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Z naucZania kościoła

papież FrancisZek
spotkanie z migrantami

centrum Laboratorium pokoju 
im. św. Jana XXiii, Hal Far, 3 iV 2022 r.

Drodzy bracia i siostry!
Serdecznie was pozdrawiam. Cieszę się, że mogę 

zakończyć moją wizytę na Malcie, przebywając nieco 
z Wami. Dziękuję ojcu Dionizemu za przyjęcie, a przede 
wszystkim jestem wdzięczny Danielowi i Siriman za 
ich świadectwa: otworzyliście przed nami swoje serce i 
życie, a jednocześnie staliście się rzecznikami wielu braci 
i sióstr, zmuszonych do opuszczenia ojczyzny w poszu-
kiwaniu bezpiecznego schronienia.

Jak powiedziałem kilka miesięcy temu na Lesbos: 
„Jestem tu po to, aby powiedzieć, że jestem blisko was... 
Jestem tu, aby zobaczyć wasze twarze, aby spojrzeć 
w wasze oczy” (Przemówienie w Mytilene, 5 grudnia 
2021 r.). Od dnia, w którym udałem się na Lampedusę, 
nigdy o Was nie zapomniałem. Zawsze noszę was w sercu 
i jesteście zawsze obecni w moich modlitwach.

W tym spotkaniu z wami, migrantami w pełni uka-
zuje się znaczenie motta mojej podróży na Maltę. Jest 
to cytat z Dziejów Apostolskich, który mówi: „okazy-
wali nam niespotykaną życzliwość” (28, 2). Nawiązuje 
on do sposobu, w jaki Maltańczycy przyjęli apostoła 
Pawła i tych wszystkich, którzy wraz z nim byli rozbit-
kami w pobliżu wyspy. Traktowali ich z „niespotykaną 

życzliwością”. Nie tylko po ludzku, ale z niezwykłym 
humanitaryzmem, szczególną troską, którą św. Łukasz 
zechciał uwiecznić w księdze Dziejów Apostolskich. 
Życzę Malcie, aby zawsze w ten sposób traktowała do-
cierających do jej wybrzeży, aby była dla nich naprawdę 
„bezpieczną przystanią”.

Tysiące mężczyzn, kobiet i dzieci na przestrzeni minio-
nych lat doświadczyło rozbicia statku na Morzu Śród-
ziemnym. I niestety, dla wielu z nich było to tragedią. 
Właśnie wczoraj pojawiły się informacje o uratowaniu 
u wybrzeży Libii zaledwie czterech migrantów z łodzi, 
na której znajdowało się około dziewięćdziesięciu osób. 
Módlmy się za tych naszych braci, którzy znaleźli śmierć 
w naszym Morzu Śródziemnym. Módlmy się też o oca-
lenie z innego rodzaju katastrofy, która dokonuje się 
podczas gdy zdarzają się te fakty: jest to katastrofa cy-
wilizacji, która zagraża nie tylko uchodźcom, lecz nam 
wszystkim. Jak możemy się uchronić przed tą katastrofą, 
która grozi zatopieniem okrętu naszej cywilizacji? Postę-
pując po ludzku. Patrząc na osoby nie jak na liczby, ale 
ze względu na to, czym są – jak powiedział nam Siriman 
– czyli twarzami, historiami, zwyczajnie mężczyznami 
i kobietami, braćmi i siostrami. Myśląc, że zamiast tej 
osoby, którą widzę na łodzi lub na morzu, w telewizji albo 
na zdjęciu, mógłbym być ja, mój syn lub moja córka... Być 
może nawet w tej chwili, gdy tu jesteśmy, przez morze 
z południa na północ przeprawiają się łodzie... Módlmy 
się za tych braci i siostry, którzy narażają swoje życie na 
morzu, szukając nadziei. Wy również doświadczyliście 
tego dramatu i przybyliście tutaj.

Wasze historie przywodzą na myśl dzieje tysięcy osób, 
które w minionych dniach zostały zmuszone do ucieczki 
z Ukrainy z powodu tej niesprawiedliwej i brutalnej 
wojny. Ale także wielu innych mężczyzn i kobiet, którzy 
w poszukiwaniu bezpiecznego miejsca zostali zmuszeni 
do opuszczenia swoich domów i ziemi w Azji, Afryce 
i obu Amerykach, myślę o grupie etnicznej Rohingja. Do 
nich wszystkich kieruję w tej chwili moje myśli i moją 
modlitwę.

Jakiś czas temu otrzymałem z waszego Centrum inne 
świadectwo: historię młodego człowieka, który opowia-
dał o bolesnym momencie, kiedy musiał opuścić swoją 
matkę i rodzinę, z której się wywodzi. To mnie poruszyło 
i skłoniło do refleksji. Ale ty też, Danielu, ty też, Siriman, 
i każdy z was przeżył to doświadczenie wyruszenia, odry-
wając się od swoich korzeni. Jest to rozdarcie. Rozdarcie, 
które pozostawia swój znak. Nie jest to tylko chwilowy, 
emocjonalny ból. Pozostawia głęboką ranę na drodze 
wzrostu młodego mężczyzny, młodej kobiety. Potrzeba 
czasu, aby uleczyć tę ranę; potrzeba czasu, a przede 
wszystkim doświadczeń bogatych człowieczeństwem: 
spotkań z gościnnymi ludźmi, którzy umieją słuchać, 
rozumieć, towarzyszyć. A także bycia razem z innymi 
współtowarzyszami podróży, dzielenia się, wspólnego 
dźwigania ciężaru... To pomaga zabliźnić rany.

Myślę o ośrodkach recepcyjnych: jakże to ważne, aby 
były miejscami człowieczeństwa! Wiemy, że jest to trud-
ne, że jest tak wiele czynników, które podsycają napięcia 
i rygoryzm. A jednak na każdym kontynencie są ludzie 
i społeczności, które podejmują wyzwanie, świadome, że 
rzeczywistość migracyjna jest znakiem czasów, w których 
stawką jest cywilizacja. A dla nas, chrześcijan, stawką 
jest także wierność Ewangelii Jezusa, który powiedział: 
„Byłem przybyszem, a przyjęliście mnie” (Mt 25, 35). 
Tego nie da się stworzyć w jeden dzień! Potrzeba czasu, 
dużo cierpliwości, a przede wszystkim miłości, wyra-
żającej się w bliskości, czułości i współczucia, tak jak 
miłość Boga wobec nas. Myślę, że musimy powiedzieć 
wielkie „dziękuję” tym, którzy podjęli to wyzwanie tu, 
na Malcie, i stworzyli to Centrum. Czynimy to brawami! 
Wszyscy razem.

Pozwólcie mi, bracia i siostry, wyrazić moje marzenie. 
Abyście wy, migranci, doświadczywszy przyjęcia bogate-
go w człowieczeństwo i braterstwo, mogli osobiście stać 
się świadkami i animatorami przyjęcia i braterstwa. Tutaj, 
i tam, gdzie Bóg zechce, gdzie Opatrzność pokieruje wa-
szymi krokami. To jest marzenie, którym chcę się z wami 
podzielić i które składam w ręce Boga. Ponieważ to, co 
jest niemożliwe dla nas, nie jest niemożliwe dla Niego. 
Myślę, że to bardzo ważne, aby w dzisiejszym świecie 
migranci stali się świadkami wartości ludzkich niezbęd-
nych do godnego i braterskiego życia. Są to wartości, 
które nosicie w sobie, które należą do waszych korzeni. 
Kiedyś po zabliźnieniu się rany rozdarcia, wykorzenienia, 
będziecie mogli wydobyć to bogactwo, które nosicie 
w sobie, niezwykle cenne bogactwo ludzkości, i podzielić 
się nim ze wspólnotami, w których jesteście przyjęci, 
i ze środowiskami, w które włączacie się. To jest droga! 
Droga braterstwa i przyjaźni społecznej. W tym tkwi 
przyszłość rodziny ludzkiej w zglobalizowanym świecie. 
Jestem zadowolony, że mogę dziś podzielić się z wami 
tym marzeniem, tak jak wy, w swoich świadectwach, 
dzielicie się swoimi marzeniami ze mną!

Wydaje mi się, że tutaj znajduje się również odpowiedź 
na pytanie, które leży u podstaw twojego świadectwa, 
Siriman. Przypomniałeś nam, że ci, którzy muszą opuścić 
swój kraj, wyjeżdżają z marzeniem w sercu: marzeniem 
o wolności i demokracji. To marzenie zderza się z twar-
dą, często niebezpieczną, czasem straszną, nieludzką 
rzeczywistością. Wyraziłeś stłumione wołanie milionów 
migrantów, których podstawowe prawa są pogwałcane, 
niestety czasem przy współudziale właściwych władz. 
I zwróciłeś uwagę na kwestię kluczową: godność osoby. 
Powiem to twoimi słowami: nie jesteście liczbami, lecz 
ludźmi z krwi i kości, twarzami, marzeniami, czasem 
zawiedzionymi.

Od tego właśnie możemy i musimy zacząć na nowo: 
od osób i ich godności. Nie dajmy się zwieść tym, którzy 
mówią: „Nic nie możemy zrobić”, „te problemy nas prze-
kraczają”, „ja będę zajmował się swoimi sprawami, a inni 

niech sobie radzą”. Nie. Nie wpadajmy w tę pułapkę. Od-
powiedzmy na wyzwanie migrantów i uchodźców stylem 
życzliwości, rozpalmy ogniska braterstwa, wokół których 
ludzie będą mogli się ogrzać, podnieść, rozpalić nadzieję. 
Umacniajmy tkankę przyjaźni społecznej i kulturę spotka-
nia, zaczynając od miejsc takich jak to, które na pewno 
może nie są doskonałe, ale są „laboratoriami pokoju”.

A ponieważ to Centrum nosi imię papieża św. Jana XXIII, 
chciałbym przypomnieć to, co napisał na zakończenie 
swojej pamiętnej encykliki o pokoju: „Niech On sam 
[Bóg] usunie z serc ludzkich wszystko, co może ten pokój 
naruszyć, i niech uczyni wszystkich świadkami prawdy, 
sprawiedliwości i miłości braterskiej. Niech ponadto 
oświeci Swym światłem umysły przywódców narodów, 
aby zapewniali obywatelom – wraz z należnym im do-
brobytem – także i wspanialszy dar bezpiecznego pokoju. 
A wreszcie niech Chrystus nakłoni wolę wszystkich ludzi 
do zburzenia dzielącej ich zapory, do umocnienia więzi 
wzajemnej miłości, do zrozumienia innych, do prze-
baczenia wreszcie tym, którzy wyrządzili im krzywdę. 
Niech pod Jego działaniem i przewodnictwem wszyst-
kie narody połączy więź braterstwa i niech wśród nich 
rozkwita i panuje bezustannie tak bardzo upragniony 
pokój” (Enc. Pacem in terris, n. 171).

Drodzy bracia i siostry, za kilka chwil, wraz z niektó-
rymi z was, zapalę świecę przed obrazem Matki Bożej. 
Jest to prosty gest, ale o wielkim znaczeniu. W tradycji 
chrześcijańskiej ten mały płomyk jest symbolem wiary 
w Boga. Jest on również symbolem nadziei, nadziei, którą 
Maryja, nasza Matka, podtrzymuje w najtrudniejszych 
chwilach. To właśnie nadzieja, którą dziś zobaczyłem 
w waszych oczach, która nadała sens waszej podróży 
i sprawia, że idziecie naprzód. Niech Matka Boża pomoże 
wam, byście nigdy nie utracili tej nadziei! Jej powierzam 
każdego z was i wasze rodziny, i zabieram was ze sobą 
w moim sercu i w mojej modlitwie. I wy również, proszę, 
nie zapominajcie modlić się za mnie. Dziękuję!
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biskup włocławski

HomiLia
środa popielcowa

bazylika katedralna
włocławek, 2 iii 2022 r.

Tegoroczny Wielki Post i także Środa Popielcowa mają 
odmienny charakter od tych, które znamy z przeszło-
ści, chociaż już ostatnie dwa lata sprawiły, że inaczej 
przeżywaliśmy ten czas, ze względu różnego rodzaju 
ograniczenia. Dzisiaj jednak stajemy wobec tajemnicy 
wojny, która toczy się bardzo blisko i wydarzeń, o których 
już pewnie tylko niewielu starszych pamięta.

Zgodnie z prośbą Papieża dzisiejszy dzień w całym 
Kościele jest dniem modlitwy o pokój na Ukrainie. Do 
tej modlitwy pragniemy się włączyć także my, tutaj, 
w katedrze włocławskiej, która przecież pamięta róż-
nego rodzaju tragiczne wydarzenia. Wystarczy tylko 
wspomnieć nieodległy czas stu lat, kiedy zza Wisły była 
ostrzeliwana przez żołnierzy bolszewickich.

Stajemy wobec tajemnicy ludzkiej wolności i cierpienia, 
wyboru, jakiego może dokonać człowiek, który kieruje się 
z bronią przeciwko drugiemu. Jest to dla nas niepojęte, 
zwłaszcza, że chodzi o przeogromne państwo, dla którego 
przecież jeszcze jeden skrawek ziemi nic nie znaczy.

Gdy patrzymy na te wydarzenia, nie sposób nie od-
wołać się do wydarzeń z Fatimy i prośby Matki Bożej 
o modlitwę o nawrócenie Rosji, o poświęcenie jej Sercu 
Maryjnemu. Ciągle, mimo upływu tylu lat, ta prawda 
wraca i zarazem wracają także zagrożenia.

Dzisiaj chcemy tutaj wyrazić naszą solidarność z brać-
mi i siostrami z Ukrainy, którzy uchodzą przed wojną – 

zwłaszcza kobiety, dzieci, osoby starsze, i tymi, którzy tam 
wracają, aby bronić swojej Ojczyzny. Ta solidarność ma 
różne wymiary i przejawiła się już do tej pory w otwartym 
przyjęciu uchodźców. Z całą pewnością na wielkie słowa 

uznania zasługują wszyscy, którzy w tym 
uczestniczą, a przecież jest ich tak wielu. 
Można by ich wymieniać, ale dzisiejsza 
Ewangelia zachęca do tego, aby pewne rze-
czy wykonywać w ciszy, nie chwalić się nimi. 
Jest cała rzesza osób prywatnych, instytucji, 
organizacji, wspólnot parafialnych, władz 
samorządowych, władz państwowych, 
którzy natychmiast odpowiedzieli na to 
zagrożenie życia i wolności tak wielu ludzi. 
Myślę, że oprócz tych wyrazów solidarności 
i wsparcia okazywanych przez przyjęcie 
uchodźców, przez pomoc materialną, przez 
pomoc w postaci lekarstw, przez konwoje 
z żywnością, które tam jadą, warto także 
wyrazić uznanie dla męstwa i odwagi tych 
ludzi. Jest to tak bardzo blisko. Pomyślmy, 
czy bylibyśmy zdolni jako naród do takiej 
odwagi? Wiele razy dawaliśmy przykład, 

że jest to możliwe i w chwili zagrożenia potrafimy się 
jednoczyć. Pytajmy się o to, bo są to ważne pytania i jak 
się okazuje, wcale nie są to pytania teoretyczne.

Kiedy myślimy o wojnie i kiedy myślimy o pokoju za-
stanawiamy się, jak można go osiągnąć? Oczywiście, że 
można go osiągnąć poprzez ugodę, przez porozumienie. 
Nie wiadomo, jak będzie on trwały. Jeżeli przychodzimy 
dzisiaj do świątyni, to po to, żeby zrozumieć, że pokój, 
który może osiągnąć człowiek, dokonuje się przez na-
wrócenie. Nie ma innej drogi. Człowiek nie osiągnie 
sam w sobie pokoju, jeśli się nie pojedna z Bogiem i nie 
osiągnie pokoju z innymi. Jest to przesłanie dzisiejszego 
dnia, które przed chwilą usłyszeliśmy, także w tajemnicy 
liturgii, tak bardzo surowej, w którą teraz wchodzimy 
i w której będziemy trwali przez czterdzieści dni.

Za chwilę będzie obrzęd posypania głów popiołem. Jest 
to symbol, znak żałoby, pokuty, także nawrócenia. Jakże 
mocno ten popiół i te słowa: „prochem jesteś i w proch 
się obrócisz” dzisiaj wyraźnie wybrzmiewają, gdy wi-
dzimy, jak ludzie giną, jak przerywane jest gwałtownie 
życie, jak w proch idzie dobytek i dorobek wielu pokoleń. 
„Prochem jesteś i w proch się obrócisz”. Trzeba zadać so-
bie pytanie: co właściwie jest ważne w naszym życiu, co 
jest istotą naszego życia, za co jesteśmy gotowi walczyć? 
Ten symbol-znak ma nas wprowadzić w tajemnicę tego 
czasu, którym jest nawrócenie i przemiana serca. O tym 
powiedział nam dzisiaj prorok w pierwszym czytaniu. Nie 
chcę gestów – mówi Pan Bóg – nie chcę znaków. Chcę 
rzeczywistego nawrócenia, chcę przemiany serca, żeby 
zwróciło się do mnie, a odwróciło się od świata i od rzeczy.

Na tej drodze mamy pokazane te niezbędne elementy, 
z których jeżeli będziemy chcieli korzystać, to przejdzie-

my tę drogę nawrócenia: post, modlitwa i jałmużna, 
odnoszące się do Boga, do człowieka i do rzeczy. Trzeba 
pamiętać, że wszystkie są razem ze sobą powiązane. 
Nie da się ich rozdzielić. Mamy teraz tak wiele okazji do 
jałmużny, do pomocy świadczonej innym. Pamiętajmy 
o pokucie, poście i o modlitwie. Wszystko to, jak powie-
działem, powinno być wypełniane ze szczerości serca, 
nie dla innych, nie dla ludzi, nie dla mediów, nie dla 
świata, ale dla Boga. Bóg widzi wszystko, co człowiek 
czyni w ukryciu. Takie jest też pouczenie i przestroga, 
którą Pan Jezus do nas kieruje.

Pamiętajmy o tym, że dobro, które człowiek świadczy, 
dochodzi do innych ludzi, nawet, gdy człowiek nie zdaje 
sobie z tego sprawy i nie ma świadomości, że przez 
swoje słowa czy działania świadczy dobro i daje dobro, 
i daje świadectwo jako człowiek żyjący. Najlepszym tego 
przykładem jest scena z Ewangelii, w której Pan Jezus 
mówi o Sądzie Ostatecznym i mówi tam do jednych i do 
drugich: byłem głodny, byłem spragniony, byłem nagi. 

Wy pomogliście mi wtedy. Oni pytają: kiedy Panie? Na-
wet nie wiedzą, kiedy widzieli go takim i kiedy pomogli. 
Nie pamiętają takiego wydarzenia. „Każdemu z moich 
bliźnich, któremu to uczyniliście, uczyniliście to mnie”. 
Pamiętajmy także o tym teraz, gdy jest okazja i tak wielu 
ludzi chce pełnić dzieło miłosierdzia. Jest to najlepszy 
sposób przekazywania wiary w prostych, codziennych 
znakach i czynnościach. W ten sposób przekazuje się 
wiarę i daje się jej świadectwo.

Dzisiaj w tej katedrze dedykowanej Maryi wniebowzię-
tej prośmy Ją, aby wstawiała się za nami i za narodem 
ukraińskim, aby jak najszybciej zapanował pokój. Prosimy 
Ją, która jest Królową Pokoju i prosimy dla siebie, aby 
towarzyszyłam nam przez te czterdzieści dni naszej 
wędrówki, po to byśmy z radością przeżywać zmartwych-
wstanie Chrystusa, jako ludzie wewnętrznie oczyszczeni 
i pojednani z Bogiem i z bliźnimi.

+Krzysztof Wętkowski, Biskup Włocławski

życZenia biskupa włocławskiego na wieLkanoc 2022 r.

Drodzy Siostry i Bracia w wierze,
W dniu zmartwychwstania Pan Jezus pozdrowił swoich uczniów, przestraszonych wydarzeniami ostat-

nich dni i godzin, słowami: „Pokój wam”.
Dramatyczne sceny rozgrywające się na Ukrainie, mogą napawać lękiem i niepewnością także nas. 

Dlatego potrzebujemy Jezusa, Jego pokoju, światła i nadziei.
Również dziś Chrystus staje przed nami, mówiąc: „Pokój wam. Nie bójcie się. To Ja jestem”. Niech świa-

domość rzeczywistej obecności pośród nas Zmartwychwstałego Jezusa napełni nasze serca pokojem oraz 
umocni wiarę w ostateczne zwycięstwo dobra nad złem, miłości nad nienawiścią, życia nad śmiercią.

Tegoroczne święta Wielkanocne przeżywamy w zupełnie innej atmosferze niż poprzednie. Wielu otwo-
rzyło swoje serca i domy dla Gości z Ukrainy, dając im schronienie oraz poczucie bezpieczeństwa. Dziękuję 
Wam za to piękne świadectwo miłości bliźniego.

Serdecznymi myślami obejmuję także naszych Braci i Siostry z Ukrainy, przeżywających te Święta z dala 
od Ojczyzny. Niech Zmartwychwstały Pan umacnia Wasze serce i ducha.

Chrystus Zmartwychwstał! Chrystos Woskries! Alleluja!
Na radosne przeżywanie Świąt Zmartwychwstania Pańskiego, wszystkim z serca błogosławię. 

+Krzysztof Wętkowski, Biskup Włocławski

Włocławek, Wielkanoc 2022 r. (L.dz. 357/2022)
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kościół i świat

pomagamy ukrainie!

rozwiązanie quizu o wielkim poście
Drodzy Czytelnicy! Zwyciężczynią quizu jest p. Felicja Konopnicka, która otrzymuje nagrodę. Gratulujemy 

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

Odpowiedzi quizu liturgicznego: 1. b) świąt Wielkanocnych; 2. c) 14; 3. a) fioletowy; 4. b) Środa Popielco-
wa; 5. c) różaniec; 6. b) wezwanie do pokuty i nawrócenia; 7. c) czwartek; 8. b)  pocałował Go; 9. c) o 15.00; 
10. a) Józef z Arymatei; 11. a) Maria Magdalena; 12. c) świeca poświęcona na początku liturgii Wigilii Pas-
chalnej; 13. a) w Środę Popielcową i Wielki Piątek; 14. a) Niedzieli Palmowej i c) Liturgii Wielkiego Piątku; 
15. b) Nie; 16. b) z zeszłorocznej poświęconej palmy.

Arcybiskup Mieczysław Mokrzycki podziękował 
wszystkim darczyńcom, którzy m.in. poprzez działania 
Caritas wsparli mieszkańców Lwowa i innych miejscowo-
ści na Ukrainie. Podkreślił znaczenie modlitwy, a także 
zawierzenia przez papieża Franciszka Rosji i Ukrainy 
Niepokalanemu Sercu Maryi.

– [...] Chciałbym podziękować Kościołowi w Polsce za 
codzienną modlitwę, a także za pomoc humanitarną, 
solidarność, bo dzięki tej pomocy możemy wspierać 
uchodźców nie tylko na terenie archidiecezji lwowskiej, 

ale także posyłać do miejsc, gdzie jest ona potrzebna: 
Charków, Zaporoże Kijów, Odessa i do innych miast.

Do Ukrainy pomoc płynie z całej Europy. Mocno zaan-
gażowana jest Polska. Kościół w Polsce niesie pomoc na 
wielu płaszczyznach. Blisko 30 TIR-ów przyjechało z ar-
chidiecezji wrocławskiej. – Z archidiecezją wrocławską 
jesteśmy związani historią. Od dłuższego czasu doświad-
czamy pomocy i życzliwości od obecnego ordynariusza 
abp. Józefa Kupnego. Jest to pomoc i życzliwość w okre-
sie wojny, ale także wcześniej metropolita wrocławski 
wspierał nas nie tylko duchowo, również materialnie. 
W ostatnim czasie ta pomoc jest bardzo widoczna. Je-

steśmy wdzięczni całemu duchowieństwu i wiernym 
archidiecezji wrocławskiej oraz Caritas Archidiecezji 

Wrocławskiej za solidarność i pomoc – podkreślił me-
tropolita lwowski.

Wdzięczność Ukraińców dla Polaków jest wielka. 
Wzruszające jest także to, że pomimo wielu nieporo-
zumień związanych z przeszłością, w dobie kryzysu 
i wojny, pomoc była możliwa. – 80 lat temu wielu wier-

nych archidiecezji wrocławskiej przeżywało to samo co 
dziś Ukraińcy ze wschodniej części Ukrainy. Oni wiedzą 
jak bardzo ważny jest taki gest solidarności, podanie 
ręki, otwarcie serc, domów i kraju. Dlatego proszę, aby 
nie zważając na zaszłości historyczne, otwierali serca 
dla uchodźców. Ojciec Święty Jan Paweł II zawsze mó-
wił, że te dwa zwaśnione narody muszą się pojednać 
i przebaczyć, nie zapominając o tej wielkiej tragedii, jaka 
spotkała naród polski. Papież mówił nam także, abyśmy 
nie tracili nadziei, bo z Chrystusem zawsze odniesiemy 
zwycięstwo – zakończył abp Mieczysław Mokrzycki.

Źródło: www.caritas.pl

Dom świętego Józefa we włocławku

– „Służcie Chrystusowi jako Panu” (Kol 3,24). Z tym przesłaniem wkraczamy do tego domu, który ma służyć 
wspólnocie miasta Włocławka, a także całej diecezji – powiedział bp Krzysztof Wętkowski, powołując do istnienia 
Duchowe Centrum Włocławka z siedzibą w Domu Świętego Józefa.

18 marca 2022 r., w wigilię uroczystości głów-
nego patrona diecezji włocławskiej, w kaplicy 
Domu Świętego Józefa, mieszczącego się przy 
Placu Kopernika 7 we Włocławku, bp Krzysztof 
Wętkowski przewodniczył I nieszporom. We 
wspólnej modlitwie uczestniczyła wspólnota 
tworząca centrum oraz osoby zaangażowane 
w powstanie Domu.

W słowie do zgromadzonych biskup włocław-
ski zaznaczył, że erygowany Dom jest jednym 
z owoców zakończonego niedawno Roku Święte-
go Józefa. Przypomniał też, że Pismo Święte nie 
zanotowało żadnego słowa Opiekuna Świętej 
Rodziny, ale relacjonuje jego czyny.

 Hierarcha wskazał również trzy wymiary dzia-
łalności Centrum: „duchowe pogotowie ratun-
kowe”, co jest odpowiedzią na słowa papieża 
Franciszka o Kościele, który ma być „szpitalem polowym”; 
indywidualne pogłębienie wiary wewnątrz powstającej 
wspólnoty, aby potem dzielić się nią z ludźmi duchowo 
pogubionymi oraz owoc trwającego synodu w postaci 
międzyludzkich relacji.

 Ksiądz Biskup podkreślił również, że powstanie Cen-
trum jest inicjatywą oddolną. Podziękował też ks. Zbi-
gniewowi Gmurczykowi, koordynatorowi i opiekunowi 
Domu, za podjęcie obowiązków.

 – Dom Świętego Józefa to siedziba Duchowego Cen-
trum Włocławka, które zawiązało się jako owoc pierw-
szych synodalnych spotkań w celu lepszej koordynacji 
inicjatyw, podejmowanych przez parafialne wspólnoty 
biskupiego miasta – relacjonuje ks. Gmurczyk. Pierwszą 

inicjatywą było zorganizowanie w bazylice katedralnej 
stałego konfesjonału i codziennej adoracji Najświętszego 
Sakramentu. Kolejne działanie polegało na skontakto-
waniu się z przedstawicielami wszystkich wspólnot, 
funkcjonujących przy parafiach Włocławka, aby uaktu-
alnić informacje o ich działalności po pandemicznych 
obostrzeniach. Informacje te będą zebrane, udostęp-
nione i na bieżąco aktualizowane w jednym miejscu na 
internetowej stronie Centrum (duchowecw.pl) oraz na 
profilu na Facebooku.

 Jak podkreśla koordynator Centrum: Dzięki zaangażo-
waniu i współpracy osób świeckich wraz z duchownymi, 
placówka może objąć kompleksową pomocą każdego, 
kto zgłosi się z jakimkolwiek problemem duchowym, bez 
konieczności wcześniejszego umówienia się.

 Jako „miejsce otwartych serc i dobrych 
spotkań” służyć będzie Kościołowi wło-
cławskiemu także w charakterze perso-
nalnego i socjalnego zaplecza inicjatyw 
wykraczających poza tradycyjne duszpa-
sterstwo parafialne.

Dom Świętego Józefa, znany włocławia-
nom jako „prałatówka”, w której mieszkał 
śp. bp Bronisław Dembowski, otwarty bę-
dzie codziennie (oprócz sobót) w godzi-
nach 13.00–22.00. Można w nim będzie 
zobaczyć kilka pamiątek po poprzednim 
gospodarzu.

Źródło: www.diecezja.wloclawek.pl

Pamiętaj! 
100 zł – wystarczy np. na zakup wody i żywności dla rodziny na okres tygodnia

170 zł – wystarczy np. na zakup podstawowych leków i środków higieny dla osoby starszej
380 zł – wystarczy np. na zakup produktów do 2 paczek żywnościowo-higienicznych

Pomocy można udzielić poprzez przelew bankowy na konto Caritas Diecezji Włocławskiej:
PKO BP S.A. 36 1020 5170 0000 1502 0059 7583

Z dopiskiem: Ukraina
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chrystus zmartwychwstał!

Jeszcze nie wyszło słońce tego dnia, który dla nich był pierwszym dniem po szabacie, a dla nas jest niedzielą – 
dniem Pańskim, kiedy do wykutego w skale grobu Jezusa zmierzali dwaj najbliżsi Jezusowi uczniowie: Piotr oraz Jan. 

Cudowny przedświt wiosennego poranka nie potrafił 
rozproszyć bolesnego smaku i lęku, jaki dręczył ich serca od 
chwili śmierci ich Mistrza. Zabito bowiem ich Nauczyciela. 
Skazano na śmierć haniebną, wydano poganom, którzy 
Go ukrzyżowali. Triumf nienawiści i zła zdawał się być 
pełny. Pozostawał im zawód rozczarowania i ludzki, drę-
czący ból, który należało wypłakać na grobie Przyjaciela, z 
Którym ich tak wiele łączyło niezwykłych chwil. Niosąc do 
grobu zniszczoną wia-
rę, pozbawieni nadziei, 
pragnęli na zawsze za-
mknąć rozdział życia, 
który tak gwałtownie 
rozbudził w ich sercach 
marzenia mesjańskie. 
Smutek usunął ich 
pamięci słowa Pisma, 
które zapowiadały, że w 
cierpieniu i męce rodzić 
się będzie nowa rzeczy-
wistość czasów me-
sjańskich. Zapomnieli, 
że właśnie ich Mistrz 
zapowiadał, iż ziarno 
przed wydaniem plonu 
powinno obumrzeć.

Nie spodziewali się, 
że wbrew prawom na-
tury, Jego grób stanie 
się początkiem no-
wego życia. Że pusty 
grób, z którego wyszedł 
Zwycięski i Triumfujący, 
stanie się początkiem 
wiary w rzeczywistość naszego zmartwychwstania.

Zmartwychwstanie Jezusa jest faktem historycznym, 
ale i przedmiotem wiary: „O zaiste błogosławiona noc 
– śpiewa Exultet paschalny – jedyna, która była godna 
poznać czas i godzinę zmartwychwstania Chrystusa”. 
Nikt bowiem nie był naocznym świadkiem samego 
wydarzenia Zmartwychwstania i żaden Ewangelista 
nie opisuje go. Nikt nie mógł powiedzieć, jak się ono 
fizycznie dokonało.

Od pierwszych dni chrześcijaństwa spór o Jezusa to-
czył się i toczy nadal nie w betlejemskiej stajence ani na 
Golgocie, lecz przy pustym grobie. Nawet dla Apostołów 
problem zmartwychwstania był trudniejszy do przyjęcia 

niż problem cierpienia i krzyża. Zbyt mocno tkwił im 
w pamięci widok Ukrzyżowanego, by mogli natychmiast 
uwierzyć w fakt zmartwychwstania. Trzeba było wielu 
godzin i dni, spotkań w Wieczerniku, w drodze do Emaus 
i nad jeziorem Genezaret, by wreszcie zaczęła odradzać 
się ich wiara.

Zmartwychwstanie Jezusa jest nadzieją na nasze 
zmartwychwstanie. Św. Paweł w swoich przekazach 

o Zmartwychwstaniu 
Jezusa stwierdza, iż jest 
ono rękojmią naszego 
zmartwychwstania. 
Zdaniem Apostoła, 
podobnie jak w Ada-
mie umarli wszyscy 
ludzie, tak w Chrystu-
sie odkupiona ludzkość 
powstanie do nowego 
życia. Zmartwychwsta-
nie nasze dokonuje się 
najpierw w sposób du-
chowy – przez chrzest, 
a następnie dokona się 
na Sądzie Ostatecz-
nym. Kto wierzy w Je-
zusa – Głowę odkupio-
nej ludzkości – musi 
przyjąć konsekwen-
cje tego i uwierzyć 
w zmartwychwstanie 
ciała.

W świetle Objawie-
nia Bożego, człowiek 
nie posiada możności 

wyboru między zmartwychwstaniem a unicestwieniem. 
Przed nami jest tylko zmartwychwstanie. To stała treść 
Objawienia Bożego. Zmartwychwstanie może być jed-
nak do życia w chwale, albo na potępienie. Tak mówi 
o tym sam Chrystus: „ Nadchodzi bowiem godzina, 
w której wszyscy, którzy spoczywają w grobach usły-
szą głos Jego: a ci, którzy pełnili dobre czyny, pójdą na 
zmartwychwstanie życia; ci, którzy pełnili złe czyny – na 
zmartwychwstanie potępienia” (J5,28–29).

Nasuwa się wiele pytań w związku z faktem, że zmar-
twychwstać można w chwale, albo na potępienie i że w 
obrębie tych form mamy możność wyboru. Zatem wybór 
ten dokonuje się przez całe nasze życie na ziemi, a dobro 

lub zło, które czynimy, de-
cydują o jednej lub drugiej 
formie zmartwychwstania.

Każdy człowiek ma pra-
wo uważać Chrystusowe 
Zmartwychwstanie za wła-
sne, za swoje i, jako takie, 
wprowadzić w obręb swego 
życia, w koleiny ludzkiego 
losu tak boleśnie naznaczo-
nego stygmatem umierania 
i poszukiwania dróg do jego 
skutecznego przezwycię-
żenia. Chrześcijanin jest 
włączony w Chrystusowe 
zwycięstwo nad śmiercią 
aktem wiary, która ma swo-
iste powiązania z tajemnicą 
Zmartwychwstania.

„A jeżeli Chrystus nie 
zmartwychwstał, daremna 
jest wasza wiara” – pisze 
św. Paweł do Koryntian (por. 
1Kor 15,14). Zaiste, by czło-
wiek mógł sięgnąć, po sensownie rysującą się nadzieję 
własnego zmartwychwstania, potrzebuje pewności i lo-
gicznych gwarancji, że nie ulega naiwnemu złudzeniu. 
Taką gwarancję daje Chrystus przez swe Zmartwychwsta-
nie, wlewa w serca pokój i radość, rozwiewa wszelkie 

wątpliwości i nakazuje ze świętym Tomaszem zawołać: 
„Pan mój i Bóg mój”. Wiara wyrastająca z Chrystusowe-
go triumfu nad śmiercią jest równocześnie kluczem do 
naszego w tym triumfie uczestnictwa. Stanowi bramę 
do Chrystusowej nieśmiertelności. Trzeba tylko znaleźć 
się w polu Jego zbawczej mocy. W ujęciu chrześcijań-

skim właśnie wiara ku temu prowadzi. Mówi 
o tym św. Paweł: „Przez chrzest zanurzający nas 
w śmierć zostaliśmy razem z Nim pogrzebani 
po to, abyśmy i my wkroczyli w nowe życie – jak 
Chrystus powstał z martwych dzięki chwale 
Ojca” (Rz 6,4).

Radosną nowinę o zmartwychwstaniu 
podjął Kościół i nieustannie ją głosi: Surrexit 
Dominus de sepulcro, qui pro nobis pependit 
in ligno – „Powstał z grobu Pan, który za nas 
zawisł na krzyżu”. Zmartwychwstanie nadaje 
ludzkiemu życiu głęboki sens, skierowuje je 
ku Bogu i wieczności. Ono ma być kompasem 
i busolą, byśmy nie zbłądzili oraz wezwaniem 
i zachętą, byśmy w drodze nie ustali.

Zmartwychwstania Jezusa nie można od-
dzielić od krzyża, od Jego ofiarnej śmierci. Naj-
pierw krzyż – następnie zmartwychwstanie. 
W ludzkich wymiarach najpierw śmierć dla 
grzechów i słabości – następnie łaska i pojed-
nanie – tytuł do zmartwychwstania. W drodze 
do wieczności nieustannie ma umierać czło-
wiek stary, grzechów i wad, rodzić się człowiek 
nowy – wiary, łaski i miłości.

Jan Uyga

Zmartwychwstanie, Sebastiano Ricci, ok. 1715 r.

Zmartwychwstanie, Sebastiano Ricci, ok. 1715 r.



101010101010 11

Jak wyglądał Jezus chrystus?

Pytanie zawarte w tytule tekstu nurtuje wielu ludzi od dwóch tysięcy lat. Daniel Rops w jednym z rozdziałów 
swej wspaniałej książki pt. „Dzieje Chrystusa” pisze: „Czyż jest możliwe wyobrazić sobie rysy tego Człowieka, 
budzącego w nas tyle uczuć, i ukochać je, jak kochamy rysy kogoś bardzo bliskiego?…

Żaden z bohaterów historii ludzkiej nie był tylokrotnie 
odtwarzany w sztuce, jak Jezus. Jego postać i oblicze 
intrygowały ludzi wszystkich pokoleń, artystów różnych 
stylów sztuki, bo cóż bardziej mogło być intrygującego niż 
oblicze samego Boga. I mimo tylu starań, nikt nie mógł 
powiedzieć, że to właśnie on przedstawił najprawdziwsze 
oblicze Zbawiciela świata.

Milczą też na ten temat przekazy wszystkich czterech 
ewangelistów, a apokryfy bardzo swobodnie traktują 
ten temat. Nie można też dawać zbyt wielkiej wiary 
przekazom tych, którzy rzekomo twierdzili, że coś wiedzą 
na ten temat.

Około roku 550 Antoni z Piacenzy odbył pielgrzymkę 
do Jerozolimy, a po powrocie twierdził, ze widział znak 
nogi Jezusa, noga miała być „mała i zgrabna”. Widział 
także – jak opowiadał – obraz namalowany za życia 
Jezusa. Na obrazie tym Chrystus był przedstawiony 
jako człowiek „średniego wzrostu, o pięknej twarzy, z 
włosami lekko kręconymi, o delikatnych rękach i wy-
dłużonych palcach”.

W VIII wieku Andrzej z Krety oglądał – jak twierdzono 
– portret namalowany przez św. Łukasza. Jezus miał na 
nim „zrośnięte brwi i wydłużoną twarz, głowę pochylo-
ną, postawę kształtną”. W ciągu kolejnych stuleci, którzy 
twierdzili, że albo widzieli portret Jezusa, lub o nim czytali. 
Jednak wielcy Ojcowie Kościoła, jak choćby św. Ireneusz z 
Lugdunum (Lyonu), żyjący pod koniec II wieku, ale sięgający 
poprzez św. Polikarpa do tradycji dawnych gmin efezkich, 
stwierdził po prostu: „Cielesny obraz Jezusa nie jest nam 
znany”. Podobną niewiedzę wyznał też św. Augustyn: „Nie 
mamy pojęcia, jak wyglądała jego twarz”.

Można przypuszczać, że opisy wyglądu Chrystusa 
rozwijały się wraz z powstaniem pobożnych legend o 
czym pisze Daniel Rops w swej książce:

„Różne tradycje mające wszelkie cechy legendy twierdzi-
ły niejednokrotnie, że portrety Chrystusa powstawały w 
cudowny sposób. Gdy Pan wstąpił do nieba, apostołowie 
prosili św. Łukasza, który był malarzem, by utrwalił Jego 
twarz, aby nie została zapomniana, przyszły ewangelista 
po trzech dniach modlitw i postów zabierał się właśnie do 
pracy, gdy nagle na białej płaszczyźnie pojawiło się święte 
oblicze, utrwalone na niej sposobem nadprzyrodzonym. 
To znowu kobieta dręczona krwotokami stara się, by na-
malowano Tego, który ją uzdrowił, ale za każdym razem 
portret jest tak niepodobny do wzoru, że kobieta wpada 
w rozpacz, wtedy Jezus litując się przychodzi poprosić ją 
o posiłek, a wycierając sobie twarz płótnem, wyciska na 
nim swój obraz. Każdy zna także piękną historię o We-
ronice – może ona i kobieta chora na krwotok to jedna 

i ta sama osoba, która to-
warzysząc Jezusowi w Jego 
bolesnej i ciężkiej drodze na 
Kalwarię otarła chustą pot 
i krew z Jego twarzy, i zno-
wu na tej chuście pozostał 
niezatarty obraz świętego 
oblicza. W Moskwie w kate-
drze Wniebowzięcia prze-
chowywano inne znowu 
„święte oblicze”: Abgar, król 
Edessy, namalował Jezusa, 
by schronił się w jego pań-
stwie, a gdy nie mógł Go do 
tego skłonić, wysłał mala-
rza, aby zrobił portret tego 
Człowieka, którego sława 
dotarła aż do niego, ale 
artysta olśniony blaskiem 
wcielonego Boga nie mógł 
zrobić nawet szkicu. Wtedy 
Jezus przyłożył swą twarz 
do płaszcza malarza i oto 
pozostał na nim obraz pięk-
niejszy niż wszystko, co mo-
głaby uczynić ludzka ręka.

Oczywiście, to wszystko 
legendy. Ale jakże wzrusza-
jące! Ich symbolizm jest 
jasny: jedynie w sercach 
tych, którzy Go kochają, 
wyciska Jezus swój obraz, opowiadania 
te nie należą do historii, ale jak bardzo 
chrześcijańskie są z ducha...”

Prawo żydowskie zabraniało 
przedstawiania postaci ludzkiej, 
również pierwsi chrześcijanie nie 
odważyli się podejmować prób 
odtworzenia postaci Chrystusa z 
obawy, by nie dopuścić się zbesz-
czeszczania Boga – Człowieka. Tak 
wiec w okresie przed Konstanty-
nem Wielkim próbowano go przed-
stawić symbolicznie jako dobrego 
pasterza, baranka czy rybę.

W pierwszych wiekach chrze-
ścijaństwa było wielu takich ludzi, 
którzy toczyli miedzy sobą spory 
na temat czy Jezus był piękny czy 
brzydki. Justyn Męczennik twier-
dził, że „był bez piękności, niepo-
zorny, nędzny z wyglądu”. Również 
Orygenes uważał, że „był mały i 
niezgrabny”. O piękności Chrystu-
sa wypowiadali się natomiast św. 

Grzegorz z Nyssy, św. 
Jan Chryzostom, św. 
Ambroży, św. Hiero-
nim i inni. Wielu w 
swych twierdzeniach 
powoływało się na 
rozdział pięćdziesiąty 
trzeci proroka Izaja-
sza, gdzie jest zapo-
wiedziany Mesjasz 
cierpiący:

„Nie miał On wdzię-
ku ani też blasku,

aby na niego popa-
trzeć,

ani wyglądu, by się 
nam podobał.

Wzgardzony i ode-
pchnięty przez ludzi,

Mąż boleści, oswo-
jony z cierpieniem,

jak ktoś, przed kim 
się twarze zakrywa,

wzgardzony tak, iż 
mieliśmy Go za nic” (Iz 
53,2–3).

Z późniejszych 
dokumentów, do-
tyczących wyglądu 
Chrystusa, wymienia-
ją niektórzy portret 

„pisemny” w postaci listu, opisującego 
podobiznę Chrystusa: list jest apokry-

fem, pochodzącym z XII wieku, miał 
być w fantazji apokryfisty Pobliusa 
rzekomo napisany przez istniejącego 
Lentukusa, prokuratora rzymskiego 
w Judei, jakoby poprzednika Piłata.

List ten świadczy więc co najwyżej 
o wyobrażeniach człowieka XII wie-
ku, dotyczących postaci Chrystusa. 
Czytamy w nim m.in. takie słowa:

„W naszych czasach pojawił się 
i działa wśród nas człowiek szcze-
gólnie cnotliwy, którego uczniowie 
zwą Synem Bożym. Uzdrawia On 
chorych, wskrzesza umarłych. Obli-
cze Jego, postać jest taka, że którzy 
nań patrzą, mogą go kochać i czcić 
zarazem. Włosy ma blond gładkie, 
opadające swobodnie, przylegające 
aż do uszów, a od uszów do ramion 
spływają one w lokach, kędziorach. 
Przedział dzieli pośrodku głowy, a 
każda połowa włosów rzucona jest 

Ostatnia Wieczerza, Leonardo da Vinci, ok. 1495–1498 r.

Grosz czynszowy, Tycjan, 1516 r.

Ukrzyżowanie, Fra AngelicoChrystus Pantokrator, absyda katedry w Cefalu
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dłoni Zbawiciela i ciemnej, drapieżnej ręki faryzeusza.
Męka krzyżowa znajduje licznych wykonawców wśród 

malarzy północy, spadkobierców wielkiej sztuki włoskiej, 
jak Rembrandt, Rubens, Van Dyk.

We wszystkich ich dziełach malarskich odnajdujemy 
już systematyczne cechy podobizny Chrystusowej, które 
będą powracać poprzez wieki falą inwencji artystycznej 
w dziełach mistrzów różnych krajów. Włoscy, niemiec-
cy, holenderscy i flamandzcy mistrzowie dają nam już 
nieodmiennie profil Chrystusa z czołem gładkim i wy-
niosłym, owal twarzy otoczony fala włosów bujnych i 
kędzierzawych, słodycz ust dobrotliwie uśmiechniętych 
i głębię niebieskich oczu.

„Twarz Chrystusa – pisał w IX wieku patriarcha Focjusz 
– jest inna u Rzymian, inna u Greków, a jeszcze inna u 
Indian czy Etiopów, gdyż każdy z tych narodów twierdzi, 
że Pan mu się objawił w tym kształcie, jaki mu jest bliski 
i zrozumiały”. Chrystus o twarzy Chińczyka lub Jezus 
Murzyn mogą drążyć tylko tych, którzy zapoznają praw-
dziwe znaczenie świadectwo Chrystusowego. Chrystus, 
Żyd z urodzenia miał za życia zewnętrzne rysy narodu 
wybranego. Umarł jednak w imię najwznioślejszego 
uniwersalizmu, odkupił przez swoją śmierć wszystkich, 
jakby na Golgocie wcielał się w całą ludzkość, by każdy 
naród mógł Go rozpoznać i przyjąć za swego Boga.

O wyglądzie Chrystusa wiele nam mówi Całun Turyń-
ski, pośmiertne prześcieradło, w które miał być owinięty 

na boki, zgodnie z modą, 
panującą w Nazarecie.

Czoło Jego jest skupione 
i pogodne, bez zmarszczek 
i fałdów. Gładką Jego twarz 
upiększa odcień wiśniowej 
barwy. Nos ma pięknie ufor-
mowany, brodę bujną i ta-
kiej barwy jak włosy, dość 
jasną i przedzieloną po-
środku . W spojrzeniu Jego 
maluje się mądrość i pra-
wość. W oczach ma błękit, 
grający różnymi światłami 
i odcieniami.

Jest groźny gdy głosi 
nauki. W rozmowie miły. 
Uwagi swoje czyni z oży-
wieniem, jakkolwiek nigdy 
nie traci spokoju. Nikt Go 
nie widział śmiejącego się, 
często nato, miast widziano 
Go płaczącego. Jest kształt-
ny, prosty, a Jego ramiona i 
ręce są tak piękne, że przy-
glądanie się im sprawia 
przyjemność. Akcentowa-
nie w mowie jest poważne, 
mówi mało, jest skromny, 
a wreszcie jest tak piękny, 
jak tylko może nim być czło-
wiek. Zwą Go Jezusem, Sy-
nem Maryi”.

Cóż więc dziś nam pozo-
staje, by zaspokoić pytanie, 
tkwiące w głębi serc ludz-
kich. Pragnienie poznania 
cielesnej postaci Chrystusa 
jest czymś więcej niż ulega-
niem pokusie zwykłej cie-
kawości, jest to bowiem w 
pewnym znaczeniu odda-
nie namacalnej czci Temu, 
który będąc Bogiem zechciał wziąć na siebie postać 
człowieka, znosząc niejako zakaz dany Mojżeszowi przez 
Jahwe, by nigdy nie nadawał Mu rysów ludzkich. Być 
może Odkupiciel zeszedłszy na ziemię dla podjęcia cię-
żaru grzechów i win całej ludzkości przybrał właśnie 
postać jednego z najmizerniejszych i nie rzucających 
się w oczy postaci.

Dziś, gdy chcemy sobie wyobrazić Chrystusa, wyobraź-
nia nasza czerpie natchnienie ze sztuki, która przez wieki 
pragnie ukazać oblicze Boga w swych dziełach.

Najstarsze wyobrażenia Chrystusa znajdujemy w 
katakumbach, gdzie w czasach prześladowań koncen-

trowało się życie religijne 
chrześcijan. Są to malowi-
dła ścienne lub rzeźby na-
grobne. Chrystus katakumb 
– to Chrystus młodzieńczy, 
o pogodnym obliczu, bez 
zarostu, na wzór antycz-
nych bohaterów, których 
atrybutem była młodość.

W V wieku wpływ sztuki 
bizantyjskiej narzucił ikono-
grafii chrześcijańskiej obraz 
Chrystusa jako dojrzałego 
człowieka, o twarzy kości-
stej, długim nosie i głęboko 
osadzonych oczach, włosy 
Jego są rozdzielone nad czo-
łem i opadają na ramiona. 
Jest to Chrystus Władca, 
pełen majestatu, Sędzia 
ludzkości. Takim ukazują 
Go nam mozaiki Rawenny 
i Rzymu, jak i cała sztuka 
bizantyjska.

Średniowiecze uwielbia 
Chrystusa ukrzyżowanego, 
cierpiącego, prawdziwego 
Męża Boleści. Wówczas to 
powstają liczne krucyfiksy – 
prawdziwe arcydzieła sztu-
ki snycerskiej i obrazy pełne 
ekspresji, gdzie oblicze Bo-
żego Syna mimo cierpienia 
wyraża wielka godność. Na 
przykład u Grunewalda 
Chrystus umęczony staje 
się bardziej tym, o którym 
mówi psalmista: „oto ro-
bak, a nie człowiek”.

Natomiast wielki malarz, 
dominikanin bł. Fra An-
gelico z Florencji ukazuje 
Boskiego Mistrza o obliczu 

jaśniejącym, łagodnym , pełnym godności i niezwykłego 
uroku. Artysta maluje Go najchętniej w chwale, pośród 
aniołów i świętych. Jego ukrzyżowanie potraktowane jest 
bardzo łagodnie, spokojnie, to nie Boleściwy i cierpiący 
Jezus. lecz Pan królujący z Krzyża. Leonardo da Vinci po-
szukiwał własnego typu Chrystusa, wszystkie jego obrazy 
są tego dowodem, dopiero słynna „Ostatnia Wieczerza” 
z Mediolanu ukazuje nam Chrystusa młodego, pięknego, 
dostojnego. Natomiast u Tycjana Chrystus jest mężczy-
zną w sile wieku. Znany obraz „Grosz czynszowy” działa 
na widza zaskakującym zestawieniem twarzy Chrystusa 
z twarzą faryzeusza, spokojnego, majestatycznego gestu 

Całun Turyński – Twarz Chrystusa, rys. s. Genowefa od Najświętszego 
Oblicza (Celine Martin), 1909 r.

Chusta z Manoppello

Jezus Miłosierny, Jerzy Kazimirowski, 1934 r.

Jezus przed złożeniem do grobu i na którym cudownie 
odcisnęło się czy też wypaliło Jego ciało. Do dziś Całun 
Turyński wzbudza zainteresowanie naukowców, choć 
wydaje się, że wszystkie badania stają bezradnie wo-
bec tej niezwykłej zagadki. Kościół zezwala od wieków 
na kult Męki Pańskiej za pośrednictwem wizerunku 
odciśniętego na Całunie, ale nikogo do tego kultu nie 
zobowiązuje. Jeśli kiedyś badania dojdą tak daleko, że 
bez żadnych wątpliwości wydane zostanie orzeczenie, 
że mamy autentyczny, niemal fotograficzny wizerunek 
Jezusa Chrystusa, to przyjmiemy to wszystko z niezwykłą 
radością.

Mając z Jezusem Zmartwychwstałym, Eucharystycz-
nym żywy kontakt na co dzień, wierzący nie przywiązują 
większej wagi do posiadania takiego czy innego Jego 
portretu. To Jego oblicze miłujące nas miłością najpeł-
niejszą, często znieważane przez ludzkie grzechy, jest 
pełne miłosierdzia, szukające zbłąkanej owcy, pragnące 
wyrwać ją z cierni grzechu.

Wszystkie wieki powiedziały o Obliczu Chrystusa je-
dynie fragmenty prawdy. Każdy wiek odkrywa inny jej 
fragment, ale to jeszcze nie jest tym, co ujrzymy w dniu 
Sądu Ostatecznego, kiedy będziemy mogli poznać Go 
już nie „w zwierciadle”, ale „twarzą w twarz”, jak mówi 
św. Paweł (1 Kor 13,12), choć aby Go oglądać „jakim jest” 
– Będziemy musieli stać się do Niego podobni” (IJ 3,2).

Jan Uryga
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Quiz o świętach wielkiej nocy
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 kwietnia br. Wśród autorów poprawnie wypełnionych kuponów zostanie wylosowany 
zwycięzca, na którego czeka nagroda. Zapraszamy do zabawy!

1. Co świętujemy w Wielkanoc? 
a) Zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa; b) naj-

dłuższą noc w roku; c) początek wiosny

2. Kiedy święcimy palmy?
a) w Boże Ciało; b) w Środę Popielcową; c) w Nie-

dzielę Palmową 

3. Zanim Jezus został uwięziony, udał się do ogrodu, 
aby się modlić. Co to za ogród??
a) Ogród Syjonu; b) Getsemani; c) Ogród Dawida

4.  Jaką polską pieśń śpiewa się w kościele w okresie 
Wielkanocy? 
a) Nie było miejsca dla Ciebie; b) Barka; c) Zwy-

cięzca śmierci

5. Co oznacza słowo Alleluja?
a) Chrystus zmartwychwstał; b) Niech Bóg ma 

nas w opiece; c) Chwalmy Pana

6. W jaki sposób wyznacza się datę Wielkanocy?
a) W piątą niedzielę przed Zielonymi Świątkami 

(żydowska Pascha); b) W pierwszą niedzielę po 
pierwszej wiosennej pełni Księżyca, przypa-
dającej po 21 marca; c) Ustalają to żydowscy 
przywódcy religijni każdego roku

7.  Jakiej sekwencji nie używa się podczas Mszy św. 
w okresie Wielkiego Postu?
a) Mea culpa; b) Asperges me; c) Alleluja

8. Podczas Liturgii Wigilii Paschalnej lekcjonarz 
przewiduje kilka czytań. Nie zawsze podczas 
liturgii są czytane w całości, ale jeśli kapłan wy-
bierze wszystkie to będzie ich…?
a) Dwanaście: 11 z epistoły (Listów Apostolskich) 

i 1 Ewangelia; b) Dziewięć: 7 ze Starego Testa-
mentu, 1 epistoła (Listy Apostolskie) i 1 Ewan-
gelia; c) Siedem: 5 ze Starego Testamentu, 
1 epistoła (Listy Apostolskie) i 1 Ewangelia

9. Czy Wielkanoc może wypaść po 25 kwietnia?
a) tak; b) nie 

10. Kto według Ewangelii wypowiedział zdanie 
( 16, 6) – „Czy szukacie Jezusa z Nazaretu, który 
został ukrzyżowany? Nie ma Go tutaj. Powstał 
z martwych!”?
a) Młodzieniec; b) św. Piotr; c) św. Jan

11. Którzy trzej uczniowie towarzyszyli Jezusowi 
w Getsemani??
a) Piotr, Andrzej i Jan; b) Jakub, Piotr i Jan; c) Filip, 

Bartłomiej i Piotr

12. Maria Magdalena, płacząc przy grobie wzięła 
Zmartwychwstałego Jezusa za:
a) jednego ze strażników; b) jakiegoś ogrodnika; 

c) Piotra Apostoła

1. .........................................
2. ...........................................
3. .........................................
4. ...........................................
5. ...........................................
6. ...........................................

7. ...........................................
8. ...........................................

9. ...........................................
10. ...........................................
11. ...........................................
12. ...........................................

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

karta odpowiedzi – Quiz o świętach wielkiej nocy

kwiecień plecień...
Kwiecień plecień, co przeplata, trochę zimy, trochę lata” – mówi stare powiedzenie i ma rację, bo różnie bywa 

w tym miesiącu choć długość dnia wynosi już blisko 13 godzin. Czasami zima nie chce jednak odpuścić i prószy 
jeszcze śniegiem, który jednak szybko topnieje.

„Jak sama nazwa wskazuje, kwiecień jest miesiącem 
kwitnienia. W drugiej jego połowie rozkwitają liczne drze-
wa i krzewy, jak np. brzoza, jodła, klon, grab, tarnina, cis i 
inne. W lasach liściastych zakwitają wczesnowiosenne by-
liny, jak fiołek, zawilec, szczawik zajęczy i różne motylkowe.

Większość zwierząt w kwietniu zakończyła już sen zi-
mowy. Jelenie i sarny zmieniają właśnie „strój” zimowy na 
letni. Wracają do nas z południa bociany, jaskółki i wilgi. 
Głuszce i cietrzewie odbywają swe gody. Gwarno jest nad 
brzegami wód, gdzie wiele ptactwa wodnego i błotnego.

W kwietniu rodzą się dziki, borsuki, lisy, rysie, żbiki, kuny, 
łasice, tchórze i wiewiórki i wilki. Samica wilka rodzi 3–12 
młodych. Największe siedliska wilków występują w dziel-
nicach północno-wschodnich i południowo-wschodnich.

Gdy wiosna jest ciepła, pod koniec kwietnia zaczynają 
kwitnąć klony zwyczajne, na drzewach owocowych widać 
pąki kwiatowe. Pierwsze zakwitają morele, brzoskwi-
nie, a następnie czereśnie, śliwy i wiśnie. Kwitnie także 
brzoza brodawkowata, wierzba biała, orzech włoski, zaś 
z krzewów, agrest i porzeczki.

W pierwszej połowie miesiąca przylatuje większość 
bocianów białych oraz jaskółki, najpierw dymówka, a w 
kilka dni później – oknówka. W końcu kwitnienia składa 
jaja sowa płomykówka. Nie ściele ona w ogóle gniazda 
a swe jaja składa wprost np. na podłodze strychu czy 
innego pomieszczenia.

W kwietniu zielenią się już pola, zwłaszcza tam, gdzie 
zasiane są oziminy. Rolnicy sieją owies i jęczmień jary, 
zaś pod koniec miesiąca buraki, marchew, kukurydzę, 
ziemniaki i zboże jare. Za pługami kroczą wrony, gawrony, 
kawki, wybierając z ziemi owady. Często w górze słychać 
śpiew skowronka.

W tym miesiącu w wodzie panuje już wielki ruch, coraz 
to nowe gatunki bezkręgowców budzą się ze snu zimo-
wego. Jest coraz więcej pijawek, żab a ryby przezywają 
okres masowego tarła. Ptaki wodne mają okres godowy. 
Wiele gatunków ptaków zakłada gniazda.

Pod koniec miesiąca wszystkie lasy liściaste mają na 
swych drzewach liście. Dołem w runie kwitną masowo: 
przylaszczka, zawilec gajowy, wilczełyko, fiołki leśne i 
złociste kaczeńce.

W borach szpilkowych, sosnowych i świerkowych kwit-
ną młode brzozy, osiki, a dołem borówka czernica. czasem 
w prześwietlonych miejscach spotkać można owocniki 
pierwszych wiosennych grzybów – smardzy.

Gdy ustala się cieplejsza pogoda masowo wychodzą 
ze ściółki leśnej chrząszcze z rodziny biegaczowatych. Na 

polanach spotkać można już motyla cytrynka. Z koron 
drzew dobiega radosny śpiew ptaków. Z tych głosów 
ptasich wybija się szczególnie śpiew drozda śpiewaka, 
który najintensywniej śpiewa przed wieczorem.

Na zalewiskach rzecznych, w resztkach lasów łęgo-
wych, obok topól kwitną wierzby białe, tzw. płaczą-
ce i inne gatunki wierzb. W tym czasie kwitnie jesion, 
klon zwyczajny, grab zwyczajny, dąb szypułkowy, brzoza 
omszona i brzoza brodawkowata.

Z drzew szpilkowych kwitną w kwietniu modrzewie, 
cisy a w borach mieszanych osiki. 

Przez cały prawie kwiecień powracają do nas żurawie. 
W tym czasie odbywają one gody. Toki polegają na tym, że 
samce kroczą za samicami z wysoko podniesioną głową. 
Ptaki zakładają gniazda w miejscach mało dostępnych. 
Samica znosi zwykle 2 jaja barwy seledynowej lub oliw-
kowej w brązowe plamy.

Rozpoczyna się też okres godowy bekasa krzyka. Samce 
tokują w locie i wydają przy tym tony podobne do becze-
nia kóz. Słychać je przeważnie w ciepłe popołudnia aż do 
zachodu słońca. Zaloty kilku samców, gromadzących się 
wokół jednej samicy, odbywają się na ziemi. Pod koniec 
miesiąca zaczyna się zakładanie gniazd w zagłębieniach 
gruntu.

Samice wrony znoszą na początku miesiąca po 3–5 
zielonkawych i plamiastych jaj i zaczynają je wysiadywać. 
Po 18 dniach pokazują się pisklęta. Wysiadują też jaja 
gawrony składając po 4–5 jaj barwy bladozielonej w 
ciemniejsze plamy. Samica sroki składa 6–8 zielonkawych 
w brunatne kropki jaj. pod koniec miesiąca wychodzą z 
nich pisklęta.

Jan Uryga
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kaLenDarZ LiturgicZny

niedziela Zmartwychwstania 
pańskiego – 17 iV

Czytanie I (Dz 10, 34a.37–43)
Wydarzenie zmartwychwstania Chrystusa przeżywane 

było w pierwotnym Kościele. Święty Łukasz, autor Księgi 
Dziejów Apostolskich, prowadzi nas razem z apostołem 
Piotrem do Cezarei Nadmorskiej, do domostwa rzymskie-
go centuriona Korneliusza. Piotr, który jeszcze niedawno 
zaparł się Jezusa i zgorszył się Jego krzyżową śmiercią, 
odkrył na nowo swoje uczniostwo, uwierzywszy, że Pan 
prawdziwie zmartwychwstał. Duch Święty posłał Piotra 
przebywającego w Jafie do poganina Korneliusza, aby 
głosić jemu i jego domownikom Dobrą Nowinę o Jezusie. 
Piotr, przemawiając w domu Korneliusza mówi: „wiecie, 
co działo się w całej Galilei”, „znacie sprawę Jezusa z Na-
zaretu”. Oznacza to, że to, co Jezus mówił i czynił oraz 
fakt Jego zmartwychwstania były po-
wszechnie znane w Palestynie owego 
czasu – nawet wśród pogan. Wiedza i 
znajomość faktów nie czyniła jednak z 
tych ludzi jeszcze wierzących w Chry-
stusa. Dopiero kiedy na owych pogan 
wylany został dar Ducha Świętego, 
przyjęli wiarę i poprosili o chrzest w 
imię Jezusa Chrystusa. 

Czytanie II (Kol 3, 1–4)
Święty Paweł przypomina, że owo-

cem zmartwychwstania Chrystusa 
jest zmartwychwstanie razem z Nim 
wszystkich tych, którzy pomarli. Obiet-
nica zmartwychwstania nie ogranicza 
się jednak dla człowieka wierzącego do 
obietnicy przebywania razem z Chry-
stusem w niebie po śmierci, lecz jest 
wezwaniem, by wkażdej chwili docze-
snego życia „szukać tego, co w górze”, 
tzn. żyć życiem Zmartwychwstałego.

Ewangelia: (Łk 24, 13–35)
Zadziwiający są słowa: „Ujrzał i 

uwierzył”. Powiemy: Przecież ów uczeń 
na pewno wcześniej wierzył w Jezusa. 
To on spoczywał na piersi Jezus pod-
czas ostatniej wieczerzy, co oznacza, 
że był wśród uczniów jednym z Jego 
najbliższych i najbardziej oddanych. To 
przecież on nie zgorszył się pojmaniem 

Jezusa i okrutnym krzyżowaniem, gdyż jako jedyny z 
uczniów pozostał z Nim do końca, stojąc wraz z Matką 
Jezusa pod krzyżem w chwili Jego agonii. Dlaczego zatem 
autor Ewangelii wg św. Jana (czyli najprawdopodobniej 
sam Umiłowany Uczeń) pisze, że uwierzył dopiero wte-
dy, gdy ujrzał pusty grób Jezusa?. Do tej pory wierzył w 
Jezusa jako we wspaniałego nauczyciela i cudotwórcę. 
Teraz wie, że Pan prawdziwie zmartwychwstał. 

niedziela miłosierdzia bożego – 24 iV

Czytanie I (Dz 5, 12–16)
Pierwsze czytanie opisuje działalność apostołów, któ-

rzy po Wniebowstąpieniu Jezusa, kontynuowali dzieło 
Pana, ewangelizując i uzdrawiając. Liczne cuda, których 
dokonywali w imię Jezusa Chrystusa, przysparzały im 
zwolenników i nieustannie powiększały szeregi uczniów 
Jezusa. Ludzie garnęli się do apostołów tak jak wcze-
śniej do Nauczyciela, kiedy wędrował On przez Galileę, 
uzdrawiał i nauczał. Uzdrawiająca moc i dobro, których 
doświadczali Żydzi, zwracający się do nich o pomoc, spra-

wiała, że pragnęli poznawać naukę Jezusa, przyłączali się 
do młodego Kościoła i przekazywali świadectwo innym. 
Działalność apostołów przekonywała o wyjątkowości 
i niezwykłości ich misji. Świadczyła, bowiem o żywym 
Jezusie z Nazaretu, który, choć odszedł do domu Ojca, 
nadal był obecny pośród nich. My również możemy do-
świadczyć uzdrawiającej mocy Słowa Bożego, leczącego 
nasze zranienia.

Czytanie II (Ap 1, 9–11a.12–13.17–19)
Fragment z Księgi Apokalipsy zwraca naszą uwagę na 

siedem wspólnot Kościoła w Azji Mniejszej. Kierowany 
do nich list jest posłannictwem od Pana, zawierającym 
ocenę działalności każdej ze wspólnot. Jest też swego 
rodzaju wyrokiem. Niektóre ze wspólnot otrzymują wy-
raźną naganę, inne – pochwałę za wytrwanie w wierze. 
To, co zostało szczególnie krytycznie ocenione to brak za-
pału w ewangelizowaniu pogan, wyhamowanie tempa, 
z jakim uczniowie Jezusa głosili Jego naukę, to również 
utrata miłości wzajemnej. Święty Jan przekazuje wyraźne 
upomnienie. Dbałość o te wspólnoty jest symbolicz-
nym odniesieniem do całego Kościoła i troską o jego 
przyszłość. Wizja Syna Człowieczego, jako sędziego, jest 
potwierdzeniem nieustannej troski Pana o los Kościoła 
i to nie tylko współczesnego Janowi Ewangeliście, ale 
całego Kościoła aż do końca czasów po 
kolejne przyjście Chrystusa na ziemię.

Ewangelia (J 20, 19–31)
Wieczernik. To niepozorne po-

mieszczenie jest usytuowane 
w piętrowym budynku w 
spokojnej części Jerozo-
limy, zwanej Syjonem 
Chrześcijańskim. „Sala 
na górze” każdego 
dnia gości rzesze 
pielgrzymów i 
turystów z całe-
go świata. Każ-
dy z nich pragnie 
wejść do środka, 
poczuć tchnie-
nie Ducha, który 
dwa tysiące lat 
temu spoczął na 
gronie uczniów 
Jezusa. To tutaj 
nasz Pan sprawo-
wał pierwszą Eu-
charystię i usta-
nowił sakrament 
kapłaństwa. Roz-
glądamy się po 
pustej przestrze-

ni, która na pierwszy rzut oka nie budzi skojarzeń biblij-
nych. Ogarniamy wzrokiem wnętrze i przywołujemy tekst 
Janowej Ewangelii. W tym miejscu narodził się Kościół i 
tutaj miał swoją pierwszą siedzibę. Co czuli uczniowie, 
skupieni tu z obawy przed Żydami, kiedy po raz pierwszy 
spotkali się ze zmartwychwstałym Mistrzem? Ewange-
lista konfrontuje ze sobą dwie postawy: uznanie Chry-
stusa w oparciu o czystą wiarę, nie wymagającą żadnych 
potwierdzeń oraz poszukiwanie prawdy na podstawie 
wiedzy i dowodów. Fragment dzisiejszej Ewangelii kończy 
błogosławieństwo Pana Jezusa: „Szczęśliwi ci, którzy nie 
zobaczyli, a uwierzyli”. 

3 niedziela wielkanocna – 1 V

Czytanie I (Dz 5, 27b–32.40b–41)
Głoszenie Dobrej Nowiny o Jezusie Chrystusie jest 

podstawowym zadaniem i obowiązkiem ucznia. Kościół 
nie może nie głosić zbawienia, którego dokonał Syn 
Boży przez swą śmierć i zmartwychwstanie. Głoszenie 
to nie ogranicza się do słów, lecz jest związane bardzo 
ściśle z działaniem, w którym objawia się moc Boga. 
Jezus żyje w swym Kościele, bo głosi królestwo Boże, bo 
dzieją się cuda i znaki. Bóg stał się człowiekiem w Jezusie 

Chrystusie, a w Kościele Bóg objawia się 
jako wcielony we wspólnotę wiary, 

nadziei i miłości. Pierwszy Kościół 
jest ożywiany Duchem danym 

przez Jezusa, jak umiłowany 
Syn Boga namaszczony został 

Duchem Świętym. Kościół 
istnieje tylko wtedy, gdy 

żyje życiem Jezusa. Inne 
życie Kościoła jest 

odejściem od Pana, 
zaparciem się Go 
przed ludźmi.

Czytanie II 
(Ap 5, 11–14)

Otwarcie za-
pieczętowanej 
księgi jest jed-
nym z kluczo-
wych wydarzeń 
w Księdze Obja-
wienia według 
świętego Jana. 
Kolejne pieczę-
cie, a dokładnie 
moment ich 
otwarcia, wiążą 
się z wydarzenia-

Dwaj uczniowie przy grobie, Henry Ossawa Tanner, 1905–1906 Niedowierzanie św. Tomasza, Duccio, 1308 r.
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mi, które zapowiadają sąd Boży, a przede wszystkim 
zbawcze zwycięstwo Chrystusa – jeźdźca na białym 
koniu. Cała reszta tej pięknej księgi Nowego Testamen-
tu jest rozwijaniem się tego zwoju, z którego wynikają 
kolejne sceny i wydarzenia. To zacieranie się granicy 
między tekstem a życiem jest fenomenem unikalnym w 
literaturze światowej, ale nie mistrzostwo pisarskie jest 
najważniejsze. Tę rolę pełni Ten, który jako jedyny jest 
godzien otworzyć pieczęcie zwoju. Tylko dzięki Niemu 
zapisane słowa stają się wydarzeniami, ponieważ kom-
petencję do złamania pieczęci zdobył przez swą śmierć i 
zmartwychwstanie. Wydarzenia paschalne przekładają 
się za pośrednictwem zwoju na dzieje świata, a historia 
ukształtowana przez Baranka, który złożony Bogu w ofie-
rze żyje na wieki. Przez te wydarzenia też i my możemy 
włączyć się w paschę Bożego Baranka i pójść za Nim.

Ewangelia (J 21, 1–4)
Scena cudownego połowu, która w Łk 5,4–11 wiąże 

się z powołaniem Szymona Piotra, Jana syna Zebedeusza 
i ich braci. Te same postacie (Piotr, Jan, pozostali ucznio-
wie) występują w scenie, którą w czwartej Ewangelii 
znajdujemy w ostatnim rozdziale, gdy Jezus po swym 
zmartwychwstaniu przygotowuje uczniów, by dalej 
pełnili tę misję, do której ich powołał. Jednak i tu znaj-
dujemy nawiązanie do sceny powołania uczniów: słowa 
„pójdź za mną”.Kluczowym elementem tego spotkania 

jest dialog Jezusa z Piotrem, którego szkieletem jest 
powtórzone trzykrotnie pytanie Jezusa o to, czy Piotr 
Go kocha. Bycia uczniem Jezusa nie można odłączyć od 
miłości do Niego. Pokazał to kryzys, który przeżył sam 
Piotr. Tylko z miłości można dzielić z Panem odrzucenie, 
cierpienie, śmierć i uznać Jego życie, którym nas obdarza, 
za ważniejsze od naszego własnego.

4 niedziela wielkanocna – 8 V

Czytanie I (Dz 13, 14.43–52)
Niezwykłość opisu pierwszej misji Pawła i Barnaby 

polega na uchwyceniu momentu przełomowego dla 
całego chrześcijaństwa. To były lata 46 i 47 n.e. Żyli cią-
gle ludzie współcześni Jezusowi. Akcja toczy się między 
Antiochią Syryjską a Pizydyjską. I między tymi miastami 
Szaweł zmienił imię na Paweł, a Kościół judeochrześci-
jański, nie mając szans przełamania oporu Żydów, pod 
wpływem Ducha Świętego przekroczył granice. Słowo 
Boże poszło do pogan i oni Je przyjęli.I rozszerzało się 
po całym Imperium Romanum, potem po całym świecie 
i trwa nadal. Dwa tysiące lat. Wydawać by się mogło, 
że misja skończyła się klęską, bo Żydzi w Antiochii Pizy-
dyjskiej byli oburzeni. Oskarżyli Pawła o bluźnierstwo, 
a to groziło śmiercią. Czy można się z tego radować? 
A  przecież otrząsając proch z sandałów, wysłannicy 

Chrystusa z weselem odchodzili do Ikonium. Działanie 
w Duchu Świętym dało odwagę głoszenia Słowa wśród 
największych jego wrogów i uznania akcji za udaną.Opi-
sany moment jest zapowiedzią efektu fali, przez którą i 
my jesteśmy niesieni. Jeśli po ludzku będziesz mierzył, 
po ludzku ci odmierzą. Ale dzieła Ducha Świętego mają 
wymiar Boski.

Czytanie II (Ap 7, 9.14b–17)
Stare i Nowe Przymierze łączą się paralelami. Pan Bóg 

zgromadził wyprowadzony z niewoli egipskiej lud Izra-
ela pod górą Synaj, skąd wytrysnęła woda, jako dowód 
zawartego przymierza za pośrednictwem Mojżesza. Ma 
ono trwać aż do końca czasów. Kazał ludowi wyprać 
odzież, aby wiadomo było, jak ważna jest ta chwila. 
Znakiem przynależności do Pana stało się obrzezanie.

Apokalipsa przybliża wizję 
końca czasów. Kulminacyjny 
obraz triumfu wybranych 
sług Boga poprzedził rytuał 
ich oznakowania. Odziani w 
szaty wybielone we krwi Ba-
ranka, w Janowej wizji do-
znają spełnienia obietnicy 
powtórzonej przez Jezusa 
na Górze Błogosławieńst. 
Na Syjonie stoją ludy ziemi 
bez trwogi i utrapień przed 
tronem Boga pod opieką 
Pasterza – Baranka pojące-
go wodami życia. Jeśli Pan 
mym pasterzem, czegóż 
mam się lękać?

Ewangelia 
(J 10, 27–30)

Było to w Jerozolimie. Faryzeusze coraz natarczywiej 
domagali się jasnej deklaracji, kim jest Jezus, nie po 
to, aby uznać w Nim Mesjasza, lecz aby mieć dowód 
oskarżenia o bluźnierstwo i żądać Jego śmierci. A On 
kolejny raz wykazał się zdumiewającą pokorą. Przedsta-
wił się jako Pasterz w owczarni swojego Ojca. Pasterz 
dla wielkomiejskich elegantów był bardziej obrzydliwy 
niż jawnogrzesznica. Jednak sens, jaki został nadany 
tej metaforze, przypomina psalm 23: Pan jest moim 
pasterzem, nie brak mi niczego. Pozwala mi leżeć na 
zielonych pastwiskach. Prowadzi mnie nad wody, gdzie 
mogę odpocząć: orzeźwia moją duszę. Owce zostaną 
doprowadzone do owczarni Pana co do jednej. Składam 
w Panu nadzieję teraz i na wieki. Zwycięstwo Chrystusa 
leży w nobilitacji pogardzanych.

Biblijne ciekawostki

Najdłuższy werset w Biblii to Est 8, 9: „I zawołano pisarzy królewskich w tym czasie, 
w trzecim miesiącu, to jest miesiącu Siwan, w dniu dwudziestym trzecim, i napisano 
według tego wszystkiego, co rozkazał Mardocheusz, do Żydów i do satrapów, i do 
namiestników, i książąt państw, które [rozciągają się] od Indii aż do Etiopii, to jest 
do stu dwudziestu siedmiu państw, do poszczególnych państw ich pismem i do po-
szczególnych ludów w ich języku, i do Żydów ich pismem w ich języku”, a najkrótszy 
to J 11, 35: „Jezus zapłakał”.

Biblia zawiera 1189 rozdziałów, 31102 wersety i ponad milion słów, a najczęściej pojawia się słowo „Pan”.

„Lecz On był przebity za nasze grzechy, zdruzgotany za nasze winy. Spadła Nań chłosta zbawienna dla nas, 
a w Jego ranach jest nasze zdrowie” (Iz 53,5) – to najczęściej udostępniany cytat z Biblii w Internecie.

Najkrótszą księgą jest 2 List św. Jana. Ta księga zawiera nieco ponad tysiąc liter, natomiast najdłuższą – 
Księga Psalmów.
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Z życia paraFii

02.03 – Środa Popielcowa 

W Środę Popielcową, 2 marca 2022 r. podczas Mszy 
świętej sprawowanej pod przewodnictwem biskupa die-
cezjalnego Krzysztofa Wętkowskiego we włocławskiej 
bazylice katedralnej w intencji pokoju na Ukrainie na 
modlitwie zgromadzili się prezbiterzy, alumni, siostry 
zakonne, przedstawiciele władz samorządowych. Wśród 
obecnych nie brakowało także obywateli Ukrainy. W ho-
milii bp Wętkowski ukazał drogę do prawdziwego poko-
ju oraz znaczenie międzyludzkiej solidarności. – Dzisiaj 
chcemy wyrazić naszą solidarność z braćmi i siostrami 
z Ukrainy; z tymi którzy uciekają przed wojną oraz tymi, 
którzy bronią swojej ojczyzny – powiedział ksiądz Biskup, 
ukazując zaangażowanie osób prywatnych i różnych in-
stytucji niosących pomoc uchodźcom. Wyraził również 
uznanie dla męstwa i odwagi dla walczących Ukraińców. 
Po homilii Ksiądz Biskup pobłogosławił popiół, którym 
został posypany on sam oraz wszyscy obecni w świątyni.

Na zakończenie zebrani odśpiewali Suplikacje.

15.03 – Wyjście do Kina na film „Cud 
z Guadalupe” 

Grupa z naszej parafii, licząca 21 osób, udała się na 
pierwszy kinowy film o objawieniach w Guadalupe. Prawie 
500 lat temu Maryja zrobiła coś, co czyni tamte wydarzenia 
jednym z największych cudów w historii świata – zostawi-
ła materialne dowody swoich odwiedzin! Niektóre z nich 
udało się odkryć naukowcom dopiero niedawno i z miejsca 
uznano je za sensację! Są tak spektakularne, że w zderze-
niu z nimi kruszeje najbardziej zatwardziała niewiara. 
Twórcom filmu Cud Guadalupe udało się zachwycić widza 
przedstawiając te cuda w pięknej fabularnej opowieści.

18–20.03 – Rekolekcje 
wielkopostne

W dniach 18–20 marca 2022 r. w naszej parafii odbyły 
się rekolekcje wielkopostne, które poprowadził ks. Adam 
Kłonowski (student teologii pastoralnej na UKSW). zgro-
madziły w naszej świątyni wielu parafian. Wszyscy uczest-
nicy mieli możliwość przeżywać swoje życie „na nowo” 
– wsłuchując się w słowa czytanego Pisma Świętego 
mogli przemyśleć i zastanowić się nad tym co czują, jak 
je odbierają i w jaki sposób w życiu doświadczają Bożej 
miłości. Mamy nadzieję, że czas rekolekcji przyniesie w pa-
rafii obfite owoce.

25.03 – Akt zawierzenia

Akt poświęcenia świata, Rosji i Ukrainy Niepokalane-
mu Poczęciu to wołanie, by Boże Miłosierdzie rozlało 
się na całą ziemię. We włocławskiej bazylice katedralnej 
25 marca 2022 r. bp Krzysztof Wętkowski w łączności 
z papieżem Franciszkiem odczytał akt poświęcenia przed 
Najświętszym Sakramentem i modlił się o pokój w Ukra-
inie. Następnie odbyła się Msza święta, gdzie zgromadzeni 
wierni i kapłani wypraszali pokój dla świecie i zaprzestanie 
wojny na Ukrainie.
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kaLenDarium
naJbLiżsZycH urocZystości

i wyDarZeŃ paraFiaLnycH

kwiecieŃ / maJ

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

Zmarli:
† Marianna Łuczak
† Stanisław Czyżnielewski

† Zofia Gawłowska
† Jakub Piłka

† Zdzisław Józef Jankowski
† Janina Kazimiera Janiszewska

† Teresa Żurowska
† Mariusz Kowalski
† Marianna Ziobrowska
† Paweł Konrad Golecki
† Ryszard Stanisław Siwek

Papieska intencja 
modlitwy na kwiecień 

2022
Za pracowników 
służby zdrowia 

Módlmy się, aby zaangażo-
wanie pracowników służby 

zdrowia w opiekę nad osobami 
chorymi i starszymi, szczególnie 

w krajach najuboższych, było 
wspierane przez rządy i lokalne 

wspólnoty.

10. – Niedziela Palmowa – Męki Pańskiej
14. – Wielki Czwartek
15. – Wielki Piątek
16. – Wigilia Paschalna
17. – Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego
24. – Niedziela Miłosierdzia Bożego
25. – Święto św. Marka Ewangelisty
26. – Uroczystość św. Wojciecha BM, patrona 

Polski

01.05. – III Niedziela Wielkanocna
02.05. –  Wspomnienie św. Atanazego
03.05. –  Uroczystość Najświętszej Maryi Panny, 

Królowej Polski
04.05. –  Wspomnienie św. Floriana
06.05. –  Święto Świętych Apostołów Filipa 

i Jakuba

wielki czwartek – 14 iV
18.00 –  Msza Wieczerzy Pańskiej pod przewod-

nictwem ks. bp. Krzysztofa Wętkowskiego 
(po Mszy św. – Kompleta)

* Adoracja Najświętszego Sakramentu do 21.30

wielki piątek – 15 iV
8.00 –  Liturgia godzin (Jutrznia z Godziną czytań 

pod przewodnictwem ks. bp. Krzysztofa 
Wętkowskiego)

15.00 –  Koronka do Miłosierdzia Bożego
18.00 –  Liturgia Męki Pańskiej pod przewodnic-

twem ks. prał. Michała Krygiera (po liturgii 
Gorzkie Żale)

* Adoracja Najświętszego Sakramentu do 21.30

wielka sobota – 16 iV
8.00 –  Liturgia godzin (Jutrznia z Godziną czytań 

pod przewodnictwem ks. bp. Krzysztofa 
Wętkowskiego)

* Święcenie pokarmów co pół godziny od 9.00 
do godz. 16.00 (rozpoczęcie ostatniego święcenia)

* Możliwość skorzystania z sakramentu pokuty 
i pojednania w czasie święcenia pokarmów

wigilia paschalna
21.00 –  Liturgia Wigilii Paschalnej z procesją rezu-

rekcyjną

niedziela 
Zmartwychwstania 
pańskiego – 17 iV

10.00 –  Msza Święta pod przewodnictwem 
ks. bp. Krzysztofa Wętkowskiego

TRIDUUM 
PASCHALNE 

WE WłOCłAWSKIEJ BAZyLICE KATEDRALNEJ

Tej właśnie nocy Chrystus skruszywszy 
więzy śmierci, jako zwycięzca wyszedł 
z otchłani. 

Nic by nam przecież nie przyszło z daru 
życia, gdybyśmy nie zostali odkupieni. 

Exultet

ochrzczeni:

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

• Dorota Ciesielska
• Mikołaj Lewandowski
• Jakub Jarosław Noske

• Julian Wujkowski
• Filip Janusz Hofman

„Na pewno Święta Wielkanocne będą dla wszystkich radością. I cho-
ciaż będą one przezwyciężały smutki i cierpienia tego czasu, zawsze 
jednakże mamy zapewnienia apostoła, że utrapienia tego czasu nie 
dadzą się porównać z chwałą, która się w nas objawi”.

bł. kard. Stefan Wyszyński, w Wielkanoc 1981 r., na pięć tygodni przed swoją śmiercią
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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

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


