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z naUczania kościoła

homilia
papieża Franciszka
Beatyfikacja sł. Bożego jana pawła i

watykan, pl. św. piotra 4 iX 2022 r.

Jezus jest w drodze do Jerozolimy i dzisiejsza Ewange-
lia mówi, że „wielkie tłumy szły z Jezusem” (Łk 14, 25). 
Iść z Nim oznacza pójść za Nim, czyli stać się uczniem. 
A jednak do tych osób Pan kieruje mowę nieatrakcyjna 
i bardzo wymagającą: nie może być Jego uczniem ten, 
kto nie kocha Go bardziej niż swoich bliskich, kto nie 
dźwiga Jego krzyża, kto nie odrywa się od dóbr ziemskich 
(por. w. 26–27.33). Dlaczego Jezus kieruje takie słowa do 
tłumu? Jakie jest znaczenie Jego napomnień? Spróbujmy 
odpowiedzieć na te pytania.

Przede wszystkim widzimy wielkie tłumy, wielu ludzi, 
idących za Jezusem. Możemy sobie wyobrazić, że wielu 
było zafascynowanych Jego słowami i zdumionych Jego 
czynami; a zatem widzieli w Nim nadzieję dla swo-
jej przyszłości. Co zrobiłby każdy ówczesny nauczyciel, 
albo – możemy jeszcze zapytać – co zrobiłby przebiegły 
przywódca, widząc, że jego słowa i charyzma przycią-
gają tłumy i zwiększają dla niego uznanie? Tak dzieje 
się również dzisiaj: zwłaszcza w czasach kryzysu oso-
bistego i społecznego, kiedy jesteśmy bardziej narażeni 
na uczucia gniewu lub jesteśmy przerażeni czymś, co 
zagraża naszej przyszłości, stajemy się bardziej bezradni. 
W ten sposób na fali emocji powierzamy się tym, któ-

rzy ze zręcznością i sprytem wiedzą, jak posłużyć się tą 
sytuacją, wykorzystując lęki społeczeństwa i obiecując, 
że są „zbawcą”, który rozwiąże problemy, podczas gdy 
w istocie chcą zwiększyć swój wskaźnik popularności, 
swoją władzę, wywierane wrażenie, własną zdolność 
trzymania wszystkiego w garści.

Ewangelia mówi nam, że Jezus tak nie czyni. Styl Boga 
jest odmienny. Ważne jest zrozumienie stylu Boga, jak 
Bóg działa, Bóg działa zgodnie z pewnym stylem. Styl 
Boga jest odmienny od tych ludzi, bo On nie instrumen-
talizuje naszych potrzeb, nigdy nie wykorzystuje naszych 
słabości, aby powiększyć siebie. Tego, który nie chce nas 
uwieść podstępem i nie chce rozdawać tanich radości, 
nie interesują tłumy jak ocean. Nie uprawia kultu liczb, 
nie szuka aprobaty, nie jest bałwochwalcą osobistego 
sukcesu. Wręcz przeciwnie, zdaje się martwić, gdy ludzie 
podążają za Nim z euforią i łatwym entuzjazmem. Za-
miast więc dać się pociągnąć powabowi popularności, 
bowiem popularność fascynuje. Zamiast dać się pocią-
gnąć powabowi popularności domaga się od wszystkich, 
by starannie rozeznali powody, dla których za nim idą, 
i konsekwencje, jakie to za sobą pociąga. Istotnie, wielu 
z tego tłumu mogło pójść za Jezusem, ponieważ mieli 
nadzieję, że będzie On przywódcą, który wybawi ich od 
ich nieprzyjaciół tym, który zdobędzie władzę i podzieli 
się nią z nimi, lub tym, który dokonując cudów, rozwiąże 
problemy głodu i chorób. Można iść za Panem z różnych 
powodów, a niektóre z nich, musimy to przyznać, są 
światowe: za doskonałymi pozorami religijnymi można 
ukryć zwykłe zaspokajanie swoich potrzeb, dążenie do 
osobistego prestiżu, pragnienie odgrywania znaczącej 
roli, kontrolowania spraw, żądzę zajmowania miejsc 
i uzyskiwania przywilejów, dążenie do zdobycia uznania 
i jeszcze inne. To dzieje się dzisiaj pośród chrześcijan. Ale 
nie jest to styl Jezusa. I nie może to być styl ucznia i Ko-
ścioła. Jeżeli ktoś idzie za Jezusem, troszcząc się korzyści 
osobiste, pomylił drogę.

Pan domaga się innej postawy. Pójście za Nim nie 
oznacza wejścia na jakiś dwór czy udziału w orszaku 
triumfalnym, nie oznacza też otrzymania ubezpiecze-
nia na życie. Przeciwnie, oznacza również „dźwiganie 
swego krzyża” (Łk 14, 27): tak jak On, brać na siebie 
ciężary własne i ciężary innych osób, czynić z życia dar, 
a nie własność, przeżywać je naśladując hojną i miło-
sierną miłość, jaką On żywi wobec nas. Są to wybory, 
które angażują całość istnienia; dlatego Jezus chce, aby 
uczeń nie przedkładał niczego ponad tę miłość, nawet 
najdroższych uczuć i największych dóbr.

Ale żeby to uczynić, musimy patrzeć na Niego bardziej 
niż na siebie, uczyć się miłości, czerpać ją od Ukrzy-
żowanego. Tam widzimy tę miłość, która daje siebie 
aż do końca, bez miary i bez granic. Miarą miłości jest 
miłowanie bez miary. My sami – mówił papież Luciani – 
„jesteśmy przedmiotem nieprzemijającej miłości Boga” 
(Anioł Pański, 10 IX 1978). Nieprzemijającej: nigdy nie 

gaśnie w naszym życiu, jaśnieje nad nami i rozświetla 
nawet najciemniejsze noce. Zatem  patrząc na Krucyfiks, 
jesteśmy wezwani do życia tą miłością: do oczyszczenia 
się z naszych wypaczonych wyobrażeń o Bogu i naszych 
zamknięć, do miłowania Jego i innych ludzi w Kościele 
i w społeczeństwie, nawet tych, którzy nie myślą tak jak 
my, nawet naszych nieprzyjaciół.

Miłować, nawet jeśli jego ceną jest ofiara, milczenie, 
niezrozumienie, samotność, trudności i prześladowa-
nia. Tak miłować, nawet za tę cenę, bo – często mawiał 
błogosławiony Jan Paweł I – jeśli chce się ucałować 
ukrzyżowanego Jezusa, „nie można nie pochylić się nad 
krzyżem i pozwolić, by ukłuł cię jakiś cierń z korony, która 
jest na głowie Pana” (Audiencja generalna, 27 IX 1978). 
Miłość aż do końca, ze wszystkimi jej cierniami: nie rzeczy 
robione połowicznie, dostosowywanie się, czy spokojne 
życie. Jeśli nie stawiamy sobie wzniosłych celów, jeśli 
nie podejmujemy ryzyka, jeśli zadowalamy się wiarą 
rozwodnioną, jesteśmy – mówi Jezus – jak ci, którzy 
chcą zbudować wieżę, ale nie obliczają dobrze środków 
potrzebnych do tego celu; „kładą fundamenty”, ale potem 
„nie zdołają wykończyć” dzieła (w. 29). Jeśli z obawy przed 
utratą siebie rezygnujemy z dawania siebie, zostawiamy 
rzeczy niedokończone: relacje, dzieło, powierzone nam 
obowiązki, marzenia, a nawet wiarę. I tak w końcu żyjemy 
połowicznie – a jakże wielu ludzi żyje połowicznie, także 
i my!. Wiele razy jesteśmy kuszeni, by żyć połowicznie, 
żyć nigdy nie stawiają decydującego kroku – to oznacza 
życie połowiczne – nigdy nie startujemy, nigdy nie ryzyku-
jemy dla dobra, nigdy nie poświęcamy się naprawdę dla 
innych. Jezus tego od nas żąda: żyj Ewangelią i przeżywaj 
życie, nie połowicznie, ale aż do końca. Żyj Ewangelią, 
przeżywaj życie, bez kompromisów.

Bracia, siostry, tak żył nowy błogosławiony: w rado-
ści Ewangelii, bez kompromisów, miłując aż do końca. 
Uosabiał ubóstwo ucznia, które polega nie tylko na ode-
rwaniu się od dóbr materialnych, ale przede wszyst-
kim na przezwyciężeniu pokusy postawienia siebie w 

centrum lub szukania własnej chwały. Przeciwnie, za 
przykładem Jezusa był pasterzem cichym i pokornym. 
Uważał siebie za pył, na którym Bóg raczył napisać (por. 
A. Luciani/Giovanni Paul I, Opera omnia, Padova 1988, 
t. II, 11). Dlatego powiedział: „Pan tak bardzo polecił: 
bądźcie pokorni. Nawet jeśli dokonałeś wielkich rzeczy, 
powiedz: sługami nieużytecznymi jesteśmy” (Audiencja 
generalna, 6 IX 1978).

A papież Luciani uśmiechem potrafił przekazywać do-
broć Pana. Piękny jest Kościół o obliczu radosnym, obliczu 
pogodnym, obliczu uśmiechniętym, który nigdy nie zamy-
ka drzwi, który nie czyni serc cierpkimi, który nie narzeka, 
i nie żywi urazy, który nie jest rozgniewany, Kością, który nie 
jest rozgniewany i niecierpliwy, który nie jawi się ponury, 
który nie cierpi na nostalgię za przeszłością, popadając we 
wstecznictwo. Módlmy się o to do naszego ojca i brata, 
prośmy, aby nam wyjednał „uśmiech duszy”, ów jaśniejący, 
który nie okłamuje: uśmiech duszy; prośmy jego słowami 
o to, o co sam prosił. I mawiał tak: „Panie, weź mnie takim, 
jakim jestem, z moimi wadami, z moimi ułomnościami, 
ale uczyń mnie takim, jakim chcesz” (Audiencja generalna, 
13 września 1978). Amen.
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kościół i świat

XXii dzień papieski
– 16 października 2022

rozwiązanie quizu religijnego
Drodzy Czytelnicy! Zwyciężczynią quizu jest p. Irena Szabelska, która otrzymuje nagrodę. Gratulujemy 

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

Odpowiedzi quizu religijnego: 1. a) 2; 2. a) ekskomunika; 3. c) 7; 4. b) nie; 5. c) Izaak; 6. b) nie; 7. c) fio-
letowe; 8. b)  św. Jan; 9. a) Księdze Rodzaju; 10. b) 6; 11. b) przechowywania Najświętszego Sakramentu; 
12. c) Jerozolimę; 13. c) 7; 14. c) 5; 15. b) tydzień przed Wielkanocą; 16. c) Jan; 17. c) żyjący w konkubinacie.

XXII Dzień Papieski obchodzony będzie w Polsce i śro-
dowiskach polonijnych na całym świecie 16 października 
2022 pod hasłem „Blask Prawdy” (Veritatis Splendor). 

Są to pierwsze słowa i zarazem tytuł dziesiątej ency-
kliki papieża Jana Pawła II ogłoszonej 6 sierpnia 1993 r. 
Głównym przesłaniem wspomnianego dokumentu jest 
przypomnienie nauczania moralnego Kościoła w sytu-
acji kultury, która gubi i relatywizuje wartość ludzkiego 
sumienia, wielkiego daru Boga dla człowieka. Oddalając 
się od Boga i poszukując złudnej wolności poza samą 
prawdą, człowiek gubi sens i właściwą perspektywę 
swojego życia. 

Upamiętnienie pontyfikatu Papieża Polaka, do którego 
została powołana Fundacja „Dzieło Nowego Tysiąclecia”, 
dokonuje się poprzez organizowanie corocznego Dnia Pa-
pieskiego. Stanowi on okazję do ponownego odczytania 
papieskiego nauczania. Zadanie to jest niezwykle waż-
ne szczególnie po kanonizacji Ojca Świętego. Obchody 
Dnia Papieskiego ukazują osobę i dzieło św. Jana Pawła 
II młodemu pokoleniu, które nie miało już możliwości 
osobistego spotkania Świętego Papieża Polaka. Dzień 
Papieski obchodzony jest każdego roku, w niedzielę po-
przedzającą wybór Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową.

Jednym z najważniejszych działań Fundacji jest pro-
wadzony od samego początku jej istnienia program sty-
pendialny. Stypendia przyznawane są zdolnej młodzieży 
pochodzącej z niezamożnych rodzin z małych miast 
i terenów wiejskich w oparciu o zatwierdzony przez 
Zarząd Fundacji Regulamin przyznawania stypendiów 
edukacyjnych Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia”. 

Fundacja rozpoczynała swoją działalność, przyznając 
stypendia 500 osobom. Dziś, dzięki hojności Polaków, 
program obejmuje prawie 2000 młodych ludzi z całej 
Polski, co jest możliwe tylko dzięki ofiarności i dobrej 
woli społeczeństwa.

Osoby i instytucje, które w sposób szczególny przy-
czyniają się do promocji nauczania św. Jana Pawła II 
lub poprzez swoje działania realizują wezwanie Papieża 
Polaka do obrony godności człowieka, mają szansę zdo-
być najważniejszą nagrodę Kościoła katolickiego w Pol-
sce – Nagrodę TOTUS TUUS. Fundacja „Dzieło Nowego 
Tysiąclecia” przyznaje nagrody od 2000 roku.

niedziela misyjna
W tym roku 23 października już po raz 90. Kościół katolicki obchodzić będzie Światową Niedzielę Misyjną. Z tej 

okazji w tym dniu we wszystkich świątyniach tradycyjnie już będą zbierane pieniądze na pomoc dla ok. 1200 naj-
biedniejszych diecezji na świecie. Pomysłodawca tego przedsięwzięcia był w 1926 roku Pius XI, wyznaczając na 
ten dzień przedostatnią niedzielę października. Jest to największa akcja solidarności na świecie – poinformowały 
Papieskie Dzieła Misyjne (PDM), odpowiedzialne za organizację tego wydarzenia.

Spośród ponad 3 tys. katolickich 
jednostek terytorialnych na świe-
cie (diecezje, prałatury terytorial-
ne, wikariaty, prefektury i admini-
stratury apostolskie i inne) ponad 
1200 znajduje się w najbiedniej-
szych krajach świata, zapewniając 
miejscowym Kościołom „minimum 
istnienia”, najniezbędniejsze za-
opatrzenie życiowe. Zbiórka w Nie-
dzielę Misyjną umożliwia pracę 
duszpasterską i socjalną Kościoła 
na tych terenach oraz pomaga 
wcielać w życie różne projekty 
społeczne jak budowa kościołów, 
ośrodków zdrowia czy kształcenie 
seminarzystów i katechistów.

Przyjmowanie zgłoszeń i zapo-
trzebowań z obszarów misyjnych oraz przedstawianie 
propozycji do rozdzielania środków zebranych w Dniu 
Misyjnym należy do kompetencji Papieskiego Dzieła 
Rozkrzewiania Wiary; następnie na swym dorocznym 
spotkaniu (zwykle w Watykanie) ok. 150 krajowych dy-
rektorów PDM opracowuje klucz, według którego będą 
dzielone te pieniądze. Ta sprawdzona praktyka gwaran-
tuje, że pomoc finansową otrzymają także te diecezje 
i parafie, które nie mają żadnego wsparcia. A ponieważ 
w Światową Niedzielę Misyjną modlitwy i zbieranie 
ofiar odbywa się we wszystkich diecezjach i parafiach, 
nawet najuboższych, każdy człowiek dobrej woli może 
włączyć się w tym dniu w tę największą na świecie akcję 
solidarności.

W Polsce Niedziela Misyjna otwiera Tydzień Misyjny. 
W tym roku w czwartek w ramach tego Tygodnia od-
będzie się Ogólnopolski Dzień Modlitw o beatyfikację 
Pauliny Jaricot (1799–1862, założycielki Żywego Różańca 
i Dzieła Rozkrzewiania Wiary), o rozwój misji i dzieła Ży-
wego Różańca. PDM w Polsce prowadzą kilka stałych ak-
cji: AdoMiS – Adopcja Misyjnych Seminarzystów; Misyjny 
Bukiet – zamieniamy kwiaty przynoszone na uroczystości 
na dar modlitwy i równowartość pieniężną, przekazywa-
ną na utrzymanie kleryków w krajach misyjnych; Misyjne 
Apostolstwo Chorych – opieka duchowa, pierwsze piątki 
miesiąca za misjonarzy oraz cierpienie ofiarowane Bogu 
w intencji misji; Żywy Różaniec dla Misji – duchowe 

wsparcie oraz pomoc w wybudowaniu kaplicy w Naung 
Kan w diecezji Kyaingtong, Myanmar (Birma), których to 
zadań podjęła się wspólnota różańcowa z Polski za po-
średnictwem PDRW; Młodzieżowy Wolontariat Misyjny 
PDRW – program dla młodzieżowych wspólnot szkolnych 
i parafialnych, dzięki któremu młodzi ludzie formują się 
w duchu misyjnym; Kolędnicy Misyjni – akcja bożona-
rodzeniowego kolędowania dzieci, które odwiedzając 
rodziny, głoszą radość Ewangelii oraz zbierają ofiary dla 
swoich rówieśników w krajach misyjnych (w tym roku 
wspieramy dzieci w Tajlandii).

PDRW w Polsce przekazały w ub.r. na pomoc dla Ko-
ścioła misyjnego ponad 1 mln dolarów. W 97 krajach 
świata pracuje obecnie 2007 misjonarzy z Polski; naj-
więcej w Afryce i na Madagaskarze – 810, następnie 
w Ameryce Łacińskiej i na Karaibach – 784, w Azji – 327, 
w Oceanii – 67 oraz w Ameryce Północnej – 19. Najwięcej 
polskich misjonarzy pracuje w duszpasterstwie jako ka-
płani, udzielając sakramentów św. i katechizując, a także 
w szpitalach, szkołach, przytułkach. Część z nich udziela 
się również jako wykładowcy, ojcowie duchowni, ekono-
mowie lub zakładając nowe misje tam, gdzie Ewangelia 
i struktury Kościoła jeszcze nie dotarły.

Na całym świecie na terytoriach misyjnych pracuje: 
32 435 kapłanów diecezjalnych, 11 242 kapłanów za-
konnych, 8374 braci zakonnych i 62 524 siostry zakonne.

Źródło: www.misje.pl
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apostołka Bożego miłosierdzia
Kult Miłosierdzia Bożego szczególnie rozszerzył się  w czasach powojennych i ogarnął wiele krajów, a powodem 

tego były objawienia jakie miała wielka apostołka Miłosierdzia Bożego, św. siostra Faustyna Kowalska.

Urodziła się 25 VIII 1905 r. we wsi Głogowiec, dawnym 
powiecie tureckim, w diecezji włocławskiej, w wielodziet-
nej rodzinie. Na chrzcie otrzymała imię Helena.

Mając 16 lat podjęła pracę jako po-
moc domowa w Aleksandrowie koło 
Łodzi i już wówczas usłyszała głos 
Chrystusa: „Pójdź za mną”. Pracowała 
jednak, by wspomóc rodzinę finanso-
wo. Już wówczas myślała o wstąpieniu 
do klasztoru i z tym postanowieniem 
wróciła do domu. Rodzice jednak nie 
wyrazili zgody, więc Helena wróciła 
do Łodzi i tam pracowała jako służąca 
w kilku miejscach.

W 1924 r. Helena wbrew woli rodzi-
ców udała się do Warszawy i zapukała 
do furty klasztoru Sióstr Matki Bożej 
Miłosierdzia. Przełożona obiecała przy-
jąć ją do klasztoru, ale za rok, gdy ten 
zamiar jeszcze się bardziej rozwinie 
i ugruntuje w jej duszy.

W dniu 1 sierpnia 1925 r. Helena 
została postulantką. Wykonywała 
różnego rodzaju prace: była kuchar-
ką, ogrodniczką i furtianką. Po roku 
znalazła się w nowicjacie w Krakowie-
-Łagiewnikach.

Dnia 30 kwietnia 1926 r. odbyły się 
jej obłóczyny i od tej chwili rozpoczął 
się dla Heleny nowy etap życia zakon-
nego, jako siostry Marii Faustyny, bo 
takie imię zakonne przyjęła. Śluby wie-
czyste złożyła w dniu 1 maja 1933 r., 
po czym opuściła Kraków, udając się 
do Wilna.

Wcześniej jednak, w roku 1931, gdy 
przebywała w Płocku, ukazał się jej Chrystus, o czym 
później napisała w swoim Dzienniczku: „Ujrzałam Pana 
Jezusa ubranego w szatę białą. Jedna ręka wzniesiona do 
błogosławieństwa, a druga dotykała szaty na piersiach. 
Z uchylenia szaty na piersiach wychodziły dwa wielkie 
promienie, jeden czerwony, a drugi biały. W milczeniu 
wpatrywałam się w Pana, dusza moja była przejęta 
bojaźnią, ale i radością wielką. Po chwili powiedział mi 
Jezus: Wymaluj obraz według rysunku, który widzisz, 
z podpisem: «Jezu, ufam Tobie»” (n. 47).

Gdy s. Faustyna przebywała w Wilnie opowiedziała 
swemu o tym spowiednikowi ks. Michałowi Sopoćce. 

Ten zamówił obraz u artysty malarza Eugeniusza Kazi-
mierowskiego. Kiedy jednak dzieło zobaczyła s. Faustyna, 
podobno rozpłakała się, bowiem Chrystus nie był tak 

piękny, jakim Go widziała.
Obraz przedstawiający Miłosier-

dzie Boga wobec człowieka jest 
zarazem znakiem przypominają-
cym ewangeliczne wezwanie do 
czynienia miłości bliźniego. Tak 
więc kult obrazu Jezusa Miłosier-
nego polega na ufnej modlitwie 
połączonej z uczynkami miło-
sierdzia wobec bliźnich Do tak 
rozumianej czci obrazu Pan Jezus 
przywiązał szczególne obietnice. 
Dusza, która czcić będzie ten ob-
raz nie zginie (Dz, n. 48). Podaję 
ludziom naczynie, z którym mogą 
przychodzić po łaski do źródła 
Miłosierdzia. Tym naczyniem jest 
ten obraz z podpisem: „Jezu, ufam 
Tobie” (Dz, n. 327). Przez obraz ten 
udzielać będę wiele łask dla dusz 
(Dz, n. 570). Pragnę, aby ten obraz 
czczono najpierw w kaplicy waszej 
i na całym świecie (Dz, n. 47).

Objawienia i doznania mistycz-
ne s. Faustyny wzbudzały jednak 
nieufność siostry przełożonej i po-
zostałych sióstr. Z powodu tego 
niezrozumienia s. Faustyna bardzo 
cierpiała. Chciała bowiem szerzyć 
kult Miłosiernego Pana i pozyskać 
dla Niego swoje najbliższe otocze-
nie. Niepokój i duchowe cierpienia 
ustąpiły po spowiedzi u ks. Michała 

Sopoćki, który zrozumiał jej rozterki i zalecił, by pilnie 
opisywała swoje widzenia i notowała słowa Chrystusa. 
Tak powstał słynny dziś Dzienniczek. Zawarty w sze-
ściu zeszytach kratkowanych lub liniowanych, zapisa-
nych obustronnie. Dzienniczek nie jest spisany według 
z góry przewidzianego planu. Sam niestylizowany tekst 
wskazuje na ogromną prostotę Autorki. Uczuciowa, ale 
utrzymująca się w karbach woli, niewykształcona, ale 
roztropna i odznaczająca się zdrowym sądem o rzeczach, 
przeżywająca trudności, a nieulegająca depresji czy zde-
nerwowaniu w niepowodzeniach. Poddana woli Bożej 
i pełna zaufania do Miłosierdzia Bożego.

Dzięki lekturze Dzienniczka możemy poznać duchową 
sylwetkę s. Faustyny, jej zdolność przenikania myśli i prze-
żyć innych osób. Została hojnie obdarzona charyzma-
tami, wielokrotnie przewidywała przyszłe wydarzenia, 
obcowała z duszami czyśćcowymi, była uwolniona od 
pokus przeciwko czystości, przeżywała ekstazy mistyczne 
i potrafiła wypraszać łaskę ufności ludziom konającym. 
Nosiła niezwykle rzadkie, stygmaty wewnętrzne Ran 
Zbawiciela i była uzdolniona do cierpienia zastępczego .

Z pokorną Sekretarką swych 
tajemnic Pan Jezus rozmawia 
bardzo często, wypowiadając 
swoje żądania. Ukazywał się 
w różnych postaciach, odkry-
wał boleść Męki – biczowa-
nia, korony cierniowej, krzy-
ża. Pragnął współcierpienia: 
obciążał mrokiem rozpaczy, 
oschłości, poczuciem abso-
lutnego opuszczenia i darem-
ności działania. Doświadczał 
dojmującym bólem fizycznym 
niewidocznych na zewnątrz 
stygmatów, powolnym ga-
śnięciem z powodu nieule-
czalnej choroby płuc i całko-
witym wyniszczeniem.

Tymczasem s. Faustyna mo-
dliła się, adorowała, wynagra-
dzała, największą siłę czerpiąc 
z Eucharystii. Zbawiciel ob-
darzył ją łaskami, umacnia, 
niejeden raz powtarzając „Ja 
jestem zawsze z tobą”.

Mająca świadomość nie-
dalekiej wojny i tragicznej 
przyszłości naszego narodu, 
s. Faustyna pisała: „Ojczyzno 
moja kochana, Polsko, o gdybyś wiedziała, ile ofiar i mo-
dłów za Ciebie do Boga zanoszę…”.

W styczniu 1938 r. notowała: „Widziałam gniew Boży 
ciążący nad Polską. I teraz widzę, że jeśliby Bóg dotknął 
kraj nasz największymi karami, to byłoby to jeszcze Jego 
wielkie miłosierdzie, bo by nas mógł ukarać wiecznym 
zniszczeniem za tak wielkie występki”.

Kilka miesięcy przed śmiercią usłyszała słowa Chrystu-
sa: „Polskę szczególnie umiłowałem, a jeżeli posłuszna 
będzie woli Mojej, wywyższę ją w potędze i świętości. 
Z niej wyjdzie iskra, która przygotuje świat na ostateczne 
przyjście Moje” (Dz, n. 1732).

Chrystus wyjawił także s. Faustynie, że dusze, które 
szerzą cześć Jego Miłosierdzia są osłaniane przez całe 
doczesne życie, a w godzinie śmierci zbawione. Cały 
Dzienniczek nasycony jest przesłaniami Chrystusa. Nie 
jest możliwe, aby te wielkie, nowatorskie i trudne prawdy 

teologiczne mogły pochodzić od skromnej zakonnicy, 
której poziom intelektualny nie byłby w stanie ich wy-
tworzyć, ogarnąć i ujawnić.

Siostra Faustyna, naznaczona stygmatem cierpienia, 
kilka miesięcy spędziła w szpitalu w Prądniku Białym 
k. Krakowa. W dniu 17 IX 1938 r. na własne życzenie wróciła 
do zgromadzenia łagiewnickiego, gdzie 5 października 
zmarła o godz. 22.45 w wieku 33 lat. Została pochowana 
we wspólnym grobowcu na cmentarzu zakonnym.

Wraz z rozwijającym się 
kultem Bożego Miłosierdzia 
trwał kult s. Faustyny, a w 1968 
r. został otwarty jej proces be-
atyfikacyjny. Beatyfikował ją w 
Rzymie 18 IV 1993 r., a kano-
nizował 30 IV 2000 r. papież 
Jan Paweł II.

W Płocku w 1931 r. Pan 
Jezus powiedział do s. Fau-
styny: „Pragnę, aby pierw-
sza niedziela po Wielkanocy 
była świętem Miłosierdzia” 
(Dz, n. 299). Do tego żądania 
powracał Chrystus aż 14 razy.

Wybór pierwszej niedzieli 
po Wielkanocy, która kończy 
oktawę Zmartwychwsta-
nia Pańskiego, wskazuje na 
związek między wielkanoc-
ną tajemnicą Odkupienia 
a świętem Miłosierdzia. Męka, 
śmierć i zmartwychwstanie 
Chrystusa sa szczytowym ob-
jawieniem miłości Boga.

Święto Miłosierdzia Bożego 
ma być nie tylko dniem szcze-
gólnej czci Boga w tej tajem-
nicy, ale także ma być dniem 

łaski dla wszystkich ludzi, zwłaszcza grzeszników. Pragnę 
– powiedział pan Jezus – aby święto Miłosierdzia było 
ucieczką i schronieniem dla wszystkich dusz, a szczegól-
nie dla biednych grzeszników (Dz, n. 699). Kto w dniu 
tym przystąpi do Źródła Życia, ten dostąpi zupełnego 
odpuszczenia win i kar (Dz, n. 300). W dniu tym otwarte 
są wszystkie upusty Boże, przez które płyną łaski, niech 
się nie lęka zbliżyć do mnie żadna dusza, chociażby grze-
chy jej były jako szkarłat (Dz, n. 699).

W Krakowie-Łagiewnikach jest największe na świecie 
sanktuarium Bożego Miłosierdzia. Dla tysięcy wiernych 
dotychczasowy kościół klasztorny Sióstr Miłosierdzia był 
już za ciasny. Powstała więc nowa monumentalna bazy-
lika z 70-metrową wieżą oraz cały kompleks budynków 
służących pielgrzymom.

Jan Uryga
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Babie lato
W pogodne dni wczesnej jesieni snują się w powietrzu srebrzyste nitki pajęczyny. Wiatr włóczy je po polach, 

ścierniskach i łąkach, wiesza na plotach i roślinach, przyczepia do budynków i ubrań. Ludzie mówią wtedy: „Gdy 
się babie lato snuje – tęgą zimę nam zwiastuje”. Czy rzeczywiście „babie lato” tak bez celu włóczy się z wiatrem?

Pajęczyna produkowana przez niektóre stawo-
nogi, spełnia ważną rolę. Nitki wytwarzają owady 
i ich larwy, najczęściej dla ochrony jej i poczwarek. 
Pająki wytwarzają sieć łowną, która zapewnia zdo-
bycie pokarmu. Pajęczyną krępowane są również 
drobne owady unieruchomione w sieci łownej, 
uprzednio sparaliżowane odrobiną jadu. Nici pa-
jęcze służą do budowy kokonów osłaniających jaja.

U niektórych gatunków, na brzusznej stronie 
odwłoka, występuje aż pięć rodzajów gruczo-
łów przędnych wydzielających lepką substancję, 
szybko krzepnącą na powietrzu. Gruczołów tych, 
zwanych również kądziołkami, jest ponad sześćset, 
w tym szesnaście dużych produkujących znaczne 
ilości wydzieliny. Niektóre nitki szybko wysychają, 
inne w zależności od potrzeby, długo zachowują 
lepkość.

Nitka to w istocie gruba lina – oczywiście w pro-
porcjach właściwych pająkom. Składa się ona 
z licznych elastycznych włókienek misternie splecionych.

Pająk przed rozpoczęciem pracy bada stan pogody. 
Jeżeli deszcz zagraża zniszczeniem jego dzieła, nie uru-
chomi on swego warsztatu. Jeśli pogoda sprzyja, pająk 
rozpoczyna pracę.

Spuszcza się on naprzód po nitce, którą przędzie, i któ-
rej końce zaczepił w górze o gałąź czy inny przedmiot, 
jest to prawdziwy pion, w którym pająk spełnia rolę 
kulki ołowianej. Od środka głównej nici pająk przędzie 
ramę i promienie sieci, zbiegające się w jej centralnym 
punkcie. Na tej osnowie umieszcza spiralę, dodatkowo 
wzmocnioną nitkami napinającymi sieć. Z centralnym 

punktem sieci, ukrytym pod liściem, załamaniem muru 
lub w spękaniu kory, łączy pająka nić sygnalizacyjna, 
której drgania informują drapieżnika o udanych łowach.

Początkowo pająk wytwarza nitkę nieklejącą, mucha 
która by na niej usiadła nie przykleiłaby się do niej. Teraz 
natomiast zaczyna on wytwarzać nitkę powleczoną le-
pem. W tym celu rozpoczyna powrotną drogę, posuwając 
się od zewnątrz ku środkowi lepiąc swoją siatkę łowną.

Ktoś może zadać pytanie, jak to się dzieje, że pająk nie 
chwyta się we własną sieć jak zwykła mucha. Jest on na 
tyle przezorny, że smaruje sobie łapki i brzuch oleistą śli-
ną, która chroni go przed złapaniem się we własne sidła.

Młode pająki poszukują nowych żerowisk, a w okresie 
jesieni – odpowiedniego zimowiska. Na nitkach unoszo-
nych przez porywiste wiatry odbywają wielokilometro-
we loty. Bywa, że taki pająk, przy sprzyjającym wietrze, 
może przebyć nawet kilka tysięcy kilometrów od miejsca 
swych narodzin. Ciekawe, że wędrowcami są prawie 
wyłącznie samce, i to z niektórych tylko rodzin pająków. 
Gdy wiatr porwie taką nitkę z małym pająkiem, ten swo-
isty aeronauta, zwija się w kulkę i jak na spadochronie 
opada na ziemię. Tam gdzie spadnie szuka pożywienia 
i schronienia.

A pozostałe nitki wiatr roznosi dalej, jako znane nam 
„babie lato” – przedmiot zainteresowania uczonych, 
temat wielu pięknych wierszy, obiekt dla malarzy i fo-
tografów.

Jan Uryga

w różańcu – nadzieja
Różaniec! Drobny, niepozorny przedmiot. Widzimy go często w dłoniach ludzi, którzy jakby zawarli z nim wie-

czysty pakt, umiłowali go i modlitwę z nim związaną. Nie wywołuje on żadnych artystycznych uniesień, nie służy 
do ozdoby, a jednak jest przedmiotem szanowanym i powszechnym w codziennym naszym życiu. Znany jest na 
całym świecie, na wszystkich kontynentach. Z równą czcią trzymają go w dłoniach prości ludzie co najwybitniejsi 
uczeni, politycy, artyści, wodzowie. Tak mały, a równocześnie wielki przez swe posłannictwo, połączył niebo i zie-
mię tajemniczym pomostem. Przed laty znany paryski lekarz, dr Racamier powiedział, że różaniec jest sznurem, 
który pociąga dzwon, alarmujący całe niebo.

Różaniec jest modlitwą prostą, dla zwykłego człowieka, 
który zespolony z różańcem, czuje dziwną moc płynącą 
z rozpamiętywania tajemnic życia Chrystusa i Jego Matki. 
Różaniec jest skarbnicą najstarszych i najcenniejszych 
modlitw Kościoła „Ojcze Nasz” – modlitwa, która wyszła 
z ust samego Zbawiciela, „Zdrowaś Maryjo” – słowa 
archanielskie i pozdrowienie św. Elżbiety, zakończone 
prastarym dodatkiem Kościoła.

Różaniec wyraża syntezę pobożności chrześcijańskiej 
i w pewnym sensie jest jakby „źródłem” wiary, nadziei 
i miłości. Zasługuje więc na szacunek nie tylko za wzglę-
du na ogromną rolę historyczną, jaką odegrał w życiu 
Kościoła, ale też jako modlitwa dziś istotna i aktualna.

Różaniec jest modlitwą uciszenia naszego życia co-
dziennego, pełnego rytmu pracy, gonitwy, niepokojów, 
cierpienia. Czasami biorąc do ręki różaniec, nie odczuwa-
my pobożnych natchnień. Często gnieciemy poszczególne 
ziarenka różańca w palcach i posuwamy się naprzód – tak, 
jak byśmy brnęli przez piasek, mechaniczne stawiając 
kroki. Oschłe i bez wyrazu są nasze „zdrowaśki”. Padają 
z naszej duszy tak, jak wypada martwy przedmiot z au-
tomatu. Ale modlimy się dalej i czym dalej jesteśmy w 
modlitwie, tym coraz bardziej odczuwamy spokój serca, 
już teraz Maryja modli się z nami, uczepiamy się Różańca 
jak liny prowadzącej do nieba, a na horyzoncie nocy na-
szego życia widzimy jasność naszej duchowej przyszłości. 
Wyciszają się nasze rozdarcia duszy, nie słychać szmeru 
przesuwanych ziarenek, niepokój naszych ner-
wów wtłaczamy w sznur poddanych na-
szym rękom perełek 
różańca. One go 
od nas odbio-
rą. W  nie-
pozornych 
perełkach 
r ó ż a ń c a 
kryje się 
pociecha, 
podobna 
do tej, któ-
rą niesie do-
tknięcie rąk 
matki.

Zarzuty, że modlitwa różańcowa jest monotonna, nud-
na, nie na dzisiejsze czasy, dla ludzi starych, są bardzo 
ciężkimi zarzutami, bo z jednaj strony uderzają w sedno 
samego Różańca, a z drugiej odsłaniają oziębłość ludzkich 
serc, a przecież modlitwa ta wypływa z serc ludzkich 
gorących i bogatych, szlachetnych i pełnych miłości Boga 
i bliźniego. Takie zarzuty wysuwają ci, co sporadycznie 
biorą różaniec do ręki, co jeszcze nie odczuli jego wartości 
i mocy, co idą przez świat zapatrzeni w to, co przemijające, 
bezwartościowe, nie przybliżające królestwa Bożego.

Popularyzowali tę modlitwę święci: Stanisław Kostka, 
Teresa z Avila, Karol Boromeusz, Filip Nareusz, Franciszek 
Salezy, Joanna de Chantal, Józef Kalasanty, Jan de la 
Salle, Ludwik Maria Grignion de Monfort, Alfons Liguori 
i wielu innych.

W skarbcu jasnogórskim w Częstochowie można 
oglądać piękne, kosztowne różańce królów polskich. 
Kontrastuje z nimi różaniec ulepiony z odjętego sobie 
od ust chleba w obozie koncentracyjnym, bo i tam było 
wielkie pragnienie trzymania w ręku różańca, w miejscu, 
gdzie śmierć czyhała na każdym kroku.

W portugalskiej Fatimie ukazała się kilkakrotnie od 
maja do października 1917 roku Matka Boża trojgu 
dzieciom nawołując do pokuty i modlitwy różańcowej.

A czyż trzeba wędrować daleko, gdy na polskiej ziemi 
mamy własną Fatimę. Tym miejscem jest Gietrzwałd, 
znane sanktuarium na Warmii, gdzie Maryja tak samo 
objawiała się dwom dziewczynkom w 1877 roku pro-

sząc: „Chcę, abyście codziennie odmawiały 
różaniec”. 

W różnych zakątkach ziemi, w odmiennych 
sytuacjach, różne osoby 

otrzymują wciąż to 
samo przesłanie. 

I powtarzają je in-
nym: „Odmawiaj-
cie różaniec”... 
Czy można prze-
chodzić wobec 
tego głosu obo-

jętnie?

Jan Uryga
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Quiz o katedrze włocławskiej
Kochani. Zapraszamy do wzięcia udziału w kolejnym quizie. Poprawne odpowiedzi należy zapisać na przygoto-

wanej karcie odpowiedzi i dostarczyć do kancelarii parafialnej (można wrzucać do skrzynki pocztowej lub wręczyć 
osobiście) lub zakrystii do 20 października br. Wśród autorów poprawnie wypełnionych kuponów zostanie wylo-
sowany zwycięzca, na którego czeka nagroda. Zapraszamy do zabawy!

1. Katedra włocławska została konsekrowana dnia: 
a) 13 V 1410; b) 13 V 1411; c) 25 III 1358

2. Kto przygotował pierwszy projekt regotyzacji ka-
tedry włocławskiej?
a) Tadeusz Stryjeński; b) Jan Karłowicz; c) Sta-

nisław Witkiewicz 

3. W prezbiterium katedry włocławskiej jest umiesz-
czony obraz?
a) Zwiastowania; b) Ukrzyżowania; c) Wniebo-

wzięcia

4. W której kaplicy katedry włocławskiej przyjął 
święcenia kapłańskie bł. Stefan Wyszyński?
a) Cibavit; b) Matki Bożej; c) św. Marcina

5. W którym roku katedra włocławska zyskała tytuł 
bazyliki mniejszej?
a) 22 II 1907; b) 13 V 1938; c) 15 VIII 1978

6. W której kaplicy katedry włocławskiej znajduje 
się słynny średniowieczny witraż?
a) św. Marcina; b) św. Teresy; c) św. Barbary

7. Kiedy katedrę włocławską odwiedził Jan Paweł II?
a) 7 VI 1999; b) 6 VI 1991; c) 13 VI 1987

8. Kiedy została erygowana parafia katedralna?
a) 15 VIII 1907; b) 25 III 1858; c) 22 II 1947

9. Autorem witraża z prezbiterium katedry wło-
cławskiej jest:
a) Stanisław Wyspiański; b) Józef Mehoffer, c) Ta-

deusz Stryjeński 

10. Który biskup diecezjalny podjął decyzję o rego-
tyzacji katedry włocławskiej?
a) bp Wincenty Teofil Chościak Popiel; b) bp Ka-

zimierz Bereśniewicz; c) bp Stanisław Zdzito-
wiecki

11. W której kaplicy można podziwiać rzeźbę Ostat-
nia Wieczerza z 1505 r.?
a) Cibavit; b) św. Marcina; c) św. Kazimierza

12. Najstarsza rzeźba w katedrze włocławskiej to:
a) Ostatnia Wieczerza; b) nagrobek Piotra z Bnina; 

c) Piękna Madonna

13. Przedmioty znalezione w katedrze włocławskiej 
w grobie bp. Michała z Gołańczy to:
a) monstrancja, kielich i pierścień; b) krzywaśń, 

monstrancja i humerał; c) pierścień, kielich 
i krzywaśń

14. W zamknięciu nawy północnej znajduje się 
zestaw czterech obrazów Bartłomieja Strobla 
namalowanych na:
a) deskach lipowych; b) płótnie; c) blasze mie-

dzianej

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

8. …………………………………….
9. …………………………………….

10. …………………………………….
11. …………………………………….
12. …………………………………….
13. …………………………………….
14. …………………………………….

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

karta odpowiedzi – Quiz o katedrze włocławskiej

kalendarz litUrgiczny
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Czytanie I (Am 6, 1a.4–7)
Prorok Amos działający za królów Ozjasza Judzkiego 

(789–783) i Jeroboama II Izraelskiego (783–743) znaczną 
część wystąpień poświęcił sprawiedliwości społecznej. 
VIII wiek to czas dobrobytu w państwie północno-izra-
elskim, czas wzrostu oligarchii możnowładców i ucisku 
biednych. Amos, sam pasterz trzody w Tekoa, niedaleko 
Betlejem, staje się w swych wystąpieniach namiętnym 
rzecznikiem uciskanych i wyzyskiwanych. Dla bogaczy 
zapowiada prorok wielkie i nadzwyczajne kary: szarańczę, 
suszę i inne klęski żywiołowe. W zdaniach krótkich i ob-
razowych Amos przedstawia dziś pasożytniczy tryb życia 
bogaczy. Wspomniana przez proroka kość słoniowa i dywa-
ny to symbole luksusu, w jakim żyją możni. Zaś symbolem 
próżności i beztroski bogaczy jest wino i instrumenty 
muzyczne, przy których trwonią oni beztrosko swój czas. 

Czytanie II (1 Tm 6, 11–16)
W pasterskim liście do swego ucznia i przyjaciela 

św. Paweł zamieszcza – nie po raz pierwszy zresztą 

w swych pismach – katalog cnót i występków. Dziś czy-
tamy katalog cnót, jakimi ma odznaczać się „człowiek 
Boży” (homo Dei).

Katalogi cnót i wad, sporządzane przez Pawła, służą 
wielokrotnie poruszanemu przez Apostoła tematowi jego 
mistyki: człowiek nowy – człowiek stary, bądź: człowiek 
cielesny – człowiek duchowy. Zdobywanie cnót łączy Apo-
stoł ze staraniem i wysiłkiem. Rzecz charakterystyczna, 
że ilekroć Paweł mówi o postępach duchowych, używa 
tzw. metafor sportowych. Ukazują nam one Pawła jako 
człowieka kultury hellenistycznej. W każdej greckiej polis 
stały obok siebie świątynia, teatr i stadion: trzy obiekty 
warunkujące wszechstronny rozwój człowieka. Stąd 
w napomnieniach do Tymoteusza znajdujemy meta-
fory sportowe: „uciekaj… podążaj… walcz w dobrych 
zawodach…”.

Fragment dziś czytany kończy w całości prawie dogma-
tyczna, a przy tym najpiękniejsza w pismach Pawłowych, 
doksologia, wyliczająca Boże przymioty i doskonałości. 
Zamiast: najwyższy Król i Jedyny Pan, mamy tu semity-
zmy: „król królujących” i „pan panujących”.

Ewangelia (Łk 16, 19–31)
W przypowieści o bogaczu i biedaku, przechowanej 

tylko u Łukasza, któremu temat bogactwo – ubóstwo 
jest szczególnie bliski, odnotujmy najpierw orientalne 
i charakterystyczne szczegóły.

Łazarz i Bogacz, Jacopo Bassano, ok. 1550
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1. Ewangelista odstępuje od zasady. Nigdy nie podaje 

imion w przypowieściach. Tym razem dowiadujemy się 
imienia biedaka – był nim Łazarz. Hebrajska etymologia 
tego imienia (Eleazar) znaczy „Bóg wspomaga”. To imię 
ma wyjaśniać wszystko i ma być charakterystyką biedaka.

2. Nader charakterystyczna jest też wzmianka o psach. 
Na biblijnym Wschodzie (a przetrwało to i do dziś w is-
lamie) psy były uważane za zwierzęta nieczyste, stąd 
pogardzano nimi. Zwierzęta te żyły w stanie półdzikim. 
Bynajmniej ich nie obłaskawiano, a raczej przeciwnie, 
odpędzano od domostw.

Niedola żebraka sięgnęła więc dna, gdyż z braku sił nie 
był on w stanie odpędzić od siebie zwierząt nieczystych, 
co więcej, psy liżące rany Łazarza przynosiły mu ulgę. 
Łazarz mało, że był biedny, chory i umierający z głodu, 
to na dodatek stał się jeszcze nieczysty. Na to wszystko 
nie reagował syn Abrahama, a więc brat Łazarza, bogacz 
(bezimienny).

3. Luksusowe jego życie podkreśla wzmianka o bi-
siorze (na ówczesnym Wschodzie była to nadzwyczaj 
kosztowna, cienka i delikatna tkanina lniana, w którą 
ubierali się najwięksi bogacze i możnowładcy). Teologia 
przypowieści jest bardzo głęboka. Nie stawia ona pro-
blemu bogactwa w przeciwstawieniu do ubóstwa. Dla 
Semitów nie był to bowiem żaden problem społeczny, 
jako że w ich przekonaniu tym, który czyni bogatym bądź 
ubogim, był sam Bóg. Łukasz stawia problem używania 
bogactwa. Co więcej, przenosi reperkusje owego uży-
wania na życie wieczne. Ponieważ faryzeusze głosili, że 
bogactwo jest wyrazem szczególnej łaskawości Bożej 
i Bożego miłosierdzia, więc Jezus pragnie wskazać, że ze 
złym używaniem bogactwa wiąże się niebezpieczeństwo 
utraty życia wiecznego. Podkreślmy to wyraźnie: przypo-
wieść nie potępia bogactwa, potępia zaślepienie i egoizm, 
które często sprowadza bogactwo na swego posiadacza. 
Przypowieść wreszcie – w sposób niebudzący żadnej wąt-
pliwości – formułuje eschatologię nowotestamentalną. 
Odrzucenie bogacza jest całkowite i wieczne. Bogacz nie 
tylko, że nie może się sam wydostać ze swojego stanu, 
ale nikt – nawet Abraham – nie jest mu w stanie pomóc.

27 niedziela zwykła – 2 X

Czytanie I (Ha 1, 2–3; 2, 2–4)
Prorok Habakuk, współczesny Jeremiaszowi, działał 

tuż przed utratą niepodległości spowodowaną najazdem 
Babilonii. W kraju w tym czasie szerzyła się korupcja, 
ucisk słabych przez możnowładców i wyzysk biednych 
przez bogatych. Coraz słabsi władcy na tronie judzkim 
nie potrafili już opanować sytuacji. Kraj pogrążał się 
– a w obliczu zagrożenia było to katastrofą – w coraz 
większym chaosie politycznym i gospodarczym. Dwie 
koalicje wśród możnowładców i notabli Jerozolimy – 

proegipska i probabilońska – prowadziły zażartą walkę 
o wpływy na masy. Prywata – jak zawsze w takich przy-
padkach – przeważać zaczęła nad dobrem wspólnym. 
Nic zatem dziwnego, że światli ludzie, jak Jeremiasz czy 
Habakuk, dostrzegali nadchodzącą katastrofę. Swoje 
napomnienia Jeremiasz przypłacił uwięzieniem, a po-
tem wygnaniem. Habakuk w swoich troskach zwraca 
się z dramatycznymi pytaniami do Boga: Jak to jest, że 
Bóg sprawiedliwy dopuszcza triumf grzeszników? Prorok 
skarży się na panujące bezprawie, gwałt i przemoc, na to, 
że „sprawiedliwość nigdy nie dochodzi do głosu”. Owe 
skargi stanowią pierwszą część dzisiejszego czytania. 

W drugiej słyszymy odpowiedź Boga. Nieprawi są 
narzędziem w ręku Jahwe, Bóg ich wykorzystuje dla 
swoich planów, ale i oni poniosą konsekwencje swojej 
przewrotności. „Czekaj cierpliwie na spełnienie”, powiada 
Bóg do Habakuka. Zawsze jednak prawi i dobrzy odniosą 
ostateczny triumf, choćby tu na ziemi byli pognębieni, 
gdyż ich udziałem będzie wieczność. „Sprawiedliwy dzięki 
swej wierności żył będzie” – głoszą natchnione słowa za-
pisane przez Habakuka. Podobnie jest i z Babilończykami. 
Jakkolwiek w tej chwili – gdy dokonują okupacji i niszcze-
nia kraju – są oni narzędziem w ręku Jahwe dla ukarania 
Jego ludu za niewierność, to jednak i dla nich przyjdzie 
czas odpłaty za wszystkie ich nieprawości. Babilończycy, 
sami źli i niecni, są w nauczaniu Habakuka swoistym 
„biczem Bożym” na naród wiarołomny i odstępujący 
od Przymierza. Prorok Habakuk słyszy słowa: „Zapisz to 
widzenie, na tabliczkach je wyryj”. Słowa te znaczą, że 
odpowiedź Boga ma wartość wieczną, ponadczasową. 
Często zadajemy sobie pytania: dlaczego w danej chwili 
zwyciężyło zło, nieprawość, niesprawiedliwość. Wracaj-
my wtedy po odpowiedzi do proroka Habakuka, którego 
dręczyły te same pytania i wątpliwości. 

Czytanie II (1 Tm 1, 6–8.13–14)
Swego umiłowanego ucznia i współpracownika 

(ochrzczonego w Listrze), a teraz już biskupa Efezu, za-
chęca Paweł do wytrwałości w głoszeniu Chrystusowej 
Ewangelii i apostolskim posługiwaniu. Paweł pragnie 
utwierdzić Tymoteusza i wesprzeć go przyjacielskim 
słowem wśród trudów duszpasterzowania w niełatwej 
gminie, jaką był Efez, wielkie portowe miasto i ośro-
dek najróżniejszych prądów filozoficzno-mistycznych 
skupiających się tu z całego Orientu. Według tradycji 
Tymoteusz był biskupem Efezu do 97 r. po Chr., kiedy to 
poniósł śmierć męczeńską (sam mając 67 lat) w czasie 
prześladowań cesarza Nerwy.

Ewangelia (Łk 17, 5–10)
Potęga i moc wiary jest tak wielka, że w niej człowiek 

dokonać może rzeczy normalnie wychodzących poza 
granice ludzkich możliwości. Doświadczamy tego sami 
wielokrotnie. O tym mówił Jezus, posługując się obrazem 
ziarnka gorczycy, które przysłowiowo uchodziło za naj-
mniejsze (jak np. u nas ziarnko maku) oraz obrazem mor-
wy. W klimacie palestyńskim drzewo to ma bardzo długie 
i mocne korzenie zapuszczające się głęboko w gliniane 
podłoże. Obraz zatem wyraża podwójną niemożność 
wyrwania takiego drzewa oraz posadzenia go w morzu.
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Czytanie I (2 Krl 5, 14–17)
Nie udało się – jak dotychczas – ustalić imienia owe-

go króla syryjskiego – władcy Damaszku (niezależnego 
wówczas państwa), którego sługą był Naaman. Był to 
jednak czas między rokiem 850 a 800 przed Chr., kiedy 
to działał wielki prorok Elizeusz, następca Eliasza. Królem 
izraelskim, do którego zwracał się władca Damaszku, 
był zapewne Jehu (842–815). 
Słowa Elizeusza musiały do-
trzeć i do krajów pogańskich, 
skoro aż stamtąd podążali 
do niego po uleczenie cho-
rzy i niedomagający. Elizeusz 
nawiązuje do zwyczajów 
asyro-babilońsko-fenickich, 
które polecały siedmiokrotne 
obmycia się w świętych rze-
kach (zwłaszcza w Eufracie). 
Prośba Naamana o ziemię 
izraelską ma również swoją 
podstawę w semickich prze-
konaniach. Zgodnie z nimi 
jakiegoś boga czcić można 
tylko na jego własnym tery-
torium – bożkowie orientalni 

bowiem posiadali charakter plemienny, szczepowy i ściśle 
byli związani z takim, a nie innym terenem. Naaman 
biorąc ziemię izraelską do swego kraju, pragnął na niej 
– jakby niejako był na terytorium Izraela – składać ofiary 
Bogu Jahwe. Całe opowiadanie ma myśl bardzo głęboką: 
oto Jahwe jest Bogiem nie tylko nad Izraelem, ale i nad 
innymi narodami, jest Bogiem ponad wszystkim, Bóg 
nad Bogami. Jego potęgę i moc uznać muszą nawet 
poganie. Jego miłosierdzie rozciąga się również nad nimi, 
jak dowodnie o tym świadczy uzdrowienie Syryjczyka 
Naamana.

Czytanie II (2 Tm 2, 8–13)
Drugi List do Tymoteusza pisał Paweł tuż przed śmier-

cią z więzienia rzymskiego. Czując zbliżający się koniec, 
zwraca się Apostoł do swego najwierniejszego przyja-
ciela. Chciałby go jeszcze zobaczyć. Nigdy nie dowiemy 
się, czy biskup Efezu – Tymoteusz, zdążył jeszcze przed 
męczeńską śmiercią Apostoła zawitać do Rzymu. W Liście 
Paweł żegna się z umiłowanym uczniem, domagając się 
od niego męstwa w głoszeniu Ewangelii oraz wiernego 
strzeżenia depozytu nauki objawionej. Słowa, którymi 
zwraca się we fragmencie dziś czytanym Paweł do Tymo-
teusza, są fragmentem jakiegoś wczesnochrześcijańskie-
go hymnu liturgicznego, który Apostoł wplótł do swego 
tekstu. Być może, że jest on oryginalnym tworem gminy 
rzymskiej. Hymn mówi o mistycznej łączności z Chrystu-
sem i ustanawia ścisły związek między współcierpieniem 
i współkrólowaniem z Chrystusem.

Ewangelia (Łk 17, 11–19)
Według przekonań ówczesnych każda choroba, a trąd 

w szczególności, były oznaką Bożej kary. Stąd trędowa-
tych wykluczano ze społeczności nie tylko z racji higie-
niczno-zdrowotnych, ale i religijnych. Trądem zostali 
ukarani Egipcjanie (Wj 9, 9n.), Maria – siostra Mojżesza, 
za to, że uzurpowała sobie prawo do tej samej godności 

Prorok Habakuk
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i szacunku w Izraelu, które posiadał Mojżesz (Lb 12, 
10–15), a także król Ozjasz (789–738 przed Chr.) za to, 
że wszedł do miejsca, gdzie mogli wchodzić tylko arcyka-
płani („Święte świętych”) oraz za to, że chciał palić przed 
Jahwe kadzidło, co wolno było tylko kapłanom. Gdy Jezus 
leczy trędowatych, ma to niezwykle głębokie znaczenie. 
Widać je dopiero w świetle całej Biblii. Ponieważ trąd był 
synonimem grzechu, Jezus uzdrawiając z trądu, niejako 
bierze owe grzechy na siebie. W oczyszczeniu trędowa-
tych przejawia się zatem zbawcza i odkupiająca moc 
Jezusa. Gdy zaś leczy z trądu Samarytanina, ukazuje, że 
zbawienie i odkupienie, uleczenie z grzechów i miłosier-
dzie Boże obejmuje nie tylko Izraela, ale i pogan. Wresz-
cie w zapowiedziach prorockich Mesjasz miał być tym, 
który leczy m.in. z trądu. Jezus dokonując uzdrowienia 
trędowatych, wskazuje jednocześnie, ze owe zapowiedzi 
w Nim się wypełniają. Dlatego też i wysłani przez Nie-
go na misję apostołowie otrzymują moc leczenia z tej 
choroby, co ma być znakiem, że nastało już królestwo 
Boże (Mt 10, 8).
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Czytanie I (Wj 17, 8–13)
Żyzna i bogata w wodę oaza Refidim (pomiędzy pu-

stynią Sin a pustynią Synaj) leżąca na trasie przemarszu 
plemion izraelskich od Morza Czerwonego ku Górze 
Synaj, stała się te-
renem zbrojnego 
starcia pomiędzy 
Amalekitami (któ-
rzy zapewne bronili 
osady przed obcy-
mi koczownikami) 
a Izraelitami. Staro-
żytne Refidim to dziś 
osada Refaid leżąca 
nad strumieniem 
Wadi Refaid i u stóp 
góry Dżebel Refa-
id. Amalekici wraz 
z Kenitami, Edomi-
tami i Madianitami 
stanowili plemiona 
zamieszkujące Pół-
wysep Arabski i po-
brzeża Morza Czer-
wonego. Amalekici 
byli najprawdopo-
dobniej potomkami 
Amaleka – wnuka 
Ezawa. W każdym 
razie lud ten ko-

czowniczy, podobnie jak i pozostałe tutaj wymienione, 
trwał w permanentnej wrogości wobec Izraela, choć 
przecież etnicznie byli to pobratymcy. Zajmując tere-
ny południowe Półwyspu Synajskiego, zapuszczali się 
Amalekici w łupieżczych wyprawach aż w głąb Ziemi 
Kanaan. Walka z Amalekitami pod wodzą Mojżesza, 
Jozuego o Hura (ten ostatni według Józefa Flawiusza 
był mężem siostry Mojżesza – Marii, por.: Ant. 3, 2, 4) nie 
była ostatnią bynajmniej rozprawą z Amalekitami. W cza-
sie generalnej rozprawy Gedeona z Madianitami pod 
Jezreel wspomagali tych ostatnich przeciw Izraelitom. 
W odwecie za to król Saul (1040–1010) zorganizował 
przeciw nim karną ekspedycję, rozgromił Amalekitów 
gruntownie, a ich władcę Agapa pojmał do niewoli. Osta-
tecznie wszakże rozprawił się z nim Dawid, zażegnując 
na zawsze niebezpieczeństwo grożące Izraelowi z ich 
strony. Po pacyfikacji Dawida Amalekici już na zawsze 
zniknęli z historii. Z wielkiego i bitnego ludu – nie po raz 
pierwszy w dziejach – pozostała tylko nazwa.

Czytanie II (2 Tm 3, 14 – 4, 2)
Wśród wielu pouczeń mających charakter testamentu 

Apostoła, poucza św. Paweł swego przyjaciela Tymo-
teusza o konieczności trwania w powołaniu apostol-
skim, a nade wszystko o wierności otrzymanej nauce. 
Tymoteusz ma wiernie strzec otrzymanego depozytu 
wiary i wiernie zachowywać troskę i staranie o to, by 
skarb wiary świętej był przekazywany bez zniekształceń, 
w sposób integralny i autentyczny. Już w pierwszym 

pokoleniu widzimy wyraźnie tworzące się 
żywe Magisterium, żywy Urząd Nauczy-
cielski Kościoła. To dzięki niemu w Kościele 
katolickim trwać będzie do końca wieków 
Boska nauka Zbawiciela: dogmatyczna 
i moralna, strzeżona wiernie przez Kole-
gium Biskupów z następcą św. Piotra na 
czele. W tekście dziś czytanym pada nie-
zwykle ważne sformułowanie dogmatycz-
ne o boskim natchnieniu Pisma Świętego. 
Niezwykle ważna ta wypowiedź stwierdza, 
że natchnione jest „całe Pismo” (lub „wszel-
kie Pismo” – gr. pasa Graphe) oraz, że jest 
„natchnione”, a nie” „tchnące Bogiem”. 
Takiego sformułowania używał pierwotny 
protestantyzm, który grecki imiesłów theo-
pneustos tłumaczył w sposób czynny. Dziś 
jednak powszechnie owo theopneustos 
wszyscy (nowoczesny protestantyzm też) 
tłumaczą biernie – właśnie jako „natchnio-
ne przez Boga”. Takie właśnie znaczenie 
wyraz theopneustos posiada w literaturze 
antycznej – np. u Plutarcha, Moral. 904 
czy Pseudo-Fokilidesa. Przekład taki zgod-
ny jest ponadto z całą tradycją wczesno-
chrześcijańską, która o boskim natchnieniu 
Pisma Świętego mówi wielokrotnie, jak 
np.  Ignacy Antiocheński (Ad Magn. 8, 2), 
Justyn (Apolog. 1, 36) czy Teofil Antiocheń-
ski (Ad Aut. 2, 24).

Ewangelia (Łk 18, 1–8)
Przypowieść o sędzi i wdowie mówi o skuteczności 

modlitwy. Bóg nie jest podobny do niesprawiedliwego 
sędziego. Bóg zawsze wysłuchuje, ilekroć prośba czło-
wieka ma na względzie jego rzeczywiste dobro. Ale co 
jest ostatecznie dla człowieka dobre – to zastrzeżenie 
nieustannie trzeba mieć na uwadze – wie z nieomylną 
pewnością tylko sam Bóg. Podobną myśl spotykamy 
w jednym z traktatów Talmudu, gdzie czytamy: „Jeśli 
człowiek mający obrońcę, ciągle go nachodzi, to obrońca 
się skarży, ale z Bogiem jest inaczej, choćby nie wiedzieć 
jak się Go szturmowało, wszystkie modlitwy On przyj-
mie” (Berakot 9). Zastanawiano się niejednokrotnie, co 
może znaczyć pełen melancholii i pesymizmu ostatni 
werset przypowieści. Znawcy dziś podkreślają, że do 
tego miejsca przejęty on został przez Łukasza z innego 
kontekstu i dołączony do całej przypowieści w sposób 
wcale nie sztuczny, jako że podejmuje tę samą pro-
blematykę, która jest tematem przypowieści: sprawę 
modlitwy zasadzającej się na ufnej wierze. Że inny był 
kontekst ostatniego wiersza, świadczy już choćby fakt, że 
podmiotem przypowieści jest Bóg, tu zaś Syn Człowieczy. 
Wypowiedź ta należała pierwotnie – jak się wydaje – do 
którejś z mów Jezusa dotyczących paruzji.

30 niedziela zwykła – 23 X

Czytanie I (Syr 35, 12–14.16–18)
Tematem dzisiejszych czytań liturgicznych jest Bóg 

– Sprawiedliwy Sędzia. 
W Księdze Syracha ukazuje się On jako całkiem bez-

stronny, niemający względu na osoby. Każdy może 
w ostateczności liczyć na pełną sprawiedliwość przed 
Jego Trybunałem. Zwłaszcza – jak mówi Syrach – wdo-
wy i sieroty. Tym określeniem Biblia oznacza symbo-
licznie wszystkich ludzi pokrzywdzonych, opuszczo-
nych i  wyzyskiwanych. Pouczenia mędrca Syracha 
nabierały szczególnej wymowy w jego czasach, gdy 
poczynania okupacyjnych władz hellenistycznych, a 
zwłaszcza próby wynarodowienia i zniszczenia religii 
monoteistycznej, przybierały charakter zinstytucjona-
lizowanego działania państwa. W czasach, gdy jawna 
niesprawiedliwość podniesiona została do rangi obo-
wiązującego prawa, mędrzec przypomina wszystkim: 
i pokrzywdzonym, i krzywdzicielom (pisał przecież po 
grecku) niezawodną sprawiedliwość boską i Boga jako 
najwyższego Sędziego.

Jaskinia Gedeona w Parku Narodowym Majan Charod (na północy Izraela) – według tradycji miejsce, z którego 
Gedeon wyruszył z 300 wojownikami przeciw Madianitom

Dwóch ludzi przyszło do świątyni, żeby się modlić, jeden faryzeusz a drugi celnik
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Czytanie II (2 Tm 4, 6–8.16–18)
Z ufnością na sąd, na Boga – Sprawiedliwego Sędziego, 

oczekuje po trudach apostolskiego życia – św. Paweł w 
swoim rzymskim więzieniu. W obliczu śmierci Apostoł 
dokonuje rozrachunku, bilansu, podsumowania. Pełen 
jest jednak nadziei i ufności, że spotkanie z Bogiem-
-Sędzią wypadnie dla niego korzystnie. I choć Paweł 
pełen jest żalu, że „w pierwszej obronie nikt przy nim 
nie stanął”, to jednak gotuje się na śmierć z najgłęb-
szą ufnością. Jego ludzkie serce potrzebuje jednak po-
skarżyć się umiłowanemu uczniowi. Istotnie bowiem 
podczas rzymskiego uwięzienia Paweł pozostał sam. 
Jednych uczniów porozsyłał na prace ewangelizacyjne. 
Inni w obliczu prześladowań rozproszyli się. Pozostał 
tylko jeden Łukasz, późniejszy autor trzeciej Ewangelii 
i Dziejów Apostolskich. Bolesne musiały być te dni dla 
Pawła, człowieka, który całe życie sterał dla Chrystusa, 
dla innych, a teraz, w więzieniu mamertyńskim, nieopo-
dal gwarnego forum, pozostawał sam. Blask wielkiego 
Rzymu ciągle zdawał się nie przygasać, a potęga tyranii 
cezarów święciła coraz to nowe triumfy. Z antycznego 
Rzymu pozostały dziś tylko ziejące grozą okruchy, a ten, 
który w dniach jego najświetniejszej mocy gotował się 
do cichej i przez nikogo niezauważonej śmierci, stał się 
filarem i podporą Prawdy. Widocznie w czasie pierw-
szej rozprawy Apostoł bronił się umiejętnie sam, skoro 

nie został skazany. Potrzebna mu jest jednak 
życzliwość ludzka, dlatego pisze do Tymoteusza 
i przynagla go: „Pospiesz się, by przybyć do mnie 
szybko” (2 Tm 4, 9). Wielka musiała być udręka 
Pawła – tego Mocarza Bożego, skoro wyznaje, 
że „stanął przy nim Pan i wzmocnił go”. Jakże 
przepiękne są te słowa Pawłowego Listu do 
Tymoteusza. Ile w nich ludzkiego bólu, ile czło-
wieczeństwa, ile słabości, a jednocześnie jaka 
pewność, jaka nadzieja i bezgraniczna ufność 
w ostateczne zwycięstwo. W chwilach samot-
ności, bólu i udręki zaglądajmy do tego tekstu, 
by nie stracić nadziei.

Ewangelia (Łk 18, 9–14)
Bóg – Sprawiedliwy Sędzia, którego z ufnością 

oczekiwał św. Paweł, zna ludzkie serca. Nie ze-
wnętrzne uczynki, ale serca człowiecze będzie 
On sądził. On widzi, czy czcimy Go tylko warga-
mi, czy sercem. On wie, czy uczynki nasze są na 
pokaz, dla poklasku, uznania, przypodobania 
się ludziom, czy też ożywia je duch prawdziwej 
miłości. Faryzeusz i celnik z przypowieści są sym-
bolami ludzi wszystkich czasów. Zauważmy: cóż 
za kunszt, co za głębia psychologiczna i jakaż 
wnikliwość obserwacji zachodzi w tej przypo-
wieści. Po dziś dzień te krótkie, jasne, niemal 
oszczędne i jakże zwyczajne sformułowania 

nie straciły nawet krzty ze swej aktualności. Faryzeusz 
czy celnik – w tej alternatywie zamyka się najgłębsza 
treść każdej religijności. Te dwa słowa muszą wisieć nad 
nami jak miecz Damoklesa, byśmy ustrzegli autentyzm 
naszej wiary.

31 niedziela zwykła – 30 X

Czytanie I (Mdr 11, 22 – 12, 2)
Autor Księgi Mądrości w drugiej części swego dzieła 

(rozdziały 10–19) dokonuje historiozbawczej interpretacji 
przeszłości Izraela w świetle fundamentalnego faktu, 
jakim było wyjście z Egiptu. Widzi on działanie Boga 
w szczególnej perspektywie: dostrzega nie tylko Jego 
łaskawość wobec narodu wybranego, ale także Jego 
wyjątkową łagodność w postępowaniu wobec Egipcjan 
i innych narodów pogańskich (por. 11, 15–20 i 12, 3–11). 
Fragment dzisiejszy podaje przyczyny tej łagodności 
Boga. Ma ona swoje źródło w miłosierdziu Boga, które 
obejmuje wszystkich ludzi, nie wyłączając grzeszników. 
Jego potęga objawiająca się we władzy nad całym świa-
tem ujawnia się szczególnie w mocy okazania litości dla 
wszystkich. Bóg bowiem jest miłośnikiem życia, nie ma 
upodobania w karaniu i nie pragnie śmierci grzesznika, 
ale żeby się nawrócił i żył.

Czytanie II (2 Tes 1, 11 – 2, 2)
W tym krótkim fragmencie św. Paweł czyni aluzję 

do problemów nurtujących Kościół w Tesalonikach. 
W swoim zapewnieniu o modlitwie prosi on Boga o wła-
ściwą postawę chrześcijańską w życiu Tesaloniczan 
wynikającą z faktu przyjęcia wiary, a przejawiającą się 
w konkretnych czynach. Ostrzega ich w ten sposób 
przed tymi, którzy głosząc bliskość przyjścia Chrystusa, 
wprowadzają innych w błąd i budzą nieuzasadniony 
niepokój. W rzeczywistości zaś, to nie bezczynne ocze-
kiwanie, ale właśnie czynna wiara daje nam udział tu 
i teraz w zbawieniu przyniesionym przez Jezusa. Dlatego 
Paweł odrzuca kategorycznie wiarygodność ludzi, którzy 
szerzą prawdy na podstawie specjalnego objawienia 
lub szczególnie natchnionej interpretacji Pisma albo 
wreszcie powołując się na list samego Pawła.

Ewangelia (Łk 19, 1–10)
Opowiadanie o Zacheuszu stanowi ostatni już etap 

podróży Jezusa do Jerozolimy, a jednocześnie jest końco-
wym fragmentem tzw. Ewangelii Odrzuconych, obejmu-
jącej rozdziały 15–19. Objawia się tutaj zdumiewająca 
wytrwałość i zdeterminowanie Jezusa w poszukiwaniu 
wyrzutków społeczeństwa i ofiarowywaniu im zba-
wienia. Oto więc Jezus w odpowiedzi na ciekawość 
Zacheusza sam zaprasza się do jego domu. Idzie chętnie 
do bogatego człowieka, a nie do ubogiego, do poborcy 
podatków, a nie do zwykłego obywatela, do kogoś uwa-
żanego za grzesznika, kto na ludzkiej krzywdzie dorobił 
się swojego majątku i z którym wszyscy uczciwi ludzie nie 
chcą mieć nic wspólnego. „Ubodzy” i „uczciwi” chcieliby 
ograniczyć zakres zbawienia tylko do swojej grupy, ale 
Jezus nie pozwala się zamknąć w sztywnych schematach: 
ten człowiek, będący na usługach rzymskiego okupanta, 

Apostoł Paweł w więzieniu, Rembrandt Harmenszoon van Rĳn, 1627 r.
pogardzany przez całe miasto, również objęty jest łaską 
zbawienia. Taka postawa Jezusa wypływa z samej istoty 
jego posłannictwa: przyszedł On szukać i zbawić to, co 
zginęło, jak dobry pasterz zatroskany o każdą owcę – rów-
nież tę zaginioną (por. Ez 34, 16). Odpowiedzią Zacheusza 
jest nawrócenie, wyrażające się w konkretnych czynach 
i nowym sposobie życia.

ks. Jerzy Banak

Ile ksiąg ma Biblia?

W zależności od religii i wyznania:

• Tanach, czyli Biblia hebrajska ma 24 księgi (Tora – Pięcioksiąg 
Mojżesza, Newiim – Prorocy, Ketuwim – Pisma). Bywa nazywana 
w języku hebrajskim Esrim we-Arba (Dwadzieścia Cztery).
• Stary Testament, do którego sięgają protestanci, zawiera 39 ksiąg.
• Biblia, z której korzystają katolicy, składa się z 73 ksiąg (46 z nich 

to Stary Testament, a 27 to Nowy Testament). Ostateczny, obowią-
zujący dla katolicyzmu kanon ogłosił Sobór Trydencki w 1546 r.
• Cerkiew prawosławna ma taki sam Nowy Testament jak cała resz-

ta chrześcijaństwa, który składa się z 27 ksiąg. Jako obowiązującego 
tekstu Starego Testamentu używa Septuaginty, obejmującej 49 ksiąg.



181818181818 19

z życia paraFii

11.08 – Wizyta w Komańczy

Podczas wakacyjnego wypoczynku w Bieszczadach 
ks. Kamil, wikariusz naszej parafii, odwiedził dom sióstr 
nazaretanek w Komańczy. W izbie pamięci znajdują się 
pamiątki po Prymasie Tysiąclecia, który więziony był w tym 
miejscu od 29 X 1955 do 28 X 1956. Znajdują się tu m.in. 
stolik, wiklinowy fotel, szafka nocna, lampa naftowa oraz 
szaty liturgiczne: ornat, sutanna, biret i piuska kardynalska. 
Miejsca związane z bł. kardy. Stefanem Wyszyńskim są 
nam bliskie, bo we włocławskiej katedrze Prymas Tysiąc-
lecia przyjął święcenia prezbiteratu 3 VIII 1924 r.

15.08 – Odpust parafialny

Jak każdego roku 15 sierpnia w Uroczystość Wniebo-
wzięcia Najświętszej Maryi Panny parafia katedralna prze-
żywała swoją doroczną uroczystość odpustową. Na cen-
tralnej Mszy Świętej sprawowanej w katedrze o godzinie 
12.00 pod przewodnictwem ks. inf. Krzysztofa Koneckiego, 
prepozyta Kapituły Katedralnej, zgromadziło się ducho-
wieństwo Włocławka, przedstawiciele władz miasta oraz 
parafianie i goście. Kaznodzieja ukazał szczególną rolę, 
jaką Maryja miała do spełnienia w porządku zbawienia 
i związek między Wniebowzięciem a ostatecznym prze-
znaczeniem każdego z nas – niebem. Po sumie w asyście 
orkiestry, pocztów sztandarowych, ministrantów wokół 
katedry przeszła procesja z Najświętszym Sakramentem.

16.08 – Wakacje w górach

W dniach 16–21 VIII grupa naszych ministrantów wraz 
z opiekunem ks. Kamilem przeżywała swój wakacyjny 
wypoczynek w Białce Tatrzańskiej. Wyjazd zorganizowany 
pod hasłem „W górach – bliżej Boga” łączył wypoczy-
nek z wędrówką szlakami św. Jana Pawła II. Pierwszym 
punktem była wizyta na Jasnej Górze oraz Eucharystia 
sprawowana w Kaplicy Cudownego Obrazu wpisują-
ca się w łańcuch przygotowań diecezji włocławskiej do 
przyszłorocznej peregrynacji kopii Ikony Jasnogórskiej. 
Ministranci odwiedzili górskie szlaki: Dolinę Kościeliską, 
Halę Kondratową, Rusinową Polanę. Nie zabrakło także 
odwiedzin ważnych miejsc kultu: Sanktuarium Matki 
Bożej Królowej Tatr na Wiktorówkach, Pustelni św. Brata 
Alberta na Kalatówkach czy klasztoru braci albertynów 
na Śpiącej Górce. Najważniejszym punktem wyjazdu była 
Eucharystia sprawowana w Sanktuarium Matki Bożej 
Fatimskiej na Krzeptówkach w Zakopanem. Ostatnim 
akcentem była wizyta w Poroninie oraz w Czorsztynie 
i rejs po zalewie Czorsztyńskim.
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04.09 – Rozpoczęcie roku szkolnego 

i katechetycznego

W niedzielę 4 września o godz. 12.00 sprawowana była 
w katedrze Msza Święta w intencji dzieci i młodzieży. 
Eucharystia zainaugurowała nowy rok szkolny i kate-
chetyczny a także czas przygotowania dzieci i młodzieży 
do przyjęcia I Komuni Świętej oraz bierzmowania. Po 
homilii miało miejsce poświęcenie przyborów szkolnych 
i modlitwa o boże błogosławieństwo dla dzieci, młodzieży, 
katechetów, nauczycieli i wychowawców na rozpoczyna-
jący się kolejny rok szkolny i katechetyczny.

04.09 – Rozpoczęcie roku szkolnego 
i katechetycznego

Pierwsza niedziela września przeżywana była w parafii 
katedralnej jako drugi dzień Nowenny przed peregryna-
cją kopii Ikony Jasnogórskiej, którą diecezja włocławska 
przeżywać będzie w przyszłym roku. Hasłem kolejnej 
części nowenny były słowa: „Maryja Matka zawierzająca 
Bogu”.  Dzień ten przebiegł pod patronatem Matki Bożej 
Księżnej Sieradzkiej w Charłupi Małej oraz przywoływał 
osobę bł. Bogumiła z Dobrowa, jednego z patronów die-
cezji włocławskiej.

18.09 – Rozpoczęcie roku szkolnego 
i katechetycznego

Tradycyjnie w trzecią niedzielę miesiąca swoimi modli-
twami i ofiarami wspieramy prace remontowe i konser-
watorskie prowadzone w naszej katedrze. W tym miejscu 
dziękujemy wszystkim parafianom i ludziom dobrej woli, 
którzy włączają się w to wielkie dzieło troski o dziedzictwo 
naszych przodków, które zostało nam powierzone pod 
opiekę, a które chcemy zachować w jak najlepszym stanie 
i przekazać przyszłym pokoleniom. Wśród prac, które obec-
nie prowadzone są w bazylice katedralnej warto zwrócić 
uwagę na kolejny etap prac przy generalnym remoncie 
dachu katedry, tym razem nawy bocznej od strony Wyż-
szego Seminarium Duchownego. Trwają także prace przy 
polichromii, która uległa znacznemu zniszczeniu przez 
przeciekający dach w bocznej nawie katedry. Renowacji 
zostało także poddane epitafium ks. Idziego Radziszew-
skiego, założyciela Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 
znajdujące się w kaplicy św. Teresy.
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ochrzczeni:

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

• Antoni Margolt
• Monika Kwiatkowska
• Aleksandra Żetelska

• Tymon Warda
• Marcelina Tomicka

• Jan Kamieński
• Zofia Czupryniak

nowożeńcy:
• Oliwia i Bartłomiej
• Justyna i Adam

• Daria i Piotr
• Sandra i Kostiantyn

• Anna i Cezary
• Lidia i Piotr
• Monika i Andrzej

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

kalendariUm
najBliższych Uroczystości

i wydarzeŃ paraFialnych

październik

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

zmarli:
† Dorota Wrześnikowska
† Romualda Skowrońska

† Janina Głowacka
† Krystyna Wojasińska

† Dariusz Sołdacki
† Barbara Przygodzka

• Maria Łazarska
• Olivier Koprowski
• Adam Drapała
• Sophie Jordanow
• Lena Chojnacka
• Filip Podlewski
• Oliwia Przedpełska
• Zofia Rzepka

• Jakub Grabowski
• Matylda Lubowiecka
• Gabriela Śmigielska
• Julita Marciniak
• Jagoda Piotrowska
• Wiktoria Staranowicz
• Emilia Staranowicz
• Jakub Nowak

† Czesław Maciejewski
† Helena Sikorska
† Wanda Misiek

† Paul Kremer
† Artur Zieliński
† Tadeusz Bojarski

W święto Świętych Archaniołów Michała, Gabriela 
i Rafała z okazji imienin 

księdzu proboszczowi 
Michałowi Krygierowi, 

składamy serdeczne życzenia 
obfitości Bożych łask,

opieki Matki Wniebowziętej,
asystencji Ducha Świętego w pracy duszpasterskiej 

i trosce o zbawienie powierzonego ludu
oraz obrony przemożnego patrona i orędownika 

św. Michała Archanioła.
Szczęść Boże

ks. wikariusze wraz z wiernymi

Papieska intencja 
modlitwy na październik 2022

O Kościół otwarty na wszystkich
Módlmy się, aby Kościół, wierny Ewangelii 

i odważny w jej głoszeniu, był miejscem 
solidarności, braterstwa i otwartości, do-
świadczając coraz bardziej synodalności.

01. – Wspomnienie św. Teresy z Lisieux
02. – 3. dzień nowenny przed peregrynacją 

kopii Ikony Jasnogórskiej
04. – Wspomnienie św. Franciszka z Asyżu
05. – Uroczystość Poświęcenia Katedry 

Włocławskiej
06. – Wspomnienie św. Faustyny Kowalskiej
07. – Wspomnienie Najświętszej Maryi Panny 

Różańcowej
11. – Wspomnienie św. Jana XXIII, papieża
13. – Wspomnienie bł. Honorata Koźmińskiego
15. – Wspomnienie św. Teresy z Avila
16. – XXII Dzień Papieski; 44. rocznica wyboru 

Jana Pawła II
17. – Wspomnienie św. Ignacego 

Antiocheńskiego BM
18. – Święto św. Łukasza Ewangelisty
21. – I dzień diecezjalnej pielgrzymki na 

Jasną Górę, nocne czuwanie w Kaplicy 
Cudownego Obrazu

22. – Uroczystość św. Jana Pawła II; II dzień 
diecezjalnej pielgrzymki na Jasną Górę

23. – Niedziela Misyjna
28. – Święto św. Apostołów Szymona i Judy 

Tadeusza
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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

Nabożeństwo 
Różańcowe

w Bazylice 
Katedralnej

codziennie
godz. 17.30

serdecznie
zapraszamy!

diecezjalna pielgrzymka 
na jasną górę

22 października 2022
zapisy:

 – w zakrystii 
po każdej mszy św.;

– w kancelarii parafialnej 
poniedziałek–piątek

godz. 16–17


