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Pewien człowiek, bogacz, idzie na spotkanie z Jezusem, 
w chwili gdy „wybierał się On w drogę” (Mk 10, 17). Wiele 
razy Ewangelie przedstawiają nam Jezusa „w drodze”, 
gdy towarzyszy idącemu człowiekowi i słucha pytań, 
jakie nurtują i niepokoją jego serce. W ten sposób ob-
jawia nam, że Bóg nie mieszka w miejscach jałowych, 
w miejscach spokojnych, z dala od rzeczywistości, ale 
idzie z nami i dołącza do nas, gdziekolwiek jesteśmy, na 
wyboistych niekiedy drogach życia. I dziś, gdy rozpoczy-
namy drogę synodalną, zadajemy sobie wszyscy – papież, 
biskupi, kapłani, osoby konsekrowane, bracia i siostry 
świeccy – pytanie: czy my, wspólnota chrześcijańska, 
ucieleśniamy styl Boga, który kroczy przez dzieje i uczest-
niczy w wydarzeniach ludzkości? Czy jesteśmy gotowi 
podjąć przygodę podróży, czy też, bojąc się nieznanego, 
wolimy schronić się w wymówkach typu „nie potrzeba” 
i „zawsze robiliśmy to w ten sposób”?

Odbywanie Synodu oznacza wspólne podążanie tą 
samą drogą, wspólne wędrowanie. Spójrzmy na Jezu-

sa, który na drodze najpierw spotyka bogacza, potem 
słucha jego pytań, a w końcu pomaga mu rozeznać, co 
ma czynić, aby mieć życie wieczne. Spotkać, słuchać, 
rozeznawać: są to trzy czasowniki Synodu, na których 
chciałbym się skupić.

Spotkać. Ewangelia rozpoczyna się opisem spotkania. 
Pewien człowiek idzie na spotkanie Jezusa i klęka przed 
Nim, zadając Mu decydujące pytanie: „Nauczycielu dobry, 
co mam czynić, aby osiągnąć życie wieczne?” (w. 17). 
Pytanie tak ważne wymaga uwagi, czasu, gotowości 
spotkania z drugim człowiekiem i pozwolenia, by jego 
niepokój stał się dla nas wyzwaniem. Istotnie, Pan nie 
jest obojętny, nie okazje poirytowania czy zaniepokojenia, 
wręcz przeciwnie, zatrzymuje się z nim. Jest gotów na 
spotkanie. Nic nie pozostawia Go obojętnym, wszystko go 
fascynuje. Spotkanie twarzy, wymiana spojrzeń, dzielenie 
się historią każdej osoby: tak wygląda bliskość Jezusa. 
On wie, że spotkanie może zmienić życie. A Ewangelia 
jest pełna spotkań z Chrystusem, które podnoszą na 
duchu i uzdrawiają. Jezus nie śpieszył się, nie patrzył na 
zegarek, aby szybko zakończyć spotkanie. Był zawsze do 
dyspozycji osoby, którą spotykał, aby jej słuchać.

Także i my, rozpoczynający tę drogę, jesteśmy we-
zwani, by stać się ekspertami w sztuce spotkania. Nie 
w organizowaniu wydarzeń, czy rozważań teoretycznych 
nad problemami, ale przede wszystkim w poświęcaniu 
czasu na spotkanie z Panem i promowaniu spotkań 
między sobą. Czasu, by uczynić przestrzeń dla modlitwy, 
adoracji – tej modlitwy, którą my bardzo zaniedbujemy: 
adorować, dać miejsce dla adoracji –, na to, co Duch 
chce powiedzieć Kościołowi; na zwrócenie się ku twarzy 
i słowu drugiego człowieka, na spotkanie twarzą w twarz, 
by dać się poruszyć pytaniami sióstr i braci, by pomagać 
sobie nawzajem, aby ubogacała nas różnorodność chary-
zmatów, powołań i posług. Każde spotkanie – jak wiemy 
– wymaga otwartości, odwagi, gotowości, by pozwolić 
sobie na wyzwanie, jakie stawia przed nami oblicze i hi-
storia drugiego człowieka. Podczas gdy czasami wolimy 
schronić się w relacjach formalnych, lub przywdziewać 
maski sytuacyjne – duch klerykalny i dworski: jestem 
bardziej monsieur l’abbé aniżeli ojcem –, spotkanie nas 
przemienia i często podpowiada nowe drogi, o których 
obraniu nie myśleliśmy. Dzisiaj po Anioł Pański przyjmę 
pokaźną grupę ludzi ulicy, którzy po prostu się zebrali, bo 
jest grupa ludzi, którzy chodzą ich słuchać, tylko po to, by 
ich słuchać. A od słuchania udało im się zacząć chodzić. 
Słuchanie. Często właśnie w ten sposób Bóg wskazuje 
nam drogi, którymi mamy podążać, wydobywając nas z 
naszych znużonych przyzwyczajeń. Wszystko się zmienia, 
gdy jesteśmy zdolni do prawdziwego spotkania z Nim 
i ze sobą nawzajem. Bez formalności, bez udawania, 
bez sztuczek.

Drugi czasownik: słuchać. Prawdziwe spotkanie ro-
dzi się jedynie ze słuchania. Jezus rzeczywiście słucha 
pytania tego człowieka, jego niepokoju religijnego i eg-

zystencjalnego. Nie daje zwyczajowej odpowiedzi, nie 
proponuje gotowego rozwiązania, nie udaje, że uprzej-
mie odpowiada, tylko po to, by się go pozbyć i iść dalej 
swoją drogą. Po prostu wysłuchuje go. Cały czas, jaki był 
potrzebny, bez pośpiechu. I – co najważniejsze – Jezus 
nie lęka się słuchać go sercem, a nie tylko uszami. Istot-
nie, Jego odpowiedź nie ogranicza się do dostrzeżenia 
pytania, ale pozwala bogaczowi opowiedzieć swoje 
dzieje, swobodnie mówić o sobie. Chrystus przypomina 
mu o przykazaniach, a on zaczyna opowiadać o swoim 
dzieciństwie, o swojej drodze religijnej, o tym, jak usiło-
wał szukać Boga. Kiedy słuchamy sercem, to właśnie się 
dzieje: druga osoba czuje się mile widziana, nie osądzana, 
ma swobodę opowiadania o swoich doświadczeniach 
i drodze duchowej.

Zadajmy sobie pytanie, szczerze, podczas tej drogi sy-
nodalnej: jak my słuchamy? Jak wygląda „słuch” naszego 
serca? Czy pozwalamy ludziom wyrażać siebie, kroczyć 
w wierze, nawet jeśli mają trudne drogi życiowe, wnosić 
wkład w życie wspólnoty bez przeszkód, odrzucenia czy 
osądzania? Czynić Synod, to stanąć na tej samej drodze, 
co  Słowo, które stało się człowiekiem: to iść Jego śladami, 
wsłuchując się w Jego Słowo wraz ze słowami innych. 
To  odkrywanie ze zdumieniem, że Duch Święty wieje 
w sposób zawsze zaskakujący, aby podsunąć nowe drogi 
i języki. Jest to ćwiczenie powolne, być może męczące, 
żeby nauczyć się słuchać siebie nawzajem – biskupi, 
księża, zakonnicy i świeccy, wszyscy, wszyscy ochrzczeni 
– unikając sztucznych i powierzchownych odpowiedzi, 
odpowiedzi prêt-à-porter, nie. Duch Święty prosi nas, 
abyśmy wsłuchiwali się w pytania, niepokoje, nadzieje 
każdego Kościoła, każdego ludu i narodu. A także byśmy 
wsłuchiwali się w świat, w wyzwania i zmiany, jakie przed 
nami stawia. Nie uciszajmy naszych serc, nie blokujmy 
się w naszych pewnikach. Pewniki często zamykają nas. 
Posłuchajmy się nawzajem.

Wreszcie, rozeznać. Spotkanie i wysłuchanie siebie 
nawzajem nie są celem samym w sobie, pozostawiając 
rzeczy takimi, jakimi są. Przeciwnie, kiedy podejmuje-
my dialog, zadajemy sobie pytania, jesteśmy w drodze, 

a w końcu nie jesteśmy tacy sami, jak na początku, je-
steśmy odmienieni. Pokazuje to nam dzisiaj  Ewangelia. 
Jezus wyczuwa, że człowiek, który przed Nim stoi, jest 
dobry i religijny, zachowuje przykazania, ale chce go 
wyprowadzić dalej, poza zwyczajne przestrzeganie przy-
kazań. W dialogu pomaga mu rozeznać. Proponuje, aby 
spojrzał w głąb siebie, w świetle miłości, z jaką On sam, 
wpatrując się w niego, miłuje go (por. w. 21), i aby w tym 
świetle rozeznał, do czego naprawdę przywiązane jest 
jego serce. I wtedy odkrywa, że jego dobro nie polega na 
dodawaniu kolejnych aktów religijnych, lecz przeciwnie, 
na ogołoceniu siebie samego: na sprzedaniu tego, co 
zajmuje jego serce, by uczynić miejsce dla Boga.

Jest to cenna wskazówka również dla nas. Synod jest 
procesem rozeznania duchowego, rozeznania kościel-
nego, którego dokonuje się na adoracji, w modlitwie, 
w kontakcie ze Słowem Bożym. A dzisiejsze drugie czy-
tanie mówi nam, że Słowo Boże „jest żywe i skuteczne, 
ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny, przenikające aż 
do rozdzielenia duszy i ducha, […] zdolne osądzić pra-
gnienia i myśli serca” (Hbr 4, 12). Słowo otwiera nas na 
rozeznanie i je oświetla. Ukierunkowuje ono Synod, aby 
nie był on kościelnym „zjazdem”, konferencją naukową 
czy kongresem politycznym, żeby nie był parlamentem, 
lecz wydarzeniem łaski, procesem uzdrowienia prowa-
dzonym przez Ducha. W tych dniach Jezus wzywa nas, 
tak jak to uczynił z bogatym człowiekiem w Ewangelii, 
do ogołocenia się, do pozbycia się tego, co światowe, 
a także naszych zamknięć i powtarzających się wzorców 
duszpasterskich; do postawienia sobie pytania, co Bóg 
chce nam powiedzieć w tym czasie i w jakim kierunku 
chce nas poprowadzić.

Drodzy bracia i siostry, życzę nam dobrej wspólnej 
drogi! Obyśmy byli pielgrzymami zakochanymi w Ewan-
gelii, otwartymi na niespodzianki Ducha Świętego. Nie 
przegap my okazji łaski  spotkania, słuchania siebie 
nawzajem, rozeznawania. Żyjmy radością wiedząc, że 
gdy szukamy Pana, to On pierwszy wychodzi nam na 
spotkanie ze swoją miłością.
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Biskup WłocłaWski

homilia
obóz Zagłady kulmhof

6 iX 2021 r.

W miejscu, w którym się znajdujemy, może powinni-
śmy zachować się tak, jak uczynił to papież Franciszek 
będąc w Auschwitz pięć lat temu, gdy postanowił nie 
przemawiać i nie wypowiadać żadnego słowa, tylko 
modlić się w milczeniu. Myślę, że jest to dobra postawa, 
a jeżeli coś zachęca nas do tego, żeby jednak wy-
powiedzieć tutaj słowa modlitwy, to ta atmosfera, 
która nam towarzyszy, a więc Mszy św. i modlitwy za 
zmarłych i zamordowanych, za ofiary ludobójstwa. 

Jesteśmy w miejscu szczególnym, o tym była 
mowa na początku. Myślę, że wiele osób, które tutaj 
są, o tym wiedzą. Mamy bowiem świadomość tego, 
że na świecie toczyły się i toczą wojny, giną ludzie. 
Jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że giną żołnierze. 
Zdarza się także, że ginie ludność cywilna. Bywa, 
co możemy obserwować dzisiaj sami namacalnie, 
że w związku z wojną ludzie opuszczają miejsce 
dotychczasowego życia i szukają schronienia gdzie 
indziej, w innych państwach, w innych miejscach. 

Tutaj jednak jesteśmy na miejscu, gdzie ludo-
bójstwo przybrało niezwykłą formę, bo jak dobrze 

wiemy, ten obóz istniał tylko po to, żeby mordować ludzi. 
Nic więcej. Nawet nie wykorzystywać ich siły do pracy 
fizycznej. Tylko mordować. Pytamy się więc, jak to jest 
możliwe? Jak to się stało, że takie ludobójstwo miało 

miejsce nie tak dawno, w wieku, który szczyci się 
przecież także wielkimi osiągnięciami? Co stoi 
za taką postawą człowieka, który potrafi zabijać 
z premedytacją innych ludzi, całe rodziny, dzieci, 
niemowlęta, matki będące w ciąży? 

Gdy patrzymy na obraz, który został zachowa-
ny w pobliskim muzeum, na nieliczne pamiątki, 
które zostały, przychodzą nam z pewnością na 
myśl ludzie, którym nadawano wrażenie, że 
będą przebywać tutaj czasowo i udadzą się 
w inne miejsce. Może dlatego nie zawsze na 
tych zdjęciach widzimy w oczach przerażenie, 
nie zawsze widzimy strach. Oznacza to bowiem, 
że to ludobójstwo było zaplanowane i ta myśl 
powinna nas najbardziej przerażać – poczyna-
jąc od wybrania tego właśnie miejsca, z całą 
premedytacją, jeśli chodzi o jego położenie geo-
graficzne, o łatwość dojazdu, dostępu zwłaszcza 
z tych miejscowości, gdzie były getta żydowskie; 
później przygotowanie tego miejsca, zapew-
nienie odpowiednich warunków, troska o to, 
żeby nawet jeśli się morduje dziennie tysiące 
ludzi, robić to możliwie najtaniej, a więc swoiste 
działanie racjonalizatorskie, polegające na tym, 
że najprościej zagazować można ludzi w cięża-
rówkach. Po co tracić czas, tracić pieniądze, niech 

to wszystko odbywa się jak najszybciej, jak najsprawniej, 
aby można było się wykazać tylko cyframi. 

Myślę, że to właśnie, w tym miejscu, w tym obozie, 
najbardziej powinno wszystkich przerażać, że człowiek 
jest zdolny do takiego okrucieństwa i w taki sposób 
potrafi z premedytacją zaplanować, przewidzieć wła-
ściwie wszystkie ewentualności śmierci innych ludzi. 
To jest najbardziej przerażające. Patrzymy więc także na 
tych, którzy byli sprawcami tej zbrodni, na tych, którzy 

byli oprawcami. To, co zdumiewać nas może znowu nie 
tylko w odniesieniu do nich, ale także do wszystkich 
morderców czasu II wojny światowej pochodzących 
z narodu niemieckiego, że to przecież byli ludzie mający 
rodziny, mający dzieci. Bywa, że znajdujemy fotografie 
całych rodzin tych ludzi wtedy, gdy byli na urlopach, 
w domach, z rodzinami, z dziećmi, żonami. W tym sa-
mym czasie ci sami ludzie, ci mężczyźni, także kobiety, 
potrafili okazywać tyle okrucieństwa innym ludziom 
w innej części Europy. 

Jak to pojąć? Jak to zrozumieć, że w człowieku może 
pojawić się taka właśnie postawa? Myślę, że odpowiedź 
na to pytanie w jakiś sposób znajdziemy w dzisiejszej 
Ewangelii, a właściwie w jej ostatnim zdaniu, gdy Chry-
stus dokonał znaku uzdrowienia. Był on dosyć trudny do 
przyjęcia i ci wszyscy, którzy szykowali się, żeby Chrystusa 
osaczyć – mówi o nich Ewangelista – gdy to zobaczyli, 
wpadli w szał. Czy tak można tłumaczyć postawę opraw-
ców z tego miejsca, że wpadli w szał, że nie wiedzieli, co 
robią? Wydaje się, że jest to za proste tłumaczenie. Nie 
da się tego wytłumaczyć tak prostym sformułowaniem, 
tym, że takie takie były rozkazy, tak inni kazali. Bo gdzie 
jest sumienie tego człowieka? Gdzie jest jego serce? 
Gdzie w ogóle jest jakieś poczucie człowieczeń-
stwa? Można by powiedzieć, że zadawanie śmierci 
człowiekowi w tak masowej skali, w taki sposób, 
jest w jakimś sensie odczłowieczeniem. Gdzie jest 
więc tajemnica tej postawy, tego szału, tego okru-
cieństwa? Myślę, że możemy śmiało powiedzieć, 
że taka sytuacja zawsze się pojawi, jeśli człowiek 
odrzuci obiektywną hierarchię wartości, odrzu-
ci Boga, odrzuci dobro, odrzuci człowieczeństwo 
i na to miejsce postawi siebie. Ja jestem panem. 
Ja będę rządził. Ja będę decydował o losie innych. 
Jest to prosta droga do tego, aby wydarzenia ta-
kie, jak tutaj, mogły powtarzać się w większej lub 
mniejszej skali gdzie indziej. Nie jesteśmy wolni od 
tego niebezpieczeństwa. Nie będziemy wolni nigdy, 
dopóki po tej ziemi będzie chodził człowiek, który 

będzie wybierał raczej zło niż dobro. To miejsce jest 
przestrogą przed taką właśnie postawą, przed tym, 
żeby z siebie czynić Boga i odrzucać wszystko, co od 
Niego pochodzi. To miejsce jest przestrogą przed 
tym, do czego może doprowadzić nienawiść, która 
niekoniecznie musi przecież oznaczać mordowanie 
człowieka fizycznie, ale często pozwala mordować 
człowieka słowem, zabijać go. W tym mieści się tak 
modne dzisiaj pojęcie „hejtowania”. Ile, także za tym, 
kryje się zła, ile za tym kryje się ludzkiej nienawiści. 
Nienawiść jest drogą donikąd. Owszem, nienawiść, 
gniew mogą dodawać człowiekowi siły, ale z całą 
pewnością odbierają mu rozum. 

Dzisiaj na tym miejscu modlimy się za ofiary, ale 
modlimy się również o sprawiedliwość i pokój, że-
byśmy potrafili wyciągać wnioski z wydarzeń, które 
wspominamy, żebyśmy byli mądrzy tym wydarze-

niem, żebyśmy rozumieli, że nienawiść, która rodzi się 
w sercu człowieka i która się rozrasta, i obejmuje coraz 
szersze kręgi ludzkie, zawsze doprowadzi do takich tra-
gedii jak ta, która dokonała się na tej ziemi.

Prośmy dobrego Boga, aby oświecał nasze serca i su-
mienia, aby dodawał nam odwagi, byśmy potrafili sprze-
ciwiać się nienawiści w naszych środowiskach – niena-
wiści, która jest obecna tak mocno we współczesnym 
świecie i także w naszej Ojczyźnie; byśmy reagowali 
bardzo wcześnie na te oznaki, aby nie dochodziło do 
ludzkich tragedii. 

Kończąc, wypada przywołać słowa dzisiejszego psal-
mu, który jest psalmem modlitwy na tym miejscu, 
Psalmu 62. Jego słowa możemy odnieść do ofiar tego 
miejsca, do ludzi, którzy tutaj zakończyli w tak okrutny 
sposób swoją ziemską pielgrzymkę i którym inni ludzie 
zgotowali taki los: „Jedynie w Bogu szukaj spokoju, duszo 
moja. Bo od Niego pochodzi moja nadzieja. Tylko On jest 
opoką i zbawieniem moim. On moją twierdzą, więc się 
nie zachwieję”. Amen.

+Krzysztof Wętkowski, Biskup Włocławski
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kościół i śWiat

Już w listopadzie 
beatyfikacja

ks. Jana machy

rozwiązanie quizu o bł. kard. stefanie Wyszyńskim: 
Drodzy Czytelnicy! Zwyciężczynią quizu jest p. Maria Halina Kłobukowska, która otrzymuje nagrodę. Gra-

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

Odpowiedzi quizu o diecezji włocławskiej: 1. c) Prymasem Tysiąclecia; 2. b) komunizmu (1943–1981); 
3. b) w Zuzeli; 4. c) Matki Bożej Częstochowskiej i Ostrobramskiej; 5. b)  we Włocławku; 6. c) był kapelanem 
powstania warszawskiego; 7. b) w 1948 r.; 8. a) samemu Bogu; 9. a) w Warszawie w 1953 r.; 10. b) Zapiski 
więzienne, 11. a) Jasnogórskie Śluby Narodu; 12. c) przebywał w samotności; 13. a) przebywał w więzieniu; 
14. b) 28 V 1981.

św. leon Wielki – papież i doktor kościoła

Leon urodził się około 400 r. w Toskanii. Był synem Kwintyniana. Papież Celestyn I mianował go archidiakonem 
około roku 430. Od młodości wyróżniał się tak wielką erudycją i zdolnościami dyplomatycznymi, że nawet jako 
zwykły akolita wysyłany był przez papieża do ważnych misji. 

Na jego polecenie udał się m.in. z poufną misją do św. 
Augustyna, biskupa Hippony. Kiedy w 440 r. przebywał 
z misją pokojową w Galii, wysłany tam przez cesarzową 
Gallę Placydię, został obrany papieżem po śmierci Syk-
stusa III. Po powrocie do Rzymu został konsekrowany 
29 września 440 r., rozpoczynając swoje ponad 21-letnie 
kierowanie Kościołem.

Jego pontyfikat przypadł na czasy licznych 
sporów teologicznych i zamieszania pośród 
hierarchii kościelnej. Musiał zwalczać licz-
ne herezje oraz tendencje odśrodko-
we, podejmowane przez episkopaty 
Afryki Północnej i Galii. To wtedy 
Pelagiusz głosił, że Chrystus wcale 
nie przyniósł odkupienia z grze-
chów, a Nestoriusz twierdził, że 
w Jezusie mieszkały dwie oso-
by. Poprzez swoich legatów brał 
udział w soborze w Chalcedonie 
(451), który ustalił najważniej-
sze elementy doktryny chrysto-
logicznej. W dogmatycznym 
liście do biskupa Konstantyno-
pola, tzw. Tomie do Flawiana, 
odczytanym w Chalcedonie, 
Leon I rozwinął naukę o dwóch 
naturach w Chrystusie. Sobór 
Chalcedoński przyjął wiarę w jed-
nego Chrystusa w dwóch naturach, 
obu niezmiennych i nieprzemiesz-
czalnych, ale także nierozdwojonych 
i nierozdzielnych, tworzących jedną oso-
bę. Tekst ten ojcowie soborowi przyjęli przez 
aklamację, a z zachowanych dokumentów wiemy, 
że zawołali wtedy: "Piotr przemówił przez usta Leona".

Papież Leon wprowadził zasadę liturgicznej, kano-
nicznej i pastoralnej jedności Kościoła. Za jego czasów 
powstały pierwsze redakcje zbiorów oficjalnych modlitw 
liturgicznych w języku łacińskim. Powiązał liturgię z co-
dziennym życiem chrześcijańskim; np. praktykę postu 
z miłosierdziem i jałmużną. Nauczał, że liturgia chrześci-
jańska nie jest wspomnieniem wydarzeń minionych, lecz 

uobecnieniem niewidzialnej rzeczywistości. W jednej 
z mów podkreślał, że Paschę można celebrować w każ-
dym okresie roku "nie jako coś, co przeminęło, ale raczej 
jako wydarzenie dziś obecne".

Leon przyczynił się do uznania prymatu stolicy Piotro-
wej zarówno przez cesarza zachodniego Walentyniana III, 
jak i przez Konstantynopol. Cesarz Walentynian III (425–

455) ogłosił edykt postanawiający, że zarządzenia 
Stolicy Apostolskiej muszą być uważane za 

prawo; oznaczało to prymat jurysdykcyjny 
biskupa rzymskiego. Bronił Italię i Rzym 

przed najazdami barbarzyńców. Wy-
jechał naprzeciw Attyli, królowi Hu-

nów, i jego wojskom, wstrzymał 
ich marsz i skłonił do odwrotu 
(452). W trzy lata później podjął 
pertraktacje ze stojącym u bram 
Rzymu Genzerykiem, królem 
Wandalów. Niestety, król nie 
dotrzymawszy umowy złupił 
Wieczne Miasto. Papież ten 
wsławił się także działalno-
ścią charytatywną oraz zdecy-
dowanym przeciwstawianiem 
się praktykom pogańskim czy 

wpływom sekty manichejczyków.
Leon był obrońcą kultury za-

chodniej. Jako pierwszy papież 
otrzymał przydomek „Wielki”. Zmarł 

10 listopada 461 r. w Rzymie. Został 
pochowany w portyku bazyliki św. Pio-

tra. Zachowało się po nim ok. 150 listów 
i prawie 100 mów wygłoszonych do miesz-

kańców Rzymu podczas różnych świąt. Pozwalają 
one poznać wiedzę teologiczną papieża oraz ówczesne 
życie liturgiczne. W roku 1754 Benedykt XIV ogłosił go 
doktorem Kościoła. Jest patronem muzyków i śpiewaków.

W ikonografii św. Leon Wielki przedstawiany jest 
w szatach papieskich i w tiarze, czasami w szatach litur-
gicznych rytu wschodniego lub jako papież piszący. Jego 
atrybutami są: księga, kielich oraz orszak z półksiężycem, 
któremu zastępuje drogę.

Poznaj swoją godność, chrześcijaninie! Stałeś się uczestnikiem Boskiej natury, porzuć więc wyrodne oby-
czaje dawnego upodlenia i już do nich nie powracaj. Pomnij, jakiej to Głowy i jakiego Ciała jesteś członkiem. 
Pamiętaj, że zostałeś wydarty mocom ciemności i przeniesiony do światła i królestwa Bożego. 

św. Leon Wielki, Kazanie I o Narodzeniu Pańskim, 1–3

Uroczystości, która odbędzie się w sobotę, 20 listopada 
2021 r., o godz. 10.00 w katowickiej katedrze Chrystusa 
Króla będzie przewodniczył kardynał Marcello Semeraro, 
prefekt Kongregacji ds. Kanonizacyjnych. 

Sługa Boży ks. Jan 
Macha urodził się 
18 I 1914 r. w tradycyjnej 
śląskiej rodzinie Pawła 
Machy i Anny z domu 
Cofałka w Chorzowie 
Starym. Miał dwie sio-
stry i brata. W rodzinie 
nazywano go zdrobniale 
„Hanikiem”. Udzielał się 
w harcerstwie i sporcie. 
Działał również w Kato-
lickim Stowarzyszeniu 
Młodzieży. W 1934  r. 
wstąpił do Śląskiego 

Seminarium Duchownego w Krakowie. 25 VI 1939 r. 
otrzymał święcenia kapłańskie z rąk bp. Stanisława 
Adamskiego w kościele pw. Świętych Apostołów Piotra 
i Pawła w Katowicach.

Po dwumiesięcznym zastępstwie w rodzinnej parafii 
objął 10 września stanowisko wikarego przy kościele 
parafialnym św. Józefa w Rudzie Śląskiej. Tam nawiązał 
łączność z tajną organizacją i rozwinął ożywioną działal-

ność charytatywną wśród rodzin polskich, dotkniętych 
skutkami i okupacji.

W dniu 5 IX 1941 r. ks. Jan Macha został aresztowany 
przez gestapo na dworcu w Katowicach. Znaleziono 
przy nim listę osób, którym on i jego współpracownicy 
pomagali oraz inne dokumenty wskazujące, że zbierali 
pieniądze i przekazywali je potrzebującym. Lista była 
jednym z głównych dowodów w późniejszym śledztwie 
i procesie całej grupy.

Dnia 17 VII 1942 r. odbyła się przed sądem doraźnym 
w Katowicach krótka rozprawa, na której ks. Macha 
i współpracujący z nim kleryk Guertler skazani zostali 
na śmierć przez ścięcie.  Wyrok wykonano 3 XII 1942 r. 
w katowickim więzieniu. Ciała ks. Machy nigdy nie 
wydano rodzinie, najprawdopodobniej zostało spa-
lone w obozie koncentracyjnym Auschwitz. W liście 
napisanym kilka godzin przed egzekucją ks. Macha 
prosił rodzinę, aby urządziła mu na cmentarzu „cichy 
zakątek, żeby od czasu do czasu ktoś o mnie wspomniał 
i zmówił za mnie «Ojcze nasz»”. Jego prośba została 
spełniona po latach, kiedy z inicjatywy kolegów rocz-
nikowych w październiku 1951 r. powstał symboliczny 
grób ks. Jana na starym cmentarzu parafii św. Marii 
Magdaleny w Chorzowie Starym.

Na szczeblu diecezjalnym proces beatyfikacyj-
ny ks. Jana Machy rozpoczął się w 2013 r. i trwał do 
5 IX 2015 r. Następnie dokumentacja została złożona 
w Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych. 16 III 2016 r. akta 
sprawy zostały publicznie otwarte i rozpoczął się etap 
rzymski procesu beatyfikacyjnego. Dekret potwierdzający 
męczeństwo sługi Bożego ks. Jana Franciszka Machy, 
kapłana archidiecezji katowickiej, papież Franciszek za-
twierdził 28 XI 2019 r.

Uroczystość beatyfikacyjna pierwotnie zaplanowana 
na 17 X 2020 r. musiała zostać odwołana i przeniesiona 
ze względu na niepewną i dynamiczną sytuację związaną 
z pandemią. Wprowadzone obostrzenia uniemożliwiały 
przeprowadzenie beatyfikacji w ustalonym wcześniej 
terminie.

Źródło: www.episkopat.pl/Katowice
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kilka myśli o modlitwie

Modlitwa, czyli pobożne wzniesienie ducha ludzkiego do Boga jest naturalna potrzeba naszej duszy. Bóg stwa-
rzając nas na obraz i podobieństwo Swoje, pragnie, aby dusze nasze z Nim ściśle współpracowały. 

Toteż chociaż zna doskonale nasze wszystkie potrze-
by – miła Mu jest nasza modlitwa błagalna, a jeszcze 
milsza dziękczynna i modlitwa uwielbienia. Modlimy się, 
bo obowiązek modlitwy zlecił nam osobiście Pan Jezus 
i dał nam przykład skutecznej modlitwy zaczynającej się 
słowami: Ojcze nasz, który jesteś w niebie…

Jezus jest mężem modlitwy. Nie ogranicza się przy 
tym do jednego tylko jej rodzaju. Odnajdujemy u niego 
całą skalę sposobów modlenia się, przy pomocy których 
człowiek dąży do łączności z Bogiem. Jezus przede wszyst-
kim modli się własnymi słowami. Świeżość przypowieści 
Jezusa pozwala przeczuć, do jakiego stopnia prosta i bez-
pośrednia była też jego modlitwa. Zwraca się do Boga 
w sposób całkowicie swobodny i spontaniczny: „Wysła-
wiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy 
przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom. 
Tak, Ojcze, gdyż takie było Twoje upodobanie.” (Łk 10, 21).

Jest godne uwagi, że Ewangelie łączą modlitwę Jezusa 
zawsze z jego posłannictwem. Tak było np. gdy udał się 
na pustynię.

Ten krok, do którego skłaniał Go Duch, był przygoto-
waniem do zadań, jakie Go czekały. To samo widzimy 
później po cudownym rozmnożeniu chleba, kiedy rze-
sze chcą Jezusa ogłosić ziemskim królem. On odchodzi 
w samotność, aby na rozmowie z Ojcem umacniać swoje 
posłannictwo. Również cuda swoje wyprasza modląc się 
i czyni je na mocy osobistej łączności z Ojcem.

Samym przykładem Jezus uczył modlitwy. W Ewangelii 
stopniowo ukazywał nowe aspekty, takie jak koniecz-
ność pojednania z bliźnimi przed modlitwą (por. 
Mt 5, 23–24), modlitwy za prześladowców (por. 
Mt 5, 44–45), modlenia się w ukryciu (por. Mt 6, 6), 
unikania wielomówstwa (por. Mt 6, 7). Zachęcał 
do modlitwy z czystym sercem, żywą i wytrwałą 
wiarą, z synowską śmiałością. Zapewniał: „Wszyst-
ko, o co w modlitwie poprosicie, stanie się wam, 
tylko wierzcie, że otrzymacie” (Mk 11, 24).

Podkreślał, że modlitwa nie polega na mó-
wieniu „Panie, Panie”, lecz na zgodzie serca, by 
pełnić wolę Ojca (por. Mt 7, 12), wzywał do wy-
trwałości (por. Łk 11, 5–13), cierpliwości (por. 
Łk 18, 1-8), pokory (por. Łk 18, 9–14) i czujności 
(por. Łk 22, 40.46).

Modlitwa zajmuje w życiu chrześcijanina 
centralne miejsce. Wokół modlitwy skupiają 
się nasze myśli i czyny. Modlitwa jest zarazem 
pionem, który nam służy do sprawdzenia, czy na-
szym życiem realizujemy wole Bożą i kamieniem 

probierczym, który wykrywa prawdę lub fałsz w naszych 
czynach. Modlitwa wprowadza ład w nasze rozproszone 
myśli , by nie chodziły samopas, modlitwa pomnaża na-
sze siły, pomaga w dokonaniu wyboru i daje wytrwałość.

Przed wielu laty pięknie o modlitwie pisał Józef Ignacy 
Kraszewski:

Jak kwiat ku słońcu, tak ku Bogu dusza
Zwraca się, czerpiąc w Nim siły…
Modlitwa żywi, co życie wysusza,
Modlitwa wlewa, co bóle wypiły –
Dwa światy wiąże, złotymi ogniwy,
Świat umarłych i świat żywy…
Tęsknotę słodzi, cierpienia uśmierza,
Jest zdrojem łaski – i tarczą rycerza.
Módlmy się! Módlmy! Pijmy z tego zdroju
Ochłodę w opiecze i siłę do boju,
Spokój, jakiego świat nam dać nie może
I Łaskę Bożą i natchnienie Boże…
Każda modlitwa jest nowym aktem wobec Boga, nie-

powtarzalnym, indywidualnym, innym od drugiego. 
Modlimy się na swój sposób. A ponieważ każda myśl 
może stać się aktem religijnym np. uwielbienie Stwórcy 
dlatego trudno mówić o określonych rodzajach modlitwy. 
Możemy jedynie odróżnić z nich kilka np. uwielbienia, 
dziękczynienia, przebłagalne i błagalne.

Modlitwy uwielbienia. Są to najwspanialsze z modlitw. 
Wielbić Boga to znaczy radować się z Jego nieskończo-
nych doskonałości. Czcimy i uwielbiamy Boga za wspa-

niałość urządzenia świata, za dobrodziejstwa i łaski, 
które zsyła na nas codziennie ze swej hojności. „Niech 
usta moje głoszą chwałę Pana, by wszelkie ciało wielbiło 
Jego święte imię na zawsze i na wieki” (Ps 145 (144), 21).

Modlitwy dziękczynne. Pan Bóg uradował świat bo-
gactwem środków użytkowych i obfitością piękna, które 
raduje dusze ludzkie. Człowieka wyposażył w talenty, któ-
re pozwalają mu czerpać z przyrody i z własnego ducha 
wiele wartości dla życia i swego uświęcenia. Człowiek 
jest ponadto szafarzem i panem wszelkiego stworzenia 
na ziemi. Fakty te skłaniają go do stałych aktów dzięk-
czynnych. Za wszystkie dobrodziejstwa należy się od 
nas najlepszemu Ojcu okazać wyrazy wdzięczności, bo 
„Pan jest sprawiedliwy na wszystkich swych drogach 
i łaskawy we wszystkich swoich dziełach. Pan jest blisko 
wszystkich, którzy Go wzywają, wszystkich wzywają-
cych Go szczerze. Spełnia wole tych, którzy się Go boją, 
usłyszy ich wołanie i przyjdzie im z pomocą… Niech usta 
moje głoszą chwałę pana, by wszelkie ciało wielbiło Jego 
święte imię, na zawsze i na wieki” (Ps 145(144), 17–21).

Modlitwy przebłagalne. Wolę Ojca niebieskiego łamią, 
niestety, często w swym życiu Jego ziemskie dzieci. Ska-
żona grzechem pierworodnym dusza ludzka obraża grze-
chami Pana Boga i w ten sposób zasypuje drogę łączącą 
Go z nią. Dusza jednak ma stale możność oczyszczenia tej 
najlepszej z dróg, bo wiodącej do nieskończonej Miłości, 
do szczęścia wiecznego. Warto powracając do Boga, ufa-
jąc w Jego Miłosierdzie wołać słowami psalmu: „Zmiłuj 
się nade mną, Boże, w swojej łaskawości, w ogromie 
swego miłosierdzia wymaż moją nieprawość! Obmyj 
mnie zupełnie z mojej winy i oczyść mnie z grzechu 
mojego! (Ps 51(51) 3–4).

Poeta Marek Antoni Wasilewski słowami swojego 
wiersza – modlitwy tak przepraszał Boga:

Wargi moje są wąskie, gdy mam zacięte usta,
Spójrz na mą małość, Panie, wargi mi w uśmiech 

ustaw.
Serce moje jest gniewne, serce mi bije ciemno,
Rozjaśnij serce moje, zawieś swój spokój nade mną.
Oczy moje są złe, w mych oczach gra pożądanie,
Zakryj mi oczy Twą wizją, daj mi nie widzieć, Panie.
Ręka moja jest skąpa, druga ręka jest chciwa, 
Od rąk mych zło ich oddal, jak strzałę oddala cięciwa.
Myśli moje są dumne, wzgardliwe są i pyszne,
Daj mi pokorę, Panie, nie daj mi w tłumie błyszczeć.
Grzechy moje są wielkie, dobro jest słabsze od złego,
Miej litość, Panie, nade mną, nie karz, Panie, grzesz-

nego.
Miej cierpliwość, Ojcze, daj znów mi podnieść powiekę,
Daj mi powrócić do Ciebie, daj mi się stać człowiekiem!

Modlitwy błagalne. O modlitwie błagalnej uczy nas 
bezpośrednio Pan Jezus w Ewangelii św. Łukasza: I Ja 

wam powiadam: Proście, a będzie wam dane, szukajcie, a 
znajdziecie, kołaczcie, a otworzą wam. Każdy bowiem, kto 
prosi, otrzymuje, kto szuka, znajduje, a kołaczącemu otwo-
rzą. Jeżeli którego z was, ojców, syn poprosi o chleb, czy 
poda mu kamień? Albo o rybę, czy zamiast ryby poda mu 
węża? Lub też gdy prosi o jajko, czy poda mu skorpiona?

Jeśli więc wy, choć źli jesteście, umiecie dawać dobre 
dary swoim dzieciom, o ileż bardziej Ojciec z nieba da 
Ducha Świętego tym, którzy Go proszą (Łk 11, 9–13).

Istnieje wiele różnych, mniej lub bardziej trafnych 
określeń modlitwy. Najbardziej popularne to: rozmowa, 
dialog, spotkanie z Bogiem. Wszystkie te określenia wska-
zują na istotę modlitwy – kontakt człowieka ze Stwórcą.

Często słyszy się smutna skargę: nie umiem się modlić, 
modlitwa mi „nie wychodzi”. Zdarzają się takie momenty 
w ludzkim życiu, kiedy modlitwa staje się niezwykle 
trudnym obowiązkiem. Piętrzą się wątpliwości, narasta 
niepokój, Bóg staje się dziwnie daleki i obcy. I nic, tylko 
mrok i pustka wokół człowieka. Między człowiekiem 
a Bogiem wyrasta jakiś niewidzialny „mur” uniemożli-
wiający nawiązanie kontaktu. Słowa modlitwy zdają się 
być puste, płytkie, nic nie znaczące.

Tymczasem głównym zadaniem modlitwy jest na-
wiązanie stałego i żywego kontaktu człowieka z Bogiem 
– przede wszystkim dla dobra człowieka. Chodzi o to, by 
ludzkie życie nie płynęło na ziemi dwoma równoległymi 
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torami, ziemskim i niebieskim, nie spotykało się ze 
sobą tylko na porannych, wieczornych czy niedziel-
nych przystankach, ale przenikało się wzajemnie, 
było w pewnym sensie jednym życiem Bożej rodziny.

Modlitwa łączy bowiem człowieka nie tylko z Bo-
giem, ale i z Kościołem, z bliźnimi, przypomina stale o 
tym, że Kościół jako wspólnota wierzących przez swych 
wyznawców modli się za każdego swego członka, 
modlą się wspólnoty zakonne, modlą się chorzy za 
tych, którzy z trudem do modlitwy klękają. Wszyscy 
razem, wspólnie, pomagają sobie i uzupełniają się 
w nieustannym wychwalaniu Boga Najwyższego. 
Żywioł modlitwy płynący z ziemi do nieba przypomina, 
że tam mamy swego Ojca, który stał się nam bratem 
i zbawicielem. Nie trzeba Mu, jak kiedyś, krwawych ofiar 
i całopalenia. Modlitwa stała się sprawą łatwą i prostą. 
Każda modlitwa, krótka czy długa, ustna czy myślna, 
prosta w słowach czy uroczysta w tonie i w formie, jest 
tylko rozmową dziecka z ojcem. Ostatecznie każdy się 
modli, jak kocha. Jaki jego stosunek do Boga, taka jego 
modlitwa. W każdym razie nie od słów ona zależy. Każdy 
rodzaj modlitwy jest dobry, byle tylko wiązał człowieka 
z Bogiem. Bo modlitwa jest tym, o czym kiedyś przed 
laty pisał ks. Mieczysław Rzepniewski w swoim wierszu:

Modlitwa jest wielką sprawą,
Codziennym oddechem wiary,
Zerwanych mostów naprawą,
Radością z Bożego daru.
Modlitwa – to dusza otwarta
Tysiączne przedstawia problemy,
Mocuje się z Bogiem uparta
I zmienia oblicze ziemi. […]

W modlitwie  – szukamy Ciebie,
Choć sami tak bardzo niestali,
Na ziemi, a jakby w niebie,
Wśród świata, a jakby z oddali. […]

Wzniesione pokornie ramiona
Tkwią czujnie jak drogowskazy,
Nie jedna dusza zbłąkana
Na pewno je zauważy. […]
Dar modlitwy jest łaską. Dlatego trzeba się o tę łaskę 

nieustannie modlić. Ciągle powtarzać prośbę apostołów: 
„Panie, naucz nas modlić się” (Łk 11, 1). Trzeba nam czu-
wać, być zawsze gotowym, aby tę łaskę przyjąć, rozwinąć 
i nie zagubić, gdy zostaniemy nią obdarowani.

Jednak nie wystarczy o modlitwie mówić, zachęcać do 
niej. Trzeba dawać przykład modlitwy, bo w dziedzinie 
życia religijnego przykład ma wagę najwyższą. Nauczyć 
się modlitwy można przede wszystkim przez zetknięcie 
się z modlącym człowiekiem. Wydaje się bowiem, że 
początki znacznej większości naszych kłopotów z mo-
dlitwą wywodzą się ze środowiska rodzinnego, gdzie 
nie wszyscy umieją lub też nie chcą stać się dla młodego 

człowieka „szkołą” modlitwy. Rzadki jest obraz całych 
rodzin wspólnie klękających do modlitwy rodzinnej jak 
to było w zwyczaju do niedawna. Na wszystko znajdzie 
się czas, na wspólny pacierz nie. I trudno się dziwić, 
że w wielu rodzinach wyrastają ludzie, niby wierzący, 
ochrzczeni, praktykujący, ale nie umiejący rozmawiać 
z Bogiem sam na sam.

Gdzie się modlić? Wszędzie, gdzie Bóg jest. A Bóg jest 
wszędzie obecny: w domu, na ulicy, tam gdzie pracujemy 
i tam gdzie odpoczywamy. Jest przede wszystkim w świą-
tyni, ukryty pod postacią chleba  czeka na każdego, czeka 
na rozmowę ze swym dzieckiem ziemskim.

Można tez z Bogiem rozmawiać tam, gdzie nie ma 
gwaru i hałasu ani gonitwy za dobrami doczesnymi: 
w zbożem i trawą zasłanym polu, pośród szumu leśnych 
drzew, na górskich szczytach czy nad morskim brzegiem. 
Wszędzie na nas czeka, pragnie nam dopomagać w na-
szym dążeniu do świętości.

Starajmy się nie widzieć w Bogu tylko surowego sędzie-
go naszych czynów, wyczuwajmy Go całkiem naturalnie, 
jak wyczuwamy ciepło słońca, zapach kwiatów, ostrość 
mrozu. Odnajdujmy Go i wciąż kochajmy modląc się 
słowami modlitwy poety Wiktora Gomulickiego:

Nadmiarem bólu zacięte wargi
Rozwiąż, Panie!
Usta, co miecą klątwy i skargi,
Ucisz, Panie!
Łaknących manny anielskiej cudu
Nakarm, Panie!
Trawionych żrącą gorączką trudu
Ochłódź, Panie!
Duchom, co w walce słabną i mdleją,
Ulżyj, Panie!
Tym, co pukają, silni nadzieją, 
Otwórz, Panie!
Którym duch krzepki rwie się do boju,
Moc daj, Panie!
A którym trzeba tylko spokoju –
Odpoczywanie!

Jan Uryga

pierwsi polscy męczennicy

W 1001 r. zaprzyjaźniony z księciem Bolesławem Chrobrym cesarz niemiecki Otton III zaproponował założenie 
na naszych ziemiach klasztoru, który głosiłby Słowianom Słowo Boże. Cesarz postanowił wykorzystać do zamie-
rzonego dzieła swego krewniaka – biskupa Brunona z Kwerfurtu, wiernego towarzysza św. Wojciecha, znającego 
ziemie Słowian. Brunon wybrał do pomocy w przeprowadzeniu misji brata Benedykta.

Benedykt z Petreum (ur. 970) pochodził z zamożnej 
włoskiej rodziny z Benewentu. Rodzice przeznaczyli go 
do stanu duchownego już jako małego chłopca. Liczyli 
na to, że zostanie kapłanem diecezjalnym. Benedykt 
wybrał jednak życie pustelnicze. 
Po pewnym czasie przyłączył się 
do św. Romualda. Zaprzyjaźnił 
się z innym pustelnikiem – star-
szym od niego o 30 lat Janem, 
mieszkającym na zboczu Monte 
Cassino.

Jan z Wenecji (ur. 940) po-
chodził z rodziny patrycjuszów 
weneckich. Z dożą Piotrem I Or-
seolo potajemnie opuścił We-
necję, udając się do opactwa 
benedyktyńskiego w Cusan 
koło Perpignan. Ta decyzja stała 
się pewnego rodzaju sensacją. 
Obydwaj podjęli życie pustelni-
cze. Po pewnym czasie opuścili 
opactwo. Jan udał się do św. Ro-
mualda, tam zaprzyjaźnił się 
z Benedyktem. Odznaczał się 
stanowczością, skutecznością 
w działaniu i wysoką kulturą.

Benedykt i Jan, po przybyciu 
na dwór Bolesława Chrobrego 
w początkach 1002 r., założyli 
pustelnię na terenie, który im 
podarował król – we wsi Świę-
ty Wojciech (obecnie Wojcie-
chowo) pod Międzyrzeczem. 
Wkrótce dołączyli do nich Polacy możnego rodu (może 
nawet książęcego): żarliwi religijnie rodzeni bracia Mate-
usz i Izaak – nowicjusze, oraz Krystyn – klasztorny sługa, 
pochodzący prawdopodobnie z pobliskiej wsi.

Szóstym zakonnikiem był Barnaba, który wraz z Be-
nedyktem i Janem przybył do Polski z Włoch. Uniknął 
męczeństwa i według ustnej tradycji resztę życia spędził 
u kamedułów (spotyka się także informacje, że był to 
klasztor w Bieniszewie, ale to raczej mało prawdopo-
dobne ze względu na czas powstania tamtej fundacji).

Eremici zobowiązali się do pustelniczego trybu życia, 
a przede wszystkim do prowadzenia pracy misyjnej. 
Benedykt i Jan nauczyli się nawet języka polskiego. Cały 

czas jednak czekali na biskupa Brunona z Kwerfurtu. 
Miał on wraz z nimi przybyć do Polski, ale wyruszył do 
Rzymu po papieskie zezwolenie na prowadzenie misji. 
Tracący cierpliwość Benedykt wyruszył na spotkanie 

Brunona, ze względu jednak na 
zawieruchę polityczną, jaką wy-
wołała śmierć cesarza Ottona III 
(w styczniu 1002 r.), postanowił 
wrócić do klasztoru, polecając 
dalsze poszukiwania Brunona 
młodemu mnichowi Barnabie. 
Posłaniec nie wracał. W listo-
padzie 1003 roku Benedykt 
i współbracia zaczęli odczuwać 
niepokój o niego. Nie dane im 
jednak było doczekać Barnaby.

Święci Benedykt, Jan, Ma-
teusz, Izaak i Krystyn W nocy 
z 10 na 11 listopada 1003 r. zo-
stali napadnięci przez zbójców 
i wymordowani. Pierwsze ciosy 
mieczem otrzymał Jan, po nim 
zginął Benedykt. Izaaka zamor-
dowano w celi obok. Mateusz 
zginął przeszyty oszczepami, 
gdy wybiegł z celi w stronę ko-
ścioła. Mieszkający oddzielnie 
Krystyn próbował jeszcze bronić 
klasztoru, ale i on podzielił los 
towarzyszy. Prawdopodobnie 
powód napadu był rabunkowy, 
ponieważ zakonnicy otrzymali 
od Chrobrego środki w srebrze 

na prowadzenie misji.
Kult męczenników zaczął się już od ich pogrzebu, na 

który przybył biskup poznański Unger. Wkrótce potem, 
w 1006 r., św. Brunon napisał Żywot pięciu braci męczen-
ników. Są to pierwsi męczennicy polscy wyniesieni na 
ołtarze. W poczet świętych wpisał ich Jan XVIII. Patronują 
diecezji zielonogórsko-gorzowskiej.

Relikwie świętych znajdują się w wielu kościołach 
w Polsce, a także we Włoszech (Ascoli) i w Czechach, 
gdzie czczone są w katedrze św. Wita na Hradczanach.

W ikonografii Pięciu Braci Męczenników przedstawia-
nych jest w białych habitach kamedulskich. Atrybutem 
jest koło tortury.

Ilustracja z książki Żywoty Świętych Pańskich na wszystkie 
dnie roku, 1910 r.
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Bł. kard. stefan Wyszyński 
– dojrzewanie do przyszłości (cz. 2)

Bóg pisze prosto po krzywych liniach życia ludzkiego. Spośród wszystkich czternastu wyświęconych w katedrze 
włocławskiej w 1924 roku, tylko jeden przeżył o rok chorowitego Stefana.

Słaby fizycznie Stefan stał się gigantem wiedzy i ducha. 
Już w trzy miesiące po święceniach objął kierownictwo 
redakcji włocławskiego dziennika „Słowo Kujawskie”. Po 
roku pracy redaktorskiej został skierowany, także dzięki 
sugestii ks. Franciszka Korszyńskiego, na studia na Kato-
lickim Uniwersytecie Lubelskim. Czteroletnie studia na 
Wydziale Prawa Kanonicznego uwieńczył doktoratem 
omawiającym prawa rodziny, Kościoła i państwa do 
szkoły. Równolegle do studiów prawniczych zgłębiał, 
pod kierunkiem wspomnianego już ks. Szymańskiego, 
katolicką naukę społeczną i ekonomię. I po raz kolejny 
Opatrzność przez – jego – wybór takich studiów pomogła 
mu gruntownie przygotować się do problemów, które 
jako jedne z bardziej gorących, stanęły przed Polakami, 
Kościołem i przed nim, w rzeczywistości powojennej. 
Wtedy też, od lat lubelskich zaznaczał się duchowy 
wpływ ks. Władysława Korniłowicza, zwłaszcza na styl 
duszpasterski przyszłego Prymasa Polski, wyrażający się 
w ojcowskim – choć zupełnie nie paternalistycznym – 
pojmowaniu i praktykowaniu relacji między kapłanem 
a wiernymi. Pewnie w tym miała źródło późniejsza inwo-
kacja Umiłowane dzieci Boże, którą prymas Wyszyński 
zaczynał niemal każde kazanie. 

Po studiach udał się w podróż naukową po krajach 
Europy Zachodniej. Roczny pobyt w ośrodkach zna-
nych z preferowania katolickiej nauki społecznej wielce 
przyczynił się do poszerzenia horyzontów myślowych 
młodego księdza. To były lata 
1929–1930, kiedy świat wchodził 
w okres kryzysu gospodarczego, a 
nikomu jeszcze się nie śniło, że za 
niespełna dekadę dotychczasowy 
porządek niemal całego świata 
zostanie wywrócony przez drugą 
wojnę światową, a w następnej 
dekadzie, począwszy od 1945 
roku całe połacie Europy i Azji 
staną się polem wieloletniego 
sowieckiego „eksperymentu” 
społecznego, gospodarczego 
i politycznego. 

Po powrocie do Polski ks. Wy-
szyński stanął niemal oko w oko 
z realnymi problemami społecz-
nymi. Włocławek międzywojen-
ny, z prowincjonalnego, aczkol-

wiek – dzięki biskupstwu i najstarszemu seminarium 
duchownemu – nobliwego miasta, przez szybki rozwój 
przemysłu i napływ ludności robotniczej stawał się 
niełatwym poligonem problemów społecznych. Praca, 
zwłaszcza robotników fizycznych i związane z tym pro-
blemy, nie tylko sprawiedliwej płacy, prawa do strajków, 
ale przede wszystkim szacunku dla ludzi pracy; praca, ale 
i jej dalekosiężne w skutkach społecznych przeciwień-
stwo – bezrobocie. 

Pracownicy, ich praca i współtworzona przez nich go-
spodarka, a pojmowanie tego wszystkiego w ówczesnym 
systemie kapitalistycznym i coraz bardziej przemycane 
do Polski nierealne, ale chwytliwie brzmiące obietnice 
komunistyczne o powierzeniu władzy i owoców pracy 
klasie robotniczej. 

Dla wykładowcy katolickiej nauki społecznej we wło-
cławskim seminarium to była trudna, choć zbawien-
na okazja, aby dzięki znajomości doktryny katolickiej 
i bezpośredniemu kontaktowi ze światem ludzi pracy 
przemysłowej, przygotowywać przyszłych księży – także 
przez zabieranie ich na spotkania z robotnikami – do ro-
zumienia problemów tych środowisk. Trafnie uchwycono 
istotę ówczesnej postawy i działań ks. Wyszyńskiego: 
Z jednej strony przestrzegał przed wpływami ideologii 
komunistycznej na świat robotniczy, a z drugiej zdecy-
dowanie opowiadał się za zmianami strukturalnymi 
i zmianami polityki społecznej, czyniącymi zadość po-

trzebom robotników. Nie tylko ujmował to naukowo, 
ale i działał bezpośrednio na terenie robotniczym. Pro-
wadził Chrześcijański Uniwersytet Robotniczy, działał 
w Chrześcijańskich Związkach Zawodowych. Dostrzegał 
też konieczność przepajania duchem chrześcijańskim 
innych środowisk zawodowych. Do ziemian apelował, 
aby szanowali swoich pracowników i nie ze strachu 
przed gniewem głodnych, lecz z pobudek ewangelicz-
nych dzielili się chlebem. W oparciu o te same katolickie 
racje uświadamiał ówczesnym właścicielom gruntów 
konieczność reformy rolnej: Nie czekajcie aż biedni, nie-
uposażeni, sami wezmą to, co uważacie za wasze, a co 
jest własnością społeczności. Co z zupełnie innych racji 
– ideologiczno-politycznych przesłanek komunizmu – 
w kilkanaście lat później, w brutalny, a dla wielu tragiczny 
sposób stało się przymusową koniecznością.

Jako naukowiec, redaktor i publicysta zajmował się 
aktualnymi, a nie przez wszystkich dostrzeganymi za-
grożeniami, nieskrępowanie rozwijającymi się w krajach 
sąsiadujących z Polską. Narodowy socjalizm w Niemczech 
i komunizm w Rosji Sowieckiej. Pisał o nich obydwu 
obnażając ich prawdziwe oblicze i przestrzegając grupy 
społeczne – inteligencję i robotników – przed widoczną 
w innych krajach skłonnością do naiwnego uwierzenia 
w propagandowe hasła komunizmu. 

Ostatni wydrukowany tuż przed wybuchem wojny, 
którego jednak nie zdołano wysłać, numer „Ateneum 
Kapłańskiego” zawierał artykuły ukazujące zagrożenie 
ze strony hitleryzmu. Kiedy zatem Niemcy w drugiej 
połowie października 1939 roku rozpoczęli aresztowania 
duchowieństwa, wiedziony chyba nadprzyrodzoną intu-
icją, ks. Korszyński poprosił bp. Michała Kozala, aby on 
polecił ks. Wyszyńskiemu jak najszybciej opuścić miasto. 
Kiedy ten chciał wrócić po coś, co wydawało się bardzo 
potrzebne, ostrzeżono go, że w jego mieszkaniu już było 
poszukujące go gestapo. Dzięki temu nie podzielił losu 
ponad trzystu aresztowanych kapłanów włocławskich, 
a być może ponad dwustu, którzy stracili życie…

Zachowany przez czas wojny
Czas wojny przeżył w różnych odległych od siebie 

miejscach Polski – początkowo w rodzinnym Wrocisze-
wie, Kozłówce i Żułowie na Lubelszczyźnie, a od czerwca 
1942 roku do końca wojny w Zakładzie dla Niewidomych 
w Laskach pod Warszawą. Włączył się tam do grona 
kapelanów posługujących w szeregach Armii Krajowej. 
Płaszcz opieki Opatrzności chronił go skutecznie, czego 
szczególnym znakiem było wydarzenie z 1941 roku w Za-
kopanem. Do tamtejszego klasztoru sióstr urszulanek 
wyjechał dla podratowania ponownie dających o sobie 
znać płuc. I właśnie tam aresztowało go Gestapo. Jednak 
po kilku godzinach, nie rozpoznawszy w nim poszukiwa-
nego przez nich od początku wojny księdza i publicysty, 
niespodziewanie, acz po intensywnych modlitwach 
sióstr, został zwolniony. Po raz kolejny został ocalony, 

gdy w październiku 1944 roku Niemcy przeszukujący 
pomieszczenia Zakładu w Laskach nie weszli do piwnicy, 
gdzie ukryły go siostry. 

Potrzebny Kościołowi w Polsce
Wrócił do Włocławka w pierwszych dniach marca 1945 

roku. Wtedy kapłanów w mieście biskupim można było po-
liczyć na palcach. Stał się wszystkim. Pełniącym obowiązki 
rektora seminarium, którego faktyczną siedzibę przeniósł 
na jakiś czas na plebanię w odległym o dwadzieścia parę 
kilometrów Lubrańcu, gdyż gmach włocławski, częścio-
wo zdewastowany, zajmował szpital polowy. Zgodnie ze 
swoim uporządkowanym systemem działania zaczął od 
opisu zastanej sytuacji, dzięki czemu – chociaż bez foto-
grafii, seminarium i biblioteka posiada szczegółowy opis 
swego stanu z pierwszych tygodni po wyparciu Niemców. 
Kursował pomiędzy Włocławkiem, gdzie doglądał prac 
remontowych a Lubrańcem, dokąd zaczęli zgłaszać się 
rozproszeni przez wojnę alumni, konną dwukółką. Był dla 
nich wszystkim: rektorem, ojcem duchownym, wykładow-
cą wielu przedmiotów, zaopatrzeniowcem, wychowawcą. 
Tego czasu dotyczą dwa wymowne wspomnienia. Jedno, 
samego Prymasa, który po latach przypomniał wydarzenie 
z Lubrańca, które szczególnie zapadło w jego pamięć. Otóż 
na prośbę, aby mieszkańcy miasteczka wsparli żywnością 
gromadę kleryków, chleb przyniosła drobniutka dziewczyn-
ka. Ksiądz Wyszyński wyczuwając, że w jej rodzinie się nie 
przelewa, podziękował za dobre chęci, ale poprosił, żeby 
zabrała ten bochenek do domu. Dziewczynka, płacząc, od-
rzekła: Od bogatych to ksiądz przyjmuje…, wytrącając użyty 
argument. A drugie wspomnienie – jednego z ówczesnych 
alumnów, kiedy to po posiłku zostały nadgryzione kromki 
chleba, ks. Wyszyński bez słowa zaczął je zbierać i zjadać. 
Nie padło przy tym żadne słowo pouczenia. To, co robił na 
ich oczach, wystarczało… W parafiach położonych wokół 
Lubrańca – Kłobi, Zgłowiączce, Świerczynie – spełniał 
pierwsze po kilku wojennych latach, niedzielne i świą-
teczne posługi duszpasterskie. 

W archiwach parafialnych zachowały się sumiennie, 
jak to u niego, sporządzane charakterystycznym pismem, 
protokoły przedślubne. We Włocławku wznowił dzia-
łalność drukarni diecezjalnej, zorganizował zwiezienie 
z Poznania zbiorów biblioteki seminaryjnej wywiezionych 
tam przez Niemców, wznowił wydawanie „Kroniki Die-
cezji Włocławskiej”, zainicjował wydawanie czasopisma 
z wyrażającym powojenne nadzieje tytułem „Ład Boży”, 
podjął starania o wznowienie umiłowanego przez siebie 
„Ateneum Kapłańskiego”, zdołał wydać swoją książkę 
„Duch pracy ludzkiej”. A do tego wszystkiego prowadził 
niekończącą się posługę duszpasterską w ciągle ubogim 
w kapłanów, powojennym Włocławku. Tak Boża Opatrz-
ność prowadziła Prymasa Tysiąclecia… 

ks. dr Antoni Poniński, 
Kalendarz 2021, Włocławek 2020
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przyjdź, królestwo twoje!
Ostatnia niedziela kalendarzowego roku liturgicznego przypomina nam o wielkiej tajemnicy, jaką jest Chrystu-

sowe królowanie nad światem. Wybrano właśnie tę niedzielę roku by podkreślić, ze wszystko, co rodzaj ludzki w 
nadprzyrodzonym i przyrodzonym porządku posiada i czego się spodziewa, ma  swój porządek i mieć będzie swój 
chwalebny koniec w Jezusie Chrystusie.

Królestwo Boże, jego istota i rozwój jest tajemnicą, 
której naturę ukazał nam Jezus. Podczas trzech lat pu-
blicznego życia mówił wiele o królestwie Bożym, o jego 
przymiotach i charakterze. Mówił o tym wprost, albo 
swoją naukę ujmował w przypowieściach. Pszenica 
i kąkol, owce i kozły sugerują, że w królestwie tym będą 
żyć obok siebie dobrzy i źli, a przypowieści o ziarnie 
gorczycznym, o kwasie chlebowym i nasieniu 
rzuconym w glebę – naświetlają pro-
blem rozwoju i wzrostu Królestwa. 
Dziejące się cuda są dowodem, 
oznaki Jego obecności.

Nadejście królestwa Bo-
żego na ziemi zapowia-
dali św. Jan Chrzciciel 
i sam Jezus. Pierwszy 
nawoływał do po-
kuty, drugi składał 
ludzkości „ofiarę” 
zbawienia. Bo Kró-
lestwo Boże – Kró-
lestwo Chrystusa 
jest królestwem 
dla ludzi. Jest ono 
zależne od ludzkiej 
woli, budowane przez 
współpracę z łaską. 
Rozpoczyna się od prze-
miany duszy, uczuć, sądów, 
postępowania. Jest „nowym 
narodzeniem”. I tylko odrodzeni 
potrafią zrozumieć manifest Bożego 
Królestwa, zawarty w Kazaniu na Górze.

Inauguracja Królestwa Jezusa nastąpiła w bardzo 
tragicznych okolicznościach, kiedy Jezus stanął przed 
Piłatem, a ten zapytał Go: „Czy Ty jesteś królem żydow-
skim?”. Jezus zaś odpowiedział mu: „Tak, ja Nim jestem” 
(Łk 23,3). Święty Jan w swej Ewangelii rozwija dialog 
Piłata z Jezusem, który mówi znamienne słowa: „Kró-
lestwo moje nie jest z tego świata. Gdyby królestwo 
moje było z tego świata, słudzy moi biliby się, abym nie 
został wydany Żydom. Teraz zaś królestwo moje nie jest 
stąd” (J 18,36).

Stwierdzenie: „Królestwo moje nie jest z tego świata” 
– ma istotne znaczenie w rozważaniu prawdy o kró-
lowaniu Chrystusa. Z góry wyklucza ono jakiekolwiek 

podobieństwo Chrystusowego pojęcia „królowania” 
do obiegowych określeń w historii ustrojów monarchi-
stycznych. Pojęcia „król” czy „królestwo”, głoszone przez 
Chrystusa, nie mają nic wspólnego z polityką ziemską, 
z państwowymi ustrojami.

Pan Jezus uściślił pojęcie swej władzy wyraźnym i jed-
noznacznym oświadczeniem: „Dana mi jest wszelka 

władza na niebie i na ziemi” (Mt 28,18).
Jezus nie chce uchodzić za króla 

ziemskiego, chociaż nim jest w naj-
wyższym tego słowa znaczeniu. 

Bo nie kto inny lecz On jest 
Alfą i Omegą, początkiem 

i końcem wszystkiego. 
Na ziemi poddani wy-

bierali króla, by im 
panował. Chrystus 
czyni odwrotnie, On 
sam wybiera sobie 
swych poddanych. 
Zapytany przez fa-
ryzeuszów, kiedy 
przyjdzie królestwo 

Boże, odpowiedział 
im: „Królestwo Boże 

nie przyjdzie dostrze-
galnie, i nie powiedzą: 

„Oto tu jest” albo: „Tam”. 
Oto bowiem królestwo Boże 

pośród was jest (Łk 17, 20–21).
Żydzi oczekiwali królestwa Boże-

go w wymiarach ziemskich. Więc, gdy 
przyszedł ich wyczekiwany król, nie pozna-

li Go, bo ubogo się urodził, żył cicho w cieniu domu 
w Nazarecie, a gdy ogłosił się królem został wyśmiany, 
wzgardzony, odrzucony, został sam w obliczu śmierci 
krzyżowej. Nikt nie stanął w Jego obronie, nawet Jego 
umiłowani uczniowie byli gdzieś daleko od miejsca, 
gdzie dokonało się Odkupienie świata. Jednak przez 
swoją śmierć stał się Chrystus królem wszystkich dusz, 
dla których stał się Panem i Władcą. Owładnął swym 
panowaniem umysły ludzi, ich serca i wolę. Swą Boską 
łagodnością i miłością stał się pierwowzorem, na którym 
budowały swą świętość setki i tysiące świętych i błogo-
sławionych, którzy uznali Jego królestwo. Wzgardzony  
Król z Golgoty zdobywa ciągle miliony poddanych sobie 

dusz w założonym przez siebie Kościele, który wciąż 
nawołuje przez usta papieża, biskupów i kapłanów, że 
zbliża się królestwo Chrystusowe.

Od dwudziestu wieków odbywa się wielka pielgrzymka 
ludzkich myśli i uczuć do Chrystusa Króla. Przychodzą pa-
sterze i mędrcy, królowie i nędzarze. Ludzie przepełnieni 
tęsknotą za prawdą i ludzie nienawidzący tej prawdy. 
Mieszają się ich wołania. Bo z jednej strony słychać: „Do 
kogo pójdziemy? Ty słowa życia masz! Ze słowami nie 
chcemy, aby ten panował nad nami!” Król w cierniowej 
koronie stał się znakiem nadziei i znakiem sprzeciwu. 
Znakiem nadziei i miłości, bo Jego Królestwo, zbudowane 
w myślach, woli i uczuciach odmieniło oblicze ziemi.

Wzgardzony Król z Golgoty, Dobry Pasterz, który oddaje 
Życie swoje za owce zbłąkane mówi znamienne słowa: 
„Moje królestwo nie jest z tego świata”. Ten, który jednym 
aktem swej woli może zatrzymać ruch ciał niebieskich, 
Ten, któremu posłuszne są żywioły ze swoją nieposkro-
mioną siłą, mówi pokornie, że Jego królestwo nie jest 
z tego świata.

Tak jednak jest. Jego królestwo jest niebieskie, bo 
przeciwstawia się panowaniu szatana i wszelkim mocom 
piekielnym, bo wchodzi się doń przez wiarę, chrzest, 
pokutę, bo od wyznawców Chrystus nie tylko odwróce-
nia się od zła, lecz żąda ofiary, żąda noszenia krzyża na 
każdy dzień.

Chociaż od początku istnienia Kościoła czczono Chry-
stusa w Jego królewskiej godności, to jednak nie było 
specjalnego święta ku czci Chrystusa Króla. Dopiero pod 
koniec XIX wieku powstała myśl ustanowienia takiego 
święta przez zakonnika z Turynu ojca Suana Solaro, który 
zbierał podpisy wielu biskupów, kardynałów włoskich 
i z innych krajów w tej sprawie. Ojciec Suana Solaro zmarł 
nie doczekawszy spełnienia się jego marzeń.

Idea ustanowienia osobnego święta ku czci Chrystusa 
Króla zainteresowała dwoje ludzi Marię i Józefa de Noail-
lat, których połączyła wspólna idea świeckiej działalności 
apostolskiej. Zawierają małżeństwo i ślubują oddanie się 
Bogu, a celem ich życia jest przyczynienie się do ustano-
wienia święta Chrystusa Króla. Swym zamiarem zain-
teresowali kilku francuskich biskupów, którzy w marcu 
1920 r. przedstawiają papieżowi Benedyktowi XV prośbę 
o ustanowienie nowego święta. Papież odrzuca prośbę 
oświadczając, że przyjmie ją na nowo, o ile podpisze ją 
większość biskupów świata.

Mimo trudności, jakie napotykają państwo de Noaillat 
realizują swój zamiar i przez kilka lat zbierają podpisy 
w tej sprawie, tak dla nich istotnej. Wielką pomoc okazał 
im dyrektor Apostolstwa Modlitwy o. Colat, który w ciągu 
czterech lat zebrał podpisy blisko 500 biskupów. Po śmierci 
Benedykta XV w 1922 roku następcą jego zostaje Pius XI, 
który z wielką życzliwością odniósł się do tego zamiaru.

W roku jubileuszowym 1925 papież Pius XI wydaje spe-
cjalną encyklikę „Quas Primas” poświęconą społecznemu 
panowaniu Chrystusa Króla w Kościele i ustanawia świę-
to pod tą nazwą. W dniu 29 grudnia 1925 r. przyjmuje 
na audiencji państwo de Noaillat, a w ostatni dzień roku 
w bazylice św. piotra celebruje uroczyście liturgię nowo 
ustanowionego święta Chrystusa Króla.

Obchodzone ono było dawniej w ostatnią niedzielę 
października. Dopiero papież Paweł VI w wyniku reformy 
soborowej kalendarza liturgicznego przeniósł to święto 
na ostatnią niedzielę roku kościelnego, która poprzedza 
Adwent. Wyraziściej dostrzegamy w to święto prawdę, 
że „Jego są czasy i ludzie”, którzy z Nim złączeni budują 
na tej ziemi Jego królestwo.

Jan Uryga

Jezu Chryste, Królu Wszechświata, Panie nasz i Boże, Odkupicielu rodzaju ludzkiego, nasz Zbawicielu! Ty, 
który mówiłeś, że Królestwo Twoje nie jest z tego świata, który wzywałeś nas do szukania Królestwa Bożego 
i nauczyłeś nas prosić w modlitwie do Ojca: „przyjdź Królestwo Twoje”, wejrzyj na nas stojących przed Twoim 
Majestatem. Wywyższamy Cię, oddajemy Ci cześć i uwielbienie. Pokornie poddajemy się Twemu Panowaniu 
i Twemu Prawu.

Świadomi naszych win i zniewag zadanych Twemu Sercu przepraszamy za wszelkie nasze grzechy i zanie-
dbane dobro. Wyrażamy naszą skruchę i prosimy o zmiłowanie. Przyrzekamy zabiegać o pomnożenie Twojej 
Chwały, dziękować za nieskończone Miłosierdzie, które okazujesz z pokolenia na pokolenie, wiernością i po-
słuszeństwem odpowiadać na Twoją Miłość.

Boski Królu naszych serc, niech Twój Święty Duch, wspiera nas w realizacji tych zobowiązań, chroni od zła 
i dokonuje naszego uświęcenia. Niech pomaga nam porządkować całe nasze życie i posłannictwo Kościoła.

Króluj nam Chryste! Króluj w naszej Ojczyźnie, króluj w każdym narodzie, na większą chwałę Przenajświęt-
szej Trójcy i dla zbawienia ludzi. Spraw, aby nasze rodziny, wioski, miasta i świat cały objęło Twe Królestwo: 
królestwo prawdy i życia, królestwo świętości i łaski, królestwo sprawiedliwości, miłości i pokoju, teraz i na 
wieki wieków. Amen.

modlitwa do Jezusa chrystusa naszego króla i pana
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Czytanie I (1Krl 17, 10–16)
W pierwszym czytaniu staliśmy się świadkami jak to król 

izraelski za namową swojej żony Izebel postanowił porzu-
cić kult Jedynego Boga i zaczyna czcić bóstwa pogańskie. 
Pan Bóg przez usta proroka Eliasza zapowiada susze jaka 
spadnie na kraj w wyniku odstąpienia od Niego. Gdy to się 
wypełniło prorok był zmuszony ukrywać się przed władcą. 
Te czytanie właściwie opisuje nam tułaczkę proroka i jego 
udanie się do Sarepty i tam spotkanie pewnej wdowy oraz 
niezwykłą interwencję Boga, dzięki której wdowa wraz ze 
swoim synem mogła przeżyć głód spowodowany klęską 
suszy i nieurodzaju. Jeszcze dalej stajemy się świadkami 
nawrócenia owej wdowy w momencie kiedy Eliasz wskrze-
sza jej zmarłego syna. Bóg potrafi przechować swego 
sługę bezpiecznie przed złem. To przez kobietę musiał 
opuścić poprzednie miejsce przebywania, bo to kobieta 
przyczyniła się do odejścia od Boga całego narodu, a teraz 
kobieta ratuje go przed śmiercią. Mimo beznadziejnej 
sytuacji w jakiej znajdowała się wdowa odniosła się do 

proroka z życzliwością i spełniła jego prośbę. Dla proroka 
to było znakiem, że trafił tam gdzie posłał go Bóg, dla 
niej zaś stało się otwarciem drzwi łasce bożej i dalszym, 
towarzyszącym tej łasce dobrodziejstwom. 

Czytanie II (Hbr 9, 24–28)
Dzisiejszy fragment pochodzący z Listu do Hebrajczy-

ków dotyczy niepowtarzalności ofiary Chrystusa. Należy 
mieć przed oczami obraz Chrystusa jako arcykapłana. 
Należy zauważyć dwa aspekty liturgicznej działalności 
Jezusa jako arcykapłana niebieskiego: zniesienie grzechu 
oraz orędowanie przed Bogiem za ludźmi. Wspominane 
zostają dwa przyjścia Chrystusa. Pierwsze jako ofiarni-
cze, czyli wzięcie na siebie grzechów i paruzja, czyli Jego 
przyjście na końcu czasów.

Ewangelia (Mk 12, 38–44)
Wdowa, chociaż materialnie rzecz biorąc wrzuciła do 

skarbony drobny datek, dała więcej niż bogacze, ponieważ 
będąc biedną oddała wszystko, co miała na swoje utrzy-
manie. Ta myśl wiąże dzisiejsza Ewangelię z pierwszym 
czytaniem. Tamta wdowa z Sarepty będąc u kresu zasobów 
zgodziła się podzielić ostatnim dosłownie kęsem jedzenia 
i resztką napoju z prorokiem Eliaszem. O wartości daru 
wobec Boga decyduje zatem nie jego wymierna wielkość, 
lecz wewnętrzna postawa człowieka dającego.

Quiz o historii papiestwa
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.  Jak nazywa się obecnie nieużywana historyczna 
papieska korona?
a) piuska; b) mitra; c) tiara

2. Jak brzmi świeckie imię i nazwisko św. Pawła VI?
 a) Angelo Giuseppe Roncalli; b) Giovanni Battista 

Montini; c) Giuseppe Melchiorre Sarto 

3. Który papież zainaugurował obrady Soboru Wa-
tykańskiego II?

 a) Jan XXIII; b) Pius XII; c) Paweł VI

4. Do którego zakonu należy papież Franciszek?
 a) benedyktynów; b) dominikanów; c) jezuitów

5. Jak brzmi świeckie imię i nazwisko Benedykta XVI?
 a) Jorge Mario Bergoglio; b) Angelo Giuseppe 

Roncalli; c) Joseph Ratzinger

6. Kto to jest antypapież?
 a) przeciwnik papieża; b) osoba nieprawnie po-

wołana na tron papieski; c) człowiek odrzucający 
zwierzchność papieską

7. Który papież jako pierwszy użył określenia Servus 
servorum Dei (sługa sług Bożych)

 a) Grzegorz I Wielki; b) Pius X; c) Benedykt XV

8. W którym roku rozpoczęły się obrady Soboru 
Watykańskiego II?
a) 1962; b) 1963; c) 1965

9. Który dokument Soboru Watykańskiego II zo-
stał przyjęty jako pierwszy? 
a) Konstytucja o liturgii świętej Sacrosanctum con-
cilium; b) Konstytucja o Kościele w świecie współ-
czesnym Gaudium et spes; c) Dekret o ekumenizmie 
Unitatis redintegratio

10. Czym wyróżniają się dokumenty Soboru Waty-
kańskiego II na tle dokumentów wcześniejszych 
soborów powszechnych?
a) zostały zapisane po włosku; b) po raz pierwszy 
w historii soborów nie użyto ani razu potępiają-
cej formuły anathema sit (niech będzie wyklęty); 
c) zostały przyjęte bez poprawek w formie przygo-
towanej przed soborem

11. Ile dni trwał pontyfikat Jana Pawła I?
a) 27; b) 31; c) 33

12. Który papież rozpoczął swój pontyfikat w trak-
cie I wojny światowej?
a) Pius X; b) Pius XI; c) Benedykt XV

13. Pierwszym papieżem był św. Piotr, a kto był 
jego następcą?

 a) Jan I; b) Linus; c) Piotr II

14. Który papież rozpowszechnił w Europie cyfry 
arabskie?
a) Sylwester II; b) Sykstus V; c) Paweł V

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

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

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

karta odpowiedzi – Quiz o historii papiestwa
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Czytanie I (Dn 12, 1–3)
Księga Daniela kończy się dość obszerną wizją apoka-

liptyczną, umieszczoną w ramach objawienia anioła. Po 
przemierzeniu czasów, rozpoczynających się niewolą, 
autor przechodzi do współczesności i dopiero osiąga 
punkt kulminacyjny podając właściwe orędzie pro-
rockie. Zgodnie z mentalnością apokaliptyczną, która 
widzi historię jako zamknięte pole, na którym toczy się 
walka między dobrem a złem, autor widzi przyszłość 
jako wzrastający triumf zła, aż do przełomowego mo-
mentu, kiedy to przyjdzie Bóg, aby odmienić tragiczną 
sytuację w zwycięstwo dobra. Jak więc przedstawia się 
przyjście zbawiania? Nie należy doszukiwać się tu opi-
sów historycznych, ponieważ rzeczywistość ukrywa się 
pod symbolami, których sens należy wyjaśniać. Przede 

wszystkim zbawienie nie będzie inicjatywą ludzką, 
ale darem samego Boga. Żeby to powiedzieć, autor 
posługuje się postaciami aniołów, którzy wkraczają 
w historię, w celu wykonania planu Bożego. Należy 
zrozumieć, że walka między dobrem i złem dokona się 
na dwóch scenach; na ziemi oraz i w niebie. 

Czytanie II (Hbr 10, 11–14.18)
Istotą prawdziwej ofiary, jak naucza Stary Testament 

nie jest złożenie przedmiotów materialnych, ponieważ 
Bóg nie potrzebuje naszych darów. Polega ona na ofia-
rowaniu swego serca. Nic się nie zmieniło w Nowym 
Testamencie. Ofiara z życia nabrała sensu przez życie 
Jezusa Chrystusa, które zakończyło się śmiercią na 
krzyżu. Było ono bezustanna ofiara od momentu Wcie-
lenia. W tej ofierze, która obejmowała całe życie Jezusa, 
możemy wyróżnić aspekt rytualny, ideę fundamentalną 

oraz ekspresję witalną. Aspekt rytualny 
zewnętrzy jest konieczny, ale nie ma 
zasadniczego znaczenia. To co się liczy 
w życiu Chrystusa – jak i w życiu każdego 
z nas – to intencja wewnętrzna i łączenie 
jej z życiem, czyli jej wykonanie. Właśnie 
przez to całkowite ofiarowanie się – zaję-
cie wszystkich ofiar Starego Przymierza, 
my zostaliśmy uświęceni przez ofiaro-
wanie ciała Chrystusa raz na zawsze 
za nasze grzechy. To uświęcenie będące 
rzeczywistym oczyszczeniem, pojedna-
nie z Bogiem i ludźmi, Jezus wysłużył 
nam dzięki dokładnemu wypełnieniu 
posłuszeństwa.

Ewangelia (Mk 13, 24–32)
Dzisiejszy fragment Ewangelii jest 

oparty o nauki Jezusa o rzeczach osta-
tecznych, która miała za cel przestrzeże-
nie uczniów przed niebezpieczeństwa-
mi. Nauka ta posługuje się tekstami 
ze Starego Testamentu używając jego 
obrazów i wyrażeń. Ten fragment tkwi 
w kontekście mowy eschatologicznej, 
którą spowodowało zapytanie uczniów 
o koniec świątyni. Apostołowie prosili 
Chrystusa o wyjaśnienie, a Ten udzielił 
i odpowiedzi jakby na zupełnie inne py-
tanie. Na tym właśnie tle rozgrywa się 
perykopa, opisując końcowe zwycięstwo, 
powracając do pytania o początek tego 
wszystkiego. Odpowiedź na te pytanie 
pozwala dokonać ewangeliście zakoń-
czenia utworu powtarzającym się z upo-
rem zwrotem, który jest jednocześnie 
zachętą „uważajcie, czuwajcie”.

uroczystość Jezusa chrystusa króla 
Wszechświata – 21 Xi

Czytanie I (Dn 7, 13–14)
Daniel widzi Starowiecznego, który osądził uosobie-

nia czterech królestw świata – bestie, a na ich miejsce 
ustanowił Królestwo Boże. Kim więc była ta osobistość? 
Z pewnością była ona symbolem tajemniczej rzeczywi-
stości, jak symbolami były cztery bestie, ukazujące cztery 
królestwa. W obrazie ukazania się tych królestw, podane 
jest ich pochodzenie. Bestie wszyły z topieli morskiej, czyli 
z elementu chaosu, siły buntowniczej i niszczycielskiej, 
podczas gdy Syn Człowieczy z nieba. Królestwa pogańskie 
są więc w opozycji z racji swojego początku, królestwo zaś 
mesjańskie jest wyrażeniem woli Bożej. Opisana wizja 
była dla proroka promieniem światła Bożego, rzuconego 
na chaos wydarzeń. Jest to jedno z najwyraźniejszych 
proroctw mesjańskich, będące przykładem bezpośred-
niego objawienia. Prorok otrzymawszy je, nie pozostał 
na szczycie, ale rozpoczął poszukiwania jego przyczyn, 
starając się umieścić je w kontekście czasowym i poza 
czasowym. Wyjaśniając jakie jest królestwo mesjań-
skie, Daniel uczynił pierwszy krok do ukazania 
narodowi sensu istnienia w momencie utra-
ty nadziei z powodu prześladowań i ucisku. 
Dopiero po zrozumieniu tego proroctwa na 
tle wydarzeń politycznych, po nabyciu do-
świadczenia w ucisku, naród zwrócił się ku 
przedstawicielowi królestwa mesjańskiego, 
widząc w symbolu rzeczywiste, tajemnicze, 
lecz pochodzące od Boga indywiduum, które 
przygotowuje się na przyjście na świat, w celu 
założenia swego królestwa.

Czytanie II (Ap 1, 5–8)
Dzisiejszy fragment Apokalipsy stanowi 

wstęp do orędzia jakie Chrystus kierował do 
siedmiu Kościołów w Azji. Ukazuje on w pełni 
nadawcę tego orędzia, któremu należy się bło-
gosławieństwo i cześć. Jest ono jakby wielkim 
skrótem nauki chrześcijańskiej o Chrystusie. 
Jest to ukazanie Jezusa jako władcy. Nie jest to 
jednak władca surowy i niedostępny. Po to jest 
dla nas Panem, aby darzyć nas miłością, co zna-
lazło największą wymowę i wymiar w śmierci 
na krzyżu, podjętej za nasze grzechy. Krzyż więc 
jest Jego przyjściem do nas w miłości, w miło-
sierdziu i w przebaczeniu. Lecz przyjdzie On 
jeszcze w inny sposób: jako sędzia, unoszący 
się na obłokach, a właściwie już przychodzi, 
ponieważ wraz z Jego przyjściem rozpoczęły 
się czasy ostateczne. Ku Niemu zwracają się 
oczy wszystkich, co oznacza, że krzyż był Jego 
uwielbieniem, które już nastąpiło, a które się 

tylko powtórzy, czy inaczej ukaże, w czasie Jego drugiego 
przyjścia. W ten sposób, w tych krótkich słowach została 
ukazana cała „kariera” Jezusa i zostało wyjaśnione miste-
rium Jego życia. To jest właśnie dobrą nowiną jaką dzisiaj 
słyszymy dzięki wierze. Królestwo Chrystusa urzeczywist-
nia się dzisiaj w tym, kto przyjmuje Go w wierze.

Ewangelia (J 18, 33b–37)
Scena przesłuchania Jezusa przez Piłata jest najdłuższą 

i najdokładniejszą z całego opisu męki. Następuje ona po 
opisie pojmania, przesłuchania przez Annasza i Kajfasza 
i poprzedza pośpiesznie opisane ukrzyżowanie, śmierć 
i złożenie do grobu Jezusa. Jezus zamiast odpowiadając 
na pytania Piłata sam zadaje jemu pytania albo zamiast 
odpowiedzi składa deklarację o pozaziemskim charakterze 
Jego królestwa. Znajduje się w niej wyraźne odróżnienie 
od tego co jest z „tego świata”. Następne pytanie Piłata 
„A więc jesteś królem?” wskasuje na to, że zrozumiał 
on Jezusa, ponieważ już do króla nie dodaje określenia 
„żydowskim”. Jest to jedyne wyrażenie, które doskona-
le oddaje charakter królowania Chrystusa. Jezus więc 
potwierdza właściwy tok rozumowania i potwierdza go 
mówiąc: „Ty tak mówisz”. Warto tu podkreślić umiejętność 
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zarówno słuchania jak i rozumienia tego co się słucha; co 
wynika z powyższych rozważań jak i z całego dzisiejszego 
fragmentu Ewangelii. Wszyscy więc ludzi, przyjmujący 
słowo Chrystusa, rozpoczynają okres istnienia nowego, 
tworzą wspólnotę, którą On nazywa Królestwem Bożym. 
Tą właśnie wspólnotą jesteś Kościół – My.

1 niedziela adwentu – 28 Xi

Czytanie I (Jr 33, 14–16)
Prorok Jeremiasz, który przepowiedział i opisał nową 

religię w duchu i prawdzie, stosunkowo mało mówił o 
osobie samego Mesjasza. Jednak zapowiada on nowe 
przymierze i przyszłą odnowę mesjańską. Dziś w czytaniu 
wspomniany pośrednik jest tylko lekko zarysowany, jako 
latorośl. We wcześniejszych rozdziałach Jeremiasz zapo-
wiada, że Bóg wzbudzi Dawidowi Odrośl sprawiedliwą. 
Przyszłego władcę mesjańskiego prorok przeciwstawia 
niegodnemu i słabemu królowi Judei. Odrośl sprawiedli-
wa oznacza indywiduum, a nie zbiorowość. Charaktery-
styka tej Odrośli, podana przez proroka nie da się odnieść 
do żadnego króla izraelskiego czy judzkiego. Jedynie 
Mesjasz ją realizuje w pełni. W dalszych rozdziałach – 
również w dzisiejszym fragmencie czytania – prorok 
wprowadza dwie zmiany. Pierwsza to taka, że zamiast 
Odrośli pojawia się latorośl. Druga jednak wpływa już na 
sens samego proroctwa. „Jahwe naszą sprawiedliwością” 
już nie odnosi się do Mesjasza indywidualnego jak to było 
prędzej, ale do Jerozolimy. Dlatego ta druga zapowiedź 
ma już charakter kolektywny, a nie indywidualny. Prorok 
jednak nie wyklucza króla indywidualnego. To właśnie 
zestawienie jest bardzo pouczające, ponieważ zbawienie 
przyjdzie jednocześnie od Króla – potomka Dawida i ze 
świątyni – Jeruzalem, miejsce święte.

Czytanie II (1Tes 3, 12 – 4, 2)
Dzisiejsze drugie czytanie to modlitwa świętego 

Pawła kończąca pierwszą część listu do Tesaloniczan. 
Modlitwa Apostoła jest zrozumiała i uzasadniona. Pa-
weł znajduje się daleko. Boi się, aby Tesaloniczanie nie 
poszli za zwodniczymi naukami, albo nie ugięli się pod 
uderzeniem prześladowań. Wieści przyniesione przez 
Tymoteusza nie uspokoiły całkowicie Apostoła. Prosi 
więc gorąco Boga o radość zobaczenia swoich, aby im 
dopomóc w trudnej drodze wiary. Prosi o dwie rzeczy dla 
wierzących z Tesaloniki: o miłość i o świętość. To realizacja 
tych dwóch postulatów jest najlepszym przygotowa-
niem na przyjście Pana Jezusa Chrystusa. Przykazanie 
miłości jest pierwszym i najważniejszym przykazaniem 
dla wszystkich chrześcijan. W tym jednym przykazaniu 
streszczają się wszystkie inne. Miłość ta ma objąć nie 
tylko braci, ale wszystkich ludzi, nawet prześladowców 
danej wspólnoty. Natomiast świętość polega na podo-

baniu się Bogu, na utwierdzeniu serca w nienaganności 
wobec Boga naszego Ojca. 

Ewangelia (Łk 21, 25–28.34–36)
Ewangelia dzisiejsza jest zestawieniem dwóch frag-

mentów zaczerpniętych z mowy eschatologicznej Jezusa, 
która jest poświęcona zburzeniu Jerozolimy i ponow-
nemu przyjściu Pana. Bezpośredni kontekst stanowi 
opis zburzenia Jerozolimy, która będzie deptana przez 
pogan. Dziś możemy wyróżnić trzy tematy: znaki końca 
świata, ukazanie się Syna Człowieczego oraz czuwanie 
w oczekiwaniu na Pana. Łukasz nie mówi jak długo będą 
trwały czasy pogan. Po opisie zniszczenie Jeruzalem 
od razu mówi o końcu świata. Przed przyjściem Syna 
Człowieczego nastąpi ogromny kataklizm kosmiczny. Na 
słońcu, księżycu i gwiazdach powstaną znaki. Łukasz co 
prawda ich nie opisuje, ale ich opis znajdziemy w Ewan-
gelii według świętego Marka. Na ziemi ludzie mdleć 
będą z bezradności i ze strachu. Morze wyzwoli się ze 
swoich ram. Moce te zostaną wstrząśnięte i wszechświat 
ogarnie chaos. Chrystus przychodzący w chwale będzie 
widziany przez ludzi, wszyscy poznają, że to On. Czujność 
jest potrzebna, ponieważ Pan przyjdzie nagle, znienacka 
jak potrzask na nieostrożnego ptaka. Trzeba się strzec. 
Dzień przyjścia Pana będzie dniem sądu, w tym dniu 
ostatecznie rozstrzygnie się ostatecznie los wszystkich: 
na zbawienie lub potępienie. 

Z życia paraFii

02.10 – Dziękczynienie za 
beatyfikację

2 października odbyło się diecezjalne dziękczynienie 
za beatyfikację Stefana Kardynała Wyszyńskiego. Do ba-
zyliki katedralnej przybyło ponad tysiąc wiernych z całej 
diecezji; w tym koła żywego różańca, aby dziękować Bogu 
za dar Prymasa Tysiąclecia. Mszy świętej przewodniczył 
oraz homilię wygłosił ksiądz biskup Krzysztof Wędkowski 
Pamiętajmy, że bł. Stefan Wyszyński był wychowankiem 
naszego seminarium duchownego oraz pełnił posługę 
w diecezji włocławskiej. 

10.10 – Dzień papieski

10 października obchodziliśmy XXI Dzień Papieski. W tą 
niedzielę w sposób szczególny otaczaliśmy modlitwą 
zdolną młodzież, która pochodzi z niezamożnych rodzin. 
Dzieło fundacji wspiera zdolnych młodych ludzi w ich 
drodze kształcenia się, zapewniając stypendia i pomoc 
materialną. 
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05.10 – Uroczystość Rocznicy 

Poświęcenia Katedry

5 października przeżywaliśmy rocznicę poświęcenia 
bazyliki katedralnej we Włocławku pw. Wniebowzięcia 
Najświętszej Maryi Panny, która odbyła się w 1411 r. jako 
wotum za zwycięstwo nad krzyżakami w bitwie pod Grun-
waldem. Na uroczystości konsekracji prawdopodobnie 
obecny był król Władysław Jagiełło.

17.10 – Dziękczynienie za 
beatyfikację

Dnia 17.10.2021 o godzinie 10:00 była sprawowana 
Msza Święta pod przewodnictwem pasterza diecezji księ-
dza biskupa Krzysztofa Wętkowskiego, która była rozpo-
częciem synody na szczeblu diecezjalnym dotyczącego 
młodzieży. Na Eucharystii zgromadzili się przedstawiciele 
ruchów i stowarzyszeń działających w naszej diecezji wraz 
ze swymi duszpasterzami.

kalendarium
naJBliżsZych urocZystości

i WydarZeŃ paraFialnych

listopad
01. – Uroczystość Wszystkich Świętych
02. – Wspomnienie Wszystkich Wiernych 

Zmarłych
04. – Wspomnienie św. Karola Boromeusza
09. – Święto Rocznicy Poświęcenia Bazyliki 

Laterańskiej
10. – Wspomnienie św. Leona Wielkiego
11. – 103. Rocznica Odzyskania Niepodległości; 

Wspomnienie św. Marcina z Tours
12. – Wspomnienie św. Jozafata
13. – Wspomnienie św. Mateusza, Izaaka 

i Krystyna, Pierwszych Męczenników 
Polskich

17. – Wspomnienie św. Elżbiety Węgierskiej
20. – Wspomnienie św. Rafała Kalinowskiego
21. – Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla 

Wszechświata; Światowy Dzień Młodzieży 
w wymiarze diecezjalnym

21. – Wspomnienie św. Cecylii
24. – Wspomnienie św. Męczenników Andrzeja 

Dung-Lac i towarzyszy
28. – Pierwsza Niedziela Adwentu
30. – Święto Św. Andrzeja Apostoła

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:
† Joanna Krzemińska-
Ćwiklińska

† Henryk Józef Kułakowski
† Anna Kośmider

• Jakub Woźniak
• Julian Nowakowski
• Elisa Maria Nęcka

• Natalia Malecka
• Michalina Biała

• Anastazja Aniela Krzemińska

nowożeńcy:
• Alicja Agata i Bartłomiej 
Daniel

• Natalia i Dawid Janusz
• Katarzyna i Krystian Stefan

• Katarzyna i Paweł
• Dorota Agata i Dawid

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

ciekaWostki

Obelisk ustawiony na Placu św. Piotra to je-
den z najbardziej charakterystycznych obiektów 
w Watykanie. Został wzniesiony w Heliopolis 
w starożytnym Egipcie, a do Rzymu przetranspor-
towany z rozkazu cesarza Kaliguli. Był świadkiem 
męczeństwa pierwszych chrześcijan. W obecne 
miejsce został przeniesiony w 1586 r. w czasie 
pontyfikatu Sykstusa V.

Gwardia Szwajcarska, elitarna formacja strze-
gąca papieży, w swojej historii stoczyła tylko 
jedną bitwę. Była to obrona Klemensa VII 6 maja 
1527 r. Gwardziści własnym ciałem osłaniali 
papieża przed armią najemników cesarza Karola 
V, którzy przystąpili do łupienia Rzymu. Prawie 
wszyscy gwardziści zginęli, ale Klemens zdołał 
uciec.

22 grudnia 1931 r. papież Pius XI niemal cudem 
uniknął śmierci w Watykanie. Tego dnia papież 
przeglądał dokumenty w jednej z sal Tajnego 
Archiwum Watykańskiego. 15 minut po jego 
wyjściu zawalił się dach pomieszczenia. Zginął 
wówczas ksiądz, który towarzyszył Piusowi XI.

W czasie II wojny światowej Watykanu nie 
ominęło bombardowanie. 5 listopada 1943 r. 
bombowiec Luftwaffe zrzucił kilka bomb na te-
rytorium Watykanu. Obyło się bez ofiar śmier-
telnych; wybuchy uszkodziły jednak niektóre 
zabudowania, m.in. stację kolejową.

Jan XXI był prawdopodobnie jedynym papie-
żem, który zmarł w wyniku wypadku. 12 maja 
1277 r. zawalił się fragment sklepienia w nowym 
skrzydle pałacu w Viterbo. Papież został ciężko 
ranny; zmarł osiem dni później.

Jedynym Polakiem uwiecznionym przez Jana 
Laurentego Berniniego na kolumnadzie wokół 
Placu św. Piotra jest św. Jacek Odrowąż.

Papieska intencja modlitwy 
na listopad 2021

Intencja powszechna: 
Osoby cierpiące na depresję

Módlmy się, aby osoby 
cierpiące na depresję 

albo burnout znajdowały 
u wszystkich wsparcie 
i światło, otwierające 

na życie.
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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

7 listopada 2021 r. 
82. rocznica aresztowania 

bł. bp. Michała Kozala, 
kapłanów i nauczycieli włocławskich 

Msza św. godz. 18.00
pod przewodnictwem

JE ks. bp. ???????????????????????

serdecZnie ZaprasZamy


