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Z naucZania kościoła

orędZie
papieża FrancisZka

na obchody światowego dnia Modlitw
o ochronę świata stworzonego

1 iX 2022 r.

Drodzy bracia i siostry!
„Wsłuchaj się w głos stworzenia” to temat i zachęta 

tegorocznego Czasu dla Stworzenia. Okres ekumeniczny 
rozpoczyna się 1 września Światowym Dniem Modlitw o 
Ochronę Świata Stworzonego, a kończy dnia 4 paździer-
nika świętem św. Franciszka. Jest to szczególny czas dla 
wszystkich chrześcijan, aby razem modlić się i troszczyć 
o nasz wspólny dom. Czas ten, zainspirowany pierwotnie 
przez Ekumeniczny Patriarchat Konstantynopola, jest 
okazją do pielęgnowania naszego „nawrócenia eko-
logicznego”, do którego zachęcał św. Jan Paweł II jako 
odpowiedzi na „katastrofę ekologiczną”, zapowiedzianą 
przez św. Pawła VI już w 1970 r. 

Jeśli uczymy się słuchać głosu stworzenia, to zauwa-
żamy w nim swoisty dysonans. Z jednej strony jest to 
słodka pieśń wychwalająca naszego umiłowanego Stwór-
cę, z drugiej zaś gorzki krzyk, który żali się przez nasze 
ludzkie złe traktowanie.

Słodka pieśń stworzenia zaprasza nas do praktykowania 
„duchowości ekologicznej” (Laudato si', n. 216), wrażliwej 
na obecność Boga w świecie przyrody. Jest to zachęta do 
oparcia naszej duchowości na „miłującej świadomości, 

że nie jesteśmy odłączeni od innych stworzeń, tworząc 
z innymi istotami wszechświata wspaniałą powszech-
ną komunię” ( tamże, n. 220). Szczególnie w uczniach 
Chrystusa, takie wspaniałe doświadczenie wzmacnia 
świadomość, że „wszystko przez Niego się stało, a bez 
Niego nic się nie stało, co się stało” ( J 1, 3). W tym Czasie 
dla Stworzenia podejmijmy na nowo modlitwę w wielkiej 
katedrze stworzenia, ciesząc się „wzniosłym chórem ko-
smicznym” niezliczonych stworzeń wyśpiewujących Bogu 
chwałę. Dołączmy do św. Franciszka z Asyżu w śpiewie: 
„Pochwalon bądź, o mój Panie, z wszystkimi Twymi stwo-
rzeniami” (Pieśń słoneczna). Dołączmy do psalmisty w 
śpiewie: „Wszystko, co żyje, niech chwali Pana!” ( Ps 150, 6).

Niestety, tej słodkiej pieśni towarzyszy gorzkie wołanie. 
A raczej chór gorzkich okrzyków. Jako pierwsza woła nasza 
siostra matka Ziemia. Zdana na łaskę naszych konsump-
cyjnych ekscesów, jęczy i błaga nas o zaprzestanie naszych 
nadużyć i jej niszczenia. Następnie wołają różne stworze-
nia. Zdane na łaskę „despotycznego antropocentryzmu” 
(Laudato si', n. 68), na antypodach centralnego miejsca 
Chrystusa w dziele stworzenia, wymierają niezliczone 
gatunki, na zawsze zaprzestając swoich hymnów pochwal-
nych ku czci Boga. Ale wołają także najubożsi spośród nas. 
Narażeni na kryzys klimatyczny, najdotkliwiej odczuwają 
oni skutki susz, powodzi, huraganów i fal upałów, które 
wciąż stają się coraz intensywniejsze i częstsze. Ponadto, 
wołanie wznoszą też nasi bracia i siostry z rdzennych na-
rodów. Z powodu żarłocznych interesów ekonomicznych, 
terytoria ich przodków są najeżdżane i dewastowane 
ze wszystkich stron, wznosząc „protest wołający też do 
nieba” (Querida Amazonia, n. 9). Wreszcie wołają nasze 
dzieci. Młodzież zagrożona krótkowzrocznym egoizmem, z 
niepokojem prosi nas, dorosłych, abyśmy zrobili wszystko, 
co w naszej mocy, by zapobiec lub przynajmniej ograniczyć 
zapaść ekosystemów naszej planety.

Słysząc te gorzkie wołania, musimy okazać skruchę 
i zmienić szkodliwe style życia i mechanizmy. Od samego 
początku ewangeliczne wezwanie: „Nawracajcie się, bo 
bliskie jest królestwo niebieskie” (Mt 3, 2), zapraszające 
do nowej relacji z Bogiem, zakłada również inną relację 
z drugimi ludźmi i ze stworzeniem. Stan degradacji na-
szego wspólnego domu zasługuje na taką samą uwagę 
jak inne globalne wyzwania, takie jak poważne kryzysy 
zdrowotne czy konflikty zbrojne. „Życie powołaniem, by 
być obrońcami dzieła Bożego, jest istotną częścią życia 
uczciwego, nie zaś czymś opcjonalnym, ani też drugo-
rzędnym elementem doświadczenia chrześcijańskiego” 
(Laudato si', n. 217).

Jako ludzie wiary, czujemy się dodatkowo zobowią-
zani do działania poprzez nasze codzienne zachowania 
i w zgodzie z owym wymaganiem nawrócenia. Ale nie 
jest ono tylko indywidualne: „Nawrócenie ekologiczne, 
niezbędne do stworzenia dynamiki trwałej zmiany, jest 
także nawróceniem wspólnotowym” (tamże, n. 219). 
W tej perspektywie, do zaangażowania się wezwana 

jest również wspólnota narodów, zwłaszcza podczas 
spotkań Organizacji Narodów Zjednoczonych, poświę-
conych zagadnieniom środowiskowym, w duchu jak 
największej współpracy.

Szczyt klimatyczny COP27, który odbędzie się w Egip-
cie w listopadzie 2022 r., stanowi kolejną okazję do 
wspólnego wspierania skutecznej realizacji Porozumie-
nia Paryskiego. Również z tego powodu wydałem nie-
dawno polecenie, aby Stolica Apostolska, w imieniu i na 
rzecz Państwa Watykańskiego, przystąpiła do Ramowej 
Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian 
klimatu i Porozumienia Paryskiego, w nadziei, że ludz-
kość XXI wieku „zostanie zapamiętana z tego powodu, 
że wielkodusznie podjęła swoje poważne obowiązki” 
(tamże, n. 165). Osiągnięcie celu paryskiego, jakim jest 
ograniczenie wzrostu temperatury do 1,5°C, jest sporym 
wyzwaniem i wymaga odpowiedzialnej współpracy 
między wszystkimi narodami w celu przedstawienia 
ambitniejszych planów klimatycznych lub ustalonych 
wkładów na poziomie krajowym, aby jak najszybciej 
zredukować emisje gazów cieplarnianych netto do zera. 
Chodzi o „przestawienie” wzorców konsumpcji i produk-
cji, a także stylu życia, w kierunku bardziej szanującym 
stworzenie i integralny rozwój ludzki wszystkich narodów 
obecnych i przyszłych, rozwój oparty na odpowiedzial-
ności, roztropności/przezorności, solidarności i trosce 
o ubogich i o przyszłe pokolenia. U podstaw tego wszyst-
kiego musi być przymierze między człowiekiem a środo-
wiskiem, które dla nas, wierzących, jest odzwierciedle-
niem „stwórczej miłości Boga, od którego pochodzimy 
i ku któremu zdążamy”. Przemiana spowodowana tym 
przestawieniem nie może pomijać wymogów sprawie-
dliwości, zwłaszcza w odniesieniu do osób najbardziej 
dotkniętych skutkami zmian klimatycznych.

Z kolei, grudniowy szczyt COP15 poświęcony różno-
rodności biologicznej, który odbędzie się w grudniu, 
w Kanadzie, stworzy dla dobrej woli rządów ważną okazję 
do przyjęcia nowego wielostronnego porozumienia, aby 
powstrzymać niszczenie ekosystemów i wymieranie 
gatunków. Zgodnie ze starożytną mądrością lat jubi-
leuszowych, musimy „przypominać, powracać, odpo-
czywać i naprawiać”. Aby powstrzymać dalszy upadek 
„sieci życia” – bioróżnorodności – którą dał nam Bóg, 
modlimy się i wzywamy narody do uzgodnienia czte-
rech kluczowych zasad: 1. zbudowania jasnej etycznej 
podstawy dla transformacji, której potrzebujemy, aby 
ocalić bioróżnorodność; 2. przeciwdziałania utracie bio-
różnorodności, wspierania jej ochrony i odbudowy oraz 
zaspokajania potrzeb ludzi w sposób zrównoważony; 
3. promowania globalnej solidarności, mając na uwa-
dze fakt, że różnorodność biologiczna jest wspólnym 
dobrem ogólnoświatowym, które wymaga wspólnego 
zaangażowania; 4. skupienia się na osobach będących 
w trudnych sytuacjach, w tym osobach najbardziej do-
tkniętych utratą różnorodności biologicznej, takich jak 

ludność tubylcza, osoby starsze i młodzież.
Powtarzam: „Pragnę prosić, w imię Boga, wielkie fir-

my wydobywcze – górnicze, przemysłu ropy naftowej, 
leśnicze, nieruchomości, agrobiznesowe – o zaprzestanie 
niszczenia lasów, mokradeł i gór, o zaprzestanie zanie-
czyszczania rzek i mórz, o zaprzestanie zatruwania ludzi 
i środków spożywczych”.

Nie można nie uznać istnienia „długu ekologicznego” 
(Laudato si', n. 51) narodów bogatszych gospodarczo, 
które w ostatnich dwóch stuleciach najbardziej powo-
dowały zanieczyszczenie; wymaga to od nich podjęcia 
ambitniejszych kroków zarówno podczas COP27, jak 
i COP15. Pociąga to za sobą, oprócz zdecydowanych 
działań w obrębie ich granic, dotrzymanie obietnic, doty-
czących wsparcia finansowego i technicznego dla krajów 
uboższych gospodarczo, które już teraz ponoszą większy 
ciężar kryzysu klimatycznego.

Ponadto, należałoby również pilnie rozważać dalsze 
wsparcie finansowe dla zachowania różnorodności bio-
logicznej. Kraje mniej zamożne gospodarczo również 
mają znaczące, ale „zróżnicowane” odpowiedzialności 
(por. tamże, n. 52); zwlekaniem innych nigdy nie moż-
na tłumaczyć własnej bezczynności. Musimy działać, 
wszyscy, zdecydowanie. Dochodzimy do „punktu prze-
łomowego” (por. tamże, n. 61).

W tym Czasie dla Stworzenia módlmy się, aby szczyty 
COP27 i COP15 mogły zjednoczyć rodzinę ludzką (por. tam-
że, n. 13) dla zdecydowanego zmierzenia się z podwójnym 
kryzysem: związanym z klimatem i zmniejszeniem różno-
rodności biologicznej. Przypominając zachętę św. Pawła, 
aby radować się z tymi, którzy się radują i płakać z tymi, 
którzy płaczą (por. Rz 12, 15), płaczmy z gorzkim krzy-
kiem stworzenia, słuchajmy go i odpowiadajmy czynami, 
abyśmy my i przyszłe pokolenia mogli nadal radować się 
słodkim śpiewem życia i nadziei stworzeń.

Rzym, u św. Jana na Lateranie, dnia 16 lipca 2022 
roku, we wspomnienie Najświętszej Maryi Panny z Góry 
Karmel
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kościół i świat

wypadek pielgrzymów 
z naszej diecezji

rozwiązanie quizu o przypowieściach

Odpowiedzi quizu o przypowieściach: 1. b) wybiegł mu naprzeciw i kazał przygotowac ucztę; 2. b) o oliwie 
do swoich lamp; 3. a) sprzedał wszystko i kupił ją; 4. b) oddała niewielkie oszczędności na ofiarę w świą-
tyni; 5. c) wszyscy dostali taką samą zapłatę; 6. c) zabili go; 7. b) duży i imponujący; 8. c)  został związany i 
wyrzucony; 9. b) kazał zaprosić ludzi z ulicy, w tym kalekich i biednych; 10. c) kapłan i Lewita; 11. b) wydano 
go katom; 12. b) 3; 13. c) żyzną glebę; 14. b) Jezus.

Swoją modlitwą obejmuję wszystkich poszkodowa-
nych, zapewniając o mojej duchowej bliskości i wsparciu. 
Składam wyrazy głębokiego współczucia rodzinom tych 
osób, które poniosły śmierć, a zmarłych powierzam 
Bogu. – napisał abp Stanisław Gądecki, przewodniczą-
cy Konferencji Episkopatu Polski, w kondolencjach po 
wypadku polskiego autokaru w Chorwacji.

W autokarze zmierzającym do Medjugo-
rie, który 6 sierpnia br. wypadkowi w Chor-
wacji, z diecezji włocławskiej pielgrzymowa-
ło: 12 osób z Konina, w tym ksiądz wikariusz 
z parafii św. Wojciecha, poza tym 1 siostra 
zakonna z Sieradza. Z pobliskiej Goliny, obec-
nie należącej do archidiecezji gnieźnieńskiej, 
pielgrzymowały 2 osoby – poinformował 
ks. Artur Niemira, kanclerz Kurii.

 Grupa z Konina wsiadła do autokaru 
w Częstochowie i wspólnie z innymi piel-
grzymami ruszyła w dalszą drogę. Ksiądz 
w momencie wypadku nie spał i widział 
całe zdarzenie, moment jak autobus zaczął 
zjeżdżać z drogi. 

W niedzielę, 7 sierpnia, w kościele św. Woj-
ciecha w Koninie sparowana była Msza św. 
w intencji ofiar, poszkodowanych w wypadku 
autokaru w Chorwacji oraz ich rodzin. Eucha-
rystii przewodniczył ks. kan. Henryk Witczak.

W sobotnim wypadku autokaru ucierpia-
ło dwanaście osób z diecezji włocławskiej. 
Większość pochodziła z parafii św. Wojciecha 
w Koninie. W tej grupie jest ks. wikariusz 
Rafał Działak. Dwie osoby straciły życie.

Do modlitwy w intencji poszkodowanych 
w wypadku i ich rodzin zachęca również 
biskup włocławski Krzysztof Wętkowski.

Źródło: www.diecezja.wloclawek.pl; 
„Głos Wielkopolski”

sierpień – późne lato
„Z sierpem w ręku widać sierpień, wiele uciech, wiele cierpień” – mówiło dawne przysłowie o pożytku z pracy 

sierpniowej na roli, ale też o wielkim trudzie, kiedy to sierpem żęto zboża.

Czasami dopiero sierpień bywa najcieplejszym i naj-
ładniejszym miesiącem w roku. Przeciętnie jednak jest 
chłodniejszy od lipca, a cieplejszy od czerwca mimo, że 
już jest dzień krótszy o niemal dwie godziny.

Sierpień nazywany jest w fenologii polskiej „późnym 
latem”. Kwitną ponownie łąki. Zakwitają również chwa-
sty na ścierniskach. W lasach zakwitają wrzosy. W czasie 
ładnej pogody warto wybrać się na wrzosowisko. Kwit-
nące wrzosy to zapowiedz jesieni i ostatni „pożytek” 
dla pszczół. Wprawdzie miód jest ciemny i ustępuje 
lipcowemu, ale mimo to pszczelarze skrzętnie wyko-
rzystują kwiaty wrzosu i często wywożą ule z pasiek na 
wrzosowiska w celu wzbogacenia pszczelich plonów.

W tym miesiącu obserwujemy pierwsze odloty pta-
ków. Odlatują już na południe wilgi, kukułki oraz ptaki 
wodne i błotne. Niektóre owady schodzą już na zimę 
do ziemi.

Na niektórych drzewach i krzewach dojrzewają owoce. 
Widzimy czarne owoce dzikiego bzu i czerwone owoce 
jarzębiny. Pod koniec sierpnia zaczynają odlatywać od nas 
bociany a także słowiki. jaskółki też zbierają się w stada, 
„sejmują” i powoli odlatują na południe.

W sierpniu dojrzewają uprawy jęczmienia jarego 
i owsa. Zaczynają się po polach podorywki ściernisk. 
Kwitnie jeszcze gryka, na której zawiązują się owoce. 
Na niektórych ścierniskach, tam gdzie nie pospieszono 
się z podorywką, zaczynają wyrastać chwasty i trawy 
z rodziny prosowatych i mniejsze rdesty. Kwitnie ostróż-
ka, rumian polny, blekot pospolity i wiele innych roślin.

Na polach uprawnych po żniwach zmienia się wyraźnie 
świat zwierzęcy. Odbywają loty różne gatunki motyli, zaś 
na plantacjach okopowych występują różne zjawiska cho-
robowe, wywołane przez grzyby i wirusy. Na ścierniskach 
pełno jest różnych gryzoni, jak tchórze i łasice. 
Wieczorami ścierniska odwiedza gołąb grzy-
wacz w poszukiwaniu pożywienia.

W sierpniu łąki nadal okryte są zielenią 
traw i kwitną na nich kwiaty, te, które kwitły 
wiosną m.in. złocienie, koniczyna, groszek 
łąkowy czy żółta komornica. Kwitną nadal 
urokliwe niezapominajki, bodziszek łąkowy 
czy krwawica pospolita.

Wędkarze łowią w sierpniu głównie brza-
ny, jazie, karasie, karpie, leszcze, liny, okonie, 
świnki i węgorze. Nad wodami najobficiej 
kwitnie trzcina pospolita. Zalegające w niej 
różne ptactwo odlatuje stopniowo na połu-
dnie. Czynią to trzciniak, jaskółka brzegów-

ka, baczek i rybitwa czarna. Na wodzie pełno młodych 
perkozów dwuczubnych.

W lesie, w sierpniu niewiele kwitnie już roślin. Nadal 
obficie owocują borówki czernice, borówki brusznice, 
skończyły owocowanie maliny, zaczynają masowo po-
jawiać się grzyby. Mniej jest motyli, więcej wyrośniętych 
gąsienic, które żerują na igłach drzew szpilkowych. Na 
drzewach liściastych żerują gąsienice niestrzępa głogow-
ca, nastrosza topolowca i innych. Na kłujących drzewach 
jałowca przekwitają ostatnie niepozorne kwiatki.

W wilgotnych lasach nadrzecznych dojrzewa bez czar-
ny, czeremcha, bez koralowy i jarzębina. Dojrzewają 
orzeszki brzozy, owoce cisu, a na liściach paproci nadal 
znajdują się kupki zarodni.

W powietrzu trwa lot rzemlika topolowca i korników. 
Wciąż odbywają się loty motyli wstęgówki jesionówki. Na 
sosnach można zauważyć żerujące gąsienice zawisaka 
borowca, a na pędach tego drzewa gąsienice poprocha 
cetyniaka. Gąsienice te są zielone z białymi paskami.

W połowie sierpnia można spotkać wokół zabudowań 
lub przy drogach muchołówkę żałobną, która powoli 
wybiera się do cieplejszych krajów. Odlatują też w tym 
czasie wilgi, kukułki, świstunki, kraski, jeżyki i czajki.

W sadach i ogrodach dojrzewają ostatnie wiśnie, 
obficie dojrzewają śliwki renklody i lubaszki, a koniec 
miesiąca węgierki. Dojrzewają też letnie jabłka i grusz-
ki. Na grzędach zaczyna kwitnąć lebioda, czyli komosa 
biała. Owoce śliw atakują larwy owocówki śliwkóweczki 
powodując robaczywienie tych owoców. Jest to maleńki 
motylek pojawiający się już w czerwcu, którego samice 
składają jaja na młodych owocach.

Jan Uryga
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cysterski klasztor w szczyrzycu
Na krańcu diecezji tarnowskiej, w malowniczej dolinie rzeki Stradomki, prawobrzeżnego dopływu Raby, wsparta 

od zachodu o wzgórza Ciecienia, Księżej i Grodziska znajduje się prastara miejscowość Szczyrzyc.

W czasach wczesnej kultury łużyckiej i osadnictwa 
celtyckiego istniał tu gród obronny przejęty później przez 
Słowian. W początkach naszej państwowości stanowił on 
jeden z ważniejszych punktów obronnych południowych 
granic. Często niszczony przez wojska nieprzyjacielskie 
lub bandy nadgranicznych rabusiów nie rozwinął się na 
miarę swoich możliwości. Nie oparł się też napadowi 
Tatarów w 1287 r., kiedy to został zniszczony i spalony. 
Jednak sam Szczyrzyc nadal odgrywał ważną rolę jako 
stolica jednego z większych 
powiatów obejmując swym 
zasięgiem 76 parafii z taki-
mi miejscowościami, jak My-
ślenice, Jordanów, Wieliczka, 
Bochnia i Wiśnicz.

Ciekawe jest to, że cen-
trum tak wielkiego powiatu 
nigdy nie uzyskało praw miej-
skich i nie rozbudowało się 
tak znacznie jak inne miej-
scowości. Wprawdzie w roku 
1434 król Władysław Jagiełło 
nadał osadzie prawa miej-
skie, to jednak pozostały one 
tylko na pergaminie, bo ani 
wówczas, ani później miasta 
tu nie założono. Po III rozbio-
rze Polski Austriacy zlikwido-
wali powiat szczyrzycki.

Kiedy jeszcze prawie całe 
Beskidy porastała dziewicza 
puszcza, wojewoda krakow-
ski Teodor Gryfita z Ruszczy 
postanowił zaludnić górskie 
i podgórskie obszary przy 
pomocy zakonu cystersów. Uzyskawszy od Henryka Bro-
datego potrzebne pozwolenie na osadnictwo, jak rów-
nież zgodę biskupa na budowę kościoła (pierwszego na 
Podtatrzu) sprowadził cystersów z Jędrzejowa do swych 
bezludnych posiadłości w Ludźmierzu koło Nowego Targu.

Pierwsi mnisi cysterscy nie byli Polakami. Pochodzili 
z Francji, a pierwszym opatem był mnich o imieniu Te-
celinus. Żyli według reguły ułożonej w początkach VI w. 
przez św. Benedykta na Monte Cassino, w myśl hasła: 
Ora et labora. Cysterscy mnisi wiedzieli, że czeka ich 
wielka praca zarówno fizyczna, jak i nad zbawianiem 
dusz. Wzięli się jak najrzetelniej do pracy nad budową 
kościoła i klasztoru. Karczowali lasy, ujarzmiali dzikie 

potoki górskie, uprawiali pola, by tym samym mieć dla 
siebie chleb powszedni. Szli zawsze w trudne miejsca 
wierząc, że spełniają misję wskazaną im przez Boga.

Częste napady zbójców, ostry klimat górski, zmusiły 
cystersów do szukania spokojniejszej i łagodniejszej 
okolicy. Po dziesięciu latach przenieśli się do Szczyrzyca, 
gdzie już istniała parafia fundacji rycerskiej powstała 
w XII w. Tę właśnie parafię objęli cystersi w 1244 r. budu-
jąc murowany gotycki kościół i drewniane zabudowania 

klasztorne.
Jak wcześniej w Ludźmie-

rzu, tak teraz w Szczyrzy-
cu zamieniali dzikie tereny 
w uprawne pola, ogrody, słu-
żyli radą osadnikom przyby-
wającym w te okolice. Cyster-
si nie trwali w bezczynności, 
którą uważali za wroga duszy, 
nie zamykali się w swych ce-
lach, lecz nieraz od świtu do 
nocy pracowali, a od tej pracy 
tej nie był zwolniony nawet 
opat. Ich gospodarstwo szczy-
rzyckie obejmowało olbrzy-
mie połacie pól i lasów, stada 
bydła, tartak, młyn, browar. 
Tak jednak było w czasach 
późniejszych. Na początku 
życia wspólnotowego było 
wiele trudności. Już biskup 
krakowski Prandota zauważył, 
że choć w klasztorze panuje 
poczciwe życie zakonne, to 
jednak zakonnicy żyją raczej 
ubogo i dlatego w  1264 r. 

wspomógł ich dziesięcinami z trzech swoich wsi.
Dobrodziejem klasztoru szczyrzyckiego był książę Bole-

sław Wstydliwy. Król Władysław Łokietek przybywał tutaj 
na polowania jesienną porą, a w dokumencie z roku 1324 
wystawionym dla wsi Wilkowisko wspomina, że leży ono 
w „Ziemi Szczyrzyckiej”. Określenie to widnieje również 
w dokumencie Władysława Jagiełły z roku 1390. Już za 
panowania Kazimierza Wielkiego klasztor miał 33 wsie 
i jedno miasto.

Z biegiem lat stare zabudowania klasztorne stawały się 
za ciasne, postanowiono więc wybudować nowy kościół 
i klasztor. Pracy tej podjął się w 1626 r. opat Stanisław 
Drohojowski, a kontynuowali ją dwaj kolejni opaci, aż do 

ukończenia w roku 1642 r., kiedy to za opata Joachima 
Mstowskiego odbyła się konsekracja nowej świątyni 
przez biskupa krakowskiego Tomasza Oborskiego.

Kościół jak również wszystkie inne zabudowania opac-
twa są zbudowane według ścisłych zasad architektury 
cysterskiej. Mimo mimo pożarów, grabieży, napadów 
zwłaszcza w czasie najazdu Szwedów i w czasie zaborów, 
trwała tu nieprzerwanie praca i służba Boża, klasztor żył 
pracą swoich mnichów, którzy na różnych posterunkach 
pracy stawali się wielkimi apostołami ludu i tak jest do 
dzisiaj, gdzie jak przed laty widać tu rękę dobrych go-
spodarzy, którzy dbają o kościół, klasztor, ogród a przede 
wszystkim o powierzone im dusze parafian szczyrzyckich, 
wśród których pracują i prowadzą do Boga.

Wielkim skarbem świątyni klasztornej w Szczyrzycu 
jest obraz Matki Bożej malowany farbą temperową na 
desce lipowej o wymiarach 131x93 cm. Maryja na le-
wej ręce trzyma Dzieciątko Jezus, prawa spoczywa na 
piersiach. Na głowie Bogurodzicy malowana korona. Tło 
za tronem składa się z pasów pionowych utrzymanych 
w kolorze głębokiej i nieco jaśniejszej czerwieni. Obraz 
ten, o cechach charakterystycznych dla sztuki manie-
ryzmu i baroku, jest najprawdopodobniej pochodzenia 
włoskiego z okresu 1530–1600, kiedy to tworzyli tacy ar-
tyści jak: Bronzimo, Parmegianino, Gulio, Romano, którzy 
nadawali malowanym postaciom wysmukłe formy, co 
widoczne jest też w obrazie szczyrzyckim. Nieznane są 
inne okoliczności związane z obrazem, bowiem kroniki 
klasztorne zostały skradzione przez Austriaków w 1794 r. 
Do wizerunku tego przylgnęły serca wiernych, którzy tu 
otrzymali wiele łask. Gdy w roku 1740 opisywano obraz 
z okazji wizytacji kanonicznej nazwano go cudownym, 
a świadectwem tego były liczne wota zagrabione później 
przez obce wojska i kontrybucje. Opat Mikołaj Romiszow-
ski sprawił na obraz srebrną sukienkę na postać Matki 
Bożej. Dzieciątko Jezus natomiast otrzymało sukienkę 
pozłacaną, ozdobiono wówczas obraz koronami, które 
zagrabili razem z wotami urzędnicy austriaccy.

Wraz z rozbiorami Polski nastąpił kryzys w opactwie. 
Po śmierci opata Onufrego Grzymisławskiego rząd Au-
strii odebrał klasztorowi godność opactwa. Nastąpiła 
też konfiskata wielu kosztowności, które klasztor gro-
madził w ciągu stuleci, w tym cennych monstrancji, 
kielichów, szat liturgicznych i wot sprzed obrazu Matki 
Bożej. Dopiero w roku 1918 papież Benedykt XV mocą 
specjalnego breve Constat sane przywrócił klasztorowi 
dawne przywileje.

W trudnym dla Polski wieku XIX przygasł trochę kult 
obrazu szczyrzyckiego. Kult był propagowany w samym 
klasztorze, gdzie zawsze regularnie odprawiano o świ-
cie przed obrazem Mszę św., a codzienne swe pacierze 
mnisi kończyli przed obrazem swej Patronki, śpiewając 
wieczorne Salve Regina.

W roku 1938 oddano obraz do pracowni konserwator-
skiej Stanisława Pochwalskiego, gdzie został całkowicie 

odnowiony i okryty nową sukienką. W dniu 20 sierpnia 
1939 r. odbyła się lokalna uroczystość nałożenia na obraz 
sukienek i koron przez metropolitę krakowskiego Adama 
Sapiehę. Korony ufundowali wówczas wierni ze Śląska.

Nadeszła ciemna noc okupacji hitlerowskiej. Opat 
Benedykt Biros zgodził się, by w klasztorze prowadzono 
tajne kursy gimnazjalne. Wielu młodych ludzi otrzymało 
tu świadectwa dojrzałości.

Nie tylko tajne nauczanie było zajęciem zakonników 
podczas ostatniej wojny. Prowadzili na szeroką skalę 
działalność charytatywną – zarówno legalnie, jak i nie-
legalnie. Posiadając doskonale prowadzone gospodar-
stwo rolne i ogrodnicze, dysponowało opactwo sporymi 
zasobami artykułów żywnościowych, które rozdzielało 
między okoliczną biedotę.

W zakamarkach zabudowań klasztornych i gospodar-
czych, pod obcymi nazwiskami i na fikcyjnych funkcjach, 
ukrywało się wielu oficerów Wojska Polskiego, artystów, 
naukowców, duchownych. Tu znalazł schronienie znany 
aktor i reżyser Juliusz Osterwa, mjr Władysław Malczew-
ski, prof. Osuchowski i wielu innych.

Inicjatorem i przywódcą klasztornego ruchu oporu był 
o. Hubert Kostrzański (ps. „Mirt”), pełniący między innymi 
funkcję kuriera między dowództwem Inspektoratu AK 
Nowy Sącz a Komendą Okręgu w Krakowie. W okresie 
powojennym przez wiele lat o. H. Kostrzański był opatem 
klasztoru w Szczyrzycu.

19 sierpnia 1984 r. opactwo obchodziło 750-lecie swej 
nieprzerwanej obecności na Podtatrzu. Podczas tej uro-
czystości odbyła się koronacja cudownego wizerunku 
Matki Bożej Szczyrzyckiej, nazywanej też, Matką Bożą 
Spokoju. Korony na obraz poświęcił osobiście Jan Paweł II 
w Częstochowie w dniu 19 czerwca 1983 r. Aktu koronacji 
w Szczyrzycu dokonał prymas Polski kard. Józef Glemp 
wraz z ówczesnym biskupem tarnowskim Jerzym Ablewi-
czem. Specjalne słowo na tę okazję przesłał Jan Paweł II.

Od koronacji wzmógł się napływ pielgrzymów do 
Szczyrzyca. Cystersi prowadzą duszpasterstwo przy 
tutejszej parafii, a gości oprowadzają po klasztornym 
muzeum, założonym przez opata Stanisława Kiełtykę 
w 1954 r. W Muzeum znajduje się jedyna w Polsce 
osiemnastowieczna kopia trzynastowiecznej mapy 
świata. Są tu okazy dawnej broni polskiej i zagranicznej, 
stare obrazy, rzeźby, monety, księgi, psałterze, staro-
druki, minerały, piękne hafty, stare szaty liturgiczne, 
opackie infuły, rękodzieło ludowe i wiele innych god-
nych obejrzenia eksponatów. Jest też kącik poświęcony 
życiu i twórczości Władysława Orkana, pisarza z Poręby 
Wielkiej, który przez pewien czas był uczniem przy-
klasztornej szkoły.

Warto odwiedzić prastary Szczyrzyc, jedno z ogniw 
rodziny zakonnej cystersów, miejsce tętniące życiem 
religijnym i kultem Bogurodzicy.

Jan Uryga
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trzeźwymi bądźcie
Sierpień jest tradycyjnie miesiącem trzeźwości. Episkopat Polski już od wielu lat ogłasza sierpień miesiącem 

bez alkoholu. Jak było dawniej z tym problemem: czy zawsze w dziejach ojczystych alkohol był zagrożeniem tak 
wielkim jak obecnie?

Kościół był bodajże pierwszą instytucją, która już parę 
wieków temu dostrzegła zagrożenie, jakie niesie ze sobą 
alkohol. W średniowieczu biskupi polscy zakazywali du-
chowieństwu przebywania w karczmach bez poważnej 
przyczyny (np. w podróży). Z zakazu przebywania du-
chownych w karczmach nie zwalniały ich nawet takie 
uroczyste chwile jak ślub któregoś z parafian. A trze-
ba przypomnieć, że dawniej żywot włościan toczył się 
pomiędzy pracą pańszczyźnianą, kościołem i karczmą, 
w której odbywały się różne towarzyskie spotkania i uro-
czystości rodzinne, chrzciny, śluby i stypy pogrzebowe.

Już w XIV i XV wieku dekrety biskupów kujawskich 
zabraniały księżom angażowania się w zakładanie szyn-
ków, choć istniały przy kościołach gospody, w których 
„biedni dostają darmo gościnę i posiłek, a bogatsi tyle 
sobie mogą kupić trunku, o ile to trzeźwości nie zagraża”.

Początkowo w karczmach pijano piwo pod różnymi 
postaciami. Szczególnym wzięciem cieszyła się polska 
polewka piwna z jajkami, masłem, cukrem i szafranem, 
spożywana powszechnie jak dzisiaj np. herbata.

Miody pili ci, których nie było stać na drogie wina 
sprowadzane z zagranicy, a którzy picie piwa uważali 
za zbyt pospolite.

Już z końcem XVI wieku znano u nas mocną gorzałkę, 
napój tak chłopów jak i mieszczan. Pijano ją przy każ-
dej okazji i we wszystkich środowiskach społecznych. 
Pito kieliszkami, kuflami, a czasami całymi beczkami. 
Wszystkie większe uroczystości szlachta umilała sobie 
piciem i skutki tego stały się tragiczne. Naród rozpity, 
słaby duchowo, nie potrafiący się ze sobą dogadać utracił 
suwerenność i swoją państwowość. Zaborcy wiedzieli, 
że z pijanym narodem można czynić wszystko.

W czasach zaborów, co światlejsze umysły zaczęły 
dostrzegać zagrożenie, trzeźwość stała się cnotą patrio-
tyzmu, była forma przeciwstawienia się zaborcy, który 

chciał tym sposobem jeszcze bardziej zniewolić i przy-
gnieść naród do ziemi. Wiele odłamów społeczeństwa 
w walce z nałogiem pijaństwa widziało siły wiodące do 
odzyskania podmiotowości narodowej i niepodległości, 
którą wywalczyć mogło tylko trzeźwe społeczeństwo.

Zaczęły powstawać stowarzyszenia świeckie, mające 
za cel upowszechnianie abstynencji jak też stowarzysze-
nia tworzone przez Kościół. Urządzano w świątyniach 
uroczyste przyrzeczenia abstynencie, których pamiątką 
były akta opatrzone pieczęcią kościelną, podpisem pro-
boszcza i pamiątkowym medalikiem. Od roku 1837, kiedy 
to w Sztumie na Pomorzu powstało pierwsze Towarzy-
stwo Wstrzemięźliwości, zaczęły powstawać jak „grzyby 
po deszczu” inne, w różnych miastach i po wsiach, we 
wszystkich trzech zaborach.

Na Śląsku motorem działań trzeźwościowych był 
ks. Alojzy Ficek zapraszał do Piekar i na cały Śląsk wiel-
kich misjonarzy, jak choćby o. Stefana Brzozowskiego, 
franciszkanina, czy o. Karola Bołoz Antoniewicza, je-
zuitę, którzy przez płomienne nauki misyjne uzyskali 
m.in. zagrożenie płynące z alkoholu. W ciągu kilku mie-
sięcy powstało tam wiele towarzystw powstało tam 
wiele towarzystw wstrzemięźliwości liczących ponad 
185 000 członków.

W roku 1845 towarzystwa te skupiały już niebagatelną 
liczbę 500 tysięcy osób, co stanowiło niemal połowę 
mieszkańców Górnego Śląska. Władze pruskie widząc 
to świadome organizowanie się ludności, były zasko-
czone rozmachem akcji i liczbą osób, które w niej brały 
udział. Na nic zdały się szykany i groźby zaborców. Lud 
śląski z determinacją zrzucał jarzmo nałogu, którym był 
przygnieciony. Podobnie było w Galicji – pod zaborem 
austriackim – gdzie uprawa rolna stała na bardzo niskim 
poziomie, lecz gdzie istniało mnóstwo karczm, wyszyn-
ków, gorzelni i browarów, w których z powodu braku 

zbytu na żyto, przerabiano je na alkohol! Na 
miejscu też go sprzedawano, wyznaczając 
często z góry jaką ilość wódki ma konsumo-
wać każda rodzina włościańska w określo-
nym czasie lub z racji pewnych okoliczności 
(wesele, chrzest, pogrzeb itd.) Pijaństwo 
przynosiło zysk plantatorom ziemniaków, 
właścicielom gorzelni, szynkarzom i skar-
bowi państwa austriackiego.

W diecezji tarnowskiej zwalczanie plagi 
pijaństwa stało się jednym z podstawowych 
zadań duszpasterskich. Wielkim propaga-

torem tej akcji był biskup tarnowski Józef Wojtarowicz 
(1840–1850). Rozumiał on, że problemu pijaństwa nie 
rozwiążą nawet najlepsze ustawy i wykłady. Stanowić 
one mogą środek pomocniczy i cel swój osiągną dopie-
ro wówczas, gdy trafnie przedstawionymi pobudkami 
zdołają skłonić wolę ludzką do porzucenia picia alko-
holu. W rezultacie ponad 2/3 ludności diecezji należało 
do Towarzystwa Wstrzemięźliwości, co było wynikiem 
ogromnej akcji, prowadzonej przez biskupa Wojtarowi-
cza. W końcu pod naciskiem władz austriackich został 
on usunięty ze swego stanowiska. Pozostawił jednak 
po sobie to, że do wielu chat weszła radość życia, spokój 
rodzinny, zadowolenie z przezwyciężenia nałogu.

Wielka praca nad otrzeźwieniem narodu trwała mimo 
wybuchu powstania styczniowego, mimo różnych repre-
sji i trudnych chwil. Doszło do tego, że przed wybuchem 
I wojny światowej spożycie alkoholu na jednego Polaka 
ograniczyło się do… jednego litra. W latach II Rzeczypo-
spolitej spożycie to wahało się os 1–2 litrów. Przyszła 
jednak okupacja a z nią przypływ taniego alkoholu, 
celowy zamiar okupanta by rozpić społeczeństwo. Udało 
się to. Spożycie alkoholu wzrastało z biegiem lat, po 
wojnie, w czasie PRL-u i mimo ówczesnych wzniosłych 
haseł, nie malało.

Skąd właściwie wypływa zło pijaństwa? Czy tkwi ono 
w samym alkoholu, czy też pochodzi z innego źródła? 
Alkohol, jak każda rzecz materialna, nie jest ani zły, ani 
dobry. Wszystko zależy od tego, w jaki sposób 
człowiek go używa. Zło pijaństwa nie polega 
na wypiciu tej czy innej ilości alkoholu. To 
zło ma swoje gniazdo w duszy człowieka, 
który nadużywając różnorakich dóbr, zatra-
ca w sobie świadomość, przestaje rozpo-
znawać, co jest dobre, a co złe moralnie.

Wiele tu może zdziałać rodzina pol-
ska przez przykład rzetelnej abstynen-
cji, takiej prawdziwej, nie fałszywej. 
Z domu rodzinnego dzieci muszą 
wynieść prawdę o skutkach picia 
alkoholu, o zagrożeniach z tego 
wypływających. Dziecko musi wi-
dzieć swoich rodziców trzeźwych 
i to będzie dla niego najlepszą 
życiową lekcją. Jednakże w naszej 
polskiej rzeczywistości jest inaczej. 
Młodzi ludzie asystują przy stole 
obserwują własnego ojca, lub co 
gorsza matkę, którzy przekroczyli 
normę i zachowują się więcej niż 
swobodnie. To się nawet może mło-
dym podobać, a więc przy następnej okazji próbują sami 
przy biernej akceptacji rodziców.

Jakże często ojciec uważa, że pasowaniem na męż-
czyznę jest podpicie sobie. Nie hamuje alkoholowych 
ekscesów dorastającego syna. Ba, mało tego, zdarza 

się, że sam z nim pije. A od tego wcale nie taka długa 
droga do nabrania złych przyzwyczajeń. Potem na ogół 
pomagają skutecznie koledzy i tak młodzież licealna, 
studenci, a kto w towarzystwie unika picia, to uważany 
jest od razu za dziwaka. I tak wódka zalewa serca i umy-
sły młodych i starszych Polaków. Słusznie pisał w swym 
wierszu Jerzy Harasymowicz:

O, wysoko już wódka stoi, nad sercem polski, wysoko,
Groźna powódź zalała nasz kraj.
Jej silna alkoholowa fala
Swe ryby, puste flaszki, aż na szczyty wyrzuca
w chmur obręczach.
Ja, gdybym mógł w słońce, jak w gong bić, biłbym 

na alarm
widząc jak naród mój przed wódka czołga się na klęcz-

kach.
Widząc jak pijane wyrostki strugami krwi wiążą gar-

dło ulicy.
Jak nałóg godność człowieka drągiem spycha niby 

topielca
w spirytusu kadź…

Od popijania się zaczyna, potem coraz częściej sięga się 
po kieliszek, aż wreszcie przechodzi to w nawyk. Najpierw 
z drogi tej można jeszcze zawrócić, ale im dłużej trwa 
przyzwyczajenie, tym trudniej się od niego oderwać.

Przyczyn, które doprowadzą do alkoholizmu jest bardzo 
wiele: chwiejny charakter, łatwe uleganie wpływom 
otoczenia, słaba wola, różne okazje, uroczystości, ju-
bileusze, wesela są pretekstem by „się napić troszkę”. 
To „troszkę” przechodzi w kolejne butelki, bo jakże 
odmówić tej czy innej osobie.

Nie ma u nas w Polsce kultury picia. Pijemy nie tylko 
dużo, ale również inaczej: szybko, z reguły trunki 
wysokoprocentowe i… do dna!

Jeżeli Polska ma stać się krajem ludzi uczciwych, 
pracowitych, oszczędnych, odpowiedzialnych za 
siebie, swoje rodziny i za naród, to musi wydać 
walkę pijaństwu, ale nie przez przepisy, ogranicze-
nia, zakazy, lecz przez walkę każdego z własnym 

sumieniem, które trzeźwo podpowiada 
pijącemu: źle robisz człowieku!

Naród, który ze względu na swoją po-
stawę w wielu dziedzinach życia cieszy 
się w świecie wysokim prestiżem, musi 
wyzbyć się swej słabości. Niech każdy od-
powiada „nie”, gdy ktoś inny zaprasza go 
częstując alkoholem. Jakże piękniejsze i ra-
dośniejsze były by uroczystości rodzinne, 
gdyby na stole nie było butelek z wódką. 

Pomyślmy o tym w te sierpniowe dni, gdy jeszcze nie 
jest za późno przed utonięciem w alkoholu naszej ko-
chanej Polski!

Jan Uryga
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Quiz religijny
Kochani. Zapraszamy do wzięcia udziału w kolejnym quizie. Poprawne odpowiedzi należy zapisać na przy-

gotowanej karcie odpowiedzi i dostarczyć do kancelarii parafialnej (można wrzucać do skrzynki pocztowej lub 
wręczyć osobiście) lub zakrystii do 25 sierpniaw br. Wśród autorów poprawnie wypełnionych kuponów zostanie 
wylosowany zwycięzca, na którego czeka nagroda. Zapraszamy do zabawy!

1. Ile razy w roku obowiązuje ścisły post? 
a) 2; b) 3; c) 4

2. Jak nazywa się wykluczenie wiernego z życia Ko-
ścioła?
a) ekskomunika; b) ekshumacja; c) egzorcym 

3. Ile jest świętych sakramentów?
a) 5; b) 8; c) 7

4.  Czy Boże Narodzenie jest najważniejszym kato-
lickim świętem?
a) tak; c) nie

5. Jak miał na imię syn Abrahama, którego Bóg na-
kazał mu złożyć w ofierze?
a) Dawid; b) Ezechiel; c) Izaak

6. Czy prawo kanoniczne nakazuje ścisły post w wi-
gilię Bożego Narodzenia?
a) tak; b) nie

7. Jakie szaty noszą księża podczas adwentu?
a) białe; b) czerwone; c) fioletowe

8. Kto jest autorem Apokalipsy?
a) św. Piotr; b) św. Jan; c) św. Łukasz

9. W której księdze opisano stworzenie świata?
a) Księdze Rodzaju; b) Księdze Wyjścia, c) Księdze 

Izajasza 

10. Ile dni Bóg stwarzał świat?
a) 5; b) 6; c) 7

11. Do czego służy tabernakulum?
a) składania ofiar; b) przechowywania Najświęt-

szego Sakramentu; c) spowiedzi

12. „Ziemią Świętą” określa się:
a) Egipt; b) Syrię; c) Jerozolimę

13. Ile jest grzechów głównych?
a) 10; b) 5; c) 7

14. Ile jest przykazań kościelnych?
a) 3; b) 10; c) 5

15. Kiedy obchodzona jest Niedziela Palmowa?
a) tydzień przed Bożym Ciałem; b) tydzień przed 

Wielkanocą; c) tydzień przed Bożym Narodze-
niem

16. Który z apostołów jako jedyny umarł śmiercią 
naturalną?
a) Paweł; b) Mateusz; c) Jan

17. Która z wymienionych osób nie otrzyma roz-
grzeszenia?
a) gwałciciel; b) morderca; c) żyjący w konkubi-

nacie

1. …………………………………..
2. …………………………………….
3. …………………………………..
4. …………………………………….
5. …………………………………….
6. …………………………………….
7. …………………………………….
8. …………………………………….

9. …………………………………….
10. …………………………………….
11. …………………………………….
12. …………………………………….
13. …………………………………….
14. …………………………………….
15. …………………………………….
16. …………………………………….
17. …………………………………….

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

karta odpowiedzi – Quiz religijny

kalendarZ liturgicZny

20 niedziela zwykła – 14 Viii

Czytanie I (Jr 38, 4–6.8–10))
Widząc przewagę militarną Babilończyków, prorok Je-

remiasz przekonywał młodziutkiego władcę – Sedecjasza 
(kreowanego na króla w dwudziestym pierwszym roku 
życia przez zwycięskiego Nabuchodonozora) do zanie-
chania oporu przeciw najeźdźcy. Jednakże stronnictwo 
proegipskie na dworze judzkim, pokładając nadzieję 
w faraonie Hofrze, zwyciężyło w sztabie wojskowym 
Jerozolimy. Proroka ukarano za defetyzm, wrzucając go 
do wyschniętej cysterny, w której kiedyś przechowywano 
wodę. Zarzut braku patriotyzmu był pozorny, w istocie 
chodziło bowiem przeciwnikom proroka zwyczajnie 
o pozbycie się tego Bożego męża pod byle pretekstem. Na 
dworze królewskim znalazł się jednak człowiek życzliwy 
Jeremiaszowi, który uratował mu życie. Był to Kuszyta, 
czyli Etiopczyk (w Biblii Etiopia nazywana jest „ziemią 
Kusz”).

Czytanie II (Hbr 12, 1–4)
Autor Listu do Hebrajczyków, bazujący w swoich do-

wodzeniach na Starym Testamencie, we fragmencie 
poświęconym wierze odwołuje się do przykładu wiary 
wybitnych postaci czasów starotestamentalnych. Mówi 
o niezachwianej wierze Abrahama, o czym słyszeliśmy 
przed tygodniem, a dalej o wierze – godnej naśladowania 
– Noego, Jakuba, Mojżesza, Dawida, Samuela i innych 
mężów pełnych ducha Bożego. Dla chrześcijan jednak – 
powiada ów autor – źródłem ostatecznego wytrwania 
w wierności Bogu winien być przykład samego Jezusa 
Chrystusa. Jak Jezus doszedł do swej chwały przez krzyż, 
tak i dla Jego wyznawców droga do triumfu wiedzie przez 
cierpienie, trudy i zmagania ze złem.

Ewangelia (Łk 12, 49–53)
W ewangelii Chrystus Pan mówi o swoim posłan-

nictwie i o jego skutkach: „Ogień”, o którym mowa, to 
– według ojców Kościoła – Duch Święty działający w du-
szy chrześcijanina. „Chrzest”, któremu ma być poddany 
Jezus, to Jego Męka i Śmierć. W Ewangelii wielokrotnie 
tak właśnie nazwane jest ukrzyżowanie Chrystusa. Gdy 
Jakub i Jan, synowie Zebedeusza, pragnęli zaszczytów 
i stanowisk w Królestwie Jezusowym, On im odpowie-
dział: „Kielich, który ja mam pić, pić będziecie; i chrzest, 
który ja mam przyjąć, wy również przyjmiecie. Nie do 
mnie jednak należy dać miejsce po mojej stronie prawej 
lub lewej” (Mk 10, 30–40). Tego chrztu doświadczyli 
apostołowie, gdy kolejno oddawali życie za Chrystusa. 
W dalszym ciągu swej wypowiedzi mówi Zbawiciel 
o rozłamie, którego dokona wśród ludzi Jego przyjście. 
Rozłam ten będzie przebiegać nawet przez rodziny, 
w których jedni opowiedzą się za Chrystusem, drudzy 
przeciwko Niemu. Tragiczne szczególnie owe rozdziały – 
jak zaświadczają pisarze wczesnochrześcijańscy – były 
w pierwszych wiekach. Chrześcijanie muszą nieustannie 
dokonywać wyboru pomiędzy tym, co jest im najbardziej 
bliskie na ziemi a wiernością wobec Jezusa Chrystusa 
i Jego Ewangelii.

uroczystość wniebowzięcia 
najświętszej Maryi panny – 15 Viii

Czytanie I (Ap 11, 9a; 12, 1.3–6a)
Jednym z gatunków literackich w czasach wczesno-

chrześcijańskich i przedchrystusowych była tak zwana 
apokalipsa. W literaturze późnego judaizmu (II i I wiek 
przed Chr.) w tej konwencji literackiej powstało wiele 
utworów, mówi się nawet o wielkim prądzie literac-
kim tego samego czasu zwanym apokaliptyką. Do 
najbardziej znanych dzieł apokaliptycznych należą: 
Księga Henocha, Księga Jubileuszów, Testamenty 12 

Patriarchów, Apokalipsa Mojżesza i Psalmy Salomona Jeremiasz zawiedziony do lochu, 1873 r.
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(w liczbie 28). Najbardziej znamienną cechą litera-
tury apokaliptycznej jest jej obrazowość, symbolika i 
umiłowanie tematyki eschatologicznej wiążącej się z 
końcem świata. Te ogólne elementy zawiera również 
nowotestamentalna księga zwana Apokalipsą św. Jana. 
W dzisiejszym fragmencie pierwszego czytania widzimy 
„niewiastę obleczoną w słońce”. Niewiastą tą – zwycię-
ską i triumfującą – jest Kościół Chrystusowy, w symbo-
lice bowiem wczesnochrześcijańskiej niewiasta zawsze 
oznaczała Kościół. W sensie przenośnym (tekst apo-
kaliptyczny mieć może bowiem naraz wiele sensów) 
liturgia stosuje ów obraz apokaliptyczny również do 
Najświętszej Dziewicy Maryi, która stała się jak gdyby 
nową Arką Przymierza, gdyż w Niej nastąpiło najgłęb-
sze zjednoczenie bóstwa z człowieczeństwem przez 
Wcielenie Syna Bożego. Od najdawniejszych czasów 
tradycja Kościoła upatruje zatem w tym fragmencie 
Apokalipsy i Kościół, i Maryję. Wspomniany w czytaniu 
„Smok” symbolizuje szatana, który przez wszystkie 
czasy walczy z Chrystusem i Jego wyznawcami. Posia-
da on wielką moc, co obrazowo przedstawia: „siedem 
głów, dziesięć rogów i diademy na głowach”. Symbolem 
zwycięskiego końca walki jest „wieniec z dwunastu 
gwiazd” na głowie Niewiasty. Są to wszystko szczegóły 
i ornamentacje literackie typowe dla apokaliptyki, która 

lubi różnorodność tematów, przedziw-
ne obrazy i tajemnicze zestawienia. Nie 
należy do owych form literackich przy-
wiązywać zbytniej wagi, gdyż posiadają 
one charakter drugorzędny. W naszym np. 
fragmencie autor pragnął wyrazić jedną 
zasadniczą myśl: że walka Kościoła ze 
złem zakończy się triumfem ludu Bożego. 
Prawdę tę autor-wizjoner ujął – zgod-
nie z wymogami apokaliptyki – w pełen 
ozdobnych szczegółów obraz.

Symbolika perykopy „znak” (hebr. oth, 
maggefah = zjawisko niezwykłe wskazu-
jące na specjalną interwencję Boga) – ma 
charakter specjalny – „wielki” (gr. semeion 
mega). „Niewiasta” – typowe dla Jana okre-
ślenie Maryi (w Janie, pod krzyżem), każe 
się dopatrywać w obrazie sensu również 
maryjnego. Można by tu widzieć też swo-
istą inkluzję (też typową dla stylu Jana) 
obejmującą całą Biblię: „Niewiasta” na 
pierwszej i ostatniej stronicy Księgi. „Ob-
leczona w słońce” – symbol specjalnej bli-
skości, zażyłości z Bogiem, którego w Biblii 
słońce wielokrotnie symbolizuje. Paweł 
pod Damaszkiem ujrzał „światło z nieba 
jaśniejsze nad blask słoneczny” (Dz 26, 13). 
Twarz Chrystusa na Taborze „zajaśniała jak 
słońce” (Mt 17, 2). Kontekst biblijny: „Kimże 
jest ta, która świeci z wysoka jak zorza, 
piękna jak księżyc, jaśniejąca jak słońce” 

(Pnp 6, 10). „Księżyc” – symbol niestałości i ograniczo-
ności (kontekst biblijny: Syr 27, 11: „Głupi zaś zmienia 
się jak księżyc”). Stąd „księżyc pod stopami” – symbol 
władzy, stałości i mądrości. „Wieniec z gwiazd” – symbol 
wybrania. We wszystkich kulturach orientalnych gwiazdy 
towarzyszyły specjalnym wybrańcom bogów. „Z gwiazd 
dwunastu” – symbol pełnego i doskonałego wybrania. 
„Dwanaście” – liczba oznaczająca powszechność (dwana-
ście pokoleń izraelskich, dwunastu apostołów). Kontekst 
biblijny – sen Józefa Egipskiego: „Śniło mi się jeszcze, 
księżyc i jedenaście gwiazd mi się kłaniało” (Rdz 37, 11).

Drugi „znak” – „Smok”. W starożytnej literaturze sym-
bolizuje siłę złą. Znamienne nazwy biblijne: Lewiatan, 
Rahab, szatan, wąż. „Barwa ognia” – symbol („ognistość”) 
nienawiści i wojny. „Róg” – synonim mocy. „Siedem 
głów” – symbol potęg, lecz nie wszechpotęgi; mocy, lecz 
nie wszechmocy. „Dziesięć rogów” – symbol mocy rów-
nej lub większej niż człowiecza (analogia do dziesięciu 
palców). „Siedem diademów” – symbol władzy królew-
skiej. Smok zatem dąży do zdobycia władzy, pragnie być 
„księciem tego świata” (J 12, 31; 14, 30; 16, 11). „Trzecia 
część gwiazd niebieskich” – ze względu na paralele do 
Dn 8, 10 – może oznaczać upadłych aniołów. „Pustynia” – 
tradycyjne biblijne miejsce przebywania ludzi wybranych 

Wniebowzięcie Maryi, Mariano Salvador Maella, 1819 r.

przez Boga i mających spełnić specjalną misję w zbaw-
czych planach. Ze względu na „Dziecię” (pleonazm) sens 
maryjny „pustyni” jest tu niewątpliwy (i jedyny?).

Czytanie II (1 Kor 15, 16–26)
Przez zmartwychwstanie Chrystus w sposób ostateczny 

odniósł zwycięstwo nad grzechem i jego skutkiem – śmier-
cią. W zmartwychwstaniu, czyli zwycięstwie Chrystusa, 
mamy udział my wszyscy. Pierwszym człowiekiem, który 
dostąpił udziału w triumfie Zbawiciela, jest Najświętsza 
Dziewica, która w momencie swego zaśnięcia jednocześnie 
zmartwychwstała, lub jak mówi dogmat ogłoszony przez 
Piusa XII – „została wzięta z duszą i ciałem do niebieskiej 
chwały”. Ostateczny triumf nad szatanem, grzechem 
i śmiercią – jak poucza św. Paweł – dokona się w powszech-
nym zmartwychwstaniu. Będzie to moment całkowitego 
i bezwarunkowego zwycięstwa dobra nad złem. 

Na gruncie greckim nauka o zmartwychwstaniu była 
czymś nie do pojęcia, ba, nawet czymś śmiesznym i nie-
poważnym. Cała wielka filozofia grecka, począwszy od 
pitagorejczyków (Pitagoras: ok. 580–500 – dusza po-
zostaje tylko w chwilowym związku z ciałem, Filolaos 
z Krotony, Archytas z Tarentu, Eudoksos, Timaios) i Platona 
(ok. 427–347) aż do stoicyzmu (Zenon z Kition, Chryzyp) 
głosiła pogardę dla ciała, które określała jako więzienie 
duszy. Prawdziwe i ostateczne wyzwolenie ducha ludzkie-
go i jego powrót do odwiecznych idei – głosiła ta filozofia 
– dokonuje się w wyniszczaniu ciała i w ostatecznym jego 
odrzuceniu w momencie śmierci. Nic zatem dziwnego, że 
umysł helleński, wychowany w takiej filozofii, niełatwo 
przyjmował powstanie ciała z martwych i jego wieczną 
szczęśliwość na równi ze szczęśliwością duszy. Jak trudno 
torowała sobie drogę prawda o zmartwychwstaniu do 
umysłów i serc greckich, świadczy zlekceważenie Pawła 
na areopagu ateńskim (Dz 17, 23–31).

Ewangelia (Łk 1, 39–56)
Czcigodna tradycja sięgająca początków VI wieku dom 

Elżbiety i Zachariasza umieszcza w miejscowości Ain 
Karim, położonej 7 km na zachód od Jerozolimy. Piesza 
wędrówka z Nazaretu do Ain Karim nawet dla średnio 
sprawnego piechura nie przeciągała się poza siedem 
dni. Maryja przybywa do swej krewnej Elżbiety – matki 
Jana Chrzciciela, by powiadomić ją o niezwykłym wy-
braniu przez Boga na Matkę Mesjasza. Przy powitaniu 
wyśpiewuje Przenajświętsza Dziewica swój sławny kan-
tyk Magnificat. Ów hymn uwielbienia i dziękczynienia 
Maryi pozwala nam wniknąć w Jej wiarę i duchowość. 
Z tekstu pieśni widać, jak Maryja była do głębi przejęta 
treścią Starego Testamentu, a zwłaszcza obietnicami 
Bożymi danymi przez Boga narodowi wybranemu. 

Treść hymnu świadczy o niezwykłej pokorze Maryi, któ-
ra uwikłana w tak niepojęte wydarzenie, jakim stało się 
Wcielenie Syna Bożego, zawierzyła bez reszty Bogu. Poza 
hymnem Magnificat Łukasz umieścił w swojej Ewangelii 

jeszcze trzy inne hymny związane z dziecięctwem Chry-
stusa: kantyk Zachariasza (Łk 1, 67–79), hymn anielski 
(Łk 2, 8–14) i pieśń Symeona (Łk 2, 28–35). Oczywiście, 
nie należy tych tekstów uważać za jakieś stenogramowe 
powtórzenie słów autorów owych kantyków. W formie, 
w jakiej znajdują się w Ewangelii, są one już literacką 
konstrukcją Łukasza powstałą w oparciu o wypowiedzi 
ich pierwotnych autorów. Tak więc Magnificat Maryja 
wypowiedziała, a Łukasz zredagował. 

„Pewne miasto”, o którym mówi Ewangelia, to według 
czcigodnej tradycji (od VI w.) Ain Karim leżące w górach 
judzkich, w odległości 7–8 km na zachód od Jerozolimy. 
Wędrówka (podróż na osiołku?) z Nazaretu do Ain Karim 
trwać musiała kilka dni (ok. 130 km). Ekspedycja archeolo-
giczna O. Salera wykazała, że w czasach na przełomie er 
Ain Karim było zamieszkałe. Dziś na tym miejscu (domku 
Elżbiety) znajduje się sanktuarium, na murze zaś tablice 

Wniebowzięcie i koronacja Maryi, Diego de la Cruz, ok. 1497 r.
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majolikowe z tekstem Magnificat w 48 językach (funda-
cja Polaków). Gdy chodzi o gatunek literacki (poprawnie 
należy mówić raczej o gatunkach, a nie – jak to się u nas 
przyjęło – o rodzajach literackich), Magnificat jest przykła-
dem tzw. hymnu litanijnego. Współczesny strukturalizm 
wykrył w hymnie bardzo kunsztowną budowę: m.in. osiem 
dystychów zgrupowanych w trzech częściach. Część I 
(trzy dystychy): miłosierdzie Boga wobec Maryi. Część II 
(też trzy dystychy): miłosierdzie Boga wobec pokornych. 
Część III (dwa dystychy): miłosierdzie względem Izraela. 
Werset: „Oto błogosławić mnie będą wszystkie pokolenia” 
jest – z punktu widzenia literackiego – tzw. parentezą 
(nawiasowym wtrąceniem stwierdzenia niezwiązanego 
składniowo z kontekstem) będącą zapewne późniejszym 
uzupełnieniem odredakcyjnym, w związku z opracowaną 
przez Łukasza (bądź ostatniego redaktora Łukaszowego) 
teologią powszechnego macierzyństwa Maryi.

21 niedziela zwykła – 21 Viii

Czytanie I (Iz 66, 18–21)
We fragmencie dziś czytanym prorok Izajasz wieści 

nawrócenie całego świata do Boga. Bóg jest tym, który 
zgromadzi „wszystkie narody”. Będą one miały dla siebie 
jeden „znak”. Długo uczeni zastanawiali się, co może 
znaczyć to określenie. Hebrajski wyraz „znak” (= 
ot) tu użyty – jak się wydaje, jest równoznaczny z 
jakimś emblematem, sztandarem, godłem – taka 
dziś przeważa opinia. Nie bez podstaw można za-
tem przypuszczać, że chodzi może w tym przypadku 
okrzyż, jako znak rozpoznawczy wszystkich opowia-
dających się za Bogiem Objawienia. 

Powszechny zbawczy uniwersalizm podkreślony 
jest poprzez liczne dane geograficzne obejmujące 
cały ówcześnie znany świat. Na owe krańce świata 
podróżować będą misjonarze, by pozyskać wszyst-
kie narody dla Jahwe. Tarszisz (albo Tarsis, lub Tar-
tessus, bądź Tartessos) – miasto w Hiszpanii nad 
rzeką Guadalkiwir. W literaturze biblijnej był Tar-
szisz synonimem krain najbardziej odległych. Put 
(albo Pul, bądź Puta, lub Punt) oznacza wybrzeże 
afrykańskie, tam gdzie dziś Somali. Meszek – Rosz 
i Tubal (pisownia tych nazw geograficznych jest 
bardzo różna – spotykamy też na przykład formę 
Mosoch) – to krainy rozciągające się na północy, 
w okolicach Morza Czarnego. Tubal u Hetytów 
występuje jako Tipal, u Asyryjczyków jako Tabal, 
u Greków (Herodot) jako Tyberan. W każdym ra-
zie chodzi o tereny dzisiejszej Armenii i dawnych 
republik zakaukaskich ZSRR aż po Krym. Ogólnie 
tymi nazwami: Meszek, Rosz i Tubal określano 
symbolicznie dzikie krainy północy (patrząc – rzecz 
jasna – od Palestyny). 

Wreszcie wspomniana jest nazwa Jawan. Jest to biblij-
na nazwa Hellady, a dokładniej terenów tzw. kolonizacji 
jońskiej rozciągającej się na wybrzeżach azjatyckich 
Morza Śródziemnego. W tekstach Sargona II króla asyryj-
skiego (721–705), tego samego, który podbił Palestynę, 
wspomina się o kraju Jaman (= Jawan), który „leży w po-
środku morza, na zachód od słońca”. Inne dane wskazują, 
że nazwą Jawan obejmowano nie tylko wybrzeża mało-
azjatyckie, ale i Grecję kontynentalną i wszystkie wyspy 
rozsiane na Morzu Egejskim, w szczególności zaś Cypr. 

Podkreślić jednak trzeba, że w czytaniu owe dane 
geograficzne posiadają przede wszystkim znaczenie teo-
logiczne: obrazują powszechny zasięg Bożego zbawienia.

Czytanie II (Hbr 12, 5–7.11–13)
Na tle ciężkiej sytuacji jerozolimskich chrześcijan prze-

żywających na równi z innymi uciemiężenia ze stro-
ny okupacyjnych władz rzymskich autor kreśli ogólne 
uwagi o cierpieniach i doświadczeniach życiowych, jak 
to sugerowała np. myśl grecko-rzymska. Każe w nich 
widzieć nie ślepy los, ale plany Bożej Opatrzności, która 
zawsze kieruje życie, człowieka ku jego rzeczywistemu 
dobru. Nawet i wtedy, gdyby to w danej chwili było 
trudne do pojęcia lub przykre dla tego, który podlega 
doświadczeniom.

Ewangelia (Łk 13, 22–30)
Do powszechności zbawienia nawiązują zebrane przez 

Łukasza różne wypowiedzi Zbawiciela. Rozmaite miejsca 
głoszenia prawdy Bożej podane w pierwszym czytaniu 
i w Ewangelii są określone ogólnie: „ze wschodu i z za-
chodu, z północy i południa”. Chrystus mówi o odrzuceniu 
tych, którzy zbyt dufni byli w swoje wybraństwo oparte 
na więzach etnicznych. Uważali się za pierwszych – jak 
faryzeusze – a innymi pogardzali. Tymczasem w Króle-
stwie Bożym mogą być ostatnimi. Pointa wypowiedzi 
Jezusowej była prawdopodobnie jakimś obiegowym 
przysłowiem palestyńskim. W kontekście Jezusowych 
pouczeń eschatologicznych należy ją rozumieć jako 
przeciwstawienie wybranego narodu poganom, którzy 
ochotnie przyjęli orędzie Zbawiciela.

uroczystość Matki Bożej 
częstochowskiej – 26 Viii

Czytanie I (Prz 8, 22–35)
Dopiero w księgach sapiencjalnych następuje za-

mienne stosowanie terminów: Mądrość (Sofia), Słowo 
(Logos) i Duch (Pneuma) Jahwe. Personifikacja Mądrości 
pozwala autorom nowotestamentalnym (zwłaszcza 
Pawłowi i Janowi) na związanie starotestamentalnej 
nauki o Mądrości z dogmatem chrystologicznym. Księ-
gi sapiencjalne poruszają zagadnienie Mądrości Bo-
żej, przejawiającej się w stworzeniu, a także w historii 
i w dziejach poszczególnych ludzi. Obrazy, określenia 
i słowa, jakie w tych księgach stosowane są do mądrości 
Bożej, odnajdujemy w Nowym Testamencie, zwłaszcza 
w dziełach Jana i Pawła. 

Mądrość Boża – streścić można by naukę mędrców 
hebrajskich – wychodzi do człowieka, pochyla się nad 
nim, wiedzie go do pełnej szczęśliwości i daje człowieko-
wi właściwe rozpoznanie jego zadań w świecie i wobec 
świata. Jest zatem – w myśl dociekań mędrców – naj-
większym skarbem człowieka. Z perspektywy Nowego 
Testamentu widzimy, iż nauka starotestamentalnych 
mędrców o uosobionej Mądrości Bożej była bezpośred-
nim przygotowaniem na przyjęcie Prawdy Wcielenia. 
Stąd w sensie szerszym możemy tekst o Bożej Mądrości 
stosować i do Najświętszej Panny, przez którą przecież 
Mądrość Boża – Druga Osoba Trójcy Przenajświętszej 
zamieszkała wśród nas.

Czytanie II (Ga 4, 4–7)
Najważniejszym stwierdzeniem II czytania jest myśl, 

że do Boga należy zwracać się przez abba. To aramej-
skie zawołanie jest właściwie nieprzetłumaczalne na 
język polski. Rozumieli to doskonale greccy autorzy 
Nowego Testamentu, którzy w wielu miejscach pozo-
stawili oryginalne aramejskie abba w swych tekstach 

(por. np.: Mk 14, 36; Rz 8, 15). Abba było to familiarne 
zawołanie dzieci żydowskich, jakim zwracały się do 
swych rodzonych ojców, wyrażając im całe swoje za-
ufanie, miłość, radość. Najbliższe aramejskiemu abba 
jest nasze „ojczulku”, lub bardziej dorosłe „drogi tato”. 
Przed Chrystusem per „abba” żaden Izraelita nie zwra-
cała się do Jahwe. Jest to tytuł absolutnie oryginalny 
i wyjątkowy, wprowadzony dopiero przez Jezusa, także 
w Modlitwie Pańskiej. Wybitny współczesny uczony tak 
pisze w związku z tym: „Modlitwy żydowskie pierw-
szego Tysiąclecia przed Chrystusem nie dostarczają 
w tym względzie żadnych analogii. Ani w modlitwach 
liturgicznych, ani w całym ogromnym skarbcu modlitw 
starożytnego judaizmu, nie ma ani jednego przykładu 
wezwania, w którym zwracałoby się do Boga słowami 
abba. 

Nazwanie Boga imieniem tak poufałym – jak to przy-
pomina dziś św. Paweł – wskazuje, kim rzeczywiście jest 
On dla nas. Możemy do Boga wołać tak prosto, intymnie 
i bez strachu: abba, czyli «Ojcze bardzo drogi, najlepszy 
i niezawodny Opiekunie, Ty, do którego mamy bezgra-
niczne zaufanie»”. 

Odmawiając nasze codzienne „Ojcze nasz”, pamię-
tajmy, że w oryginalnym pouczeniu Chrystusa zostało 
w tym właśnie miejscu użyte owo wspaniałe, jedyne 
i nadzwyczajne zawołanie – abba. I uświadamiajmy 
sobie ogrom otrzymanego daru.
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Ewangelia (J 2, 1–11)

Jak wiadomo, cała czwarta Ewangelia ma charakter 
bardzo duchowy, głęboko teologiczny, pełna jest me-
tafor i symboli. Chrystus jest w niej ciągle ukazywany 
jako światłość, prawda i życie. 

Mając na uwadze ów głęboko duchowy charakter 
wypowiedzi zawartych w tej Ewangelii, pod tym rów-
nież kątem spojrzeć musimy na scenę w Kanie. Wino, 
zwłaszcza w zapowiedziach prorockich, miało charakter 
symboliczny. Oznaczało wszelką obfitość, dostatek 
i radość. Ta obfitość wina w Kanie również symbolizuje 
bogactwo dóbr mesjańskich. Ewangelista mówi dziś 
– „taki to początek znaków uczynił Jezus”. Czyli Jezus 
zaczął działać odtąd wyraźnie jako Mesjasz. Zaczęły się 
obficie rozlewać wszelkie dobra mesjańskie. Ich istotą 
było ponowne nawiązanie kontaktu człowieka z Bogiem, 
naprawienie zerwanego z Bogiem przymierza, przy-
wrócenie dziecięctwa Bożego. Wszystkie uzdrowienia, 
wszystkie cuda Jezusa były tylko znakiem, rąbkiem tej 
wielkiej duchowej rzeczywistości. 

Uczta w Kanie jest obrazem uczty eschatologicznej, 
uczty w wieczności, gdzie poznamy w pełni wielkość, 
dobroć i mądrość Boga. Ta uczta zaczęła się już w mo-
mencie głoszenia Dobrej Nowiny, ale swoje apogeum 
osiągnie w królestwie Bożym, którego Kościół zaledwie 
jest początkiem.

Mówiąc o życiu wiecznym, o owej uczcie eschatolo-
gicznej, prorocy zawsze podkreślają, że będzie na niej 
obfitość wina. Tym obrazowym językiem pragną oddać 
prawdę, że niczego zbawionym nie będzie brakować, 
będą w pełni szczęśliwi. Jan nawiązuje do tych obrazów, 
a podkreślona przezeń obfitość wina w Kanie ma sym-
bolizować, że realizacja owej pełnej szczęśliwości już się 
zaczęła wraz z wystąpieniem Jezusa.

22 niedziela zwykła – 28 Viii

Czytanie I (Syr 3, 19–21.30–31)
W pięknej poetyckiej rytmicznej formie liturgia dziś 

przedkłada nam spisaną przez mędrca Syracha mądrość. 
Pouczenia dotyczą pokory i pychy. W wypowiedziach 
z łatwością odnaleźć można paralelizm, tak typowy dla 
poezji hebrajskiej, a nadto przeciwstawienie i kontrast: 
raz mówi się o pokorze, raz o pysze. Warto dorzucić, że 
gatunek literacki przypowieści – przysłów reprezento-
wany przez Syracha, był bardzo popularną na Wschodzie 
formą pouczeń dydaktycznych. 

Spotykamy podobne pouczenia również w Babilonii 
i Egipcie. Bardzo często zbliżone są one do siebie tak 
w treści, jak i w formie. W literaturze biblijnej zaś – jeśli 
występują – włączone są w kontekst wiary monote-
istycznej i posiadają religijną motywację. W biblijnych 
księgach sapiencjalnych spotykamy liczne teksty, do 
których paralele znajdujemy na przykład w egipskiej 
Mądrości Amenothepa czy Mądrości Pet-Osirisa. 

Należy być jednak bardzo ostrożnym w dopatrywaniu 
się kopiowania czy prostej zależności pomiędzy Biblią 
i innymi literaturami ościennymi. Nie należy zapominać, 
że adaptacja literacka nie jest zależnością genetyczną, 
te same zaś słowa czy obrazy wyrażać mogą różne idee. 
Innymi słowy: zależność formy nie pociąga za sobą w 
sposób konieczny zależności ideowej. „Nawet używanie 
podobnych słów, gestów czy rytmów nie dowodzi – jak 
pisze wybitny badacz F.J. Dölger – pochodzenia jednej 
kultury od drugiej, tylko istnienia wspólnego dla nich 
źródła w życiu domowym i społecznym. Są tylko zwyczaje, 
które różne kultury, całkiem od siebie niezależne, brały 
z codziennego życia, i z których formowały symbole dla 
całkiem innych treści”. 

Biblia, może mówić, i zdarza się że mówi, o tym sa-
mym co księgi sumeryjskie, babilońskie czy ugaryckie, 
ale mówi w sposób sobie właściwy i jakże odmienny. 
Mówiąc o tym samym, mówi inaczej. Mówi o zbawieniu. 
Całą historię – jak nikt przed nią – interpretuje jako 
działanie zbawcze Jedynego Boga. Gdy więc czytamy 
pouczenia Syracha o pokorze i pysze, pouczenia spoty-
kane i w innych księgach sapiencjalnych starożytnego 
Wschodu, musimy pamiętać o owym zbawczym kontek-
ście mądrości hebrajskiego mędrca. Syrach, choć mówi 
podobnie lub identycznie jak inni mędrcy pozabiblijni, 
mówi jednak inaczej, bowiem pokorę i pychę rozważa 
w kategoriach religijnych i w odniesieniu do ostatecz-
nego zbawienia.

Czytanie II (Hbr 12, 18–19.22–24a)
Naczelną tezą Listu do Hebrajczyków pozostaje twier-

dzenie, że Nowe Przymierze jest wyższe i doskonalsze 
niż Stare. W wykładzie owej tezy autor nieustannie 
posługuje się przeciwstawieniami. We fragmencie dziś 
czytanym przeciwstawia ochrzczonych w imię Jezusa 
ludowi Starego Przymierza. Przeciwstawia też Górę Sy-
jon (na której zawarte zostało Przymierze Nowe, pełne 
i ostateczne; dokonało się ono w Wieczerniku znajdu-
jącym się właśnie na tej górze w pokoju i cichości pod-
czas ostatniej wieczerzy) Górze Synaj (na której wśród 
niezwykłych i przerażających zjawisk przyrody zawarte 
zostało Przymierze Stare).

Ewangelia (Łk 14, 1.7–14)
Pobyt Chrystusa w Perei, za Jordanem, stał się okazją 

(było to już w trzecim roku publicznej działalności) do 
zaproszenia na ucztę Mistrza z Nazaretu przez jednego 
z wybitnych faryzeuszów. Uczestnictwo w świątecznym 
obiedzie szabatowym (zaproszenie było przecież nie-
szczere, chodziło bowiem ciągle o publiczne skompromi-
towanie Nauczyciela) posłużyło Chrystusowi do wygło-
szenia nauki na temat skromności i pokory. Był bowiem 
zwyczaj, że uczonych przemawiających na nabożeństwie 
synagogalnym, a także wybitnych interpretatorów Tory (= 
Prawa) zapraszano na wspólne uczty po odbytej liturgii. 
Rzecz jasna, pojawiała się wtedy sprawa precedencji: 
nie zawsze bowiem było całkiem jasne, komu przyznać 
honorowe miejsce przy stole. 

Podobnie jak w synagodze przy szafie ze świętymi 
zwojami: tu też były miejsca bardziej i mniej ważne. 
Kto był bliżej szafy, był ważniejszy. O te miejsca po-
między lokalnymi faryzeuszami – notablami toczyła 
się zacięta rywalizacja. Przenosiła się ona potem do 
domów prywatnych na uczty następujące po nabo-
żeństwach. Chrystus gani ów brak skromności i pychę 
(tematy pierwszego czytania), kończąc swoją naukę 
obiegowym przysłowiem.

ks. Jerzy Banak

na lekcji religii

Lekcja religii:
– Kochane dzieci, powiedzcie mi. kto wszystko widzi 

i wszystko słyszy? – pyta ksiądz. – Pani Jadzia, nasza 
sąsiadka – odpowiada Kazio. 

* * *
Na lekcji religii katechetka pyta:
– Kaziu, gdzie mieszka Pan Bóg?
– W naszej łazience.
– Co też ty mówisz?! Dlaczego?
– Bo mama co rano tłucze w drzwi łazienki i woła: 

„Boże, jeszcze tam jesteś?!”

* * *
Na lekcji religii ksiądz pyta dzieci:
– Kto z was chce iść do nieba?
Wszystkie dzieci podnoszą ręce, tylko Kazio nie.
– A ty dlaczego nie chcesz? – pyta ksiądz.
– Bo obiecałem tacie, że po lekcjach wrócę do domu.

* * *
Na lekcji religii katecheta opowiada dzieciom o na-

dejściu końca świata:
– W dniu Sądu Ostatecznego runą mury, gwiazdy 

spadną z nieba, a umarli powstaną z grobów…
– Proszę księdza – przerywa Jaś – a czy będziemy 

wtedy mieli wolne?

* * *
Na lekcji religii:
– Kogo rysujesz, Jasiu?
– Pana Boga.
– Przecież nikt nie wie tak naprawdę, jak On wygląda.
– No właśnie! A teraz będą wiedzieli!

* * *
Katechetka postanowiła lekcję religii poświęcić świę-

tym.
– Jaki powinien być człowiek, żeby pójść do Nieba? – 

zadaje pierwsze pytanie.
– Zmarły! – pada pierwsza odpowiedź.
Siostra zaczyna więc inaczej:
– Jakich znacie świętych, kochane dzieci?
– Wincenty Witos!
– No, nie bardzo. Kościół nie ogłosił go świętym. Kto 

jeszcze zna jakiegoś świętego?
– Święty Mikołaj!
– Bardzo dobrze – uśmiechnęła się siostra i dodaje: – 

Myślę, że tego świętego lubią wszystkie nasze dzieci. Za 
co lubicie świętego Mikołaja?

– Bo on wstrzymał Słońce i ruszył Ziemię!
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Z życia paraFii

14.06 – Uroczystość Patrona Miasta 
Włocławka 

14 czerwca obchodziliśmy uroczystość bł. bp. Michała 
Kozala, Patrona Miasta Włocławka. Na uroczystej Mszy 
Świętej pod przewodnictwem księdza biskupa Krzysztofa 
Wętkowskiego zgromadzili się mieszkańcy Włocławka 
wraz z władzami samorządowymi. W czasie Eucharystii 
Ksiądz Biskup udzielił sakramentu bierzmowania mło-
dzieży naszej parafii, osobom dorosłym oraz młodzieży z 
ZSK im. ks. Jana Długosza we Włocławku.

16.06 – Uroczystość Patrona Miasta 
Włocławka 

Eucharystia sprawowana przez ks. bp. Krzysztofa Węt-
kowskiego o godz. 10.00 w bazylice katedralnej, rozpoczęła 
włocławskie obchody Bożego Ciała. Na trasie procesji 
przygotowane zostały cztery ołtarze dla Najświętszego 
Sakramentu, symbolizujące cztery strony świata: przy 
kościele seminaryjnym św. Witalisa, przed klasztorem 
ojców franciszkanów, na ulicy 3 Maja oraz przy kościele 
św. Jana Chrzciciela. Na zakończenie procesji eucharystycz-
nej wierni odśpiewali wspólnie hymn Te Deum, po którym 
bp Wętkowski udzielił błogosławieństwa Najświętszym 
Sakramentem.

01.07 – Zmiany personalne 

Z dniem 1 lipca nastąpiły w naszej parafii zmiany per-
sonalne. Dotychczasowy wikariusz ks. Łukasz Dzikiewicz, 
który przez 3 lata pełnił posługę w naszej wspólnocie 
przeszedł do parafii w Tuliszkowie. Zastąpił go ks. Piotr 
Wolny który przez 4 lata posługiwał w parafii Dobra. Księ-
dzu Łukaszowi dziękujemy za spędzony wśród nas czas, 
za posługę Słowa Bożego i sprawowanie sakramentów 
oraz za kierowanie redakcją naszego pisma parafialnego 
„Ex Cathedra”. Księdzu Piotrowi zaś życzymy owocnej 
posługi w naszej wspólnocie parafialnej.
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15.07 – Skauci Europy

W czasie wakacji w okolicach Jeziora Skrzyneckiego na terenie naszej diecezji przebywali na obozie Skauci Europy 
z Józefowa. Wśród wielu zadań, które mieli wykonać znalazły się odwiedziny parafii katedralnej, dokąd młodzi adepci 
skautingu przybyli na nocleg, pomagali w pracach porządkowych w katedrze, zjedli posiłek oraz uczestniczyli w Eu-
charystii sprawowanej przez księdza proboszcza w schronisku Caritas. W czasie zgrupowania posługę sakramentalną 
w obozie pełnili wikariusze naszej parafii ks. Piotr i ks. Kamil.

17.07 – Złoty jubileusz s. Danieli

17 lipca br. jubileusz 50-lecia profesji zakonnej przeżywała siostra daniela Magdziarz, która od wielu lat posługuje 
w kancelarii parafii katedralnej. Na Mszy Świętej sprawowanej o godz. 12.00 w katedrze wraz z jubilatką zgromadzili 
się Jej bliscy, siostry ze Zgromadzenia Franciszkanek Rodziny Maryi oraz wspólnota Świętego Zygmunta. Jubileusz był 
też dobrą okazją do wyrażenia siostrze Danieli wdzięczności za 28 lat oddanej i pokornej służby w naszej parafii. Po 
Eucharystii wszyscy zaproszeni goście spotkali na wspólnym dziękczynieniu przy stole.

29.07 – Święto Policji

29 lipca br. swoje święto obchodzili policjanci. Na Eu-
charystii sprawowanej pod przewodnictwem księdza 
biskupa Krzysztofa Wętkowskiego w bazylice katedralnej 
zgromadzili się mundurowi i cywilni pracownicy Komendy 
Miejskiej Policji we Włocławku. Okolicznościową homilię 
wygłosił ks. Sebastian Osiński, kapelan Komendy Miejskiej 
Policji we Włocławku. Po Eucharystii i podziękowaniach 
Komendanta Miejskiego odbył się uroczysty apel pod-
czas którego wręczono odznaczenia i awansy na wyższe 
stopnie służbowe.

06.08 – Wyjście 34. pieszej 
pilegrzymki włocławskiej

W dniu 6 sierpnia w Święto Przemienienia Pańskiego 
pod hasłem „Posłani w pokoju Chrystusa” wyruszyła na 
Jasną Górę 34. piesza pielgrzymka włocławska. Mszy 
Świętej sprawowanej o godz. 6.00 w bazylice katedralnej 
przewodniczył biskup włocławski Krzysztof Wętkowski. 
Tegoroczna pielgrzymka ma dla naszej diecezji wymiar 
szczególny. Wpisuje się bowiem ona w czas nowenny 
poprzedzającej Peregrynację kopii Ikony Jasnogórskiej, 
która rozpocznie się w parafiach naszej diecezji już w przy-
szłym roku.
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sierpieŃ
04. – Wspomnienie św. Jana Marii Vianneya, 

patrona proboszczów
06. – Święto Przemienienia Pańskiego, wyjście 

34. pieszej pielgrzymki włocławskiej
07. – rozpoczęcie nowenny przed nawiedzeniem 

Matki Bożej w diecezji włocławskiej w Ikonie 
Jasnogórskiej

09. – Święto św. Teresy Benedykty od Krzyża 
10. – Święto św. Wawrzyńca, diakona i męczennika
15. – Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej 

Maryi Panny, odpust katedralny
16. – wyjazd ministrantów do Białki Tatrzańskiej 
24. – Święto św. Bartłomieja Apostoła 
26. – Uroczystość Najświętszej Maryi Panny 

Częstochowskiej
29. – Wspomnienie Męczeństwa św. Jana 

Chrzciciela

07.08 – Rozpoczęcie nowenny przed 
nawiedzieniem Ikony Jasnogórskiej

7 sierpnia br., w pierwszą niedzielę miesiąca, rozpoczęła 
się w naszej diecezji nowenna przygotowująca do obcho-
dów nawiedzenia kopii Ikony Matki Bożej Częstochowskiej, 
która rozpocznie się w przyszłym roku. Pierwszy dzień 
nowenny przeżywany był pod hasłem „Matka ucząca 
przebaczenia”. Innym ważnym znakiem towarzyszącym 
nowennie była postać i dzieło świętego Maksymiliana 
Marii Kolbego oraz związane z nim sanktuarium w Zduń-
skiej Woli.
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Przez Matkę do Syna
900 lat diecezji WłocłaWSkiej

nowenna przed nawiedzeniem Matki Bożej
w ikonie jasnogórskiej w diecezji Włocławskiej

Jubileusz 900-lecia istnienia Diecezji Włocławskiej 
i Nawiedzenie Matki Bożej w znaku kopii Ikony Jasno-
górskiej

7 sierpnia 2022 r. – rozpoczęcie diecezjalnej Nowenny.
22 października 2022 r. – diecezjalna pielgrzymka na 

Jasną Górę.
22 kwietnia 2023 r. – inauguracja obchodów Jubile-

uszu 900-lecie Diecezji Włocławskiej i rozpoczęcie Na-
wiedzenia Matki Bożej w Ikonie Jasnogórskiej w diecezji 
(bazylika Wniebowzięcia NMP w Zduńskiej Woli).

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

Zmarli:
† Krystyna Matuszyńska
† Maria Dorsz

† Jan Kaszubski
† Grzegorz Wasilewski

† Przemysław Kolasiński
† Róża Świeczkowska

† Jadwiga Szczepańczyk

Papieska intencja 
modlitwy na sierpień 2022

Za małych i średnich 
przedsiębiorców

Módlmy się, aby mali i średni przedsię-
biorcy, poważnie dotknięci kryzysem 
gospodarczym i społecznym, znaleźli 
środki niezbędne do kontynuowania 

swojej działalności w służbie społecz-
ności, w których żyją.

ochrzczeni:

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

• Antoni Stańczak
• Oliwier Karpiński
• Stanisław Marciniak

• Tomasz Kwiliński
• Helena Dura

• Gabriela Witwicka

nowożeńcy:
• Ludwika i Austin Aleksander
• Angelika i Rafał

• Agata i Łukasz
• Marta i Dominik

• Kaudia i Kamil
• Martyna i Mikołaj

 • Emma i Adrian
 • Małgorzata i Mateusz
• Emilia i Igor
• Anita i Tomasz
• Joanna i Kari Nico
• Adrianna i Adrian
• Patrycja i Patryk
• Justyna i Kacper
• Izabela i Aleksander
• Justyna i Alan

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

• Antoni Głuszkowski
• Antoni Olszewski.
• Dawid Sadowski
• Franciszek Niedziałkow-

ski
• Lilianna Żywczyńska
• Bruno Terpiński
• Kordian Marcinkowski
• Elena Sapała
• Julia Kowalska
• Maksymilian Stankie-

wicz

• Julia Redmerska
• Helena Redmerska
• Olivia Wasielak
• Adam Głowacki
• Franciszek Wasiak
• Kuba Wolski
• Zuzanna Kubera
• Antoni Mackiewicz
• Kazimierz Sobociński
• Leon Dwórznik
• Bruno Seroczyński
• Gabriela Szatkowska

W imieniu swoim i najbliższej rodziny 
składam wyrazy wdzięczności i uznania 
wszystkim którzy towarzyszyli nam w chwi-
li ciężkiej choroby i śmierci naszej (mojej) 
mamy śp. Jadwigi Krygier.

Za modlitwę, zamówione Msze Święte, 
słowa wsparcia oraz udział w uroczysto-
ściach pogrzebowych wszystkim parafia-
nom parafii katedralnej składam serdeczne 
Bóg zapłać.

ks. prał. Michał Krygier
proboszcz
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życie sakraMentalne
sakraMent cHrZtu św.
udzielany uroczyście w pierwszą i trzecią niedzielę miesiąca 
na Mszy św. o godz. 12.00. W innym terminie po uzgodnieniu 
w kancelarii

sakraMent pokuty
codziennie wieczorem przed Mszą św.

sakraMent MałżeŃstwa 
zgłoszenie w kancelarii parafii trzy miesiące przed planowanym 
terminem. Konferencje przedmałżeńskie odbywają się w Centrum 
Służby Rodzinie, ul. Reymonta 11/13, tel. 518 014 526

W ramach codziennej adoracji Najświętszego Sakramentu 
zapraszamy na nabożeństwa o godzinie 17.30:
 Poniedziałek: nabożeństwo do św. Józefa
 Wtorek: nabożeństwo do bł. bp. Michała Kozala, patrona 

Włocławka
 Środa: Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy
 Czwartek: Modlitwa o powołania kapłańskie 

za wstawiennictwem św. Jana Pawła II
 Piątek: Nabożeństwo do Bożego Miłosierdzia

Msze św. w niedziele i święta: godz. 7.00, 8.30, 10.00, 12.00 
(z udziałem dzieci i młodzieży), 18.00

Msze św. w dni powszednie: godz. 18.00

Pozostałe informacje:
 Kancelaria parafialna czynna od poniedziałku do piątku, godz. 

16.00–17.00 (w niedziele, święta i uroczystości kancelaria 
nieczynna)

 Możliwość skorzystania z sakramentu pokuty i pojednania 
codziennie przed Mszą świętą wieczorną, a w pierwszy 
piątek miesiąca od godz. 17.30; 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

Odpust 
w parafii 

katedralnej 
15 sierpnia 

(poniedziałek) 
godz. 12.00

Serdecznie 
zapraSzamy
Msze święte 15 sierpnia:
8.00, 10.00, 12.00 (suma odpustowa), 18.00

soBota
Msza święta 
o godz. 8.00 

pierwsZa soBota 
Miesiąca 
Msza święta 

z nabożeństwem 
różańcowym 
godz. 9.00

serdecZnie 
ZaprasZaMy!


