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Z nauczania kościoła

Homilia
Papieża Franciszka

Niedziela Świętej Rodziny
bazylika św. Piotra, 27 XII 2015 r.
Usłyszane przez nas czytania biblijne ukazały nam
obraz dwóch rodzin, które podejmują pielgrzymkę do
domu Boga. Elkana i Anna przynoszą swego syna Samuela do świątyni w Szilo i poświęcają go Panu (por.
1 Sam 1, 20–22.24–28). Tak samo Józef i Maryja wraz
z Jezusem wyruszają jako pielgrzymi do Jerozolimy na
święto Paschy (por. Łk 2, 41–52).
Często widzimy pielgrzymów, którzy udają się do sanktuariów i miejsc drogich pobożności ludowej. W tych
dniach wielu wyruszyło w drogę, aby dotrzeć do Drzwi
Świętych otwartych we wszystkich katedrach świata,
a także w wielu sanktuariach. Ale tym, co najpiękniejsze,
a co podkreśla dziś Słowo Boże, jest fakt, że cała rodzina podejmuje pielgrzymkę. Tata, mama i dzieci udają się razem
do domu Pana, aby uświęcić święto poprzez modlitwę. To
ważna lekcja, zaproponowana także naszym rodzinom.
Jakże nam pomaga myśl, że Maryja i Józef nauczyli Jezusa odmawiania modlitw! Oraz świadomość, że
w ciągu dnia modlili się razem, a w szabat szli razem
do synagogi, aby słuchać Pism Prawa i Proroków oraz
chwalić Pana wraz z całym ludem. Z pewnością podczas pielgrzymki do Jerozolimy modlili się śpiewając
słowa Psalmu: „Uradowałem się, gdy mi powiedziano:
«Pójdziemy do domu Pańskiego!» Już stoją nasze nogi
w twych bramach, o Jeruzalem” (122, 1–2).
Jak ważne jest, aby nasze rodziny podążały razem i miały
ten sam cel, który chcą osiągnąć! Wiemy, że mamy do
pokonania wspólną trasę, drogę, na której napotykamy
trudności, ale również chwile radości i pocieszenia. W tej
pielgrzymce życia dzielimy również czas modlitwy. Cóż
może być dla ojca i matki piękniejszego, niż pobłogosławie-

nie swoich dzieci na początku dnia i na jego zakończenie,
nakreślenie na ich czole znaku krzyża, jak w dzień chrztu.
Czyż nie jest to najprostsza modlitwa rodziców za swoje
dzieci? Pobłogosławić je, to znaczy powierzyć je Panu,
aby On sam był ich ochroną i wsparciem w różnych wydarzeniach dnia. Jakże ważne dla rodziny jest spotkanie
się na krótką chwilę modlitwy przed wspólnym spożyciem
posiłków, żeby podziękować Bogu za te dary i nauczyć się
dzielić tym, co otrzymaliśmy z najbardziej potrzebującymi.
Są to wszystko małe gesty, które jednak wyrażają wielką
rolę wychowawczą, jaką posiada rodzina.
Na zakończenie tej pielgrzymki Jezus powrócił do
Nazaretu i był poddany swoim rodzicom (por. Łk 2, 51).
Także ten obraz zawiera piękną naukę dla naszych rodzin.
Pielgrzymka bowiem nie kończy się po osiągnięciu celu,
jakim jest sanktuarium, ale kiedy wracamy do domu
i podejmujemy swoje codzienne życie, realizując owoce
duchowe przeżytego doświadczenia. Wiemy, co Jezus
wówczas uczynił. Zamiast powrócić do domu pozostał
w Jerozolimie w Świątyni, powodując wielkie cierpienie dla Maryi i Józefa, którzy go nie znaleźli. Zapewne
Jezus musiał przeprosić rodziców za ten swój „wybryk”.
Ewangelia o tym nie mówi, ale myślę, że możemy tak
przypuszczać. Ponadto pytanie Maryi przejawia pewien
wyrzut, uwidaczniając zaniepokojenie i lęk Jej i Józefa.
Wracając do domu, Jezus z pewnością wymienił z nimi
uściski, aby okazać swoją miłość i posłuszeństwo.
Niech w Roku Miłosierdzia każda rodzina chrześcijańska stanie się uprzywilejowanym miejscem, w którym
doświadczamy radości przebaczenia. Przebaczenie jest
istotą miłości, która potrafi zrozumieć błąd i go naprawić.
To w obrębie rodziny uczymy się przebaczenia, ponieważ
mamy pewność, że jesteśmy zrozumiani i wspierani
pomimo błędów, jakie mogliśmy popełnić.
Nie tracimy zaufania do rodziny! To wspaniałe, gdy
otwieramy serca jedni na drugich, niczego nie ukrywając.
Gdzie jest miłość, tam jest także zrozumienie i przebaczenie. Powierzam wam wszystkim, drogie rodziny, tę tak
ważną misję, której Kościół i świat potrzebują bardziej
niż kiedykolwiek.
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biskup włocławski
Życzenia Biskupa
Włocławskiego

na Boże Narodzenie 2015 r.

Drodzy Diecezjanie!
Wspominamy przyjście na świat Jezusa Chrystusa.
Ufam, że dla nikogo z nas nie są to „święta zimowe”
– jak z uporem usiłuje się to podpowiadać, pozbawiając je wymiaru religijnego. Narodzenie Pana to w tym
samym stopniu przeszłość, teraźniejszość i przyszłość:
wspomnienie Betlejem, rzeczywistość sakramentalna
i nadejście Chrystusa u kresu dziejów. Nasz Pan przyszedł, żeby zmieniać ludzką codzienność i zapewnić
pełnię szczęścia w przyszłości. Nie zawsze udaje się nam
nadawać teraźniejszości Chrystusowe oblicze; dlatego
potrzebujemy pamięci o narodzinach w Betlejem i nadziei dotyczącej przyszłości.
Boże Narodzenie niech stanie się źródłem ufności
płynącej z Bożego Miłosierdzia oraz zachęci w Roku Jubileuszu Chrztu Świętego do wytrwałej pracy prowadzącej
ku dobru. Silni wiarą, umocnieni nadzieją, z ufnością
patrzymy w rok 2016: „Jeżeli Bóg z nami, któż przeciwko
nam”? (Rz 8, 31).
Składam zatem Siostrom i Braciom, wierzącym w Chrystusa, moje serdeczne życzenia, by Nowonarodzony
znalazł sobie miejsce w „gospodzie” naszych serc! Przygotujmy je na wielkie Święto Młodych pod przewodnictwem Ojca Świętego Franciszka, gdy najpierw u nas,
podczas „Dni w Diecezji”, a potem w Krakowie, pod
hasłem Bożego Miłosierdzia będziemy przeżywać Światowy Dzień Młodzieży Kraków 2016 z udziałem tysięcy
młodych z całego świata! Niech nie braknie i naszej
młodzieży podczas tego święta wiary młodego Kościoła!
A narodzony w noc betlejemską miłosierny Pan niech
nam błogosławi na nadchodzący czas.
+Wiesław Mering, Biskup Włocławski
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Bóg bogaty w miłosierdzie
W niedzielę 13 XII 2015 r. Pasterz Diecezji zainaugurował Jubileuszowy Rok Miłosierdzia w naszej diecezji. Uroczystość rozpoczęła się w kościele pw. św. Jana Chrzciciela we Włocławku. Następnie procesja przeszła do bazyliki
katedralnej. Tutaj ks. bp Wiesław Mering otworzył „Bramę Miłosierdzia”, przewodniczył Eucharystii i wygłosił homilię.

Drodzy moi Bracia i Siostry!
Zaczyna się Rok Miłosierdzia. Kto dzisiaj miał okazję
oglądać przed południem transmisję z Watykanu pewnie poruszony był głębią, a równocześnie prostotą tych
obrzędów, które staraliśmy się naśladować rozpoczynając
naszą drogę ku katedrze od kościoła św. Jana. Ojciec Święty
Franciszek wyraźnie poruszony mówił o głębi i wielkości
Bożego Miłosierdzia i o tym, co ono znaczy dla nas. Myślę,
że bezbłędnie rozpoznał, czego potrzeba dzisiaj światu,
zwracając naszą uwagę właśnie na Miłosierdzie Pana.
Kiedy wchodziłem do katedry patrząc na zgromadzonych wiernych, pomyślałem sobie, że Bóg bardzo wyraźnie
daje nam znak, że najwięcej tego Miłosierdzia potrzebują
biskupi; jesteśmy w stu procentach obecni na tej uroczystości. Potrzebują go siostry, bo gdyby nie ich obecność
mielibyśmy dużo więcej przestrzeni do oddychania w katedrze, ale potrzebują go również niektórzy przynajmniej
prezbiterzy – to jest tak ważne wydarzenie, że wszyscy
powinni być dzisiaj tutaj. Jestem wdzięczny księżom proboszczom, którzy zostawili swoje parafie i chcieli uczestniczyć w tym wyjątkowej zupełnie rangi wydarzeniu.
Cieszę się, że są z nami również świeccy, bo to dowodzi,
że są ciągle serca wrażliwe, potrzebujące świadomości,
że Bóg człowiekowi nie tylko wybacza, ale że go podnosi
na jakby wyższy stopień istnienia właśnie dzięki temu, że
kieruje się w swoim istnieniu Miłosierdziem.
Nasz świat, ten nasz codzienny, dzisiaj oglądany w gazetach, tygodnikach, na ekranach, jest przecież głęboko
podzielony. Ale to nie wszystko: podzielone są, poranione,
nasze serca – to one wypełnione są wszystkimi grzechami
głównymi. Przygotowując moje rozważanie na dzisiaj,
postanowiłem zadać moim słuchaczom pytanie: czy umielibyśmy wymienić grzechy nazywane głównymi, które
przecież tak mocno wypełniają nasze życie i społeczne
i osobiste? Znamy je jeszcze? Kościół musi przypomnieć,
że chrześcijaństwo jest jedyną, bo prawdziwą, religią
oferującą światu nie przemoc, nie wojnę, nie zbrodnię, ale
Boga z nami, Emmanuela, Boga dla nas, Boga tak bliskiego
człowiekowi, jak nie akcentuje tego żadna inna religia:
Boga, który jest Ojcem, Bratem, Przyjacielem.
Trudno byłoby wybrać piękniejsze czytania na rozpoczęcie Jubileuszowego Roku Miłosierdzia. To słowo, które
dominuje dzisiaj – i u proroka Sofoniasza i w Liście św.
Pawła: radość, to wołanie „ciesz się Córo Syjonu!”. To
przecież my jesteśmy tą „Córą Syjonu”, Kościołem Świętym, który ma cieszyć się z tego, co ofiaruje mu w swojej
wielkoduszności i w swojej miłości Pan: to stąd to we-

zwanie! Sofoniasz jeszcze nie wiedział, o czym mówi
– pisał z Bożego natchnienia, pisał w konkretnym kontekście, kiedy sytuacja tej pierwszej Córy Syjonu Narodu
Wybranego stała się lepsza, korzystniejsza. Ale św. Paweł
pisząc do mieszkańców Filippi wiedział już doskonale
o czym pisze. Dlatego ta dzisiejsza niedziela na pamiątkę
tamtego zdania w Liście do Filipian, pierwszej parafii
w Europie, to tam Lidia – pierwsza Europejka – przyjęła
chrzest. Do nich pisze: „Gaudete semper in Domino” –
„Zawsze radujcie się w Panu!”. Dlaczego? Bo Pan blisko
jest! Nie można nie cieszyć się z obecności kogoś, kogo
się kocha. Jeżeli pytamy, skąd ta emfaza, skąd to napięcie w Liście św. Pawła, to znaczy, że nie przemyśleliśmy
jeszcze wszystkiego do końca. Dla człowieka, który kocha,
obecność kogoś kochanego jest źródłem największej na
ziemi satysfakcji i radości. Dlatego ten krzyk: „Zawsze
radujcie się w Panu!”, bo On jest blisko, On jest w Kościele, pośród nas, my jesteśmy tym Kościołem; to w tym
Kościele oferuje się nam wszystko, co dla naszego życia
najważniejsze: Miłosierdzie, przebaczenie, sakramenty,
Boże Słowo. Oto jest powód i przyczyna radości.
Ten czas Jubileuszowego Roku ma się stać wyjątkową okazją doświadczenia o Ojcu, o Bogu – pamiętamy
tytuł encykliki Jana Pawła II – bogatym w Miłosierdzie.
To też jest fragment z Listu św. Pawła pisanego tym
razem do Efezjan: „Bóg bogaty w Miłosierdzie”. A my
w tym Roku Miłosierdzia to mamy głosić, o tym mamy
świadczyć. Bóg uzdalnia nas przez przypomnienie tej
prawdy o Miłosierdziu do miłości, błogosławi wszelkim
naszym poczynaniom w tym zakresie. Nie przypominamy
tylko prawdy o Bożym Miłosierdziu procesją, otwarciem
bramy, drzwi, takim symbolicznym, ale bardzo pięknym,
w Rzymie, czy dzisiaj we wszystkich katedrach. Pyta jeden
z publicystów: „Ilu chrześcijan dzisiaj wierzy w prawdziwego Chrystusa? Ilu potworzyło sobie karykaturalne
Jego obrazy, potworzyło sobie całość, która niewiele ma
wspólnego z Jezusem występującym na kartach Ewangelii?”. Jesteśmy podzieleni, jesteśmy niezdolni do jedności,
ponieważ nie jednoczy nas głęboka, gotowa do ofiary,
do poświęcenia i wyrzeczenia wiara. Dawniej mówiono,
że są ludzie wierzący, ale niepraktykujący. Dzisiaj mówią
odwrotnie: są praktykujący, ale kiepsko wierzący, idący
w różnego rodzaju relatywizmy, w poprawność polityczną, chorą poprawność. Czytam w jednej z wypowiedzi, że
w Padwie ogłoszono, iż „w imię pokoju z muzułmanami
powinno się odstąpić od obchodów Bożego Narodzenia”. Zdrowe to? W Padwie, w mieście, gdzie spoczywa
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św. Antoni, franciszkanin. Zasługi franciszkanów
dla obchodów
świąt Bożego
Narodzenia są
przeogromne.
Może bym i nie
zacytował tej
wypowiedzi, gdyby jej autorem nie był ksiądz, a nawet
więcej…
Bóg bogaty w Miłosierdzie chce darzyć, chce obdarzać,
jest tak bogaty, że chce dawać, bo dowodem bogactwa
jest umiejętność dawania, chciwy nigdy nie ma dosyć,
nieustająco wytęża swój mózg, żeby zbierać, gromadzić.
Umiejętność dzielenia dowodzi prawdziwego bogactwa.
Dlatego Bóg jest bogaty w Miłosierdzie, bo On chce tym
Miłosierdziem nas obdarzyć, nas objąć, jeżeli tylko spełnimy pewne warunki. Najpierw warunek podstawowy:
nawrócenia. Mówi o tym Ojciec Święty w tekście, który
usłyszeliśmy rozpoczynając dzisiaj nasze uroczystości.
Konieczność nawrócenia, odwrócenia się od tego, co jest
w nas obiektywnie niegodziwe. Nic tu nowego! Nawrócenie jest centralnym tematem Pisma Świętego i Starego
i Nowego Testamentu. Chrześcijaństwo bez akcentu położonego na nawrócenie staje się zwykłą smętną karykaturą
samego siebie. Chrystus świadcząc Miłosierdzie – bo nikt
nie był tak jak On miłosierny – mówił jednak do ludzi:
„Idź i nie grzesz więcej!”, „Idź i sprzedaj co masz!” Wymagał zmiany, przemiany wewnętrznej. Nie ma niczego
tak smutnego, jak chrześcijanin, który wyobraża sobie
Boga jako dobrotliwego i bezsilnego wujaszka, którego
można oszukać, wprowadzić w błąd, który nie zraża się
grzechami człowieka. Przeciwnie – Boże Miłosierdzie wyciąga nas z grzechu i zła, pomaga wyjść z niego, podnosi
człowieka. Bóg czeka naszego nawrócenia jak ten ojciec
w Ewangelii: „Syn był jeszcze daleko” – zwróćmy uwagę
na to zdanie – ale już go zobaczył ojciec, bo on czekał,
wyglądał, spodziewał się powrotu dziecka. Ojciec kocha,
dlatego czeka. Wybiegł naprzeciw synowi, który uznał
zło, który wraca, który prosi o przebaczenie, ale który
też zmienia całe swoje życie. Nawrócenie zatem to jest
pierwszy z warunków korzystania w pełni z Miłosierdzia
Boga. Bóg oczekuje naszego uznania grzechu, nazwania
Go po imieniu, porzucenia zwłaszcza tego, co nam Boga
najbardziej w życiu zasłania, czyli zadufania w sobie.
Nauka o grzechu – mówią nam dzisiaj niektórzy – poniża
człowieka, pomniejsza go. Trzeba się zajmować tym, co
człowieka wywyższa, co zapewnia mu rozrywkę, zabawę.
Tymczasem Bóg kocha skruszonych grzeszników. Zakłamaniem człowieczym gardzi. Celnicy i nierządnice – mówił
Jezus – uprzedzą zadufanych w sobie, uczonych w Piśmie,
przywódców Izraela w drodze do królestwa Bożego.
Niektórzy, chcąc złudnie dodać sobie otuchy, mówią:
no, ale przecież nikogo nie zabiłem, nikogo nie okradłem,

nie podpaliłem, nie cudzołożyłem. Tyle, że grzech to jest
nie tylko to, grzech to jest przede wszystkim brak wiary,
nadziei i miłości, a wszystko inne, to są konkretne przejawy odwrócenia się od Boga i od człowieka. Ewangelia
bowiem – posłuchajcie Siostry i Bracia – zna człowieka,
który ani nie zabił, ani nie ukradł, ani nie podpalił, ani
nie cudzołożył, a jednak został na wieki odrzucony, nie
miał bowiem w sobie miłości. To był biblijny bogacz,
który zawiódł Boga zimnem, chłodem swojego serca.
Tylko widzenie siebie w prawdzie jest pomostem, który
powiedzie człowieka w stronę Miłosierdzia. Widzenie
w prawdzie to nic innego jak kierowanie się w życiu sumieniem. Słyszymy Jana Pawła II, który w czasie jednej
ze swojej pielgrzymek wołał, że Polska potrzebuje ludzi
sumienia. Mamy prawo różnić się poglądami, ale nie
musimy nienawidzić przecież siebie wzajemnie, dlatego że ten myśli tak, a tamten inaczej. „Potrzeba Polsce
ludzi sumienia” – tak wołał Święty Papież. Gdybyśmy
spróbowali wyobrazić sobie Jego pielgrzymkę dzisiaj, to
chyba to wołanie stałoby się jeszcze bardziej intensywne.
Nawrócenie, a więc widzenie siebie w prawdzie
i wreszcie powrót do Boga. Biblia ostrzega, że kto chce
siebie ocalić, nie ma szans na wieczną przyjaźń z Bogiem.
Można sobie wybierać poszczególne cechy Boga, takie
mamy tendencje. Jeden będzie akcentował tylko Boże
Miłosierdzie, inny tylko Bożą Miłość, inny sprawiedliwość. A przecież w Bogu wszystkie te cechy są złączone,
dlatego tak trudno nam do końca zrozumieć Jego istotę.
Bóg został nam objawiony przez Boga-Człowieka, żebyśmy nie gubili się w tych domysłach, w tych próbach
zrozumienia Jego głębi i Jego wielkości. Miłosierdzie
Boga – mówi papież Franciszek – ma twarz Jezusa: tego
Jezusa ukrzyżowanego, ale i tego Jezusa zmartwychwstałego, bo dopełniają się te wszystkie tajemnice w Jego
życiu, w Jego męce, w Jego cierpieniu i w Jego triumfie,
zmartwychwstaniu. Ewangeliści Jezusa zapisali Jego
nauki. Nie zostaliśmy zostawieni samym sobie, swoim
domysłom, nie musimy niczego wymyślać. Mamy tylko
sięgać, szukać, czytać. Pierwszy wielki nauczyciel Zachodu, św. Augustyn usłyszał: „Tolle et lege – bierz i czytaj”,
sięgaj do źródła, nie zapomnij o źródle.
Powrót do Boga to jest właśnie korzystanie z Bożego
Miłosierdzia. Ta możliwość, ta pewność jest fundamentem radości, o której dzisiaj słyszeliśmy w czytaniach i od
których rozpoczęliśmy nasze rozważania.
Zapytajmy samych siebie, tak jak pytali ci żołnierze
i celnicy św. Jana Chrzciciela w Ewangelii, kiedy stali
u początku przemiany swojego życia: „Co mamy czynić?”.
Co mamy czynić? Siebie pytamy, a powinniśmy zapytać
Jezusa. Tylko On może udzielić nam odpowiedzi, która
nie powiedzie nas na manowce. Święty Rok Miłosierdzia,
otwarte bramy, przypomnienie sakramentów chrztu, pokuty, łask, których źródłem jest Eucharystia, to wszystko
są źródła, które nieustannie musimy na nowo odkrywać
dla nas. Spróbujmy! Amen.
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kościół i świat

Zagadki Trzech Magów
Wcale nie znamy ich oryginalnych imion. Ewangelia
św. Mateusza – jedyna, która opowiada o Mędrcach –
nic o tym nie mówi. Dopiero daleko późniejsza tradycja
nadaje im imiona Kaspra, Melchiora i Baltazara, a potwierdzają to źródła pisane dopiero od IX w. Imiona nie
są jednak przypadkowe. Kasper to imię pochodzenia
prawdopodobnie perskiego i znaczy „wspaniały” lub
„dbający o swoją cześć”. Melchior jest imieniem pochodzenia hebrajskiego i znaczy mniej więcej: „król (czyli
Bóg) jest moją światłością”. Imię Baltazar wywodzi się
z tradycji babilońskiej i znaczy „niech Bel zachowa jego
życie”, gdzie pod imieniem Bel rozumie się boga Marduka.
Zatem już w samych imionach zostały przywołane trzy
tradycje: perska, hebrajska i babilońska, spotykające się
w miejscu narodzenia Chrystusa, który w ten sposób
symbolicznie objawił się wszystkim narodom.
Trzy znane nam dziś imiona królów pojawiły się po
raz pierwszy ok. roku 520 na mozaice zdobiącej kościół
San Apollinare Nuovo w Rawennie, która wówczas była
stolicą posiadłości bizantyńskich w Italii. Nad postaciami
umieszczono tam wyraźne napisy: Balthassar, Melchior,
Gaspar. Te imiona podaje później wielki teolog angielski,
Beda Czcigodny (675–735).
Jednak nazywano ich też inaczej. Koptowie w Egipcie
podawali dwanaście imion. Grecy nazywali magów:

Apellicon, Amerim i Serakin; Syryjczycy: Kagpha, Badalilma y Badadakharida; Etiopczycy: Ator, Sater y Paratoras.
Św. Mateusz nazwał ludzi, którzy przyszli ze Wschodu
oddać pokłon Jezusowi mianem magów (greckie magoi). Nie pisze o tym, że byli królami.
Początkowo nazywano ich więc magami. Jednak określenie to nabrało
ujemnego znaczenia. Magowie kojarzyli się z okultystycznymi praktykami, pogańskimi rytuałami. W starożytności magami określano w Persji,
Medii, Babilonii ludzi wykształconych,
zajmujących się nauką, będących
przeważnie doradcami monarchów.
Pełnili oni jednocześnie, podobnie
jak w starożytnym Egipcie, funkcje
kapłańskie. Dlatego w Polsce przyjęło
się określać ich mianem mędrców.
Wcale też nie wiadomo, czy Mędrców było trzech. To przeświadczenie
powstało daleko po narodzinach Jezusa, a potwierdza je dopiero Orygenes, żyjący na przełomie II i III wieku,
chrześcijański filozof i apologeta. Kim
właściwie byli: królami, magami, czy
mędrcami? Tradycja rozstrzygnęła
to około VI wieku. Nawiązując do
mesjańskiego Psalmu 72, mówiącego o królach Tarszisz, Szeby i Saby, „koronowała” Mędrców ze Wschodu
i przyjęła, że było ich trzech (o czym zdecydowała być
może bogata symbolika liczby trzy). Jednak odmienne
przekonanie rozwijało się na chrześcijańskim Wschodzie.
Św. Mateusz nie określił, ilu magów przybyło do Jezusa.
Na rysunkach w rzymskich katakumbach, w pierwszych
wiekach chrześcijaństwa, aż do IV w., przedstawiano ich
dwóch, trzech, czterech lub sześciu. W Syrii i Armenii
przyjęła się wówczas tradycja, że było ich dwunastu, co
miało symbolizować dwunastu Apostołów i dwanaście
plemion Izraela. Z kolei Kościół koptyjski w Egipcie uznał,
że było ich aż sześćdziesięciu.
Liczba „trzy” pojawiła się u Orygenesa (zm. ok. 251 r.)
w pierwszej ćwierci III w. Stwierdził on, że skoro były trzy
dary, to tylu musiało być również wręczających. W wieku
IV ten pogląd stopniowo wszędzie został przyjęty. W Syrii
mówiono o trzynastu mędrcach przy Jezusowym żłóbku.
Te rozbieżności nie przeszkodziły jednak – zwłaszcza
na Zachodzie – w rozwoju kultu trzech Króli, o czym
świadczą dedykowane im kościoły, ołtarze, a nawet przypisywane relikwie. W tym klimacie bujnie rozwijały się
legendy, że ochrzcił ich św. Tomasz, że zginęli śmiercią
męczeńską i że reprezentują trzy rasy, trzy części świata
oraz trzy okresy ludzkiego życia. I tak zadomowili się w
chrześcijańskiej kulturze, tak wysokiej, jak i niskiej. Stali
się postaciami symbolicznymi, choć nie kwestionuje się
ich historyczności.
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Św. Bazyli Wielki – teolog, mnich, pasterz
Św. Bazyli Wielki to jeden z trójki wielkich teologów, których nazywa się ojcami kapadockimi (Bazyli Wielki,
Grzegorz z Nazjanzu, Grzegorz z Nyssy). Wszyscy członkowie rodziny św. Bazylego dostąpili chwały ołtarzy: św. Makryna – jego babka, św. Bazyli i Emelia (Emilia) – rodzice, jego bracia – św. Grzegorz z Nyssy i św. Piotr z Sebasty,
oraz siostra – św. Makryna Młodsza. Jest to niewątpliwie ewenement w historii Kościoła.
Święty Bazyli urodził się ok. 330 r. w Cezarei Kapadockiej. Dzisiaj miejscowość ta nosi nazwę Kayseri.
Ojciec Bazylego był retorem i prowadził własną szkołę. Jego kolegą z ławy szkolnej był Julian, późniejszy
cesarz rzymski, zwany Apostatą. Po skończeniu szkoły
ojca udał się na dalsze studia do Konstantynopola,
a potem do Aten. W Atenach spotkał się ze
św. Grzegorzem z Nazjanzu, z którym
odtąd pozostawał w przyjaźni.
Chrzest przyjął w wieku 28 lat,
w 358 r.
Nieusatysfakcjonowany
swoim dotychczasowy życiem i sukcesami w latach
357–359 podróżował po
ośrodkach życia pustelniczego i mniszego na Wschodzie: Egipcie, Palestynie, Syrii
i Mezopotamii. Po powrocie
poświęcił się życiu zakonnemu: rozdał swoją majętność
ubogim i założył pustelnię
w Neocezarei nad rzeką Iris.
Niebawem przyłączył się do
niego św. Grzegorz z Nazjanzu. Razem sporządzili zestaw
najcenniejszych fragmentów
pism Orygenesa (Filokalia)
Tam Bazyli zaczął pisać swoje
Moralia i zarys Asceticon, czyli reguły bazyliańskiej, która
miała wielkie znaczenie dla
rozwoju życia zakonnego na
Wschodzie.
Z jego dzieł czerpali różni
prawodawcy starożytnego
monastycyzmu, a wśród nich
św. Benedykt, który uważał Bazylego za swego mistrza.
Św. Bazyli jest autorem wielu dzieł teologicznych,
w których wykładał zasady wiary i wskazywał na błędy
szerzącego się wówczas arianizmu. Opracował również
tekst liturgii mszalnej dla kościoła obrządku bizantyjskiego – tzw. Boska Liturgia Świętego Ojca naszego Bazylego
Wielkiego. Dzięki niemu lud pokochał i poznał także
Psalmy i modlił się nimi również w nocy. Napisał traktaty
Przeciw Eunomiuszowi, O Duchu Świętym.

W 364 r. przyjął święcenia kapłańskie z rąk św. Euzebiusza z Samosaty. W 370 r. został biskupem Cezarei i metropolitą Kapadocji. Jako biskup Cezarei odznaczał się troską
o sprawy duszpasterskie i charytatywne. Wybudował
schronisko dla pielgrzymów, dom starców i hospicjum,
zapewniające im opiekę i odpowiednie utrzymanie, tzw.
bazyliadę. Był człowiekiem odważnym. Znane
jest jego zarządzenie, gdy panował głód,
aby sprzedać część majątku kościelnego, a za uzyskane pieniądze zakupić
żywność dla najuboższych. Czuwał
nad wolnością Kościoła, przeciwstawiając się, w razie potrzeby
możnym, w obronie prawa do
wyznawania prawdziwej wiary.
Dla głębokiej wiedzy, wiary, a także autorytetu moralnego został
obdarzony przydomkiem Wielki.
Jako biskup św. Bazyli potrafił
gorliwie i odważnie przeciwstawiać się heretykom zaprzeczającym, że Jezus Chrystus jest
Bogiem jak Ojciec. Podobnie,
przeciwstawiał się tym, którzy
nie uznawali bóstwa Ducha
Świętego. Dlatego też Bazyli
jest jednym z wielkich Ojców
Kościoła, którzy sformułowali
naukę o Trójcy Świętej: jedyny
Bóg, właśnie dlatego, że jest
miłością, jest jednym Bogiem
w trzech Osobach, tworzących
najgłębszą jedność, jaka może
istnieć, Boską jedność.
Zmarł 1 stycznia 379 r. w wieku 50 lat. Jego relikwie, wkrótce
po jego śmierci, przeniesiono do
Konstantynopola wraz z relikwiami św. Grzegorza z Nazjanzu i św. Jana Chryzostoma. Obecnie znajdują się
w Bruges (Belgia), przewiezione tam przez Roberta II
(1093–1111).
Św. Bazyli doznaje w Kościele Wschodnim czci, jako
jeden z czterech wielkich Ojców Kościoła. Na 1600-lecie
śmierci św. Bazylego Jan Paweł II ogłosił List Apostolski
Patres Ecclesiae. Św. Bazyli jest patronem zakonu bazylianów i sióstr św. Krzyża.
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Chrzest Polski – wydarzenie wielkie i zagadkowe
Istnieją w życiu człowieka jak i większej zbiorowości wydarzenia brzemienne w skutki, które ukierunkowują
bieg historii narodu, wytyczają dziejowe szlaki na całe wieki i decydują o kształcie życia społecznego – nawet
po 1050 latach od ich zaistnienia. Właśnie Chrzest Polski, a właściwie chrzest przyjęty przez Mieszka I, był bez
wątpienia takim wiekopomnym aktem. Wprawdzie z tym wydarzeniem wiąże się wiele niewiadomych, takich
jak data, miejsce, szafarz oraz imię chrzestne księcia, to jednak decyzja władcy Polan o przyjęciu chrześcijaństwa
zaważyła na dziejach całego państwa, które przyszło mu współtworzyć.
Analizując poszczególne elementy tego wydarzenia
na pierwszy plan wysuwa się ustalenie daty
przyjęcia chrztu przez księcia i jego otoczenie.
Nie dysponujemy, niestety, żadnymi zapiskami manualnymi z okresu panowania
pierwszego historycznego władcy Polski.
Fakt przyjęcia przez niego chrztu nie
został odnotowany nawet w dziele
skrupulatnego saskiego kronikarza Widukinda. Jako pierwszy wspomniał to
wydarzenie pół wieku później biskup
merseburski Thietmar. Dziejopis ten
jednak notorycznie mylił termin owego
faktu: raz mówił o nim pod rokiem 966,
w innym zaś miejscu jako rok chrztu podawał 968 – w kontekście utworzenia biskupstwa w Poznaniu. W tej dziedzinie nie były
zgodne i późniejsze roczniki pochodzące z połowy XI
stulecia, które podając lakoniczną informację: Mesco dux
Poloniae baptizatur, umieszczały ją zarówno pod datą 966,
jak i alternatywnymi jej odpowiednikami: rok wcześniej
i rok później. Żmudna praca historyków-mediewistów, jak i mocno zakorzeniona w polskim
narodzie tradycja pozwoliły na określenie
terminu chrztu na rok 966. Odniesienie
się natomiast do praktyki chrzcielnej
Kościoła tamtych czasów umożliwiło wskazanie hipotetycznej daty
dziennej: najprawdopodobniej była
to Wielka Sobota, która wówczas
przypadła w dniu 14 kwietnia. Kierując się powyższymi ustaleniami
można dziś uznać datę 14 kwietnia
966 r. jako moment przyjęcia chrztu
świętego przez Mieszka I i jego najbliższych współpracowników.
Znacznie więcej problemu nastręcza
naukowcom ustalenie miejsca, w którym
pierwszy historyczny władca Polski mógł
przyjąć chrześcijaństwo. Należy wykluczyć hipotezy sprzed lat o dokonaniu chrztu poza granicami
suwerennego władztwa Mieszka: w Pradze lub Ratyzbonie. Współcześnie nie kwestionuje się już faktu, że

chrzest został przyjęty na terytorium państwa
Polan. Suponuje się jednak różne jego szczegółowe lokalizacje. W tym kontekście
historycy podają trzy miejsca: Gniezno,
Ostrów Lednicki lub Poznań. Badacze
dalekiej przeszłości przedstawiają
tu często wzajemnie się wykluczające hipotezy, które weryfikuje nie
tylko czas, ale przede wszystkim
pełniejsza analiza archeologiczna. Jaskrawym przykładem takich
naukowych zmagań może być fakt
odkrycia w Poznaniu i Wiślicy tzw.
mis chrzcielnych, które rzekomo
miały być wykorzystywane jako baptysteria (miejsca, gdzie udzielano chrztu).
Zwolennicy koncepcji „poznańskiej” ogłosili
przedwczesny triumf – wkrótce potem okazało
się, że owe „misy chrzcielne” nie stanowiły żadnych
baptysteriów, lecz były potężnymi basenami służącymi do urabiania zaprawy wapiennej, niezbędnej przy
wznoszeniu budowli murowanych. Ponieważ
z czasów Mieszka I nie pozostało wiele materialnych reliktów, świadczących o przyjęciu chrześcijaństwa (najczęściej są
to drobne dewocjonalia, jak np. niewielkie krzyżyki drewniane, metalowe lub bursztynowe), każde nowe
odkrycie archeologiczne urasta do
rangi sensacji i będzie powodować
kreowanie wciąż nowych hipotez.
Terytorium, którym rządził
pierwszy historyczny książę, nazywane było powszechnie „państwem gnieźnieńskim”, a więc swój
tytuł czerpało od najważniejszego
ośrodka owego księstwa – Gniezna.
Jeśli więc Gniezno stanowiło tak ważny gród, od którego całe państwo brało
swoją nazwę, wielce prawdopodobnym jest,
że to właśnie w nim Mieszko I kazał się ochrzcić, choć
wcześniej stanowiło ono centrum kultu pogańskiego.
Niezaprzeczalnym faktem, przyjmowanym dziś przez
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wszystkich historyków, są następstwa chrztu księcia
i jego dworu, które uzasadniają decyzję władcy i eksponują jego dalekowzroczność oraz ogromny zmysł
polityczny: to posunięcie przesądziło o wyborze wiary
wszystkich jego poddanych. Należało zatem zerwać –
oficjalnie i definitywnie – z dotychczasowymi kultami
pogańskimi, a do tego gród gnieźnieński idealnie się
nadawał. Chrzest wprowadzający młode państwo Polan
na arenę ogólnoeuropejską domagał się specjalnej oprawy, której mógł dostarczyć potężny i wyeksponowany
ośrodek, ulokowany na Wzgórzu Lecha.
Ważną przesłankę w tych rozważaniach stanowią
wreszcie osiągnięcia archeologiczne, o których zawsze trzeba
pamiętać. Z okresu Mieszka I
zachowały się m.in. relikty murowanych świątyń: poznańskiego kościoła przypałacowego pod
wezwaniem Najświętszej Marii
Panny, szczątki tamtejszej katedry oraz rotunda w Gnieźnie.
O ile pierwsze z wymienionych
mogły zaspakajać religijne potrzeby książęcej rodziny, jak i stanowić miejsce celebracji liturgii
biskupich, o tyle gnieźnieńska
rotunda mogła być wzniesiona
w celu ochrzczenia księcia.
Nie można wreszcie przemilczeć ostatniej zagadki: kto był
szafarzem sakramentu chrztu

księcia i jakie mu nadał
imię chrzestne? Przypuszczalnie był to duchowny, który przybył na
ziemie polskie wraz z Dobrawą (być może jako jej
kapelan). Czy był to Jordan – późniejszy biskup
poznański? Przypuszczenie to pozostaje w sferze
domysłów ze względu na
brak miarodajnych źródeł. Podobną tajemnicę
stanowi kwestia imienia
Mieszka, choć na ten temat niejeden już historyk
wysunął własną hipotezę (imię nadane zaraz
po urodzeniu, a może
w związku z postrzyżynami, czy też jako imię
chrzestne?). Te problemy
pozostają jednak drugorzędne w porównaniu ze
sprawami, o których była mowa wyżej.
Nie rozstrzygając wielu tych niewiadomych, należy
jednak skonstatować, iż Mieszko I, decydując się na przyjęcie chrześcijaństwa z Rzymu, wprowadził „państwo
gnieźnieńskie” na arenę państw europejskich, a rok 966
zapisał się jako oficjalny początek polskiej państwowości.
Dziedzictwo Mieszkowej decyzji trwa aż do czasów współczesnych: 50 lat temu przyczyniło się do odnowy duchowej
narodu, związanej z Wielką Nowenną i obchodami Millenium Chrztu Polski, a dziś staje się jedną z przesłanek
wizyty następcy św. Piotra na naszej polskiej ziemi.
ks. Zbigniew Gmurczyk
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Na drodze ku jedności
Dwunastą z kolei encykliką Jana Pawła II była traktująca o działalności ekumenicznej Ut unum sint (Aby byli
jedno) ogłoszona 25 maja 1995 roku. Był to kolejny dokument papieski podejmujący sprawę ekumenizmu. Spotkała się z dość powszechnym uznaniem wśród wyznawców: luteranizmu, anglikanizmu, starokatolicyzmu oraz
prawosławia. Zostało w niej podkreślone, że Kościół zmierza w stronę jedności.

Ut unum sint! Wezwanie do jedności chrześcijan,
rzucone tak stanowczo i z mocą ponowione przez Sobór
Watykański II, rozbrzmiewa coraz donioślej w sercach
wierzących, szczególnie w obliczu zbliżającego się roku
2000. Będzie on dla nich świętym Jubileuszem, pamiątką
Wcielenia Syna Bożego, który stał się człowiekiem, aby
zbawić człowieka (US, n. 1).
* * *
Chrystus wzywa wszystkich swoich uczniów do
jedności (US, n. 1).
* * *
Nie uchodzi niczyjej uwagi, że
wszystko to stanowi wyzwanie dla wierzących, którzy
muszą je przyjąć. Czyż mogliby bowiem uchylić się od
uczynienia z Bożą pomocą
wszystkiego, co możliwe,
aby obalić mury podziałów
i nieufności, aby przezwyciężyć przeszkody i uprzedzenia, które utrudniają głoszenie Ewangelii Zbawienia
przez Krzyż Jezusa, jedynego
Odkupiciela człowieka, każdego
człowieka? (US, n. 2).

* * *
Gdy chrześcijanie modlą się razem, wówczas cel, jakim jest zjednoczenie, wydaje się bliższy. Długa historia
chrześcijan, znaczona wielorakim rozbiciem, wydaje się
jakby układać na nowo, dążąc do Źródła swej jedności,
którym jest Jezus Chrystus. On jest „wczoraj i dziś, ten
sam także na wieki!” (Hbr 13, 8). We wspólnocie modlitwy Chrystus jest rzeczywiście obecny: modli się „w nas”,
„z nami” i „za nas”. On przewodzi sam naszej modlitwie
w tym Duchu Pocieszycielu, którego przyobiecał
i dał Kościołowi, kiedy go ustanowił w jego
pierwotnej jedności, jeszcze w jerozolimskim wieczerniku (US, n. 22).

* * *
Coraz częściej zdarza się, że
zwierzchnicy Wspólnot chrześcijańskich wypowiadają się
razem, w imię Chrystusa,
na temat ważnych problemów dotyczących powołania człowieka, wolności,
sprawiedliwości, pokoju,
przyszłości świata. Tak czyniąc, tworzą komunię opartą
na jednym z najważniejszych
elementów chrześcijańskiej misji:
element ten to przypominanie społeczeństwu, z należnym realizmem, woli
Bożej; przestrzeganie władz
* * *
Chrystus Pantokrator, mozaika z kopuły chóru,
i obywateli, by nie wchodziWiemy, że Kościół w swoklasztor św. Łukasza w Beocji (Grecja), pocz. XI w.
li na drogę, która mogłaby
jej ziemskiej wędrówce
prowadzić
do
łamania
praw
człowieka. Jest oczywiste
cierpiał i nadal będzie cierpieć na skutek sprzeciwów
—
i
dowodzi
tego
doświadczenie
— że w pewnych okoi prześladowań. Ale nadzieja, która go podtrzymuje,
jest niezłomna, podobnie jak niezniszczalna jest radość, licznościach wspólny głos chrześcijan oddziałuje silniej
niż głos odosobniony (US, n. 43).
płynąca z tej nadziei. Kościół został bowiem wzniesiony
na mocnej i trwałej opoce, którą jest Jezus Chrystus,
* * *
jego Pan (US, n. 4).
Życie społeczne i kulturalne stwarza rozległe możliwo* * *
ści współpracy ekumenicznej. Coraz częściej chrześcijanie
Każdy winien zatem nawrócić się bardziej radykalnie
stają w jednym szeregu, aby bronić ludzkiej godności,
na Ewangelię i nie tracąc nigdy z oczu zamysłu Bożego,
szerzyć dobro i pokój, wcielać zasady Ewangelii w życiu
winien zmienić swój sposób patrzenia. Dzięki ekumeni- społecznym, uobecniać chrześcijańskiego ducha w nauce
zmowi kontemplacja „wielkich dzieł Bożych” (mirabilia
i sztuce. Coraz ściślej współdziałają, gdy trzeba zaspoDei) wzbogaciła się o nowe przestrzenie, które skłaniają kajać potrzeby i leczyć rany naszej epoki: głód, klęski
do dziękczynienia Bogu w Trójcy Jedynemu (US, n. 15).
żywiołowe, niesprawiedliwość społeczną (US, n. 74).
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Akt pokuty
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 dziękczynieniu Panu Bogu jednoczy się cały Kościół. Dlatego kontynuujemy cykl
artykułów, które pomogą nam pogłębić znajomość znaczenia podstawowych pojęć, gestów i znaków liturgicznych.
Znak krzyża i pozdrowienie, które mają miejsce na
początku mszy świętej, wyrażają tajemnicę zgromadzenia będącego „duchową świątynią” i „świętym kapłaństwem” (1 P 2, 5). Ci, którzy tworzą „święte zwołanie”,
są jednak grzesznikami.
Uświadomienie sobie bliskości Pana
każe uznać własną niegodność. Podobnie Piotr: po cudownym połowie zostawia łódź i pełne sieci,
aby jak najszybciej znaleźć się
przy Jezusie, a gdy przypada
do Jego stóp, woła: „Odejdź
ode mnie, Panie, bo jestem
człowiek grzeszny” (Łk 5, 8).
Akt pokutny jest wyrazem
poczucia grzeszności, które
budzi się wraz z aktem wiary
w to, że Pan jest blisko.
Schemat aktu pokutnego
przedstawia się następująco:
zaproszenie, cisza, wyznanie, modlitwa przebaczenia. Po zachęcie kapłana
trwamy przez chwilę w ciszy, która ma pomóc w tym, byśmy akt pokuty uczynili własnym,
wewnętrznym. Nie jest to oczywiście czas na robienie
szczegółowego rachunku sumienia, jednak nie uciekamy
tu od osobistej odpowiedzialności za grzech, trzymając
się li tylko „mglistego” przekonania, że „wszyscy są winni”, że „każdy człowiek jest grzeszny”. Wyznając grzech,
mówimy o osobistej odpowiedzialności za popełnione
zło. Najlepiej wyraża tę myśl tradycyjna forma wyznania
grzechów, jaką jest spowiedź powszechna. Choć wypo-

wiadamy ją razem, każdy mówi we własnym imieniu,
w liczbie pojedynczej: „spowiadam się”, „zgrzeszyłem”. Tę
osobistą odpowiedzialność podkreśla też gest uderzenia
się w piersi, któremu towarzyszą słowa: „moja wina”.
Eucharystia jest spotkaniem w prawdzie.
Prawdą o człowieku jest jego grzech. Jak
pisze św. Jan: „Jeśli mówimy, że nie
mamy grzechu, to samych siebie
oszukujemy i nie ma w nas prawdy” (1 J 1, 8).
Jednak nie jest to jedyna
prawda, jaką akt pokutny
przypomina.
Ostatnia jego część to
modlitwa kapłana, który
w imieniu zgromadzenia
prosi, by Bóg się zmiłował.
Wyznaniu prawdy o grzeszności człowieka towarzyszy
wyznanie wiary w Boże miłosierdzie. Uznajemy grzech nie po
to, aby powiększać w sobie poczucie winy, lecz po to, by bardziej otworzyć
się na łaskę. Podejmujemy akt skruchy – czyli
kruszymy to, co w nas uniemożliwia działanie Boże,
a ważniejsze jest to, co Bóg zamierza uczynić, niż to,
jacy jesteśmy.
Aktem pokuty przygotowujemy się do przyjęcia Bożego działania – w słowie i w sakramentach. To działanie
nie następuje „automatycznie”, ale wymaga od nas
wewnętrznej dyspozycji, by dar ten przyjąć.
Źródło: www.archidiecezjalodz.pl

Czy wiesz, że...
Mszał podaje cztery formy aktu pokuty:
• Spowiadam się..., tzw. spowiedź powszechna, zawiera gest bicia się w piersi, który ma oznaczać budzenie
siebie samego celem opamiętania się, wyrażenia żalu i zmiany usposobienia.
• Zmiłuj się nad nami Panie... – wersety z Pisma Świętego recytowane na przemian przez kapłana i lud.
• Panie, który zostałeś posłany, aby uzdrowić skruszonych w sercu... – wezwania błagalne skierowane do
Chrystusa zaczerpnięte z pierwotnego sposobu odmawiania Kyrie eleison.
• Aspersja – pokropienie wodą święconą.
Akt pokuty opuszcza się, jeśli celebrację poprzedza inne działanie liturgiczne np. posypanie głów popiołem
w środę popielcową lub procesję, która ma miejsce przed rozpoczęciem liturgii, jak na przykład w czasie Mszy
rezurekcyjnej. Akt pokuty pomija się także, gdy podczas Mszy udzielany jest sakrament chrztu lub małżeństwa.
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z dziejów parafii
Biskup Krzysztof Antoni
Szembek
Nazywano go sancta anima co znaczy dosłownie
święta dusza. Nie gromadził pieniędzy, nie dbał o stroje
i wszystko, co miał, rozdał biednym. Gdy zabrakło
grosiwa, ofiarował im nawet srebra stołowe.
Sam zaś jadał na zwykłej zastawie rozstawionej na okiennicy, która niekiedy służyła mu za stół.
Urodził się w 1667 r. „we wsi Szczepanów w ziemi krakowskiej, która według podania była niegdyś własnością
rodziców św. Stanisława. Odebrawszy
w domu rodzinnym staranne wychowanie, wysłany został na Akademię Krakowską, a stamtąd udał się do Rzymu, gdzie się
z pilnością przykładał do nauk teologii, prawa
i historii”. Po powrocie do kraju został wyświęcony
na kapłana w 1692 r.
Był kanonikiem kilku kapituł. Wkrótce po święceniach
biskup Stanisław Dąbski dał mu kanonię kujawską. 2 III
1699 r. po rezygnacji swego krewnego, Ludwika Szembeka otrzymał po nim godność kanonika przemyskiego.
W r. 1703 biskup warmiński Załuski dał mu kanonię
warmińską, a Stanisław Szembek zostawszy prymasem,
udzielił Krzysztofowi prowizji na kanonię gnieźnieńską,
w której instalował się 25 kwietnia 1708 r. W marcu
1711 r. Krzysztof Szembek został kanonikiem warszawskim i prawie równocześnie otrzymał prezentę królewską
na proboszcza kapituły warmińskiej.
Z nadania Augusta II w 1708 r. został opatem komendatariuszem benedyktynów w Mogilnie. Od 1739 r. był
jednym z ostatnich opatów komendataryjnych benedyktynów tynieckich. Opactwo to zwyczajnie oddawano
prymasom. Autor rękopiśmiennej kontynuacji dodanej
do katalogu opatów tynieckich St. Szczygielskiego w „Tinecji” sławi Szembeka za to, że był łagodny, w rozmowie
wesoły, otwarty w podejściu, że rządził łaskawością,
a nie sprawiedliwością, że miał charakter nacechowany
ojcowską miłością, przez co na zawsze pozyskał sobie
serca wszystkich.
Wreszcie zgodnie ze zwyczajem panującym w ówczesnej Polsce Krzysztof Antoni Szembek był biskupem
kolejno kilku diecezji: w 1710 r. został biskupem inflanckim po śmierci bp. Teodora Wolfa. Sakrę biskupią
przyjął 15 września 1711 r. Pięć lat później 15 lutego
1716 r. otrzymał nominację królewską na biskupstwo poznańskie. Wybór kapituły nastąpił 16 marca tegoż roku,

a ingres odbył 29 sierpnia 1717 r. Już 30 października
1719 r. przeniósł się na biskupstwo kujawskie, a w 1739 r.
został arcybiskupem gnieźnieńskim, prymasem Polski.
* * *
Krzysztof Antoni Szembek zanim sięgnął po najwyższe zaszczyty w pierwszych latach kapłaństwa „przyjął
probostwo w miejscu rodzinnym, w Szczepanowie, który
się wsławił jego pasterstwem. Był bowiem prawdziwym ojcem i opiekunem swoich owieczek, żyjąc z nimi
jak z dziećmi. Sam wstępował do brudnych chat,
z których nie wychodziła choroba, z pociechą,
pomocą religijną i materialną. Spowiadał
gorliwie i nauczał, nie dając się wyręczyć
wikariuszowi, aby uwagi i pieczy jego
nie uszła żadna owieczka. Wzniósł
przy kościele szpital dla niedołężnych starców, a do domu swego
garnął ubogich i nędznych, aby ich
nakarmić i przyodziać, nawet aptekę
dla nich założył. Nawracał gorliwie
żydów, lubo bez skutku. Kościół swój
utrzymywał we wzorowej czystości,
opatrzył w sprzęty potrzebne i aparaty.
Dla młodzieży założył szkołę, w której sam
często nauczał. Skromny, cichy i głęboko pobożny, nie marzył o wyniesieniu i godnościach, i byłby
zapewne na zawsze pozostał w parafii, gdyby go krewni
stamtąd nie byli wydobyli”.
* * *
Biskupstwo inflanckie, które w 1710 r. otrzymał Szembek to właściwie dwie diecezje, kurlandzka i piltyńska,
które w 1685 r. Innocenty XI połączył w tzw. diecezję inflancką. Nie posiadała ona rezydencji biskupiej, w 1701 r.
katedra znajdowała się w Dyneburgu. Biskupstwo to było
trudne, niemal misyjne. Bp Szembek „pilnie pracował
nad uregulowaniem stosunków w diecezji swojej, zaniedbanej, opuszczonej, na różne złe wpływy wystawionej”.
„Zajął się bardzo gorliwie odzyskaniem uposażenia biskupstwa i wydobywał z zapomnienia sprawę biskupstwa piltyńskiego… Uzyskał po trzyletniej usilnej pracy
reskrypt królewski do księcia kurlandzkiego i szlachty
oraz posiadaczy dóbr biskupich w Dongaugen, za których
ustąpienie sam z własnej kieszeni ofiarował 30 000 zł
do wydania tych dóbr. Tak samo wywindykował inne
dobra i fundusze swojego biskupstwa z rąk pruskich
i duńskich, które po największej części znajdowały się
w rękach ludzi świeckich i dysydentów. Diecezja inflancka z dawną piltyńską na pograniczu katolicyzmu
leżąca, była nadzwyczaj rozległa, bo obejmowała całe
Inflanty, Estonię, Ingrię i nie miała ściśle oznaczonych
granic. Do uporządkowania jej pomogła Szembekowi
znajomość i duże względy Piotra Wielkiego, który mu
pozwolił osadzać duchownych katolickich w nowo założonym Petersburgu i jego okolicy, wysłać misjonarzy
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na Syberię dla nawracania plemion pogańskich, lecz do
niego nie przyszło, bo biskup nie miał do tego posłannictwa ani księży, ani środków materialnych, ani czasu,
będąc związany sprawami publicznymi i obowiązkami
pasterskimi w części rozległej diecezji swojej leżącej
w granicach Rzeczypospolitej, którą zwiedzał pilnie,
słowo Boże głosił, misje po różnych miejscach swoim
kosztem urządził, sprowadziwszy misjonarzy, wskutek
czego wielu dysydentów się nawróciło, ale lud prosty
wielce zaniedbany moralnie, widocznie dźwigać się
począł, za co senat publicznie gorliwemu biskupowi
składał podziękowanie. W Lehnen zbudował dla siebie
i następców swoich rezydencję, której dotąd nie miał”.
W 1716 r. król powierzył Szembekowi misję politycznej
w Wiedniu i przeniósł go na biskupstwo poznańskie po
śmierci bp. Bartłomieja Tarły. Na początku następnego
roku kapituła poznańska dokonała kanonicznego wyboru
nowego biskupa, a Klemens XI ją zatwierdził.
Głównym dziełem jego przeszło dwuletnich rządów
diecezją poznańską było przygotowanie synodu diecezjalnego, który przeprowadził w kolegiacie św. Jana
w Warszawie w ostatnich dniach lutego 1720 r. już jako
biskup-nominat następnej z kolei diecezji kujawskiej. Ze
studium postanowień tego synodu wynika wielka troska
biskupa o seminaria duchowne w Poznaniu i Warszawie.

Nie mniej troskliwy okazał się o dom dla księży emerytów,
o szpitale i domy dla ubogich.
W 1720 r. odbył ingres do katedry włocławskiej. I tutaj
był niezmordowany w spełnianiu swych obowiązków.
„Dbały o zbawienie dusz sobie powierzonych. Poszczególne parafie pilnie wizytował, sam do ludu przemawiał,
prostaczków pouczał, do konfesjonału zasiadał, nad
porządkiem nabożeństwa, porządkiem domów Bożych,
czystością obyczajów i karnością gorliwie czuwał. Szczególnie zaś okazywał się gorliwy w obronie wiary i utrzymaniu jej czystości”.
3 sierpnia 1721 r. zmarł prymas Stanisław Szembek,
stryjeczny brat Krzysztofa. Jako biskup kujawski miał
pewne uprawnienia polityczne. W tej sytuacji bp Szembek wystarał się u Augusta Mocnego o tytuł wiceprymasa, którego dotychczas w Polsce nie znano. Faktycznie,
zanim zamianowano nowego arcybiskupa gnieźnieńskiego w osobie Teodora Potockiego, biskup kujawski
spełniał jego funkcje.
* * *
12 stycznia 1739 r. bp Szembek został wybrany prymasem przez króla Augusta II. 22 czerwca tegoż roku przeniósł się na stolicę prymasowską. Miał wtedy przeszło
70 lat. Zajęty sprawami politycznymi dopiero 30 kwietnia
1741 r. odbył uroczysty ingres do Gniezna. Najczęściej
przebywał w Skierniewicach i Łowiczu. Był szczególnie
życzliwy pijarom w Łowiczu i jako „przyjaciel światła” oddał im probostwo w Radziejowie fundując tam klasztor.
Sprawy kościoła gnieźnieńskiego załatwiał korespondencyjnie przez swój konsystorz i kapitułę.
Popierał sprawę kanonizacji bł. Bogumiła i w tym celu
sprowadził do siebie z Krakowa ks. Stanisława Mamczyńskiego, który był zaangażowany w proces kanonizacyjny
Jana Kantego.
* * *
Zmarł w Łowiczu 6 lipca 1748 r. Został pochowany
w ówczesnej kolegiacie łowickiej, a w kościele pijarów
w Łowiczu kazał pochować swoje serce.
* * *
Jako biskup zawsze wykazywał wielką troskę o kościoły. Sam na nie łożył z własnych funduszów, wyposażał,
przyozdabiał.

Płyta nagrobna bp. Krzysztofa Antoniego Szembeka, katedra w Łowiczu

* * *
Uderzającą cechą tego prymasa było umiłowanie biednych. Cnota ta różni go bardzo od wielu innych hierarchów
wieku oświecenia, a tak bardzo zbliża do wielkiego Rodaka
ze Szczepanowa, św. Stanisława, „Kto go znał bliżej, wiedział, że dochody swoje kościelne uważał za własność
kościoła i ubogich. Dawał hojnie i obficie tak na potrzeby
pierwszego, jako i na ulżenie nędzy drugich, nie pytając,
czy mu coś na konieczne potrzeby życia zostanie. Toteż
pozostałość jego po śmierci była bardzo skromna”.
UH (na podstawie: www.bazylikaszczepanow.pl)
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Stemmata w najstarszej zachowanej rubryceli włocławskiej (cz. 2)
Badając stare druki związane z diecezją włocławską pod kątem zamieszczonej w nich ikonografii, raz za razem
można natrafić na różne niespodzianki. Ciekawym tematem w tych poszukiwaniach są stemmata, obecne w wielu
drukach z XVI i XVII, a także XVIII wieku. Mogą one wzbogacić znaną dotychczas ikonografię związaną z naszą
diecezją, szczególnie o artefakty powiązane z jej biskupami.
Rubryceli, którą zajmiemy się w tym szkicu nie ma mu tytułów (oczywiście po łac.): C.A. S. D. G. E. V. & P., co
odczytujemy po polsku, jako: Krzysztof Antoni Szembek
w miejscowych zbiorach, jest ona starsza od wspoBogu Dzięki Biskup Włocławski i Pomorza. Poniżej herbu
mnianego Directorium z 1741 r. o siedem lat i nie była
znajduje się łac. panegiryk, sześciowierszowy epigram.
zapewne znana ks. Librowskiemu. Nie notuje jej wszakCałość tej kompozycji, to jest: tytuł, wizerunek herbu
że monumentalna bibliografia Estreichera, czy inne
i epigram, nazywają się w emblematologii stemmatem.
dawniejsze wykazy starych druków. Zachowała się ona
W omawianej rubryceli znalazł się on na recto strojako unikat w zbiorach Biblioteki Zakładu Narodowego
ny tytułowej, a nie jak zwykle na jej odwrocie (verso),
im. Ossolińskich we Wrocławiu (sygn. XVIII 4931). Od
gdyż w drukach kościelnych i innych urzędowych herby
niedawna jest powszechnie dostępna w wersji cyfrowej
w Internecie na stronie Dolnośląskiej Biblioteki Cyfrowej: umieszczano zazwyczaj na pierwszej stronie.
Opis całego stemmatu wypada rozpocząć od herhttp://www.dbc.wroc.pl/publication/30263. „Rubrybu. Ród Szembeków, którego znamienitym przedstacela dla diecezji włocławskiej i Pomorza na 1734 rok”,
wicielem był bp Krzysztof
bo o niej mowa, powstała
A. Szembek, posługiwał się
z inicjatywy biskupa Krzyszherbem własnym o nazwie
tofa Antoniego Szembeka
Szembek. Jest to stosunko(1667–1748), sprawującewo nowy herb szlachecki
go urząd biskupa włocławpochodzący z nobilitacji
skiego w latach 1719–1739.
z XVI lub XVII w., znany
Nie znamy miejsca druku
głównie, jako herb rodzii drukarza tego kalendarza,
ny Szembeków. Jego opis
gdyż nie podano w nim
zgodnie z tradycyjnymi
tych informacji. Skrócony
zasadami heraldyki brzmi
opis bibliograficzny wygląnastępująco: tarcza dzieloda następująco: Rubricella
na skosem złotym, na któDioecesis Vladislaviensis &
rym trzy róże czerwone, na
Pomeraniae Iuxta Rub[ripola błękitne i czerwone,
cas] Gen[erales] Brev[iari]
w których po kozie skaczą& Miss[alis] Rom[ani] ac
cej srebrnej. Natomiast,
Decr[etum] S. R. Cong[rewspółczesny biskupowi
gationis] ad annum DoSzembekowi, heraldyk Kamini M DCC XXXIV [b.m.r.
sper Niesiecki, opisuje go
wyd.] [1733], 8°, k. nlb. 26.,
tak: „Na pasie na ukos z leegzemplarz interfoliowany,
wego boku tarczy na dół
zawierający liczne łac. noty
na prawy bok idącym, trzy
rękopiśmienne. Pośrodku
róże, jedna podle drugiej,
strony tytułowej, widnieje
czerwone wszystkie w żółodbity w technice drzewotem polu być powinny, tym
rytu podłużnego, oficjalny
kształtem jako pospolicie
herb biskupa Szembeka
widzieć w herbie Doliwa,
z nadpisanym u góry skrónad tym pasem powinno
conym „tytułem”: In S. =
być pole tarczy niebieskie,
(In stemma; pol. Na herb).
w którym koza zapędzona
Wizerunek herbu jest otojak do biegu w lewą stronę,
czony inicjałami imienia
Strona
tytułowa
„rubryceli
włocławskiej”
na
1734
r.
takoż koza i pod pasem, ale
biskupa i przysługujących

15
już w polu krwawem”. Ponieważ prezentowany herb
jest herbem biskupim, pozostałe jego elementy, klejnot
i labry, zostały przystosowane do godności hierarchy.
Stąd widzimy na nim infułę biskupią, pastorał i kapelusz
kościelny z tzw. chwostami (fiocci). Pastorał podobnie
jak infuła jest znakiem godności i jurysdykcji biskupiej
oraz rządów pasterza nad wiernymi. Kapelusz kościelny,
pochodzący od kapelusza pielgrzymiego, jest najczęściej
używaną zewnętrzną ozdobą herbów kościelnych. Jest
on używany głównie do wskazania stopnia godności
hierarchicznej. Zwisające z niego sznury z pomponami,
chwosty – tu sześć po każdej stronie, oznaczają biskupa. Gdyby rycina była barwna, zarówno kapelusz, jak
i chwosty byłyby zielone. Zwieńczeniem tarczy herbowej
o barokowym kształcie, jest korona ozdobiona pawimi
piórami. Jest to element, wskazujący na arystokratyczne
pochodzenie, pomijany zwyczajowo (przez skromność)
w herbach biskupich.
Czas zająć się łacińskim tekstem umieszczonym wokół
i pod herbem. W rozwinięciu i zmodernizowanej pisowni
wygląda on następująco:
In stemma Christophori Antonii Szembek, Dei Gratia
episcopi Vloclaviensis et Pomeraniae
Cur tua sic fugiunt laudes animalia, praesul,
Lechia, quae rubis ornat et ipsa rosis?
Currant, quo placuit, gressus sub sidera forment,
Ne Lachesis pulchras falx metat atra rosas!
Lechia ver celebrat, quod singula spargit odorem,
Vernans perpetuo et tempus habere refer.
Co można przetłumaczyć jako:
Na herb Krzysztofa Antoniego Szembeka, z Bożej Łaski
biskupa włocławskiego i Pomorza.
Czemuż, biskupie, twa zwierzyna umyka przed pochwałami,
chociaż ziemia lechicka osobiście przyozdabia ją różami?
A, niech bieży, gdzie jej się podoba, niech błąka się
pod gwizdami,
by tylko ponury sierp Lachesis nie ściął tych pięknych
róż!
To, co lechicka wiosna wysławia i jako wyjątkowe
skrapia wonnościami,
Spraw, by czas zachował kwitnące na wieczność!

Utwór ten nie wykazuje wprawdzie szczególnych cech
artystycznych, ale jak najbardziej wpisuje się w konwencję układania wierszy na herby. Cały koncept epigramu
opiera się w nim na odwołaniu do figur heraldycznych
i ma za zadanie w korzystnym świetle stawiać adresata
kompozycji, to jest biskupa Krzysztofa Antoniego Szembeka. Warte podkreślenia jest to, że utwór ma formę
apostrofy, a podmiot liryczny zwraca się bezpośrednio
do samego biskupa. Jest to jednak zabieg mieszczący się
w ówczesnej konwencji epigramatycznej.
Zaprezentowane tłumaczenie, autorstwa Pana Bartłomieja Czarskiego z Biblioteki Narodowej w Warszawie, któremu w tym miejscu jeszcze raz dziękujemy za
życzliwość i poświęcony czas, wymaga kilku wyjaśnień
i komentarza. I tak fraza: zwierzyna umyka przed pochwałami – wskazuje na heraldyczne kozy widoczne w godle
Szembek. Pełnią tu one funkcję metonimii (figury retorycznej) i oznaczają samego biskupa, który jest skromny
i stroni od pochwał. Natomiast przywołana Lachesis – to
grecka bogini Mojra, jedna z trzech sióstr, personifikacji
ludzkiego losu. W mitologii rzymskiej identyfikowano
je z Parkami. Według jednej z popularniejszych wersji,
Lachesis przędła nić życia, której przecięcie oznaczało
śmierć. Stąd też w wierszu jej atrybutem jest sierp, który
mógłby ściąć heraldyczne róże z godła Szembeka. Trochę
kłopotu sprawia ostatni wers i ostatni wyraz. Chodzi
o łac. wyraz refer (tłumaczony tu na język polski jako
spraw, odwzajemniać), który trudno daje się wpasować
do składni zdania. Jeśli w druku nie ma błędu zecerskiego
i faktycznie mamy do czynienia z imperatiwem, to musi
odnosić się on do biskupa Szembeka, który wcześniej
został przywołany w formie wokatiwu w pierwszym
wersie (praesul). W każdym razie składnia jest w tej
wersji niejasna i możliwe, że powinno być refert (pol.:
zależy na tym, chodzi o to).
Nie sposób na koniec tego szkicu heraldyczno-literackiego wspomnieć, że obecnie najbardziej widomym
znakiem po Krzysztofie Antonim Szembeku, biskupie
inflandzkim, poznańskim, włocławskim, a następnie
arcybiskupie gnieźnieńskim (prymasie), jest wzniesiony
jego staraniem w latach 1632–1736, w pobliżu katedry
włocławskiej pałac, w którym dziś mieści się Muzeum
Diecezjalne.
Piotr Pawłowski

Czy wiesz, że...
Rok liturgiczny w Kościele to wspomnienie zbawczego misterium Jezusa Chrystusa w ciągu jednego roku
kalendarzowego? Rozpoczyna się w on pierwszą niedzielę Adwentu, która przypada między 27 listopada
a 3 grudnia. W trakcie jednego roku przekazywana jest cała historia zbawienia, opisana na kartach Pisma
Świętego. Kolejno odsłaniane jest całe Misterium Chrystusa: oczekiwanie, zwiastowanie, narodzenie, działalność, śmierć, zmartwychwstanie.
Każdy dzień w kalendarzu jest dniem liturgicznym i trwa od północy do północy. Obchód niedzieli i uroczystości rozpoczyna się wieczorem dnia poprzedniego.
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kalendarz liturgiczny
Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki
Maryi – 1 I
Czytanie I (Lb 6, 22–27)
Księga Liczb – nazywana tak, ponieważ zawiera spis
plemion Izraela, które wyszły z Egiptu i są w drodze do
Ziemi Obiecanej – znana jest w tradycji religijnej Izraela
jako „Księga pustyni”. W całości księga ta prezentuje się
jako zbiór tekstów prawnych, które rządzą życiem religijnym i społecznym ludu biblijnego, a jednocześnie zawiera
opis tego, co dokonało się w czasie wędrówki Izraela,
zanim wszedł do Ziemi Obiecanej. Krótki fragment proponowany jako pierwsze czytanie zawiera bardzo dawną
formułę błogosławieństwa. W Biblii błogosławieństwo
jest przede wszystkim znakiem obecności Boga w świecie
oraz skuteczności Jego działania w stosunku do człowieka. Szukanie oblicza Boga (w Biblii jest to jeden ze
sposobów określenia samego Boga) jest ideałem wierzącego Izraelity. Ta prośba skierowana do Boga stawała
się bardziej intensywna przede wszystkim w chwilach
udręki, niebezpieczeństwa i szczególnych trudności,
kiedy sądzono, że Bóg, „ukrył” swe oblicze i opuścił swój
lud (zob. Ps 30, 8; 44, 25; 104, 29). Hebrajski termin
šalòm – oddawany prawie zawsze przez „pokój” – posiada szersze i bogatsze znaczenie. Oznacza on dobre
samopoczucie, dobrobyt, zdrowie, obfitość, pełnię życia.
Przede wszystkim odsyła do epoki mesjańskiej, kiedy
to każde pragnienie człowieka zostanie spełnione prze
Posłanego do Boga.

Czytanie II (Ga 4, 4–7)
W tekstach żydowskich jest często mowa o wypełnieniu się wyznaczonego czasu, co miało stanowić uznanie
doskonałej mądrości Bożej, która włada ludzkimi dziejami. Paweł porównuje owo wypełnienie się czasu do
momentu, w którym chłopiec osiąga wiek dojrzały i jest
uważany za dorosłego (około trzynastego lub czternastego roku życia). Określenie „zrodzony pod Prawem”
oznacza, że Jezus był zobligowany do przestrzegania
Prawa Mojżesza. Czasownik exapostellein w sformułowaniu „zesłał Bóg Syna swego” nabrał we wczesnym
Kościele szczególnego religijnego znaczenia: „wysłać
kogoś na służbę królestwa, wyposażywszy go w autorytet
ugruntowany w Bogu”. „Posłanie” ma charakter funkcjonalny, wyjaśniający misję Syna. Słowo genomenon
„zrodzony z niewiasty”, użyte w aoryście, wskazuje na
przyjęcie natury ludzkiej dla wypełnienia misji. Słowa
te zostały zaczerpnięte ze Starego Testamentu (Hi 14, 1;
15, 14; 25, 4; por. 1 QH 13, 14). Zrodzony z niewiasty
Jezus podporządkował się Prawu, przyjmując obrzezanie

i stając się zdolnym do wzięcia na siebie przekleństwa.
Aby jednak Galaci nie wyciągnęli z tego niewłaściwego
wniosku, Paweł nie wspomina o obrzezaniu Jezusa.
Rzymska adopcja wymagała świadków – funkcję tę spełnia tutaj Duch Święty. Jest naturalne, że Duch powinien
składać świadectwo, bowiem w judaizmie traktowano
Ducha jako Tego, który udziela natchnienia prorokom.
Tutaj Duch inspiruje wierzących i przemawia do nich
tak jak kiedyś przemawiał do proroków, by przypominać
im o ich powołaniu dzieci Bożych. „Abba” to aramejskie
„tatuś” — słowo wyrażające szczególną bliskość, rzadko
(jeśli w ogóle) stosowane w judaizmie jako forma bezpośredniego zwracania się do Boga.

Ewangelia (Łk 2, 16–21)
Komentatorzy zgodnie podkreślają, że słowa: „Maryja zachowywała wszystkie te sprawy i rozważała je
w swoim sercu” są sednem tego krótkiego fragmentu. Czasownik „rozważać” tłumaczy tylko częściowo
odpowiadający mu grecki termin synbállein, którego
pierwotne znaczenie jest bardziej kompletne: „kłaść
razem”, „zestawiać”, „konfrontować”. Maryja w swojej
wędrówce wiary konfrontuje wydarzenia i osoby dzieciństwa z osobami i wydarzeniami z dorosłego życia Jej
Syna. W tych faktach i wydarzeniach widzi już antycypację tego, co będzie miało miejsce w trakcie misji Jezusa.
W przybyciu pasterzy, uważanych przez oficjalną religię
za „nieczystych” ze względu na nieustanny kontakt ze
zwierzętami, Maryja widzi już radosne przyjęcie, jakie
Jezus zgotuje grzesznikom, celnikom i i wszystkim osobom odsuniętym na margines.

2 niedziela po Narodzeniu Pańskim
– 3 I
Czytanie I (Syr 24, 1–2.8–12)
Hymn do mądrości przerywa tok rozważań Syracha,
który z upodobaniem zatrzymuje się nad drobnymi
normami codziennej mądrości, rozumianej jako zachowanie człowieka. Autor przebiega myślą historię
zbawienia, aby uchwycić w niej rolę, jaką Bóg wyznaczył
mądrości. Pojawia się ona przede wszystkim w stworzeniu, gdzie spełnia tę samą rolę, co słowo stwórcze Boga.
Następnie ukazuje się w historii ludu biblijnego, który
Bóg wybrał na mieszkanie. Wyrażenie „rozbić namiot”
przywodzi na pamięć okres pobytu na pustyni, kiedy to
spotkana Boga z Mojżeszem miały miejsce w Namiocie
Spotkania. Ponadto namiot w tekstach judaizmu oznaczał obecność Boga. Termin šekinàh, „namiot”, niekiedy
określał samego Boga. „Słup z obłoku” nawiązuje do
ukazywania się Boga w czasie wędrówki przez pustynię. Przez to przypomnienie Syrach chce powiedzieć,
że całe życie człowieka powinno toczyć się w świetle
nauki mądrości.
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Czytanie II (Ef 1, 3–6.15–18)
Wersety 15–18 zachęcają, aby prosić o dar tej mądrości, która jest przewodnikiem w życiu. Podobnie jak
pobożni Żydzi, pobożni chrześcijanie mieli wyznaczony
czas na codzienną modlitwę. Wielu religijnych Żydów
modliło się kilka godzin dziennie; jeśli Paweł podtrzymywał ten zwyczaj, to nic dziwnego, że mógł się modlić za Kościoły, które założył. Żydzi często modlili się
o „światłe oczy” otwarte na Boże Słowo (Ps 119, 18)
lub inne sprawy natury duchowej (2 Krl 6, 17). Modlitwa prowadzi do głębszego poznania tajemnicy Boga
oraz do egzystencji coraz bardziej zgodnej ze słowami
Jezusa. Grecki zwrot „na wyżynach niebieskich” (en tois
apouraniois) można również tłumaczyć jako „wśród istot
niebieskich”; przestrzenne znaczenie, które posiada on
w innych fragmentach Ef (1, 20; 2, 6; 3, 10; 6, 12) sugeruje, że i tutaj wskazano na pewną lokalizację. Fraza ta jest
charakterystyczna dla Ef, wprowadzając temat jedności
dwóch światów: niebieskiego i ziemskiego. Motyw ludu
wybranego przez Boga został zaczerpnięty ze ST (np.
Pwt 14, 2) i szeroko rozwinięty w przedchrześcijańskim
judaizmie. We wspólnocie z Qumran wymaganie braku
wszelkiej fizycznej skazy motywowano następująco:
„z powodu obecności aniołów w zgromadzeniu” (1 QSa 2,
8–9). Takie myślenie jest pokrewne myśli Ef, gdzie również
podkreśla się zaangażowanie Kościoła w rzeczywistość
niebieską (2, 6; 3, 10).

Ewangelia (J 1, 1–18)
Bogactwo i głębia treści przyczyniły się do określenia
czwartej Ewangelii mianem „Ewangelii duchowej”. Tej
definicji nie należy rozumieć jako przeciwstawienie dla
historyczności faktów, które naznaczyły egzystencję
i misję Jezusa. W ten sposób można lepiej zrozumieć
takie pojęcia, jak „światłość”, „ciemność”, „życie”, które
w tym tekście wielokrotnie się powtarzają. W języku
symbolicznym światłość jest środowiskiem Boga, jest
obrazem zbawienia. Przeciwstawia się jej ciemność,
która wyobraża świat i człowieka pogrążonych w grzechu, śmierci. Od człowieka w każdym czasie wymaga się,
aby dokonał wyboru między światłem a ciemnością, by
otworzył się na Boże objawienie w Jezusie. Ewangelista
mówi o tym objawieniu, używając terminów „ciało”
i „prawda”. „Ciało” oznacza człowieka w jego kruchości.
„Prawda” oznacza w Ewangelii objawienie Boga, które
jest definitywne w Chrystusie.

Uroczystość Objawienia Pańskiego – 6 I
Czytanie I (Iz 60, 1–6)
Po wspaniałym, majestatycznym wprowadzeniu
wszystkie narody udają się z procesją do Syjonu w celu
odbudowy miasta, przywrócenia mu dawnej świetności

i pomyślności. W sposób typowy dla Deutero-Izajasza
pieśń rozpoczyna się podwójnym nakazem: „Powstań!
Świeć!”. Ze środka miasta Bóg jaśnieje swoją promieniującą obecnością (Pwt 33, 2; Ml 3, 19). Podobnie jak
wschód słońca w tym rejonie, ciemności natychmiast
rozpraszają się w blasku Bożego światła; nie ma ani zorzy
poranka, ani wieczornego półmroku. Słowo „chwała”
powtarza się osiem razy (w znaczeniu rzeczownikowym
i czasownikowym), przewijając się w całym rozdziale
(por. Wj 40, 34; 1 Krl 8, 11; Ez 43, 1–9). Strofy te mogły
być źródłem Ap 12 i J 1, 4–18. Narody przybywają do
Jerozolimy, by odbudować miasto, nie zaś w celu otrzymania pouczenia od Pana w świątyni. Ludy z Półwyspu
Arabskiego, związane z Abrahamem i najwcześniejszym
okresem patriarchów (Rdz 25, 1–4.13–15; 28, 9; 36, 3;
Jr 6, 20; Ez 27, 21), teraz wracają do dawnej ojcowizny.
Pewnego dnia wszystkie narody staną się przez wiarę
dziećmi Bożymi (Rz 4,17).

Czytanie II (Ef 3, 2–3a.5–6)
Rozpoczynając słowami: „przecież słyszeliście” (dosłownie: „jeśli rzeczywiście słyszeliście”), autor zakłada, że
czytelnicy listu słyszeli już o tym, co im za chwilę powie.
Słowo, które zostało przełożone tutaj jako „tajemnica”,
było także używane w religiach misteryjnych i gdzie indziej, jednak tutaj termin ten odnosi się do szczególnego
planu Boga wobec historii, zawartego w Piśmie, lecz zrozumiałego wyłącznie dla ludzi mądrych lub posiadających
intuicję Ducha. Ponieważ większość wyznawców judaizmu
wierzyła, a profetyzm ustał wraz z wymarciem ostatnich
proroków Starego Testamentu, zatem twierdzenie Pawła,
że Bóg odsłania teraz swoją prawdę za pośrednictwem
„apostołów i proroków” świadczy o wyjątkowym charakterze chrześcijańskiego przesłania.

Ewangelia (Mt 2, 1–12)
Mateusz dużą uwagę przykłada do potrzeb swoich adresatów. Są nimi Żydzi, którzy dobrze znają święte Pisma.
Dlatego też Ewangelista ukazuje w osobie Jezusa oraz
w wydarzeniach Jego życia wypełnienie się obietnic Starego Testamentu. Mateusz używa tych samych sposobów
komunikowania się Boga, jakie opisane są w tekstach
Starego Testamentu. Przede wszystkim narodziny Jezusa
pokazane są jako wypełnienie tekstu Mi 5, 1. Sam sposób
komunikowania Boga opisany jest za pomocą snu, który
– zwłaszcza w historii patriarchów – stanowi najczęstszy
środek objawienia woli Bożej. Również Mędrcy poznają
wolę Boga poprzez sen. Wreszcie nasz tekst inspiruje się
bogatą symboliką światła, która charakteryzuje Księgę
Izajasza (zwłaszcza rozdz. 56–66). Celem drogi Mędrców
jest światłość Boga. Inną wzmiankę o świetle znajdujemy
w informacji o „gwieździe”. Prawdopodobnie można tu
dostrzec aluzję do tekstu Lb 24, 17 („wschodzi Gwiazda
z Jakuba, a z Izraela podnosi się berło”), którego spełnienie Mateusz dostrzega w Jezusie.
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Święto Chrztu Pańskiego – 10 I
Czytanie I (Iz 42, 1–4.6–7)
Tekst tego fragmentu pochodzi z sekcji księgi proroka
Izajasza, znanej jako „Drugi Izajasz”. Sekcja ta charakteryzuje się obietnicą wyzwolenia dla ludu biblijnego, przebywającego na wygnaniu w Babilonii (586–538 przed
Chr.). Z opisu wyzwolenia wyłania się nade wszystko
troska, jaką Bóg żywi wobec swojego ludu, który kocha
i który wybrał. Bożą troskę oddaje wyrażenie semickie
„przemawiać do serca”, które w Biblii należy do słownictwa małżeńskiego. Bóg, który stworzył człowieka, pragnie nawiązać z nim więź czułości. Ponadto spotykamy
wzmiankę o pustyni. Jest tu mowa o pustyni Syryjskiej
i pustyni Judzkiej. Tworzą je płaskie wzgórza, stale szlifowane przez wichry i burze piaskowe. Pustynie te nie są
jednak w stanie powstrzymać „rąk” i „serca” Boga. Tradycja religijna Izraela wyraża pełne uczestnictwo Boga: Jego
rąk, palców (symbole obrony i opieki), ramienia (symbol
mocy i zwycięstwa nad nieprzyjaciółmi), prawicy, serca
(symbol czułości).

Czytanie II (Dz 10, 34–38)
Żaden inny Łukaszowy fragment nie wzbudzał więcej pytań dotyczących tego, czy został on zaczerpnięty
z tradycji, czy też jest dziełem autora. Tekst zmienia również typowy schemat rozpoczęcia i zakończenia mowy
misyjnej z rozdz. 2 i 3. W miejscu wezwania do pokuty
pojawia się kerygma o uniwersalnym przebaczeniu pod
panowaniem ustanowionego przez Boga Sędziego świata
(ww. 42–43), przypominająca konkluzję mowy, którą
Paweł wygłosił do pogańskich Ateńczyków (17, 30–31)
oraz argument z 1 Tes 1, 10. Szersza kerygma o Jezusie
rozpoczyna się od koncepcji Bożej „dobrej nowiny” dla
Izraela (w. 36), opartej na Iz 52, 7 (Ne 2, 1); łączy w ten
sposób „ewangelię” (partykuła euangelizomenos) ze
schematyczną relacją o ziemskiej działalności Jezusa,
począwszy od chrztu Janowego (w. 37). Podobnie Marek
(1, 1) zastosował termin euangelion w swojej relacji
o publicznej działalności Pana. Kluczowe zagadnienie
łączy się z pytaniem: czy kazanie to stanowi tradycyjny
wzór głoszenia, leżący u podstaw Ewangelii synoptycznych, czy też Łukasz we własnym utworze literackim
wykorzystał Piotrową kerygmę, zawierającą narracyjny
zarys ewangelii? Pierwsza hipoteza przypisuje zbyt wiele
przekazowi stanowiącemu podstawę kazania, bowiem
ręka Łukasza jest wyraźnie widoczna.

Ewangelia (Łk 3, 15–16.21–22)
Chrzest Jezusa opisują wszyscy ewangeliści. W opowiadaniu Łukasza warto podkreślić pewną szczególną
cechę tego ewangelisty: modlitwę („Jezus także przyjął
chrzest. A gdy się modlił…”). Dla Żydów chrzest był
jednym z wielu obrzędów oczyszczenia i pokuty. Przez
ewangelistów jest widziany jako moment objawienia

Jezusa jako Syna. Dla Łukasza modlitwa jest prawdziwą
postawą, która sprzyja synowskiej relacji z Bogiem,
z Jego wolą, z Jego słowem. Wzorem tej postawy jest
Jezus, umiłowany Syn. Wzmiankę o „otwierającym się
niebie” oraz o „głosie” należy odczytywać w kontekście teofanii (czyli ukazania się Boga). Obraz „gołębicy” mógłby być aluzją do misji, jaką Jezus otrzymuje
w chrzcie. Gołębica po hebrajsku to jonàh, a termin ten
przywodzi na myśl proroka Jonasza, któremu została
powierzona misja głoszenia nawrócenia mieszkańcom
Niniwy. Wreszcie wzmianka o Duchu Świętym jest
charakterystyczna dla Łukasza. Decydujące momenty
jego Ewangelii (zwiastowanie, chrzest, kuszenie, początek działalności Jezusa) naznaczone są obecnością
i udziałem Ducha Świętego.

2 niedziela zwykła – 17 I
Czytanie I (Iz 62, 1–5)
W Biblii wygnanie widziane jest jako skutek „milczenia” Boga. Bóg milczy wobec swego ludu, ponieważ
ten wyciągnął ręce ku innym bogom. Bóg, którego lud
przestał już wzywać, „cofa swą rękę i trzyma swą prawicę
w zanadrzu” (Ps 74, 11). Powrót z wygnania odwraca
tę sytuację. Bóg na nowo przemawia do swego ludu,
przerywa swe milczenie. Biblia z upodobaniem opisuje
odbudowę ludu Izraela za pomocą języka oblubieńczego
(obok języka wojskowego, prawnego, pasterskiego i rolniczego). Do tego języka należą takie pojęcia jak „korona”
i „diadem królewski”, które na Wschodzie małżonkowie
(także dzisiaj) zakładają na głowę w dniu swojego ślubu.

Czytanie II (1 Kor 12, 4–11)
Paweł podkreśla, że dary różnią się między sobą,
wszystkie są jednak użyteczne. Dlatego też chrześcijanin
posiadający określony dar nie jest mniej ważny od drugiego, który otrzymał inny. Podobnie jak wielu starożytnych
pisarzy Paweł tworzy tutaj listę w sposób przypadkowy.
Zważywszy na użycie takich terminów jak „słowo”, „mądrość” i „poznanie” (1 Kor 12, 8) we wcześniejszej części
1 Kor, z pewnością odnoszą się one do udzielonej przez
Boga umiejętności przemawiania i nauczania. Niektórzy magowie usiłowali uzdrawiać i czynić cuda (1 Kor
12, 9–10), lecz poza chrześcijaństwem nie ma żadnych
starożytnych paralel do podobnych zjawisk regularnie
pojawiających się w lokalnej wspólnocie. Dar „rozpoznawania duchów” był szczególnie przydatny do osądzania
proroctw (por. 1 Kor 14, 29; 1 J 4, 1). Chociaż ekstatyczne
mamrotanie jest zjawiskiem występującym także w niektórych współcześnie istniejących kulturach pogańskich,
starożytny świat śródziemnomorski dostarcza niewielu
dowodów na występowanie podobnego zjawiska, nie
ma też żadnych znanych paralel zjawiska „mówienia
językami” (natchnionego przemawiania w nieznanym
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sobie języku – 1 Kor 14, 2) lub natchnionego „tłumaczenia” języków (termin ten może oznaczać tłumaczenie lub
komunikowanie ogólnego sensu wypowiedzi).

Ewangelia (J 2, 1–12)
Język oblubieńczy oraz wzmianka o nowym stworzeniu z Iz 62,1–5 stanowią tło dla dzisiejszej Ewangelii.
Zaślubiny, uczta, pan młody, wino – są to biblijne znaki
i symbole czasu mesjańskiego oraz radości, jaką przynosi
on człowiekowi. Stąd Ewangelista określa przemianę
wody w wino terminem „znak” (choć niektóre tłumaczenia błędnie używają tu pojęcia „cudu”). Dla Ewangelisty to coś więcej niż cud. Należy to zinterpretować
w świetle innej rzeczywistości. W takim świetle nowe
wino w Kanie Galilejskiej jest znakiem definitywnego
objawienia, jakie Bóg ofiaruje w Jezusie. Woda w tym
kontekście wyraża to wszystko, co stare, niewystarczające, co jeszcze wciąż potrzebuje wypełnienia. Odniesienie
do nowego stworzenia wynika z faktu, że Ewangelista
sytuuje znak w Kanie w ramach „tygodnia nowego
stworzenia”. Fragment mówiący o weselu w Kanie
Galilejskiej rozpoczyna się od stwierdzenia: „Trzeciego
dnia odbywało się wesele...” (zatem siedem dni po początkowym epizodzie z 1, 28–29). Objawienie Jezusa
daje zatem początek nowemu stworzeniu. „Godziną”
Jezusa jest w Ewangelii Jana decydujący moment śmierci i zmartwychwstania Jezusa.

3 niedziela zwykła – 24 I
Czytanie I (Ne 8, 1–4a.5–6.8–10)
Ezdrasz i Nehemiasz są to dwie najważniejsze postacie, które przyczyniły się do odrodzenia ludu biblijnego
po wygnaniu babilońskim. W tym szeroko zakrojonym
dziele odbudowy główną rolę przypisuje się jednak słowu
Boga. Skoro rzeczywistą przyczyną kary wygnania była
niewierność przymierzu, to odbudowa polegać powinna
na powrocie do planu Bożego, na staniu się na nowo
godnymi Jego obietnic i błogosławieństw, na posłuszeństwie Jego woli, na zachowaniu wierności przymierzu.
Tekst biblijny mówiący o zniszczeniu Jerozolimy i jej
odbudowie, znajduje swoje urzeczywistnienie w samym
człowieku i jego duchowych losach.

Czytanie II (1 Kor 12, 12–30)
Paweł posługuje się obrazem powszechnie używanym
w odniesieniu do rzymskiego państwa lub do wszechświata i odnosi go do Kościoła (jak w Rz 12, 3–5). Gdy
rzymscy plebejusze (członkowie warstwy niższej w dawnym Rzymie) grozili buntem, arystokrata Menenius
Agryppa przekonał ich, że chociaż ukryci (jak żołądek),
są jednak niezbędnymi członkami ciała. Warstwy wyższe
i niższe odgrywały odmienne role, lecz były równie ważne. Argument ten był jedynie arystokratyczną sofistyką,

mającą udobruchać motłoch. Później jednak inni pisarze,
zwłaszcza filozofowie stoiccy, sięgali po ten obraz. Stoicy
powiadali, że wszechświat przypomina ciało, zaś Boski
logos (rozum) jest umysłem (lub głową), który kieruje
tym ciałem. Paweł mówi tutaj o jedności ciała nie po to,
by jakąś grupę uspokoić, lecz aby powiedzieć wszystkim
chrześcijanom w Koryncie, że winni się wzajemnie szanować i cenić. Jak samo oko lub stopa są bezużyteczne,
podobnie każdy członek Kościoła oddzielony od innych
chrześcijan.

Ewangelia (Łk 1, 1–4; 4, 14–21)
Dzisiejsza ewangelia składa się z dwóch różnych
tekstów. Pierwszy (1, 1–4) uważa się za „prolog” całej
Ewangelii Łukasza; drugi (4, 14–21) zawiera „mowę
programową”, której Jezus trzymał się będzie w czasie
wypełniania swej misji. W prologu Łukasz zarysowuje
metodologię oraz cel swej opowieści o Jezusie. Ścisłość, z jaką Łukasz zamierza podchodzić do wydarzeń,
świadczy, że osoba Jezusa zakorzeniona jest w świecie.
Pojęcie „słudzy słowa” (gr. hyperétes) oznacza tego,
kto oddaje całego siebie na służbę słowa. Drugi tekst
składający się na czytany fragment jest przeróbką fragmentu proroka Izajasza (61, 1–2) to, co Stary Testament
obiecywał, stopniowo realizuje się w Jezusie: „Dziś (gr.
sémeron) spełniły się te słowa Pisma, któreście słyszeli”.
Termin sémeron pojawi się jeszcze kilka razy u Łukasza
(zob. 2, 11; 19, 9), a osiągnie swój szczyt w decydującym „dziś” Jego śmierci na krzyżu (zob. 23, 43). Warto
zwrócić uwagę na naniesioną przez Łukasza poprawkę
do fragmentu Izajasza. Ponieważ Jezus przedstawiany
jest w jego ewangelii jako Zbawiciel wszystkich ludzi,
Łukasz nie przytacza słów potępienia, które tak brzmią
w tekście Izajasza: „(aby obwieszczać) dzień pomsty
naszego Boga”.

4 niedziela zwykła – 31 I
Czytanie I (Jr 1, 4–5.17–19)
Dwa krótkie teksty mówią o powołaniu Jeremiasza (wersety 4–5) oraz o misji, jaką otrzymał od Pana
(wersety 17–19). Jeremiasz wykonuje swoją posługę
prorocką w okresie od 626 do 586 r. przed Chr. jego
przepowiadanie było zatem wzywaniem współczesnych
do wierności Bogu i Jego słowu. „Zanim ukształtowałem cię w łonie matki, znałem cię” – słowa te świadczą
o głębokiej religijności człowieka Biblii, który uważa, że
to sam Bóg kształtuje dziecko w matczynym łonie (zob.
Ps 139,13)do tego dzieła kształtowania nawiązuje też
hebrajski czasownik jasàr („formować”, „kształtować”),
odnoszący się głównie do dzieła garncarza. W drugim
tekście tworzącym ten fragment (17–19) dostrzegamy
obecność Boga w niełatwej misji Jeremiasza. Jego zadaniem jest dokonanie w Izraelitach nowego Wyjścia:
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od nieposłuszeństwa i niewierności Bogu do pełnego
posłuszeństwa Jego świętej woli. „Ty zaś przepasz swoje
biodra” – tak jak przy pierwszym Wyjściu z Egiptu Pan
nakazał ludowi „przepasać się”, tak teraz domaga się
tej samej postawy. W Biblii czasownik ten nie oznacza
tylko materialnej czynności podniesienia długich szat,
aby móc lepiej podróżować lub pracować, ale w głębszym sensie oznacza wykonanie z pełnym oddaniem
otrzymanej misji.

Czytanie II (1 Kor 12, 31 – 13, 13)
Na pierwszy rzut oka rozdział 13. narusza ciągłość
między rozdziałami 12 a 14. Z tego powodu niektórzy
uważali go za: nie-Pawłową interpolację; część listu mylnie włączoną do 1 Kor; tekst napisany przy innej okazji
i wstawiony tutaj przez Pawła. Pierwsze dwie hipotezy
są pozbawione podstaw. Trzecią uzasadnia charakter
tekstu i wykorzystanie greckiego gatunku literackiego
„hymnu na cześć najwyższej cnoty”, który przeniknął do
żydowskiej tradycji mądrościowej (np. Mdr 7, 22–8,1;
3 Ezd 4, 34–40). Jednak związki pomiędzy tym tekstem
z jego bezpośrednim kontekstem oraz sytuacją panującą w Koryncie są tak specyficzne, że narzuca się pogląd,
iż rozdział 13 został napisany z myślą o miejscu, które
zajmuje w 1 Kor. Rozdział ten przypomina pochwały
różnych cnót, jakie znaleźć można w innych utworach
literatury grecko-rzymskiej. To jednak, że Paweł tę a nie
inną cnotę wybiera i umieszcza ponad innymi, nie jest
zależne od kultury, w której żył. W literaturze wczesnochrześcijańskiej miłość wielokrotnie pojawia się jako
cnota najwyższa. Jako krótka dygresja wtrącona pomiędzy 1 Kor 12, 31 a 1 Kor 14, 1 (dygresja była środkiem
powszechnie stosowanym w literaturze starożytnej),
rozdział ten wyjaśnia, w jaki sposób oceniać, które dary
są „większe”.

Ewangelia (Łk 4, 21–30)
Tak jak w momencie powołania Jeremiasza zarysowuje
się na horyzoncie odrzucenie, tak też na początku działalności Jezusa jest już obecny dramat, który towarzyszyć
będzie całej Jego misji – dramat nieprzyjęcia. Znalazł się
On w sytuacji kogoś „na zewnątrz”. Na zewnątrz swego miasta Nazaretu („wyrzucili Go z miasta”). Tradycja
chrześcijańska postanowiła upamiętnić ten dramatyczny
epizod w Nazarecie, stawiając w pobliżu „stoku góry,
na której ich miasto było zbudowane” kaplicę poświęconą „Matce Bożej Drżącej” (mając na myśli cierpienie,
jakie ten epizod musiał wywołać w Matce Pana). Jezus
wspomina o cudach Eliasza (zob. 1 Krl 17) i Elizeusza
(zob. 2 Krl 5), aby podkreślić, że Jego misja nie zna granic
(ani narodowościowych, ani religijnych) i nie faworyzuje
jednego ze szkodą dla drugich. Jezus jest otwarty na
wszystkich bez wyjątku. W Ewangelii Łukasza bowiem
Jezus jest Zbawicielem wszystkich.
ks. Sebastian Adamczyk

Z życia parafii

grudzień
2015

06.12 – Wspomnienie św. Mikołaja
Biskupa

Podczas Mszy św. z udziałem dzieci w trakcie homilii
w bazylice katedralnej pojawił się św. Mikołaj. Dzieciom, które z wielkim zapałem opowiadały o właściwym przygotowaniu się do świąt i kim naprawdę był
święty Mikołaj, niespodziewany gość zostawił drobne
upominki. Sam zaś udał się w dalszą podróż, bo – jak
mówił – trzeba zdążyć z prezentami dla dzieci spoza
parafii katedralnej.

13.12 – Diecezjalna Inauguracja
Nadzwyczajnego Jubileuszu
Miłosierdzia

W III niedzielę Adwentu ks. bp Wiesław
Mering zainaugurował Nadzwyczajny Rok
Miłosierdzia wdiecezji
włocławskiej. Uroczystości rozpoczęły się
w kościele pw. św. Jana
Chrzciciela. Na początku nabożeństwa, któremu przewodniczył
Ksiądz Biskup, odczytano fragment Ewangelii św. Łukasza oraz
bulli papieża Franciszka
ogłaszającej Jubileusz
Miłosierdzia. Następnie
wyruszyła procesja do bazyliki katedralnej, w której Pasterz Diecezji uroczyście otworzył drzwi symbolizujące
„Bramę Miłosierdzia”.

18–20.12 – Adwentowe rekolekcje

10.12 – Urodziny Pasterza Diecezji

Rekolekcje adwentowe poprowadził ks. Krzysztof
Rogala, doktorant Uniwersytetu Kardynała Stefana
Wyszyńskiego w Warszawie. Podczas rekolekcji skupialiśmy uwagę na przygotowaniu do świąt Bożego
Narodzenia. Wielu uczestników rekolekcji skorzystało
z sakramentu pokuty i pojednania.

Z racji jubileuszu 70. urodzin Pasterza Diecezji Mszy
św. przewodniczył Prymas Polski abp Wojciech Polak,
który po raz pierwszy jako Metropolita Gnieźnieński
przewodniczył Mszy św. we włocławskiej katedrze. Na
Eucharystię przybyli zaproszeni księża biskupi: abp Henryk Muszyński, abp Edmund Piszcz, bp Jan Tyrawa,
bp Andrzej Suski, bp Józef Szamocki, bp Krzysztof Wętkowski, bp Stanisław Gębicki, bp Bronisław Dembowski. Obecni byli członkowie Kapituł, pracownicy Kurii
Diecezjalnej, profesorowie i moderatorzy WSD, księża
z całej diecezji. Przybyli też parlamentarzyści, władze
naszego miasta oraz innych miast i gmin naszej diecezji,
siostry zakonne i wierni świeccy. Przed liturgią o godz.
11 odbył się koncert Dziewczęcego Chóru Katedralnego
Puellae Orantes z Tarnowa; równocześnie chór swoim
śpiewem ubogacił przebieg całej liturgii.
Na zakończenie Prymas Polski abp Wojciech Polak
wyraził słowa wdzięczności za przeżywaną uroczystość
i złożył życzenia urodzinowe bp. Meringowi, prosząc
wszystkich o modlitwę za swojego biskupa. Życzenia
złożył też abp Henryk Muszyński, wyrażając radość, że
może uczestniczyć w jubileuszu i „wrócić po raz kolejny” do Włocławka, w którym przed laty był biskupem.

19.12 – Sakrament bierzmowania
„dla dorosłych”

Podczas Mszy św. o godz. 18.00 ks. infułat Krzysztof
Konecki, prepozyt Kapituły Katedralnej, udzielił sakramentu bierzmowania 41 osobom dorosłym z parafii
i okolic. W słowie na zakończenie liturgii ks. infułat
podkreślił doniosłość sakramentu i moc Ducha Świętego uzdalniającego do odważnego wyznawania wiary

23.12 – Spotkanie świąteczne
młodzieży oazowej

W przedświąteczną środę katedralna młodzież i dzieci
Ruchu Światło-Życie spotkali się na wspólnym śpiewaniu kolęd i biesiadowaniu. Nie zabrakło radosnych historyjek oraz wzajemnego obdarowywania się prezentami.

24.12 – Msza św. pasterska
Mszy św. pasterskiej przewodniczył ks. prob. Michał
Krygier. Wygłosił też homilię, podkreślając dar miłości
i pokoju, jaki Bóg ofiarowuje nam przez nowo narodzonego Syna Bożego. Na pasterce zgromadzili się parafianie,
goście oraz profesorowie, moderatorzy i klerycy WSD. Po
zakończonej liturgii wszyscy mogli przedłużyć radość
Bożonarodzeniowej Nocy, kosztując przepysznego tortu
babeczkowego z okazji urodzin Pana Jezusa.

31.12 – Dziękczynienie za rok 2015
Ostatniego dnia roku podczas Mszy św. o godz. 17.00
pod przewodnictwem ks. prob. Michała Krygiera dziękowaliśmy Bogu za miniony rok i prosiliśmy o błogosławieństwo
w nowym 2016 r. W sposób szczególny pamiętaliśmy
o Parafianach, którzy w 2015 r. przeszli do wieczności.
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Test o Bożym Narodzeniu
1. Co tradycyjnie kładziemy pod obrusem na stole
wigilijnym?
a) jemioła; b) sianko; c)roztopiony wosk
2. Co łamiemy, składając życzenia świąteczne?
a) pierniki; b) krakersy; c) opłatek.
3. Co przynieśli Panu Jezusowi Trzej Mędrcy, którzy
przybyli aby złożyć Mu hołd ?
a) kadzidło, wonne olejki i koronę; b) złoto, kadzidło i
mirrę; c) złoto, srebro i brylanty.
4. Co zwykle śpiewamy w czasie świąt?
a) szanty; b) kolędy; c) kołysanki.
5. Czego nie zjemy na wigilijnej kolacji?
a) śledź; b) kotlet schabowy; c) barszcz.
6. Na jaki znak czekamy, by rozpocząć wieczerzę wigilijną?
a) kometa na niebie; b) wieczorynka w telewizji;
c) pierwsza gwiazda na niebie.
7. Które imię nosił jeden z trzech króli?
a) Melchior; b) Jeremi; c) Bartolomeusz.

Kalendarium
NAJBLIŻSZYCH UROCZYSTOŚCI
I WYDARZEŃ PARAFIALNYCH

styczeń
1 – Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki;
Światowy Dzień Pokoju, godz. 12.30 –
Msza św., którejprzewodniczy i homilię
wygłosi Pasterz Diecezji.
6 – Uroczystość Objawienia Pańskiego; Orszak
Trzech Króli, Msza św. o godz 12.30, której
przewodniczy i homilię wygłosi Pasterz
Diecezji; 16. rocznica święceń biskupich
ks. bp. Stanisława Gębickiego.
– po Mszy św. o godz. 18.00 koncert kolęd
w wykonaniu artystów włocławskich.
10 – Niedziela Chrztu Pańskiego.
17 – Koncert kolęd we włocławskim Centrum
Kultury „Browar B” współorganizowany
z parafią katedralną, par. św. Stanisława
we Włocławku oraz Zespołem Szkół
Samochodowych.
17–24 – Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan.
21 – Dzień Babci.
22 – Dzień Dziadka.

8. Pan Jezus urodził się w:
a) stajence; b) pałacu; c) w szpitalu na oddziale położniczym.
9. Co oznaczają słowa Gloria in excelsis Deo, które
śpiewamy w kolędzie?
a) Chwała na wysokościach Bogu; b) Niech się stanie
wola Twoja; c) Radujmy się w ten dzień.
10. Co przyprowadziło Mędrców ze Wschodu do Jezusa?
a) gwiazda; b) aniołowie; c) pasterze.
11. Narodziny Chrystusa zapowiadały liczne proroctwa. Gdzie możemy je odnaleźć?
a) w Starym Testamencie;
b) w Dziejach Apostolskich;
c) w Apokalipsie.
12. Jak nazywał się król
zarządzający Judeą w czasie,
gdy narodził się Pan Jezus?
a) Cezar; b) Baltazar; c) Herod.

Pędzą wnuki ulicami z ogromnymi
laurkami. Te laurki pełne kwiatków są
dla wszystkich babć i dziadków. A dziadkowie wraz z babciami już czekają przed
domami. Przez lornetki patrzą w dal
wystrojeni jak na bal.
Z okazji Dnia Babci i Dziadka składamy
najlepsze życzenia.
Niech dobry Bóg błogosławi!
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Ochrzczeni:
• Zuzanna Koralewska
• Jakub Bielecki
• Nikola Kuligowska
• Alicja Swoboda
• Gabriela Kamedulska
• Szymon Górczyński
• Kacper Lewandowski
• Alicja Lewandowska
• Zuzanna Karasińska
• Inez Korpalska
• Amelia Żółtaszek

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

Nowożeńcy:
• Monika Gapińska /
Przemysław Polański

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

Zmarli:

† Wiesław Dankowski

†
†
†
†
†
†
†

Ewa Redmerska
Jan Saługa
Bożena Thiel
Marian Sudomir
Sylwia Kurczyńska
Andrzej Stolarski
Helena Lipińska

Najbliższym składamy wyrazy głębokiego
współczucia, a Osoby Zmarłe polecamy Bożemu
Miłosierdziu: Wieczny odpoczynek racz im dać,
Panie…
Wszystko ma swój czas i jest wyznaczona godzina
na wszystkie sprawy pod niebem (Koh 3, 1).

Program wizyty
DUSZPASTERSKiej 2016
02.01.2016 sobota – od 9.30
Cyganka
04.01.2016 poniedziałek – od 16.00
Wieniecka 12, Zdrojowa
05.01.2016 wtorek – od 16.00
Toruńska 53, 53a, 53b, 53c
07.01.2016 czwartek – od 16.00
Toruńska 61, 63
08.01.2016 piątek – od 16.00
Wojska Polskiego
09.01.2016 sobota – od 9.30
Piekarska, Królewiecka
11.01.2016 poniedziałek – od 16.00
Toruńska 49, 49a
12.01.2016 wtorek – od 16.00
Hutnicza 3
13.01.2016 środa – od 16.00
Wyszyńskiego
14.01.2016 czwartek – od 16.00
Biskupia, Łazienna, Lunevil
15.01.2016 piątek – od 16.00
Wojska Polskiego 18c
(osiedle przy parku), Lunevil 5
16.01.2016 sobota – od 9.30
Żabia
18.01.2016 poniedziałek – 16.00
Toruńska 57
19.01.2016 wtorek – od 16.00
Toruńska 51
20.01.2016 środa – od 16.00
Toruńska 51a
21.01.2016 czwartek – od 16.00
Toruńska 59
22.01.2016 piątek – od 16.00
Toruńska 55
23.01.2016 sobota – od 9.30
Szpitalna, Lunevil (stare), Okrzei
25.01.2016 poniedziałek – od 16.00
Toruńska 47
26.01.2016 wtorek – od 16.00
Solna, Rzeczna
30.01.2016 sobota – od 9.30
3 Maja
Kodeks Prawa Kanonicznego mówi: „Pragnąc dobrze wypełnić funkcję pasterza, proboszcz powinien
starać się poznać wiernych powierzonych jego pieczy.
Winien zatem nawiedzać rodziny, uczestnicząc w troskach wiernych, zwłaszcza niepokojach i smutku oraz
umacniając ich w Panu, jak również – jeżeli w czymś
nie domagają – roztropnie ich korygując” kan. 529 § 1.
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Patronat: J.E. ks. bp Wiesław A. Mering
Rozpoczęcie: godz. 11.00 – przy kościele
pw. św. Stanisława BM, ul. Wiejska
Punkt docelowy: bazylika katedralna

Zapraszamy

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

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:
W styczniu kancelaria parafialna czynna od poniedziałku do
piątku, godz. 8.00–9.00
Możliwość skorzystania z sakramentu pokuty i pojednania
codziennie przed Mszą świętą poranną i wieczorną,
a w pierwszy piątek miesiąca od godz. 6.45 oraz od godz. 17.00.

