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Z NAUCZANIA KOŚCIOŁA

HOMILIA
PAPIEŻA FRANCISZKA

Nieszpory,
początek miesiąca misyjnego
Bazylika św. Piotra, 1 X 2019

W usłyszanej przez nas przypowieści Pan pojawia się 
jako człowiek, który przed wyruszeniem w drogę wzy-
wa sługi, by im przekazać swoje dobra (por. Mt 25, 14). 
Bóg powierzył nam swój największy majątek: nasze 
życie, życie innych osób, wiele róż-
nych darów dla każdego. I te dobra, 
te talenty, nie stanowią czegoś, co 
należy strzec w skarbcu, są powoła-
niem: Pan wzywa nas, abyśmy śmiało 
i twórczo wykorzystali talenty. Bóg 
będzie nas pytał, czy narażaliśmy 
się, ryzykując, a może tracąc twarz. 
Ten nadzwyczajny miesiąc misyjny 
pragnie być wstrząsem, aby nas po-
budzić do czynienia dobra. Nie mamy 
być notariuszami wiary i dozorcami 
łaski, ale misjonarzami.

Stajemy się misjonarzami, żyjąc 
jako świadkowie: świadcząc swoim 
życiem, że znamy Jezusa. To życie 
przemawia. Świadek jest słowem 
kluczowym, słowem, które ma takie 

same korzenie znaczeniowe jak męczennik. A męczen-
nicy są pierwszymi świadkami wiary: nie słowami, lecz 
życiem. Wiedzą, że wiara nie jest propagandą ani pro-

zelityzmem, ale jest to pełen szacunku dar 
życia. Żyją szerząc pokój i radość, miłując 
wszystkich, nawet swoich nieprzyjaciół, ze 
względu na umiłowanie Jezusa. Zatem my, 
którzy odkryliśmy, że jesteśmy dziećmi Ojca 
niebieskiego, jakże moglibyśmy przemilczeć 
radość bycia miłowanymi, pewność, że za-
wsze jesteśmy cenni w oczach Boga? Jest 
to przepowiadanie, na które oczekuje wielu 
ludzi. I to jest nasza odpowiedzialność. Za-
dajmy sobie w tym miesiącu pytanie: jak 
wygląda moje świadectwo?

Na końcu przypowieści Pan mówi „dobry 
i wierny”, do tego sługi, który był przedsiębior-
czy; „zły i gnuśny” do sługi, który się dystan-
sował (por. wersety 21.23.26). Dlaczego Bóg 
jest tak surowy wobec tego sługi, który się 
lękał? Co złego uczynił? Jego zło polegało na 
nie czynieniu dobra, popełnił grzech zaniedba-
nia. Św. Albert Hutardo mówił: „Dobrze jest 

nie czynić zła. Ale źle jest nie czynić dobra”. To jest grzech 
zaniedbania. I może to być grzech całego życia, ponieważ 
otrzymaliśmy życie nie po to, aby je zakopywać, ale aby je 
narażać; nie aby je zachować, ale aby je dawać. Ten, kto 
jest z Jezusem, wie, że ma się to, co się daje, posiada się 
to, co się daje; a tajemnica, by posiadać życie polega na 
dawaniu go. Życie zaniedbaniami oznacza zaparcie się na-
szego powołania: zaniedbanie jest przeciwieństwem misji.

Popełniamy grzech zaniedbania, to znaczy przeciw 
misji, kiedy zamiast szerzyć radość, zamykamy się 
w smutnym użalaniu się nad sobą myśląc, że nikt nas 
nie kocha i nie rozumie. Grzeszymy przeciwko misji, 
kiedy poddajemy się rezygnacji: „Nie mogę tego uczy-
nić, nie potrafię”. Ale jak to? Bóg dał tobie talenty, a ty 

uważasz siebie za tak ubogiego, że nie możesz nikogo 
ubogacić? Grzeszymy przeciwko misji, gdy narzekając 
stale mówimy, że wszystko jest coraz gorsze, zarówno 
w świecie, jak i w Kościele. Grzeszymy przeciwko misji, 
gdy jesteśmy niewolnikami lęków, które nas bloku-
ją i dajemy się sparaliżować przez „zawsze tak było”. 
I grzeszymy przeciwko misji, gdy żyjemy życiem jako 
ciężarem, a nie darem; kiedy w centrum jesteśmy my 
z naszymi znużeniami, a nie bracia i siostry, którzy 
oczekują, aby zostać pokochani.

„Radosnego dawcę miłuje Bóg” (2 Kor 9,7). Bóg miłuje 
Kościół wychodzący ku światu. Ale uwaga: jeśli nie wycho-
dzi, to nie jest on Kościołem. Kościół jest w drodze, Kościół 
idzie. Kościół wychodzący, misyjny to Kościół, który nie 
traci czasu na opłakiwanie tego, co nie idzie jak trzeba, 
wiernych, których już nie ma, wartości dawnych czasów, 
których już nie ma. Kościół, który nie szuka oaz objętych 
ochroną, żeby się nie martwić. Pragnie być jedynie solą 
ziemi i zaczynem dla świata. Ten Kościół wie, że to jest 
Jego siłą, tą samą co Jezusa: nie zna-
czenie społeczne czy instytucjonal-
ne, lecz pokorna i bezinteresowna 
miłość.

Rozpoczynamy dzisiaj paździer-
nik - miesiąc misyjny w towarzy-
stwie trzech „sług”, którzy wydali 
wiele owoców. Drogę wskazuje 
nam św. Teresa od Dzieciątka Jezus, 
która uczyniła z modlitwy paliwo 
działania misyjnego w świecie. To 
także miesiąc różańcowy: jak bardzo 
modlimy się w intencji głoszenia 
Ewangelii, aby się nawrócić z zanie-
dbania na misję? Jest też św. Fran-
ciszek Ksawery, jeden z wielkich mi-
sjonarzy Kościoła. Również on nami 
wstrząsa: wyjdźmy z naszych sko-

rup, czy potrafimy porzucić nasze wy-
gody dla Ewangelii? I jest Służebnica 
Boża, Paulina Jaricot, pracownica, któ-
ra wspierała misje swoją codzienną 
pracą: dzięki ofiarom, które odliczyła 
od pensji, była u początku Papieskich 
Dzieł Misyjnych. A czy my czynimy z 
każdego dnia dar, by przezwyciężyć 
rozdarcie między Ewangelią a życiem? 
Proszę was, nie żyjmy wiarą „zamknię-
tą w zakrystii”.

Towarzyszą nam zakonnica, kapłan 
i osoba świecka. Mówią nam, że nikt 
nie jest wykluczony z misji Kościoła. 
Tak, w tym miesiącu Pan powołuje 
również ciebie. Wzywa ciebie, ojcze 
i matko rodziny; ciebie, człowieka 
młodego, który marzysz o wielkich 
rzeczach; ciebie, który pracujesz 

w fabryce, w sklepie, w banku, w restauracji; ciebie, 
który nie masz pracy; ciebie, który leżysz w szpitalnym 
łóżku... Pan chce od ciebie, abyś stał się darem, tam gdzie 
jesteś, takim jaki jesteś, z otaczającymi ciebie ludźmi; 
byś nie znosił życia, ale je dawał; nie użalał się nad sobą, 
ale pozwolił się wyżłobić łzami cierpiących. Odwagi, 
Pan tak wiele od ciebie oczekuje. Oczekuje również, że 
ktoś będzie miał odwagę wyruszyć, udać się tam, gdzie 
brakuje nadziei i godności, gdzie zbyt wielu ludzi wciąż 
żyje bez radości Ewangelii. „Mam iść sam?” Nie, to nie 
jest dobre. Jeśli zamierzamy prowadzić misję z organi-
zacjami biznesowymi, z planem działania, to nie jest 
dobrze. Głównym działającym w misji jest Duch Święty. 
To jest twórca misji. Ty idź z Duchem Świętym. Idź, Pan 
nie zostawi ciebie samego; świadcząc, odkryjesz, że 
Duch Święty przyszedł przed tobą, aby przygotować ci 
drogę. Odwagi, bracia i siostry; odwagi, Matko Kościele: 
odzyskaj swoją płodność w radości misji!.
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Bł. bp Michał Kozal
W 80. rocznicę aresztowania bp. Michała Kozala, 

wykładowców włocławskiego seminarium, kleryków 
i nauczycieli włocławskich warto poświęcić chwilę na 
wspomnienie bł. bp. Kozala. Urodził się 25 IX 1893 
roku. Święcenia kapłańskie przyjął 23 II 1918 roku. Ob-
chodzimy zatem setną rocznicę święceń kapłańskich 
wychowawcy młodzieży, kleryków, kapłana i biskupa, 
który swoje życie oddał Bogu w ofierze za Kościół i Oj-
czyznę. Jego życie i śmierć w Dachau były udręczeniem 
i męczeństwem. Zadawano mu je, bo był Polakiem, 
biskupem katolickim, bo domagał się sprawiedliwości 
i poszanowania dla każdego człowieka. To mistrz mę-
czenników II wojny światowej beatyfikowany w 1987 
roku przez Jana Pawła II.

Biskup czasu wojny
Działalność Kozala jako sufragana włocławskiego 

trwała niecałe 22 miesiące – tzn. od 12 VI 1939 r., kiedy 
to Pius XII ogłosił go biskupem lappeńskim i sufraganem 
włocławskim, do IV 1941 r., do dnia wywiezienia go 

z Lądu do obo-
zów koncentra-
cyjnych.

Ś w i ę c e n i a 
biskupie przy-
jął w niedzielę 
13 VIII 1939 r. 
Do  wybuchu 
II  wojny świa-
towej bp Kozal 
poświęcał czas 
przygotowaniu 
się do pełnienia 
nowych obo-
wiązków. Cha-
rakterystyczne 
jest, że nie zdą-
żył przygotować 
herbu, jaki tra-
dycyjnie przyj-
muje do swej 
pieczęci biskup.

Jeszcze przed 
w y b u c h e m 
wojny, 27 VIII, 
udzielił w pa-
rafii św. Jana 
we Włocławku 

bierzmowania. Była to jedna z dwóch czynności litur-
gicznych zarezerwowanych biskupowi, jakich dokonał. 
Ostatnia to poświęcenie olejów świętych w Wielki Czwar-
tek, 21 III 1940 r., w Lądzie.

Już w pierwszych dniach wojny lotnictwo niemieckie 
dokonywało nalotów na Włocławek, ostrzeliwując z broni 
pokładowej ludność. Kozal w tym czasie często wychodził 
na ulice, udzielając rannym pomocy duchowej i sanitar-
nej. Odwiedzał też z posługą duchową szpital miejski. 
Wiele czasu spędzał w konfesjonale. Jego opanowanie 
i spokój oraz dobre słowo wlewały w serca zrozpaczonych 
ludzi nadzieję. 

Nie opuścił Włocławka razem z bp. Radońskim, choć 
go do tego namawiano. Po wyjeździe ordynariusza dla 
bp. Kozala rozpoczął się czas wytężonej pracy admini-
stracyjnej. 

Po wkroczeniu Niemców do Włocławka (14 IX) w domu 
Kozala zakwaterowano sztab niemiecki, a okupanci roz-
poczęli systematyczną walkę z Kościołem ograniczając 
jego działalność. Skonfiskowali budynki instytucji ko-
ścielnych, zamknęli kościoły, profanowali symbole kultu 
i aresztowali duchownych. Z katedry okupanci chcieli 
zrobić salę koncertową dla ludności niemieckiej, ale 
bp. Kozalowi udało się wybronić ją od profanacji. 

Wieczorem 7 listopada 1939 r. aresztowano bp. Ko-
zala, większość duchownych z Włocławka i alumnów 
seminarium. Kozal spodziewał się tego. Miał przygoto-
waną walizeczkę z niezbędnymi rzeczami na wypadek 
aresztowania. 

Aresztowanych księży zamknięto w kaplicy więziennej, 
a biskupa w izolatce w wyjątkowo ciężkich warunkach. 
Szykanowano go też w specjalny sposób. 

Po pewnym czasie zezwolono na widzenia. Udało się też 
uzyskać zezwolenie na dostarczanie więźniom żywności. 
Przy tej okazji biskup mógł dowiedzieć się, co dzieje się 
w diecezji i wysyłać grypsy z poleceniami. Czasami po-
zwalano Kozalowi odprawić w niedzielę dla uwięzionych 
księży mszę św., ale nie mógł rozmawiać z księżmi. 

Po ponaddwumiesięcznym pobycie we włocławskim 
więzieniu, 16 I 1940 r. duchownych wywieziono do Lądu. 
Była to straszna droga, termometr w tym dniu wskazy-
wał 21°C poniżej zera. W drodze samochody utknęły 
w śniegu. Więźniowie musieli odgarniać śnieg i pchać 
samochody.

W Lądzie n. Wartą, w starym pocysterskim klasztorze, 
Niemcy urządzili obóz przejściowy dla duchowieństwa. 
To był ostatni etap działalności biskupiej Kozala. Była 
ona możliwa dzięki dużej swobodzie, jaką posiadali 
więźniowie. Sytuacja taka pozwoliła na wznowienie 
działalności seminarium duchownego oraz na ciche 
rządy bp. Kozala w diecezji. 

Prześladowanie ludności, mordowanie kapłanów – 
takie wieści dochodziły do biskupa najczęściej. Wtedy 
postanowił oddać swoje życie Bogu w ofierze za Kościół 
i Ojczyznę.

3 IV 1941 r. bp Kozal został wywieziony do obozu 
koncentracyjnego.

Obóz koncentracyjny
Najpierw znalazł się w obozie w Inowrocławiu. Tu na 

przywitanie bp Kozal został dotkliwie pobity. Schodzących 
z ciężarówki więźniów okładano kijami, a odznaczające-

go się piuską biskupa 
szczególnie napasto-
wano. Następnego 
dnia biskupa bito po 
głowie uszkadzając mu 
przy tym ucho środko-
we. Na koniec otrzymał 
30 „kijów”, o 5 więcej 
od innych – dlatego, że 
był biskupem.

Pobyt w Inowrocła-
wiu nie trwał długo. 
Wkrótce przewiezio-
no go do więzienia 
w Poznaniu, a potem 
do Berlina i jeszcze do 
kilku więzień. Dłużej był 

tylko w Halle, tu został pobity przez naczelnika więzie-
nia. Potem z Weimaru, przez Norymbergę, przywieziono 
go 25 IV 1941 r. do Dachau. Tam zgotowano więźniom 
powitanie kijami. Następnie przewieziono ich do odle-
głego o 3 km obozu koncentracyjnego. Tu bp Kozal stał 
się numerem 24544.

Dachau to najstarszy niemiecki obóz koncentracyjny. 
Zbudowany na rozkaz Himmlera w 1933 r. był wzorem, 
według którego budowano kolejne obozy. Był to tzw. obóz 
wzorcowy, w którym szkolono kadry SS-manów dla innych 
obozów. Od 1941 r. Niemcy uczynili z Dachau centralny 
ośrodek wyniszczenia duchowieństwa chrześcijańskiego. 

Więźniowie byli podzieleni pod względem uprzywile-
jowania na trzy kategorie. Zwykli więźniowie stanowili 
zdecydowaną większość. Więźniowie uprzywilejowani 
mogli nie strzyc włosów, pozostawiono im zegarki i rzeczy 
osobiste, otrzymywali lekką pracę biurową. Ostatnią gru-
pą (ok. 30 osób) byli więźniowie wyjątkowo uprzywilejo-
wani. Mieszkali oni w tzw. bunkrze. Posiadali pojedyncze 
cele, nie ograniczano im korespondencji, wychodzili na 
spacery nawet do miasta. Otrzymywali wyżywienie z ka-
syna oficerskiego. Należeli do nich m.in.: biskup francuski 
Gabriel Piquet i biskup niemiecki Johann Neuhäusler.

Biskup Kozal został zaliczony, w przeciwieństwie do 
biskupów francuskiego i niemieckiego, do pierwszej 
grupy, bez żadnych przywilejów, a jako polski duchowny 
i biskup był szczególnie szykanowany. 

Przybycie Kozala do obozu przypadło na tzw. okres 
przywilejów, które otrzymali w wyniku interwencji Stolicy 
Apostolskiej. W praktyce „przywileje” te stały się nowym 
sposobem dręczenia ludzi. „Usługiwanie przy stołach” 

polegało na noszeniu 
80-kilogramowych ko-
tłów z jedzeniem na 
odległość do 600 m. 
Trzeba je było nosić bie-
giem w niewygodnych 
i śliskich drewniakach 
pod groźbą kijów eses-
mańskich. Przy owym 
„usługiwaniu przy sto-
łach” księża byli niejed-
nokrotnie katowani. Bi-
skup Kozal został przy 
tymże usługiwaniu po-
bity do krwi, powalony 
na ziemię i skopany do 
nieprzytomności. 

Dwugodzinny odpo-
czynek przed południem i po południu był dla księży 
utrapieniem. Łóżko musiało przybrać wygląd prostopa-
dłościanu, bo za źle pościelone łóżko groziła kara słupka 
lub ciężkie pobicie. Picie wina było także okazją do szykan, 
bo pić musieli wszyscy czy chcieli, czy też nie. Msza św. 
była okazją dla SS-manów, aby szydzić z uczuć religijnych. 
Wolny czas, jaki pozostawał księżom, urozmaicano tzw. 
sportem. Polegał on na nauce pieśni niemieckich, mar-
szach, padaniu, czołganiu się, gdy jeden z SS-manów 
deptał ciężkimi buciorami i bił kijem każdego, kto nie 
dość głęboko zanurzył się swoją twarzą w błocie. 

Przywileje były też próbą przeciwstawienia księży 
więźniom świeckim. Jednak więźniowie się zoriento-
wali, czym one są. Ostatnie wątpliwości rozwiał tzw. 
apel pokusy w Dachau, który zakończył przywileje dla 
polskich księży i stał się powodem dumy z postawy 
polskiego duchowieństwa. 18 IX 1941 r. w godzinach 
popołudniowych polskich księży zwołano na apel. Za-
stępca komendanta obozu Hauptsturmführer Egon Zill 
wygłosił przemówienie następującej treści: „Każdy, kto 
się zapisze na listę narodowości niemieckiej będzie od 
tej chwili na prawach więźniów uprzywilejowanych. Kto 
się zdecyduje, ten niech wystąpi i zapisze swoje nazwi-
sko”. Powtórzył ten apel trzykrotnie. W prawie tysięcznej 
grupie duchownych polskich zapanowała grobowa cisza. 
Nikt się nie ruszył z miejsca. 

Po 18 IX 1941 r. nastały w obozie najgorsze warunki 
życia dla duchownych. W tym czasie zapanowała też 
wśród nich największa śmiertelność wskutek głodu 
i wyniszczających szykan władz obozowych. 

Biskup Kozal wyróżniał się wśród innych powagą, 
niezmąconym spokojem i opanowaniem, mimo najdo-
tkliwszych razów. Często wyciągano go z szeregu, by dać 
mu cięższą taczkę lub większy kilof. Bito go bez wyraź-
nego powodu. Bijący go doskonale wiedzieli, kogo mają 
przed sobą, ponieważ biskup był osobą znaną całemu 
personelowi obozowemu.
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Kozal cierpiał na widok bitych i ponie-

wieranych księży, wstawiał się za nimi. 
Widząc troskę biskupa, księża odpłacali 
mu troską o niego. Nie chciał dla siebie 
żadnych przywilejów, nie lubił, gdy go 
wyróżniano tylko dlatego, iż był biskupem. 

W miarę swoich możliwości Kozal sta-
rał się pomagać innym więźniom. Nie 
starał się także o pracę w lżejszym ko-
mandzie, choć więźniowie często mu ją 
proponowali. Wiele wysiłku wkładał w 
organizowanie pomocy duchowej, szcze-
gólnie dla więźniów zapisanych na trans-
porty inwalidzkie, o których wiedział, że 
jadą na śmierć. Udzielał też każdego dnia 
wszystkim więźniom błogosławieństwa. 
Kolejnym sposobem niesienia pomocy 
więźniom było pisanie listów. Listy z obo-
zu można było pisać dwa razy w miesiącu, 
tylko na urzędowym papierze, w języku 
niemieckim. Kozal, który swobodnie wła-
dał niemieckim, służył każdemu pomocą.

Pod koniec listopada 1942 r., kiedy hitlerowcy zezwolili 
na otrzymywanie paczek, sytuacja więźniów znacznie się 
poprawiła. Jednakże dla biskupa jak i wielu innych przyszły 
one za późno. Wycieńczenie organizmu było zbyt wielkie. 
Do tego rozwinęło się zapalenie ucha wewnętrznego. Miary 
dopełniła epidemia tyfusu na bloku 30, gdzie wtedy prze-
bywał Kozal. Biskup zaczął tracić apetyt, od ok. 17 I 1943 r. 
miał podniesioną temperaturę. Mimo to kapo Zimmermann 
odmawiał przyjęcia go do obozowego rewiru. 

Śmierć
Po utracie przytomności odniesiono go do rewiru 

obozowego 25 I 1943 r. w godzinach popołudniowych, 
a więc w przeddzień jego śmierci. W tym czasie szalała 
w obozie epidemia tyfusu. Rewir obozowy był przepeł-
niony chorymi. W izbach panowały straszliwe warunki 
sanitarne. W barakach temperatura spadała poniżej zera. 

Ponieważ Sobór święty postawił sobie za cel: przyczy-
nić się do coraz większego rozwoju życia chrześcijańskie-
go wśród wiernych, lepiej dostosować do potrzeb naszych 
czasów podlegające zmianom instytucje, popierać to, 
co może ułatwić zjednoczenie wszystkich wierzących 
w Chrystusa i umocnić to, co prowadzi do powołania 
wszystkich ludzi na łono Kościoła, dlatego uznał, że 
w szczególny sposób należy zatroszczyć się także o od-
nowienie i rozwój liturgii (KL, n. 1).

* * *
Albowiem liturgia, przez którą – szczególnie w boskiej 

Ofierze Eucharystycznej – „dokonuje się dzieło naszego 
Odkupienia”, w największym stopniu przyczynia się do 
tego, aby wierni życiem swoim wyrażali oraz ujawniali 
innym misterium Chrystusa i rzeczywistą naturę prawdzi-
wego Kościoła. Jest on bowiem ludzki i jednocześnie boski, 
widzialny i wyposażony w dobra niewidzialne, żarliwy 
w działaniu i oddany kontemplacji, obecny w świecie, 
a jednak pielgrzymujący. Wszystkie te właściwości posiada 
w taki mianowicie sposób, że to, co ludzkie, jest podpo-
rządkowane Bożemu i skierowane do Bożego widzialne 
do niewidzialnego, życie czynne do kontemplacji, a to, co 
doczesne – do miasta przyszłego, którego szukamy (KL, n.2)

* * *
Skoro przeto liturgia codziennie z tych, któ-

rzy należą do Kościoła, buduje przybytek święty 
w Panu, mieszkanie Boże w Duchu, na miarę 
pełnego wzrostu dojrzałości Chrystusowej – rów-
nocześnie w przedziwny sposób umacnia ich 
siły do głoszenia Chrystusa, i tak znajdującym 
się poza Kościołem ukazuje go jako sztandar 
wzniesiony dla narodów, aby rozproszone dzieci 
Boże zgromadziły się w jedno, aż stanie się jedna 
owczarnia i jeden pasterz (KL, n. 2).

* * *
Liturgia ziemska daje nam niejako przedsmak 

uczestnictwa w liturgii niebiańskiej, odprawianej 
w mieście świętym Jeruzalem, do którego pielgrzy-
mujemy, gdzie siedzi po prawicy Bożej jako sługa 

O Świętej Liturgii
Sacrosanctum concilium, czyli Konstytucja o liturgii świetej to jeden z najbardziej znaczących dokumentów 

uchwalonych przez Sobór Watykański II. Została ogłoszona przez papieża Pawła VI 4 grudnia 1963 r. Od samego 
początku odnowa liturgii szła równolegle z odnową wizji Kościoła. Dotychczasowe ujęcie, wypracowane na potrzeby 
kontrreformacyjne przez Roberta Bellarmina, przedstawiające Kościół jako strukturę jurydyczną, zostało zastąpione 
wizją sakramentalną. Wspólnota Kościoła ukazana została jako pierwotny sakrament, będący obrazem Chrystusa, 
bosko-ludzkiego Oblubieńca. Jego dwoista natura w Kościele przybiera obraz te-andryczny, bosko-ludzki – to co 
ludzkie i widzialne jest połączone z tym, co boskie i niewidzialne. Ta wizja Kościoła jako sakramentu zbawienia 
świata została rozwinięta później w Konstytucji dogmatycznej o Kościele Lumen gentium.

świątyni i prawdziwego przybytku. W liturgii ziemskiej ze 
wszystkimi zastępami duchów niebieskich wyśpiewujemy 
Panu hymn chwały. W niej wspominamy ze czcią Świętych 
i spodziewamy się otrzymać jakąś cząstkę i wspólnotę 
z nimi. W niej oczekujemy Zbawiciela, Pana naszego Jezusa 
Chrystusa, aż się ukaże jako Ten, który jest życiem naszym, 
a my z Nim razem pojawimy się w chwale (KL, n. 8).

* * *
Liturgia jednak jest szczytem, do którego zmierza dzia-

łalność Kościoła, i jednocześnie jest źródłem, z którego 
wypływa cała jego moc. Albowiem prace apostolskie to 
mają na celu, aby wszyscy stawszy się dziećmi Bożymi 
przez wiarę i chrzest, schodzili się razem, wielbili Boga 
pośród Kościoła, uczestniczyli w Ofierze i pożywali Wie-
czerzę Pańską (KL, n. 10)

* * *
Dla osiągnięcia tej pełnej skuteczności wierni mają 

przystępować do liturgii z należytym usposobieniem 
duszy, myśli swoje uzgodnić ze słowami i tak współpraco-
wać z łaską niebieską, aby nie otrzymywali jej na darmo. 
Dlatego duszpasterze powinni czuwać, aby czynności 
liturgiczne odprawiano nie tylko ważnie i godziwie, lecz 
także aby wierni uczestniczyli w nich świadomie, czynnie 
i owocnie (KL, n. 11).

Rozwiązanie quizu o 41. rocznicy wyboru Jana Pawła II (październik): 
Drodzy Czytelnicy! Zwycięzcą quizu jest p. Anna Jankowska, która otrzymuje nagrodę. Gratulujemy i zapra-

szamy wszystkich czytelników do uczestnictwa w kolejnych konkursach.

Odpowiedzi quizu z września: 1. c) tiara; 2. a) Karol I Habsburg; 3. c) Jan XXIII; 4. c) Jan Paweł II; 5. a) Turek; 
6. b) pracy doktorskiej Karola Wojtyły; 7. a) 1; 8. c) 42; 9. b) 58; 10. a) Andrzej Jawień; 11. b) 22 X 1978; 12. b) 
33 dni; 13. c) Meksyku; 14. c) 27 lat; 15. a) 14; 16. b) św. Piotra Ap..

Następnego dnia między godziną 8.00 a 9.00 bp Kozal 
dostał zastrzyk z trującą substancją. Jego zwłoki prze-
niesiono do kostnicy, gdzie dokonano sekcji. Następnie 
Niemcy zrobili odlew gipsowy jego twarzy, z którego 
wykonano maskę pośmiertną. Potem zwłoki biskupa 
zostały spalone w krematorium. Stało się to prawdo-
podobnie 30 I 1943 r. 

Śmierć w obozie była czymś tak zwyczajnym, że więź-
niowie przestali zwracać na nią uwagę. Jednak śmierć 
bp. Kozala wywarła głębokie wrażenie na więźniach, 
którzy cenili go za poświęcenie i niezłomną postawę. 

Przekonanie więźniów o świętości Kozala spo-
wodowało, że w obozie zaczął się szerzyć jego kult, 
a po wyzwoleniu obozu przez wojska amerykańskie 
oswobodzeni więźniowie zanieśli wieść o męczeńskiej 
śmierci i świątobliwym życiu bp. Kozala w różne strony 
Europy i świata.

ks. Wojciech Frątczak

Wielkanoc 1940 r. w czasie internowania w Lądzie – bp Kozal w gronie przyszłych mę-
czenników; pierwszy z lewej siedzi – bł. ks. Józef Straszewski, ostatni z prawej stoi – bł. ks. 
Franciszek Drzewiecki, orionista
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Pamiętajmy o zmarłych
Śmierć! Zjawisko spotykane codziennie. Bóg przemawia do człowieka między innymi poprzez rzeczywistość 

śmierci. Jesteśmy z Boga i do Boga wracamy. Śmierć jest nieunikniona, spotka każdego z nas. Pamiętajmy o tym, 
że czeka nas sąd i zmartwychwstanie. Śmierć jako zjawisko metafizyczne jest tajemnicą. Jako zjawisko fizyczne 
polega na rozdzieleniu elementów: fizycznego i duchowego, zniszczalnego i wiecznego.

Śmierć, a potem sąd i dalsze bytowanie w wieczności 
już z Bogiem. Śmierć jest więc pomostem między jednym 
a drugim istnieniem. Jest równocześnie zasłoną życia 
ziemskiego i brama do życia wiecznego.

Śmierć jest wielką tajemnicą, którą jedynie światło 
wiary może rozjaśnić. Chrystus zmartwychwstały rzuca 
promień nadziei na wszystkie groby znaczone znakiem 
krzyża. Wszak On sam powiedział: „Ja jestem zmartwych-
wstanie i życiem. Kto we Mnie wierzy, choćby i umarł, 
żyć będzie” (J 11, 25).

Listopad – miesiąc poświęcony pamięci o zmarłych 
przenosi naszą duszę do czyśćca i ukazuje wielka rzeszę 
dusz, które wypłacają swe długi sprawiedliwości Bożej.

Dusze szlachetne i święte, wolne od grzechu ciężkiego, 
są żywymi członkami Mistycznego Ciała Chrystusowego. 
Mieszkają w Jezusie Chrystusie, jak latorośle w winnym 
szczepie, a On mieszka w nich przez Łaskę uświęcającą.

Dusze smutne, cierpiące – przeżywają bolesną tęskno-

tę za oglądaniem oblicza Boga i znoszą katusze płomieni, 
wypalających rdzę kary należnej za grzechy. Są to dusze 
biedne, bo nie mogą zdobywać zasług, ani przyspieszyć 
choćby o godzinę czasu swego wyzwolenia.

Wiara w możliwość niesienia pomocy duszom zmarłych 
znana była już w Starym Zakonie, a mówi nam o tym zna-
ny tekst ze Starego Testamentu, w którym po krwawym 
zwycięstwie nad Idumejczykami Juda Machabeusz, dziel-
ny wódz Izraela, posłał do Jerozolimy około dwu tysięcy 
srebrnych drachm , aby złożono za grzechy poległych 
ofiarę przebłagalną. Pismo Święte pochwala ten czyn, 
dodając, że bardzo pięknie i szlachetnie uczynił, myślał 
bowiem o zmartwychwstaniu. Gdyby bowiem nie był 
przekonany, że ci zabici zmartwychwstaną, to modlitwa 
za zmarłych byłaby czymś zbędnym i niedorzecznym (por. 
2 Mach 12, 43–44).

Dogmat Kościoła katolickiego opiera się przede wszyst-
kim na tradycji, na powszechnej i od początków chrze-

ścijaństwa sięgającej praktyce odprawiania 
modłów za zmarłych. Pisarz chrześcijański 
Tertulian (+240) pisze: „W dzień rocznicy skła-
damy za zmarłych ofiary”. Było więc już wtedy 
przekonanie, ze zmarli potrzebują od nas 
pomocy. Biskup Kartaginy św. Cyprian (+258) 
pisze znów takie słowa: „Co innego jest być 
zatrzymanym, a co innego wejść do chwały, 
co innego jest być zesłanym do więzienia i nie 
wyjść z niego, aż nie będzie wypłacony ostatni 
pieniążek, a co innego natychmiast otrzymać 
nagrodę wiary i cnoty, co innego przez dłu-
gi czas oczyszczać się w ogniu z grzechów 
swoich”. Po raz pierwszy napotykamy w tym 
tekście porównanie czyśćca do więzienia, 
a piekła do kary skazania na śmierć.

Katechizm Kościoła katolickiego wyjaśnia, 
że: „Czyściec przeznaczony jest dla tych, którzy umierają 
w łasce i przyjaźni z Bogiem, ale nie są jeszcze całkowi-
cie oczyszczeni, chociaż są już pewni swego wiecznego 
zbawienia” (KKK, n. 1030).

Sobór Florencki w roku 1439 r. wydał dekret, w którym 
stwierdził, ze karami czyśćcowymi oczyszczane są dusze 
ludzi, którzy jako „prawdziwie pokutujący zakończyli 
życie w miłości Boga jeszcze przed godnym zadośćuczy-
nieniem czynami pokutnymi za popełnione grzechy 
i zaniedbania”.

Śmierć ma swoją genezę w grzechu, jest skutkiem 
grzechu pierwotnego i jest udziałem wszystkich lu-
dzi. Za grzechem idzie, jako skutek moralny, wina, stałe 
odrzucenie i kara. Dlatego też ludzkość stale odczuwa 
ciężar win i jest zobowiązana modlić się za tych, którzy 
nas uprzedzili do wieczności. Tą pomocą jest ofiara Mszy 
świętej, modlitwy, jałmużna i inne akty pobożności chrze-
ścijańskiej. Tym sposobem można nagromadzić sobie 
wiele duchowych korzyści. „Mnie wczoraj, a dziś Tobie” – 
tymi słowami zza grobu może odezwać się każdy zmarły.

Miarą naszej czci wobec zmarłych, odmierzą nam 
w przyszłości młodsze pokolenia, które wobec nas tak 
postąpią, jaki damy im przykład w stosunku do naszych 
zmarłych. Na Sądzie nie możemy już nic zrobić dla swego 
udoskonalenia i dla osobistego zbawienia. Pomoc może 
nadejść jedynie z kościoła, od krewnych i znajomych – 
żyjących. To jest obowiązek i moralna konieczność tych, 
którzy jeszcze idą swoją drogą życia ku doskonałości.

Istnieje przekonanie wiernych, jak również części teo-
logów, że chociaż dusze czyśćcowe same sobie pomóc 
nie mogą, to jednak mogą nas wspierać na ziemi. Są 
przecież Bożymi przyjaciółmi, a więzów krwi i przyjaźni 
tajemnica świętych obcowania nie tylko nie rozluźnia, 
ale jeszcze je bardziej zacieśnia.

Dusze czyśćcowe są przyjaciółmi Bożymi. W niedłu-
gim czasie będą z Nim dzielić wieczną chwałę. Jeżeli 
w przypowieści Pana Jezusa potępiony bogacz chciał 
wstawić się za swoimi braćmi żyjącymi na ziemi, to nie 

mieliby tej możliwości świeci w czyśćcu? Wielu świętych 
i zwykłych ludzi doświadczyło pomocy dusz czyśćcowych, 
w tym także św. Katarzyna Genueńska, która napisała 
wspaniały „Traktat o Czyśćcu”. Według niej największą 
karą dla duszy czyśćcowej będzie jej tymczasowa rozłąka 
z Bogiem. Dusza dopiero po śmierci pozna, kim jest Pan 
Bóg, pozna Go jako pełnie miłości, piękna i świętości. Za 
wszelką cenę będzie chciała z nim się połączyć. Sama 
więc będzie szukała miejsca, gdzie by się mogła oczyścić. 
Tym właśnie miejscem jest czyściec. Ogniem zaś, który 
będzie ją palił i zadawał niezmierne katusze – będzie 
miłość, pragnąca nieprzeparcie połączyć się z Bogiem, 
lecz czująca, że jeszcze nie jest godna.

Jest jeszcze jedno wielkie serce, które niezwykłą miło-
ścią ogarnia wszystkie dusze czyśćcowe. To serce Maryi 
– Matki Zbawiciela, która lituje się nad duszami czyść-
cowymi przez modlitwy ludzi, przez odmawiany w ich 
intencji różaniec rozumiejąc najlepiej ich tęsknoty za 
posiadaniem najwyższego szczęścia – Boga.

Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych jako 
osobne święto, obchodzone 2 listopada, zostało wpro-
wadzone przez św. Odilona, czwartego z kolei opata 
słynnego klasztoru benedyktyńskiego w Cluny we Fran-
cji, pod koniec X wieku. Pomysł ten przyjęły wszystkie 
klasztory zależne od Cluny, potem wszystkie klasztory 
benedyktyńskie. W ślad za ich przykładem poszły inne 
zakony i diecezje, tak, że już w XIII wieku święto to było 
powszechne w Kościele Zachodnim. Papież Benedykt XV 
w 1915 roku widząc wielkie żniwo śmierci podczas I woj-
ny światowej i aby dopomóc zmarłym zezwolił, aby każdy 
kapłan w dniu zadusznym mógł odprawić trzy Msze 
święte w intencji zmarłych.

Pamiętajmy o zmarłych nie tylko w listopadzie, pamię-
tajmy przez cały rok, pomagajmy duszom czyśćcowym 
przez ofiarę Mszy świętej, modlitwy, miejmy na uwadze, 
że i nam kiedyś taka pomoc będzie potrzebna, abyśmy 
mogli ujrzeć niebieskie Jeruzalem i chwałę Boga na 
wysokości.

Jan UrygaSąd Ostateczny, Hans Memling, między 1466 i 1473
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Dokąd idziemy?
Często w życiu zadajemy sobie samym pytanie: po co żyję? Dokąd idę, co jest treścią mojego życia? Każdy kiedyś 

staje wobec takich pytań. Bez prób odpowiadania na nie, w ogóle nie jesteśmy w stanie żyć po ludzku. Większość 
ludzi z dnia na dzień ukrywa się przed sobą, zasłania obowiązkami, rozlicznymi możliwościami, okazjami i ko-
niecznością działania. Kogo dziś stać, zwłaszcza w młodym wieku na rozmyślania?

Żyje się stale w napięciu między pracą, rodziną i tym 
wszystkim, co jeszcze musimy zdziałać, wyprodukować, 
osiągnąć. Jednak życie stawia przed człowiekiem cele 
i zadania, przychodzi czas refleksji i zastanowienia. I rodzi 
się wtedy pytanie: na co mi to wszystko, do czego właści-
wie zmierzam, co chcę osiągnąć, dokąd ostatecznie idę? 

I tu z pomocą przychodzi religia. Poznawczo rzecz 
biorąc nie daje ona naturalnie oczywistej odpowiedzi, 
której domaga się umysł. Żąda wiary, wiary żywej, ro-
zumnej opierającej się na au-
torytecie samego Boga, który 
ani siebie, ani też nikogo inne-
go mylić nie może. Religia daje 
nam odpowiedź na to nasze py-
tanie: „dokąd idę”? Bóg Stwórca 
i ostateczny Pan wszechświata, 
stworzył również człowieka i to 
na obraz i podobieństwo swoje, 
stwarzając go wyznaczył mu cel, 
do którego winien w wolny i nie 
przymuszony sposób dążyć, by 
go na koniec – po okresie próby – 
w pełni osiągnąć. Tym zaś celem 
jest On sam, Dobro Nieskończo-
ne. Gdy to zrozumiemy łatwiej 
nam będzie dążyć do celu, jaki 
sobie wytyczyliśmy dociekając 
przez lata w swym umyśle i su-
mieniu czy idziemy tam, gdzie 
powinniśmy iść.

Dociekliwość jest niewątpli-
wą zaletą natury ludzkiej. Róż-
norodne są jej stopnie i formy. 
Dziecko zdradza ją stosownie do 
swoich bardzo prostych możli-
wości, chciałoby wszystko wi-
dzieć i wszystkiego dotknąć, co znajduje się w jego 
zasięgu. W miarę rozwoju człowieka stopień dociekli-
wości wzrasta, mnożą się jej formy. Nawet rozrywki 
umysłowe, krzyżówki, rebusy, zgadywanki i różnorakie 
konkursy stanowią bezustanny trening w skłonności 
człowieka do poszukiwań. Bardzo poważnym wyrazem 
tego żywiołowego dążenia do rozwiązywania zagad-
nień są instytuty badawcze w różnych dziedzinach 
nauki i twórcza praca całych zespołów ludzi oddanych 
badaniom naukowym.

Co skłania człowieka do bezustannych poszukiwań, co 
zniewala go do ofiarnej pod tym względem pracowitości? 
Dwa są motywy, którym człowiek oprzeć się nie potrafi, 
mianowicie fakt, że nie znosi on tajemnicy, i radość z jej 
rozwiązania czyli pokonania jej bez reszty.

Dociekliwość w sprawach wiary stawia nam zasadni-
cze pytanie życia: dokąd idziesz chrześcijaninie, czego 
szukasz? Dla wierzącego odpowiedź może być tylko jed-
na: do Boga. Ale poprzez doczesność. Poprzez cały splot 

spraw i rzeczy ziemskich. Stąd 
w rozpatrywaniu ostatecznego 
celu człowieka mamy dwie płasz-
czyzny: duchową i materialną, 
wieczną i doczesną, naturalną 
ludzka i nadprzyrodzoną.

Wiążą się one ze sobą nieroze-
rwalnie, tak jak w jednym bycie 
ludzkim co nierozerwalnie, tak 
jak w jednym bycie ludzkim są 
nierozerwalnie powiązane ciało 
i dusza, duch i materia. Nie ujrzy 
Boga ten kto w życiu swoim wi-
dzi tylko to, co ziemskie, docze-
sne. Nie ujrzy w życiu wiecznym 
Boga ten, kto za życia doczesnego 
patrzał na świat jednostronnie, 
a zatem fałszywie. Stąd potrzeba 
dla każdego z nas przyjścia Du-
cha Prawdy – Ducha Świętego, 
który by nam dał pełne poznanie 
Prawdy Bożej i pełny obraz nasze-
go celu ostatecznego i naszych 
obowiązków. „Gdy zaś przyjdzie 
On, Duch Prawdy, doprowadzi do 
całej prawdy” (J 16, 13). W świetle 
tych słów poznamy, że nie mają 

racji ci wszyscy, którzy zawężają je do widzenia osobi-
stej tylko wygody i korzyści i nazywają szczęściem to, co 
w gruncie rzeczy jest typowym egoizmem.

Ludzie wierzący, w świetle prawdy Bożej, patrzą na 
życie pod kątem wieczności. Dla wierzącego człowie-
ka życie ziemskie to życie z Bogiem i dla Boga, a życie 
przyszłe, życie wieczne to życie w połączeniu z Bogiem, 
inaczej w Bogu.

Tak pojęte życie wymaga od chrześcijanina pewnego 
rodzaju samolubstwa, które można by nazwać Bożym 

samolubstwem, bo z Jego 
rozkazu wynikającym. Po-
lega ono na tym, że czło-
wiek przede wszystkim i za 
wszelką cenę ma zbawić 
swoją duszę. Musi ją zba-
wić. jest to więc egoizm, ale 
Boży egoizm, który jest za-
razem największą miłością. 
Idzie się bowiem do niego 
poprzez najgłębszą mi-
łość Boga i Człowieka. Ten 
Boży, chrześcijański egoista, 
który za wszelką cenę chce 
zbawić swoją dusze kocha 
Boga i bliźnich, dla których 
chce być prawdziwym 
bratem. Wyraził to pięknie 
Adam Mickiewicz w  sło-
wach: „Człowiek nie jest 
stworzony na łzy i uśmie-
chy, ale dla dobra bliźnich 
swoich, ludzi”. Idziemy więc 
przez życie w stronę nieba, 
a także w stronę drugiego 
człowieka, który jak i my 
żyje w napięciu, przeżywa 
chwile radości i goryczy, 
doznaje własnej słabości. 
Trzeba nam wciąż odkry-
wać drugiego człowieka. 
Bez niego nie poznalibyśmy 
mowy, nie wiedzielibyśmy 
co to jest zaufanie, miłość, 
nadzieja. Tę rzeczywistość 
wyraża etiopskie przysło-
wie: Sam nie znajdziesz 
pola swego życia, nie wy-
karczujesz dżungli w sercu, 
słowa które ci pomoże, nie 
możesz wypowiedzieć sam.

Jednak idąc przez to życie 
często nie znajdujemy celu 
właściwego. Szukamy Boga 
i nie znajdujemy Go, a prze-
cież Bóg jest tak blisko nas. 
Pyta nas na każdym kroku, 
jak pytał w Ewangelii swych 
dwóch uczniów: Andrzeja 
i Jana, „Czego szukacie”? To 
pytanie wciąż jest aktualne, 
to pytanie naszemu życiu 
nadaje sens, a jakże często 
nie umiemy na nie odpo-
wiedzieć.

Marcel Lagaut w swym 
dziele „Modlitwa wierzą-
cego” pisze: „Dusza, która 
znalazła Cię Panie, w pory-
wie dobrej woli oddaje Ci 
się na własność i sądzi że 
wszystko uczyniła... A po-
tem dopiero, powoli od-
krywa głębię Twej Miłości 
i jednocześnie poznaje roz-
ległą skalę wymagań, jakie 
ta Miłość stawia”.

Jakże mało jest wśród 
nas takich, którzy te Miłość 
potrafią znaleźć i wcielić 
w czyn. Często boimy się 
tej Miłości, która wymaga 
wiele ofiar i wyrzeczeń. Zo-
staw wszystko i pójdź za 
Mną wzywał Chrystus. Czy 
potrafimy iść za Nim, my, 
związani tyloma ziemski-
mi sprawami, czy potrafi-
my Miłości dorównać kroku. 
Dlatego stale czegoś szuka-
my, grzeszymy i Miłosierdzie 
Boże, które jest prawdziwą 
Miłością wybacza nam. 
A my odczuwamy pustkę, 
nic nam nie daje pełnego 
zadowolenia, nic nie jest 
kresem naszych pragnień 
i naszych poszukiwań.

Znalezienie Boga to do-
piero początek. Gdy się 
znajdzie Go trzeba konse-
kwentnie być Mu wiernym 
do kresu swych dni.

„Czego szukacie” – pytał 
Jezus Andrzeja i Jana. Cie-
bie szukamy Chryste. Szu-
kamy Cię w sobie i braciach 
naszych. Szukamy Twej Mi-
łości choć słabi jesteśmy 
i grzeszni, nie rozumiejący 
czym jest Miłość Twoja. Ja-
kiż cel miałaby ofiara Twoja 
na krzyżu, gdybyśmy Ciebie, 
gdybyśmy Miłości Twojej 
w sobie znaleźć nie mieli?

Ty nam tylko w szukaniu 
naszym dopomóż: Bo Cie-
bie szukamy, Chryste, Królu 
nasz!

Jan Uryga
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Ojciec polskiej opery narodowej
Jeszcze trwa Rok Stanisława Moniuszki ustanowiony przez Sejm RP z okazji 200. rocznicy urodzin kompozytora. 

W przyjętej uchwale podkreślono, że dorobek kompozytorski Moniuszki „imponuje różnorodnością, bogactwem 
melodycznym i głębokim zakorzenieniem w narodowej tradycji muzycznej”. Szczególnie w listopadzie, gdy ob-
chodzimy Święto Niepodległości, warto spojrzeć na postać nazywaną wzorem patrioty, o której w 1921 r. badacz 
jego twórczości Zdzisław Jachimecki napisał – „krew z krwi i kość z kości Polak”.

„Ojcze z niebios, Boże Panie,
Tu, na ziemię, ześlij nam.
Twoje święte zmiłowanie 
Tu, na ziemię, ześlij nam.

Boże wielki, my w pokorze
do Twych stóp garniemy się, 
wola Twoja wszystko może,
Ty, nad nami, zlituj się”.

Ta popopularna pieśń kościelna pochodzi z polskiej 
opery Halka, której kompozytorem jest Stanisław Mo-
niuszko, najwybitniejszy twórca, obok Fryderyka 
Chopina, muzyki polskiej XIX wieku. 

Był 5 maja 1819 rok, kiedy w wiosce 
Ubiel na Litwie, należącej do Czesława 
i Elżbiety Moniuszków, przyszedł na 
świat ich syn Stanisław.

Od najmłodszych lat zdradzał 
on wielką wrażliwość na pięk-
no otaczającej go przyrody, 
a zwłaszcza na wszelkie od-
głosy i dźwięki, którymi tętniła 
wieś. Nieraz przerywał najmil-
szą zabawę i wsłuchując się 
w coś uważnie, szeptał z pa-
luszkiem na ustach: „Cicho... 
coś gla!...”

Rodzice zauważywszy tę 
niezwykłą wrażliwość synka na 
wszelkie dźwięki i pieśni posta-
nowili, gdy podrośnie, kształcić go 
w muzyce. Jakąż radością było dla 
małego Stasia otrzymanie od ojca for-
tepianu. Mógł teraz dowoli sycić się miłymi 
mu dźwiękami całej gamy przeróżnych tonów.

Jednocześnie ten zdolny i nad wiek rozwinięty chłopiec 
czerpał inne, niezbędne wiadomości od najbliższego 
otoczenia. Matka uczyła go grać na fortepianie kolędy, 
ludowe pieśni białoruskie, a także śpiewy historyczne 
Jana Ursyna Niemcewicza. Ojciec, były kapitan Wojska 
Polskiego z czasów Księstwa Warszawskiego, opowiadał 
mu o bohaterskich walkach Polaków pod dowództwem 
Napoleona. Duży wpływ na umysł chłopca wywarło 
częste obcowanie z przyjacielem rodziny, historykiem 

Joachimem Lelewelem, który wtajemniczał go w dzieje 
Polski, rozbudzając uczucia patriotyczne. 

Gdy w 1827 r. państwo Moniuszkowie przenieśli się 
do Warszawy, ośmioletni Staś został uczniem szkoły 
pijarskiej, pobierając równocześnie lekcje muzyki u zna-
komitego organisty i pedagoga, Augusta Freyera.

Dużym przeżyciem dla małego chłopca było wysłucha-
nie koncertu szesnastoletniego Fryderyka Chopina, w Sali 
Towarzystwa Dobroczynności w Warszawie. Stanisław 
postanawił wtedy, że będzie dokładał wszelkich starań, 
aby móc kiedyś w przyszłości, tak jak sławny już wówczas 
młody Chopin grać i tworzyć piękne dzieła muzyczne.

Kolejne etapy życia Moniuszki to Mińsk, gdzie 
ukończył gimnazjum i doskonalił talent 

muzyczny, później Wilno, gdzie zetknął 
się z muzyką operową, a następnie 

Berlin, gdzie pogłębiał wiedzę mu-
zyczną, studiując twórczość Mo-

zarta, Beethovena, Mendelsona, 
Schumanna, Wagnera, Haydna 
i innych.

Po powrocie do kraju 
w 1840 r. poślubił Aleksandrę 
Muller i rozpoczął pracę jako or-
ganista w kościele pw. św. Jana 
w Wilnie. Obejmując to stano-
wisko pragnął „uzdrowienia” 
muzyki kościelnej, w której było 

wiele braków w dostosowaniu 
do wymogów liturgii i stylu ko-

ścielnego. Będąc organistą udzielał 
także lekcji muzyki, a równocześnie 

komponował pieśni. Wydał też swój 
pierwszy śpiewnik polski, w którym znaj-

dują się znane do dziś utwory jak : Kozak, 
Tam na górze jawor stoi..., Pieśń wieczorna, Po 

nocnej rosie..., Prząśniczka, Dwie zorze, Wiosna, O matko 
moja i wiele innych. Domeną jego muzyki kościelnej była 
forma mszy; napisał ich siedem, z których Msza Es-dur 
na chór mieszany z towarzyszeniem organów i kwintetu 
smyczkowego uchodzi za najlepszą. Brzmi w niej duch 
starych polskich pieśni nabożnych, kolęd.

Drugi dział muzyki religijnej Moniuszki stanowią czte-
ry słynne Litanie Ostrobramskie. Temat do nich czerpał 
z nabożeństw majowych i październikowych, które lud-

ność wileńska odprawiała przed cudownym obrazem 
Matki Bożej w Ostrej Bramie. 

Muzyka kościelna Moniuszki to wierne odbicie 
żywej wiary i potrzeby serca kompozytora. Z tematów 
jego kompozycji kościelnych promieniuje zawsze 
szczerość i bezpośredniość natchnienia, jaką wyczu-
wamy w jego utworach patriotycznych i lirycznych.

Oprócz mszy i litanii Moniuszko napisał wiele innych 
utworów o charakterze religijnym. Dla organistów 
– Pieśni naszego Kościoła na organy ułożone i do 
mszy czytanej przeznaczone. Piękna jest jego pieśń 
O, władco świata wiekuisty Boże czy pieśń pokutna 
O, Panie, co losy ludzkości dzierżysz w dłoni swej, do 
słów M. Radziszewskiego. Z innych warto wymienić : 
W  iężkiej niedoli, którą dziś ponoszę do słów J. Moroza, 
O, Maryjo, bądź pozdrowiona (modlitwa), Ojcze nasz, 
któryś jesteś w niebie, Sub Tuum praesidium, Z Ojcem 
Przedwiecznym stolicę dzieli (hymn). Wszystkie te 
pieśni napisane są na głos solowy z towarzyszeniem 
organów lub fortepianu.

Jest Moniuszko twórcą pieśni żałobnych do mszy św. za 
dusze zmarłych na czterogłosowy chór mieszany z towa-
rzyszeniem organów; dzieło to napisał po śmierci matki.

Z Wilna Moniuszko udał się na krótko do Petersburga, 
gdzie nieoczekiwanie dla niego, wszystkie jego kompo-
zycje spotkały się z nadzwyczajnym uznaniem. Wrócił do 
kraju sławny i z doskonałymi recenzjami. To przekonało 
wreszcie opornych rodaków i skłoniło do głębszego za-
interesowania twórczością znakomitego kompozytora. 
Utwory jego zaczęły być rozchwytywane, a w roku 1858 
wystawiono wreszcie po 10 latach oczekiwania Halkę, 
która zapoczątkowała w historii muzyki polskiej nową erę. 
Również dużym powodzeniem cieszyły się opery: Hrabina, 
Verbum nobile, Jawnuta, Straszny Dwór, Flis i wiele innych.

Dopiero teraz zaczął znikać z domu Moniuszki niedosta-
tek. A jeszcze niedawno, przed wyjazdem do Petersburga 
był tak biedny, że aby zdobyć potrzebą kwotę na podróż, 
musiał zastawić swój ukochany fortepian. Gdy wrócił 
zgnębiony i z myślą, że nie będzie mieć na czym grać, nie 
chciał wchodzić do pokoju, w którym stał przedtem ulu-
biony instrument. Gdy jednak przez roztargnienie uchylił 
drzwi – zatrzymał się na progu zdumiony. Fortepian stał 
na dawnym miejscu. To jego zacni uczniowie zgotowali 
mu niespodziankę. Zebrali z trudem potrzebną kwotę 
i wykupili fortepian z zastawu.

Nie tylko młodzież obdarzała serdecznym uczuciem 
swego mistrza. Jego niezwykła dobroć, łagodność charak-
teru i stała gotowość niesienia pomocy innym, zjednała 
mu spore grono przyjaciół. Wielu też było wielbicielami 
jego twórczości, tak pięknej w swej prostocie i trafiającej 
do serca każdego Polaka. Pisali o nim Władysław Syro-
komla, Deotyma, a poeta Adam Pług takimi słowami:

„Grajku serdeczny, grajku jedyny!
Wiesz – że ty jakiem twe cudne pieśnie

Szczęściem mi były, gdym tęsknił boleśnie, 
Niby wygnaniec, z dala od rodziny?
Przyjmij me serce we wdzięczności darze...”

Moniuszko nie miał nigdy wielkiego mniemania o so-
bie. Gdy zaproponowano mu objęcie posady kapelmistrza 
w operze warszawskiej, nie przyjął jej od razu, bojąc się, 
że nie sprosta tak ważnemu zadaniu. Dopiero po odbyciu 
specjalnych studiów za granicą przeniósł się z rodziną 
do Warszawy obejmując proponowane mu stanowisko. 
Objął też katedrę harmonii i kompozycji w Warszawskim 
Instytucie Muzycznym. Pracował i komponował nadal 
dużo, godząc to z obowiązkami rodzinnymi. 

W dwunastu zeszytach Śpiewnika domowego umie-
ścił Moniuszko blisko 400 utworów zróżnicowanych pod 
względem charakteru, gdzie obok ballad i romansów 
znalazły się liryki miłosne, dumki, pieśni patriotyczne, 
religijne, dydaktyczne, społeczne, oparte na rytmach 
tańców ludowych (mazur, polonez) oraz obrazki z ży-
cia codziennego. Komponując je pragnął, by „to co 
narodowe – pisał – krajowe, miejscowe, co jest echem 
dziecinnych znanych przypomnień, nigdy mieszkańcom 
ziemi, na której się narodzili i wzrośli podobać się nie 
przestało”.

Nadmierna praca w trudnych warunkach materialnych 
i długoletnie zmaganie się z brakiem zrozumienia i od-
powiedniej oceny jego twórczości w kraju, nadszarpnęły 
zdrowie kompozytora. Już w 25. roku życia zaczął łysieć, 
a wzrok jego słabnął na skutek długotrwałego ślęczenia 
nad nutami. Utykał. Z czasem i serce zaczęło źle działać. 
4 czerwca 1872 r. wracając do domu doznał na schodach 
silnego ataku serca i zmarł. Jego trumnę odprowadziła 
na cmentarz na Powązkach stutysięczna rzesza miesz-
kańców Warszawy i przyjaciół żegnając niezwykłego 
człowieka, który do dziś swymi utworami zachwyca ko-
lejne pokolenia Polaków nie mniej wrażliwych na piękno 
jego dzieł niż to miało miejsce w XIX wieku.

Jan Uryga



14 1514 1514 15

Sakrament ten nazywany jest 
chrztem ze względu na główny ob-
rzęd, przez który jest wypełniany: 

chrzcić (gr. baptizerin) oznacza: 
zanurzyć, pogrążyć. Sakrament 

ten także nazywany jest 
„obmyciem odradzającym 

i odnawiającym w Duchu 
Świętym”, po-

n i e w a ż 
o z n a -
c z a 
i urze-

czywistnia 
n a r o d z e n i e 

z  wody i z Du-
cha, bez którego 

nikt „nie może wejść 
do królestwa Bożego” 

(J 3, 5). 
Przez chrzest człowiek otrzy-

muje odpuszczenie grzechu 
pierworodnego i wszystkich 

grzechów popełnionych przed 
chrztem oraz sta-

je się dzieckiem Bożym, 
otrzymując prawo do 

udziału w Królestwie Niebieskim 
w wieczności.

Poprzez chrzest święty ludzie wchodzą 
do wspólnoty Kościoła. Od samego początku 
swego istnienia Kościół, wypełniając polecenie 
Chrystusowe, chrzcił nie tylko dorosłych, lecz 
także dzieci. Aby mogła rozwijać się łaska chrztu 
udzielonego dziecku, potrzebna jest pomoc rodziców. 
Chrzest dziecka zakłada ich wiarę! 

Wejście do wspólnoty Kościoła

Właściwym miejscem dla tej ceremonii jest kościół 
parafialny rodziców dziecka. Rodzice po urodzeniu 
dziecka powinni, najwcześniej jak to będzie tylko możli-
we, zgłosić się do biura parafialnego, by uzgodnić z księ-
dzem proboszczem termin chrztu. W tym celu należy 
przynieść ze sobą metrykę urodzenia dziecka 
z Urzędu Stanu Cywilnego, uprzednio już poprosić 
wybrane osoby o pełnienie funkcji chrzestnego, 

a także wybrać odpowiednie imię dla swojego dziecka.
Katolicy, wybierając imię dla swojego dziecka, wybie-

rają dla niego patrona – świętego, dlatego nie powinni 
kierować się aktualną modą. Zdarza się, że jeśli rodzice 
obdarzą niemowlę zbyt oryginalnym imieniem, narażają 
je w przyszłości na kpiny rówieśników. Jeśli wybiera się 
imię bez wskazania patrona, to należy dodać drugie 
imię – świętego patrona. 

Podczas liturgii chrztu podkreśla się znaczenie roli, 
jaką spełniają w wychowaniu do wiary rodzice chrzestni. 
Powinni oni być ludźmi głęboko wierzącymi, a także zdol-
nymi i gotowymi służyć pomocą nowo ochrzczonemu na 
drodze życia chrześcijańskiego. Osoba poproszona o bycie 
chrzestnym nie powinna odmawiać przyjęcia tej funkcji, 
gdyż jest to dla każdego katolika zaszczyt i wyraz zaufania, 
jakim obdarzają daną osobę rodzice dziecka. Prawo kano-
niczne mówi o jednym lub dwojgu chrzestnych. Chrzest-
nym może być tylko ten, kto jest wystarczająco dojrzały 
do spełnienia tego zadania (według Kodeksu prawa kano-
nicznego ukończył przynajmniej 16 lat), przyjął sakrament 
bierzmowania, nie ciążą na nim kary kościelne, nie żyje 
w związku cywilnym, konkubinacie ani w innym wolnym 
związku, regularnie przystępuje do sakramentów świę-
tych i nie jest oj- cem lub matką 

przyj-
m u -
j ą -

c e g o 
chrzest. 

Z racji 
o b ra n e j 

drogi ży-
ciowej za-

leca się, aby 
na chrzestnych nie 

wybierać kapłanów 
ani osób konsekrowa-
nych, gdyż często nie 

są oni w stanie fi-
zycznie wypełniać 
funkcji chrzestnego. 

Osoba ochrzczona, na-
leżąca do niekatolic-

kiej wspólnoty 
ko ś c i e l n e j , 
może być do-
p u s zc z o n a 

jedynie do roli świad-
ka chrztu i to tylko 
razem z chrzestnym 
katolikiem. Chrzestny 
uczestniczy w przy-
gotowaniu do chrztu 
oraz w samym ob-
rzędzie: poświadcza 
wiarę przyjmującego 
chrzest, a przy chrzcie 
dziecka wyznaje wraz 
z rodzicami wiarę 
Kościoła, w której to 
dziecko otrzymuje 
chrzest. Chrzestni po-
winni przed uroczysto-
ścią chrztu przystąpić 
do sakramentu poku-
ty (być w stanie łaski 
uświęcającej). Jeśli są 
osobami spoza para-
fii rodziców dziecka, 
powinni także poprosić swojego proboszcza o zaświad-
czenie, że są praktykującymi katolikami i mogą zostać 
chrzestnymi. Przywilejem chrzestnych jest także ofiaro-
wanie dziecku z okazji sakramentu chrztu białej szaty oraz 
świecy. Świeca chrzcielna powinna towarzyszyć dziecku 
przez całe jego życie i być zapalana podczas Pierwszej 
Komunii Świętej, ślubu czy święceń, stając się u kresu 
życia świecą gromniczną. 

Chrzest ma wymiar wspólnotowy, dlatego powinien 
być udzielany na uroczystym zgromadzeniu wspólnoty 
parafialnej. Zaleca się, aby sakrament chrztu był udzie-
lany podczas Mszy św., o ile to możliwe – w niedzielę. 

Zwyczajnym szafarzem sakramentu chrztu jest bi-
skup, prezbiter lub diakon. W nadzwyczajnych przy-
padkach (choroba, niebezpieczeństwo śmierci) chrztu 
może udzielić każda osoba, nawet nieochrzczona, ma-
jąca wymaganą intencję, która polega na tym, 
aby pragnąć uczynić to, co czyni Kościół, gdy 
chrzci, wypowiedzieć imię dziecka i polewa-
jąc wodą (nie wolno używać żadnych 
innych płynów), wypowiedzieć 
trynitarną formułę chrzcielną:

NN ja ciebie chrzczę 
w imię Ojca 
i Syna, 
i Ducha 

Świętego.
Jeśli dziecko 

zostało ochrzczo-
ne w szpitalu 

Sakrament chrztu
Chrzest święty jest fundamentem całego życia chrześcijańskiego, bramą życia w Duchu i bramą otwierającą dostęp 

do innych sakramentów. Przez chrzest zostajemy wyzwoleni od grzechu i odrodzeni jako synowie Boży, stajemy się 
członkami Chrystusa oraz zostajemy wszczepieni w Kościół, stając się uczestnikami jego posłania (KKK, n. 1213).

tzw. chrztem „z wody”, należy zatroszczyć się o to, aby 
w najbliższym czasie dopełnić sakrament chrztu w ko-
ściele. Raz ważnie udzielonego chrztu nie powtarza się, 
nawet jeśli szafarzem sakramentu była osoba świecka.

Jeśli dziecko umrze bez chrztu, a rodzice pragnęliby 
tego sakramentu dla swojego dziecka, można żywić 
uzasadnione nadzieje, że pomimo grzechu pierworod-
nego, jaki ciąży na ich dziecku, Bóg w miłosierdziu swoim 
obdarzy to niemowlę łaską nieba.

W teologii występuje pojęcie chrztu pragnienia i chrztu 
krwi. Polega on na tym, że męczennicy za wiarę w Chrystu-
sa, umierający bez chrztu z wody, dostępują oczyszczenia 
z grzechów i wewnętrznego odrodzenia, a tym samym 
mogą osiągnąć zbawienie. Ich męczeństwo jest chrztem 
krwi, zastępującym chrzest z wody. Chrzest pragnienia to 
sytuacja, w której można przypuszczać, że ludzie uczci-
wi, gotowi czynić każde dobro rozpoznane w sumieniu, 
przyjęliby chrzest, gdyby tylko usłyszeli o nim i dobrze 
go poznali. Ich uczciwe życie zawiera w sobie zupełnie 

nieświadome pragnienie chrztu. Dostępuje chrztu 
pragnienia ten, kto współdziałając z darowaną 
mu łaską Bożą, dochodzi do miłości doskonałej, 
z której płynie żal za popełnione zło. 
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KALENDARZ LITURGICZNYListopadowy quiz biblijny
Kochani. Zapraszamy do wzięcia udziału w kolejnym quizie. Poprawne odpowiedzi należy zapisać na przygoto-

wanej karcie odpowiedzi i dostarczyć do kancelarii parafialnej (można wrzucać do skrzynki pocztowej lub wręczyć 
osobiście) lub zakrystii do 20 listopada br. Wśród autorów poprawnie wypełnionych kuponów zostanie wylosowany 
zwycięzca, na którego czeka nagroda. Zapraszamy do zabawy!

1. Ile darów złożyli mędrcy, którzy podążali za 
Gwiazdą Betlejemską do miejsca narodzin Je-
zusa?
a) 4; b) 15; c) 3

2. Którego dnia zmartwychwstał Pan Jezus?
 a) 3; b) 2; c) 5

3. Kto walczył z Aniołem?
a) Abraham; b) Jakub; c) Mojżesz

4. Kto wraz z żoną i córkami uciekał z Sodomy?
 a) Lot; b) Bera ; c) Noe

5. Kto na polecenie Boga miał złożyć w ofierze 
swego syna o imieniu Izaak?

 a) Jonasz; b) Abraham c) Józef

6. Ewangelii zaliczanej do kanonu Pisma Świętego 
nie napisał:
a) Marek; b) Paweł; c) Mateusz

7. „Pod jaką postacią Bóg objawił się Mojżeszowi?
a) baranka; b) młodzieńca; c) gorejącego krzewu

8. Kto spędził we wnętrznościach wielkiej ryby trzy 
dni i trzy noce?

 a) Joel; b) Ismael; c) Jonasz

9. Kto nie był Apostołem Jezusa?
 a) Łukasz; b) Filip; c) Jan

10. Ilu jest Ewangelistów kanonicznych?
a) 4; b) 6; c) 12

11. Ilu było jeźdźców Apokalipsy?
a) 12; b) 3 ; c) 4

12. Z którego listu św. Pawła pochodzi Hymn 
o miłości?

a) List do Galatów; b) 1 List do Koryntian; c) 2 List 
do Koryntian

13. Skąd pochodzi cytat: „Wszystko ma swój czas 
[...] Jest czas radości i czas smutku”:

a) Księga Hioba; b) Apokalipsa św. Jana; c) Księga 
Koheleta

14. Kto napisał List do Hebrajczyków?
a) św. Paweł; b) św. Piotr c) autor nie jest znany

15. Pierwsza księga Pisma Świętego to?
a) Ewangelia św. Mateusza; b) Księga Rodzaju; 
c) Tora

16. Kto w Biblii grał na harfie?
a) Salomon; b) Herod; c) Dawid

1. .........................................
2. ...........................................
3. .........................................
4. ...........................................
5. ...........................................
6. .........................................
7. .........................................
8. .........................................

9. ...............................................
10. ..............................................
11. ..............................................
12. ..............................................
13. ............................................
14. ............................................
15. ............................................
16. ..............................................

Imię i nazwisko: 

..............................................................

numer telefonu:

...............................................................

Karta odpowiedzi – Listopadowy quiz biblijny

31 niedziela zwykła – 3 XI

Czytanie I (Mdr 11, 22 – 12, 2)
Dzisiejsze pierwsze czytanie pochodzące z Księgi 

Mądrości ukazując nam miłosierdzie Boga. Zanim au-
tor przekaże nam prawdę o tym, że Bóg nie śpieszy 
z ukaraniem grzesznika, ale upomina go, zwracając 
uwagę to co, w czym grzeszy i wzywa do nawrócenia. 
Wielkość Boga została zestawiona ze stworzeniem, aby 
uwydatnić majestat Stwórcy. Poetyckie porównania 
świata jakie zostały zawarte w dzisiejszym czytaniu 
– do ziarnka lezącego na szali czy kropli rosy – mają 
za zadanie ukazać bezgraniczną potęgę Boga i Jego 
władzę nad światem. Przecież wystarczy lekki podmuch 
wiatru, aby zmieść ziarnko, a poranna rosa zniknie 
jak tylko wzejdzie słońce. Jednak Bóg tak wielki nigdy 
nie rezygnuje ze swojego małego i często kruchego 
stworzenia jakim jest człowiek. Bóg ukochał ludzi i nie 
jest w stanie się ich wyprzeć bo zaprzeczyłby samemu 
sobie. Nie brzydzi się naszymi grzechami lecz w swo-
im wielkim miłosierdziu czeka na każdego z nas, by 
podać nam pomocna dłoń. Bóg jako najdoskonalszy 
miłośnik życia nie zabija grzesznika, ale zabiega o jego 
nawrócenie.

Czytanie II (2 Tes 1, 11 – 2, 2) 
Początkowy fragment Listu do Tesaloniczan zawiera 

oświadczenie, że Paweł gorąco modli się, aby mieszkańcy 
Tesalonik godnie odpowiedzieli na wezwanie do wiary, 
która zobowiązuje ich do innego życia. Życie adresatów 
Pawłowego listu było dalekie od wiary w Chrystusa, zmie-
nia się to po przyjęciu chrztu. Tesaloniczanie po przyjęciu 
sakramentu mają gorące pragnienie dobra, jednak samo 
pragnienie nie wystarczy. Obok pragnienia musi iść dobry 
czyn, dopiero te połączenie przynosi prawdziwą chwałę 
Chrystusowi. Święty Paweł wyjaśnia, że powtórne przyj-
ście Jezusa nie jest wcale takie bliskie jak spodziewają się 
adresaci. Jedyne co wiemy o powtórnym przyjściu Pana to 
to, że przyjdzie on niespodziewanie  jak złodziej w nocy i że 
musimy być na to przyjście zawsze gotowi. Dlatego wzywa 
Tesaloniczan do trwania w dobrych czynach i pragnieniach 
nie zaniedbując przy tym żadnego z nich.

Ewangelia (Łk 19, 1–10)
Dziś zbawienie stało się udziałem tego domu. Ewange-

lia zwraca uwagę na to, że bierzemy udział w zbawieniu 
nie w jakimś abstrakcyjnym momencie, ale dziś. Zache-
usz bardzo pragnął zobaczyć Chrystusa, jednak same 
chęci nie wystarczyły. Musiał do tego dołożyć konkretny 
czyn, musiał ruszyć ze swojego miejsca do przodu, aby 
ujrzeć Pana. Jeżeli zostały połączone chęci z konkretnym 
działaniem kolejnym czynnikiem jest łaska dan od Boga. 
Znakiem tej łaski było zatrzymanie się Jezusa w domu 
grzesznika. Chęć zatrzymania się w domu u Zacheusza, 
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który był zwierzchnikiem celników wywołała szemranie 
i niezadowolenia. Jednak celnik odczytał zatrzymanie 
się Pana w jego domu jako wezwanie do nawróceni i do 
zmiany swojego życia, co jest ukazane w wynagrodzeniu 
skrzywdzonym przez niego ludziom i zadośćuczynieniem. 
Jezus przyszedł na świat, aby odszukać to co zginęło, 
odnaleźć tych, którzy się zgubili. My również często 
schodzimy z drogi prowadzącej do Pana i stajemy się 
Zacheuszem, jednak nie zapominajmy, że na tej drodze 
stoi i woła nas sam Jezus Chrystus.

32 niedziela zwykła – 10 XI

Czytanie I (2 Mch 7, 1–2.9–14)
Starotestamentowe czytanie opowiada o bohaterstwie 

matki i jej siedmiu synów. Król Antioch IV chciał zmusić 
podbitych mieszkańców do odstępstwa od wiaru, grożąc 
torturami a nawet śmiercią. Wspomniana matka i jej syno-
wie nie zostali wolni od tej próby. Mieli zjeść wieprzowinę, 
czego zabraniało im prawo mojżeszowe. Synowie ginęli 
na oczach matki za wierność Bogu, a na końcu została 
stracona matka. Opowiadanie w pierwszym czytaniu ma 
umacniać prześladowanych z powodu wyznawanej wiary. 
Tak jak miało umacniać ginących w tamtych czasach wy-
znawców Chrystusa tak samo ma umacniać i nas. Chociaż 
męczeństwo nie jest modne w dzisiejszym świecie należy 
pamiętać, że jest to oddanie życia z naszego Pana i Zbawcę 
i nasza nagroda jest przygoto-
wana dla nas w niebie, a wręczy 
nam ją sam Jezus Chrystus.

Czytanie II 
(2 Tes 2, 16 – 3, 5)

Święty Paweł przypomina 
Tesaloniczanom o tym, że Bóg 
otacza ich ojcowską miłością. 
Dowodem tej miłości jest ich 
powołanie do wiary. Wiara 
stwarza nowe relacje między 
człowiekiem a Bogiem, daje 
wierzącemu synostwo Boże. 
Apostoł przypomina również 
o tym, że każdy wierzący ma 
pośrednika wobec Ojca, a jest 
nim Jezus Chrystus, który nie 
tylko wstawia się u Ojca, ale 
także udziela im łask, o które 
proszą. Autor listu wyraża rów-
nież wiarę, że w trudnościach 
jakie ponoszą Tesaloniczanie 
sam Bóg i Chrystus pocieszą 
ich i umocnią w czynieniu do-
bra. Jako wzór stawia im Jezusa 

Chrystusa, który nie cofnął się przed niczym, nawet 
przed śmiercią na krzyżu, ale wypełnił wolę swego Ojca. 
Mimo, że wiara nie zawsze jest prosta i zrozumiała nie 
zapominajmy o doskonałym pośredniku, który udzieli 
nam wszelkich łask jakich potrzebujemy do życia.

Ewangelia (Łk 20, 27–38)
Saduceusze to stronnictwo polityczno-religijne, które 

negowało życie człowieka po śmierci. Przychodzą dziś 
do Jezusa w celu ośmieszenia wiary faryzeuszów i ludu 
w zmartwychwstanie przez opowiedzenia mu wymyślonej 
historii. Jezus na pytanie odpowiada całkowicie poważ-
nie, że dla zbawionych w niebie, którzy żyją wiecznie jak 
aniołowie i nie mogą już umrzeć – tu mamy wyznanie 
wiary w życie po śmierci – sprawy prawnej przynależności 
małżeńskiej nie mają żadnego znaczenia. Dowodem tego, 
że umarli żyją Jezus przytacza fragment gdzie Mojżesz 
nazywa Boga Bogiem Abrahama, Izaaka i Jakuba. Sadu-
ceusze twierdzili, że Bóg jest Bogiem żywych, a skoro jest 
Bogiem wymienionych osób to oznacza, że oni nadal żyją 
w wiecznej szczęśliwości z najlepszym Ojcem. 

33 niedziela zwykła – 17 XI

Czytanie I (Ml 3, 19–20a)
Dzisiejsze pierwsze czytanie chodź nie jest długie to 

napawa nas grozą. Piec i rozpalona słoma, która się w 
nim do cna spala, same w sobie 
nie przedstawiają nic groźnego. 
Jednak gdy staną się symbola-
mi ich wymowa powinna nami 
wstrząsnąć. Chodzi bowiem 
o ludzi, którzy zginą tak samo 
jak słoma w płomieniach. Obraz 
ten jest kontrastem do zdania 
„A dla was, którzy mnie czcicie, 
wzejdzie słońce sprawiedliwo-
ści”. Zniszczenie symbolizuje 
karę jaka spadnie na złych, ze-
stawiona z tym, że Bóg nie opuści 
dobrych, ale dokona sprawiedli-
wej oceny ich życia i czynów. Na 
początku wydawało nam się, 
że tym co dominuje w dzisiej-
szym czytaniu jest groza, jednak 
gdy zagłębimy się w treść to na 
pierwszy plan wyjdzie nam uf-
ność dobrych i sprawiedliwych 
ludzi i niczym nie wzruszony sąd 
Boży. W słowach proroka można 
słyszeć wołanie, aby nie martwili 
się i nie lękali, mimo tego, że są 
świadkami wielkiego zła. 

Czytanie II (2 Tes 3, 7–12)
Św. Paweł może nas dziś zadziwić wzywając, abyśmy go 

naśladowali. Gdyby te słowa zostały wypowiedziane przez 
kogoś innego moglibyśmy pomyśleć, że się wywyższa 
lub brak mu pokory. Jednak mamy go naśladować przez 
ciężką pracę i trud w głoszeniu Dobrej Nowiny innym 
ludziom i nie być przy tym dla nikogo ciężarem. Naszą 
pracę mamy widzieć w aspekcie eschatologicznym. Pra-
cować to też czuwać, oczekiwać Pana przychodzącego na 
końcu czasów. Nasza praca ma sens kiedy patrzymy na nią 
w perspektywie śmierci i zmartwychwstania Chrystusa, 
w perspektywie naszego zbawienia. Taki przykład mamy 
do naśladowanie w św. Pawle.

Ewangelia (Łk 21, 5–19)
Każdy z nas na coś w swoim życiu czeka. Uczniowie 

czekają na dzwonek kończący lekcję, 
student na dyplom, ludzie dorośli na 
wypłatę i premię. Dziś Pan mówi nam, 
że ze świątyni pięknie przyozdobionej 
nie pozostanie kamień na kamieniu, że przyj-
dzie dzień, w którym przyjdzie On. To przyjście 
będzie się wiązało z końcem wojen, nieszczęścia, 
prześladowań, oskarżeń, zdrad i bólu. Sam Bóg 
otrze z naszych oczu wszelką łzę i będzie nowe 
niebo i nowa ziemia. Kiedy to nastąpi? My wiemy, 
że Pan przyjdzie, wierzymy w to. Tyle razy w historii 
mówiło się o czasach ostatecznych, tylu wróżbitów 
przepowiedziało datę końca świata. Musimy być cier-
pliwi bo jak zapewnił nas Bóg, że włos nam z głowy 

nie spadnie. Mamy uważać każdy dzień za ten, w którym 
przyjdzie Pan. Wtedy ze spokojem będziemy mogli Mu po-
wiedzieć, że oczekujemy Jego przyjścia w chwale. Przyjdź 
Panie Jezu, a przez wiarę w cierpliwości ocalę duszę. 

Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla 
Wszechświata – 24 XI

Czytanie I (2 Sm 5, 1–3)
Pierwsze czytanie opowiada o namaszczeniu Dawida 

na króla. Kiedy umarł Saul lud przypomniał sobie czyny 
i zasługi Dawida i jego postanowił wybrać na następcę. 
Można postawić sobie pytanie: Dlaczego dziś w Uroczy-
stość Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata czytamy ten 
fragment Pisma? Co łączy Dawida z Jezusem? Odpowiedź 
jest następująca: Jezus pochodzi z rodu Dawida, jest jego 
dalekim potomkiem. Chrystus więc jest spadkobiercą 
królestwa dawidowego. Jednak nie chodzi o królestwo 
w sensie politycznym lecz o królestwo wieczne. Dawid 
jest typem Chrystusa, a królestwo Dawidowe typem 
królestwa Chrystusowego, które je przewyższa w takim 
samym stopniu, w jakim Chrystus przewyższa Dawida.

Czytanie II (Kol 1, 12–20)
Fragment Listu do Kolosan wzywa ochrzczonych do 

wdzięczności a uwolnienie ich od grzechu i oddanie 
pod władzę Syna Bożego. Jest to swego rodzaju hymn, 
który wymienia przymioty wynoszące Jezusa ponad całe 
stworzenie. Chrystus jest obrazem Boga niewidzialnego, 
jest pierwszym pośród wszelkiego stworzenia, ponieważ 
istnieje przed wszystkim co Bóg powołuje do życia. Syn 
Boże jest również Głową Kościoła, czyli całej wspólnoty 
wierzących, którą kieruje. On jest z nami już tu: w swoim 
Kościele w rzeczywistości sakramentalne, w słowie Bo-w rzeczywistości sakramentalne, w słowie Bo-
żym oraz w naszych bliźnich.

Ewangelia (Łk 23, 35–43)
„Innych wybawiał, niechże teraz siebie wybawi”. Tak 

my- śli ten, kto położył nacisk na wartości doczesne 
i nie rozumie Chrystusowego królestwa. 
Słabość Chrystusowego krzyża jest mocą 
dla tych, którzy prze krzyż dochodzą do 
chwały. Godność osoby się nie zmienia, 

mimo iż zewnętrzne znaki wskazują na zmianę, 
chociaż tłum zmienia opinię jak wiatr chorą-
giewkę. Tylko napis na krzyżu w różnych języ-

kach jest bezwzględny: „To jest Król Żydowski”. 
Ocalenie znajdą ci, którzy pomimo zewnętrznych 

pokus zrozumieli prawdę: „My sprawiedliwie odbie-
ramy karę. On nic złego nie uczynił”. Taka wewnętrzna 
postawa człowieka pozwala przyjąć zapewnienie 

Chrystusa: „Dziś ze mną będziesz w raju”.
ks. Łukasz Dzikiewicz
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Z ŻYCIA PARAFII październik
2019

05.10 – Kongres różańcowy 
w Świnicach Warckich

Dnia 5 października po raz XVI do rodzinnego domu 
świętej siostry Faustyny zjechały się koła żywego różańca 
z całej diecezji. Nie mogło zabraknąć w tym gronie także 
i grupy z naszej parafii. Członkowie koła żywego różańca 
z parafii katedralnej pod duchową opieką księdza Adama 
Kłonowskiego wzięli udział w tej duchowej uczcie. Piel-
grzymka rozpoczęła się od nawiedzenia domu narodzin 
świętej, a w drodze do Sanktuarium pielgrzymi modlili się 
modlitwą różańcową w intencjach noszonych w sercach 
oraz w intencji misji. W kościele mogliśmy wysłuchać 
konferencji, którą wygłosił do nas ksiądz Henryk Kowal-
ski. Prelegent zwrócił uwagę na początek powstania kół 
żywego różańca, misyjny charakter Kościoła oraz odniósł 
się do osoby świętej siostry Faustyny. Mszy świętej prze-
wodniczył pasterz naszej diecezji ksiądz biskup Wiesław 
Mering podkreślając na koniec Eucharystii, że "najlepszym 
sposobem przeciwdziałania złu jest modlitwa, a zwłaszcza 
różańcowa".

13.10 – Wizytacja kanoniczna 
w naszej parafii

Wizytacja kanoniczna odbywa się w każdej parafii i ma 
ona miejsce co pięć lat.  W tym roku nasza parafia miała 
zaszczyt gościć swojego ojca księdza biskupa Wiesława 
Meringa, który dnia 13 października przeprowadził wizy-
tację kanoniczną w naszej parafii. Jej centralnym punktem 
była Msza Święta wizytacyjna pod przewodnictwem 
księdza biskupa. Na początku ksiądz prałat Michał Krygier 
przedstawił sprawozdanie z pracy parafii z ostatnich pięciu 
lat, podkreślając bardzo dobrą współpracę z parafianami. 
Ksiądz biskup w kazaniu podkreślił jak wielką rolę ma 
modlitwa wspólnoty ludzi wierzących o nowe i święte 
powołania do kapłaństwa i życia konsekrowanego, na-
wiązując do centralnych obchodów 450 rocznicy założenia 
Wyższego Seminarium Duchownego we Włocławku. Na 
zakończenie wizytacji ksiądz biskup poświęcił różańce 
dzieciom przygotowującym się do pierwszej Komunii 
Świętej, a ze szczerych dziecięcych serc popłynęła pieśń 
wdzięczności skierowana pod adresem pasterza.

13.10 – Oratorium Mesjasz 
w katedrze

Wydarzeniem wieńczącym obchody 450-lecia Wyższego 
Seminarium Duchownego we Włocławku był koncert 
w katedrze w wykonaniu chóru i orkiestry Filharmonii 
Narodowej pod dyrekcją maestro Bartosza Michałow-
skiego. Z tej okazji artyści wykonali oratorium Mesjasz G.F. 
Haendla. Patronat nad koncertem objął Biskup Włocławski 
Wiesław A. Mering. Sponsorem koncertu był Anwil SA, a 
organizatorem Kuria Diecezjalna Włocławska. Dyrektorem 
koncertu był ks. Artur Niemira, kanclerz Kurii. Był to już 
drugi występ artystów Filharmonii Narodowej we Wło-
cławku. To wspaniałe muzyczne wydarzenie zgromadziło 
melomanów nie tylko z Włocławka, którzy długimi i wie-
lokrotnymi owacjami na stojąco nagrodzili wykonawców. 

12.10 – Jubileusz 450 lat założenia 
Wyższego Seminarium Duchownego 

we Włocławku

12 października odbyły sie główne obchoty Jubileuszu 
450-lecia założenia WSD we Włocławku. Mszy św. w ka-
tedrze przewodniczył Nuncjusz Apostolski w Polsce abp 
Salvatore Pennacchio, a homilię wygłosił Prymas Polski 
i metropolita gnieźnieński abp Wojciech Polak. Na ju-
bileusz specjalne błogosławieństwo przekazał papież 
Franciszek. Przed Mszą św. Nuncjusz Apostolski z bisku-
pem włocławskim Wiesławem Meringiem złożyli kwiaty 
pod płaskorzeźbą Piusa XI znajdującą się na północnej 
ścianie włocławskiej katedry. Po Mszy św. abp Pennacchio 
poświęcił odnowioną aulę seminaryjną im. S. Kardynała 
Wyszyńskiego i wziął udział w uroczystej akademii po-
łączonej z inauguracją nowego roku akademickiego. Po 
akademii Nuncjusz poświęcił jubileuszową tablicę oraz 
otworzył wystawę poświęconą włocławskiemu semi-
narium. Nawiedził też kaplicę święceń kapłańskich kard. 
Wyszyńskiego w katedrze oraz miejsce upamiętniające 
męczeńską śmierć bł. ks. Jerzego Popiełuszki na tamie.
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Ochrzczeni:
• Franciszek Ryszard Prze-

włoka
• Lena Boryczko

• Tymoteusz Szarejko
• Iwan Krzysztof Białkowski

• Lena Zielińska
• Zofia Wojciechowska
• Michał Brzeziński

Serdecznie gratulujemy Rodzicom naszych no-
wych Parafian! Niech sakrament chrztu stanie się 
dla nich początkiem przyjaźni z Panem Bogiem!

Nowożeńcy:
• Natalia Makowska / Patryk 
Marcin Leszczyński

• Katarzyna Barbara Pyrzyńska 
/ Marek Czupryniak

• Paulina Agnieszka Kruszka / 
Łukasz Józef Hofman

• Daria Joanna Kowalska / Tomasz Malec
• Sylwia Siecińska / Piotr Urbański
• Małgorzata Katarzyna Cybulska / Przemysław 

Betliński
• Monika Dębczyńska / Konrad Kwiatkowski

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

† Ryszard Kłosowski
† Henryk Kłokocki

† Adam Gadomski
† Mieczysława Dębicka

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

Zmarli:

01. – Uroczystość Wszystkich Świętych 
02. – Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmar-

łych
07. – 80. rocznica aresztowania bł. bp. Michała 

Kozala, kapłanów i nauczycieli włocławskich, 
Msza św. pod przewodnictwem ks. bp. Sta-
nisława Gębickiego z procesją do tablicy 
upamiętniającej kapłanów i nauczycieli 
z Włocławka i okolic przy ul. Wojska Polskie-
go, godz. 18.00

09. – Święto Rocznicy Poświęcenia Bazyliki Late-
rańskiej

11. – Narodowe Święto Niepodległości; Msza 
św. pod przewodnictwem Biskupa Wło-
cławskiego w intencji Ojczyzny w 101. rocz-
nicę odzyskania przez Polskę niepodległości, 
godz. 12.00

22. – Wspomnienie św. Cecylii, patronki muzyków
245. – Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla 

Wszechświata
30. – Święto św. Andrzeja Apostoła

18.10 – Imieniny księdza Łukasza

Dnia 18 października Kościół na całym świecie obchodzi 
święto świętego Łukasza autora Ewangelii oraz Dziejów 
Apostolskich. W naszej wspólnocie parafialnej jest to dzień 
szczególnej radości, ponieważ swoje imieniny obchodzi 
ks. Łukasz Dzikiewicz. W niedzielę o godzinie 12:00 zo-
stała odprawiona msza święta z intencji Kręgu Biblijnego 
za czcigodnego solenizanta. Osoby z Kręgu Biblijnego, 
którym opiekuje się ksiądz Łukasz złożyły mu życzenia 
zapewniając o swojej pamięci modlitewnej. Przyzywając 
Bożego błogosławieństwa, prosimy, aby święty patron 
miał w swojej opiece księdza posługującego w naszej 
wspólnocie parafialnej.

24.10 – Projekcja filmu Fatima

Dnia 24 października o godzinie 19:30 w auli Wyższego 
Seminarium Duchownego miała miejsce projekcja filmu 
Jarosława Mańki Fatima. Orędzie Wciąż Aktualne. Film 
opowiada o objawieniach Matki Bożej w portugalskiej 
Fatimie. Prezentuje ich wpływ na historię ludzkości. Jest 
to zaprezentowany obraz dziejów z roku 1917 oraz ana-
liza następujących wydarzeń. Produkcja została nagro-
dzona III nagrodą w kategorii dokument oraz nagrodą 
specjalną za walory patriotyczno-edukacyjne. Poza tym 
film został nagrodzony na XXXII Międzynarodowym Fe-
stiwalu Filmów i Mediów KSF Niepokalana 2017. Na tak 
wyjątkowym pokazie nie mogło zabraknąć uczestników z 
naszej parafii. Wraz z ks. Łukaszem Dzikiewiczem do auli 
Wyższego Seminarium Duchownego udali się członkowie 
Kręgu Biblijnego, którzy po projekcji wyszli uduchowieni 
i umocnieni obrazem jaki zobaczyli.

18.10 – Obchody 35. rocznicy 
śmierci bł. ks. J. Popiełuszki

Dnia 18 października jak co roku wierni z Włocławka, 
okolicznych miejscowości, ale i przybyłe delegacje z terenu 
całego kraju, zgromadzili się, aby podziękować Bogu za 
dar życia błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki. W 
tym roku przypada 35 rocznica jego męczeńskiej śmierci. 
Ten niezłomny kapłan w młodym wieku oddał swoje życie 
za Jezusa Chrystusa, który go wybrał, powołał, a którego 
on umiłował. O godzinie 17:00 poczty sztandarowe i 
wierni zgromadzili się na tamie włocławskiej przy krzyżu, 
w miejscu gdzie lodowata wiślana toń pochłonęła skato-
wane ciało błogosławionego. Po złożeniu kwiatów przez 
poszczególne delegacje wraz z błogosławionym księdzem 
Jerzym obecnym w znaku relikwii wszyscy zebrani udali 
się w procesjo modląc się różańcem do Sanktuarium 
Błogosławionego Księdza Jerzego Popiełuszki, aby pod 
przewodnictwem pasterza naszej diecezji księdza biskupa 
Wiesława Alojzego Meringa uczestniczyć w ofierze mszy 
świętej.

Teologiczne 
Towarzystwo WSD

zaprasza
w dniu 7 listopada 2019 r. o godz. 

16.00
do auli seminaryjnej
na wykład otwarty

ks. prał. dr. hab. Tomasza Kaczmarka

nt. „Prześladowanie duchowieństwa 
katolickiego przez totalitarny system 

narodowego socjalizmu Hitlera 
Misterium Iniquitas”
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ŻYCIE SAKRAMENTALNE
SAKRAMENT CHRZTU ŚW.
udzielany uroczyście w pierwszą i trzecią niedzielę miesiąca 
na Mszy św. o godz. 12.00. 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. Reymonta 11/13, 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, 8.30, 10.00, 12.00 
(z udziałem dzieci i młodzieży), 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, 16.00–17.30 (w niedziele, święta i uroczystości 
kancelaria nieczynna)

 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. 17.30. 

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

 W każdy czwartek o godz. 18.00 spotkanie Kręgu Biblijnego
 W każdy piątek o godz. 16.00 spotkanie scholi
 W każdy piątek po Mszy św. o godz. 18.00 spotkanie 

Młodzieży Oazowej
 W każdą sobotę o godzinie 10.00 zbiórka ministrantów

7 listopada 2019 r. 
80. rocznica aresztowania 

bł. bp. Michała Kozala, 
kapłanów i nauczycieli włocławskich 

Msza św. godz. 18.00
pod przewodnictwem

JE ks. bp. Stanisława Gębickiego

SERDECZNIE ZAPRASZAMY


