda-Lewandowska
• Oliwier Lewandowski
• Nikodem Roszak
• Piotr Jabłoński

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

ochrzczeni:

Bóg przyjmuje łaska-
wiej i częściej wysłuchuje 
modlitw za zmarłych niż 
tych, które zanosimy za 
żyjących. 

Zmarli bowiem bardziej 
potrzebują tej pomocy, 
nie mogąc tak jak żywi, 
pomóc sobie samym i za-
służyć na to, ażeby Bóg ich 
wybawił.

św. Tomasz z Akwinu
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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

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


