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Z nauczania kościoła

Homilia
papieżA FranciszkA
Msza św. kanonizacyjna
Watykan, plac św. Piotra
15 V 2022 r.

Usłyszeliśmy słowa, które Jezus przekazuje swoim
uczniom przed odejściem z tego świata do Ojca, słowa,
które mówią, co to znaczy być chrześcijaninem: „Tak
jak Ja was umiłowałem; żebyście i wy tak się miłowali
wzajemnie” (J 13, 34). To jest testament, jaki zostawił
nam Chrystus, podstawowe kryterium, które pozwala
rozpoznać, czy naprawdę jesteśmy Jego uczniami, czy też
nie – przykazanie miłości. Zastanówmy się nad dwoma
zasadniczymi elementami tego przykazania: miłością
Jezusa do nas – tak jak Ja was umiłowałem – oraz miłością, o której przeżywanie prosi On nas – żebyście i wy
tak się miłowali wzajemnie.
Po pierwsze – tak jak Ja was umiłowałem. Jak Jezus nas
umiłował? Aż do końca, aż do całkowitego daru z siebie.
Uderzające jest to, że wypowiada te słowa w ciemną noc,
podczas gdy atmosfera w Wieczerniku jest pełna emocji
i niepokoju; emocji, ponieważ Mistrz wkrótce pożegna
się ze swoimi uczniami; niepokoju, ponieważ zapowiada, że właśnie jeden z nich Go zdradzi. Możemy sobie
wyobrazić, jaki ból nosił w duszy Jezus, jakie ciemności
wypełniały serca apostołów i jaka gorycz na widok Judasza, który otrzymawszy kęs umoczony dla niego przez

Mistrza, wyszedł z Wieczernika, aby wejść w noc zdrady.
I właśnie w godzinie zdrady Jezus potwierdza miłość do
swoich. Bo w ciemnościach i burzach życia to właśnie
jest najważniejsze: Bóg nas miłuje.
Bracia, siostry, niech to przesłanie będzie centrum wyznawania i wyrażania naszej wiary: „nie my umiłowaliśmy
Boga, ale On sam nas umiłował” (1 J 4, 10). Nigdy o tym
nie zapominajmy. W centrum nie jest nasza umiejętność
i nasze zasługi, lecz jest bezwarunkowa i darmowa miłość
Boga, na którą nie zasłużyliśmy. U początków naszego
bycia chrześcijanami, nie leżą doktryny i uczynki, lecz zadziwienie, gdy odkrywamy, że jesteśmy miłowani, przed
jakąkolwiek naszą odpowiedzią. Podczas gdy świat często
chce nas przekonać, że mamy wartość tylko wtedy, gdy
osiągamy wyniki, Ewangelia przypomina nam prawdę
życia: jesteśmy miłowani. I to jest naszym znaczeniem
– jesteśmy miłowani. Pewien mistrz duchowy naszych
czasów napisał: „Zanim zobaczył nas jakikolwiek człowiek, zostaliśmy dostrzeżeni przez miłujące oczy Boga.
Zanim ktokolwiek usłyszał jak płaczemy lub śmiejemy się,
byliśmy usłyszani przez naszego Boga, który słucha nas
chętnie i uważnie. Zanim ktokolwiek na tym świecie do nas
przemówił, przemawiał już do nas głos wiecznej miłości”
(Henri J. NOUWEN, Życie Umiłowanego. Jak żyć duchowo
w świeckim świecie?, Kraków 2005, s. 48–49). On pierwszy
nas umiłował, On nas oczekiwał. On nas miłuje i nadal
nas kocha. I to jest nasza tożsamość: jesteśmy miłowani
przez Boga. To jest nasza siła: być miłowani przez Boga.
Ta prawda wymaga od nas nawrócenia się, odnośnie
do często pojawiającej się w nas idei świętości. Niekiedy,
kładąc zbyt duży nacisk na nasz wysiłek w spełnianiu
dobrych uczynków, stworzyliśmy ideał świętości, który
za bardzo opierał się na nas, na osobistym heroizmie,
na umiejętności wyrzeczenia się, na poświęceniu się, by
zdobyć nagrodę. Jest to niekiedy nazbyt pelagiańska wizja
życia, świętości. W ten sposób uczyniliśmy ze świętości
cel nie do osiągnięcia, oderwaliśmy ją od zwyczajnych dni
życia, zamiast szukać jej i przyjmować ją w codzienności,
w kurzu ulicy, w trudach konkretnego życia i – jak mawiała Teresa z Avili do swoich sióstr – „między kuchennymi
garnkami”. Być uczniami Jezusa i kroczyć drogą świętości,
to przede wszystkim pozwolić, aby moc Bożej miłości
przemieniła nas samych. Nie zapominajmy o prymacie
Boga przed „ja”, Ducha przed ciałem, łaski przed uczynkami. Czasami przywiązujemy większą wagę, większe
znaczenie do „ja”, do ciała i uczynków. Nie: prymat Boga
nad „ja”, prymat Ducha nad ciałem, prymat łaski przed
uczynkami.
Miłość, którą otrzymujemy od Pana jest siłą, która przemienia nasze życie: poszerza nasze serca i uzdalnia nas do
miłości. Dlatego Jezus mówi – oto drugi aspekt – „tak jak
Ja was umiłowałem, tak i wy miłujcie się wzajemnie”. To
tak nie jest tylko zaproszeniem do naśladowania miłości
Jezusa; oznacza, że możemy miłować, tylko dlatego, że
On nas umiłował, ponieważ daje naszym sercom swoje-

go Ducha, Ducha świętości, miłości,
która nas uzdrawia i przemienia. Dlatego możemy dokonywać wyborów
i spełniać gesty miłości w każdej sytuacji i wobec każdego brata i siostry, których spotykamy, ponieważ
jesteśmy miłowani i mamy siłę, by
kochać. Tak jak jestem kochany, mogę
kochać. Zawsze miłość, którą okazuję,
jest zjednoczona z miłością Jezusa
do mnie: „tak jak”. Tak jak On mnie
umiłował, tak i ja mogę kochać. Życie chrześcijańskie jest takie proste!
Czynimy je bardziej skomplikowanym
poprzez wiele rzeczy, a jest ono tak
bardzo proste.
A konkretnie, co to znaczy żyć tą
miłością? Zanim Jezus zostawił nam to przykazanie,
umył uczniom nogi, a wypowiedziawszy je oddał samego
siebie na drzewie krzyża. Kochać to znaczy: służyć i oddać
życie. Służyć, to znaczy nie stawiać na pierwszym miejscu
własnych interesów; odtruwać się z trucizn chciwości
i rywalizacji; zwalczać raka obojętności i robaka odnoszenia wszystkiego do siebie; dzielić się charyzmatami
i darami, którymi obdarzył nas Bóg. Konkretnie, zadać
sobie pytanie: „Co robię dla innych?”. To znaczy miłować
i przeżywać codzienne sprawy w duchu służby, z miłością
i bez rozgłosu, nie domagając się niczego.
Następnie oddać życie, które nie jest tylko ofiarowaniem
czegoś, jak na przykład jakichś swoich dóbr innym, ale
oddaniem samego siebie. Lubię pytać ludzi, którzy proszą
mnie o radę: „Powiedz mi, czy dajesz jałmużnę?”. – „Tak,
ojcze, daję jałmużnę ubogim” – „A kiedy dajesz jałmużnę,
czy dotykasz ręki tej osoby, czy też wrzucasz jałmużnę i
robisz to, aby się oczyścić?”. A oni się czerwienią: „Nie, nie
dotykam”. „Kiedy dajesz jałmużnę, czy patrzysz w oczy
osobie, której pomagasz, czy odwracasz wzrok?”. – „Nie
patrzę”. Dotykajcie i patrzcie, dotykajcie i patrzcie na ciało
Chrystusa cierpiące w naszych braciach i siostrach. To
bardzo ważne. Dawanie życia jest właśnie tym. Świętość
to nie kilka heroicznych gestów, lecz wiele codziennej
miłości. „Jesteś osobą konsekrowaną? – jest ich dzisiaj tu
bardzo wielu – Bądź świętym, żyjąc radośnie swoim darem.
Jesteś żonaty albo jesteś mężatką? Bądź świętym, świętą
kochając i troszcząc się o męża lub żonę, jak Chrystus o
Kościół. Jesteś pracownikiem czy kobietą pracującą? Bądź
świętym wypełniając uczciwie i kompetentnie twoją pracę
w służbie braciom, i walcząc o sprawiedliwość twoich to-

warzyszy, aby nie byli bez pracy, aby sprawiedliwą zapłatę.
Jesteś rodzicem, babcią lub dziadkiem? Bądź świętym,
cierpliwie ucząc dzieci naśladowania Jezusa. Powiedz
mi, czy sprawujesz władzę – jakże wiele osób sprawuje
władzę – pytam was; sprawujesz władzę? Bądź świętym,
walcząc o dobro wspólne i wyrzekając się swoich interesów
osobistych” (por. Adhort. apost. Gaudete et exsultate,
14). Oto droga do świętości, taka prosta! Zawsze patrz
na Jezusa obecnego w innych ludziach.
Służyć Ewangelii oraz braciom i siostrom, ofiarować
swoje życie nie oczekując niczego w zamian – oto tajemnica: dawać nie oczekując niczego w zamian – bez
szukania jakiejkolwiek chwały światowej: my także jesteśmy do tego powołani. Nasi towarzysze podróży, dziś
kanonizowani, doświadczyli świętości w ten sposób:
przyjmując z entuzjazmem swoje powołanie – kapłana,
niektórzy osoby konsekrowanej, inni osoby świeckiej –
poświęcili się dla Ewangelii, odkryli radość, która nie ma
sobie równych i stali się jaśniejącymi odbiciami Pana
w dziejach. Święty czy też święta swą właśnie tym: jaśniejącym odbicie Pana w dziejach. Spróbujmy także i my.
droga do świętości nie jest zamknięta, jest powszechna,
jest wezwaniem dla każdego z nas, zaczyna się od chrztu,
nie jest zamknięta. Spróbujmy i my, bo każdy z nas jest
powołany do świętości, do świętości jedynej i niepowtarzalnej. Świętość jest zawsze oryginalna, jak powiedział
bł. Carlo Acutis: nie ma świętości w kserokopii, świętość
jest oryginalna, jest moja, twoja, każdego z nas. Jest on
wyjątkowa i niepowtarzalna. Tak, Pan ma dla każdego
plan miłości, ma marzenie dla twojego życia, dla mojego życia, dla życia każdego z nas. Cóż chcecie, aby wam
powiedział? Realizujcie go z radością. Dziękuję.

15 maja 2022 r. zostali kanonizowani bogosławieni:
Tytus Brandsma z Holandii (Niderlandów), Łazarz, zwany Devasahayam z Indii, Cezary de Bus z Francji, Ludwik
(lub Alojzy) Maria Palazzolo i Justyn Maria Russolillo z Włoch, Karol de Foucauld i Maria Rivier z Francji oraz Maria
Franciszka od Jezusa Rubatto, Martia od Jezusa Santocanale i Maria Dominika Mantovani z Włoch.
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kościół i świat
Wizyta polskich
biskupów w Ukrainie
Celem wizyty było pokazanie, że Kościół rzymskokatolicki w Polsce solidaryzuje się z losem tych Kościołów,
które znajdują się na Ukrainie, a także zwrócenie uwagi
na potrzebę modlitwy za tych, którzy zostali pomordowani – powiedział przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, abp Stanisław Gądecki, podczas konferencji
prasowej w Poznaniu, podsumowującej wizytę polskich
biskupów w Ukrainie, która odbyła się w dniach 17–20
maja br.
We Lwowie polscy biskupi spotkali się z abp. Mieczysławem Mokrzyckim, metropolitą lwowskim. W Kijowie biskupi spotkali się m.in. z abp. Światosławem
Szewczukiem, metropolitą kijowskim, i z metropolitą
Epifaniuszem, prymasem Prawosławnego Kościoła
Ukrainy. Biskupi odwiedzili również Irpin i Buczę, aby
modlić się za pomordowanych Ukraińców. Biskupi spotkali się także z abp. Paulem Gallagherem, sekretarzem
do spraw relacji z państwami w Sekretariacie Stanu
Stolicy Apostolskiej.
„Trzeba solidaryzować się z tymi Kościołami i z tym
narodem, który został tak boleśnie uderzony” – podkreślił przewodniczący Episkopatu. „Gdy trwa wojna,
to trzeba stanąć po stronie słabszego, będąc świadomym tego, że w samą wojnę zaangażowane są liczne
wojska” – dodał.
„Ukraińcy pokazują, że w świecie bez wartości istnieje
coś, co ma wartość, za co powinno się oddać życie. To jest
kraj, który jest gotów umrzeć za wolność” – zaznaczył
abp Gądecki. „To nie jest tylko sprawa Ukrainy, ale Polski
i całej Europy. Bo od wygranej lub przegranej Ukrainy,
zależy także nasz los” – podkreślił.

„W Ukrainie spotkaliśmy patrymonium świata” – powiedział abp Wojciech Polak, Prymas Polski. „Bucza i Irpin
to miejsca męczeństwa. W milczeniu modliliśmy się
w obliczu dramatu i cierpienia tych ludzi, który wypisany
jest na ich twarzach i w ich sercach. Ale widzieliśmy też
dramat zniszczeń. Rozmiar tragedii, który widzieliśmy,
to dramat wypędzonych ludzi i zniszczonych domów
w sposób barbarzyński” – stwierdził Prymas Polski.
Abp Stanisław Budzik, metropolita lubelski, przypomniał, że biskupi odwiedzili dwa miasta, Lwów i Kijów,
oraz trzy Kościoły: Kościół rzymskokatolicki, Kościół greckokatolicki, oraz Kościół Prawosławny Ukrainy. „To były
bardzo cenne spotkania. Od wszystkich osób, z którymi
się spotykaliśmy, słyszeliśmy słowa wdzięczności. Widzieliśmy wszyscy, jak bardzo oni cenią sobie naszą obecność.
Ktoś powiedział, że obecność to pierwsze imię miłości.
Sami doświadczyliśmy, jak ważne jest bycie przy ludziach,
którzy cierpią, którzy znajdują się w niebezpieczeństwie”
– zaznaczył abp Budzik.
Metropolita lubelski dodał, że Ukraińcy bardzo dziękowali za pomoc, jaka przybywa w darach do Ukrainy,
a także za gościnność Polaków wobec żon i dzieci walczących Ukraińców. „To dla nas zachęta, abyśmy dalej
trwali w gotowości pomagania Ukraińcom zarówno
w Ukrainie jak i tutaj w Polsce” – podkreślił.

Źródło: BP KEP

Rozwiązanie quizu Maryjnego
Drodzy Czytelnicy! Zwyciężczynią quizu jest p. Alicja Palmowska, która otrzymuje nagrodę. Gratulujemy
i zapraszamy wszystkich czytelników do uczestnictwa w kolejnych konkursach:-).
Odpowiedzi quizu liturgicznego: 1. a) Jezusa Chrystusa; 2. b) Jan; 3. c) Joachim i Anna; 4. c) Różaniec;
5. b) niebieski; 6. b) 15 sierpnia; 7. a) 1 stycznia; 8. c) Józef; 9. c) loretańska; 10. b) Zdrowaś Maryjo; 11. c) Czarna Madonna; 12. b) Gabriel; 13. b) parę synogarlic; 14. a) św. Maksymilian Kolbe; 15. b) 4; 16. b) Godzinki.

Zróbcie Mu miejsce, Pan idzie z nieba!
Cud pomnożenia chleba był pięknym i stosownym wprowadzeniem w naukę eucharystyczną. Jego przedmiotem
był pokarm, pożywienie. Chleb naturalny jest codziennym pokarmem i służy do podtrzymania życia doczesnego.
Eucharystia jest pokarmem nadprzyrodzonym dla utrzymania życia łaski.
Człowiek o zwyczajny pokarm zabiega z wszelką skwapliwością, z jeszcze większym staraniem Żydzi szukali
u Pana Jezusa łatwego i obfitego pożywienia. „Zaprawdę,
zaprawdę powiadam Wam: Szukacie mnie nie dlatego,
żeście widzieli znaki, ale dlatego, żeście jedli chleb do
sytości” (J 6, 26). Na innym zaś miejscu mówił Chrystus:
„Ja jestem chlebem żywym, który zstąpił z nieba. Jeśli kto
spożywa ten chleb, będzie żył na wieki. Chlebem, który
ja dam jest moje ciało za życia świata” (J 6, 51).
Te i wiele innych słów Chrystusa zapisanych w Piśmie
Świętym oraz ustanowienie Eucharystii w Wieczerniku
pobudzało wyznawców Jezusowej nauki do szczególnego oddawania czci Ciału Pańskiemu i przyjmowania
Go w Komunii Świętej, co było związane z silną wiarą
pierwszych chrześcijan. Wierni pamiętając te słowa Jezusa, czerpali siły życia nadprzyrodzonego z eucharystycznego źródła. „Ciało nasze przyjmuje pokarm Ciała i Krwi
Chrystusowej, aby i dusza Bogiem potężniała” – mówił
w III wieku Tertulian. Zaś św. Efrem w IV stuleciu pisał:
„Przyjmujmy Cię, Panie w pokarmie i napoju, nie by Cię
zniszczyć, lecz aby zyskać życie przez Ciebie”.
Jednak poza Mszą świętą nie oddawano specjalnego
hołdu Przenajświętszemu Sakramentowi, bo ówcześni
chrześcijanie widzieli Eucharystię przede wszystkim
w ofierze Mszy świętej. Nie było też żadnych procesji
eucharystycznych, nie było specjalnego wystawienia
czy błogosławieństwa Najświętszym Sakramentem.
Był ołtarz ofiarny, lecz nie było na nim tabernakulum.
Eucharystię, zwłaszcza dla chorych, przechowywano
w zakrystii lub srebrnej czy złotej gołąbce zawieszonej
pod baldachimem ocieniającym ołtarz.
Później przechowywano Eucharystię w niszy żałobnej wyżłobionej w murze świątyni lub filarze, a zwyczaj ten przetrwał do XVI wieku. Nisze takie nazywane
były inaczej „wieżami eucharystycznymi”. Były nieraz
wspaniale i ozdobnie wykonywane, jak np. nisza z kościoła Mariackiego w Krakowie. Z wielkim szacunkiem
Komunia Święta dawniej rozdawana był na otwartą
dłoń penitenta.
Było jednak wielu wiernych, którzy pragnęli jeszcze
żywiej czcić Jezusa ukrytego w Eucharystii przez ustanowienie osobnego święta w kalendarzu liturgicznym.
Bóg sam postanowił upomnieć się o takie święto przez
swoją wielką czcicielkę św. Juliannę z Cornillon, która od
młodszych lat, wychowywana w klasztorze, spędzała
długie godziny na modlitwie w kościele. Już mając 16 lat
miała wielokrotne wizje, w których widziała przed sobą

koło na wzór księżyca, a na nim czarne wycięcie biegnące
pasem przez całą jego powierzchnię. Co oznacza ta wizja?
– nie rozumiała. Sądziła, że to iluzja. Dopiero po długich
miesiącach przypadkowo powiedziała o tym przełożonej,
która poradziła jej nie myśleć o tym. Wizje jednak trwały
nadal. Pewnego razu będąc w ekstazie usłyszała głos
oznajmujący, że tarcza księżyca symbolizuje Kościół na
ziemi, a czarny pas na tej świecącej powierzchni oznacza
brak jednego święta ku czci Najświętszego Sakramentu
– jako potwierdzenia realnej obecności Jezusa Chrystusa
w Eucharystii. Dlaczego nowe święto? Według Bożego
zamiaru będzie ono służyło umocnieniu wiary osłabionej
przez herezje i dla zabezpieczenia przed nowymi atakami
na przyszłość. Ma stworzyć wiernym okazję do czerpania sił do życia, naprawienia obojętności, oziębienia,
niedbalstwa, świętokradztwa.
Trudno było przekonać władze kościelne, by uwierzyły
prostej siostrze zakonnej, choć wkrótce została ona przeoryszą klasztoru w Cornillon. Biskup Liege, w roku 1246, po
pilnym zbadaniu objawień, po naradzie ze swoją kapitułą,

Wizja św. Julianny z Mont Cornillon, Philippe de Champaigne,
ok. 1645/1650
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postanowił wypełnić życzenie Pana Jezusa. W tym to roku
odbyła się pierwsza procesja eucharystyczna. W tym też
roku umarł biskup Robert. Wyższe duchowieństwo miasta Liege, za namową teologów uznało krok zmarłego
biskupa za przedwczesny, a wprowadzenie święta pod
taką nazwą za wysoce niewłaściwe. Co więcej, omalże nie
oskarżono św. Julianny o herezję. Karnie została przeniesiona z klasztoru w Mont Cornillon na prowincję. A jednak
na interwencję archidiakona katedry w Liege, Jakuba,
kardynał Hugo z Saint-Cher po ponownym zbadaniu
sprawy zatwierdza święto. Tak więc już w 1251 r. ulicami
Liege znów przeszła procesja eucharystyczna. Pan Jezus
wynagrodził hojnie za to gorliwego kapłana, który został
biskupem w Verdun, patriarchą Jerozolimy i papieżem.
Panował jako Urban IV. On to w roku 1264 wprowadził
do Rzymu uroczystość Bożego Ciała.
Impulsem bezpośrednim ustanowienia święta miał
być cud, jaki wydarzył się w miejscowości Bolsena niedaleko Rzymu. W miejscowym kościele Mszę Świętą
odprawiał młody kapłan, który w czasie Przeistoczenia
zaczął wątpić, czy jest to możliwe, by kruchy opłatek
mógł być Ciałem Chrystusa. Ogarnięty tymi wątpliwościami z trudem odprawiał Mszę świętą, a kiedy przyszedł moment przełamania Hostii zobaczył, że sączy się
z niej krew i wsiąka w białe płótno korporału na ołtarzu.
Wstrząśnięty tym padł na kolana, prosząc Boga o przebaczenie za chwilę swojej słabości. Dowiedział się o tym
sam papież Urban IV i przyjął kapłana, który wyznał mu
swoją słabość wiary. W pobliskim Orvieto, gdzie wówczas
przebywał papież, powstała wspaniała katedra. Tam też
do dziś w osobnej kaplicy przechowywany jest korporał,
pamiętny z cudu w Bolsenie z widocznymi plamami krwi.
Przebywający wówczas na dworze papieskim w Orvieto
św. Tomasz z Akwinu na prośbę papieża opracował teksty liturgiczne do Mszy Świętej i do Liturgii godzin na
to święto, które od XIV wieku znane jest w Niemczech,
Anglii, Francji, Hiszpanii.
Sobór Trydencki sprecyzował dokładnie formy, jakie
mają być użyte w celu godnego uczczenia tego święta.
Oto kilka zdań Soboru w tej sprawie: „Święty Synod postanawia, że należy wprowadzić w Kościele Bożym zwyczaj,
aby corocznie w osobnym, uroczystym dniu oddawano
cześć temu wzniosłemu Sakramentowi ze szczególnym
uwielbieniem i uroczystością i aby Go z uszanowaniem
obnoszono w procesji po ulicach i placach publicznych.
Prowadzenie procesji należy do kapłana celebrującego
Mszę. Kapłan ma być ubrany w szaty liturgiczne barwy
białej i winien nieść Najświętszy Sakrament pod baldachimem” (Sob. Tryd. XIII-5).
Procesja – od łacińskiego procedere czyli „iść”, „posuwać się naprzód” – oznacza uroczysty pochód religijny.
Procesje istniały już u Izraelitów, kiedy na przykład Salomon sprowadził Arkę z Syjonu do świątyni, obchodzono
z nią wówczas siedem razy zdobyte Jerycho. Również po
powrocie z niewoli babilońskiej, Żydzi urządzili wspaniałą

Ołtarz, przy którym miał miejsce cud eucharystyczny w bazylice
św. Krystyny w Bolsenie

procesję dziękczynną wokół murów Jerozolimy. Także
za czasów Chrystusa urządzono procesję, gdy wjeżdżał
On do Jerozolimy ulicami zaścielonymi palmami, wśród
okrzyków Hosanna.
Pierwsi wyznawcy Chrystusa nie mieli wielkiej możliwości urządzania procesji, ich życie duchowe koncentrowało się w katakumbach. Szli w procesyjnym pochodzie chyba jedynie wówczas, gdy przyszło im pogrzebać
nowego męczennika, który oddał życie za wyznawanie
wiary w Chrystusa.
Chrystus niesiony jest podczas procesji w monstrancji.
Nazwa ta pochodzi od łacińskiego słowa mostrare – „pokazywać” i pojawia się po raz pierwszy w wiekach średnich.
Początkowo Eucharystię obnoszono w skrzynce ozdobnej,
później zaczęto do tego używać kielicha mszalnego okrytego welonem. Okres gotyku ukazuje nam monstrancję
jako naczynie liturgiczne z wysoką wieżą lub mającą kilka
mniejszych wieżyczek, pośród których umieszczano Hostię.
Monstrancje takie, wykonywane ze szlachetnych metali,
były bogato dekorowane przeróżnymi figurkami i płaskorzeźbami, a miały one wyobrażać Kościół – mieszkanie
Pana. Jej bogactwo miało oddać choć słaby odblask Bożej
piękności. Tego rodzaju monstrancje wieżowe, czyli retabulowe, używane były do XVII wieku, kiedy to do użycia
weszła, znana do dziś, monstrancja „słoneczna”, zaprojek-

towana przez wielkiego malarza włoskiego Rafaela Santi
z Urbino w myśl słów psalmisty, który mówił: „W słońcu
zbudował swój przybytek” (Ps 18, 6).
Okres baroku zachował w monstrancji nadal formę
słońca, lecz dekorował ją bogato w różnego rodzaju
miniaturowe figurki adorujących aniołów, świętych Pańskich, płaskorzeźby Chrystusa, Trójcy Świętej, kwiaty,
owoce, drogie kamienie, mające podkreślić bogactwo
treści zawartych w Eucharystii.
Pierwsze procesje w święto Bożego Ciała łączono z modlitwą błagalną o pogodę, dobre urodzaje, o odwrócenie
wszelkich klęsk żywiołowych. Od XV wieku przyjął się
zwyczaj procesji do czterech ołtarzy urządzanych przy
trasie, na wolnym powietrzu.
Kraków był jedną z pierwszych diecezji, która to święto
wprowadziła w roku 1320, za rządów biskupa Nankiera.
Wzmianki o procesjach Bożego Ciała pochodzą też z Płocka i z Wrocławia. Stopniowo inne diecezje wprowadziły
to święto u siebie, tak że w połowie XV wieku znane
ono było i praktykowane w całej Polsce, choć jak odnotowali kronikarze nie było jeszcze tak bogatej procesji
jak w wiekach późniejszych. Procesja obchodziła kościół
przy śpiewie jednego z responsoriów jutrzni. Kapłan
niósł Najświętszy Sakrament, a wewnątrz świątyni była
stacja, przy której śpiewano końcowe zwrotki hymnów:
O Przenajświętsza Hostio i Bądź chwała Bogu. Nabożeństwo kończono antyfoną: O święta Uczto (O sacrum
Convivium).
Dopiero wiek XVI przyniósł w naszym kraju bogactwo
obchodów święta Bożego Ciała. O krakowskich obchodach tak pisał kronikarz: „Gdy miasto było stolicą, za
Sanctissimum postępowali królowie wraz ze swoimi
dworami i powiewały proporce z orłami na szkarłacie,
ale i później nie brakowało tutaj złota, przepychu, dumy.
Kolorowa struga procesyjna co rok wyłaniała się jakby
z tej samej, nigdy nie umarłej przeszłości i kipiąc barokowym rozmachem zalewała wszystkie ulice starego grodu.
Przez długi tydzień obchodów święta biły dzwony, grały
trąbki, rozbrzmiewały śpiewy, unosiły się nad tłumami
baldachimy, feretrony, posągi, sztandary...”
Od XVII wieku na znak radości i dla podniesienia nastroju wprowadzono strzelanie z broni palnej ręcznej,
z moździerzy i armat. Jednak strzelanina była tak silna, że
biskupi byli zmuszeni jej zakazać. Orkiestry, bicie w bębny,
tarany i hejnały były okrasą procesji.
W procesjach krakowskich wspaniale prezentowały się
kolorowe ubiory mieszkańców podkrakowskich wiosek.
Białe lub granatowe sukmany, wysokie cholewki, zielone
pasy i pawie pióra u czapek były ozdobą asyst procesyjnych. Dostojnie też obchodzono to święto w Warszawie,
choćby za króla Jana Kazimierza, który nakazywał wszystkim, by byli trzeźwi, skromni i pokorni, i aby w czasie
procesji nikt nie ważył się używać broni.
W dawnej Polsce podczas uroczystości Bożego Ciała
i w oktawie święta urządzano widowiska obrzędowe lub

Procesja Bożego Ciała, Mistrz Jakuba IV Szkockiego, ok. 1510–1520

ściśle teatralne, aby uprzystępnić ich uczestnikom różne
aspekty obecności Bożej w Eucharystii oraz pogłębić
i wzmocnić przeżycie religijne święta. Sugestywnie przedstawiano podstawowe dla Kościoła katolickiego prawdy
teologiczne, zwłaszcza tam, gdzie ludność była silnie
zróżnicowana pod względem etnicznym i wyznaniowym.
Posługiwano się żywymi obrazami, a także malowidłami z motywem biblijnymi, które ilustrowały w kolejności myśli przewodnie procesji i znaczenie Eucharystii
w życiu człowieka wierzącego. Jak to wyglądało w XVII
wieku opowie nam fragment dawnego zapisu kronikarskiego: „Na jednym z wozów wysokich toczył się
«złoty wóz» trzech cnót: Wiary, Nadziei i Miłości, z kolei
pojawiła się alegoria Zwycięstwa i książęta ze Starego
Testamentu, a na koniec wóz Arki Przymierza. Ciągnęły
go trzy pary koni w czaprakach suto zdobionych, arka
zaś «gankiem z filareczkami sztucznie [tzw. kunsztownie] obwiedziona» połyskiwała złotem w czerwcowym
słońcu. Wspaniałe były i wozy, towarzyszące im orszaki
i całe cykle wyobrażeń przedstawiających na przykład
sześć dni stworzenia. Barwna, rozbrzmiewająca śpiewem, a czasem hukiem wystrzałów procesja, liczyła
często kilkuset samych «statystów», a uczestniczyły
w niej, bezpośrednio lub jako widzowie, tysiące ludzi”.
U schyłku XVI wieku kronikarz zanotował, że „w Wilnie podczas procesji postępowało 700 samych tylko
uczniów, z których część przedstawiała orszak anielski,
zaś uczestników miało być 10 tysięcy...”
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W okresie rozbiorów religijnemu charakterowi procesji nego był środkiem przeciw insektom, w związku z czym
Bożego Ciała przydano akcentów patriotycznych. Była to kładziono go do łóżek i zatykano w szparach ścian. Wianki
wówczas jedna z nielicznych okazji do zademonstrowa- pozostałe z poprzedniego roku podrzucano pszczołom
nia zaborcom zarówno żywej wiary jak i przypomnienia, do ula w Wielki Piątek, by dały jak najwięcej miodu.
kim jesteśmy. W procesjach bowiem niesiono prastare
Było w zwyczaju, aby liczba wianków była zawsze
emblematy i proporce z polskimi godłami, świadczące nieparzysta, choć były i rejony kraju, gdzie znów stoo narodowej tożsamości.
sowano liczby ziół np.: 12, ile miesięcy w roku. Wianki
Jednak najpiękniej do dziś Boże Ciało wygląda na wsi wyplatano przeważnie z kopytnika, rozchodnika, bopolskiej, gdzie dekoracją są naturalne kwiaty polne, łąki, bownika, niezapominajki, macierzanki, rosiczki, mięty,
pola, zagajniki leśne, wspaniałe stroje asyst procesyjnych ruty, stokrotki, barwinka, melisy, rumianku, krwawnika,
i wielka pobożność prostego ludu skłaniającego aż do lipy. Dawano też dziką różę, paproć, chaber, poziomkę,
ziemi swe głowy przed eucharystycznym Panem. Ołta- pietruszkę itp.
rze zdobione zielonymi brzezinkami, ziemia wysłana
Był gdzieniegdzie zwyczaj, że do kościoła przynoszono
tatarakiem, swojski śpiew ptaków i ten nostalgiczny, po kilka małych wianeczków już w dzień Bożego Ciała.
swojski, ludowy nastrój, który udzielał się naszym pisa- Najpiękniejszymi kapłan ozdabiał monstrancję albo
rzom i poetom.
kładł na ołtarzu. Inne wieszano wokół ołtarza na cały
Boże Ciało to również święcenie wianków z wonnych czas oktawy Bożego Ciała.
ziół, młodych drzew, kwiatów polnych. Zygmunt Gloger
Do dziś zachował się zwyczaj, że po przejściu procesji
w swym dziele Rok Polski pisał: „Powszechnym jest obłamuje się z gałązek brzeziny, którymi strojone są
w naszym kraju zwyczaj zanoszenia wianków i rów- ołtarze. Zabiera się je do domu i wiesza nad głównymi
nianek na Boże Ciało podczas ostatniego nieszporu... drzwiami wejściowymi w celu odpędzenia złych mocy.
Przez procesję Bożego Ciała chce Kościół wyrazić swą
Woń ziół uważana jest jako symbol cnoty, a Kościół
w modlitwie, którą odmawia kapłan przy ceremonii żywą i niezachwiana wiarę w obecność Pana Jezusa
poświęcenia, prosi Boga, aby przyjął wonne cnoty tych, wśród nas i objawić całemu światu swą radość z tego
którzy składają Mu na ołtarzu wieńce i zioła”. Zawie- powodu. Chrystus idzie przez nasze miasta i wioski jako
szone w chatach wianki odpędzą pioruny, ochronią dobry gospodarz, który robi obchód swych posiadłości.
przed gradem, ogniem, powodzią, są środkiem na od- Wkracza bezpośrednio w nasze życie. Chce być bliżej nas,
pędzenie wszelkiego zła. Dawniej dymem spalonych bliżej naszych codziennych spraw, kłopotów, naszych
wianków okadzano bydło wyganiane po raz pierwszy smutków i radości. Procesja ta jest też wynagrodzeniem
na pastwisko. Zioła z wianków stosowano też na różne Bogu za wszelkie zniewagi i zaniedbania z nasze strony
choroby np.: w chorobach układu oddechowego (kaszel, wobec utajonego w Eucharystii Pana naszych serc, mibronchit), chorobach przewodu pokarmowego (bóle łującego ludzi miłością najdoskonalszą.
żołądka i brzucha tzw. morzysko) i chorobach kobiecych.
Stosowano te zioła też do czyszczenia „zauroczonej”
Jan Uryga
dzieży, w której wyrabiano
chleb.
Każdy rodzaj ziół czy
kwiatów przeznaczony był
na inny cel, jedne chroniły od burzy, inne wkładano pod budowany dom,
jeszcze inne wkruszano
do ziarna siewnego, okadzano chore bydło, czy
wkładano zmarłemu do
trumny. Gdzieniegdzie do
poświęcanych wianków
dodawano paski papieru
z wypisanymi słowami
czterech Ewangelii. Paski
te zakopywano w czterech
rogach pola dla zabezpieczenia przed wszelkim
złem. Wianek uwity z pa- Uroczystość Bożego Ciała w Warszawie. Procesja z kościoła katedralnego do ołtarzy na Krakowskim Przedproci w okolicach Zakopa- mieściu, 1890 r.

Czerwiec się zieleni
„Czerwiec temu się zieleni, kto do pracy się nie leni” – mówiło stare przysłowie i było pełne prawdy, bo plony
rolnika zależne są od jego pracy, wysiłku włożonego w uprawę ziemi.
Czerwiec należy w naszym kraju do najcieplejszych
miesięcy w roku, choć nierzadkie są ochłodzenia, a nawet
poranne przymrozki, przynoszące duże szkody rolnikom.
Nazywany jest w fenologii polskiej „wczesnym latem”. Jest to miesiąc powszechnego kwitnienia. Zakwitają zboża, kwitną liczne drzewa (sosna, jarzębina, dąb,
grochodrzew i lipy) oraz krzewy, na polach len i łubin,
na łąkach liczne rośliny kwiatowe. Na wielu drzewach
dojrzewają owoce.
W zacisznych kątach ogrodów i parków, pod płotami
i na podwórkach zakwitają różne trujące chwasty: blekot,
szczwół, lulek i inne. W tym czasie zaczynają kwitnąć
róże. Pojawiają się pierwsze owoce: najpierw truskawki,
następnie czereśnie, w końcu porzeczki i agrest. Wieczorami silnie pachnie niepozorna maciejka, a także rezeda
o żółtawo-zielonych kwiatach. Kwitną floksy roczne,
olbrzymie dzwonki ogrodowe, nagietki, petunie i wiele
innych. W połowie czerwca żyto już przekwitło, kwitnie
natomiast pszenica. Kwitną też wtedy liczne rośliny
motylkowe: koniczyny – łąkowa, czyli czerwona i białoróżowa, lucerna siewna, wyka siewna, zakwita także
len, mak i wczesne ziemniaki.
W zbożu masowo zakwitają polne kwiaty. W oziminach kwitną bławatki, maki, kąkole, ostróżki, rumiany.
W zbożach jarych kwitnie łopucha, ognicha, mlecz polny
i liliowe wyki, wspinające się po źdźbłach zbóż.
W czerwcu szczególnie dużo pojawia się różnych
szkodników, zwłaszcza w sadach, na zbożach i roślinach okopowych. Owoce śliw atakuje silny nalot zwany
torbielą śliw. Na jabłoniach spotkać można tzw. robaczywe owoce. To tzw. owocówka jabłkóweczka wgryza
się w owoc i żeruje na nim. Porażone owoce opadają
na ziemię.
Zwykle w drugiej połowie miesiąca można zaobserwować charakterystyczne deformacje i plamistość
liści kapusty i kalafiorów. Wszystkiemu winna mszyca
kapuściana, która swym szarym, woskowym nalotem
pokrywa liście. Gdy miesiąc jest suchy, obserwuje się
na plantacjach roślin okopowych plagi mszyc. Wilgoć sprzyja z kolei rozwojowi chorób grzybowych. Na
ziemniakach obserwuje się największe nasilenie stonki
ziemniaczanej. Na polach zauważyć się daje nasilenie
różnych gryzoni, dlatego też nad takimi polami obserwuje się liczne ptaki drapieżne, a nocą sowy polujące
na nie.
W czerwcu malowniczo wyglądają łąki, na których
kwitnie żółty groszek łąkowy, żółta komonica, liliowe
wyki i koniczyna. Na łąkach wilgotnych można czasem

dojrzeć storczyki, a wokół kwiatów chmary motyli, które
na liściach składają jaja.
Gąsienice, które żerowały w maju, teraz kończą już
swój rozwój i przepoczwarzają się.
W drugiej połowie czerwca można spotkać nocą unoszące się w powietrzu i spoczywające na ziemi świecące
punkciki. Są to powszechnie znane o tej porze tzw. robaczki świętojańskie, czyli świetliki.
Na brzegach spokojnych stawów i zacisznych zatoczek
zakwita w czerwcu tatarak zwyczajny. Jest to roślina azjatyckiego pochodzenia i nigdy u nas nie wytwarza owoców.
Dawniej tatarakiem ozdabiano zagrody na Zielone Świątki
i wyścielano drogi wiejskie na procesję Bożego Ciała.
W czerwcu niezwykle pięknie wyglądają bory szpilkowe. Jasne młode szpilki na wierzchołkach drzew i końcach
gałązek zdobią jeszcze wszystkie drzewa. Szczególnie
piękne są młode świerczki i sosenki ugałęzione do samego dołu. Na szczytach świerków, jak barwne świeczki
choinkowe, sterczą czerwone szyszeczki. W porębach
leśnych, na polanach dojrzewają pierwsze jagody leśne
– poziomki.
Ptaki kończą już lęgi. Niektóre, po wyprowadzeniu piskląt, zaczynają porządkować gniazda lub zakładać nowe
na drugi lęg. Słychać wciąż głosy leśnych śpiewaków,
a szczególnie drozda śpiewaka i rudzika. Tam, gdzie drzewa
zostały opanowane np. przez strzygonię choinówkę, gromadzą się całe stada szpaków wyjadające tego szkodnika.
Wieczorami można zauważyć latające nietoperze.
Pod koniec czerwca pojawia się w lasach coraz więcej
grzybów letnich, m.in. kozaki, kurki i czerwone muchomory.
21 czerwca notujemy najdłuższy dzień w roku trwający
prawie 17 godzin.

Jan Uryga
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Twemu Sercu cześć składamy
Cały miesiąc czerwiec poświecony jest szczególnej czci Najświętszego Serca Jezusowego, (tak jak w maju czciliśmy Jego Matkę). Kult Serca Bożego jest przede wszystkim kultem miłości, opartym na Objawieniu Bożym. Pismo
Święte mówi, że „Bóg jest miłością” i że „On sam nas umiłował i posłał Syna swojego jako ofiarę przebłagalną za
nasze grzechy”. Miłość jest istotą chrześcijaństwa, a nabożeństwo, które jest streszczeniem miłości, nie może leżeć
na marginesie życia, lecz musi ożywiać całe nasze życie religijne. Tak naucza Kościół, kolejni papieże, a w encyklice
papieża Piusa XII Haurietis aquas, czytamy: „Kult Najświętszego Serca Jezusowego jest w swojej istocie przede
wszystkim odpowiedzią naszej ludzkiej miłości na miłość Boga względem nas”.
Serce to oczywiście najważniejszy organ ciała
ludzkiego, można powiedzieć – motor życia człowieka. Ale też symbol całego człowieka, jego strony
wewnętrznej, charakteru, ducha itp. Serce wyraża
jednocześnie miłość jednego człowieka do drugiego, przez serce spływa wszelkie dobro, choć może
płynąć i zło, jeśli człowiek odrzuca normy moralne,
Boga i Jego przykazania.
W Piśmie Świętym Chrystus wielokrotnie daje
własne Serce za wzór do naśladowania, mówiąc:
„Uczcie się ode Mnie, bo jestem cichy i pokorny
sercem” (Mt 11, 29). Kiedy więc Pan Jezus wskazuje
na swoje własne Serce, jako symbol najwyższej miłości ku ludziom, nie ogłasza jakiejś nowej prawdy.
Posługuje się symboliką stosowaną i przyjętą już
od dawna, zrozumiałą i wymowną dla wszystkich.
Serce Jezusowe obrazuje nieskończoną miłość,
okazaną na Golgocie, na drzewie Krzyża, gdzie
Bóg-Człowiek przez swoją śmierć otworzył swe
serce dla wszystkich ludzi ziemi. Nie tylko otworzył,
ale i pozostawił to Serce wraz ze swym Ciałem
w Eucharystii, na pokarm dla wędrowców ziemi
w drodze do Ojca. Dlatego też Kościół kult Najświętszego Serca Jezusa połączył bezpośrednio
z kultem Eucharystii, ustanawiając w piątek po
oktawie Bożego Ciała osobne święto, o które prosił
sam Chrystus, objawiając się św. Małgorzacie Marii
Alacoque z klasztoru w Paray-le-Monial.
Mimo że dużo wcześniej wielu świętych i mistyków
czciło Serce Boże, to dopiero objawienia św. Małgorzaty przyczyniły się do żywiołowego rozwoju kultu
Serca Pana Jezusa. Jej wielkie cztery objawienia od 1673 do
1675 r. zadecydowały o przyjęciu przez Kościół i wiernych
nabożeństwa do Boskiego Serca w obecnych formach.
Podczas ostatniego objawienia, 10 czerwca 1675 r., ukazał
się św. Małgorzacie Chrystus, odsłonił swoje Serce i powiedział: „Oto Serce, które tak bardzo umiłowało ludzi,
że nie szczędziło niczego aż do zupełnego wyniszczenia
się dla okazania im miłości, a w zamian za to doznaje od
większości ludzi tylko gorzkiej niewdzięczności, wzgardy,
nieuszanowania, lekceważenia, oziębłości i świętokradztw,
jakie oddają mu w tym Sakramencie Miłości. Lecz naj-

bardziej boli Mnie to, że w podobny sposób obchodzą
się ze Mną serca służbie mojej szczególnie poświęcone.
Dlatego żądam, aby pierwszy piątek po oktawie Bożego
Ciała był odtąd poświęcony jako osobne święto ku czci
Mojego Serca i na wynagrodzenie Mi przez Komunię i inne
praktyki nabożne zniewag, jakich doznaję. W zamian za
to obiecuję ci, że serce moje wyleje hojne łaski na tych
wszystkich, którzy w ten sposób oddadzą Mu cześć lub
przyczynią się do jej rozszerzenia”.
Wśród wielu obietnic danych przez Chrystusa siostrze
Marii Małgorzacie Alacoque jako najważniejsze wymienia się tych 12, które warto przypomnieć:

1. Dam im łaski potrzebne w ich stanie.
2. Ustalę pokój w ich rodzinach
3. Będę ich pocieszał w utrapieniach.
4. Będę im pewną ucieczką w życiu, a szczególnie
w godzinę śmierci.
5. Będę im błogosławił w ich przedsięwzięciach.
6. Grzesznicy znajdą w mym Sercu źródło i ocean
miłosierdzia.
7. Dusze oziębłe staną się gorliwymi.
8. Dusze gorliwe prędko dojdą do doskonałości.
9. Będę błogosławił domom, w których wizerunek Serca mojego będzie czczony.
10. Osoby, które będą to nabożeństwo rozszerzały, będą miały imię swoje wpisane w Sercu moim.
11. Dam kapłanom dar wzruszenia serc nawet
najzatwardzialszych.
12. W nadmiarze miłosierdzia Serca mojego
przyrzekam tym wszystkim, którzy będą komunikować w pierwsze piątki miesiąca przez dziewięć
miesięcy z rzędu w intencji wynagrodzenia, że
miłość moja udzieli łaskę pokuty, iż nie umrą
w mej niełasce, ani bez sakramentów świętych,
a Serce moje będzie im pewną ucieczką w ostatniej godzinie życia.
Stolica Apostolska długo badała wiarygodność
tych objawień, zanim ostatecznie zezwoliła na
obchodzenie święta i kultu Serca Jezusowego.
Pierwszym z papieży, który zatwierdził nabożeństwo do Serca Pana Jezusa i święto dla niektórych
diecezji, był Klemens XIII. Uczynił to w 1765 r., a więc
dopiero w sto lat po objawieniach św. Małgorzaty Marii Alacoque. Papież Pius IX w 1856 r. rozszerzył święto
Serca Pana Jezusa na cały Kościół, a papież Leon XIII
podniósł je do uroczystości pierwszej klasy. Ten sam
papież w grudniu 1899r. oddał Sercu Bożemu w opiekę
cały Kościół i rodzaj ludzki.
W Polsce wkrótce po objawieniach św. Małgorzaty,
dużo wcześniej niż w innych krajach Europy, rozwinął
się na wielką skalę kult Bożego Serca. Już w 1764 r. biskupi polscy przedłożyli Stolicy Apostolskiej obszerny
memoriał, uzasadniając teologicznie sens i korzyści kultu
Serca Jezusowego. W rok później Święta Kongregacja
Obrzędów uznała przedstawione w tym memoriale racje
i zezwoliła na Mszę św. i na oficjum brewiarzowe o Najświętszym Sercu Jezusowym dla Polski. Uzyskanie takiego
przywileju nie było rzeczą łatwą. Teologiczne podstawy
kultu Serca Jezusowego nie były jeszcze dostatecznie
zbadane i opracowane, a część teologów sprzeciwiała
się takiemu kultowi. Silna była w tej sprawie opozycja
francuskich jansenistów i austriackich józefistów, lecz
stopniowo głosy te ucichły, a kult mógł się spokojnie
rozwijać.
Kult Serca Jezusowego propagowały znacznie siostry
wizytki w swoich klasztorach, wielu ludzi świeckich,
a podczas zaborów i później skutecznie czynili to ojco-

wie jezuici, którzy utworzyli w Krakowie centralę kultu,
zaczęli wydawać czasopismo „Posłaniec Serca Jezusowego”, który w 1905r. rozchodził się w nakładzie 150 000
egzemplarzy i wychodzi do dziś. Ze składek czytelników
„Posłańca...” powstał wspaniała bazylika pw. Najświętszego Serca Jezusowego. Stąd jezuici wyruszali na misje
do wielu parafii w kraju, gdzie wprowadzili intronizację
obrazu Serca Bożego w rodzinach, propagując obchodzenie pierwszych piątków i innych nabożeństw, zwłaszcza
czerwcowych.
Praktyka 9 pierwszych piątków miesiąca stała się powszechną w wielu parafiach i jest praktykowana do dnia
dzisiejszego. Trzeba jednak pamiętać o tym, że nie jest
ona monetą, za którą kupuje się niebo. Obietnica Chrystusa dana jako impuls do czynienia dobra nie zastąpi
nigdy uczynków, stanowiących istotę tego dobra. Ma ona
zatem znaczenie łaski danej z nadmiaru miłosierdzia,
ale jedynie dobre życie zostanie nagrodzone wiekuistą
chwałą.
Przez nabożeństwo do Boskiego Serca ludzkie serca
stają się gorące, gdy zamieszka w nich Bóg. Z Serca
Bożego czerpiemy siłę i moc do przezwyciężania zła
grzechu, czerpiemy żywą wiarę, która nakazuje czcić
nam to Serce, które za cenę swej miłości żąda jedynie
wzajemnego ukochania.

Jan Uryga

12

13

Czerwcowy patron – św. Antoni z Padwy
Antoni Padewski, którego Kościół wspomina 13 czerwca, to jeden z bardziej znanych i popularnych świętych.
Nie ma prawie żadnej świątyni, w której by nie było ołtarza lub przynajmniej obrazu czy figury tego świętego. Na
nabożeństwach ku jego czci w każdy wtorek tygodnia zawsze gromadzą się wierni, prosząc o wstawiennictwo
w sprawach ważnych i trudnych, a czasami beznadziejnych. Święty Antoni postrzegany jest jako znalazca rzeczy
zagubionych, opiekun ubogich, a także wielki miłośnik Dzieciątka Jezus.
Urodził się w roku 1195 w Lizbonie. W swym rodzinnym mieście rozpoczął naukę w szkole przykatedralnej.
Mając 15 lat postanowił opuścić dom rodzinny i zamknąć się w opactwie św. Augustyna na przedmieściu Lizbony. Jednak rodzice, krewni i przyjaciele nie
dawali mu spokoju, próbując odwieść go od zamiaru
zostania zakonnikiem. Wówczas w tajemnicy przeniósł
się do klasztoru kanoników regularnych w Coimbrze
i tam przez osiem lat studiował teologię, a zwłaszcza
Pismo Święte. Tam też w 1219 r. otrzymał święcenia
kapłańskie.
W rok potem (1220 r.) Ferdynand był świadkiem pogrzebu, jaki Coimbra urządziła pięciu franciszkanom
zamordowanym przez mahometan w Maroku. Przy tej
okazji po raz pierwszy zapoznał się z duchowymi synami
św. Franciszka z Asyżu. Zafascynowany ich ubóstwem
i prostotą postanowił wstąpić do zakonu braci mniejszych z myślą udania się do Maroka, śladem tych, którzy
niedawno oddali swe życie, głosząc naukę Chrystusową.
Otrzymał imię zakonne Antoni i wyrusza do Maroka.
Jednak inne były co do niego plany Boże. Zachorował tam
poważnie i musiał wracać do ojczyzny. Statek, którym płynął po Morzu Śródziemnym, burza zapędziła do brzegów
Sycylii. Święty po wyzdrowieniu postanowił udać się do
Asyżu, gdzie odbywała się kapituła generalna nowego
zakonu (1221 r.), by spotkać się tam ze św. Franciszkiem.
Po skończonej kapitule przybył do eremu w Monte Paolo,
wykorzystując czas na pogłębienie swego życia wewnętrznego. W następnym roku została mu powierzona
funkcja generalnego kaznodziei franciszkanów. Dzięki
niezwykłemu darowi wymowy i cudom, które działy się
za jego przyczyną, zyskiwał coraz większą sławę, a tłumy
słuchających były tak wielkie, że kazania musiał głosić
na placach przykościelnych. W swoich kazaniach, które
charakteryzowała ogromna wiedza i kultura teologiczna,
dobroć, a jednocześnie cierpliwa nieustępliwość wobec
błędów i wszelkich herezji, zachęcał słuchających do
życia zgodnego z prawdami objawionymi, walczył o szlachetność chrześcijan w życiu rodzinnym i społecznym.
W latach 1225–1227 św. Antoni udał się z kazaniami
do południowej Francji, gdzie szerzyła się herezja katarów (albigensów). Dar wymowy, niezwykle obrazowy,
plastyczny język, postawa ascetyczna, żar modlitwy i tu
przysparzały mu sławy.

Kazanie św. Antoniego do ryb

Święty Antoni Padewski, Stanisław Kaczor–Batowski, przed 1948 r.

W roku 1227 św. Antoni był znów w Italii, gdzie objął
urząd prowincjała Romanii, który sprawował do roku 1230.
Następnie udał się do Padwy. Tu przeżywał okres najbardziej
intensywnej działalności kaznodziejskiej, która swe apogeum osiągnęła w czasie Wielkiego Postu w 1231 r. Był już
w tym czasie bardzo wycieńczony, a ponadto zachorował na
wodną puchlinę. Mimo to z sercem płomiennym wygłaszał
kazania. Na początku lata tego roku całkowicie wyczerpany
udał się do Composampiero by trochę odpocząć. Zmarł w
drodze powrotnej do Padwy 13 czerwca 1231 r. w klasztorze
klarysek w Arcella, mając zaledwie 36 lat.
Od samego początku był uważany za świętego dzięki
jego charyzmatom i mocy cudotwórczej, jaką Opatrzność
szczodrze obdarzyła swego wybrańca już za życia: dar
uzdrawiania, a nawet wskrzeszania zmarłych, rzadki dar
bilokacji, czyli przebywania równocześnie w różnych miejscach, dar proroctwa, czytania w sumieniach ludzkich
itp. W niecały rok po jego śmierci, 30 maja 1232 roku,

papież Grzegorz IX zaliczył go w poczet świętych. O tak
rychłej kanonizacji zadecydowały rozliczne cuda i łaski,
jakie otrzymywali wierni przy grobie św. Antoniego.
W tym samym stuleciu, w latach 1256–1310, stanęła
w Padwie nad jego grobem wspaniała bazylika, która do
dziś przyciąga niezliczone rzesze jego czcicieli.
Kult św. Antoniego rozpowszechnił się na całym świecie. Papież Sykstus V w roku 1586 włączył jego święto do
kalendarza powszechnego Kościoła. Przez przeszło dwa
stulecia – do końca XV wieku – św. Antoni pozostawał
w cieniu kultu św. Franciszka i cieszył się największą
sławą w Padwie i we Włoszech. Rozpowszechnienie jego
czci nastąpiło w wieku XVI. Kult objawił się w hymnach
i rymowanych responsoriach brewiarzowych.
Wzywano go dawniej jako orędownika w poszukiwaniu
zguby. Był patronem narzeczonych i małżeństw. Patronował różnym bractwom i cechom, miastom i wielkiej
liczbie kościołów.
Kult św. Antoniego w Polsce propagowali franciszkanie,
którzy dzień jego święta obchodzili bardzo uroczyście. Na
większą skalę rozwinął się on w XVII w., kiedy w Polsce
powstawały ośrodki kultu św. Antoniego w Warszawie,
Łagiewnikach koło Łodzi, w Radecznicy, w Lublinie, w So-

kalu, w Samborze, w Przeworsku i innych miejscach.
Pod koniec XIX wieku rozpowszechnił się zapożyczony
z Tuluzy zwyczaj zbierania
„chleba św. Antoniego” jako
jałmużny dla ubogich, w celu
uzyskania wstawiennictwa
świętego.
Imię Antoni znane jest
u nas od XIII wieku w postaciach: Antoni, Jantoni,
Antoniec, Antosz i Jantosz.
Żeńskim odpowiednikiem
tego imienia była znana
w średniowieczu Antonia,
dziś Antonina.
Polski lud ukochał niezwykle tego świętego widząc w nim niezwykłego
orędownika w swoich życiowych sprawach. Z jego
świętem związane są przysłowia: „Na święty Antoni
pierwsza się jagódka zapłoni”, „Żytko na Antoni kwiat
najtęższy goni, a w górach na Wita (15 VI) dopiero
zakwita”, „Święty Antoni o gryce siać przypomni”, „Kto
w świętego Antoniego sieje tatarkę, sto miarek zbierze
za miarkę”, „Święty Antoni od zguby broni”. W Polsce około 200 miejscowości wywodzi swoją nazwę od
imienia Antoni, a ponad 250 kościołów i kaplic nosi
wezwanie tego świętego. Jan Lechoń pisał:
„Ty masz wysoko oczy,
Tam gdzie śpiewa skowronek.
Więc widzisz, gdzie się toczy
Zagubiony pierścionek.
A że masz na ręku maleńkiego Chrystusa,
Dojrzysz kto kona w lęku
I skąd czyha pokusa.
Twój brunatny samodział
Widzę. Idziesz po niebie.
Popatrz, gdziem się zapodział,
Bo zgubiłem sam siebie.
Niech się świeci chwała Twoja
Niech się znajdzie zguba moja. Amen”.
Papież Leon XIII nazwał św. Antoniego z Padwy „świętym całego świata”, zaś papież Pius XII w 1946 r. nadał
mu tytuł Doktora Kościoła.
Zagubieni wśród trudnych chwil życia, szukający pomocy i wsparcia z nieba, swej drogi do zbawienia, polecajmy się temu przemożnemu patronowi, któremu Bóg
niczego nie odmawia, bowiem on, jak głosi podanie, miał
szczęście piastować na swych rękach Boże Dzieciątko.

Jan Uryga
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Quiz o przypowieściach
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 czerwca br. Wśród autorów poprawnie wypełnionych kuponów zostanie wylosowany
zwycięzca, na którego czeka nagroda. Zapraszamy do zabawy!

1. Co zrobił ojciec, kiedy syn marnotrawny wrócił?
a) złożył ofiarę wdzięczności Bogu; b) wybiegł
mu naprzeciw i kazał przygotowac ucztę;
c) kazał starszemu bratu wyjść mu naprzeciw

8. Jaki los spotkał człowieka, który przybył nieodpowiednio ubrany na ucztę?
a) został zabity; b) dostał odpowiednie ubranie;
c) został związany i wyrzucony

2. O czym zapomniały niektóre panny z przypowieści?
a) o winie na ucztę; b) o oliwie do swoich lamp;
c) o przygotowaniu posagu

9. Co zrobil człowiek, który zaprosił gości na ucztę,
a ci zaczęli się wykręcać od przyjęcia zaproszenia?
a) zaprosił tylko Samarytan; b) kazał zaprosić ludzi
z ulicy, w tym kalekich i biednych, c) odwołał
ucztę

3. Co zrobił kupiec, gdy znalazł drogocenną perłę?
a) sprzedał wszystko i kupił ją; b) ukradł ją; c) zamienił ją na bezwartościową
4. W przypowieści o wdowim groszu bohaterka:
a) za ciężką pracę dostała niską zapłatę; b) oddała niewielkie oszczędności na ofiarę w świątyni; c) dostała od nieznajomego potrzebną
kwotę
5. Którzy robotnicy dostali najwyższą wypłatę za
swoją pracę w winnicy?
a) ci, którzy pracowali od południa; b) ci, którzy
pracowali najdłużej; c) wszyscy dostali taką
samą zapłatę

10. Kto nie pomógł pobitemu Żydowi, zanim pomocy nie udzielił mu Samarytanin?
a) saduceusz i Lewita; b) uczony w Piśmie i faryzeusz; c) kapłan i Lewita
11. Co się stało ze sługą, którego król nazwał niegodziwym?
a) został wygnany; b) wydano go katom; c) został
ukamieniowany
12. Ile sług pojawiło się w przypowieści o talentach?
a) 2; b) 3; c) 4

6. Co zrobili przewrotni rolnicy z synem pana, któremu powinni oddać plony?
a) uwięzili go; b) sprzedali go; c) zabili go

13. Na co spadło ziarno, które wydało owoc w przypowieści o siewcy?
a) pomiędzy ciernie; b) skałę; c) żyzną glebę

7. Jaki plon dało ziarnko gorczycy?
a) bardzo mały; b) duży i imponujący; c) żadnego

14. Kto jest autorem przypowieści?
a) św. Łukasz; b) Jezus; c) Jan Chrzciciel

Karta odpowiedzi – Quiz o przypowieściach
1. .........................................
2. ...........................................
3. .........................................
4. ...........................................
5. ...........................................
6. ...........................................
7. ...........................................

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

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

kalendarz liturgiczny
Uroczystość Najświętszej Trójcy
– 12 VI
Czytanie I (Prz 8, 22–31)
Spora część literatury starotestamentalnej poświęcona jest Mądrości Bożej. Czytając te teksty z pozycji
naszej wiary chrześcijańskiej, gdzie prawda o Bogu
w Trójcy stanowi jedną z największych tajemnic, próbujemy wniknąć w położenie biblijnych autorów, w stan
ich duchowej i intelektualnej świadomości. Co mieli
na myśli, co odczuwali, pisząc o Bożej Mądrości? Czy
to samo, co my w obliczu prawdy o Trójcy Świętej? Lektura ksiąg mądrościowych nie
daje odpowiedzi na to pytanie.
Nawet, jeżeli udaje się sformułować jakieś wywody,
zawsze pozostaje odczuwalny niedosyt,
bezsilność przed tajemnicą, niekiedy
jeszcze większy
niż uprzednio.
Zagłębiając
się w te treści,
także w nasz
fragment, doświadczamy
poczucia bezmiaru, wielości i wielkości.
Wydaje się, że
biblijni autorzy
doświadczali czegoś podobnego.
Odczuwali, przeżywali, zachwycali się
i jednocześnie nie mogli
do końca i precyzyjnie wyrazić tego słowami. A może właśnie tak ma być? Może Bóg stwarza
nam drogę do spotkania z misterium swojej
obecności, wielkości, świętości. Przyzwyczajonym do
korzystania z informacji, do gromadzenia zasobów
wiedzy, trudno nam otworzyć się na ten wyjątkowy
dar. Tutaj prawdziwa rozkosz tkwi w poznawaniu, nie
w poznaniu.

Czytanie II (Rz 5, 1–5)
List do Rzymian jest najobszerniejszym pismem
Świętego Pawła i przy tym najbardziej doktrynalnym

w całej twórczości pisarskiej apostoła. Czytany dziś jego
fragment przedstawia Osoby Trójcy Przenajświętszej
w działaniu. Wolą Ojca jest wejść w takie relacje z człowiekiem, jakich jeszcze nigdy wcześniej nie było. Objawia się jako kochający, miłosierny Ojciec i pragnie, aby
ludzie nazywali Go Ojcem, aby zwracali się do Niego
z ufnością i serdecznością dziecka. Nie tylko w modlitwie. Bóg pragnie, aby każda myśl, każda intencja i czyn
człowieka były przesiąknięte świadomością obecności
Boga, który jest Ojcem. W tym celu posyła na świat
Syna, który objawia ludziom tę cudowną wolę Ojca
Niebieskiego. Nie wystarczyło, aby oznajmili to prorocy, czy posłany z nieba anioł. Bóg przychodzi osobiście
w swoim Synu, a Syn z pokorną miłością przyjmuje
wolę Ojca i zgadza się ją wypełnić. Jest jeszcze jedna
Osoba Trójcy, która nad tym czuwa. To Duch Święty,
dany Kościołowi, dany każdemu ochrzczonemu,
który podtrzymuje życie Boże w nas
i wiedzie do spotkania z Bogiem
na wieki.

Ewangelia
(J 16, 12–15)
Jezus rzucił ziarno Ewangelii. Rzeczywiście było to
ziarno, biorąc
pod uwagę teren Jego działalności, czas
przepowiadania i wybranych współpracowników.
Temu nasieniu
siłę wzrostu
dał Duch Święty, którego pole
działalności nie
posiada granic, który
działa do końca świata,
napełniając swoją mocą
ludzi wszystkich miejsc i czasów. Duch Święty prowadzi to
dzieło, prowadzi każdego z nas, uczy
rozumienia tajemnic Bożych, również tych
największych. Dzięki Niemu człowiek od początku życia
wchodzi w związek z Trójcą Przenajświętszą. Już w chwili chrztu otrzymuje niezatarty znak tajemnicy Boskich
Osób. Ten fakt uświadamiamy sobie i za każdym razem
odnawiamy jego znaczenie, kiedy z wiarą kreślimy na
sobie znak krzyża, wymawiając imiona Boskie. Tajemnica Trójcy Świętej tak wielka i niepojęta i jednocześnie
tak bliska człowiekowi, towarzysząca mu nieustannie
w codzienności. Na tym jednak nie koniec. Wolą Bożą
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jest, aby każdy z nas w tej największej i najbardziej
niepojętej tajemnicy naszej wiary uczestniczył przez
całą wieczność.

12 niedziela zwykła – 19 VI
Czytanie I (Za 12, 10–11; 13, 1)
Dzisiejszy fragment z Księgi Proroka Zachariasza dotyka niezwykle popularnej wśród starotestamentalnych
proroków problematyki eschatologiczno-mesjanistycznej. Autor mówiąc o nadejściu królestwa pokoju, zapowiada obmycie Jerozolimy z jej grzechów za sprawą
śmierci tajemniczego Odkupiciela win, który odda swoje
życie za życie wielu. Grzechy zostaną zmazane przez
odkupieńczą ofiarę niewinnego człowieka. Słowa: Będą
patrzeć na tego, którego przebili, kierują nasz wzrok
w stronę ukrzyżowanego Syna Bożego. W księdze pojawia się motyw niewinnej ofiary, złożonej w Jerozolimie
w osobie władcy umierającego śmiercią męczeńską za
swój lud, aby ten mógł dostąpić zbawienia. Z pewnością
dla współczesnych prorokowi Judejczyków zapowiedź
ta nie miała takiego znaczenia i nie była tak rozumiana jak przez nas, odczytujących ją w świetle wydarzeń
z Nowego Testamentu. Wywołuje ona jednocześnie
skojarzenia z tekstem pochodzącym z Księgi Proroka
Izajasza o cierpiącym Słudze Jahwe, odczytywanym, jako
zapowiedź męczeństwa i odkupieńczej śmierci Chrystusa
za całą ludzkość.

Czytanie II
(Ga 3, 26–29)
Święty Paweł
potwierdza i ogłasza synostwo Boże
wszystkich, którzy przyjęli wiarę
w zmartwychwstałego Syna
Bożego i zostali
w Nim ochrzczeni.
Dla każdego Żyda,
podporządkowującego życie swoje
i rodziny Prawu
Mojżeszowemu,
był to prawdziwy
przełom. Warunkiem uczestnictwa w królestwie
Bożym, stała się
wiara w nauczanie ubogiego Cieśli
z Nazaretu. Dopiero

teraz, wyznając wiarę w Chrystusa zmartwychwstałego,
mogli przejść ze stanu podporządkowania suchej literze
Prawa do prawdziwego ipełnego życia w Bogu. Prawo
upominało i wymagało określonych zachowań i postaw.
Nakładało obowiązki, które z powodu nadinterpretacji
uczonych w Piśmie, często stały w sprzeczności z dyspozycją serca i chęcią czynienia dobrych uczynków względem bliźnich. Przestrzeganie Prawa okazało się zaledwie
preludium do prawdziwej, dojrzałej wiary w Boga i Jego
Wcielonego Syna oraz do pełnego uczestnictwa w życiu
wiecznym. Święty Paweł wskazuje na ogromne znaczenie
chrztu, dokonującego przemiany człowieka. Bowiem
to właśnie chrzest i wiara czynią z każdego człowieka
Bożego syna. Poprzez chrzest człowiek wierzący nawiązuje więź z Trójjedynym Bogiem. Wszyscy, przyjmujący
wiarę i chrzest, stają się wspólnotą nowym ludem, Kościołem, ale wchodzą do tej wspólnoty indywidualnie
przez osobiste przyjęcie sakramentu chrztu, obmycie
i przyjęcie nowej szaty. Odtąd wszyscy ludzie stają się
równi, tworząc społeczność wiernych, w której nie ma
już podziałów, różnic społecznych czy religijnych. Wszyscy są zjednoczeni w Chrystusie Panu. Prawo wypełniło
się, zatem w Osobie Chrystusa i odtąd to Chrystus jest
jedyną Drogą do Boga.

Ewangelia (Łk 9, 18–24)
Na pytanie zadane uczniom Pan Jezus otrzymuje
różne odpowiedzi, ale dopiero odpowiedź Piotra jest tą,
którą uznaje za właściwą. Apostoł, w imieniu pozostałych uczniów, wyznaje, za kogo uważa swego Mistrza

i Pana. Wypowiada prawdę o Boskim pochodzeniu i misji, jaką Jezus ma do wypełnienia na ziemi. Po tym swoistym wyznaniu wiary następuje zapowiedź Chrystusa
Jego męczeńskiej śmierci i zmartwychwstania. Wydaje
się, że uczniowie nie do końca rozumieją jej treść. Dla
nich Jezus jest oczekiwanym Mesjaszem, Chrystusem
i spodziewają się, że w pewnym momencie objawi swą
potęgę i moc i w wielkiej chwale obejmie panowanie
w Izraelu. Słowa o cierpieniu i śmierci wydają się nie
przystawać do tej wizji. Pan Jezus rozpoczyna, zatem,
stopniowe wprowadzanie apostołów w tajemnicę
swego posłannictwa i przygotowuje ich na to, co ma
wkrótce nadejść.

13 niedziela zwykła – 26 VI
Czytanie I (1Krl 19, 16b.19–21)
Eliasz poluje na swego następcę: zasadza się na młodego człowieka pracującego na polu, narzuca na niego
swój płaszcz. Wygląda to jak scena porwania. Jednak
czytelnik wie, że te działania proroka to realizacja powołania, którego Bóg nie objawił wprost powołanemu
Elizeuszowi, ale Eliaszowi kończącemu swą trudną i nie
raz przerastającą go misję słudze Bożemu. Z drugiej
strony Eliasz zachowuje ludzką wyrozumiałość dla
odruchu młodego człowieka, by powiadomić najbliższych, że odchodzi z rodzinnego domu. Boże powołanie
przychodzi do Elizeusza w bardzo ludzkiej formie, pośrednictwo Eliasza humanizuje Bożą interwencję w los
młodzieńca. Dlatego ten przyjmuje trud prorockiego

powołania z zaufaniem i w duchu uległości wobec
swego mistrza. Ich relacja była bliska i oparta na szacunku. Prowadząc nas po swoich drogach sprawia, że
stajemy się bardziej ludźmi

Czytanie II (Ga 5, 1.13–18)
Wolność jest jedną z najpowszechniej uznawanych
wartości, powinna więc jednoczyć ludzi, a tak się nie
dzieje. Jej rozumienie bowiem może być bardzo różne,
gdyż definicja wolności zależy od tego, jak pojmuje się
człowieka i jego życie, a tu o zgodę niełatwo. Św. Paweł
w zamieszaniu dotyczącym tego kluczowego pojęcia
zaczyna od Chrystusa, który ma szczególne kompetencje w definiowaniu wolności jako jej dawca. Ten dar
Chrystusa polega na tym, by żyć miłością i służąc sobie
nawzajem. Jest to droga, którą pójść da się tylko pod
warunkiem zaparcia się siebie, zmierzenia się z własnym wygodnictwem, egoizmem, szukaniem własnych
korzyści, czyli różnymi formami egoizmu. Pokonać siebie
możemy tylko z pomocą Ducha Świętego.

Ewangelia (Łk 9, 51–62)
Odrzucenie jest coraz częściej doświadczeniem chrześcijan. Nieważne, kim jesteś, co robisz, jak patrzysz na
świat. Jesteś katolem! To wystarczy, by dla wielu osób
i środowisk być nieakceptowalnym. Nie ma tolerancji dla osób deklarujących swą wiarę w wielu grupach
społecznych, zwłaszcza deklarujących przywiązanie do
wolności i otwartość. Kościół jest wrogiem wolności, a
nie ma wolności dla wrogów wolności. Miejsca w wolnym świecie też dla nich nie ma. Podstawą do uzyskania
orzeczenia o wolności od tego piętna są osoby wolne od
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religijnych wartości konwencjonalnych, gwarantowanych
przez kościelne autorytety. Jakby nie można było być autorytarystą laickim, liberalnym czy antychrześcijańskim.
Często jako chrześcijanie czujemy się pokrzywdzeni taką
postawą społeczeństwa. Buntujemy się przeciw dotykającej nas marginalizacji. Tak, jakby droga naszego Pana
była inna. Jakby trafił na ludzi, którzy Go akceptowali,
a tylko grupka wpływowych drani dorowadziła do Jego
zgładzenia. Czy jesteśmy gotowi pójść za Nim, nie zaważając na to, że nie miał gdzie głowy skłonić?

14 niedziela zwykła – 3 VII
Czytanie I (Iz 66, 10.12–14c)

Zwykle, doświadczając trudności, prosimy Boga o odmianę naszego losu i gdy czujemy, że zostaliśmy wysłuchani, cieszymy się. Jednak problem pojawia się wtedy,
gdy przez dłuższy czas się o coś modlimy, a sytuacja się
nie zmienia. W takim wypadku często wydaje się nam,
że Bóg o nas zapomniał, że nie słyszy naszego wołania.
Musimy jednak pamiętać, że Bóg słyszy każde wołanie,
a nie spełnia naszych próśb lub odwleka ich spełnienie
z kilku powodów: Być może nasza modlitwa jest bardziej
rozkazem przepełnionym pychą i pewnością, że my najlepiej wiemy, co Bóg powinien zrobić, niż pokorną prośbą,
pozostawiającą Bogu wolny wybór. Być może prosimy
o coś, co mogłoby przynieść szkodę nam lub innym. Być
może Bóg odwleka moment spełnienia naszej prośby, gdyż
to jeszcze nie jest właściwy czas. Być może my lub ktoś inny
potrzebuje czasu, aby dojrzeć, zmienić się. Z drugiej strony

musimy także pamiętać, że Bóg pozostawia każdemu
człowiekowi wolną wolę, więc jeśli modlimy się o czyjąś
przemianę, a człowiek, mimo otrzymywanych łask i znaków, nie chce się nawrócić, to nikt go do tego nie zmusi.

Czytanie II (Ga 6, 14–18)
Często przywiązujemy zbyt dużą wagę do spraw, które
tak naprawdę nie mają znaczenia: do zajmowanego stanowiska, wyglądu, tego, co inni o nas pomyślą… To wszystko
przed Bogiem jest nieistotne. Dla Boga najważniejsze jest,
abyśmy się stali „nowym stworzeniem” byśmy dali się
przemienić od wewnątrz, z Bożą pomocą zmieniając nasz
sposób myślenia i nawyki. Stanie się nowym stworzeniem
nie jest łatwe. Święty Paweł swoją postawą wskazuje
jednak, że prawdziwy chrześcijanin musi być ukrzyżowany
dla świata, a świat dla niego świat będzie go wyśmiewał
i uważał, że marnuje życie, natomiast dla niego przyjemności świata nie będą mieć znaczenia

Ewangelia (Łk 10, 1–12.17–20)
Zadziwiająca jest pedagogia Jezusa, który uczy nas, że
musimy prosić o tych, którzy będą głosić Królestwo Boże.
Przecież Bóg doskonale wie, ilu potrzeba głosicieli, więc
dlaczego musimy Go o nich prosić? Nie przenikniemy
do końca zamysłu Bożego, ale możemy zamilknąć w podziwie dla ogromnego uniżenia Boga, który uzależnił
swoje działanie od naszej modlitwy. Odpowiadajmy,
więc nieustannie na wezwanie Jezusa i módlmy się, aby
powoływał nas do głoszenia Jego Królestwa.

Źródło: www.idziemy.pl

Z życia parafii
22.04 – Wyjazd do Warszawy
22 kwietnia 2022 r. grupa dzieci z naszej parafii pod opieką ks. Kamila Chabasińskiego i s. Katarzyny Orłowskiej
wyjechała do Warszawy. Była to nagroda dla dzieci, które gorliwie uczestniczyły w nabożeństwie Drogi krzyżowej.
Ksiądz Proboszcz serdecznie podziękował dzieciom za ich zaangażowanie w to nabożeństwo. Dzieci przez cały Wielki
Post zbierały obrazki przedstawiające życie św. Zygmunta Szczęsnego Felińskiego. Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi obchodziło w tym roku 200. rocznicę jego urodzin. Uczestnicy wyjazdu odwiedzili dom generalny
sióstr w Warszawie oraz złożyli kwiaty pod Pomnikiem Nieznanego Żołnierza. Nie zabrakło także czasu na rekreację
i dobrą zabawę.
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30.04 – Zakończenie Konkursu
„Surrexit Vere”

30 kwietnia 2022 r. w katedrze włocławskiej zakończył
się Ogólnopolski Konkurs Organowy Akompaniamentu Liturgicznego i Muzyki Chóralnej Surrexit Vere. Surrexit Vere
to w zasadzie dwa konkursy muzyki religijnej skupiające
nas na najważniejszym okresie liturgicznym Kościoła, czyli
Zmartwychwstaniu Pańskim. Pierwszy z nich to Konkurs
Organowego Akompaniamentu Liturgicznego – wyjątkowy w skali kraju. Drugi zaś to Konkurs Muzyki Chóralnej,
skupiający uwagę na chóralnej muzyce religijnej okresu
Wielkanocy.

03.05 – Uroczystość Najświętszej
Maryi Panny Królowej Polski

Msza Święta w intencji ojczyzny rozpoczęła oficjalne obchody narodowego Święta Konstytucji 3 Maja we
Włocławku. O godz. 10:00 Mszy Świętej w bazylice katedralnej przewodniczył ks. bp. Krzysztof Wętkowski. Wzięli
w niej udział: prezydent miasta Marek Wojtkowski oraz
inni urzędnicy, poczty sztandarowe, a także zgromadzeni
licznie w tym dniu wierni. Przed rozpoczęciem Eucharystii
na placu Katedralnym odbyły się wystąpienia przedstawicieli władz, a następie oficjalny apel pamięci poległych
za Ojczyznę.

04.05 – Wspomnienie św. Floriana

14.05 – Pierwsza Komunia Święta

W dzień patrona strażaków św. Floriana, przedstawiciele
tej profesji z terenu województwa kujawsko-pomorskiego
zgromadzili się na wspólnej modlitwie. Mszę św. w katedrze włocławskiej sprawował ksiądz biskup Krzysztof
Wętkowski. Na uroczystość przybyli parlamentarzyści,
włodarze województwa, powiatu, miasta i gmin oraz
zastępy strażackie z pocztami sztandarowymi.

Eucharystia jest źródłem i zarazem szczytem całego
życia chrześcijańskiego. W niedzielę 14 maja o godz. 12:00
odbyła się w naszej parafii uroczystość Pierwszej Komunii Świętej. Do stołu eucharystycznego po raz pierwszy
przystąpiły dzieci z klasy trzeciej Szkoły Podstawowej
tzw. grupa parafialna. Weszły do kościoła na spotkanie
z Jezusem w otoczeniu swoich rodzin. Przepełniała je
dziecięca radość, gdyż był to ich pierwszy osobisty krok
na drodze wiary, a rodzice stali się pierwszymi świadkami
tego spotkania, przystępując ze swoimi dziećmi do stołu
eucharystycznego. Uroczystość Pierwszej Komunii Świętej
odbyła się pod przewodnictwem ks. kustosza Michała Krygiera, który przygotowywał rodziców i dzieci komunijne.
To ważne wydarzenie z życia parafii, jak co roku swoim
śpiewem uświetnił zespół „Jordan” ze Zduńskiej Woli.

21

22

15.05 – Święcenia diakonatu
15 maja 2022 r. o godzinie 10:00 biskup włocławski Krzysztof Wętkowski udzielił święceń diakonatu sześciorgu
alumnom naszej diecezji. Uroczystość odbyła się w bazylice katedralnej. Ks. dr Ireneusz Świątek, rektor WSD, wraz
z pozostałymi moderatorami, dziękował rodzinom, parafiom i wszystkim, którzy przyczynili się do powołania obecnych
diakonów. Zachęcał, aby nie ustawać w modlitwie o nowe i święte powołania do służby Bogu. Nowi diakoni złożyli
na ręce Pasterza diecezji przyrzeczenie wierności Kościołowi oraz posłuszeństwa biskupowi i jego następcom, a także
śluby czystości. Po litanii błagalnej do wszystkich świętych, podczas której diakoni leżeli krzyżem oraz po nałożeniu
przez bp. Krzysztofa Wętkowskiego rąk na głowę każdego z nich i modlitwie udzielił im święceń. Nowo wyświęceni
diakoni w ciągu najbliższego roku podejmą posługę w diecezji, a zarazem rozpoczną ostatni okres formacji przygotowujący do święceń kapłańskich.
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Kalendarium
NAJBLIŻSZYCH UROCZYSTOŚCI
I WYDARZEŃ PARAFIALNYCH

CZERWIEC
01. – Wspomnienie św. Justyna Męczennika.
03. – Wspomnienie św. Męczenników Karola
Lwangi i Towarzyszy.
05. – Uroczystość Zesłania Ducha Świetego.
05. – Święto Najświętszej Maryi Panny Matki
Kościoła.
08. – Wspomnienie św. Jadwigi Królowej.
09. – Święto Jezusa Chrystusa Najwyższego
i Wiecznego Kapłana.
10. – Wspomnienie bł. Bogumiła – Patrona
Diecezji.
11. – Wspomnienie św. Barnaby Apostoła.
12. – Uroczystość Najświętszej Trójcy.
13. – Wspomnienie św. Antoniego z Padwy.
14. – Uroczystość bł. Michała Kozala BM – Patrona
Miasta Włocławka.
16. – Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi
Chrystusa.
17. – Wspomnienie św. Alberta Chmielowskiego.
21. – Wspomnienie św. Alojzego Gonzagi, imieniny
ks. bp. Wiesława Meringa.
23. – Uroczystość Narodzenia św. Jana Chrzciciela.
24. – Uroczystość Najświętszego Serca Pana
Jezusa.
25. – Wspomnienie Niepokalanego Serca
Najświętszej Maryi Panny.
28. – Wspomnienie św. Ireneusza.
29. – Uroczystość świętych Apostołów Piotra
i Pawła.

Nowożeńcy:
• Aleksandra Wanda i Wojciech
• Magdalena i Michał

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

Zmarli:
† Cecylia Lewandowska
† Jarosław Marek Cichowlas
† Danuta Suchomska
† Ireneusz Szafrański
† Andrzej Staliński

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

Ochrzczeni:
• Blanka Elżbieta Rutkowska
• Izabela Kozłowska
• Zofia Nowicka
• Antoni Nicolas Walaszek
• Filip Dawid Smykowski
• Julia Smykowska
• Zuzanna Smykowska
• Sara Kruszyńska

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

Papieska intencja
modlitwy na czerwiec
2022
Za rodziny
Módlmy się w intencji rodzin
chrześcijańskich na całym
świecie, aby dzięki konkretnym
gestom przeżywały bezinteresowność miłości oraz świętość
w codziennym życiu.
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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)

Nabożeństwo czerwcowe
w bazylice katedralnej

poniedziałek–piątek o godz. 17.30
sobota, niedziela – po wieczornej Mszy św.

Serdecznie zapraszamy!

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

