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Są trzy czasowniki, które Słowo Boże proponuje nam 
dzisiaj i które stanowią wyzwanie dla nas jako chrześcijan 
i duszpasterzy w Europie: zastanowić się, odbudowywać, 
widzieć.

Do zastanowienia się przede wszystkim zachęca nas 
Pan przez proroka Aggenusza: „Zastanówcie się dobrze 
nad swoim postępowaniem!”. Mówi to dwukrotnie ludo-
wi (Ag 1, 5.7). Nad jakimi aspektami swego zachowania 
powinien się zastanowić lud Boży? Posłuchajmy, co mówi 
Pan: „Czy to jest czas stosowny dla was, byście spoczywali 
w domach wyłożonych płytami, podczas gdy ten dom leży 
w gruzach?” (w. 4). Lud, powróciwszy z wygnania, zajęty 
był porządkowaniem swoich mieszkań. A teraz jest zado-
wolony, siedząc wygodnie i spokojnie w domu, podczas gdy 
świątynia Boga jest w ruinie i nikt jej nie odbudowuje. To 
zaproszenie do refleksji stanowi dla nas wyzwanie: istot-
nie, także dzisiaj w Europie my, chrześcijanie, odczuwamy 
pokusę, by czuć się komfortowo w naszych strukturach, 

w naszych domach i w naszych kościołach, w naszym bez-
pieczeństwie, jakie dają tradycje, w zadowoleniu z pewnego 
konsensusu, podczas gdy wokół nas świątynie pustoszeją, 
a Jezus staje się coraz bardziej zapominany.

Zastanówmy się: jak wielu osób nie odczuwa już głodu 
i pragnienia Boga! Nie dlatego, że są źli, nie, ale dlatego, 
że nie ma nikogo, kto obudziłby w nich łaknienie wiary 
i rozpalił to pragnienie, które istnieje w ludzkim sercu: 
owo „wrodzone i wieczne pragnienie", o którym mówi 
Dante Alighieri (Raj, II, 19) i które próbuje ugasić dyktatura 
konsumpcjonizmu, dyktatura lekka, lecz dławiąca. Wielu 
prowadzi się do odczuwania jedynie potrzeb materialnych, 
a nie braku Boga. A my z pewnością martwimy się tym, ale 
jak bardzo się tym zajmujemy? Łatwo jest osądzać tych, 
którzy nie wierzą, wygodnie wymieniać przyczyny sekula-
ryzacji, relatywizmu i wielu innych izmów, ale w istocie jest 
to bezowocne. Słowo Boże prowadzi nas do refleksji nad 
nami samymi: czy odczuwamy sympatię i współczucie dla 
tych, którzy nie odczuli radości spotkania z Jezusem lub ją 
utracili? Czy jesteśmy spokojni, bo przecież nie brakuje nam 
niczego do życia, czy też jesteśmy zmartwieni widząc tak 
wielu braci i sióstr dalekich od radości Jezusa?

Pan, przez proroka Aggeusza, prosi swój lud, aby zasta-
nowił się nad inną rzeczą. Mówi tak: „przyjmujecie pokarm, 
lecz nie macie go do syta; pijecie, lecz nie gasicie pragnienia; 
okrywacie się, lecz się nie rozgrzewacie” (w. 6). Ludzie mieli 
to, czego chcieli, i nie byli szczęśliwi. Czego im brakowało? 
Jezus sugeruje to w słowach, które zdają się przypominać 
słowa Aggeusza: „byłem głodny, a nie daliście Mi jeść; byłem 
spragniony, a nie daliście Mi pić; byłem przybyszem, a nie 
przyjęliście Mnie; byłem nagi, a nie przyodzialiście Mnie” 
(Mt 25, 42–43). Brak miłości powoduje brak szczęścia, bo 
tylko miłość zaspokaja serce. Tylko miłość zaspokaja serce. 
Zamknięci w zainteresowaniu własnymi sprawami, miesz-
kańcy Jerozolimy zatracili posmak bezinteresowności. Może 
to być także nasz problem: skoncentrowanie się na różnych 
stanowiskach w Kościele, na debatach, programach i strate-
giach, a stracenie z oczu prawdziwego programu, programu 
Ewangelii: energii miłości, żaru bezinteresowności. Drogą 
wyjścia z problemów i zamknięć jest zawsze dar darmo 
dany. Nie ma innego. Zastanówmy się.

Po zastanowieniu się jest drugi krok: odbudowa. „Bu-
dujcie ten dom” – prosi Bóg przez proroka (Ag 1, 8). A lud 
odbudowuje świątynię. Przestaje zadowalać się spokojną 
teraźniejszością i pracuje dla przyszłości. A ponieważ byli 
ludzie przeciwni temu, Księga Kronik mówi, że lud pra-
cował jedną ręką nad kamieniami, dla budowy, a drugą 
ręką trzymał miecz, aby bronić procesu odbudowy. Nie 
było łatwo odbudować świątynię. Tego właśnie wymaga 
budowa wspólnego europejskiego domu: pozostawienia 
za sobą wygód teraźniejszości i powrotu do dalekowzrocz-
nej wizji ojców założycieli, wizji – odważę się powiedzieć 
– proroczej i całościowej, ponieważ nie szukali oni zgo-
dy danej chwili, lecz marzyli o przyszłości dla wszystkich. 
Tak właśnie zbudowano mury europejskiego domu i tylko 
w ten sposób można je umocnić. Odnosi się to również 
do Kościoła, domu Bożego. Aby uczynić go pięknym i go-
ścinnym, musimy wspólnie patrzeć w przyszłość, a nie 

przywracać przeszłość. Niestety modne jest to 
„przywracanie” przeszłości, które nas zabija, 
zabija nas wszystkich. Oczywiście, musimy 
zacząć od fundamentów, od korzeni – tak, to 
prawda – ponieważ to właśnie tam możemy 
odbudować: od żywej tradycji Kościoła, która 
opiera się na tym, co najważniejsze, na dobrej 
nowinie, na bliskości i na świadectwie. Stąd 
się odbudowuje, od fundamentów Kościoła 
pierwszych wieków i wszystkich czasów, od 
adorowania Boga i miłości bliźniego, a nie od 
własnych, partykularnych upodobań, nie od 
paktów i negocjacji, które możemy prowadzić 
teraz, powiedzmy, dla obrony Kościoła lub 
obrony chrześcijaństwa.

Drodzy bracia, pragnę wam podziękować 
za to niełatwe dzieło odbudowy, które pro-
wadzicie z łaską Bożą. Dziękuję za te pierwsze 
50 lat w służbie Kościoła i Europy. Wspierajmy 
się nawzajem, nie poddając się nigdy znie-
chęceniu czy rezygnacji: jesteśmy powołani przez Pana do 
wspaniałego dzieła, do pracy, aby Jego dom był coraz bardziej 
gościnny, aby wszyscy mogli do niego wejść i w nim żyć, aby 
Kościół miał drzwi otwarte dla wszystkich i aby nikt nie ulegał 
pokusie koncentrowania się tylko na strzeżeniu i zmienianiu 
zamków. Małe, wykwintne rzeczy… A my jesteśmy kuszeni. 
Nie, przemiany dokonują się gdzie indziej, wychodzą od 
korzenia. Odbudowa dokonuje się gdzie indziej.

Lud Izraela odbudował świątynię własnymi rękami. To 
samo czynili wielcy odbudowujący wiarę na kontynencie 
– myślimy o Patronach. Położyli na szali swoją małość, ufa-
jąc Bogu. Myślę o świętych, takich jak Marcin, Franciszek, 
Dominik, o wspominanym dziś Pio; o patronach, takich jak 
Benedykt, Cyryl i Metody, Brygida, Katarzyna ze Sieny, Teresa 
Benedykta od Krzyża. Zaczęli od samych siebie, od przemiany 
swojego życia przez przyjęcie łaski Bożej. Nie przejmowali 
się mrocznymi czasami, przeciwnościami i jakimiś podzia-
łami, które zawsze istniały. Nie tracili czasu na krytykowanie 
i obwinianie. Żyli Ewangelią, nie zważając na swe znaczenie 
i politykę. W ten sposób, z łagodną siłą miłości Boga, wcielili 
w życie Jego styl bliskości, współczucia i czułości – w stylu 
Boga: bliskość, współczucie i czułość, i budowali klaszto-
ry, uprawiali pola, oddawali dusze ludziom i krajom: bez 
żadnego programu „społecznego” w cudzysłowie, jedynie 
Ewangelia. I z Ewangelią szli do przodu.

Odbudujcie mój dom. Czasownik jest odmieniany w licz-
bie mnogiej. Każda rekonstrukcja odbywa się wspólnie, pod 
znakiem jedności. Wraz z innymi. Mogą istnieć różne wizje, 
ale zawsze należy strzec jedności. Bo jeśli zachowujemy 
łaskę jedności, Pan buduje nawet tam, gdzie my zawodzi-
my. Łaska jedności. To jest nasze powołanie: być Kościo-
łem, jednym Ciałem pośród nas. To jest nasze powołanie 
jako pasterzy: gromadzić owczarnię, a nie rozpraszać jej, 
ani też zachowywać w pięknych, zamkniętych zagrodach. 
To oznacza zabijać ją. Odbudowywać, znaczy stawać się 
budowniczymi komunii, nawiązującymi więzy jedności 
na każdym poziomie: nie ze względu na strategię, lecz ze 
względu na Ewangelię.

Jeśli będziemy w ten sposób odbudowywali, to damy 
naszym braciom i siostrom możliwość zobaczenia. Jest to 
trzeci czasownik, którym kończy się dzisiejsza Ewangelia, 
gdy Herod starał się „zobaczyć Jezusa” (por. Łk 9, 9). Dziś, 
podobnie jak wówczas, wiele mówi się o Jezusie. W owych 
dniach mówiono: „Jan powstał z martwych […] zjawił się 
Eliasz […] któryś z dawnych proroków zmartwychwstał” 
(Łk 9, 7–8). Wszyscy ci ludzie cenili Jezusa, ale nie rozumieli 
Jego nowości i zamykali Go w schematach, które już widzieli: 
Jan, Eliasz, prorocy… Nie można jednak Jezusa zaszufladko-
wać do schematów „słyszeliśmy” czy „już widzieliśmy”. Jezus 
zawsze jest nowością. Spotkanie z Jezusem budzi w tobie 
zdumienie, a jeśli w spotkaniu z Jezusem nie odczuwasz 
zdumienia, nie spotkałeś Jezusa.

Wielu ludzi w Europie uważa, że wiara jest czymś już wi-
dzianym, że należy do przeszłości. Dlaczego? Ponieważ nie 
widzieli Jezusa działającego w ich życiu. I często nie widzieli 
Go, ponieważ nie ukazaliśmy Go wystarczająco poprzez 
nasze życie. Ponieważ Boga widzi się w twarzach i gestach 
mężczyzn i kobiet przemienionych Jego obecnością. I jeśli 
chrześcijanie, zamiast promieniować zarażającą radością 
Ewangelii, proponują na nowo zużyte, intelektualistyczne 
i moralistyczne schematy religijne, to ludzie nie widzą 
Dobrego Pasterza. Nie rozpoznają Tego, który, rozmiłowa-
ny w każdej ze swoich owiec, woła je po imieniu i szuka 
ich, aby wziąć je na swe ramiona. Nie widzą Tego, którego 
niewyobrażalną Mękę głosimy, właśnie dlatego, że On ma 
tylko jedną pasję: człowieka. Ta Boża miłość, miłosierna 
i wszechogarniająca, jest odwieczną nowością Ewangelii. 
I wymaga od nas, drodzy bracia, mądrych i odważnych 
wyborów, dokonywanych w imię szalonej czułości, z jaką 
Chrystus nas zbawił. Nie żąda od nas udowodnienia, żąda 
ukazywania Boga, tak jak czynili to święci: nie słowami, 
lecz życiem. Żąda modlitwy i ubóstwa, żąda kreatywności 
i bezinteresowności. Pomóżmy dzisiejszej Europie chorej na 
znużenie – to jest choroba dzisiejszej Europy – w odkryciu na 
nowo wiecznie młodego oblicza Jezusa i Jego Oblubienicy. 
Możemy jedynie dać z siebie wszystko, aby to nieprzemi-
jające piękno mogło zostać dostrzeżone.

Ks. abp Stanisław Gądecki przy ołtarzu z papieżem Franciszkiem
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Drodzy Pielgrzymi,
Gromadzimy się na Świętej Wieczerzy tutaj, w tym 

miejscu, które nazywamy słusznie domem Matki. Warto 
przypomnieć sobie, że takie określenie Jasnej Góry i miej-
sca, w którym jesteśmy szczególnie mocno preferował 
kapłan naszej diecezji włocławskiej Stefan Wyszyński, 
który, jak skrupulatnie policzyli ojcowie paulini, był tu-
taj w czasie swojego posługiwania prymasowskiego 
sześćset razy. Przychodzimy więc i my do domu Matki. 
Poświęciliście swój czas na to, żeby tutaj przybyć i wielu 
z was poświęci także swój czas, aby wrócić do domu, bo 
będziecie znowu wędrować pieszo.

Poświęcacie swój czas… Kardynał Wyszyński mówił 
kiedyś: „Ludzie mówią: czas, to pieniądz, a ja wam 
mówię: czas to miłość”. Gdy przypominamy sobie to 
sformułowanie wielkiego Prymasa i dzisiaj po trudach 
pielgrzymki stajemy w kaplicy jasnogórskiej, i słyszymy 

tę dobrze nam znaną, może niekiedy osłuchaną Ewan-
gelię o weselu w Kanie Galilejskiej, to nasze pierwsze 
skojarzenie powinno kierować się właśnie ku miłości. Nie 
jest to przecież przypadkiem, że pierwszy znak publiczny 

– cud, który Chrystus uczynił, którym obja-
wił siebie, dokonał się właśnie na weselu, 
a więc miejscu, gdzie spotyka się i wyraża 
miłość, gdzie jest wiele radości, gdzie jest 
wiele nadziei, gdzie jest wiele myślenia także 
o wspólnej przyszłości i o tym, co nas czeka.

Wesele w Kanie Galilejskiej – czas mi-
łości. Gdy o tym myślimy i w tym właśnie 
znaczeniu rozważamy usłyszany fragment 
Ewangelii, to znowu musimy z całą mocą 
uświadomić sobie, że Ewangelia jest orę-
dziem miłości. To nie jest zbiór przepisów, 
zasad, wymagań, które trzeba spełniać. U po-
czątku tego wszystkiego jest orędzie miłości, 
z którym Chrystus przychodzi i które przeka-
zuje całemu światu i każdemu człowiekowi. 
„Czas to miłość”. Oczywiście, wiąże się to 
także z odpowiedzią człowieka. Człowiek na 
miłość Boga powinien odpowiadać. W jaki 
sposób odpowiadać? Moment, w którym 
jesteśmy, wasze pielgrzymowanie na Ja-
sną Górę kieruje myśl ku temu, że człowiek 
odpowiada przez pragnienie własnego na-
wrócenia i przez troskę o innych, bo przecież 
pielgrzymka, a zwłaszcza pielgrzymka piesza, 
która niesie w sobie wiele wymagań, jest 

właśnie takim miejscem, w którym każdy i każda na po-
czątku wzbudza w sobie intencję w konkretnym czasie, 
w konkretnym roku, myśląc najpierw o sobie, o innych, 
być może o sprawach znacznie szerszych, dotyczących 
świata, Ojczyzny i Kościoła. Wszystko to niesie jako swój 
dar pielgrzymowania.

Dzisiejsza ewangelia bardzo pięknie pokazuje nam ka-
techezę, którą moglibyśmy nazwać katechezą modlitwy, 
albo jeszcze inaczej – katechezą na temat tego, w jaki 
sposób człowiek może odpowiedzieć na Boże wezwanie 
do miłości. Ten moment podczas wesela, kiedy brakuje 
wina – tam pojawia się Maryja. Pojawia się jako pierwsza. 
Ewangelista wymienia najpierw Ją: „była tam Maryja”, do 
której Chrystus nie zwraca się „Matko”, ale „Niewiasto”. 
Oznacza to, że oczekuje od Niej współdziałania, w jakimś 
sensie oczekuje pomocy. 

Maryja zwraca uwagę na brak, który wystąpił – brak 
wina, i to jest wszystko, co mówi. Zwróćmy więc uwagę 
na to, że my przynosimy ze sobą nasze sprawy i sprawy 
innych, i tu je przedstawiamy. Natomiast nie mamy 
recepty na rozwiązanie tego i nie podpowiadamy Bogu, 
jak ma to zrobić, albo żeby zrobił tak, jak my uważamy, 
bo tak będzie najlepiej. Przedstawiamy problem – bra-
kuje wina. Koniec, nic więcej. Później jest oczekiwanie, 
a nawet można powiedzieć pewna natarczywość wtedy, 

gdy wydawałoby się, że Chrystus 
na to wezwanie nie odpowiada: 
„Czy to moja lub twoja sprawa, Nie-
wiasto?” Maryja jest jednak pewna, 
że Chrystus zaradzi tej sytuacji we 
właściwy sobie sposób: „Czyńcie 
wszystko, cokolwiek wam powie”.

W ten sposób dochodzimy do 
tego bardzo ważnego momentu 
wypełniania naszych postanowień, 
czy naszej troski o innych: „Czyńcie 
wszystko, cokolwiek wam powie”. 
Jest to bardzo trudne: i wszystko, 
i cokolwiek – bo mamy rozwiązania 
własne. Nie chcemy wcale rozwią-
zań, które podpowiada nam Bóg, 
nawet jeśli one do nas przychodzą, 
bo wymagają i są trudne, zwłaszcza wtedy, gdy w na-
szym życiu potrzebne jest nawrócenie z różnych spraw 
– radykalne, wymagające. Nie da się do końca niektó-
rych naszych trudności smarować tylko balsamem, albo 
tabletkami z marketu. Trzeba przeciąć niekiedy pewne 
rzeczy, otworzyć nawet rany, pielęgnować i je zabliźnić. 
Nie ma innej drogi. 

Dzisiaj, gdy tutaj jesteśmy, pomyślmy właśnie o tym, że 
być może w życiu wielu z nas potrzeba takiego radykali-
zmu. W modlitwie mszalnej, gdy zwracamy się do Matki 
Bożej Jasnogórskiej, mówimy o tym, abyśmy potrafili 
bronić wiary. Najczęściej odnosimy to – i słusznie – do 
tego, żeby ta wiara Chrystusowa była obecna w życiu 
naszej Ojczyzny, świata. To jest jasne przesłanie, ale ono 
nie będzie czytelne i nic nie przyniesie, jeśli tej wiary nie 
będziemy bronić w sobie, w nas samych, jeśli o tę wiarę 
nie zadbamy najpierw we własnym sercu i własnym 
sumieniu, a wiara oznacza, tak jak słyszymy w ewangelii, 
zaufanie wobec Chrystusa. Maryja Chrystusowi ufa, że 
On spełni to, o co Ona Go prosi. I spełni także w naszym 
życiu. Bywa, że nie tak, 
jak oczekujemy, nie tak, 
jak prosimy, ale w sposób 
znacznie przekraczający 
nasze oczekiwania. Ob-
razem tego jest nadmiar 
wina, które pojawiło się 
na weselu w Kanie Gali-
lejskiej. To jest więc, moi 
drodzy, przesłanie, jakie 
tutaj dzisiaj otrzymujemy. 

Myślę, że bardzo wy-
raźnie dzisiejsza ewan-
gelia prowadzi nas także 
ku Wieczerzy Pańskiej. 
Obraz wina, przemiany, 
która tam się dokonuje – 
dobrego wina – prowadzi 

nas ku temu, że Chrystus niebawem dokona jeszcze 
innego znaku i powie: „to jest Ciało moje, to jest moja 
Krew”. Eucharystia, Wieczerza, na której się gromadzimy, 
Wieczerza święta jest po to, abyśmy budowali i rozwijali 
w sobie wiarę, i aby nasza miłość nie osłabła. 

Wracamy do swoich domów, do swoich zajęć, do tego 
wszystkiego, co zostawiliśmy, z nadzieją, że jeśli przyj-
dziemy, będzie inaczej, że coś się zmieni w naszym życiu. 
Zmieni się na pewno, jeśli będziemy gotowi odpowie-
dzieć na to wezwanie miłości, które tutaj żeśmy usłyszeli.

Gdy przychodzimy na Apel Jasnogórski, śpiewamy: 
„Maryjo… jestem przy Tobie, pamiętam, czuwam”. Myślę, 
że możemy także odwrócić to wydarzenie. Pomyślmy 
o tym, gdy każdy i każda z nas tutaj przychodzi, kiedy-
kolwiek staje w tej kaplicy, spogląda na ten wizerunek, 
pomyślmy o tym, że właśnie Maryja spoglądająca na 
nas, bardzo osobiście na każdego z nas, do nas mówi: 
„jestem przy tobie, pamiętam, czuwam”. Jak odpowiemy 
naszym życiem, czynem na to wyznanie miłości? Amen.

+Krzysztof Wętkowski, Biskup Włocławski
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kościół i śWiat

synod po nowemu

rozwiązanie quizu o diecezji włocławskiej: 
Drodzy Czytelnicy! Zwyciężczynią quizu jest p. Felicja Konopnicka, która otrzymuje nagrodę. Gratulujemy 

i zapraszamy wszystkich czytelników do uczestnictwa w kolejnych konkursach:-).

Odpowiedzi quizu o diecezji włocławskiej: 1. b) 33; 2. c) 233; 3. a) 4 (katedra włocławska, bazylika licheńska, 
kolegiata sieradzka, bazylika Wniebowzięcia NMP w Zduńskiej Woli); 4. c) św. Józef; 5. b)  tak; 6. c) Matki 
Bożej; 7. c) bp Stanisław Karnkowski; 8. d) Dachau; 9. b) bp Wincenty Teofil Chościak Popiel; 10. a) obraz 
Powrót syna marnotrawnego pędzla Guercina z 1666 r., 11. a) św. o. Maksymilian Kolbe, św. s. Faustyna Ko-
walska; b) bł. ks. Wincenty Matuszewski, bł. ks. Józef Kurzawa; c) bł. bp Bogumił, bł. ks. Henryk Kaczorowski; 
12. a) tak; 13. c) 77.

Synod Biskupów to stosunkowo nowa instytucja 
w Kościele katolickim. Powołał ją w 1965 roku papież 
Paweł VI. Synod to zebranie przedstawicieli Episkopatów, 
a więc biskupów, podczas którego omawiane są tematy 
związane z Kościołem. 

XVI Zwyczajne Zgromadzenie Ogólnego Synodu Bi-
skupów ma nie być jednorazowym zdarzeniem, na które 
zjeżdżają przedstawiciele Episkopatów, ale rozciągniętym 
w czasie procesem, w którym uczestniczyć mają nie tylko 
hierarchowie. Chodzi o to, by w jak największym stopniu 
zaangażować w ten proces cały Lud Boży. W tej formie 
synod potrwa od października 2021 roku do października 
2023 roku.

Jego mott brzmi: Ku Kościołowi synodalnemu: ko-
munia, uczestnictwo i misja, w skrócie nazywany jest 
synodem o synodalności.

Proces synodalny papież Franciszek rozpocznie w dniach 
9–10 października br. w Rzymie , a 17 października roz-
poczniemy go w Kościołach partykularnych. Jak informu-

je Konferencja Episkopatu Polski: „17 października we 
wszystkich diecezjach świata proces synodalny zostanie 
zainaugurowany przez lokalnych biskupów. W ten sposób 
zostanie zainaugurowana faza diecezjalna, która potrwa 
do kwietnia 2022 roku. Celem fazy diecezjalnej Synodu 
będą konsultacje, dzięki którym w procesie synodalnym 
zostanie wysłuchany głos wszystkich ochrzczonych”.

W diecezjach mają być wyznaczane osoby albo całe 
zespoły, by zarządzać zbieranymi od wiernych opiniami, 
a te potem mają trafić do diecezji. Z diecezji zostaną 
przekierowane – już jako większe materiały – do episko-
patów, które przygotują ich syntezę, potrzebną Synodowi 
Biskupów.

Modlitwa za Synod: Adsumus Sancte Spiritus

Stajemy przed Tobą, Duchu Święty,
zgromadzeni w Imię Twoje.

Z Tobą jedynie, który nas prowadzisz;
zamieszkaj w naszych sercach,
naucz nas drogi, którą mamy iść
i jak mamy nią podążać.

Jesteśmy słabi i grzeszni;
nie dozwól, abyśmy wprowadzali nieład.
Nie pozwól, by niewiedza sprowadziła nas na niewła-

ściwą drogę,
albo stronniczość wpływała na nasze działania.

Niech w Tobie odnajdziemy naszą jedność,
abyśmy mogli razem podążać do życia wiecznego,
i abyśmy nie zbaczali z drogi prawdy
i tego, co jest słuszne.

O to wszystko prosimy Ciebie,
który działasz w każdym miejscu i czasie,
w komunii Ojca i Syna,
na wieki wieków.
Amen.
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Bł. matka róża elżbieta czacka

Matka Elżbieta Róża Czacka była pionierką polskiej tyflologii – opracowała rodzimą wersję alfabetu Braille’a 
oraz systemy skrótów ortograficznych. Sama będąc niewidomą założyła Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi, 
by pomóc chorym czuć się pełnowartościowymi członkami społeczeństwa.

Dzieciństwo hrabianki Róży
Róża Maria Czacka, córka Feliksa 

Czackiego i Zofii z Ledóchowskich, 
urodziła się 22 października 1876 r. 
w  Białej Cerkwi w Ukrainie. Pra-
wnuczka Tadeusza Czackiego, twórcy 
Liceum Krzemienieckiego i bratanica 
kard. Włodzimierza Czackiego, ze śro-
dowiska rodzinnego wyniosła grun-
towne i wszechstronne wykształ-
cenie, ideały pracy patriotycznej 
i społecznej oraz żywą, pogłębioną 
intelektualnie wiarę. Do szóstego 
roku życia mieszkała w Białej Cerkwi 
w majątku Branickich, którym – z du-
żym sukcesem ekonomicznym – ad-
ministrował Jej ojciec Feliks. Z tego 
okresu zachowała do końca życia 
umiłowanie przyrody i zachwyt nad 
pięknem ukraińskiej ziemi.

Następne lata dzieciństwa i młodość spędziła w Warsza-
wie. Najpierw rodzina zamieszkiwała w pałacu Krasińskich 
przy Krakowskim Przedmieściu, później w pałacyku Czac-
kich przy ulicy Zielnej. Do majątków rodzinnych w Ukrainie 
– w Koniuchach i Porycku – wyjeżdżała na wakacje.

Róża odebrała staranne wykształcenie domowe pod 
kierunkiem guwernantek i docho-
dzących nauczycieli. Znała biegle 
cztery języki obce, a dzięki ojcu zdo-
była także niespotykaną u kobiet 
tego środowiska znajomość spraw 
gospodarczych. Dzięki doborowi 
nauczycieli wyniosła z lekcji grun-
towniejszą wiedzę niż to zapewnia-
ły ówczesne pensje dla dziewcząt 
z jej sfery. Z woli rodziny i wedle 
przyjętych obyczajów prowadziła 
życie towarzyskie obowiązujące 
młodą hrabiankę. Uczestniczyła 
w przyjęciach i balach, składała wi-
zyty. Lubiła muzykę i jazdę konną.

Wypadek i niewidomi
Upadek z konia przy braniu 

przeszkód stał się jedną z przy-
czyn katastrofy, która zaważyła na 

dalszym życiu Róży. Gdy miała 
22 lata, straciła wzrok. Nie zała-
mała się. Głęboka, żarliwa wiara 
sprawiła, że przyjęła to jako znak 
osobistego powołania życiowe-
go. Po usłyszeniu od lekarza ca-
łej prawdy o swoim kalectwie, 
a także sugestii, by zajęła się 
niewidomymi, zrezygnowała 
z prób ratowania wzroku. Po-
stanowiła poświęcić się sprawie 
niewidomych, których sytuacja 
w Polsce była wyjątkowo trudna. 
Opóźnienie cywilizacyjne kraju 
i ubóstwo instytucji społecznych 
ograniczonych przez zaborców 
sprawiało, że minimalny procent 
osób niewidomych był objęty 
opieką. Na ogół żyli w nędzy, 
na marginesie społeczeństwa, 

niedojrzałego jeszcze do zapewnienia im możliwości 
egzystencji na normalną ludzką miarę.

Róża rozpoczęła zdobywanie wiedzy na temat osób 
niewidomych. Nauczyła się alfabetu Braille’a i podjęła 
intensywną pracę nad własną rehabilitacją, by osią-
gnąć maksimum możliwej samodzielności. Odbywała 

zagraniczne podróże do Francji – 
kolebki ruchu tyflologicznego, do 
Belgii, Austrii, Szwajcarii i Niemiec. 
Ze specjalistycznych czasopism 
i książek poznawała doświadcze-
nia angielskie i amerykańskie, 
które wnosiły nowe elementy do 
znanych już metod nauczania 
i szkolenia zawodowego osób nie-
widomych oraz ich zatrudnienia.

Pionierka edukacji niewido-
mych w Polsce

Po dziesięciu latach przygoto-
wań około 1908 roku rozpoczęła 
działalność na rzecz niewidomych 
w Warszawie. Ideę lansowaną i re-
alizowaną we Francji przez Mauri-
cego de la Sizeranne’a: niewidomy 
– człowiekiem użytecznym, pra-

agnęła przystosować do realiów polskich. 
Nawiązała prywatne kontakty z niewi-
domymi. Odwiedzała ich w rodzinnych 
domach, uczyła alfabetu Braille’a i robót 
ręcznych, wspomagała materialnie naj-
biedniejszych niewidomych, odwiedza-
ła w szpitalach świeżo ociemniałych. 
Założyła przy ulicy Dzielnej schronisko 
dla niewidomych dziewcząt, w którym 
uczyły się koszykarstwa, wyplatania 
krzeseł oraz dziewiarstwa. Następnie 
powstał dom dla niewidomych staruszek 
oraz warsztat pracy i nauki zawodu dla 
niewidomych mężczyzn dochodzących 
z miasta.

Jednocześnie próbowała oddziaływać 
na opinię publiczną, aby ją przekonać, że 
otoczony właściwą opieką niewidomy 
może stać się człowiekiem samodziel-
nym życiowo i użytecznym społecznie.

Żmudne przekuwanie przez Różę własnej niepełno-
sprawności w powołanie było dalekie od cierpiętnictwa. 
Młoda, pełna życia kobieta, potrafiła samodzielnie prze-
prowadzić własną rewalidację. Nie zamierzała tworzyć 
kolejnej instytucji charytatywnej będącej rodzajem 
przytułku dla osób pozbawionych wzroku. Pragnęła 
stworzyć dzieło, którego podstawowym zadaniem ma 
być przywracanie ludzkiej godności osobom niewido-
mym.

W 1911 r. uzyskała u władz carskich zatwierdzenie 
statutu założonego przez siebie Towarzystwa Opieki nad 
Ociemniałymi, którego staraniem powstają w latach 
1911–1914 w Warszawie kolejno: ochronka dla niewi-
domych dzieci, szkoła elementarna, warsztaty, biblioteka 
brajlowska, wreszcie tzw. patronat, czyli opieka nad 
dorosłymi niewidomymi i ich rodzinami 
w mieście.

Nowe decyzje życiowe
W 1915 r. Róża Czacka wyjechała do 

Wołynia. Działania wojenne odcięły ją 
od Warszawy. Po ewakuacji z rodzinnych 
dóbr hrabianka Róża zatrzymała się w Ży-
tomierzu, gdzie nastąpił czas modlitwy 
i dojrzewania do nowych decyzji. Sa-
motność ułatwiała jej głębszą refleksję 
nad sensem podjętej i projektowanej na 
przyszłość działalności. Prowadząc życie 
prawdziwie ubogie i pełne umartwień, 
hojnie wspomagała potrzebujących, 
szczególnie osoby niewidome.

Pod koniec trzyletniego okresu samot-
ności i modlitwy pod duchowym kierow-
nictwem profesora miejscowego semi-
narium duchownego, ks. Władysława 

Krawieckiego, Róża Czacka przywdziała habit III Zakonu 
św. Franciszka.

Po złożeniu ślubów wieczystych, w 1918 roku wróciła 
do Warszawy we franciszkańskim habicie jako siostra 
Elżbieta. W listopadzie uzyskała zgodę władz kościel-
nych na założenie Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek 
Służebnic Krzyża i przyjęła pierwsze 12 kandydatek. Po-
wstającemu Zgromadzeniu nadała cel apostolski; przez 
radosne niesienie krzyża dnia codziennego siostry miały 
służyć niewidomym na ciele i wynagradzać za duchową 
ślepotę ludzi.

Od momentu powrotu do Warszawy Róża Czacka 
– siostra Elżbieta, objęła na nowo kierownictwo nad 
placówkami Towarzystwa. Jej intensywna praca spra-
wiła, że liczba podopiecznych w placówkach wzrosła. 

Hrabianka Róża Czacka, ok. 1892 r.

Matka Róża Czacka ze wspłpracownikami w Laskach, 1936 r.

Prymas Stefan Wyszyński z Matką Różą Elżbietą Czacką i Marią Okońską w LaskachHrabianka Róża Czacka przy fortepianie, 1909 r.
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Pojawili się też nowi współpracownicy i kandydatki do 
Zgromadzenia. W pogrążonej w niedostatku Warszawie 
pierwszych lat niepodległości, matka Elżbieta Czacka – bo 
tak zaczęto nazywać założycielkę nowego Zgromadzenia 
– prowadzi swe dzieło, uczestniczy w wyczerpujących, 
a często boleśnie upokarzających kwestach; religijną 
ufnością, niezmąconym spokojem i mądrym kierownic-
twem, i swoją siłą duchową podtrzymuje innych.

Próby losu i rozwój dzieła
Ciężka choroba nowotworowa, która niespodziewanie 

przychodzi, i przebyta w związku z nią operacja, nie za-
łamują Matki Elżbiety. Przed operacją 6 sierpnia 1921 r. 
oddaje się Bogu na zupełną i wyłączną służbę, ślubując 
do końca życia z radością dźwigać wszystkie krzyże, które 
ześle na nią Bóg. Promieniowanie wewnętrznej radości 
Matki Elżbiety Czackiej uderzało już wtedy wszystkich, 
którzy się z nią spotykali.

W krótkim czasie ujawnił się przerzut nowotworowy 
nierokujący długiego życia. W otoczeniu Matki nie było 
nikogo, komu mogłaby przekazać zapoczątkowane 
Dzieło. Chodziło zarówno o Towarzystwo Opieki nad 
Ociemniałymi, jak i o Zgromadzenie o tak wyraźnym 
charakterze ekspiacyjnym – wynagradzania za ślepotę 
świata. Ciężko chora ofiarowywała się Bogu ponownie 
jako całopalna ofiara, przyjmując z miłością i podda-
niem cierpienie.

Gdy na tyle wróciła do sił, by móc kontynuować rozpo-
częte Dzieło, podporą i radą służył Jej nuncjusz Achilles 
Ratti, późniejszy papież Pius XI, u którego zyskała ogrom-
ną życzliwość i zainteresowanie. To przyszły Ojciec Święty 
udzielił Matce Czackiej wiele cennych rad i wskazówek, 
które stały się podstawą dalszego kierunku rozwoju 
Dzieła. I to on poradził Matce ks. Władysława Korniło-
wicza, również dzisiaj Sługę Bożego, na ojca duchowego 
Zgromadzenia i całego Dzieła.

W 1922 r. darowizna niewielkie-
go skrawka ziemi na skraju Puszczy 
Kampinoskiej stała się początkiem 
nowego rozdziału w historii Triuno. 
W szybkim tempie zostaje zbudo-
wane osiedle Laski-Różanna, dokąd 
stopniowo przenoszą się placówki 
Towarzystwa. Powstaje kaplica. Laski 
stają się główną siedzibą Zgroma-
dzenia, jak również stałym miej-
scem pobytu Matki Czackiej.

Lata dwudzieste i trzydzieste sta-
nowią okres intensywnego rozwo-
ju Dzieła. Opieką objęty jest coraz 
większy krąg osób niewidomych; 
przybywa też sióstr w Zgromadze-
niu. Laski stają się zwolna ośrodkiem 
duchowości zarazem franciszkań-
skiej, jak i tomistycznej; miejscem 

przyciągającym ludzi szukających wiary.
Obok instytucji służących bezpośrednio niewidomym 

powstaje z inicjatywy ks. Władysława Korniłowicza Dom 
Rekolekcyjny; do Dzieła należy związana z apostolstwem 
ks. Korniłowicza Biblioteka Wiedzy Religijnej i wydaw-
nictwo „Verbum”.

Kierując całością Dzieła matka Czacka troszczy się 
o sprawy codzienne; sama podejmuje także prace z dzie-
dziny tyflologii; publikuje artykuły w pismach specja-
listycznych. Opracowuje dostosowaną do polskiego 
systemu fonetycznego wersję alfabetu Braille’a oraz 

W czasie ostatnich dni życia, 1961 r.

polski system skrótów ortograficznych tego alfabetu, 
zatwierdzony przez Ministerstwo Oświecenia Publicz-
nego do użytku we wszystkich szkołach dla niewido-
mych w Polsce. Redaguje Konstytucje Zgromadzenia 
i podstawowe dokumenty ideowe Dzieła. Wygłasza 
konferencje dla sióstr. Jest odwiedzana przez dziesiątki 
osób szukających u Niej rady i oparcia wewnętrznego. Ta 
wieloraka aktywność niewidomej Matki Elżbiety ściśle 
wiąże się z Jej życiem modlitwy i kontemplacji.

Wojna i odbudowa Lasek
We wrześniu 1939 r., podczas bombardowania War-

szawy, matka Czacka została ranna; utraciła oko, a ko-
nieczną operację przeprowadzono bez znieczulenia. Po 
miesiącu wróciła do Lasek, by przewodzić pracom nad 
odbudową zniszczonego w wyniku działań wojennych 
Zakładu. Rzeczywistość okupacyjna nie zgasiła Jej nie-
spożytej energii. Okazuje miłość bliźniego każdemu po-
trzebującemu pomocy, nie zwracając uwagi na niechęci 
narodowościowe. W okresie poprzedzającym Powstanie 
Warszawskie decyduje się na zorganizowanie w Zakładzie 
szpitala powstańczego.

Po wojnie kieruje odbudową Zakładu. W 1950 r. Mat-
ka Czacka zaczyna chorować i odtąd, przez dziesięć lat, 
wspiera Zgromadzenie i Dzieło przede wszystkim ofiarą 
i modlitwą. Ten okres miał niewymierne znaczenie i był 
konsekwencją jej postawy życiowej. Cała sfera życia reli-
gijnego i moralnego była w niej – mimo choroby – nadal 
żywa, nienaruszona. Ci, którzy wtedy odwiedzali Matkę, 
doświadczali głębokiego zjednoczenia matki z Bogiem; 
wchodząc do jej pokoju, czuli się jak w kaplicy.

Zmarła w opinii świętości 15 maja 1961 roku w La-
skach.

Proces beatyfikacyjny rozpoczęto w grudniu 1987 r. 
i wraz z procesem ks. Korniłowicza zakończył się na eta-
pie diecezjalnym w 1995 r. Dekret o heroiczności cnót 
matki Czackiej wydany został w 2017 r. W październiku 
2020 r. zatwierdzony został przez Ojca Świętego cud 
za jej wstawiennictwem. Cud wydarzył się w 2010 r. 
i związany był z ciężkim wypadkiem 10-letniej wów-
czas dziewczynki. Urazy głowy dziecka były tak 
duże, iż lekarze spodziewali się, że jeśli nie umrze, 
pozostanie w stanie wegetatywnym lub będzie 
miało poważne uszkodzenia, m.in. wzroku i słuchu. 
W intencji dziewczynki modliło się całe Zgroma-
dzenie Sióstr Franciszkanek Służebnic Krzyża – za 
wstawiennictwem matki Czackiej. Już 13 września 
nastąpił przełom i dziewczynka zaczęła szybko od-
zyskiwać wszystkie władze. Dziś jest całkowicie 
zdrowa, choć na zdjęciach rentgenowskich widać 
ślady wypadku, które mogłyby wskazywać na trwałe 
uszkodzenia i niesprawność.

12 września 2021 r. Matka Róża Czacka została 
ogloszoa błogosławioną Kościoła katolickiego.

Źródło: triuno.pl

Kaplica i dom św. Franciszka w Laskach w latach trzydziestych XX wieku

Matka Czacka w Laskach, 1959 r. Pogrzeb Matki Róży Czackiej w Laskach, 19 maja 1961 r.
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Bł. kard. stefan Wyszyński 
– prowadzony przez opatrzność (cz. 1)

Opatrzność Boża – chociaż objawiająca się w codziennych, prozaicznych, wręcz banalnych sytuacjach – nie prze-
staje być zrządzeniami, przez które Bóg z miłością i mądrością prowadzi do celu ostatecznego. Kto rzeczywiście był 
narzędziem Opatrzności, zwykle domyślamy się długo po spełnieniu jego misji i roli. Pełny ogląd tego, kto i w jaki 
sposób podejmował lub nie zadania Opatrzności, nastąpi wtedy, gdy staniemy z Rządcą i Panem wszechświata 
twarzą w twarz. Ten, kto pragnie być pożytecznym w planach Boga, zwykle nie ma poczucia, że robi coś nadzwy-
czajnego, opatrzonego Bożą etykietą najwyższej jakości, jedynie pełną przekonania wolę, iż chce odczytywać 
i wypełniać Boże plany, nawet – a zwłaszcza – jeśli nijak nie pasują do rachub ludzkich. Nie sposób nie zadumać 
się nad tymi prawidłowościami odtwarzając drogę życiową Stefana Wyszyńskiego, syna organisty, urodzonego 
na krańcach nieistniejącej wtedy na mapach Rzeczypospolitej, któremu Opatrzność, jak Mojżeszowi, zleciła zadanie 
prowadzenia Kościoła i Narodu ku wolności ducha w wolnej ojczyźnie.

Dzieciństwo
Wybierając patrona dla drugiego z pięciorga swoich 

dzieci, Stanisław i Julianna Wyszyńscy kierowali się praw-
dopodobnie niepisaną, lecz wtedy respektowaną zasadą, 
iż nadaje się imię świętego, który czczony był w dniu 
możliwie najbliższym dnia urodzin dziecka. Dla chłopca 
urodzonego 3 sierpnia 1901 roku wybrano na patrona 
dzień wcześniej czczonego św. Stefana I, papieża, zmar-
łego prawdopodobnie śmiercią męczeńską w 257 roku. 
Tylko wszechwiedząca Opatrzność wiedziała, że w pół 
wieku później stanie on przed podobnym dylematem 
jak jego patron z trzeciego wieku. 

Z Zuzeli, miejscowości parafialnej k. Ostrowi Mazo-
wieckiej, gdzie się urodził, w 1910 roku rodzina orga-
nisty przeprowadziła się do niedalekiej parafii Andrze-
jewo. Sielskie dotąd dzieciństwo w pełnej i kochającej 
się rodzinie, w tym samym roku zderzyło się z tragicz-
nym doświadczeniem – śmiercią matki, która zmarła 

w wieku 33 lat, wkrótce po urodzeniu szóstego dziecka. 
I chociaż ojciec, mając na względzie osierocone dzieci, 
wkrótce ożenił się z dobrą przyjaciółką zmarłej żony, 
to poczucie utraty matki mocno wpisało się w świado-
mość dziewięcioletniego wtedy Stefana. Ale zarówno 
to, jak i doświadczenia z innych sfer życia osobistego 
i rodzinnego nie tylko nie wywołało postawy rezygna-
cji, poczucia krzywdy czy żalu do Boga za trudniejsze 
od innych dzieciństwo, lecz każdy – nawet wymuszony 
przez okoliczności zewnętrzne – zwrot życiowy, stawał 
się wstępem do dalszego etapu rozwoju. Jako dziec-
ko pracownika kościelnego nie miał prawa uczyć się 
w szkole państwowej, zależnej we wszystkim od ro-
syjskich władz zaborczych. Podjął tedy naukę w 1912 
roku w warszawskim gimnazjum prywatnym, o wiele 
bardziej pozwalającym podtrzymywać poczucie toż-
samości Polaka. Działania wojenne wojsk rosyjskich 
w okolicach Andrzejewa nie pozwoliły mu wrócić po wa-
kacjach do szkoły warszawskiej. Za radą pochodzące-

go z Andrzejewa, ale wyświęconego 
na kapłana we Włocławku, doświad-
czonego życiowo ks. Leonarda Załuski, 
rodzice zapisali go do Szkoły Handlowej 
w pobliskiej Łomży. Przez kolejne dwa 
lata nauki wykrystalizowało się w nim 
obecne od dzieciństwa pragnienie by-
cia księdzem. Prawdopodobnie wzmoc-
nione postawami księży pochodzących 
z Andrzejewa i okolic, a uformowanych 
w seminarium włocławskim. 

We Włocławku
Trudno jednoznacznie wskazać, co 

ostatecznie sprawiło, że szesnastola-
tek, stale dotąd zamieszkujący na te-
renie diecezji płockiej, zdecydował, iż 
pierwszego etapu rozeznania swojego 
powołania i przygotowania do kapłań-

stwa nie zaczął w świeżo zało-
żonym w stolicy diecezji niższym 
seminarium, lecz wybrał tako-
we w położonym o pięćdziesiąt 
kilometrów dalej Włocławku. 
Być może była to  racjonalna 
decyzja wyboru cieszącego się 
dobrą sławą seminarium, za-
wdzięczaną gronu wybitnych 
profesorów i  wychowawców 
uformowanych na  studiach 
zagranicznych. Wszak w  rok 
później ośmiu z grona tych wy-
kładowców stanowiło zaczątek 
kadry profesorskiej powstające-
go, pierwszego w Niepodległej 
Polsce, Katolickiego Uniwersyte-
tu Lubelskiego. Ale też ta decyzja 
niejako intuicyjnie uprzedziła 
późniejsze wydarzenia. W rok 
po podjęciu nauki we Włocław-
ku, ojciec Stefana odszedł z po-
sady organisty w Andrzejewie 
i znalazł podobne zatrudnienie 
w parafii Wrociszew k. Grójca 
w archidiecezji warszawskiej. To było o połowę bliżej 
do Włocławka aniżeli z Andrzejewa. Nowe miejsce pracy 
uchroniło też rodzinę od doświadczeń, jakie dotknęły 
Andrzejewo w 1920 roku, kiedy to na jakiś czas zostało 
ono zajęte przez Armię Czerwoną. 

Patrząc dzisiaj na te skądinąd zwyczajne decyzje 
o zmianie miejsca zamieszkania, wyboru szkoły, widać 
dyskretny plan Opatrzności prowadzącej przyszłego 
znawcę zarówno doktryny komunistycznej jak i proble-
matyki społecznej, pracowniczej, związkowej do miejsc 
i wydarzeń, które pozwalały je gruntownie poznawać 
zarówno od strony teoretycznej jak i praktycznej. Czas 

jego studiów seminaryjnych był 
jednocześnie początkiem wpro-
wadzania do ich programu za-
gadnień społecznych zapocząt-
kowanego przez ówczesnego 
najwybitniejszego znawcę tych 
spraw, ks. Antoniego Szymań-
skiego. Co prawda, od 1918 był 
już wykładowcą na KUL-u, ale – 
wybiegając nieco w przyszłość 
– to  on stał się późniejszym 
mistrzem naukowym dla zafa-
scynowanego zagadnieniami 
społecznymi ks.  Stefana Wy-
szyńskiego. 

W  pierwszym roku pobytu 
we  Włocławku był świadkiem 
skrajnie odmiennych wydarzeń 
– barbarzyńskiego zachowania 
okupantów niemieckich, którzy 
w Popielec 1918 roku rekwirowali 
dzwony katedralne i zrywali z da-
chu świątyni miedziane pokrycie, 
ale też w kilka miesięcy później 
dnia odzyskania niepodległości 

Polski. A w przeddzień tej historycznej daty, jakby rów-
nolegle dla wzmocnienia duchowej mocy odradzającej 
się ojczyzny, w tejże wiekowej katedrze ówczesny Prymas 
Polski, arcybiskup gnieźnieński Edward Dalbor, wyświęcił 
na biskupów dwóch kapłanów włocławskich – Władysła-
wa Krynickiego i Wojciecha Owczarka. Ten drugi, w kilka lat 
później, w tej samej katedrze udzielał święceń kapłańskich 
alumnowi Stefanowi Wyszyńskiemu, teraz po raz pierwszy 
życiu uczestniczącemu w nieczęstej a podniosłej liturgii 
włączania do posługi następców Apostołów. Z powodu 
wakacji, ale i poddając się wtedy prewencyjnej kuracji 
z powodu zaczątków choroby, która w kilka lat później 

i tak przysporzyła mu dramatycznych przeżyć, 
nie był w sierpniu 1920 naocznym świad-
kiem walki o obronę Włocławka przed bol-
szewickimi wojskami. Ale powrót do miasta, 
spod którego w uroczystość Wniebowzięcia 
Maryi musiały cofnąć się wojska agresorów 
ze Wschodu marzących nie tylko o podbo-
ju ziem lecz także duszy Polski i Europy, był 
jakby zapowiedzią tego, przed czym stanie 
w przyszłości. Świadkowie tamtego czasu 
wspominali, że podczas rekreacyjnych wy-
praw z wychowankami na drugi brzeg Wisły, 
prowadził ich na modlitwę pod pomnik upa-
miętniający poległych w 1920 roku obrońców 
Włocławka. Do tego dołączyło pewnie wkrótce 
uświadomienie sobie, że jednym tych, którzy 
w oparciu o Armię Czerwoną, nie przebierając 

w środkach, dążyli do oddania Polski w ręce Stanisław i Julianna Wyszyńscy z dziećmi

Fotografia z tableau rocznika święceń 1924

Ks. Stefan Wyszyński z kolegium wikariuszy katedralnych i ks. ??????????????????, 
1931 r.
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komunizmu bolszewickiego, był urodzony w mieszkaniu 
widocznym z okien seminarium włocławskiego Julian 
Marchlewski. Gorzka to była, ale przygotowująca na przy-
szłość, lekcja, że groźniejszym od wroga zewnętrznego 
bywa zrodzony pod tym samym polskim niebem… 

Pomocnicy Opatrzności
Miał szczęście, że niemal od początku jego ducho-

wemu wzrastaniu do kapłaństwa towarzyszyli ludzie 
nieprzeciętni: dyrektor seminarium niższego, ks. Antoni 
Bogdański – o którego wpływie na swoje życie 
do końca życia pamiętał; ks. Bolesław Ostrzycki 
– ojciec duchowny tamże, o którym po latach 
Prymas Wyszyński powiedział, iż ten święty 
człowiek dał mu zdrowe zasady życia we-
wnętrznego; ks. Franciszek Korszyń-
ski – ojciec duchowny w seminarium 
wyższym, dla którego żywił zawsze 
ogromny cześć i szacunek, w latach 
późniejszych wzmocniony wdzięczno-
ścią za roztropne rady i pomoc, które 
w znaczący sposób wpłynęły na jego 
losy życiowe. To on, później, na po-
czątku wojny, jakby przeczuwając 
los włocławskich księży, przekony-
wał ks. Wyszyńskiego o konieczno-
ści wyjazdu z miasta. Proroczo, jak 
teraz widać, argumentował: Jesteś 
potrzebny dla przyszłości. 

Także dzięki takim ludziom, alumn 
Wyszyński od  najmłodszych lat 
wypracował własny porządek we-
wnętrzny, w którym nie było miej-
sca na czas spędzany bezowocnie. 
Szybko przyszło mu zdawać egzamin 

z dojrzałości duchowej i religijnej, 
kiedy to  na  kilka tygodni przed 
święceniami kapłańskimi, gdy już 
nawet miał wydrukowany obrazek 
z lipcową datą mszy prymicyjnej, 
trafił do szpitala. Wskutek niezbyt 
wnikliwej diagnozy stan zdrowia 
tylko się pogarszał. I to tak dale-
ce, że nie tylko nie przyjął święceń 
w planowanym terminie 29 czerw-
ca 1924, ale i pogodzono się z my-
ślą, że niezadługo odejdzie z tego 
świata bez święceń kapłańskich. 
Właściwą diagnozę postawił będą-
cy w szpitalu na zastępstwie lekarz 
Żyd. A siostra zakonna, szarytka, 
pielęgniarka z tegoż szpitala, w roz-
mowie z biskupem Zdzitowieckim 
odwołując się do wypowiedziane-
go przez niego w kazaniu stwier-
dzenia, że warto wyświęcić kapła-

na choćby dla jednej mszy, w pewnym sensie wyjednała 
jego zgodę na wyświęcenie diakona Wyszyńskiego, kiedy 
choćby trochę poprawi się stan jego zdrowia. Pewnie 
obydwoje – lekarz i zakonnica – nawet nie mieli wtedy 
świadomości, że czynią coś nadzwyczajnego i że swoim 
zwyczajnym, naturalnym zachowaniem, włączają się 
jako narzędzia Opatrzności w odwieczne plany Boże. 

Przyjmował święcenia samotnie, 3 sierpnia, w dzień 
swoich dwudziestych trzecich urodzin, w bocz-

nej kaplicy katedry włocławskiej. Bocznej, 
ale i tak najbliższej prezbiterium katedral-
nemu, a w dodatku kaplicy Matki Bożej 
z obrazem Maryi Salus Populi Romani (Wy-
bawienie Ludu Rzymskiego). Miało to dla 

niego szczególne znaczenie, które 
ujawnił po latach, wspominając 
święcenia i  mszę prymicyjną 
na Jasnej Górze, aby mieć Matkę, 
która już będzie zawsze, która nie 
umiera. Świadkami święceń była 
tylko jedna z jego sióstr i jeden 
z grona kolegów z roku wyświę-
conych w pierwotnym, czerwco-
wym terminie. A święceń udzielał 
podobnie jak on chorowity biskup 
pomocniczy Wojciech Owczarek. 
O perspektywach obydwu bar-
dzo sceptycznie wyraził się wtedy 
ówczesny zakrystian katedralny 
przewidując dla nich rychły spo-
czynek na cmentarzu.

ks. dr Antoni Poniński, 
Kalendarz 2021, 

Włocławek 2020

Ks. Stefan Wyszyński (czwarty od lewej w rzędzie stojących) z grupą księży włocławskich (chary-
stów), sierpień 1938 r.

Tablica pamiątka umieszczona we włocławskiej 
katedrze przed wejściem do kaplicy Matki Bożej

Quiz o bł. kardynale stefanie Wyszyńskim
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 października br. Wśród autorów poprawnie wypełnionych kuponów zostanie wylo-
sowany zwycięzca, na którego czeka nagroda. Zapraszamy do zabawy!

1.  Kardynał Stefan Wyszyński został nazwany:
a) Rycerzem Nieugiętym; b) Pasterzem Zagubio-
nych; c) Prymasem Tysiąclecia

2. Prymas Wyszyński kierował Kościołem w Polsce 
w trudnych czasach:

 a) wojny i komunizmu (1943–1981); b) komuni-
zmu (1943–1981); c) komunizmu (1945–1987) 

3.Stefan Wyszyński urodził się 3 września 1901 r.:
 a) w Warszawie; b) 2 w Zuzeli; c) we Włocławku

4. W domu rodzinnym młody Stefan często modlił 
się przed obrazami:

 a) Matki Bożej Ostrobramskiej i LIcheńskiej; b) Je-
zusa Miłosiernego i Matki Bożej Częstochowskiej; 
c) Matki Bożej Częstochowskiej i Ostrobramskiej

5.Do kapłaństwa Stefan Wyszyński przygotowy-
wał się:

 a) w Lublinie; b) we Włocławku; c) w Gnieźnie

6. W czasie II wojny światowej:
 a) był więźniem Niemieckiego Obozu Koncentra-

cyjnego w Dachau; b) był kapelanem partyzantów 
na Podhalu; c) był kapelanem powstania warszaw-
skiego

7. Po wojnie został następcą prymasa Augusta 
Hlonda:

 a) w 1945 r.; b) w 1948 r.; c) w 1951 r.

8. W herbie biskupim prymas miał hasło Soli Deo, 
co oznacza:
a) samemu Bogu; b) Boże, pomagaj; c) Boże, nie 
opuszczaj

9. Jako prymas Polski został aresztowany przez 
władze komunistyczne:
a) w Warszawie w 1953 r; b) w Gnieźnie w 1953 r.; 
c) w Warszawie w 1955 r.

10. Pobyt w więzieniu Prymas opisał w książce:
a) Autobiografia; b) Zapiski więzienne; c) Dziennik 
więźnia

11. W czasie pobytu w więzieniu Prymas napisał:
a) Jasnogórskie Śluby Narodu; b) pieśń Bogurodzica; 
c) modlitwę Pod Twoją Obronę

12. Będąc w więzieniu Prymas Wyszyński:
a) przebywał w jednej celi ze zbrodniarzami; 
b) przebywał razem z więźniami politycznymi; 
c) przebywał w samotności

13. W czasie składania Jasnogórskich Ślubów 
Narodu, 26 sierpnia 1956 r., Prymas Wyszyński:

 a) przebywał w więzieniu; b) był obecny na Jasnej 
Górze; c) był w szpitalu

14. Kardynał Wyszyński zmarł dwa tygodnie po 
zamachu na Jana Pawła II:
a) 29 VI 1981; b) 28 V 1981; c) 28 IX 1981

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

8. …………………………………….
9. …………………………………….
10. …………………………………….
11. …………………………………….
12. …………………………………….
13. …………………………………….
14. …………………………………….

Imię i nazwisko: 
……………………………………………………..
numer telefonu:
………………………………………………………

karta odpowiedzi – Quiz o bł. kard. stefanie Wyszyńskim
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27 niedziela zwykła – 3 X

Czytanie I (Rdz 2, 18–24)
Boża obserwacja, że nie jest rzeczą dobrą, by człowiek 

uczyniony z prochu ziemi był sam, prowadzi do stworze-
nia pomocnika (towarzysza) odpowiedniego dla niego. 
Pan Bóg sprowadza do człowieka wszystkie zwierzęta 
i ptaki, by ten mógł je nazwać, co stanowi część jego 
obowiązku doglądania i uprawiania ogrodu. Czynność 
nadawania imion wyraża udzieloną mu przez Boga 
władzę nad zwierzętami; zostały stworzone dla niego. 
Zwierzęta okazują się niewystarczającymi towarzyszami 
dla mężczyzny. Kobieta została uczyniona nie z prochu 
ziemi, lecz z żebra mężczyzny – co od razu wyjaśnia 
seksualny pociąg występujący między nimi (wyrażony 
za pomocą słów „odpowiednia dla mężczyzny”). Bóg 
zsyła na człowieka głęboki sen. Ten po przebudzeniu 
przyjmuje dar kobiety. Ta dopiero jest kością z moich kości 
i ciałem z mego ciała. Ta będzie się zwała niewiastą, bo 

ta z mężczyzny została wzięta:. Bóg uczynił małżeństwo 
częścią swojego stworzenia.

Czytanie II ( Hbr 2, 9–11)
Według tradycji żydowskiej aniołowie panowali 

nad narodami w obecnym świecie. Jezus w oczywisty 
sposób przyszedł na świat jako niższy od Boga i anio-
łów, lecz po śmierci ukoronowano Go chwalą Dlatego 
tekst ten ma sens nie tylko w odniesieniu do dawnego 
Adama  Bożego ludu w przyszłości, lecz został także 
wypełniony w Jezusie. „Za wszystkich zaznał śmier-
ci”: Jest to zdanie celowe; co znaczą jednak słowa, że 
Jezus został ukoronowany chwałą i czcią za cierpienia 
śmierci, iż z łaski Bożej za wszystkich zaznał śmierci? 
„Z łaski Bożej”: Takie brzmienie mówi o Bożej inicjaty-
wie podjętej w zbawczym dziele Jezusa. Mimo słabego 
poświadczenia takie brzmienie tekstu może być właści-
we. Słowa te wyrażałyby zatem poczucie opuszczenia, 
jakiego Jezus doświadczał w chwili śmierci. Jezus stał 
się doskonały jako arcykapłan, co czyni go zdolnym do 
udoskonalenia swojego ludu „Poprzez kapłańskie uświę-
cenie Chrystusa wierzący zostają uświęceni i uczynieni 
doskonałymi”.

Ewangelia (Mk 10, 2–16)
Nauka Jezusa na temat małżeństwa i roz-

wodu jest kolejnym wyzwaniem dla tych, 
którzy pragną być jego wyznawcami. Rady-
kalna nauka najprawdopodobniej odzwier-
ciedla poglądy samego Jezusa. Pozytywnym 
jej elementem jest to. że małżonkowie są 
„jednym ciałem" i dlatego ich związek nie 
może zostać zerwany. Odwrotną stroną 
tego twierdzenia jest zakaz rozwodów i po-
wtórnego wstępowania w związek małżeń-
ski. Słowa użyte przez Mateusza są bliższe 
sformułowaniom, których użyliby ówcześni 
faryzeusze. Kwestią sporną byty powody 
rozwodu, nie zaś to, czy sam rozwód jest 
w ogóle dopuszczalny. Ponieważ to Mojżesz 
wprowadził praktykę rozwodu żydowscy 
egzegeci debatowali jedynie nad tym, ja-
kie mogą być uprawnione jego powody. 
Żądanie od Jezusa odpowiedzi dotyczą-
cej dopuszczalności rozwodu równało się 
zapytaniu, czy zna i zgadza się z Prawem 
Mojżesza.

28 niedziela zwykła – 10 X

Czytanie I (Mdr 7, 7–11)
Salomon przedłożył Mądrość ponad wła-

dzę, bogactwo, zdrowie, urodę i światło. Stworzenie Ewy, Wiliam Blake, ok. 1803–1805

Modlił się o nią i Mądrość przyszła do niego, ku radości 
Salomona przynosząc ze sobą wszystkie te dobre rzeczy, 
ku tym większej jego radości. Modlitwa Salomona  wersji 
autora została przytoczona jako ”zrozumienie”.

Czytanie II (Hbr 4, 12–13)
Boże słowo, przekazane Izraelowi za pośrednictwem 

Mojżesza, zaś czytelnikom Listu do Hebrajczyków w Chry-
stusie. Pozbawiało tych, którzy je słyszeli jakiejkolwiek 
wymówki. Judaizm podkreślał zdolność Boga do przeni-
kania każdej myśli ludzkiego serca, naturalne było więc 
odnoszenie tej cechy również do Jego słowa i mądrości.
Wyrażenie to odnosi się jako Słowo prowadzące do prze-
miany ludzi, zachęcając ich do wiary i wytrwałości. Jest 
to słowo zbawienia, lecz jednocześnie słowo niosące sąd, 
ponieważ potępia tych, którzy nie chcą go słuchać.Słowo 
Boże zostało opisane w sposób, który ma podkreślić jego 
efektywność: daje ono życie i osiąga wyznaczony cel. Nie 
wydaje się, by autorowi chodziło o coś więcej niż tylko 
personifikację słowa, chociaż niektórzy komentatorzy 
dostrzegają tutaj aluzję do wcielonego Słowa Bożego 
– Jezusa.

Ewangelia (Mk 10, 17–30)
Ostatni fragment tej części księgi składa się z trzech 

epizodów poświęconych bogactwu i królestwu Bożemu: 
opowiadania o bogatym młodzieńcu, pouczenia Jezusa 
skierowanego do uczniów i nauki o nagrodzie za wyrze-
czenie się bogactw. Głównym przesłaniem teologicz-
nym tego fragmentu jest nauka, że bogactwo może być 
przeszkodą w uczniostwie i że nagroda za naśladowanie 
Jezusa jest o wiele większa od poniesionych ofiar.

Zgodnie z ówczesnym zwyczajem, ludzie pobożni 
szukali dla siebie nauczyciela – człowiek bogaty mógłby 

znaleźć najlepszego lub najbardziej popularnego nauczy-
ciela. Padnięcie na kolana przed nauczycielem było wyra-
zem niezwykłego szacunku ze strony bogatego człowieka. 
Wiemy, że przynajmniej niektórzy uczniowie zadawali 
swoim nauczycielom pytania podobne do tych, które bo-
gaty młodzieniec zadał Jezusowi. Zwrot „osiągnąć (dosł. 
„odziedziczyć”) życie wieczne” oznaczał uczestniczenie 
w życiu przyszłego świata – królestwie Bożym.

29 niedziela zwykła – 17 X

Czytanie I (Iz 53, 10–11)
Zwycięstwo zostało ogłoszone, chociaż sługa nie do-

świadczy go w ciągu swojego życia. „Spodobało się”: 
oznacza Boże zamiary spełnione w Jezusie ”ofiarę za 
grzechyIzajasz wychodzi poza starożytne pojmowanie 
liturgicznej ofiary za grzechy popełnione nieumyślnie 
wprowadzając ofiarę za grzechy umyślne. „Po udrękach 
swej duszy”; „Przez swoją wiedzę", tj. przez pełne do-
świadczalne zjednoczenie się z cierpiącym, grzesznym 
ludem. „Usprawiedliwi wielu”: obdarzy ich własną dobro-
cią, wypełniając w ten sposób wszystkie Boże obietnice. 

Czytanie II (Hbr 4, 14–16)
Autor kontynuuje temat Chrystusa, który doświadczył 

pełni człowieczeństwa, wciąż będąc posłuszny Bogu. 
„Doświadczonego we wszystkim na nasze podobieństwo, 
z wyjątkiem grzechu”: jedyna różnica między doświad-
czaniem pokus przez Jezusa i przez jego naśladowców, 
na którą wskazuje autor, to ta, iż Jezus nigdy im nie 
uległ. Chrystus umożliwił wolny i pełny dostęp do Boga 
wszystkim swoim naśladowcom. „Tron łaski”: panowanie 

wywyższonego Jezusa, na co wskazuje, że 
ma on na myśli wolny przystęp do Boga, 
który został zapewniony przez zbawcze 
dzieło Jezusa; „Dzięki Jezusowi Chrystu-
sowi, prawdziwemu arcykapłanowi, tron 
Boży stał się tronem łaski”. 

Ewangelia (Mk 10, 35–45)
Zajmowanie miejsca po którejkolwiek 

stronie królewskiego tronu (szczególnie po 
prawej) było najbardziej prestiżową pozy-
cją w całym królestwie. Jezus może tutaj 
jednak czynić aluzję do tych, którzy zosta-
ną ukrzyżowani po Jego prawicy i lewicy. 
„Możemy”. Pewność siebie wyrażona przez 
uczniów ma charakter ironiczny w kontek-
ście ich tchórzliwego zachowania przed-
stawionego w opowiadaniu o męce. Jezus 
zapowiada Jakubowi i Janowi męczeńską 
śmierć, przypominającą jego cierpienie. 
„Nie do mnie jednak należy”. Przypisuje tę 
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władzę Ojcu. Słowa Jezusa wskazują na podleganie wła-
dzy Ojca; z tego powodu tekst ten był wykorzystywany 
przez arian we wczesnych debatach chrystologicznych. 
Nie wiadomo dla kogo zostanie przygotowane to miej-
sce. Wszyscy Żydzi dobrze znali pogański model władzy: 
starożytni królowie Bliskiego Wschodu od dawna poda-
wali się za bogów i sprawowali bezwzględną władzę. 
Greccy władcy panujący na znacznej części wschodnich 
obszarów świata śródziemnomorskiego przejęli ten 
sam obyczaj. Rzymski cesarz i jego urzędnicy władający 
prowincjami cesarstwa byli postrzegani w podobny 
sposób – jako brutalni tyrani. Przypomnienie uczniom, 
że dążenie do władzy jest zwyczajem pogan, dostarcza 
okazji, by powiedzieć im, iż nie powinni tak postępować. 
Żydowscy nauczyciele powoływali się na pogańskie oby-
czaje jako na przykłady negatywne.

30 niedziela zwykła – 24 X

Czytanie I (Jr 31, 7–9)
Hymn rozpoczyna się uroczystym wezwaniem do 

radości, ponieważ Jahwe zesłał zbawienie swojemu 
narodów. Ludzie ci zwani są „Resztą", tzn. niewielką 
liczbą tych, którzy umknęli przed klęską i którzy zostali 
oczyszczeni poprzez wygnanie, by stanowić nowy Izrael, 
wierny swojemu Bogu. „Z krańców ziemi”: Wyrażenie to 
jest synonimem „północy” – tzn. Asyrii, gdzie przetrzy-
mywano jeńców. Grupa składa się ze słabych ludzi, znak 
cudownej natury tego zdarzenia. „Wyszli z płaczem”: to 
samo przeciwstawienie smutku i radości jest centralnym 
tematem kolejnego hymnu o powrocie z wygnania. „Do 
strumienia wody”: nawiązanie do incydentu „skały” pod-

czas pierwszego Wyjścia. „Równa droga”: podkreśla to 
łatwość marszu, całkowicie odmiennego od tego podczas 
pierwszego Wyjścia. „Ojcem dla Izraela”: pojęcie ojcostwa 
Boga wobec Izraela, jego pierworodnego, występuje spo-
radycznie w Starym Testamencie. Początkowo miało ono 
zdefiniować ich wzajemną relację na mocy przymierza. 
Izrael jest pierworodnym nie dlatego, że ma przewagę 
nad Juda, lecz dlatego, że Bóg odnowi swą ojcowską 
miłość także względem Izraela.

Czytanie II ( Hbr 5, 1–6)
Autor pisze o hierarchii kapłańskiej, którą Bóg usta-

nowił w Biblii. Autor wykazuje na jego podstawie, że 
królewska koronacja Chrystusa była dziełem zamierzo-
nym przez Boga. 

W następnym wersecie łączy Jego królewską godność 
z arcykapłaństwem. Chociaż także Rzymianie mieli naj-
wyższego arcykapłana (pontifex maximus), przyjęty przez 
autora listu model arcykapłaństwa wraz ze wszystkimi 
jego niuansami został bezsprzecznie zaczerpnięty ze 
Starego Testamentu i tradycji żydowskiej. Melchizedek 
był kananejskim kapłanem-królem. Nawiązanie do ka-
płana „na wzór Melchizedeka” oznaczało więc przede 
wszystkim wskazanie na kapłana, który był jednocześnie 
królem. Jednak Melchizedek nie pochodził od lewitów. 
Ktoś taki jak on mógłby być kapłanem-królem, chociaż 
się nie wywodził się z żydowskiego kapłaństwa. Późniejsi 
rabini starali się wykazać, że według Ps 110, 4 Bóg prze-
niósł kapłaństwo z Melchizedeka na Abrahama. Czynili 
tak przypuszczalnie, by przeciwstawić się twierdzeniom 
chrześcijan, że kapłaństwo Melchizedeka odnosiło się do 
Jezusa. Melchizedek pojawia się też w innych tradycjach 
żydowskich (Zwoje znad Morza Martwego) jako posłaniec 

Tron łaski, autor nieznany, ok. 1410

Spotkanie Abrahama i Melchizedeka, Laurent de La Hyre, ok. 1630

niebios (być może Michał) i w literaturze żydowskiej jest 
niekiedy kojarzony z czasami ostatecznymi. Autor Listu 
do Hebrajczyków nie odwołuje się do tej pozabiblijnej 
tradycji, co mogliby wykorzystać ludzie pragnący sprowa-
dzić Chrystusa do rangi anioła. Dosłowna interpretacja 
tekstu jest w tym przypadku wystarczająca.

Ewangelia (Mk 10, 46b–52)
Uczniowie pragnęli jak najprędzej ustanowić króle-

stwo. Nie rozumieli, że zatrzymanie się z powodu nie-
widomego żebraka należało do istoty królestwa Jezusa.

Niewidomi, chromi i inni, którzy nie mogli wykonywać 
tradycyjnych zawodów, mogli utrzymywać się jedynie 
z żebractwa, zwykle w okolicy ruchliwych dróg. Juda-
izm uważał za sprawiedliwe pomaganie im. Jerycho 
było świetnie prosperującym miastem, o przyjemnym 
klimacie, zaś syn Tymeusza bez wątpienia miał tam 
odpowiednie wsparcie. „Jerycho”: Miasto położone na 
północny wschód od Jerozolimy, w odległości 30 km 
od niej i o 10 km od rzeki Jordan. W ten sposób podróż 
rozpoczęta w Cezarei Filipowej powoli zmierza do celu 
– Jerozolimy, „niewidomy żebrak, Bartymeusz, syn Tyme-
usza”. Oprócz tego, czego nauczyli się słuchając innych, 
ludzie niewidomi byli w owych czasach analfabetami 
i nie znali Prawa. Nie byli zatem szanowani jako ludzie 
pobożni, chociaż chroniło ich prawo Mojżesza. Byli też 
pozbawieni wszelkiej pozycji społecznej. Naśladowcy 
Jezusa uznali głośne wołania i błagania niewidomego 
za nachalne narzucanie się, tak samo zresztą potrak-
towali dzieci. Uczniowie mogli postrzegać ostatnią 
podróż Jezusa do Jerozolimy jako królewski pochód, 
zakłócanie jego przebiegu było uważane za zuchwałą 
zniewagę.„Przystając” Jezus pozwolił niewidomemu 
zbliżyć się do miejsca, z którego dobiegał Jego głos. 
„Płaszcz” to wierzchnia szata, używana jako okrycie 
w zimne dni i jako posłanie w nocy. Niewidomy mógł ją 
rozpościerać przed sobą, żebrząc w ciągu dnia. Na po-
ziomie narracyjnym porzucenie płaszcza może oznaczać 
zaniechanie polegania na innych rzeczach i zaufanie 
wyłącznie Jezusowi.

31 niedziela zwykła – 31 X

Czytanie I (Pwt 6, 2–6)
Mleko i miód. Ziemia Kanaan została opisana jako 

„opływająca w mleko i miód". Oddaje to jej obfitość dla 
pasterskiego stylu życia, niekoniecznie zaś przy osiadłej 
uprawie roli. Mleko było produk tem hodowli, zaś miód 
symbolizował naturalne za soby, przypuszczalnie raczej 
syrop z daktyli niż miód pszczeli. 

Czytanie II (Hbr 7, 23–28)
Wydaje się jednak, że chodzi jedynie o to, że kapłani 

byli ludźmi śmiertelnymi. Kapłani lewiccy musieli unikać 
nieczystości rytualnej. Szczególne środki bezpieczeństwa 
podejmowano w celu uniknięcia skażenia arcykapłana 
przed Dniem Przebłagania. Był to jedyny dzień w roku, 
w którym arcykapłan mógł wejść do Świętego. (na tydzień 
przed Dniem Przebłagania arcykapłan przebywał w od-
osobnieniu; podejmowano też środki bezpieczeństwa, 
by zapobiec polucji w noc bezpośrednio poprzedzającą 
ten dzień itd.). Jednak ziemscy arcykapłani nigdy nie 
mogli się równać z niebieskim arcykapłanem, podobnie 
jak ziemski przybytek był jedynie cieniem doskonałego 
przybytku w niebie. Werset ten przypomina hymn na 
cześć wywyższonego Jezusa, arcykapłana, i odpowiada 
hymnowi poświęconemu Melchizedekow.

Ewangelia ( Mk 12, 28b–34)
Pierwsze jest: Słuchaj, Izraelu, Pan Bóg nasz, Pan jest 

jeden. Jezus odpowiada: Przykazanie miłowania Boga 
wypływa z natury jedynego Boga. Cztery użyte rzeczowniki 
(serce, dusza, umysł, moc) nie wskazują na różne aspekty 
człowieka, lecz podkreślają, że powinien on kochać Boga 
całym sobą. Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie 
samego. Chociaż poproszono go tylko o jedno przykazanie, 
Jezus dodał do niego drugie. Tekst nie sugeruje, że była to 
próba zrównania ich pod względem ważności czy połą-
czenia ze sobą. Obydwa przykazania łączy ze sobą słowo 
„miłość", a ich zestawienie przez Jezusa jest oryginalne 
teologicznie. „Słusznie powiedziałeś”: uczony w Piśmie 
wyraził swe uznanie dla wypowiedzi Jezusa przez spara-
frazowanie jego wypowiedzi bez cienia wrogości czy ironii. 
„Daleko więcej znaczy niż wszystkie całopalenia i ofiary”: 
porównanie uczonego w Piśmie jest powtórzeniem jego 
słów nie należy rozumieć jako potępienia systemu ofiar. 
W kontekście całej wypowiedzi miłość Boga i miłość bliź-
niego są zasadami leżącymi u podstaw systemu ofiar.
„Niedaleko jesteś od królestwa Bożego”: królestwo Boże 
nie jest wydarzeniem z przyszłości, wydaje się dostępne 
i posiada wymiar przestrzenny. Właściwe zrozumienie 
przez uczonego w Piśmie tego, co było najważniejszym 
składnikiem starotestamentowego Prawa, sprawia, że 
bliski jest on nadchodzącego królestwa i dobrze przygo-
towany do jego przyjęcia.

Źródło: www.wiara.pl
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Z życia paraFii

01.08 – Koncert

1 sierpnia br. o godz. 19.00 odbył się w naszej parafii 
koncert w hołdzie Słudze Bożemu Kardynałowi Stefanowi 
Wyszyńskiemu pod hasłem „Kardynał Stefan Wyszyński 
– wszystko postawiłem na Maryję” w wykonaniu zespołu 
instrumentalnego pod kierownictwem muzycznym Łuka-
sza Łodygowskiego oraz solistów: Magdaleny Grzechnik 
i Grzegorza Wilka.

06.08 – Rozpoczęcie 33. Pieszej 
Pielgrzymki Włocławskiej na Jasną 

Górę

Tradycyjnie już 6 sierpnia – w Święto Przemienienia 
Pańskiego Eucharystią sprawowaną o godz. 6.00 we wło-
cławskiej bazylice katedralnej rozpoczęła się Włocławska 
Pielgrzymka na Jasną Górę. Mimo deszczowej pogody 
pątnicy z radością i modlitwą w sercu wyruszyli na piel-
grzymkowy szlak, by 13 sierpnia dotrzeć do Jasnogórskiej 
Pani. Niejednokrotnie w trudzie i niesprzyjającej pogodzie 
nieśli także nasze intencje. Dziękując im za modlitewną 
pamięć i wysiłek zapraszamy już za rok na kolejną.

15.08 – Odpust parafialny

15 sierpnia parafia katedralna we Włocławku święto-
wała odpust ku czci Wniebowzięcia Najświętszej Maryi 
Panny. Jest to jedno z najstarszych i najważniejszych świąt 
maryjnych w Kościele katolickim. W polskiej tradycji znane 
również jako święto Matki Bożej Zielnej. To także rocznica 
„Cudu nad Wisłą”, czyli zwycięstwa wojska polskiego nad 
sowietami w 1920 r. Czciciele Maryi w Polsce przypisują 
je szczególnemu wstawiennictwu Matki Bożej. Mszy św. 
odpustowej przewodniczył ks. dr Jacek Kędzierski, dyrektor 
Caritas Diecezji Włocławskiej. 

16.08 – Rekolekcje ministranckie

W poniedziałek 16 sierpnia ministranci parafii katedral-
nej wraz z ks. Kamilem oraz ministranci z parafii Kruszyn 
z ks. Dominikiem, a także ministranci i młodzież z parafii 
Raciążek z opiekunkami Zuzanną i Martyną Cichoń wy-
jechali do Salezjańskiego Ośrodka Młodzieżowego koło 
Ostródy, aby wspólnie modlić się, bawić oraz podziwiać 
piękno stworzenia. Życzymy, aby formacja ministrancka 
w naszej parafii rozwijała się i zapraszamy wszystkich 
kandydatów pragnących do niej dołączyć.

12.09 – Beatyfikacja kard. Stefana 
Wyszyńskiego

12 września br. o godz. 12:00 w Świątyni Opatrzności 
Bożej w Warszawie rozpoczęła się uroczystość beatyfikacji 
kardynała Stefana Wyszyńskiego i Matki Elżbiety Róży 
Czackiej. Nasi parafianie mogli w tym szczególnym dniu 
uczestniczyć w uroczystościach beatyfikacyjnych w kate-
drze włocławskiej przez specjalny telemost. Transmisję 
zakończono Koronką do Bożego Miłosierdzia odmówioną 
w świątyni, w której święcenia kapłańskie przyjął wynie-
sony tego dnia na ołtarze Prymas Tysiąclecia.
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kalendarium
naJBliżsZych urocZystości

i WydarZeŃ paraFialnych

paźdZiernik
02. – Diecezjalne dziękczynienie za beatyfikację 

ks. kard. Stefana Wyszyńskiego
11. – XXI Dzień Papieski obchodzony pod 

hasłem: „Nie lękajcie się!”
18. – Święto św. Łukasza Ewangelisty
22. – Uroczystość św. Jana Pawła II
24. – Niedziela Misyjna i rozpoczęcie Tygodnia 

Misyjnego
28. – Święto św. Apostołów Szymona i Judy 

Tadeusza

ochrzczeni:

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

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

Zmarli:
† Sławomir Dąbrowski
† Maria Adela Czarnomska

† Zbigniew Józef Kociuba
† Dariusz Osiński

† Zenobia Maria Otłowska

† Bogdan Kowalski
† Ewa Anna Ossowska
† Robert Adamski
† Anna Kalinowska
† Mieczysław Aleksander 
Ufniarz
† Jan Pańczak
† Zdzisław Antoni 
Radziecki

† Leszek Giętkowski
† Anna Halina 
Sobierańska
† Barbara Smolińska
† Anna Szczęsna
† Marek Adamczewski
† Krystian Marcin 
Ziarniewicz

• Hubert Lewandowski
• Maksymilian Marek

• Laura Wiktoria Kawecka
• Wiktor Jastrzębski

• Iga Jadwiga 
Jędrzejewska
• Julia Ogłodzińska
• Zuzanna Kruszewska
• Nadia Frej
• Leon Adamski
• Rozalia Kędzierska
• Kacper Pawłowski
• Lena Gruszyńska
• Leon Wojciechowski
• Antoni Posinski
• Piotr Błażej Piątkowski
• Mikołaj Bogdanowicz
• Zuzanna Łowicka
• Franciszek Adam Ramejko

• Nikodem Kacperski
• Jessica Maria Mukahaier
• Vanessa Magdalena 
Mukahaier
• Nicola Cataleya 
Antonowicz
• Gabriela Kobusa
• Fabian Ukiński
• Szymon Damian 
Żychliński
• Jagoda Hanna Sarnowska
• Wiktor Przybysz
• Tymoteusz Stadnik

nowożeńcy:
• Patrycja i Stefan
• Karolina i Adrian

• Natalia Anna i Piotr
• Justyna i Krzysztof

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

• Natalia i Michał
• Marika Anna i Maciej 
Michał
• Hanna Helena 
i Hubert
• Paulina Patrycja 
i Krzysztof
• Agnieszka i Rafał
• Anna Kamila i Michał
• Anna Maria i Piotr 
Krzysztof

• Martyna i Mieszko 
Piotr
• Anna i Łukasz 
Grzegorz
• Julia Eliza i Wojciech 
• Justyna i Piotr 
• Julia i Wiktor
• Ewelina Anna 
i Michał Jacek

Z okazji święta patrona, św. Michała Archanioła, 
życzymy 

księdzu proboszczowi 
Michałowi Krygierowi, 

aby Jezus Chrystus, Dobry Pasterz,
 wspierał swoją mocą i zsyłał potrzebne łaski.

Niech Maryja Wniebowzięta 
wyprasza u swojego Syna 

błogosławieństwo 
na dalszą duszpasterską pracę.

Szczęść Boże

ks. wikariusze wraz z wiernymi
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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 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. 18.00

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

16.00–17.00 (w niedziele, święta i uroczystości kancelaria 
nieczynna)

 Możliwość skorzystania z sakramentu pokuty i pojednania 
codziennie przed Mszą świętą wieczorną, a w pierwszy piątek 
miesiąca od godz. 17.30. 

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

 W każdy czwartek o godz. 18.00 spotkanie Kręgu Biblijnego
 W każdą sobotę o godzinie 10.00 zbiórka ministrantów

Nabożeństwo 
Różańcowe

w Bazylice 
Katedralnej

codziennie

godz. 

17.30


