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Z nauczania kościoła

Homilia
papieżA FranciszkA
Niedziela Miłosierdzia Bożego
Watykan, bazylika św. Piotra
24 IV 2022 r.

Dziś zmartwychwstały Pan ukazuje się uczniom i im,
którzy Go opuścili, ofiaruje swoje miłosierdzie, pokazując
swoje rany. Słowom, które do nich kieruje, nadaje rytm
pozdrowienie, które w dzisiejszej Ewangelii pojawia się
trzykrotnie: „Pokój wam!” (J 20, 19.21.26). Pokój wam!
Jest to pozdrowienie zmartwychwstałego Pana, który
wychodzi naprzeciw każdej ludzkiej słabości i grzechowi.
Rozważmy więc trzykrotne pokój wam! Jezusa – odkryjemy w tym trzy działania Bożego miłosierdzia w nas.
Przede wszystkim daje ono radość; potem wzbudza
przebaczenie; wreszcie pociesza w znużeniu.
1. Przede wszystkim miłosierdzie Boże daje radość,
szczególną radość, radość z poczucia, że nam bezinteresownie przebaczono. Kiedy w wieczór Paschy uczniowie
widzą Jezusa i słyszą, jak po raz pierwszy mówi: pokój
wam, radują się (por. w. 20). Ze strachu byli zamknięci
w domu; ale byli też zamknięci w sobie, przygnębieni
poczuciem porażki. Byli uczniami, którzy opuścili Mistrza:
w momencie Jego aresztowania uciekli. Piotr nawet zaparł się Go trzykrotnie, a jeden z ich grupy – jeden z nich,
właśnie! – był zdrajcą. Były powody, by czuli się nie tylko
zalęknieni, ale i zawiedzeni, ludźmi bezwartościowymi.

W przeszłości niewątpliwie dokonywali odważnych wyborów, entuzjastycznie, z zapałem i wielkodusznie szli za
Mistrzem, ale w końcu wszystko się zawaliło. Zwyciężył
strach i popełnili wielki grzech – zostawili Jezusa samego
w najtragiczniejszym momencie. Przed Paschą myśleli,
że są stworzeni do wielkich rzeczy, dyskutowali o tym,
kto jest wśród nich największy i tak dalej... Teraz właśnie sięgnęli dna.
W tej atmosferze przychodzi pierwsze pokój wam!
Uczniowie powinni czuć się zawstydzeni, tymczasem
radują się. Kto ich zrozumie… Dlaczego? Ponieważ to
oblicze, to pozdrowienie, te słowa przenoszą ich uwagę z nich samych na Jezusa. Rzeczywiście, „uczniowie
uradowali się” – jak mówi tekst – „ujrzawszy Pana”.
(por. w. 20). Ich uwaga zostaje odwrócona od nich samych i ich niepowodzeń, a są przyciągnięci przez Jego
oczy, w których nie ma surowości, lecz miłosierdzie.
Chrystus nie rozpamiętuje przeszłości, ale darzy ich
jak zawsze życzliwością. A to ich ożywia, wlewa w ich
serca pokój, który utracili, czyni ich ludźmi nowymi,
oczyszczonymi przez przebaczenie, udzielone bez
rachub, przebaczenie udzielone bez zasług.
Taka jest radość Jezusa, radość, której i my zaznaliśmy, doświadczając Jego przebaczenia. Zdarzyło się
nam, że byliśmy podobni do uczniów Paschy – po
upadku, grzechu, porażce. W takich chwilach wydaje
się, że już nic nie można zrobić. Ale to właśnie wtedy
Pan czyni wszystko, aby obdarzyć nas swoim pokojem:
poprzez spowiedź, słowa osoby, która staje się bliska,
wewnętrzne pocieszenie Ducha Świętego, jakieś nieoczekiwane i zaskakujące wydarzenie... Bóg na różne sposoby
troszczy się o to, abyśmy poczuli uścisk Jego miłosierdzia,
radość, która płynie z otrzymania „przebaczenia i pokoju”.
Tak, Boża radość jest radością rodzącą się z przebaczenia
i pozostawia pokój. Jest tak: rodzi się z przebaczenia
i pozostawia pokój; radość, która podnosi na duchu,
nie upokarzając, jakby Pan nie zrozumiał, co się dzieje.
Bracia i siostry, pamiętajmy o przebaczeniu i pokoju
otrzymanych od Jezusa. Każdy z nas je otrzymał; każdy
z nas tego doświadczył. Przypomnijmy to sobie trochę,
dobrze nam to zrobi! Przedkładajmy pamięć o Bożym
uścisku i czułości nad pamięć o naszych błędach i upadkach. W ten sposób będziemy podsycać radość. Bowiem
nic już nie może być takie jak przedtem dla tych, którzy
doświadczają Bożej radości! Ta radość nas zmienia.
2. Pokój wam! Pan mówi to po raz drugi, dodając: „Jak
Ojciec Mnie posłał, tak i Ja was posyłam” (w. 21). I daje
uczniom Ducha Świętego, aby uczynić ich pośrednikami
pojednania: „Którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone” (w. 23). Nie tylko otrzymują miłosierdzie, lecz stają
się szafarzami tego właśnie miłosierdzia, które otrzymali.
Otrzymują tę władzę, lecz nie na podstawie swoich zasług,
ich studiów, nie: jest to czysty dar łaski, który jednak opiera
się na ich doświadczeniu, jako ludzi, którym przebaczono.
Zwracam się do was misjonarzy Miłosierdzia: jeżeli każdy

z was nie czuje, że otrzymał przebaczenie, niech się
zatrzyma i niech nie będzie misjonarzem Miłosierdzia, aż do chwili, w której poczuje się, że otrzymał
przebaczenie. A z tego miłosierdzia otrzymanego
będziecie zdolni, by dać wiele miłosierdzia, by dać
tak wiele przebaczenia. I dzisiaj, i zawsze w Kościele
przebaczenie winno docierać do nas w ten sposób,
poprzez pokorną dobroć miłosiernego spowiednika,
który wie, że nie jest posiadaczem jakiejś władzy,
ale kanałem miłosierdzia, wylewającym na innych
przebaczenie, z którego sam najpierw skorzystał.
I z tego rodzi się to przebaczać wszystko, ponieważ
Bóg wszystko przebacza, wszystko i zawsze. To my
męczymy się proszeniem o przebaczenie, ale On
zawsze przebacza. A wy macie być kanałami tego
przebaczenia, przez wasze doświadczenie, że wam
przebaczono. Nie trzeba dręczyć wiernych, którzy
przychodzą z grzechami, ale trzeba zrozumieć, czym
jest słuchać i przebaczać, i udzielać dobrej rady, pomagając iść naprzód. Bóg przebacza wszystko: nie trzeba
zamykać tych drzwi…
„Którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone”. Słowa
te leżą u podstaw sakramentu pojednania, ale nie tylko.
Cały Kościół został przez Jezusa uczyniony wspólnotą-szafarzem miłosierdzia, znakiem i narzędziem pojednania dla
ludzkości. Bracia, siostry, każdy z nas otrzymał w sakramencie chrztu Ducha Świętego, abyśmy byli mężczyznami i kobietami pojednania. Kiedy doświadczamy radości z uwolnienia od ciężaru naszych grzechów, naszych upadków;
kiedy osobiście dowiadujemy się, co to znaczy narodzić
się na nowo, po doświadczeniu, które wydawało się bez
wyjścia, wtedy musimy dzielić się chlebem miłosierdzia
z tymi, którzy nas otaczają. Czujmy się powołani do tego.
I zadajmy sobie pytanie: czy ja tu, gdzie żyję, w rodzinie,
w pracy, w mojej wspólnocie, promuję komunię, czy jestem tkaczem pojednania? Czy staram się rozładowywać
konflikty, nieść przebaczenie tam, gdzie panuje nienawiść,
pokój tam, gdzie jest uraza? Czy wpadam w świat obgadywania, który zawsze zabija? Jezus szuka w nas świadków,
wobec świata, tych Jego słów: Pokój wam!. Otrzymałem
pokój: daję go drugiemu.
3. Pokój wam! – powtarza Pan po raz trzeci, gdy osiem
dni później ponownie ukazuje się uczniom, aby umocnić
trudną wiarę Tomasza. Tomasz chce zobaczyć i dotknąć.
A Pan nie gorszy się jego niedowiarstwem, lecz wychodzi
mu na przeciw: „Podnieś tutaj swój palec i zobacz moje
ręce” (w. 27). To nie są słowa wyzwania, ale miłosierdzia.
Jezus rozumie trudności Tomasza: nie traktuje go surowo,
a apostoł jest wewnętrznie poruszony taką wyrozumiałością. I w ten sposób z niedowiarka staje się wierzącym
i składa najprostsze i najpiękniejsze wyznanie wiary: „Pan
mój i Bóg mój!” (w. 28). Jest to piękne wezwanie, które
możemy uczynić naszym własnym i powtarzać w ciągu
dnia, zwłaszcza gdy tak jak Tomasz doświadczamy wątpliwości i ciemności.

W Tomaszu wszak zawarta jest historia każdego wierzącego, każdego z nas, każdego wierzącego: są to trudne
chwile, kiedy wydaje się, że życie zaprzecza wierze, kiedy
przeżywamy kryzys i potrzebujemy dotknąć i zobaczyć.
Ale, podobnie jak Tomasz, właśnie tutaj odkrywamy na
nowo serce Pana, Jego miłosierdzie. W takich sytuacjach
Jezus nie przychodzi do nas triumfalnie i z przytłaczającymi dowodami, nie czyni pompatycznych cudów, lecz
ofiaruje serdeczne znaki miłosierdzia. Pociesza nas w taki
sam sposób, jak w dzisiejszej Ewangelii – ukazując nam
swoje rany. Nie zapominajmy tego: przed grzechami,
przed najbrzydszym grzechem, naszym, czy innych jest
zawsze obecność Pana, który ofiaruje swoje rany. Nie
zapominajmy tego. A w naszej posłudze, jako spowiedników, musimy pokazać ludziom, że przed ich grzechami
są rany Pana, które są potężniejsze niż grzech.
To sprawia też, że odkrywamy rany naszych braci i sióstr.
Tak, miłosierdzie Boże w naszych kryzysach i zmaganiach
często prowadzi nas do zetknięcia z cierpieniami bliźniego.
Myśleliśmy, że to my dotykamy szczytu cierpienia, szczytu trudnej sytuacji, a odkrywamy tu, pozostając w milczeniu, że jest ktoś, kto przeżywa chwile, okresy gorsze.
A jeśli zatroszczymy się o rany bliźniego i wylejemy na
nie miłosierdzie, odradza się w nas nowa nadzieja, która
pociesza w obliczu utrudzenia. Zastanówmy się więc, czy
w ostatnim czasie dotknęliśmy ran kogoś cierpiącego na
ciele lub na duchu; czy przynieśliśmy pokój zranionemu
ciału lub złamanemu duchowi; czy poświęciliśmy nieco
czasu, by wysłuchać, towarzyszyć, pocieszyć. Kiedy to
czynimy, spotykamy Jezusa, który oczami osób doświadczanych przez życie patrzy na nas miłosiernie i mówi:
Pokój wam! Lubię myśleć o obecności Matki Bożej, tam,
wśród Apostołów, i jak po Zesłaniu Ducha Świętego myśleliśmy o Niej, jako o Matce Kościoła: a w poniedziałek
po Niedzieli Miłosierdzia podoba mi się bardzo myśleć
o Niej, jako o Matce Miłosierdzia: niech Ona pomaga nam
iść naprzód w naszej tak pięknej posłudze.
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biskup włocławski

homilia

Dzień Świętości Życia
i XVIII Narodowy Dzień Życia
bazylika katedralna
Włocławek, 24 III 2022 r.
Przychodzimy do świątyni, aby przede wszystkim odnowić w sobie pragnienie świętości własnego życia, a także
zaangażowania w to, aby w ogóle każde życie ludzkie
było szanowane. Uroczystość Zwiastowania Pańskiego
i ten dzisiejszy dzień jest w czasie Wielkiego Postu, a więc
w czasie, kiedy rozważamy cierpienie i śmierć Chrystusa.
W ten sposób te wydarzenia łączą się ze sobą i pokazują
nam początek i koniec ziemskiego pielgrzymowania człowieka, jego narodzenie i jego śmierć. Dobrze wiemy, że
w jednym i drugim wymiarze tego życia zagrożony jest
dzisiaj człowiek. Zagrożony jest przez to, że może się dziś
nie urodzić, chociaż jest poczęty, i zagrożony jest przez
to, że można skrócić jego życie. To, co dotyczy skrócenia
jego życia – eutanazji jest właściwie stosunkowo nowe,
ale wtedy, gdy ten problem pojawiał się, już wówczas
wielu ludzi ostrzegało, że nie będzie to tak, jak wówczas
tłumaczyli zwolennicy tego rozwiązania, że każdy będzie
decydował, że będzie musiał swoją decyzję konsultować
z lekarzami, specjalistami. Nie potrzeba było wielu lat,
żeby zobaczyć nadużycia w tej dziedzinie.
Bywa tak, że ktoś, kto jest starszy, zniedołężniały, chory, jest pozostawiony decyzji swoich najbliższych albo

lekarzy. Nikt go o nic nie pyta. W ten sposób w jednym
i w drugim wymiarze człowiek wchodzi w to, co należy
do Boga, wkracza w Jego miejsce i chce sam decydować
o tym, co jest dobre, a co złe, kiedy zaczynać ma się życie,
a kiedy kończyć.
W ten sposób wchodzimy dzisiaj w tajemnicę zwiastowania, a więc tej sceny,
kiedy Bóg przez swojego pośrednika Archanioła zaprasza Maryję do współpracy.
Bóg prosi Ją, aby zechciała z Nim współpracować. Nie wiemy, co by się stało, gdyby
Maryja powiedziała „nie”. Zakładamy, że
Pan Bóg znalazłby inne rozwiązanie. Ona
odpowiada: „niech mi się stanie wola
Twoja”, chociaż bardzo słusznie zadaje
pytanie: „jak to się stanie, jak to się dokona”? Jest to, można powiedzieć, przykład rozmowy człowieka z Bogiem, albo
powiedzmy teologicznie – modlitwy. To
właśnie w ten sposób człowiek powinien
rozmawiać z Bogiem, zwłaszcza wtedy,
gdy ma do podjęcia ważne decyzje w swoim życiu i wie, jako człowiek wierzący, że
musi je rozważyć przed Bogiem, a nie tylko
kalkulować po ludzku. Wówczas te pytania
są uzasadnione i także ta odpowiedź jest bardzo ważna.
Maryja jest pełna wolności. Do niczego nie jest przymuszona. Pan Bóg każdemu daje wolność jego wyborów i
jego decyzji. Dzisiaj, gdy to rozważamy, myślimy także o tej
wolności człowieka, która sprawia, że może decydować o
życiu innych, o jego początku czy o jego końcu. Jest wiele
sytuacji i wcale sprawy dotyczące życia ludzkiego nie
są proste i oczywiste. Dzisiaj bardzo wiele osób: matek,
kobiet, mężczyzn, rodziców, widząc otaczający świat sami
zadają sobie pytanie, czy można sprowadzać człowieka na
ten świat, tak niespokojny, tak kruchy. Ostatnie lata, wydarzenia, czy to pandemia, czy wojna w Ukrainie, pokazują,
jak to życie jest kruche, jak jest słabe, jak to wszystko się
zmienia, a przecież każdy chciałby dla siebie, dla swoich
dzieci życia szczęśliwego. Życie szczęśliwe nie oznacza
życia bez problemów, bo takiego nie ma. Jeśli w ten sposób ktoś wychowuje młodzież, dzieci, że wszystko będzie
usłane różami, że wszystko powinno takie być, a z drugiej
strony, jeśli młodzi ludzie oczekują takiego życia, że tak
to będzie wyglądało, to nie tylko są w błędzie, ale będą
mocno doświadczeni przez życie. Człowiek od samego
początku musi się uczyć tego, że nie jest tak, jak chce. Nie
wszystko musi być tak, jak sobie wyobraża i nie wszystko
musi tak, jak chciałby, żeby było zgodne z jego wolą. Trzeba się liczyć ze swoimi ograniczeniami. Trzeba się liczyć
z innymi ludźmi. Trzeba się liczyć z wydarzeniami, które są
całkowicie od nas niezależne. Jest to pewna trudność, jaka
się pojawia, bo wielu jest ludzi, rodziców, którzy mogliby,
chcieliby mieć dzieci. Często ten obraz jest dramatyczny
przez wybór śmierci dla tego dziecka, z tego powodu, że

kobieta-matka zostawiona jest sama sobie. Nie
ma wsparcia, zwłaszcza od ojca, od mężczyzny,
od rodziców. Jest pozostawiona sobie w tej dramatycznej decyzji.
Jest także drugi obraz czy druga strona człowieka, o którym wspominałem, człowieka, który
siebie stawia w miejsce Boga. Chce życia wygodnego, chce życia luksusowego. Nie chce żadnego
obciążenia. Ile razy można usłyszeć w medialnej
przestrzeni ludzi, którzy przecież nie mają żadnych trudności materialnych i nie chcą dziecka,
bo komplikuje im życie, bo trzeba się nim zajmować, trzeba się opiekować. Jest to egoizm w najczystszej postaci i także sprowadzanie na siebie
smutku i ostatecznie nieszczęścia później, kiedy
człowiek nie będzie miał się na kim oprzeć, bo
pieniądze oparcia nie dają i nie dają też szczęścia.
Kiedyś, żeby zabezpieczyć sobie przyszłość, ludzie właśnie mieli dzieci. Dzisiaj ludzie wolą mieć konta w banku, ZUS, PZU i inne rzeczy. Być może zapewni im jakieś
życie, ale nie zapewnią żadnej miłości, bo żadne urzędy
nie okazują miłości tym, od których najpierw ściągają
pieniądze, a potem oczekują, żeby tych pieniędzy nie
musieli im oddawać. Jest to tragizm dzisiejszych czasów, wynikający także z odejścia czy odrzucenia Bożego
porządku i samego Pana Boga.
Dzisiaj wielu z was odnowiło czy ponowiło akt duchowej adopcji dziecka poczętego. Dziękuję bardzo wszystkim, którzy biorą w tym udział. Wydaje się nam niekiedy,
że jest to tak niewiele, że jest to tak mało, że jest to
przecież niewystarczające. Owszem jest wystarczające,
dlatego że jest to zgodnie z myślą samego Boga. Pan
Bóg w taki sposób postępuje. On nie potrzebuje wielkich
wydarzeń i nie potrzebuje, żeby nadawać Jego obecności
wielkiego znaczenia.
Gdy czytamy Biblię, wiele razy dostrzeżemy, jak bardzo
Bóg działa poprzez rzeczy proste i zwyczajne, jak przez
bardzo proste i zwyczajne sprawy działa sam Chrystus.
Przypomnijmy sobie scenę ze Starego Testamentu przywoływaną właśnie w Wielkim Poście, wielkiego i bogatego wodza Ammana, który był trędowaty i chciał być
zdrowy. Miał pieniądze, znaczenie, władzę i uważał, że
wszystko jest potrzebne do tego, aby móc być oczyszczonym, zdrowym. I stanął przed prorokiem, a prorok
Boży nawet nie musiał na niego spoglądać. Nie chciał
jego władzy, nie chciał jego pieniędzy. Powiedział tylko:
idź i obmyj się w rzece, a będziesz zdrowy. Nie chciał, bo
nie wierzył, że w tak prostej rzeczy można przywrócić
sobie zdrowie. Gdy poszedł, został oczyszczony. Jest to,
powiedziałbym metoda działania Bożego. Wszyscy, którzy
w tej duchowej adopcji dziecka poczętego uczestniczą,
niech wiedzą, że mają udział w tej właśnie misji, którą
w pewnym sensie otrzymują od samego Boga.
Wracamy do dzisiejszej ewangelii. To także tam każdy
z nas może rozmawiać z Bogiem, pytać o to, czy jest to

wystarczające. Czy taka modlitwa, czy taka ofiara jest
wystarczająca? Bądźmy pewni, że tak, że jest to bardzo
dobra droga. Potrzeba także tego wsparcia, powiedziałbym
instytucjonalnego. Kiedy przed kilku laty byłem w Irlandii, to tam, w kościele, ku zdumieniu – w odniesieniu
do rzeczywistości polskiej – widziałem najwięcej dzieci,
najwięcej wózków dziecięcych. To właśnie tam rodziły się
polskie dzieci, bo rodzice mieli zapewnione wsparcie. Mieli
pewność dotyczącą swojej przyszłości i bardzo chętnie
powiększali swoje rodziny. Jest to także wielkie zadanie
państwa, skoro dzisiaj jest Narodowy Dzień Świętości
Życia. Trzeba patrzeć daleko. Demografia – są to bardzo
odległe problemy, tak się wydaje, ale jeśli się dzisiaj o nich
nie myśli, to wrócą jako problemy bardzo poważne już
szybko. Do tego trzeba wyobraźni, spojrzenia dalej, niż
tylko najbliższe wybory i rozdawanie kiełbasy wyborczej.
Trzeba wizji przyszłości. Oczywiście można pewne rzeczy
rozwiązywać przyjmując do siebie innych ludzi z innych
państw, ale to zawsze będzie niosło inne problemy. Także
Kościół w tym uczestniczy i przez duchową adopcję, i przez
miejsca wsparcia, i przez domy dla matki z dzieckiem. Także
przez wsparcie duchowe – chociażby tutaj, obok katedry,
od tygodnia jest dom św. Józefa, który nazywany jest
„pogotowiem duchowym”. To właśnie tam może przyjść
każdy i każda, kto ma problem z tym, co począć teraz, gdy
jest dziecko, które ma przyjść na świat, i przychodzi szereg
wątpliwości i podpowiedzi ze strony świata. Temu także
ten dom służy, aby tam otrzymać wsparcie duchowe, a jak
potrzeba będzie, także materialne. To są te rzeczy, które
przykładamy do tego wielkiego problemu świata i czynimy
to wierząc, że Pan Bóg wspomoże nasze słabe ludzkie siły
i nasze wysiłki, które podejmujemy.
Prośmy Maryję, abyśmy na Jej wzór, w każdym miejscu
i w każdym czasie, i na każde wezwanie, które Pan do nas
kieruje, do nas ludzi ochrzczonych i bierzmowanych, byśmy
potrafili odpowiedzieć tak, jak Ona: jestem sługą, służebnicą Twoją. Niech się stanie według Twego słowa. Amen.

+Krzysztof Wętkowski, Biskup Włocławski
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kościół i świat
Dzień Dobra
Tegoroczne święto patronalne Caritas, czyli Niedziela
Miłosierdzia Bożego 24 kwietnia, była obchodzona jako
Dzień Dobra. W całej Polsce odbyły się dziś pikniki, koncerty, zawody z udziałem tysięcy wolontariuszy Caritas.

Obchody miały dwa główne cele. Pierwszym było
wspólne, pełne radości celebrowanie wielkiego święta
pomagania przez ogromną rzeszę ludzi, którzy na co
dzień, w swoich środowiskach, nie szczędzą trudu, aby
nieść pomoc wszystkim, którzy tego potrzebują: opiekują
się seniorami, osobami chorymi, dziećmi w świetlicach,
uchodźcami, organizują kwesty i zbiórki żywności.

– Nie robią tego dla nagród, dla poklasku, tylko ze
szczerej potrzeby serca, a dzisiaj mamy okazję, aby im
za to podziękować – podkreśla ks. Marcin Iżycki, dyrektor
Caritas Polska.
Drugim celem jest wsparcie „Miejsc, które stały się
domem”. To prowadzone przez Caritas w całej Polsce
placówki różnego typu, m.in. rodzinne domy dziecka,
świetlice środowiskowe, domy samotnej matki, czy
centra kryzysowe. W wielu z nich schronienie znaleźli
w ostatnich tygodniach uchodźcy z Ukrainy. Na rzecz
takich właśnie ośrodków będą przeznaczone wpływy
z kwest prowadzonych w Dniu Dobra przez wolontariuszy
Caritas. O obchodach Dnia Dobra w Polsce wspomniał
papież Franciszek, który pozdrowił ich uczestników.
Wydarzenia związane z Dniem Dobra były organizowane zarówno w dużych ośrodkach miejskich jak
i w mniejszych miejscowościach.
W TVP wyemitowana została relacja z koncertu z udziałem wolontariuszy Caritas. Wśród gości był m.in. Hubert,
który dyżurował na granicy ponad 46 dni zarządzając
zespołem wolontariuszy. Podzielił się ze sceny swoimi
doświadczeniami i pozdrowił wszystkich którzy niosą
pomoc a szczególnie tych, którzy po dziś dzień pełnią
dyżury na granicy.
W koncercie wystąpili: Chór Sound’n’grace, Małe TGD,
Kolah, Kamil Bednarek, Kasia Moś, Tadeusz Seibert, Ala
Tracz, Piotr Cugowski, Mate.O, Siostry Melosik, Golec Uorkiestra, Tomasz Kamiński, Janusz Radek, Darina Krasnovetska, prowadzącymi byli Ida Nowakowska i Tomasz Wolny.
Żródło: www.caritas.pl

Rozwiązanie quizu o świętach Wielkiej Nocy
Drodzy Czytelnicy! Zwyciężczynią quizu jest p. Anna Jankowska, która otrzymuje nagrodę. Gratulujemy
i zapraszamy wszystkich czytelników do uczestnictwa w kolejnych konkursach:-).
Odpowiedzi quizu liturgicznego: 1. a) Zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa; 2. c) w Niedzielę Palmową;
3. b) Getsemani; 4. c) Zwycięzca śmierci; 5. c) Chwalmy Pana; 6. b) w pierwszą niedzielę po pierwszej wiosennej pełni Księżyca, przypadającej po 21 marca; 7. c) Alleluja; 8. b) Dziewięć: 7 ze Starego Testamentu, 1
epistoła (Listy Apostolskie) i 1 Ewangelia; 9. b) nie; 10. a) Młodzieniec; 11. a) Piotr, Andrzej i Jan; 12. c) jakiegoś

ogrodnika.

Wspomnienie liturgiczne bł. Prymasa Tysiąclecia
Trzydziestotrzyletnia matka Stefan Wyszyńskiego – Julianna – zmarła, gdy miał on zaledwie dziewięć lat. Tuż
przed śmiercią poleciła mu „ubrać się”, co w rodzinie mającej bliski kontakt z obrzędami liturgicznymi, gdyż ojciec
Stanisław był organistą, zrozumiane zostało jednoznacznie jako „przywdzianie szat kapłańskich”. Od tej chwili
w duszy Stefana zakiełkowało ziarno powołania. Konsekwentnie zaczął ten testament matki i swoje wielkie pragnienie realizować. 28 maja tego roku obchodzimy po raz pierwszy wspomnienie bł. kardynała Stefana Wyszyńskiego.
Włocławek pojawił się na drodze życia przyszłego
prymasa Polski pod koniec sierpnia 1917 r. Wcześniej był
już obecny w opowiadaniach kleryków pochodzących
z Andrzejewa, gdzie od roku 1910 mieszkała rodzina
Wyszyńskich. Alumni studiujący w Wyższym Seminarium Duchownym we Włocławku podsunęli młodemu
chłopcu, który marzył o kapłaństwie, myśl dobrego przygotowania do takich studiów we włocławskim Liceum
im. Piusa X. Była to szkoła średnia, w której edukacja
kończyła się maturą. Szesnastoletni Stefan uległ opowiadaniom o życiu seminaryjnym i nigdy tej decyzji nie
żałował.
Prawie pół wieku później tak wspominał swoje pierwsze spotkanie z Włocławkiem: „Był sobie uczeń, który
przyszedł tutaj do Niższego Seminarium w 1917 roku.
Gdy po raz pierwszy ujrzał tę katedrę, zakochał się w niej.
To była młoda miłość, ale strasznie wierna”.
Przez trzy pierwsze lata pobytu we Włocławku uczył
się w Liceum im. Piusa X. Po latach wspominał także,
jak z bólem spoglądał: „z okien seminarium na to, co na
placu Kopernika czyniła najeźdźcza antykultura. Wtedy to,
w pamiętny Popielec 1918 r., rabowano najeźdźczą dłonią
tę świątynię. Wyrywano jej serce z wieżyc, niszczono organowe dźwięki, zerwano nawet jej ozdobę – miedziane
pokrycie. Były to straszne dni i okropne przeżycia, które
głęboko zapadły w duszę młodego ucznia Liceum przy
Wyższym Seminarium Duchownym”.
Po maturze wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego. Wiele lat później powiedział: „Jestem kapłanem, który wyrósł pod skrzydłami Świętej Matki Kościoła
Włocławskiego, który swego ducha wypielęgnował w Katedrze Włocławskiej, który wziął wychowanie kapłańskie
od doświadczonych profesorów i wychowawców tego
Seminarium”.
Te wypowiedzi wskazują, że katedra i seminarium
mocno zapisały się w pamięci Prymasa Tysiąclecia. Dlatego usytuowanie pomnika prymasa Wyszyńskiego,
który stanął we Włocławku na Placu Kopernika, ma
symboliczny charakter. Stoi on pomiędzy katedrą i seminarium, dwoma budowlami, z którymi był związany
Stefan Wyszyński. Pomnik przedstawia postać prymasa
w stroju biskupim, z bukietem kwiatów w rękach, zwróconą ku gmachowi Wyższego Seminarium Duchownego,

w którym najpierw studiował, a później był wykładowcą
i pełnił obowiązki rektora. Na cokole pomnika znajduje
się inskrypcja: „Stefanowi Kardynałowi Wyszyńskiemu
Kapłanowi Włocławskiemu – Diecezja. 12 maja 1996”.
W kolejnych latach do następnych miejsc działalności ks. Wyszyńskiego doszły inne: włocławskie kościoły,
Dom Generalny Zgromadzenia Sióstr Wspólnej Pracy od
Niepokalanej Maryi przy ul. Orlej, Księgarnia Powszechna i Drukarnia Diecezjalna przy ul. Kopernika oraz Dom
Chrześcijańskich Związków Zawodowych przy ul. Leona
XIII – obecnie jest to ul. Związków Zawodowych.
We Włocławku pozostało wiele śladów działalności
Prymasa Tysiąclecia.
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Pieśń o Matce
Matka to ta która nas zrodziła, wyżywiła, wychowała. Matka – pierwsza osoba, którą spotykamy na drodze
naszego życia. Od samego początku trwożliwa o nasze istnienie, kiedy jeszcze byliśmy pod jej sercem i później,
gdy swym kwileniem przypominaliśmy o swym istnieniu.
Są zawsze razem Matka i dziecko, ona pełna niepokoju
i lęku, pełna ciepła i serdecznych gestów, oddana bez
reszty swemu wielkiemu skarbowi. Ona oddaje dziecku
swą miłość, czas, siłę, serce, bo jak śpiewał niezapomniany Mieczysław Fogg:
„Jedynie serce matki uczuciem zawsze tchnie,
Jedynie serce Matki o wszystkim dobrze wie,
Dać trochę ciepła umie i każdy ból zrozumie
A gdy przestanie dla nas bić, tak ciężko, ciężko żyć…”
Matka – słowo to ma podobne brzmienie we wszystkich niemal językach świata: Matka, Mat, Mamma, Mother, Mutther, Mere, słowo, które było naszym pierwszym słowem w życiu. Z nią związane są nasze pierwsze
radości, smutki, marzenia i tęsknoty dziecięcych czy
młodzieńczych lat. Ona wprowadza nas w życie, uczy
ładodności i pokory, uczy dobroci i posłuszeństwa, modlitwy i składania rąk do Boga przy pacierzu codziennym.
W chwili smutku, załamań i zwątpień jest cichą oazą,
gdzie można ukoić swój ból i zapomnieć o doznanych
krzywdach. Pisał poeta Jerzy Liebert te słowa:
Pod twoim wzrokiem, Matko, jak pod wielkim cieniem,
Za który oddam chłody całej flory świata,
Wyrasta moja miłość i w ciebie się wplata,
Jak drzewo w głębię ziemi idące korzeniem.
Pierś moja się podnosi wraz z twoim westchnieniem,
A z twoim niepokojem sen z powiek mych wzlata –
Tak oto, co dni wzięły, oddają nam lata,
Znów na dźwięk twego głosu staję zamyślony,
Jak zgiełk cichnę, jak wieczór w twe oczy zapadam,
Przed samym sobą w tobie szukając obrony,
Znowu dłonią najdroższy zarys twarzy badam,
A pod palcami smutek znajdując rzeźbiony,
Już o nic się nie pytam, nic nie odpowiadam…
Wielkość każdej matki tkwi w jej macierzyństwie,
którym świadczy wobec ludzi i świata o swym wielkim
posłannictwie. Ona uczy pierwszych słów i pierwszych
uśmiechów, uczy chodzić, gdy małe wątłe nóżki z trudem
stawiają pierwsze kroki. To za jej staraniem porządek
w domu, czyste odzienie i sytość, choć wiele musi się
natrudzić i nałamać głową by miesięczny zarobek jej
i męża wystarczył na cały miesiąc. A gdy dzieci podrosną,
prostymi słowami uczy, co złe, a co dobre, wyprawia po
wiedzę do szkoły, po lepsze życie. Cieszy ją każda dzie-

cięca pomyślność. Każdy przejaw dobroci i szlachetności
aprobuje szczęśliwym uśmiechem. Gdy trzeba, skarci za
złe, czasem nawet surowo, ale już za chwilę nie pamięta
przewinienia dziecka, rozbraja przebaczającym spojrzeniem, pod wpływem którego topnieje żal w sercu dziecka.
I tak lecą lata, rok za rokiem, a trud i troski rysują twarz
zmarszczkami i siwe włosy lśnią na skroni, a w sercu coś
kłuje tajemniczo, że zbliża się dzień, kiedy dzieci odejdą
z domu rodzinnego by założyć swoje gniazda.
Doniosłość roli matki w procesie wychowania dziecka podkreśla Światowa Organizacja Zdrowia (WHO)
w jednym ze swoich raportów: „Jest rzeczą dla zdrowia
psychicznego najistotniejszą, by dziecko miało warunki
do nawiązania ścisłej, trwałej, gorącej więzi uczuciowej
ze swoją matką”. Ten sam raport pisze dalej: „Badania
bezpośrednio wskazują, że gdy dziecko pozbawione
jest starań matczynych, jego rozwój jest prawie zawsze
opóźniony fizycznie, intelektualnie i społecznie i może
wykazywać zakłócenia fizyczne i umysłowe”.
I właśnie taka żywa więź matki z dzieckiem potrzebna
jest, by dzieciństwo pozostawiło miłe wspomnienia
na całe życie. Jest jednak okres, kiedy rozsądna matka
powinna dyskretnie usunąć się, by pozwolić dziecku na
pełny rozwój jego osobowości. Powinna umieć zachować
pewien dystans i spoglądać jedynie na jego samodzielne poczynania, które mają przygotować jej dziecko do
zorganizowania własnego życia.
Kiedyś dziewczyna od najwcześniejszych lat była przygotowywana do wypełnienia roli matki. I kiedy rodziła
dziecko, przyjmowała ten fakt jako coś oczywistego
i naturalnego, co wiązało się z wypełnieniem jej misji na
ziemi. Dziś być matką to coś więcej niż wypełniać rolę,

do której jest się stworzoną, to problem wartości, celów
życia i jego sensu. Oddajmy znów na chwilę głos poecie
Edwardowi Szymańskiemu, który pisze:
Było kiedyś tak dobrze w długie fałdy sukienki
Schować głowę, wiedzieć, że mnie nie ma.
Mocno, głośno śpiewało we mnie serce maleńkie
ogromnego szczęścia poemat.
Dni były pełne Ciebie i sny, jak Ty ciepłe,
i każda radość miała Twój głos, Twoje imię.
Nie wiedziałem, co znaczy nienawidzić i cierpieć –
byłem z Tobą, Ty byłaś przy mnie.
Dziś masz oczy już nie takie jasne
jak kiedyś, gdy mnie w ręce brałaś uśmiechnięta.
Tyle dni złych i dobrych rodziło się, gasło,
a tylu już dni nie pamiętam…
Urosłem. Trzeba było stromą drogą od Ciebie odejść.
Zostałaś cicha i mała. Co dzień o mnie się martwisz
więcej.
A przecież piersi szerokie za ciasne mi na oddech,
a przecież mógłbym Ciebie jak dziecko wziąć na ręce.
[...] Myślałaś będzie silny, szczęśliwy, bez trosk…
Maleńka, droga Matko, cóż Ci o sobie powiem?
Nauczyłem się walczyć i cierpieć,
nienawidzić otwarcie i wprost.
I kochać, kochać tak mocno, jak tylko potrafi człowiek.
Mówi się często, że obecne młode pokolenie jest źle
wychowane, nieczułe, nie ma szacunku dla matek. Chyba
jedną z przyczyn takiego stanu stała się zmiana stylu
życia, przeobrażenia w rodzinie, inne traktowanie dzieci
przez rodziców w stosunku do wymagań i bezwzględności nawet u naszych dziadków. Dzisiaj stosunki między
matką a dziećmi układają się coraz częściej na płaszczyźnie kontaktów przyjacielskich. Istnieje ogromna swoboda
w tych relacjach.
Są rodziny, gdzie zupełnie małe dzieci zwracają się
do matki po imieniu. Czy to dobrze czy źle nie nam osądzać, ale z pewnością rzutuje to na kontakt między nimi.
Niektórzy uważają, że w takim przypadku trudniej jest
wymagać szacunku, i że nadmierna swoboda, dostatek
nie przynosi szczęścia żadnej ze stron.
W dużej mierze kształtuje się to także poprzez własną
postawę matki wobec otoczenia, dziecko przecież chłonie
wszystko jak „gąbka”.
Jakże wiele dzieci, gdy dorośnie nie ma czasu dla matki,
wydaje im się, że wydoroślały, zmężniały, usuwają się
spod opiekuńczych matczynych rąk, które by chciały je
zatrzymać przy sobie. Serce Matki pełne jest niepokojów
czy aby dobrze wychowała dzieci, czy dala im to wszystko
co powinna dać, czy potrafią być szczęśliwe same.
Serce Matki – to jeden z największych skarbów
ludzkości, to symbol najwyższych zalet człowieka, to
siedziba szlachetnych instynktów natury ludzkiej, to
wartość i potęga świętości, najbardziej zbliżona do nie-

pojętego i nieograniczonego ogromu walorów Serca Jezusowego.
Każda matka musi pamiętać, że jest strażniczką na ziemi Boskiej własności, jej
obowiązki muszą być
godne jej powołania, musi swe
dziecko przeprowadzić przez
próg życia i dać
mu wskazówki
i pokazać cel życia. Każda matka
musi pamiętać,
by prowadzić swe
dziecko do Boga najprostszą droga, musi umieć
mówić do niego prostym językiem. Jej tylko dziecko ufa i wierzy
niezachwianie i jej postawa jest dla
dziecka przykładem życia.
Matka zastępuje dziecku na ziemi Boga w myśl starego
ludowego powiedzenia, które mówi: „Pan Bóg nie mógł
być wszędzie – dlatego stworzył matki”.
Wzorem dla wszystkich matek wychowujących swe
dzieci powinna być najlepsza z matek Najświętsza Maryja Panna, której życie nie obfitowało w rozkosze, która
podjęła Boskie wezwanie zostania Matką Jezusa i temu
wezwaniu była wierna aż po krzyż na Golgocie, gdzie musiała patrzeć z bólem na śmierć swego Syna. Przez całe
swe ziemskie życie wykonywała swe ziemskie czynności
co inne kobiety, wychowywała w ciszy domu w Nazarecie
Boga, jak każda inna matka. Mimo, ze serce Jej przepełnione było bólem na myśl, że Syn Jej dokona żywota na
haniebnym drzewie krzyża, to jednak wierzyła, że przez
Jej ofiarę i Jej Syna świat zostanie obmyty w Bożej łasce
krwi Chrystusa.
26 maja, kiedy przyroda całym swym pięknem ściele
się pod stopy Bogarodzicy, przypada dzień Matki. Jeden
dzień, choć wszystkie dni powinny być Jej poświęcone.
Niech ten dzień będzie dla nas wszystkich dniem refleksji
i zastanowienia się jacy jesteśmy dla swoich matek na co
dzień, czy możemy się nazywać ich córkami, czy synami,
czy pamięć o nich nie jest sporadyczna, od święta, czy
jakiejś rocznicy. One dziś szczególnie potrzebują naszej
obecności, naszego dobrego słowa, uśmiechu, i nieraz pomocy, gdy wiele spraw jest już tak trudnych do wykonania.
Wszystkim Matkom, tym młodym i starszym życzymy,
by miały w sobie dość sił i obfitość serca dla swych dzieci,
by siłę tę czerpały z serca Maryi i do Niej się uciekały
w trudnych chwilach, gdy burza zacznie zagrażać domowemu ognisku.

Jan Uryga
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Królowa polskiego maja
Gdy już zupełnie zginie martwa powłoka zimy i miły powiew wiosny rozpiera życiem pierś, gdy świat zmienia
się w kwitnący sad i barwny kwietny kobierzec, gdy całe chóry uskrzydlonych śpiewaków zaczynają wydzwaniać
swe trele, wówczas wiadomo, ze to maj. A kiedy unosi się ku niebu rozkoszna woń majowa, budzi się w duszy
ludzkiej jakaś dziwna tęsknota za utraconym kiedyś rajem i ku Tej, która jest Królową nieba i ziemi, ku Maryi,
Matce Zbawiciela.
Ona to kiedyś żyła wśród zwykłych, prostych ludzi,
stąpała po ziemskich drogach, przeżywała takie same
kłopoty i udręki, jakich doświadcza każdy człowiek w każdym czasie. Nic nie było Jej obce, ani radości, ani cierpienie, ani rozterki serca. I tak powstaje pieśń zrodzona
z ludzkiej tęsknoty, która płynie majową porą ponad
światem, przemyka nad borami, gdzie mocną
wonią żywicy pachnie świeże igliwie
i pąki drzew. Płynie nad łąki, które
pochwalnym hymnem szumią
swą własną pieśń dla Królowej miesiąca maja. Zaś
poeta Roman Kłoniecki
pisze tak:
„Maju ty śliczny jedyny
Co dzień święcisz
imieniny,
W krąg bzy perskie, bzy tureckie –
Jednakowo mazowieckie.
Tymi bzami, jaśminami,
Woń majowa,
Módl się za nami.
Naszyliśmy Ci, Panience,
Na staniku, na sukience,
Na sukience, n staniku
Koralików, gwiazd bez liku.
Koralami i perłami
Muszlo różowa,
Módl się za nami”.
Maj, bez przesady, można nazwać dzieciństwem
przyrody, dzieciństwem kolorowym, jaśniejącym słońcem i owianym ciepłym wiatrem. Po miastach, a przede
wszystkim po wioskach, pośród lasów i zagajników, przy
drogach i ścieżkach odnajdziemy stare i nowe kapliczki ku
czci Matki Bożej, która dla wszystkich pokoleń była i jest
ideałem piękna i wielkości nie mających sobie równych
i mieć nie mogących. Nieważne jakie to są kapliczki, kute

w kamieniu czy drewnie, wielkie czy małe, wykonane
bardziej czy mniej artystycznie, ważne są uwidocznione
w nich nasze myśli o Niej, nasze pragnienia spotkania
się z Nią i Jej Synem kiedyś w niebie.
Owe kapliczki są jakby drogowskazami naszego życia
tu na ziemi. Przystrajamy je kwiatami, składamy tam modlitwy, bo najłatwiej myśli ludzkiej wznieść
się ku niebu ze świata ukwieconego
i radosnego. Czy nie jest to przeczucie wiekuistego piękna, które
nam Bóg zgotował? A jeżeli tak, to czyż nie słusznie
czynimy, kiedy wzywamy
całe piękno tej ziemi, by
było wyrazem czci dla
Maryi, jak w pieśni:
„Królowej Anielskiej śpiewajmy,
różami uwieńczmy Jej skroń,
Jej serca w ofierze
składajmy
Ze łzami wołajmy
doń...”
To błagalne wołanie
do Maryi szczególnie
uwidacznia się w nabożeństwach majowych, których
urok i czar zrozumie tylko polskie
serce, chętnie powracające do młodych lat, do swych rodzinnych stron, do
ludzi, z którymi się tak dobrze było modlić
w majowe wieczory przy kapliczkach przydrożnych. Pisał
o tym w swym wierszu W.Bursiak słowami:
„Maj... kwiatów i kadzideł przyjemne wonności,
W pieśniach rzewnej muzyki przebijają tony,
W świątyniach fale ludu. Każdy rozmodlony
Zapewnia Cię, Najświętsza, o swojej miłości.
Wizerunki Twe zdobią wiosek naszych drogi,
Tam – rękoma pastuszków w kwiaty uwieńczona –
Najświętsza, chylisz ku nam matczyne ramiona,

Modlącym się do Ciebie, dajesz pokój błogi.
Piękność Twą uwielbiają najwięksi geniusze:
Dłutem, pędzlem oddają wdzięki Twej postaci,
Pieśń o Tobie muzykę w nowy ton bogaci,
Wieszcze przed Twoim tronem wylewają duszę.
Cześć Twoja w sercach naszych stale się rozwija,
Jesteś z nami od wieków w murach Częstochowy,
Zdobyłaś serca ludu i tytuł Królowej,
Tyś jest Bogurodzicą! Imię Twe Maryja!”
Tradycja szczególnego nabożeństwa do Matki Bożej sięga niemal początków Kościoła. W różnych epokach i kulturach przybierała bardzo specyficzne formy. Wszystkie były
jednak zawsze wyrazem głębokiej wiary w miłość Maryi do
każdego człowieka i w Jej macierzyńską opiekę nad całymi
narodami. Od wieków poświęcano Maryi najpiękniejszy
miesiąc w roku dla podkreślenia Jej szczególnej roli, dla
godnego i radosnego czczenia Jej i wyrażania żywej wiary
w nieustanna obecność wśród żywych.
Dla chrześcijan był to zawsze miesiąc gorących modlitw, żarliwych próśb, podziękowań wyrażanych często
pięknymi pieśniami i hymnami na cześć Bożej Rodzicielki,
Królowej nieba i ziemi, Królowej Polski.
Przeżywaliśmy jako naród trudne chwile, czasami
beznadziejne, lecz Maryja była zawsze ze swym ludem,
który wołał do Niej w pieśni:
„Do Twej dążym kaplicy
co z brzegu czeka nas.
Wśród wichrów nawałnicy,
w pochmurny słotny czas.
Byśmy tam wciąż dążyli
i nigdy nie zbłądzili,
Maryjo, Maryjo, o Maryjo świeć”...
Czas wojen, najazdów obcych wojsk, czasy powstań
narodowych i dwóch ostatnich wojen światowych jeszcze
bardziej zbliżyły ludzi do Boga i Jego Matki, która była
jedynym ratunkiem, do której wołano ze łzami:
„Serdeczna Matko, Opiekunko ludzi,
niech Cię płacz sierot do litości wzbudzi.
Wygnańcy Ewy do Ciebie wołamy,
zlituj się, zlituj niech się nie tułamy”...
Litowała się Maryja nad swym wiernym ludem, wstrzymywała surową rękę Syna, zażegnywała Boży gniew.
Bóg nie mógł odmówić swej Matce i nawet nie wiemy
i wiedzieć nie będziemy ile Jej zawdzięczamy, ile razy odwróciła karząca rękę Boga od świata, jak o tym śpiewamy:
„Idźmy, tulmy się jak dziatki
Do serca Maryi Matki.
Czy nas nęka życia trud –
Czy to winy czerni brud.

Idźmy, idźmy ufnym krokiem,
Rzewnym sercem, łzawym okiem,
Serce to zna dzieci głos, –
Odwróci bolesny cios...”
Pierwsze nabożeństwa majowe odprawiano w Polsce w XIX wieku w Płocku,
Toruniu, Nowym, Sączu i Krakowie,
a w 1852 r. uroczyście w kościele
Świętego Krzyża w Warszawie.
Od tej pory nabożeństwa majowe stały się bardzo popularne,
po 30 latach znane były w całym kraju.
Centralną częścią nabożeństwa jest Litania
Loretańska, jeden ze
wspaniałych hymnów
na cześć Maryi, w którym wysławiane są
Jej wielkie cnoty
i przywileje, jakimi obdarzył
Ją Bóg.
Litania Loretańska powstała w XII wieku,
prawdopodobnie we Francji, a zatwierdził ją oficjalnie papież Sykstus
V w roku 1587. Nazwę Loretańska otrzymała od miejscowości Loreto we Włoszech, gdzie była szczególnie
propagowana i odmawiana.
Źródłem, z którego czerpano tytuły Matki Bożej, a jest
ich dzisiaj 49/ W Polsce 50, bo nazywamy dodatkowo
Maryję Królową Polski/ – były modlitwy Kościoła greckiego, szczególnie zaś hymn – akatyst, przetłumaczony na
język łaciński i rozpowszechniony stopniowo w Kościele
katolickim.
Końcowym akordem nabożeństwa majowego jest antyfona „Pod Twoją obronę”, wielkie błaganie ziemskiego
ludu do swej Matki. Jest to modlitwa wszystkich ziemskich tułaczy, modlitwa całych pokoleń, pokrzepiająca
i dodająca otuchy i wiary w bliskość Boga i moc Jego łaski,
rzucająca na kolana nawet obojętnych religijnie, tych
co odeszli od wiary i Boga. Modlitwa pamiętająca czas
krwawych wojen, pożarów, morów, głodów i powodzi.
Składajmy cześć Maryi w majowe wieczory. Nie musi być
rzęsistych świateł, nie musi być zbyt wiele kwiatów, które
z czasem więdną, wystarczy, ze znajdzie się w naszym
sercu chwila wewnętrznej ciszy, że pojawi się pragnienie,
by swe myśli zwrócić do Bogurodzicy. W Jej bowiem rękach
Bóg złożył wszystkie skarby swych łask, które Ona hojnie
rozdaje tym, którzy się o to do Niej zwrócą.

Jan Uryga
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Quiz Maryjny

Z uśmiechem przez życie...
„Uśmiechaj się rano, uśmiechaj wieczorem,
uśmiechaj się w każdy dzień,
Do wróbli na dachu, do życia, do słońca
I do nas uśmiechaj się…”
(z pieśni pielgrzymkowej)
Kiedy zadajemy sobie pytanie, czego
najbardziej potrzeba
człowiekowi, zwłaszcza w na co dzień, to
na pewno, większość
pytanych odpowiedziałaby, że uśmiechu. Potrzeba
uśmiechu, który nie jest
ironiczny, kpiący, wymuszony. Potrzeba uśmiechu jasnego, radosnego,
promiennego, otwartego na drugiego człowieka, bo
jak mówią słowa zacytowanej na wstępie piosenki:
„Uśmiech najkrótszą, najprostszą jest drogą
do szczęścia, do ludzkich serc,
świat się piękniejszy otworzy przed tobą,
gdy tylko uśmiechniesz się…”
Powszechnie jest wiadomo, że najbardziej przyjazny i najbardziej szczery jest uśmiech dziecka, które
nie zna niegodziwości życia, zakłamania, fałszu, obłudy. Czasami jednak rzeczy bardzo proste i zwyczajne
wymagają ich „odkrywania” niemal codziennie, gdyż
przez swoją prostotę zatracają swój charakter i nie
budzą zainteresowania, po prostu nie zwraca się na
nie uwagi. Człowiek bowiem skłonny jest zawsze do
szukania rzeczy mniej prostych, uważając mylnie, że
w skomplikowaniu zawiera się ich większa wartość.
Uśmiech jest jakby przedsmakiem raju, odblaskiem
innego świata. Uśmiechać się to znaczy patrzeć na
drugiego człowieka oczami Chrystusa. Bo uśmiech to
zarazem miłość, miłość Boga względem nas, miłość
nasza do naszego brata w Chrystusie. Kto nie kocha
prawdziwie, nie umie się śmiać prawdziwie. Pisał o tym
Blaise Pascal słowami: „Uśmiech na ustach rozszerza
serce, pomaga do zdrowia, daje natchnienie do dobrych
czynów”.
Życzliwy uśmiech ułatwia życie każdemu, kto go
posiada, bo przysparza mu przyjaciół. sam widok jasnej twarzy jest pociągający, przyjemny, wzbudzający
zaufanie. Dla człowieka z uśmiechem życzliwym nie
ma ludzi „obcych”. Do naszych mieszkań przychodzi
służbowo listonosz, kontrolerzy gazu, monterzy itp. Kto
ludzi tych traktuje „z góry”, okazując im nadętą waż-

ność swojej osoby, ten stwarza wokół siebie atmosferę
nieprzyjazną, bez uśmiechu.
Najprostszy jest życzliwy uśmiech przy każdym spotkaniu, kiedy w pośpiechu nie można powiedzieć sobie
paru miłych słów. Uśmiech, którym obdarza się spotkaną
osobę, pokazuje, że jest ona bliska, że ma się dla niej dużo
życzliwości, że jest się gotowym do pomocy.
Nerwowe tempo życia, nieustanny ruch człowieka
wokół różnych spraw nie przekreśla szansy na uśmiech,
który jest najlepszym pomostem, dzięki któremu zbliżają
się do siebie ludzie często odmiennych charakterów,
zapatrywań politycznych, zgorzkniali, nieufni.
Niejeden powie – owszem – uśmiecham się, jestem
pogodny, ale czy to pomaga? Pomaga – i to na pewno.
W każdym drzemie ukryty, jakby za zasłoną trosk, radosny uśmiech, trzeba mu tylko dopomóc ujrzeć światło dzienne. Nie trzeba się zrażać tym, że na pierwszy
twój uśmiech ktoś odpowie milczeniem, obojętnością,
wzruszeniem ramion. Każdego trzeba najpierw rozbroić
swoim optymizmem, radością życia, pewną swobodą.
A jeśli przyjdzie na myśl pytanie, skąd brać siłę, by się
uśmiechać, to trzeba pamiętać, że w naszej duszy mieszka Ktoś, kto zawsze dostarcza siły do uśmiechu. To Bóg,
z całą swoją dobrocią, miłością, miłosierdziem, pokojem.
Do Niego trzeba się zwracać po siłę, by uśmiechać się
do innych.
Dobrze wiadomo, że z próżnego nie można rozdawać,
nawet uśmiechu, ale dzięki obecności Boga w naszej
duszy, nigdy nie zabraknie tego skarbu. Gdy ktoś zwraca
nam uwagę na ulicy, w autobusie, w sklepie – nie denerwujmy się, choćby ten ktoś nie miał racji; uśmiechnijmy
się, a to na pewno przełamie lody, wzajemną nieufność
czy nawet wrogość. uwierz w uśmiech i idź z nim przez
życie.
Bywają w życiu człowieka zmartwienia, na które trudno znaleźć słowa pocieszenia. Wtedy pomocą staje się
uśmiech współczującej duszy.
Uśmiech jest dla nas ważnym czynnikiem wychowawczym. Oducza nas egoizmu, podkreślania własnej
ważności, lekceważenia drugiego człowieka. Prawdziwy
uśmiech wiedzie nas do wszechludzkiego braterstwa
– a tym samym do wcielania w życie nauki Chrystusa
o miłości bliźniego.

Jan Uryga

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 maja br. Wśród autorów poprawnie wypełnionych kuponów zostanie wylosowany
zwycięzca, na którego czeka nagroda. Zapraszamy do zabawy!

1. Czyją matką jest Maryja?
a) Jezusa Chrystusa; b) Jana Chrzciciela; c) Szymona Piotra

10. Pozdrowienie Anielskie to inaczej modlitwa:
a) Chwała Ojcu; b) Zdrowaś Maryjo; c) Pod Twoją
obronę

2. Kto zaopiekował się Maryją po śmierci jej syna?
a) Szymon Piotr; b) Jan; c) Paweł

11. Jak inaczej nazywany jest wizerunek Matki Bożej
Częstochowskiej?
a) Polska Madonna; b) Piękna Madonna; c) Czarna
Madonna

3. Rodzice Maryi to:
a) Abraham i Sara; b) nieznane; c) Joachim i Anna
4. Modlitwa, która najbardziej kojarzy się z Maryją
to:
a) Koronka do Miłosierdzia Bożego; b) Różaniec;
c) Litania do Wszystkich Świętych
5. Kolor, który najbardziej kojarzy się z Matką Bożą
to:
a) czerwony; b) niebieski; c) zielony
6. Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi
Panny przypada:
a) 3 maja; b) 15 sierpnia; c) 8 grudnia
7. Uroczystość Bożej Rodzicielki obchodzimy:
a) 1 stycznia; b) 25 grudnia; c) 15 sierpnia
8. Kto był mężem Maryi?
a) Adam; b) Joachim; c) Józef
9. Jak nazywa się litania do Matki Bożej?
a) fatimska; b) najświętsza, c) loretańska

12. Jak miał na imię Archanioł, który przekazał Maryi
nowinę o tym, że będzie matką Jezusa?
a) Rafał; b) Gabriel; c) Michał
13. Jaką ofiarę mieli złożyć w świątyni Maryja i Józef
jako ludzie ubodzy?
a) dwa denary; b) parę synogarlic; c) jagnię
14. Który z polskich świętych był założycielem Rycerstwa Niepokalanej i Niepokalanowa?
a) św. Maksymilian Kolbe; b) św. brat Albert
Chmielowski; c) św. Andrzej Bobola
15. „Jezus spotyka swoją matkę” – która to stacja
rozważań Drogi krzyżowej?
a) 9; b) 4; c) 5
16. Jak nazywają się modlitwy śpiewane ku czci
Najświętszej Maryi Panny
a) Gorzkie żale; b) Godzinki; c) Gregorianki

Karta odpowiedzi – Quiz Maryjny
1. .........................................
2. ...........................................
3. .........................................
4. ...........................................
5. ...........................................
6. ...........................................
7. ...........................................
8. ...........................................

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

Imię i nazwisko:
..............................................................
numer telefonu:
...............................................................
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kalendarz liturgiczny
5 Niedziela Wielkanocna – 15 V
Czytanie I (Dz 14, 21b–27)
Dzisiejsze czytanie z Dziejów Apostolskich stanowi
podsumowanie pierwszej podróży misyjnej świętego
Pawła. Paweł wraz z Barnabą powracają do Antiochii
Syryjskiej. Troska o założone wspólnoty powoduje, że misjonarze wracają dłuższą drogą, odwiedzając po drodze
założone wcześniej kościoły w Listrze, Ikonium i Antiochii
Pizydyjskiej. Umacniają wiarę powstałych wspólnot oraz
nadają im strukturę organizacyjną, ustanawiając kapłanów, którzy mieli kontynuować rozpoczęte wcześniej
dzieło. Byli to mężowie odznaczający się doświadczeniem
i nauką. Paweł dotarł także do Perge w Pamfilii, gdzie
zatrzymał się na pewien czas i głosił Ewangelię Żydom
i poganom. W Antiochii misjonarze złożyli sprawozdanie wobec całego Kościoła, z prawie trzy lata trwającej
podróży. Podkreślali działanie Ducha Świętego, który
im towarzyszył i otwierał serca słuchaczy, w tym także
pogan, na głoszoną Ewangelię. W dzisiejszych czasach

Ostatnia Wieczerza, Benjamin West, koniec XVIII w.

również potrzeba, aby chrześcijanie byli otwarci na poruszenia Ducha Świętego. Wtedy Pan będzie posyłał
swoich uczniów do nowych środowisk, gdzie są serca
spragnione Boga. Da również sposobność, aby zatroszczyć się o współbraci w wierze.

Czytanie II (Ap 21, 1–5a)
Tematyką ostatnich dwóch rozdziałów Apokalipsy jest
Nowe Jeruzalem. Jest to rzeczywistość nie tylko eschatologiczna, ale również sięgająca w naszą historię. Świadczy
o tym nazwanie Miasta Świętego Oblubienicą – Małżonką Baranka. Oblubienica jest tytułem odpowiadającym
pierwszemu etapowi zaślubin, zaś małżonka – drugiemu.
Te dwa określenia Miasta Świętego, to dwie fazy istnienia
Kościoła. Ostateczne dopełnienie tych zaślubin dokona
się jednak w wieczności, kiedy zamieszkamy w domu
Oblubieńca. Nie będzie tam już zła ani cierpienia, nieustające przebywanie Boga pośród Jego ludu.

Ewangelia (J 13, 31–33a.34–35)
Po wyjściu Judasza, który był w mocy złego, zmieniła
się atmosfera w Wieczerniku. W sercu Jezusa wszystko
się już dokonało. Jego miłość, z jaką w posłuszeństwie
wypełniał misję zleconą przez Ojca, osiągnęła szczyt
na krzyżu. Jezus pełen troski o uczniów, którzy zostają

na świecie, pragnie ich ustrzec przed zagrożeniami po
Jego odejściu. Przekazuje apostołom swoją ostatnią
wolę w formie przykazania miłości. Ten, kto chce być we
wspólnocie z Chrystusem, musi pragnąć tego samego,
co On. Od tej pory wierzący w Chrystusa stają przed
decyzją, która zaświadczy o ich chrześcijaństwie, aby
z miłości podjąć ofiarę tak samo jak Chrystus.

6 Niedziela Wielkanocna – 22 V
Czytanie I (Dz 15, 1–2.22–29)
Na wyraźną interwencję Boga
ochrzczono poganina Korneliusza,
a po nim następnych pogan,
pojawił się problem. Wyeksponowali go przybysze z Judei, którzy bez
upoważnienia apostołów, zamiast
głosić Jezusa,
głosili swoje
przywiązanie
do rytuału.
Przeświadczenie o własnej
nieomylności
zamknęło samozwańczych
głosicieli na
działanie Ducha Świętego. To
apostołowie są dla
nas wzorem umiejętnego rozstrzygania
takich sporów. Przede
wszystkim spory powinni
rozstrzygać ci, którzy dla imienia Jezusa Chrystusa poświęcili
swe życie i dokonują tego we współpracy z Duchem Świętym. Właściwie tych rozstrzygnięć dokonał Duch Święty. Apostołowie mieli jedynie
odczytać przesłanie Jezusa w Duchu, w którym zostało
ono przekazane – w Duchu Świętym. Rozstrzygając rozmaite dylematy, przed którymi stają dzisiejsi wyznawcy
Chrystusa w różnych zakątkach świata, współcześni
następcy apostołów działają według tej samej procedury i nie nakładają niepotrzebnych ciężarów. Jeśli ktoś
z wyznawców Chrystusa ma przeświadczenie, że zostały
nań nałożone ciężary nie do uniesienia, warto sięgnąć po
Pismo Święte i dokumenty Kościoła i sprawdzić, czy nie
nakłada ich na nas jakiś samozwańczy głosiciel własnych
błędnych przekonań. Pismo Święte zawiera odpowiedzi
na wszystkie pytania, jakie kiedykolwiek się pojawią.

Aby je właściwie odczytać, musimy poddać się Duchowi
Świętemu.

Czytanie II (Ap 21, 10–14.22–23)
Wspaniały jest obraz Kościoła wyłaniający się z wizji,
której doświadcza Święty Jan. Kościół jawi się, jako
Miasto Święte, zstępujące z nieba. Nie jest wytworem
ludzkim, choć zbudowane na fundamencie apostołów.
To miasto nie potrzebuje światła zewnętrznego, gdyż
posiada doskonałe światło, którym jest Chrystus. Gdy
będziemy patrzeć na tę wspaniałą budowlę, zamykając
się na wewnętrzne światło, zobaczymy obraz jak w krzywym zwierciadle. Zobaczymy tylko brzydotę
grzesznych ludzi, nie widząc tego, co
w nich piękne. Zachowania heroiczne będą się jawiły jako
głupota, wierność małżeńska jako nieudolność, przebaczenie
jako słabość, miłość macierzyńska
jako ograniczenie
wolności kobiet,
opowiadanie
się za prawdą
jako mentalność zaściankowa, a przyznanie się do
błędu będziemy postrzegać
jako klęskę. Gdy
jednak będziemy
patrzeć na tę budowlę w świetle
lampy, którą jest Baranek, dostrzeżemy całe
jej piękno, solidną budowlę z gęsto usianymi bramami,
zapraszającymi wszystkich do
wejścia.

Ewangelia (J 14, 23–29)
Nauka Pana Jezusa jest dla nas na tyle wartościowa,
na ile jesteśmy gotowi zastosować ją w swoim życiu.
Bóg kocha każdego z nas i okazał to, przyjmując ludzkie
ciało, które złożył w ofierze dla naszego zbawienia. Naszym sposobem okazania miłości Bogu jest zachowanie
Jego nauki. Wtedy stajemy się mieszkaniem całej Trójcy
Świętej. Osoby Boskie są nierozdzielne. Będą przebywać
w nas wszystkie, a owocem tego przebywania jest pokój
tak głęboki, że żadne troski ziemskie nie są w stanie go
zakłócić. Takiego pokoju nic na świecie nie może nam
ofiarować. Tylko trwanie w Bożej miłości, czyli zachowywanie nauki przekazanej nam przez Pana Jezusa,
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zapewnia nam ten obiecany głęboki pokój.
Wszyscy jesteśmy do tego zaproszeni.

Uroczystość
Wniebowstąpienia Pańskiego
– 29 V
Czytanie I (Dz 1, 1–11)
„Pierwszą książkę napisałem, Teofilu,
o wszystkim, co Jezus czynił i nauczał” tak
rozpoczyna Łukasz swoją „drugą książkę”,
którą nazywamy „Dziejami apostolskimi”
Aby jednak ich słowa przyniosły dojrzały
owoc, potrzebował on „pierwszej książki”
– słów, które pozwoliłyby mu najpełniej jak
to możliwe poznać osobę Jezusa. Bez relacji
z Jezusem, bez pokochania Go, bez podziwu wobec tego, kim był w Swojej ludzkiej
postaci „druga książka” Opowieść o Kościele, historia, nauka, moralność, sakramenty.
Odejście Jezusa do Ojca pogłębia i wyjaśnia
sens Jego Paschy na ziemi. Kościół staje się
wspólnotą pielgrzymującą do Ojca poprzez
dzieło ewangelizacji. Jesteśmy zaproszeni do
takiego działania, które nam i innym otworzy
drogę do Ojca.

Czytanie II (Hbr 9, 24–28; 10, 19–23)
W Dziejach Apostolskich widzieliśmy Apostołów, którzy otrzymali zapewnienie aniołów, że Jezus przyjdzie powtórnie. W Liście
do Hebrajczyków czytamy, że drugi raz Jezus
ukarze się tym, którzy Go oczekują, by ich
zbawić. Jezus – Syn Boga i nasz Zbawca – jest
w niebie i wstawia się za nami przed obliczem Boga. On jeden ma prawo stać przed Ojcem, przynosząc Mu każdego z nas, bo nabył
nas za cenę swej Krwi. We fragmencie tym
czytamy, że Jezus zgładził grzechy, ofiarując Wniebowstąpienie Chrystusa, fresk Gebharda Fugela, 1893–1894 r.
samego siebie. Cierpiał i pokonał szatana,
grzech i śmierć. Patrzmy, więc w górę na Jesane o Mesjaszu i Jego cierpieniu oraz zmartwychwstazusa, w Jego stronę, nie spuszczajmy Go nigdy z oczu. On niu, używa jednego słowa, które w naszym zwróceniu
przecież, powołując każdego z uczniów, mówił do nich: spojrzenia ku niebu jest kluczowe. To słowo – to nawrópójdź za Mną – czyli idź i patrz na Mnie, idź Moją drogą, cenie. Metanoia – to z języka greckiego zmiana myślenia,
po Moich śladach. Przyjmujmy, więc Jego Ciało w Komu- opamiętanie się. W słowniku Stronga czytamy: zmienić
nii, przyjmujmy Je z wiarą żywą i mocną i nieustannie umysł na lepszy, szczerze się poprawić, żywiąc odrazę do
trwajmy w nadziei, niewzruszonej niczym nadziei, że swych dawnych grzechów. To zmiana myślenia, która następuje w kimś, kto szczerze żałuje. Jeśli pozwolimy Bogu,
Jezus nas prowadzi przez życie prosto w ramiona Ojca.
by dotknął nas tak głęboko, że nasze serca się zmienią,
Ewangelia (Łk 24, 46–53)
że zaczniemy myśleć inaczej, wówczas będziemy zdolni
Ewangelia jeszcze raz wznosi nas dziś do nieba. Jezus, przewartościować w sobie to, co nas tak mocno trzyma
wyjaśniając uczniom, że stało się z Nim to, co było napi- przy ziemi, to, co nie pozwala nam podnieść oczu ku niebu.

Jezus zapowiada obietnicę Ojca, czyli Ducha Świętego,
Pana i Ożywiciela, moc Boga, dzięki której możemy
świadczyć o żywym Bogu. Jak często, niestety, „przycinamy” Boga na swoją miarę? Jak często myślimy, że
nic się już nie da zrobić, bo mój, „przycięty na moją
miarę” Bóg, nic tu już nie poradzi, bo to sytuacja bez
wyjścia, choroba nieuleczalna, problem na zawsze.
Oddaj pokłon i od razu znów spójrz w górę i uwielbiaj.
Trwaj w świątyni, wpatruj się w niebo!

Uroczystość Zesłania Ducha
Świętego – 5 VI
Czytanie I (Dz 2, 1–11)
Najpierw „jakby” gołębica, teraz „jakby” wicher
i „jakby” ogień. Duch Boży pozostaje nieuchwytny:
i w poznaniu, i w posiadaniu. Dla Apostołów języki
„obce” stają się dla Żydów językami „własnymi”.
Warto dokładnie prześledzić w wyobraźni tę scenę:
było święto, a więc w Jerozolimie panował gwar
jeszcze większy niż zwykle; mimo to jednak głosy
dobywające się z jednego niepozornego domu przykuły uwagę pielgrzymów; zjawisko samo w sobie
Apostołowie, wszyscy mówili naraz, jednakże ta
równoczesność nie przerodziła się w kakofonię, ale
symfonię. Zdaje się, że pielgrzymi nie musieli specjalnie wyławiać swojego języka to język znajdował
swojego rozmówcę. Stało się tak z dwóch powodów.
Po pierwsze, zanim jeszcze Duch Boży pogodził różne
języki, pojednał inne przeciwieństwa, czyli samych
Apostołów, tak że przemawiali w jedności. Po drugie,
przed ich dom przyszli pobożni pielgrzymi, którzy
odwiedzili Jerozolimę z uporządkowaną motywacją
w sercu: ze względu na samego Boga.

Czytanie II (Rz 8, 8–17)
Życie według Ducha tożsamość bierzmowanego zawiera się w ujęciu Pawła w trzech, wypływających z siebie
kolejno płaszczyznach: wiary, etyki i przeznaczenia. Duch
aranżuje w sercu chrześcijanina spotkanie z Ojcem, przełamujące lęk przed Nim i uzdrawiające osobiste poczucie
tożsamości (przybranie za synów). Przekłada się to na
postępowanie, czyli etos: człowiek pragnie adekwatnie
odpowiedzieć Ojcu, wyrazić cieleśnie (widzialnie) swoją
najgłębszą tożsamość, stać się żywym sakramentem.
„Abba, Ojcze!” wypowiada się nie samymi ustami i nie
tylko sercem, ale czynem (decyzją), który również przeobraża osobę. Wiara bez uczynków jest martwa ,ale nie
chodzi tu o samą spójność logiczną (zewnętrzną konsekwencję deklaracji i działania), lecz o jedność życiową
(tożsamości i misji). Po trzecie, prowadzone w ten sposób
życie znajdzie swoje dopełnienie w zmartwychwstaniu
– śmierć przestaje być cezurą, która jedno życie definityw-

nie kończy, a drugie zaczyna zupełnie od zera, okazuje się
natomiast przejściem i przeniesieniem, uwiecznieniem
już trwającej egzystencji.

Ewangelia (J 14, 15–16.23b–26)
Paraklet nie jest substytutem Jezusa, lecz osobowym
łącznikiem z Nim. Współczesnych Chrystusowi przekonywał o tym, że relacja z Nim nie przerwała się wraz z krzyżem lub wniebowstąpieniem, ale przetrwała tę próbę
i przeobraziła się. Z kolei nas, współczesnych dziejowo,
Paraklet przekonuje o tym, że nie jesteśmy wyłącznie
spadkobiercami Jezusa, przechowującymi muzealne
eksponaty w postaci nowotestamentalnych strzępków
Jego mów i faktów biograficznych – przeciwnie, jesteśmy
powołani do realnej i aktualnej więzi z Nim. Paraklet
pozwala nam, zatem uwierzyć w autentyczność własnej
modlitwy, która nie jest tylko intelektualną, emocjonalną
czy pamięciową operacją, ale prawdziwym spotkaniem
„tu i teraz”, „twarzą w twarz”, „sercem przy sercu

Z życia parafii
08.04 – Droga Krzyżowa ulicami
Włocławka

Tradycją w naszej diecezji stało się organizowanie nabożeństw Drogi krzyżowej ulicami miast. Tak stało się
i tym razem 8 kwietnia we Włocławku o godz. 17.00,
kiedy to powróciliśmy do tej tradycji po zdjęciu ograniczeń związanych z pandemią COVID-19. W nabożeństwie
uczestniczyło duchowieństwo, środowisko seminarium
duchownego, siostry zakonne, wierni oraz nasi bracia
i siostry z Ukrainy. Nabożeństwu przewodniczył rektor
seminarium ks. Ireneusz Świątek, a rozważania prowadzili klerycy i osoby pochodzące z Ukrainy, które znalazły
schronienie w naszym mieście. Na Drodze krzyżowej był
także obecny bp Krzysztof Wętkowski, który na zakończenie nabożeństwa w bazylice katedralnej skierował do
wiernych słowo. Zwieńczeniem całego wydarzenia była
Eucharystia.

10.04 – Niedziela Palmowa

14.04 – Msza Krzyżma

Bp Krzysztof Wętkowski przewodniczył obchodom Niedzieli Palmowej we włocławskiej bazylice katedralnej.
Tego dnia upamiętniany jest uroczysty wjazd Jezusa do
Jerozolimy, a w liturgii słowa słuchamy opisu Męki Pańskiej wg św. Łukasza. W katedrze odśpiewali go klerycy
Wyższego Seminarium Duchownego we Włocławku. Na
początku liturgii, poświęcone zostały przyniesione przez
wiernych palmy.

Msza Krzyżma celebrowana była przed południem
z udziałem wielu księży przybyłych z diecezji włocławskiej.
Biskup włocławski Krzysztof Wętkowski skierował słowo
do obecnych w katedrze księży, podkreślając znaczenie
służby kapłańskiej. Biskup Krzysztof złożył życzenia zgromadzonym prezbiterom, „aby szanowali swoje kapłaństwo i kapłaństwo innych.” W czasie Eucharystii biskup
włocławski poświęcił krzyżmo i olej chorych.
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14.04 – Msza Wieczerzy Pańskiej

15.04 – Liturgia Wielkiego Piątku

16.04 – Liturgia Wigilii Paschalnej

24.04 – Dzień Dobra

Msza Wieczerzy Pańskiej rozpoczyna Triduum Paschalne.
W Wielki Czwartek Kościół wspomina dzień ustanowienia sakramentów kapłaństwa i Eucharystii. 14 kwietnia,
o godz. 18.00, bp Krzysztof Wętkowski przewodniczył
Mszy św. w bazylice katedralnej we Włocławku. Przy ołtarzu zgromadzili się księża pracujący w instytucjach
diecezjalnych, moderatorzy i alumni WSD, siostry zakonne
oraz wszyscy pragnący dziękować Bogu za dar Eucharystii.

Wielki Piątek to kolejny etap Świętego Triduum Paschalnego. Liturgii Wielkiego Piątku w katedrze włocławskiej
przewodniczył ks. Michał Krygier, podczas której śpiewał
chór katedralny pod dyrekcją ks. Marcina Ziółkowskiego.
Po Komunii Świętej procesyjnie przeniesiono Najświętszy
Sakrament do Grobu Bożego.

O godz. 21.00 rozpoczęła się Liturgia Wigilii Paschalnej. Na początku zgromadzeni się na zewnątrz katedry
uczestniczyli w liturgii światła, a następnie po wejściu do
wnętrza i wysłuchaniu śpiewu Exsultetu w liturgii słowa.
Po wysłuchaniu fragmentów ze Starego i Nowego Testamentu, wyznaczonych przez Kościół na ten dzień, odnowili
przyrzeczenia chrzcielne. Liturgia eucharystyczna zakończyła się procesją rezurekcyjną. Liturgii przewodniczył
i homilię wygłosił biskup włocławski Krzysztof Wętkowski.

24 kwietnia obchodzone jest w całej Polsce święto
patronalne Caritas – Dzień Dobra. Z tej okazji także dyrektor diecezjalnego Caritas ks. Jacek Kędzierski (jun.)
przygotował obchody tego święta w naszym mieście.
Wydarzenie to miało charakter charytatywny i integracyjny. Inauguracja miała miejsce w parafii katedralnej,
gdzie sprawowano Mszę św. w intencji pokoju na Ukrainie.
Oprawę muzyczną podczas Eucharystii przygotował zespół
„Jordan” ze Zduńskiej Woli. Następnie odbył się piknik, na
którym wolontariusze Caritas i podopieczni Caritas diecezji
włocławskiej przedstawili część artystyczną. Było także
wiele ciekawych atrakcji dla najmłodszych. Hasło tegorocznego Dnia Dobra to: „Miejsce, które jest domem”. Tego
dnia wolontariusze zbierali środki na rzecz uchodźców
z Ukrainy. Od początku konfliktu zbrojnego na Ukrainie
Caritas wspiera uchodźców zza naszej wschodniej granicy.
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Kalendarium
NAJBLIŻSZYCH UROCZYSTOŚCI
I WYDARZEŃ PARAFIALNYCH

MAJ
01. – 3. Niedziela Wielkanocna
02. – Wspomnienie św. Atanazego
03. – Uroczystość Najświętszej Maryi Panny,
Królowej Polski
04. – Wspomnienie św. Floriana
06. – Święto Świętych Apostołów Filipa i Jakuba
08. – 4. Niedziela Wielkanocna
09. – Uroczystość św. Stanisława Biskupa
i Męczennika
13. – Wspomnienie Najświętszej Maryi Panny
Fatimskiej
14. – Święto św. Macieja Apostoła
15. – 5. Niedziela Wielkanocna
16. – Święto św. Andrzeja Boboli, Patrona Polski
22. – 6. Niedziela Wielkanocna
24. – Wspomnienie Najświętszej Maryi Panny,
Wspomożycielki Wiernych
26. – Wspomnienie św. Filipa Nereusza
26. – Wspomnienie bł. kard. Stefana Wyszyńskiego
29. – Uroczystość Wniebowstąpienie Pańskiego
31. – Święto Nawiedzenia Najświętszej Maryi
Panny

Ochrzczeni:
• Filip Janusz Hofman
• Amelia Musiał
• Igor Poręba
• Pola Grączewska
• Zofia Waryszewska
• Victoria Klara
Wojciechowska
• Oliwier Chlewicki.
• Franciszek Jan
Rybczyński
• Lena Gołębiewska

• Zuzanna Wenderlich
•Tymoteusz Kałowski
• Wojciech Stefaniak
• Jan Stefanowski
• Jan Stefanowski

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

Zmarli:
† Zbigniew Wojciech Wegner
† Danuta Ewa Falkenberg
† Barbara Wiesława
Biesiadzińska
† Stanisław Groszewski
† Bogdan Kazimierz Palmowski
† Maria Barbara Urbańska
† Patryk Krzysztof Matuszewski
† Tadeusz Lewandowski
† Romana Wiśniewsk

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

Nowożeńcy:
• Ludwika Pankowska i Austin
Alexander Holcomb
• Aleksandra Gorzycka
i Wojciech Kalinowski
• Paulina Szafrańska i Ireneusz Sych

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

Papieska intencja
modlitwy na maj 2022
O wiarę dla młodych
Módlmy się, aby ludzie młodzi,
powołani do pełni życia, odkryli
w Maryi wzór słuchania, głębię
rozeznawania, odwagę wiary
oraz poświęcenie się służbie.
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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

Nabożeństwa

majowe
w bazylice
katedralnej 
codziennie

godz. 17.30
Zapraszamy!

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; stały konfesjonał w katedrze
poniedziałek – piątek w godz. 12.00–16.00; Penitencjarz
(stały spowiednik w katedrze) ks. Jacek Szymański: czwartek
16.00–17.00
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

