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Marana tha!
Przyjdź, Jezu, Panie!
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Z nauczania kościoła

homilia
papieża Franciszka

Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla
Wszechświata
XXXVI Światowy Dzień Młodzieży
Watykan, Bazylika św. Piotra
21 XI 2021 r.
Dwa obrazy, zaczerpnięte ze Słowa Bożego, którego
wysłuchaliśmy, pomagają nam w zbliżeniu się do Chrystusa Króla Wszechświata. Pierwszy z nich, zaczerpnięty
z Apokalipsy św. Jana, uprzedzony zostaje przez proroka
Daniela w dzisiejszym pierwszym czytaniu i opisany
słowami „przychodzi na obłokach” (Ap 1, 7; Dn 7, 13).
Odnosi się do pełnego radości przyjścia na końcu czasów Jezusa jako Pana. Drugi obraz, to ten, pochodzący
z Ewangelii: Chrystus, który stoi przed Piłatem i mówi
mu: „Ja jestem królem” (J 18, 37). Rozpoczynając drogę
ku Światowym Dniom Młodzieży 2023 w Lizbonie, dobrze
jest, drodzy młodzi, zatrzymać się, by kontemplować te
wizerunki Jezusa.
Zatrzymajmy się zatem na pierwszym z nich: Jezus,
który przychodzi na obłokach. To obraz, który mówi
o przyjściu Jezusa w chwale na końcu czasów: pomaga
nam zrozumieć, że ostatnie słowo co do naszego istnienia
będzie miał Jezus, nie my! On – mówi dalej Pismo – jest
Tym, który „cwałuje na obłokach” (Ps 68, 5) i na niebiosach manifestuje swoją potęgę (por. tamże w. 34–35):

jest zatem Panem - Panem, który przychodzi z wysoka
i nigdy nie znika; jest Tym, który trwa wobec tego, co
przemija; jest naszą wieczną i niezachwianą ufnością.
Jest Panem. To proroctwo nadziei oświeca nasze noce.
Mówi nam, że Bóg przychodzi, że Bóg jest obecny, że
Bóg działa i kieruje bieg historii ku Sobie, ku temu, co
dobre. Przychodzi „na obłokach”, by nas upewnić, jakby
mówiąc nam: „Nie zostawiam was samymi, kiedy wasze
życie spowite jest ciemnymi chmurami. Ja jestem z wami
zawsze. Przychodzę by rozproszyć ciemności i sprawić,
by zajaśniał pokój”.
Prorok Daniel natomiast precyzuje, że, kiedy „patrzył
w nocnych widzeniach”, widział Pana przychodzącego
w chmurach. W nocnych wizjach: zatem Pan przychodzi
nocą, pośród często ciemnych chmur, które gromadzą się
nad naszym życiem. Wszyscy znamy takie chwile. Trzeba umieć rozpoznać Go, spoglądać poza noc, podnieść
wzrok, by zobaczyć Go pośród ciemności.
Drodzy młodzi, przyglądać się nocnym widzeniom! Co
to znaczy? Mieć światłe oczy także pośród ciemności, nie
przestawać szukać światła także pośród mroków, które
często nosimy w sercu i widzimy wokół nas. Podnosić
wzrok z ziemi ku górze, nie po to, aby uciekać, ale aby
pokonywać pokusę bycia unieruchomionym na gruncie
naszych strachów. Jest takie niebezpieczeństwo, że będą
nami rządzić nasze lęki. Nie zamykać się w naszych myślach i nie użalać się nad sobą. Unieś wzrok, powstań!
To zaproszenie: unieś wzrok, powstań! Jest to zaproszenie, które Pan kieruje do nas i do którego chciałem
nawiązać w Orędziu skierowanym do was, młodych, aby
towarzyszyć wam w tegorocznej wędrówce. To zadanie
najbardziej żmudne, ale zarazem fascynujące, jakie wam
powierzono: stać twardo na ziemi, kiedy wszystko wydaje się walić; być strażnikami, którzy umieją dostrzec
światło wśród nocnych wizji; być budowniczymi pośród
gruzowisk – jest ich wiele w dzisiejszym świecie, wiele!;
być zdolnymi do tego, by marzyć. I to według mnie jest
kluczowe: młody człowiek, który nie potrafi marzyć,
biedaczek, stał się przedwcześnie stary! Umieć marzyć,
bo ten, kto marzy robi to: nie pozwala, aby wchłonęła
go noc, ale rozpala płomyk, rozpala światło nadziei,
które zwiastuje nadejście jutra. Marzcie, bądźcie czujni
i z odwagą patrzcie w przyszłość.
To chciałbym wam powiedzieć: my, my wszyscy, jesteśmy wam wdzięczni, za to, że marzycie. „Ale naprawdę?
Kiedy młodzi ludzie marzą, czasami hałasują…”. Zróbcie
hałas, ponieważ wasz hałas jest owocem waszych marzeń.
To znaczy, że nie chcecie żyć w nocy, że czynicie Jezusa
marzeniem waszego życia i, że przyjmujecie Go z radością,
z zaraźliwym entuzjazmem, który nam pomaga! Dziękuję,
dziękuję za to, jak jesteście zdolni do odważnego niesienia
naprzód sennych marzeń, jak nie przestajecie wierzyć
w światło, nawet pośród nocy życia, jak z pasją angażujecie
się w czynienie naszego świata piękniejszym i bardziej
ludzkim. Dziękuję za to, jak pielęgnujecie marzenie o bra-

terstwie, jak bardzo nosicie w sercach rany stworzenia,
jak walczycie o godność najsłabszych i niesiecie ducha
solidarności i dzielenia się. I przede wszystkim dziękuję,
bowiem w świecie spłaszczonym bieżącymi zyskami, który
tłumi wielkie ideały, w tym świecie nie tracicie zdolności
marzenia! Nie żyć śpiący albo znieczuleni. Nie: marzyć
żywi. To pomaga nam, dorosłym i Kościołowi. Tak, także
jako Kościół potrzebujemy marzyć, potrzebujemy entuzjazmu, potrzebujemy zapału młodych ludzi, aby być
świadkami Boga, który zawsze jest młody!
Chciałbym też powiedzieć wam coś jeszcze: wiele
waszych marzeń odpowiada tym, zapisanym w Ewangelii. Braterstwo, solidarność, sprawiedliwość, pokój:
to te same marzenia, jakie żywi Jezus wobec ludzkości.
Nie bójcie się otworzyć na spotkanie z Nim: On miłuje
wasze marzenia i pomaga wam w ich spełnianiu. Kard.
Martini mówił, że Kościół i społeczeństwo potrzebują
„marzycieli, którzy sprawiają, że pozostajemy otwarci na niespodzianki Ducha Świętego” (Conversazioni
notturne a Gerusalemme. Sul rischio della fede, s. 61).
Marzycieli, którzy sprawiają, że pozostajemy otwarci na
niespodzianki Ducha Świętego! To piękne! Życzę wam,
abyście byli w gronie tych marzycieli!
Przejdźmy teraz do drugiego obrazu, do Jezusa mówiącego Piłatowi: „Ja jestem królem”. Uderza Jego determinacja, Jego odwaga, Jego najwyższa wolność. Został
zaaresztowany, przyprowadzono go do pretorium, jest
przesłuchiwany przez tego, kto może skazać Go na
śmierć. W takich okolicznościach górę mogłoby wziąć
naturalne prawo do bronienia się, być może próbując
„dostosować się”, znajdując pewien kompromis. Jednak
Jezus nie ukrywa Swej prawdziwej tożsamości, nie
kamufluje swoich intencji, nie korzysta z koła ratunkowego, które rzuca mu Piłat. Nie. Z odwagą prawdy odpowiada: „Ja jestem królem”. Bierze odpowiedzialność

za Swoje życie: przyszedłem wypełnić misję
i aż do końca będę świadczył o Królestwie
Ojca. Mówi: „Ja się na to narodziłem i na to
przyszedłem na świat, aby dać świadectwo
prawdzie” (J 18, 37). Przyszedł pozbawiony
dwulicowości, aby Swym życiem głosić, że Jego
Królestwo różni się od królestw tego świata,
że Bóg nie króluje po to, aby zwiększać swą
potęgę i miażdżyć pozostałych; nie króluje
przy pomocy wojsk ani siły. Jego Królestwo jest
Królestwem miłości, tego, kto oddaje swoje
życie dla zbawienia innych.
Drodzy młodzi, jakże fascynująca jest ta Jezusowa wolność! Pozwólmy, by w nas tętniła, by
nami wstrząsnęła i by wzbudziła w nas odwagę
prawdy. Możemy zadać sobie pytanie: gdybym
stanął tutaj, teraz, zamiast Piłata, przed Jezusem,
patrząc Mu w oczy, czego bym się wstydził?
Wobec prawdy Jezusa, wobec prawdy, którą
jest Jezus, co jest moim fałszem, który wobec
Niego upada, co jest moją dwulicowością, która Mu się
nie podoba? Trzeba stanąć przed Jezusem, aby móc stanąć
w prawdzie przed samym sobą. Trzeba adorować Go, aby
stać się wewnętrznie wolnymi, aby rzucić światło na życie,
a nie dawać się zwodzić chwilowym modom, sztucznym
ogniom konsumpcjonizmu, który oślepia i paraliżuje.
Przyjaciele, nie jesteśmy tutaj po to, aby dać się oczarować
syrenom tego świata, ale aby wziąć w ręce nasze życie,
aby „wgryźć się w nasze życie”, aby przeżywać je w pełni!
W ten sposób w Jezusowej wolności odnajdziemy także odwagę, by pójść pod prąd: nie przeciw komukolwiek,
jak czynią ci, którzy stawiają się w roli ofiar i spiskowcy,
którzy zawsze zrzucają winę na innych. Nie. Pójść pod
prąd naszego niezdrowego egoizmu, tego, co w nas
zamknięte i surowe, aby podążać drogą Jezusa. On uczy
nas sprzeciwiania się złu jedynie poprzez cichą i pokorną
siłę dobra. Bez dróg na skróty ani fałszu. Nasz świat,
zraniony tak licznym złem, nie potrzebuje kolejnych
ambiwalentnych kompromisów, nie potrzebuje osób,
które podążają raz tu, raz tam, niczym morskie fale, nie
potrzebuje tego, kto jest trochę z lewej, a trochę z prawej
strony, zorientowawszy się, co się opłaca. Nie, drodzy
młodzi! Bądźcie wolni, autentyczni, bądźcie krytycznym sumieniem społeczeństwa. Miejcie w sobie pasję
prawdy, abyście waszymi marzeniami mogli powiedzieć:
moje życie nie jest zniewolone logikami tego świata,
ponieważ króluję wraz z Jezusem dla sprawiedliwości,
miłości i pokoju! Życzę wam, aby każdy z was mógł odczuć
radość mówienia: „Z Jezusem ja także jestem królem”.
Jestem królem: jestem żywym znakiem Bożej miłości,
Jego współczucia i czułości. Jestem marzycielem, oślepionym światłem Ewangelii i patrzę z nadzieją w nocne
widzenia. A kiedy upadam, w Jezusie odnajduję odwagę
do tego, by walczyć i mieć nadzieję, a także odwagę, by
powracać do marzeń. Na każdym etapie życia.
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biskup włocławski

Homilia

Rozpoczęcie Synodu na etapie
diecezjalnym
Włocławek, bazylika katedralna
17 X 2021 r.
Zapisana w dzisiejszej Ewangelii postawa Jakuba i Jana
może nas szokować. Uczniowie kłócą się o władzę i znaczenie. Zamiast jednak oburzać się, powinniśmy się z tym
pogodzić. Tego typu problemy pojawiały się i pojawiać się
będą do końca świata, ponieważ Kościół tworzą grzeszni ludzie. Wcale nie chodzi o to, że akceptuje się takie
sytuacje i nie dąży się do życia w pełni ewangelicznego.
Oczywiście należy dążyć do życia w pełni ewangelicznego,
jednak także nasze pokolenie nie znajdzie sposobu, aby
raz na zawsze pozbyć się takich postaw w Kościele. Ponadto, jest to historia o nas samych. Jest to objaw pychy,
polegającej na stworzeniu bardziej doskonałego Kościoła.
Pan Jezus nie oburza się na Apostołów, nie dymisjonuje
ich i w ich miejsce nie powołuje innych. Prosi natomiast,
aby przyszli do Niego i cierpliwie im wyjaśnia, i tłumaczy,
co oznacza być Jego uczniem, że to oznacza pić ten sam
kielich, który On wypije. Tłumaczy to dzisiaj także nam.
Tłumaczy to swojemu Kościołowi, który powinien, jak

słyszeliśmy w drugim czytaniu, trwać mocno w wyznawaniu wiary, a przez to wyznawanie wiary, tak słowem
jak i stylem życia ukazywać światu Chrystusa.
Tydzień temu papież Franciszek rozpoczął
uroczyście XVI Zgromadzenie Ogólne Synodu
Biskupów na temat „Ku Kościołowi synodalnemu: komunia, uczestnictwo, misja”. Synod –
jest to narzędzie Kościoła, którym posługuje się
praktycznie od swoich początków. Apostołowie
zbierali się razem, aby podejmować decyzje
pod tchnieniem Ducha Bożego. Potem przez
wiele wieków następcy Apostołów – biskupi,
gromadzili się na synodach, by rozeznawać,
jaka jest wola Boża względem Kościoła. Przez
wieki synody były podstawowym sposobem
podejmowania kościelnych decyzji.
Tym razem papież Franciszek pragnie, aby
w synodalnym doświadczeniu uczestniczyli nie
tylko biskupi. Do pójścia wspólną drogą rozeznania woli Bożej zaprasza wszystkich, którzy
przez chrzest i bierzmowanie otrzymali Ducha
Świętego, a w Eucharystii karmią się jednym
Ciałem żyjącego Pana. W ten sposób budują mistyczne ciało Chrystusa czyli Kościół, za który są
też współodpowiedzialni. Samo słowo „synod”
oznacza podążanie wspólną drogą. Synodalność
więc oznacza wspólne towarzystwo w podróży
po drodze życia, którą jest Chrystus. Synodalne prace potrwają dwa lata. Najpierw będzie
miała miejsce faza diecezjalna, którą dzisiaj w Kościele
włocławskim rozpoczynamy, w przyszłym roku kontynentalna, a wreszcie za dwa lata powszechna. Jednak
papież Franciszek chce, aby styl tego wspólnotowego
rozeznawania stał się stałą praktyką Kościoła.
W czasie, który rozpoczynamy, w czasie synodu mamy
przyjrzeć się, w jaki sposób razem: duchowni i świeccy
budujemy wspólnotę Kościoła, począwszy od najmniejszej parafii. Celem synodu jest odnowienie i umocnie-

nie wiary wszystkich ochrzczonych oraz wsłuchiwanie
się, jako cały lud Boży, w to, co Duch Święty mówi do
Kościoła. Czynimy to poprzez wspólne słuchanie słowa
Bożego zawartego w Piśmie Świętym i żywej Tradycji
Kościoła. Proces synodalny, który rozpoczynamy, ma
rozwijać uczestnictwo i odpowiedzialność, oczywiście
w różnorodności darów, wszystkich ochrzczonych w misji
Kościoła w świecie.
Papież Franciszek otwierając synod mówił, że nie jest
on parlamentem. Synod nie jest badaniem opinii publicznej. Synod jest wydarzeniem kościelnym, a jego
protagonistą jest Duch Święty. Jeśli nie ma Ducha, nie
będzie synodu. Powinniśmy przeżyć ten synod w duchu
modlitwy, którą Jezus zanosił do Ojca za swoich uczniów
prosząc, aby wszyscy stanowili jedno. Wszyscy bowiem
ochrzczeni uczestniczymy w funkcji królewskiej, kapłańskiej i prorockiej Chrystusa. Poprzez żywą wiarę i przy-

lgnięcie do Zbawiciela Duch Święty może nas obdarzyć
zmysłem wiary. Kościół wraz ze swoim rozwojem raz
po raz odnosił się do zmysłu wiary całego ludu Bożego.
Ten wspólnotowy zmysł wiary przybiera w Kościele
powszechnym formę zgody. Pamiętać jednak należy
o tym, aby nie mylić zmysłu wiary z rodzajem opinii
publicznej Kościoła. Zmysł ten, z samej swojej natury
nie może wchodzić w sprzeczność z Objawieniem ani
nauczaniem Kościoła. Owszem, Duch Święty wieje
tam, gdzie chce, ale nigdy sobie nie zaprzecza. Nawet,
jeśli jakaś kwestia wzbudza powszechne poruszenie
wśród katolików, to jeszcze za mało, żeby uznać ją za
zmysł wiary. Musi to zostać rozumowo przepracowane
przez cały Kościół.
Synod jest procesem rozeznania duchowego, które
dokonuje się na adoracji, w modlitwie, w kontakcie
ze Słowem Bożym. Słowo otwiera nas na rozeznanie
i oświetla. Ukierunkowuje ono synod, aby nie był kościelnym zjazdem, konferencją naukową czy kongresem
politycznym, lecz wydarzeniem łaski, procesem uzdrowienia prowadzonym przez Ducha Świętego.
W tych dniach Jezus wzywa nas do postawienia sobie pytania, co Bóg chce nam powiedzieć w tym czasie
i w jakim kierunku chce nas poprowadzić?
Zakończymy to rozważanie modlitwą, która jest tradycyjnie odmawiana podczas soborów, synodów i innych zgromadzeń Kościoła od setek lat, a jej autorstwo
przypisuje się św. Izydorowi z Sewilli z szóstego wieku.
Modlitwa ta zaprasza Ducha Świętego, aby działał w nas,
byśmy byli wspólnotą i ludem łaski:
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 niewłaściwą 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.

+Krzysztof Wętkowski, Biskup Włocławski
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kościół i świat
Posłani w pokoju
Chrystusa

Rok duszpasterski 2021/2022

Trzecia część ogólnopolskiego programu duszpasterskiego „Eucharystia daje życie” na lata 2019–2022 podejmuje tematykę skutków udziału wiernych we Mszy
Świętej. W centrum tej refleksji znalazły sie wysiłki na
rzecz bardziej świadomego udziału wiernych w Eucharystii oraz odkrywania zadań, które wynikają z „owoców
Komunii św.” (KKK, n. 1391). Zadania te wpisują się w hasło trzeciego roku realizacji programu duszpasterskiego
o Eucharystii „Posłani w pokoju Chrystusa”. Kieruje nas
ono bezpośrednio w stronę misji, której Jezus Chrystus
udziela wszystkim zebranym przy eucharystycznym stole.
Przygotowany trzyletni program odnosi się się do
tematyki zarysowanej przede wszystkim w adhortacji
apostolskiej Sacramentum caritatis Benedykta XVI. Zatem prorotytety programu duszpasterskiego należą do
obszaru eucharystycznej natury życia chrześcijańskiego,
którą papież traktuje jako punkt docelowy dla wiernych
uczestniczących w Najświętszej Ofierze. Pojawiające
się w dokumencie pojęcia pokrewne, takie jak „życie
na sposób dnia Pańskiego” czy „eucharystyczny styl
życia”, wyznaczają i podkreślają treściowy zasięg tego

określenia. Innym istotnym pojęciem, do którego odnosi
sie program duszpasterski, jest wypływająca z przeżytej
Eucharystii chrześcijańska misja.
Biorąc pod uwagę aktualną sytuację duszpasterską
w parafiach, nalezy zauważyć m.in. obserwowany od wielu
lat spadek uczestnictwa wiernych w niedzielnej Mszy św.
w skali całego kraju. To zjawisko staje się dla duszpasterzy
nie tylko wezwaniem do podjęcia wysiłków ukierunkowanych na zatrzymanie lub odwrócenie tego niekorzystnego
zjawiska, ale też do podjęcia próby właściwego odczytania
i wypełniania zadań wypływających z Eucharystii.
Zbagatelizowanie pytania o konsekwencje spotkania
z Jezusem Chrystusem i przyjmowania Jego Ciała przyniosło szereg negatywnych konsekwencji, które są przez nas
odczuwane na wiele różnych sposobów. Wystarczy w tym
miejscu wspomnieć o zastoju, który obserwujemy na polu
pozyskiwania nowych członków do rozmaitych gremiów,
grup formacyjnych lub charytatywnych w parafiach.
Od strony treściowej eucharystyczna natura życia
chrześcijańskiego obejmuje szerokie spektrum postaw
i zadań, które można zarysować w sposób bardzo ogólny. Obejmuje ona m.in. sprawowanie Eucharystii, która
jest szczytem „działania, przez które Bóg w Chrystusie
uświęca świat, a równocześnie szczytem kultu” (KKK,
n. 1325); stwarza również możliwość jednoczenia się
z Jezusem Chrystusem, rozpoznawania lub ponownego
obudzenia w sobie wiary w przemieniającą moc Eucharystii. Prowadzi też do odkrycia zasady nowego życia,
której nie możemy zachowac jedynie dla siebie.
Misja jest zarówno elementem każdej celebracji Mszy
św., jak i kryterium kształtującym eucharystyczny styl życia.
Papież Franciszek przypomina, że obejmuje ona wysiłki na
rzecz wewnętrznej przemiany oraz odtwarzanie różnych
aspektów ziemskiego życia Chrystusa, aby je następnie
ucieleśnić w konkretnych postawach i wyborach.

Na podst.: K. Piechaczek, „Założenia, cele, tematyka
programu duszpasterskiego dla Kościoła w Polsce pt.
„Posłani w pokoju Chrystusa” na rok 2021/2022”, Katowice 2021

Rozwiązanie quizu o historii papiestwa
Drodzy Czytelnicy! Zwyciężczynią quizu jest p. Iwona Marzyńska, która otrzymuje nagrodę. Gratulujemy
i zapraszamy wszystkich czytelników do uczestnictwa w kolejnych konkursach:-).
Odpowiedzi quizu o historii papiestwa: 1. c) tiara; 2. b) Giovanni Battista Montini; 3. a) Jan XXIII; 4. c) jeziutów; 5. c) Joseph Ratzinger; 6. b) osoba nieprawnie powołana na tron papieski; 7. a) Grzegorz I Wielki;
8. a) 1962; 9. a) Kontytucja o liturgii świętej Sacrosanctum concilium; 10. b) po raz pierwszy w historii soborów
nie użyto ani razu potępiającej formuły anathema sit (niech będzie wyklęty), 11. c) 22; 12. c) Benedykt XV;
13. b) Linus; 14. a) Sylwester II.
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Cztery postacie Adwentu
Perykopy biblijne okresu Adwentu ukazują nam trzy postacie wyraziście obecne w historii zbawienia: Izajasza,
Jana Chrzciciela oraz Matkę Najświętszą.
Najstarsze tradycje liturgiczne wyznaczyły na Adwent lekturę proroka
Izajasza, ponieważ u niego, jak u żadnego innego proroka odnajdujemy echo
wielkiej nadziei i tęsknoty za Mesjaszem, które umacniały naród żydowski
w trudnych i decydujących chwilach
jego historii. I dziś podczas liturgii czytań Adwentu najbardziej wymowne
teksty proroctwa Izajasza stanowią
niezmienne orędzie nadziei dla ludzi
wszystkich czasów. Izajasz jest przedstawicielem sprawiedliwych i znakiem
dla wszystkich, którzy z tęsknotą wyglądają Zbawiciela. Ma on wzbudzić tęsknotę za Panem. Wyrażają ją słowa, które
stały się najbardziej znaną modlitwą
adwentową: „Niebiosa, spuśćcie z góry
rosę, a obłoki niech ześlą z deszczem
Sprawiedliwego; niech się otworzy ziemia i zrodzi Zbawiciela”.
Jan Chrzciciel jest ostatnim prorokiem i skupia – w swojej osobie Prorok Izajasz, Rafael, fresk, ok. 1511–1512
i w swoim słowie – całą przeszłość,
nacechowaną oczekiwaniem,
w tym momencie, w którym ona
znajduje swe wypełnienie. Jego
życie, słowa i osoba są przygotowaniem na przyjście Chrystusa.
Jest wielkim poprzednikiem Jezusa. Bóg uczynił go heroldem
i zwiastunem pierwszego przyjścia Chrystusa Pana; Kościół
czyni zeń herolda i zwiastuna
przybycia łaski. Jak Jan wzywał
naród żydowski do odmiany życia
wołając: „Nawracajcie się, bliskie
jest królestwo Boże”, tak Kościół
czyni dzisiaj to samo w liturgii.
Jan Chrzciciel jest dla nas wzorem
człowieka adwentu, człowieka,
który poprzez nawrócenie i odnowę życia z radosną nadzieją
oczekuje nadejścia Pana.
Kluczową postacią Adwentu,
szczególnie w jego drugiej części,
jest Najświętsza Maryja Panna.
Jej rola w tym okresie roku li- Św. Jan Chrzciciel, Anton Raphael Mengs, ok. 1775

turgicznego jest tak znacząca, jak
w żadnym innym. Wyeksponowanie
Maryi Dziewicy w liturgii adwentowej podyktowane jest Jej niepowtarzalnym udziałem w tajemnicy
wcielenia. Odpowiadając na Boże
wezwanie poczęła w swym łonie
Jezusa i dając Mu swe ciało stała
się Matką Zbawiciela. Za Jej przyzwoleniem Bóg stał się człowiekiem,
kimś bliskim nam, wszedł w naszą
codzienność, podzielił nasz ziemski los. Postać Matki Najświętszej
w tym okresie zostaje jeszcze bardziej podkreślona poprzez uroczystość Niepokalanego Poczęcia, która
obchodzona jest 8 grudnia, a więc
na początku Adwentu. Uroczystość
ta nie tylko, że nie przerywa jedności
tego okresu, ale przeciwnie, stanowi integralną część celebrowanego
misterium. Doskonale wpisuje się
w atmosferę Adwentu i Narodzenia
Pańskiego, łącząc oczekiwanie na
Mesjasza i na powrót Chrystusa w chwale z pełnym podziwu
wspomnieniem Jego Matki.
Maryja Niepokalana ukazuje nam tajemnice Adwentu:
kieruje nas na przyjęcie Pana,
który przychodzi.
Liturgia Adwentu akcentuje postać Maryi Dziewicy
również poprzez specjalną
mszę wotywną, zwaną roratami, odprawianą ku Jej czci.
Nazwa „roraty” pochodzi z języka łacińskiego, od pierwszego słowa antyfony na wejście
Rorate, caeli, de super... Roraty
mają bardzo bogatą tradycję
w Kościele w Polsce, znacznie bogatszą niż w innych
krajach katolickich. Ślady tej
tradycji można spotkać także
w polskiej kulturze religijnej;
w polskiej poezji, malarstwie,
literaturze. Odprawiane daw-

w pierwszym tomie brewiarza
niej we wczesnych godzinach
pozwala stwierdzić, że św. Jóporannych gromadziły licznych
zef jest wspominany w cztewiernych. Były i pozostały narech miejscach. Tymczasem
dal autentycznym i bardzo wyw normalnej rodzinie jest tak,
razistym znakiem wspólnego
że na narodzenie się dziecka
z Maryją Panną oczekiwania na
oczekują z radością oboje roprzyjście Jej Syna. Obecne przedzice, matka i ojciec. Tak było
pisy liturgiczne pozwalają na
bez wątpienia w Rodzinie Nasprawowanie mszy roratniej we
zaretańskiej. Na narodzenie
wszystkich kościołach i kaplicach
Pana Jezusa oczekiwali oboje,
jeden raz w ciągu dnia – z wyMaryja i Święty Józef. Natojątkiem niedziel, uroczystości
miast w klimacie liturgicznei świąt. Jeśli istnieje rzeczywista
go adwentowego oczekiwakonieczność i domaga się tego
nia odnosi się wrażenie, że na
pożytek wiernych, roraty mogą
przyjście Jezusa oczekujemy
być odprawiane wieczorem.
wyłącznie z Maryją, Święty
Wielkim nieobecnym w AdJózef jakby nie istnieje, jakby
wencie, przynajmniej w oficjalgo nie było, jeśli się pojawia
nych tekstach modlitewnych
to sporadycznie, okazjonalnie.
Mszału rzymskiego i Liturgii goPrzez to pomijanie osoby
dzin jest Święty Józef, oblubieniec
Świętego
Józefa adwentowy
Najświętszej Maryi Panny i ziemklimat oczekiwania nie odski ojciec Pana Jezusa. Brak jego
wyraźnej obecności odczuwalny Niepokalane Poczęcie, Bartolome Esteban Murillo, między powiada w pełni atmosferze
oczekiwania nazaretańskiego
jest zwłaszcza w tej drugiej czę- 1660–1665
domu. Aby temu zaniedbaniu
ści Adwentu, która jest przecież
anamnezą, sakramentalnym wspomnieniem, uobecnie- uczynić zadość, należałby częściej „wprowadzać” Święniem oczekiwania na narodzenie się Pana Jezusa całej tego Józefa do tekstów komentarzy i modlitw, formuł
ludzkości, a w szczególności oczekiwania Maryi i Józefa. wezwań modlitwy powszechnej, więcej o nim mówić,
Nikt z nas przecież nie wątpi, że wspólnotą, która najbar- aby w ten sposób bardziej „zaistniał” w świadomości
dziej i z największą radością czekała na narodzenie Syna wiernych i modlitwie Kościoła. Na szczęście pobożność
Bożego była jego ziemska rodzina, do której z woli swojego ludowa wykazuje w tym względzie większą dojrzałość
Ojca Niebieskiego przyszedł: Maryja i Józef. W anamne- i wrażliwość i w pieśniach adwentowych po Maryi wspomina Świętego Józefa dziękując
tycznym przeżywaniu Adwenmu za jego miłość i obecność
tu powinien wybrzmieć pełny,
przy Jezusie.
a przez to prawdziwy skład
Maryja i Święty Józef w Adziemskiej rodziny Jezusa.
wencie
są dla nas najlepszymi
W oparciu o studium ofiwzorami oczekiwania, uczą nas
cjalnych tekstów liturgicznych
postawy oczekiwania, tęsknomożna odnieść wrażenie, że
ty, a także przyjęcia Chrystuw Kościele oczekujemy na
sa oraz Jego łaski. Wpatrzeni
przyjście Pana Jezusa wyłączw Nich uczymy się słuchania
nie z Maryją Panną, bez św. Jósłowa Bożego, przyjmowania
zefa. Formularze mszalne tego
go i życia nim na co dzień. Naokresu nie wymieniają w ogóle
tomiast prorocy Izajasz, Jan
męża Maryi. Nie wspominają
Chrzciciel wzywają do przeo nim ani modlitwy, ani antymiany i doskonalenia życia
fony, ani prefacje adwentowe.
chrześcijańskiego, zjednoczeW całym Mszale rzymskim
nia z Bogiem. Taki powinien
okresu Adwentu nie pada ani
być dla nas Adwent.
raz jego Józef.
Trochę lepiej, ale niewiele
jest o nim w Liturgii godzin.
Krzysztof Konecki,
Szczegółowa analiza tekstów Niepokalane Poczęcie, Bartolome Esteban Murillo, między
„Czas z Chrystusem”,
Adwentu znajdujących się 1660–1665
Włocławek 2014
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Bł. kard. Stefan Wyszyński
– Prymas w trudnych czasach (cz. 3)
W uroczystość Zwiastowania Pańskiego, 25 marca 1946 roku, ks. Stefan Wyszyński wezwany do Poznania, z ust
kard. Augusta Hlonda usłyszał, iż Ojciec Święty Pius XII chce go powołać na biskupa w Lublinie. Wydawało mu
się, że nie nadaje się do tej funkcji. Ale przyjął, ufny w pomoc Maryi, a z każdym rokiem biskupiej posługi coraz
bardziej uświadamiając sobie – jak pisał – co Bóg zdolny jest uczynić z tym, kogo wybiera sobie na narzędzie
wypełnienia swoich planów.
Młody prymas stanął przed wielkimi i nieznanymi
dotąd w historii Kościoła i Polski wyzwaniami. Przede
wszystkim wobec całego systemu komunistycznych
rządów ustanowionych i kontrolowanych przez Związek
Radziecki, z narzuconą przez nie ideologią zakładającą –
i to w niedługim czasie – wyrugowanie wszelkiej formy
religii, a katolickiej w pierwszym rzędzie. Jak pisano tuż
po jego śmierci – stanął przed zdawałoby się nierozwiązalnymi dylematami: jak wypracować status Kościoła
w dyktatorskim państwie totalnej rewolucji, jak bronić się
przed ofensywą ideologii marksistowskiej, a zarazem tak
ułożyć stosunki z nową władzą, aby Kościół mógł istnieć
legalnie i spełniać swą posługę duszpasterską wobec
ludności skołatanej wojną i rewolucją, wykorzenionej,
przeniesionej na nowe ziemie. Jak zachować patriotyzm
wobec państwa, które walczy z religią, a tym samym
odmawia istotnych praw i wolności zdecydowanej większości narodu? W sumie – jak pogodzić wieczną prawdę wiary z okolicznościami historyczno-politycznymi,
w których polskiemu Kościołowi przyszło żyć i działać.
Prymas mając na względzie wykrwawione wojną społeczeństwo i nieprzebierające w sposobach zwalczania
Kościoła władze państwowe, starał się, jak długo pozwalała na to doktryna kościelna, unikać bezpośredniej
konfrontacji z nimi. Podejmował wszystkie możliwości
rozmów z najwyższymi przedstawicielami
władz, z prezydentem włącznie. W imię tej
postawy doprowadził do zawarcia w 1950
roku porozumienia Kościoła z państwem,
chociaż w różnych kręgach uważano, iż władze cywilne zbyt wiele przez nie wymusiły.
Taki sposób postępowania przy obejmującym niemal całą ludność kraju związaniu
z Kościołem katolickim, jak to dzisiaj widać,
mimo wszystko sprawiał, że polskie władze komunistyczne nie zdołały wprowadzić
tak drastycznych posunięć jak uczyniono
to w innych krajach tzw. demokracji ludowej. Prymas Wyszyński upominał się
o przestrzeganie praw ludzi wierzących,
o swobodę dla działalności Kościoła, o nieingerowanie w decyzje władz kościelnych,
o uwolnienie niesłusznie skazanych. Im

wyraziściej ukazywał bezprawie władz, tym dalej posuwały się one w swoim bezprawiu, zdając sobie sprawę,
iż – nawet prześladowany – Kościół katolicki pod wodzą
prymasa Wyszyńskiego nie zaakceptuje ani tym bardziej
nie będzie współpracował z wrogą religii ideologią.
Granicą, której – bez względu na konsekwencje –
postanowił nie przekroczyć cały Episkopat z Prymasem
na czele, było wprowadzenie w lutym 1953 roku dekretu,
na mocy którego to władze świeckie, a dokładnie – ich
pion wyznaniowy miały decydować o tym, który ksiądz
może lub nie może pełnić funkcji kościelnych. Od urzędników, z definicji wrogich Kościołowi, miało zależeć co
kapłanowi wolno powiedzieć na ambonie, podczas katechizacji i czy w ogóle będzie mógł sprawować sakramenty. Działania władz, których Kościół nie może akceptować
i racje sprzeciwu wobec wspomnianego dekretu zostały
zawarte w Memoriale Episkopatu z 8 maja 1953 roku,
a ich kwintesencją był fragment …gdy postawiono nas
wobec alternatywy: albo poddania jurysdykcji kościelnej
jako narzędzia władzy, albo osobista ofiara, wahać się nie
będziemy. Pójdziemy za głosem apostolskiego naszego
powołania i kapłańskiego sumienia. Idąc z wewnętrznym
pokojem i świadomością, że do prześladowania nie daliśmy powodu, że cierpienie staje się naszym udziałem
nie za co innego, lecz tylko za sprawę Chrystusa i Chry-

stusowego Kościoła. Rzeczy Bożych na ołtarzach Cezara składać nam nie wolno.
NON POSSUMUS. (NIE MOŻEMY).
Jakby już wiedział, co go czeka. Miało
spełnić się to, co na łożu śmierci, w 1938
roku, zapowiedział mu jego przewodnik
duchowy, ks. Bogdański. Zaświadczył o tym
w jednym z przemówień prymasowskich:
Czytał po prostu w moim przyszłym życiu. Wszystko, co mnie spotyka dziś, już
wtedy mi przepowiedział. Skąd wiedział,
to była jego tajemnica. Przyszli po niego
nocą, 25 września 1953 roku. Kiedy kończyło się święto patrona Warszawy, bł.
Ładysława. Nie odważyli się jednak uczynić tego jawnie, w biały dzień. Tej nocy
rozpoczęła się ponadtrzyletnia izolacja
Prymasa. Przewozili z miejsca na miejsce
– z miejsca pierwszego okresu odosobnienia, klasztoru w Rywałdzie na Pomorzu do klasztoru
w Stoczku Warmińskim. Stamtąd, na drugi kraniec Polski,
do Prudnika na Opolszczyźnie. A potem pod wschodnią
granicę, do Komańczy k. Sanoka. Przeliczyli się pomysłodawcy i pilnujący izolacji Prymasa. Liczyli, że złamią Kościół
i Prymasa. Owszem, aresztowaniem sprawili, że Kościół,
jak w czasach apostolskich, padł na kolana. W modlitwie.
I sam Prymas, dzięki tej i swojej modlitwie, przekuł czas
uwięzienia na czas przygotowania strategii duszpasterskiej na lata i sprawy, które przed Kościołem w Polsce
zaledwie się rysowały. Właśnie wtedy dojrzała w nim
wizja przygotowania Narodu do tysiąclecia chrztu Polski,
niejako pod matczynym wzrokiem Maryi Jasnogórskiej,
która w kopii obrazu jasnogórskiego miała nawiedzać
po kolei wszystkie parafie w kraju. Analogia z sytuacją
sprzed trzystu lat, w czasie tzw. potopu szwedzkiego
i złożone wtedy śluby króla Jana Kazimierza zawierza-

jące Maryi przyszłość ojczyzny, podsunęła wizję ślubów
jasnogórskich. I chociaż nadal nie mógł przewodniczyć uroczystościom jasnogórskim, to przygotowane przez niego
odnowione śluby przed obliczem Królowej Polski 26 sierpnia 1956 roku złożyło milion wiernych. Przygotowaniem
do przeżywania milenium chrztu stała się rozpisana przez
Prymasa na poszczególne lata Nowenna. Hasła kolejnych
lat skupiały troskę duszpasterską na sprawach, których
podjęcie miało ożywić umęczonego komunizmem ducha
chrześcijańskiego w narodzie. Zamknięty w otoczonych
uzbrojonymi funkcjonariuszami miejscach izolacji mimo
wszystko pełnił nadal duchową pieczę w Kościele polskim.
Niezawodna Opatrzność sprawiła, że uwolniony został
akurat w takim momencie, kiedy trzeba było już zaczynać
dziewięcioletnie przygotowanie do milenijnej rocznicy.
A uwolniony został bezpośrednio po tym, kiedy stutysięczny tłum zwołany dla poparcia nowego kierownictwa
PZPR na plac przed Pałacem Kultury, zaczął
skandować jego nazwisko. Przedstawiciele
najwyższego gremium partyjnego – tej
samej partii, która trzy lata wcześniej zadecydowała o jego aresztowaniu, teraz
pojechali do Komańczy prosić, tak – prosić,
aby Prymas jak najszybciej wrócił do Warszawy dla uspokojenia społeczeństwa.
Wrócił 28 października 1956 roku i na tyle
uspokoiło to społeczeństwo, że nie polała
się krew, jak w tych samych dniach stało
się na Węgrzech.
W 1957 roku mógł osobiście zainaugurować Nowennę przed Milenium. Stała się
ona, w połączeniu z nawiedzeniem kopii
obrazu jasnogórskiego, mimo wszelkich
trudności i niedoskonałości praktycznego ich wypełnienia, przeoraniem sumień
ogromnej części społeczeństwa. W tym sa-
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mym czasie, w jakby proroczym, chociaż wtedy brzmiącym
nieprawdopodobnie przekonaniu, wyraził się, że koniec
komunizmu zacznie się w Polsce, gdy ona się uchrześcijani. Ale to, czego ponownie zaczął doświadczać, zdawało
się nie dawać nawet zapowiedzi rychłego spełnienia tej
nadziei. Nie dane mu było kosztować zbyt długo spokoju.
„Nowe”, ale ideologicznie takie same władze, po chwilowym wyciszeniu się, zaczęły kontynuować politykę
walki z Kościołem. Co prawda nie wróciły do praktyki
wsadzania kapłanów i działaczy katolickich do więzień
czy wymierzania im kary śmierci, ale wszystkie inne sposoby
miały prowadzić do tego samego – aby wiara w Boga obumarła. Na powrót zaczęto usuwać
religię ze szkół, pod byle pretekstem zamykano szkoły katolickie, usuwano personel zakonny
ze szpitali, zabierano gmachy
kościelne, rozbijano inicjatywy
duszpasterskie, jak na przykład
likwidując ruch trzeźwościowy prowadzony owocnie przez
ks. Franciszka Blachnickiego.
Prowokowano konflikty prowadzące do napięć w parafiach, diecezjach, a nawet przy
użyciu służb bezpieczeństwa
próbowano zdyskredytować
Prymasa Wyszyńskiego wśród
biskupów z całego świata zebranych na obradach Soboru

Watykańskiego II. Wszystko po to, aby w aktualnym stadium walki z Kościołem sprawy religijne wyeliminować
ze sfery publicznej. Kiedy zatem Episkopat Polski w 1965
roku zapraszając ówczesnego papieża Pawła VI i biskupów
innych krajów na uroczystości milenijne, użył w liście
do niemieckiego episkopatu zwrotu o wzajemnym przebaczeniu win, władze państwowe wydały totalną wojnę
Kościołowi, a nade wszystko, samemu Prymasowi. Nie
zgodzono się na obecność papieża na uroczystościach
milenijnych. Prymasa oskarżano niemal o zdradę narodu
i państwa, odmawiano mu prawa wypowiadania się
w imieniu społeczności katolickiej, odebrano mu prawo
wyjazdu za granicę, mimo iż jako kardynał posiadał paszport dyplomatyczny. Podejmowano próby zamknięcia
niektórych seminariów, na instytucje kościelne nakładano
drastycznie wysokie podatki, podejmowano działania
zmierzające do kontrolowania treści wykładów w seminariach duchownych. Ale szczególnie bolesnym ciosem,
poniekąd też wymierzonym i osobiście w Prymasa, było
zabranie przez siły milicyjne kopii obrazu jasnogórskiego
nawiedzającego w roku milenijnym 1966 stolice biskupie
poszczególnych diecezji. Obraz nawiedzenia przewieziony
został na Jasną Górę, skąd nie wolno było go zabrać pod
groźbą likwidacji seminariów duchownych. Wokół klasztoru rozstawione były posterunki milicyjne, a samochody
wyjeżdżające z niego, także samochód Prymasa, rewidowane. Stan taki trwał do 1972 roku, kiedy to kapłan diecezji
sandomierskiej, w której miało się zacząć nawiedzenie,
uprzedziwszy o tym Prymasa, wspólnie z dwoma siostrami
zakonnymi wywiózł obraz z Jasnej Góry. Od inauguracji
nawiedzenia w tej diecezji kopia obrazu jasnogórskiego
nadal nawiedza – obecnie po raz wtóry – diecezje polskie.
Prymasowskiej idei dziękczynienia za tysiąclecie chrztu

Polski władze państwowe przeciwstawiły ogólnopolską
akcję zbudowania „Tysiąc szkół na tysiąclecie państwa
polskiego”, starając się w ten sposób zafałszować prawdę
historyczną, iż państwo powstało dzięki chrześcijaństwu,
jednocześnie przeciwstawiając wiarę religijną – oświacie.
Czytelnym znakiem tych intencji były każdorazowe masowe – poprzez wymuszanie obecności zwłaszcza dzieci
i młodzieży – imprezy sportowe, artystyczne w miejscach,
gdzie akurat odbywały się religijne uroczystości milenijne.
Wobec tych działań antykościelnych, a niektórych
wprost wymierzonych w Prymasa – jak chociażby sfałszowanie pierwotnego wydania kazań wygłaszanych
w latach siedemdziesiątych w stołecznym kościele
Świętego Krzyża – kard. Wyszyński zachowywał, pewny nadprzyrodzonego wsparcia dzięki Maryi, na którą
wszystko postawił, niewzruszony spokój. A czując się
stale zobowiązanym, pozornie przypadkowym, zdarzeniem z końcowego okresu Powstania Warszawskiego,
kiedy to wiatr znad płonącej stolicy przywiał w okolice
jego pobytu nadpaloną kartkę, z której można było
odczytać tylko dwa wyrazy Będziesz miłował, nigdy
nie wyrażał się źle o swoich krzywdzicielach ze sfer
władzy państwowej. Nawet jeśli oni, jak na przykład
pierwszy sekretarz PZPR Władysław Gomułka publicznie, na wiecu w Poznaniu, nazywał kardynała człowiekiem o ograniczonym umyśle i przypisywał mu brak
patriotyzmu. Co więcej, w każdej sytuacji kryzysowej
państwa, starał się pomagać w łagodzeniu radykalnych
nastrojów. Tak było w 1956 roku, tak było w grudniu
1970 roku, gdy władze krwawo rozprawiły się ze społeczeństwem Wybrzeża, w 1976 roku gdy wstawiał się
za represjonowanymi robotnikami, wreszcie w roku
1980, gdy nad domaganiem się praworządności wisiał
stale groźny cień zbrojnej interwencji ze strony Układu
Warszawskiego. Inna sprawa, że ilekroć tamta władza
zapętliła się w relacjach ze społeczeństwem, tylekroć
sama prosiła – jeśli nie wprost to pośrednio – o pomoc
mediacyjną czy też wręcz odwoływała się do dobrej woli
wierzących. Sam Prymas, nie czekając na katastrofy
społeczne czy gospodarcze, spowodowane zadufaniem,
niekompetencją czy wręcz złą wolą władz politycznych, uprzedzająco ostrzegał i postulował odrzucenie
błędnych decyzji. Tak było, gdy występując przeciwko
prawnej dopuszczalności aborcji, przestrzegał przed zapaścią demograficzną Polski. W latach sześćdziesiątych,
wyrażając się z uznaniem o rodzinach wielodzietnych
ostrzegał, że w XXI wieku Polsce nastąpi kryzys dzietności i kryzys demograficzny. Co właśnie się dzieje.
Ostrzegał, że błędy ekonomiczne – na przykład, eksport przymusowy w ramach wspólnoty socjalistycznej,
niewspieranie rolnictwa – będą mściły się na kondycji
państwa i narodu. Z biegiem lat okazało się, że tak szkalowany za milenijną propozycję pojednania z Niemcami,
tym aktem stworzył klimat do uregulowania istotnych
spraw europejskich, jak na przykład ostateczne uzna-

nie granic polskich na Odrze i Nysie, uporządkowanie
statusu Ziem Zachodnich.
Opatrzność pozwoliła mu doczekać przedsmaku spełnienia nadziei wyrażonej w 1957 roku. Przełom moralny
i polityczny 1980 roku, jak potwierdziły to wydarzenia
lat późniejszych, był początkiem końca zniewalającego
panowania ateistycznego komunizmu. Idee i wizje związków zawodowych opartych na wartościach chrześcijańskich, a tym samym tworzenie społecznego klimatu dla
związków chrześcijańskich, którym patronował od lat
przedwojennych, zaczęły stawać się rzeczywistością.
„Nagrodą” za jego troskę o wierność Bogu Kościoła polskiego był pontyfikat papieża w nim ukształtowanego.
Doczekał się ogromnego wzrostu autorytetu Kościoła, objawionego tak wyraźnie w wydarzeniach lat 1980–1981.
Zmarł 28 maja 1981 r. w Warszawie.
W osobie kard. Stefana Wyszyńskiego, jak napisano,
głęboka wiara złączyła się z talentem politycznym, odwaga
i bezkompromisowość moralna z pełną odpowiedzialności
rozwagą, śmiałość decyzji z ostrożnością. Dlatego pokolenie, za czasów którego przewodził Kościołowi w Polsce,
a duchowo i Polsce, złożyło u jego trumny wieniec z napisem „Niekoronowanemu Królowi Polski – Rodacy”.

ks. dr Antoni Poniński,
Kalendarz Rolników 2021, Włocławek 2020
fot. Archiwum WDR, Instytut Prymasowski
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Test ze znajomości tekstów kolęd
Kochani. Zapraszamy do wzięcia udziału w kolejnym quizie. Poprawne odpowiedzi należy zapisać na przygotowanej karcie odpowiedzi i dostarczyć do kancelarii parafialnej (można wrzucać do skrzynki pocztowej lub wręczyć
osobiście) lub zakrystii do 20 grudnia br. Wśród autorów poprawnie wypełnionych kuponów zostanie wylosowany
zwycięzca, na którego czeka nagroda. Zapraszamy do zabawy!

1. Jezus malusieńki, leży wśród stajenki, płacze
z zimna, nie dała Mu Matula?
a) pelerynki; b) sukienki; c) kołderki

10. Mówią do pasterzy, którzy trzód swych strzegli, aby .... czem prędzej pobiegli
a) do Syjonu; b) do Jerycho; c) do Betlejem

2. Przybieżeli do Betlejem...
a) aniołowie; b) kapłani; c) pasterze

11. Dzieciątko się narodziło, Wszystek świat...
a) pogodziło; b) uweseliło; c) powaliło

3. Tryumfy Króla niebieskiego...
a) wkroczyły z domu niebieskiego; b) zstąpiły
z nieba wysokiego; c) spadały z domu bogatego

12. Gdy śliczna Panna Syna ...
a) nakarmiła; b) kołysała; c) pobawiła

4. Wśród nocnej ciszy głos się rozchodzi: wstańcie,
pasterze:
a) bo ogień płonie; b) Król już nadchodzi; c) Bóg
się wam rodzi!

13. Lulajże, Jezuniu, moja...
a) perełko; b) dziecinko; c) gwiazdeczko
14. O gwiazdo ..., zaświeć na niebie mym!
a) jeruzalemska; b) betlejemska V; c) izraelska

5. Z narodzenia Pana dzień dziś...
a) gorący; b) wesoły; c) majowy
6. Anioł pasterzom mówił: Chrystus się wam narodził. W Betlejem, nie bardzo... mieście
a) znanym; b) podłym; c) dalekim

kalendarz liturgiczny
1 niedziela Adwentu – 28 XI
Czytanie I (Jr 33, 14–16)
Naród Wybrany znajduje się w dramatycznej sytuacji.
Główny ośrodek kultu jest zniszczony, a król Sedecjasz
przebywa na wygnaniu. Cały naród domaga się wymierzenia oczekiwanej sprawiedliwości wobec wrogów,
napastników i ciemięzców. Z pociechą i nadzieją przychodzi orędzie Proroka Jeremiasza, przekazujące pełne
otuchy słowa Pana. Zapowiada, że już niebawem wzbudzi
swojemu ludowi „potomka sprawiedliwego”. Wreszcie
zostanie wymierzona sprawiedliwość! Tylko czy jest
ona tożsama z karą wobec napastników? Prawo i sprawiedliwość będą polegać przede wszystkim na obronie
uciśnionych i ubogich – najbardziej pokrzywdzonej części
Narodu Wybranego. Tak rozumiane prawo i sprawiedliwość są podstawą do osiągnięcia zbawienia, ponieważ
„Pan naszą sprawiedliwością”. Warto zastanowić się, po
której stronie znajduję się ja: czy jestem tym, który uciska,
czy tym, który pomaga i okazuje miłosierdzie? Niech
wszystkie moje wybory i zachowania będą przyczyną
do dostąpienia zbawienia, kiedy Pan będzie wymierzał
sprawiedliwość względem nas.

7.Bóg się rodzi, moc truchleje, Pan niebiosów...
a) rozpoznany; b) pogrążony; c) obnażony
8. Cicha noc, święta noc, pokój niesie ... wszem
a) ludziom; b) braciom; c) ludom
9. Do szopy, hej, pasterze, do szopy, bo tam...
a) miód; b) król; c) cud

Karta odpowiedzi – Test ze znajomości tekstów kolęd
1. .........................................
2. ...........................................
3. .........................................
4. ...........................................
5. ...........................................
6. ...........................................
7. ...........................................

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

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

Sąd Ostateczny, Hans Memling, między 1466–1473

Czytanie II (1 Tes 3, 12 – 4, 2)
Wspólnota Tesaloniczan, do której zwraca się św. Paweł
Apostoł, z niecierpliwością czeka na paruzję – ponowne
przyjście Chrystusa na ziemię. Wówczas ma On dokonać sądu ostatecznego i wymierzenia sprawiedliwości.
Św. Paweł podaje przepis na to, co robić, aby dobrze
przygotować się do tego wydarzenia i stawać się „coraz
doskonalszymi”. Chodzi tutaj o rozwijanie i pogłębianie
wzajemnej miłości oraz o troskę o osobistą świętość.
Okazuje się, że okazywanie sobie nawzajem dobroci,
życzliwości, miłosierdzia, pomocy to jedna z dróg prowadzących do świętości. Druga to troska o doskonałość
moralną, w czego osiągnięciu pomaga posłuszeństwo
Bogu. To wszystko ma się przyczynić do pełnego radości
spotkania z Chrystusem, gdy przyjdzie.

Ewangelia (Łk 21, 25–28.34–36)
Ewangelista Łukasz przytacza nam, wydawałoby się,
przerażającą mowę Chrystusa do swoich uczniów. Czy jej
celem jest wzbudzenie strachu i paniki wśród jej adresatów, a także wśród nas? Faktem jest, że z utęsknieniem
oczekujemy na ponowne przyjście Jezusa, a także, że będzie to dzień sądu ostatecznego. Jednakże, nie powinien
on wywoływać w nas przerażenia, ale raczej motywować
i mobilizować do bycia przygotowanym, do nieustannej
poprawy. Wiemy doskonale, iż wszystko przemija. Świat,
w którym żyjemy i jaki znamy, nie będzie wieczny. Dlatego
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za pomocą zjawisk natury – kataklizmów wywołujących
cierpienie – zostaje nam przybliżony czas ostateczny.
Wszystkie znaki na niebie i na ziemi, które będą towarzyszyły temu wydarzeniu, mają za zadanie przedstawić
Boga jako Pana całej natury. Toteż nie powinniśmy kulić
się w strachu, ale być czujnymi, „podnieść głowy” i patrzeć z nadzieją na nadchodzące zbawienie. Dzisiejsza
perykopa jest dla nas przestrogą, aby naszego życia tu
i teraz wraz ze wszystkimi jego dobrami materialnymi
nie uważać za najważniejsze i jedyne. Naszym zadaniem
jest raczej trwanie w czujności i ciągłe zadawanie sobie
pytania: czy moje życie jest oczekiwaniem i przygotowywaniem się na dzień sądu? Czy żyję jak na dziecko Boże
przystało? Czy podnoszę głowę, bo ufam, że dostąpię
życia wiecznego w chwale? Jeśli odpowiedź na te pytania
jest negatywna, trzeba się pospieszyć i zacząć działać,
aby móc „uniknąć tego wszystkiego, co ma nastąpić,
i stanąć przed Synem Człowieczym”.

2 niedziela Adwentu – 5 XII
Czytanie I (Ba 5, 1–9)
„Złóż Jeruzalem, szatę smutku i utrapienia
swego, a przywdziej wspaniałe szaty chwały,
dane ci na zawsze przez Pana. Oblecz się
płaszczem sprawiedliwości, pochodzącej od
Boga... Z radością bowiem Bóg poprowadzi
Izraela do światła swej chwały z właściwą
sobie sprawiedliwością i miłosierdziem” (Ba
5, 1–2. 9), Baruch prorok językiem poetyckim
wzywa Jerozolimę, zniszczoną i opuszczoną
wskutek wygnania jej synów, do radości, albowiem zbliża się dzień odkupienia i powróci
do niej lud przyprowadzony przez samego
Boga. Jerozolima jest figurą Kościoła. Również on cierpi wskutek oddalenia się i zguby
tylu swoich synów, a więc i on w Adwencie
jest wezwany, aby ożywił nadzieję ufając
Zbawicielowi, który przez coroczne święto Bożego Narodzenia odnawia mistycznie
swoje przyjście, by zbawić go z całym jego
ludem. Grzech oddala ludzi od Boga i od
Kościoła. Drogę powrotu przygotował sam
Bóg przez wcielenie swego Jednorodzonego.
W Adwencie zaś cały nowy lud Boży wyrusza
Mu naprzeciw.

Czytanie II (Flp 1, 4–6.8–11)
Nawrócenie osobiste nakłada również obowiązek pracy dla dobra braci i wspólnoty. To
jest wniosek wypływający z drugiego czytania.
Św. Paweł raduje się wraz z Filipianami z ich
udziału w szerzeniu Ewangelii i modli się o to,

aby miłość ich doskonaliła się coraz bardziej i aby stali się
„czyści i bez zarzutu na dzień Chrystusa, napełnieni plonem
sprawiedliwości” (Flp 1, 10–11). Eschatologiczna perspektywa występuje w tych wierszach zgodnie z duchem Adwentu i jest nowym wezwaniem do szybkiego nawrócenia
siebie i innych, aby dokonało się „do dnia Chrystusa Jezusa”
(tamże 6). Trzeba jednak pamiętać, że zbawienie własne
i innych jest raczej dziełem Boga niż dziełem człowieka.
Człowiek powinien z oddaniem współpracować, lecz to sam
Bóg inicjuje i doprowadza do końca tak wielkie dobro. Tylko
z pomocą łaski człowiek może być „napełniony plonem
sprawiedliwości” na dzień ostateczny, bo sprawiedliwość,
czyli świętość, nabywa się tylko „przez Jezusa Chrystusa”
Otwierając się z pokorą i ufnością na Jego uświęcające
działanie.

Ewangelia (Łk 3, 1–6)
Prorocy mówili o drodze, jaką należałoby przeprowadzić przez pustynię, aby ułatwić powrót wygnańcom.
Lecz kiedy Jan Chrzciciel podejmuje ich przepowiadanie i jawi się na brzegu Jordanu jako „głos wołającego
na pustyni: Przygotujcie drogę Panu, prostujcie Jemu
ścieżki” (Łk 3, 4), nie zachęca już do zbudowania drogi
materialnej, lecz do przygotowania serc i przyjęcia Me-

sjasza, który już przyszedł i ma rozpocząć swoją działalność. Dlatego Jan obchodził okolice „i głosił chrzest
nawrócenia na odpuszczenie grzechów”. Nawrócić się,
to znaczy oczyścić się z grzechu, wyprostować krzywizny
serca i umysłu, wypełnić doliny niestałości i kaprysu,
obalić dążenia pychy, zwyciężyć opory egoizmu, wygładzić szorstkości w obcowaniu z bliźnim, jednym słowem,
uczynić życie własne prostą drogą do Boga, bez wybojów
i kompromisów. Programu tego nie da się wyczerpać
w Adwencie, lecz podczas każdego Adwentu należy go
wypełniać w nowy i głębszy sposób, by przygotować się
na przyjście Zbawiciela, W ten sposób „wszyscy ludzie
ujrzą zbawienie Boże”

3 niedziela Adwentu – 12 XII
Czytanie I (So 3, 14–17)
Wobec zbliżającego się Bożego Narodzenia liturgia
wzywa nas do radości z powodu wielkiego wydarzenia
zbawczego, które niedługo będzie obchodzić, nie przestając równocześnie nawoływać do nawrócenia. O radości
mówią dwa pierwsze czytania. „Wyśpiewuj, Córo Syjońska!
Podnieś radosny okrzyk, Izraelu! Ciesz się i wesel z całego
serca, Córo Jeruzalem!” (So 3, 14). Powodem tak wielkiej
radości jest nie tylko odnowienie Jerozolimy, lecz mesjańska obietnica, która daje zakosztować prorokowi obecności
Boga wśród swojego ludu: „Owego dnia powiedzą... Pan,
twój Bóg, pośród ciebie; On Mocarz i Zbawiciel” „Ów dzień”
tak radosny będzie dniem narodzenia Jezusa w Betlejem.
Wówczas Pan będzie obecny na świecie w sposób realny,
stając się człowiekiem między ludźmi, aby być Zbawicie-

lem wszystkich. Jeśli Jerozolima radowała się oczekując
„owego dnia”, Kościół każdego roku wspomina go z radością o wiele większą.

Czytanie II (Flp 4, 4–7)
„Radujcie się zawsze w Panu; jeszcze raz powtarzam:
radujcie się!... Pan jest blisko!” (Flp 4, 4–5). Blisko, ponieważ już przyszedł, blisko, bo powróci; blisko, bo temu, kto
Go szuka z miłością, z okazji każdego Bożego Narodzenia
przynosi nową łaskę, aby mógł odkryć Pana i zjednoczyć
się z Nim na nowo i jeszcze ściślej. Św. Paweł, jako przygotowanie na przyjście Pana, razem z radością zaleca
dobroć: „Niech będzie znana wszystkim ludziom wasza
wyrozumiała łagodność”

Ewangelia (Łk 3, 10–18)
Ewangelia poprzez przepowiadanie Jana Chrzciciela przygotowujące ludzi na przyjście Mesjasza. „Cóż
więc mamy czynić?” (Łk 3, 10), pytały go tłumy, które
się schodziły, by go słuchać. A on odpowiadał: „Kto ma
dwie suknie, niech jedną da temu, który nie ma; a kto
ma żywność, niech tak samo czyni” Miłość ku bliźniemu
złączona z miłością ku Bogu jest punktem centralnym
nawrócenia. Człowiek egoista, zatroskany tylko o swoje
sprawy, musi zmienić swoje nastawienie i zwrócić się ku
potrzebom i dobru braci. Również celnikom i żołnierzom,
którzy go pytali, Jan stawiał program sprawiedliwości
i miłości: nie pobierać więcej ponad to, co się należy, nie
znęcać się, nie uciskać bliźniego, poprzestawać na swojej
zapłacie. Chrzciciel nie żądał wielkich czynów, lecz miłości
bliźniego, objawiającej się konkretną wielkodusznością
względem potrzebujących i uczciwością w wykonywaniu
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własnego zawodu. To był wstęp do przykazania miłości,
na które Jezus miał położyć tak wielki nacisk. Wystarczy
stanąć całym sercem na tej drodze, by przygotować się
godnie na Boże Narodzenie

4 niedziela Adwentu – 19 XII
Czytanie I (Mi 5, 1–4a)
Bóg daje proroków na czasy niełatwe, kiedy ludzie
przestają sami z siebie rozróżniać, co jest słuszne, i potrzebują mocniejszego napomnienia. Nie inaczej było
z Micheaszem. Nad
Judą zawisło w tym
czasie zewnętrzne
niebezpieczeństwo
ze strony Asyrii,
a kryzys wewnętrzny
spowodowany był
przez niesprawiedliwość społeczną,
niszczące moralność
kulty pogańskie, korupcję sędziów, oraz
niewierność kapłanów i proroków, którzy zamiast mówić
ludziom prawdę
głosili to, co tamci
chcieli usłyszeć. Te
„strukturalne” grzechy prowadziły ku
nieuchronnej społeczno-politycznej
katastrofie . Wraz ze
słowem proroczym
Bóg zsyłał znaki –
konkretne fakty. Na
oczach mieszkańców Judy padło sąsiednie królestwo
Izraela, dwadzieścia
lat później nastąpiło oblężenie samej
Jerozolimy. Czy ludzie przyjmą Boże ostrzeżenie i się
nawrócą? Krótkie zdanie mówiące o tym, że „Pan wyda
ich aż do czasu” streszcza w sobie długi czas oczekiwania,
aż Niewiasta urodzi nowego Króla, który przyjdzie na
świat – jak Dawid ‑ w małym Betlejem.

Czytanie II (Hbr 10, 5–10)
List do Hebrajczyków pragnie wykazać, że dzieło
Chrystusa, Jego śmierć i zmartwychwstanie nieodwra-

calnie przenoszą w przeszłość kult oparty na ofiarach
składanych w świątyni. Jedyna i niepowtarzalna ofiara
Chrystusa zajęła miejsce wszelkich ofiar, dzięki którym
człowiek zdobywał poczucie oczyszczenia ze swoich
przewin i miał dostęp do łaskawości Boga. Chrystus
odsłania oblicze Boga, który nie znajduje upodobania
w ofiarach, ale w dziełach Jego woli.? Właśnie, lepsze jest
posłuszeństwo od ofiary, uległość - od tłuszczu baranów”.
Jednak zastąpienie ofiar z tłuszczu baranów pełnieniem
woli Ojca potrzebowało wielu stuleci. Dopiero Syn Boży
w swoim ciele dokonał tego kroku ku autentycznej świętości.

Ewangelia
(Łk 1, 39–45)
Co najmniej dwa
wielkie wnioski praktyczne wypływają
dla nas z dzisiejszej
Ewangelii: po pierwsze, po to Maryja fizycznie nosiła w sobie i urodziła Syna
Bożego, ażeby każdy
z nas mógł Go nosić
w sobie duchowo.
Przecież to do nas
odnoszą się tamte
niezapomniane słowa Pan Jezusa z Apokalipsy: „Oto stoję
u drzwi i kołaczę. Jeśli kto posłyszy mój
głos i drzwi otworzy,
wejdę do niego i będę
z nim wieczerzał, a on
ze Mną” (3, 20). Przecież to dzięki temu,
że Maryja urodziła
nam Jezusa, możemy słuchać Jego nauki, karmić się Jego
Ciałem, naśladować
Go w niesieniu krzyża
i uczestniczyć w Jego
zmartwychwstaniu.
Święta Bożego Narodzenia rok rocznie stawiają nas
przed pytaniem: czy również ja, czy również moi bliscy
otwieramy Jezusowi drzwi naszych serc? I drugi wniosek
praktyczny z dzisiejszej Ewangelii: pierwszą rzeczą, jaką
zrobiła Maryja, kiedy zaczął w niej przebywać Syn Boży,
było pójście do Elżbiety z posługą miłosierdzia. To jest
bardzo ważne kryterium, po którym można poznać, że
w moim wnętrzu noszę Jezusa – czy staram się zauważać
tych ludzi, którzy potrzebują mojej pomocy?

Z życia parafii
24–30.10 – Peregrynacja obrazu
Matki Bożej Solidarności

Gościliśmy w naszej parafii obraz Matki Bożej Solidarności Robotników, kopię Krzyża Nowohuckiego i relikwie
bł. ks. Jerzego Popiełuszki. Znaki te przemierzają parafie,
w których w szczególny sposób pragną się zgromadzić na
wspólnej modlitwie ludzie wszelkiej pracy. Peregrynacja
obrazu Matki Bożej Robotników Solidarności jest tradycją
NSZZ „Solidarność”. Obraz i jego peregrynacja związane
są z Ogólnopolską Pielgrzymką Ludzi Pracy na Jasną Górę,
która odbywa się co roku w trzecią sobotę i niedzielę
września. Po raz pierwszy została ona zorganizowana
w 1983 roku przez ks. Jerzego Popiełuszkę dla robotników
Huty Warszawa. Każdego roku podczas Mszy św. na Jasnej
Górze ikonę przejmuje region, który będzie organizatorem
Pielgrzymki Ludzi Pracy w kolejnym roku . Tym razem jest
to Region Toruńsko-Włocławski.

01.11 – Uroczystość Wszystkich
Świętych

W Uroczystość Wszystkich Świętych w bazylice katedralnej zgromadzili się wierni parafianie, aby wspólnie
celebrować Eucharystię, której przewodniczył Pasterz
diecezji. Podczas Eucharystii bp Wętkowski wygłosił homilię, w której powiedział między innymi: „Stajemy nad
grobami naszych przodków, ale wchodzimy w przestrzeń,
gdzie królują Wszyscy Święci”. Ksiądz Biskup mówił także
o tym, abyśmy w naszym życiu codziennym rozbudzili
pragnienie bycia świętym.
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02.11 – Modlitwa za wiernych

07.11 – 82 rocznica aresztowania

11.11 – 103. rocznica odzyskania

11.11 – Koncert z okazji Obchodów

2 listopada we Wspomnienie Wszystkich Wiernych
Zmarłych w bazylice katedralnej ksiądz biskup Krzysztof
Wętkowski przewodniczył Eucharystii, na której zgromadzili się: pracownicy kurii diecezjalnej, prezbiterzy z parafii
włocławskich i okolic, siostry zakonne oraz wierni naszej
wspólnoty parafialnej. Pasterz naszej diecezji w słowie
skierowanym do duszpasterzy i wiernych mówił o wyjątkowym charakterze dnia zadusznego. Wskazywał na
potrzebę pamięci o tych, których już nie ma pośród nas,
podkreślając znaczenie wspólnej modlitwy. Po zakończonej celebracji Ksiądz Biskup nawiedził katedralną kryptę,
aby modlić się za swoich poprzedników na włocławskiej
katedrze.

7 listopada 1939 roku gestapo wtargnęło do seminarium we Włocławku zabierając z niego alumnów, księzy
profesorów oraz rektora. Pojmali także biskupa Michała
Kozala oraz przedstawicieli inteligencji naszego miasta,
a w tym przede wszystkim nauczycieli, by umieścić ich
w więzieniu. W 82. rocznicę tego wydarzenia ksiądz biskup
Krzysztof Wętkowski przewodniczył Eucharystii, modląc
się za tragicznie zmarłych więźniów obozów koncentracyjnych. Wśród błogosławionych męczenników II wojny
światowej związanych z diecezją włocławską znajdują się
m.in.: biskup Michał Kozal – patronem naszego miasta,
ksiądz Henryk Kaczorowski – rektor WSD we Włocławku
oraz Tadeusz Dulny i Bronisław Kostkowski – alumni włocławskiego seminarium. Po zakończonej celebracji ksiądz
biskup Krzysztof Wętkowski wraz z wiernymi uczestniczącymi we Mszy Świętej udał się w procesji przed tablicę
upamiętniającą aresztowanie, gdzie złożono kwiaty i odśpiewano hymn „Boże coś Polskę”.

11 listopada br. obchodziliśmy 103. rocznicę odzyskania
niepodległości. Polska po 123 latach wróciła na mapy
świata. Tego dnia zgromadziliśmy się we włocławskiej
bazylice katedralnej, aby dziękować Bogu za życie w wolnym kraju bez ucisków i represji ze strony wroga. Mszy
Świętej przewodniczył ksiądz biskup Krzysztof Wętkowski.
Wygłosił także homilię podkreślając, że również cierpienie,
krzyż codziennego życia, jakim bywa praca, rodzina jest
częścią królestwa Bożego. Na Mszy św. licznie zgromadzili
się księża z Włocławka i okolic, siostry zakonne, wierni
naszej parafii oraz poczty sztandarowe i parlamentarzyści. Przy obchodach takich uroczystości nie wolno nam
zapominać, że ziemska ojczyzna jest dana nam tylko na
chwilę, a najważniejsza jest ojczyzna, która przygotowana
jest dla nas w niebie.

Obchody Święta Niepodległości rozpoczęły się w naszym mieście na pl. Wolności. Uczestnicy uroczystości
spotkali się również na Mszy św. w intencji Ojczyzny,
odprawianej w bazylice katedralnej pod przewodnictwem
Biskupa Włocławskiego Krzysztofa Wętkowskiego. Na zakończenie obchodów odbył się koncert pieśni patriotycznych w wykonaniu chóru „Canto”, który swoim śpiewem
wprowadził nas w zadumę, o tym jak wielkim dobrem
jest życie w wolnej Ojczyźnie.

zmarłych

inteligencji Włocławka

przez Polskę Niepodległości

Święta Niepodległości
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Kalendarium
NAJBLIŻSZYCH UROCZYSTOŚCI
I WYDARZEŃ PARAFIALNYCH

grudzień
30.11. – Uroczyste I Nieszpory Niedzieli Adwentu
oraz poświęcenie wieńców adwentowych –
godz. 17.00
06. – Wspomnienie św. Mikołaja, biskupa
08. – Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny
12. – Wspomnienie Matki Bożej z Guadalupe
13. – 40. rocznica wprowadzenia stanu
wojennego
17–19. – Adwentowe rekolekcje parafialne
18. – Sakrament bierzmowania „dla dorosłych” –
godz. 18.00
24. – Wigilia Narodzenia Pańskiego, Msza św.
zwana pasterką – godz. 24.00
25. – Uroczystość Narodzenia Pańskiego
26. – Niedziela Świętej Rodziny: Jezusa, Maryi
i Józefa
27. – Święto św. Jana, Apostoła i Ewangelisty
28. – Święto Świętych Młodzianków,
męczenników
31. – Zakończenie roku kalendarzowego, Msza św.
dziękczynna za miniony rok oraz za zmarłych
w ostatnim roku – godz. 16.00

Rekolekcje adwentowe
w bazylice katedralnej

17 grudnia (piątek)
Msza święta – 18.00 (rozpoczęcie rekolekcji)
18 grudnia (sobota) – dzień spowiedzi
Msze święte – 8.30; 10.30 (Msza św. z sakramentem namaszczenia chorych); 18.00
(Msza św. z sakramentem bierzmowania)
19 grudnia (niedziela)
Msze święte – 7.00; 8.30; 10.00; 12.00 (dla
dzieci młodzieży); 18.00

Ochrzczeni:
• Natalia Brzezińska

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

Zmarli:
† Mariusz Stanisław Henke
† Leonarda KazimieraBanasiak
† Mariusz Zamerski
† Arkadiusz Bernard Kusiak
† Wincenty Romuald Żelazik
† Maria Ewa Koprowska
† Stefania Spychalska

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

Papieska intencja modlitwy
na grudzień 2021
Intencja ewangelizacyjna:
Katecheci
Módlmy się za katechetów, powołanych do głoszenia Słowa Bożego – aby byli jego odważnymi
i kreatywnymi świadkami z mocą
Ducha Świętego.
Msza Święta roratnia

Bóg karmi nas wiarą, nadzieją i miłością.
Naszym zadaniem jest tylko dorastać do Nieba.
Nadzieja przychodzi do człowieka wraz z drugim człowiekiem.
Dante Alighieri

Drogim Parafianom,
Miłym Gościom i Przyjaciołom bazyliki katedralnej
z całego serca życzymy,
aby nowo narodzony Jezus Chrystus obdarzył Was
wszelkimi łaskami: zdrowiem, radością i pokojem.
Niech On będzie źródłem miłości i nadziei,
która pozwoli nam z ufnością spojrzeć w przyszłość.
Ks. prałat Michał Krygier, proboszcz parafii katedralnej
wraz z Duszpasterzami

poniedziałek – piątek
godz. 18.00
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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

Stowarzyszenie wspiera działania
zmierzające do zachowania i ochrony
katedry włocławskiej i wszystkich należących
do niej dzieł sztuki i kultury.
Działania Stowarzyszenia można wesprzeć przekazując
1% swojego podatku dochodowego w rocznym
rozliczeniu PIT wpisując
KRS: 0000301363.
Można też dokonać wpłaty na konto stowarzyszenia:
Bank Pekao S.A. II o. we Włocławku
28 1240 1981 1111 0010 1738 2217.
Stowarzyszenie Przyjaciół Katedry Włocławskiej – Plac
Kopernika 7, 87-800 Włocławek

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

