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Z naucZania papieża francisZka

adhortacja apostolska
Gaudete et exsultate

O powołaniu do świętości 
w życiu współczesnym

„Nie bój się świętości. Nie odbierze ci ona sił, życia ani 
radości. Wręcz przeciwnie, ponieważ staniesz się tym, co 
zamyślał Ojciec, kiedy ciebie stworzył i będziesz wierny 
twojej istocie. Zależność od Niego uwalnia nas od zniewo-
leń i prowadzi nas do uznania naszej godności” (GeE, n. 30).

* * *
„Nie lękaj się dążyć wyżej, dać się miłować i wyzwolić 

przez Boga. Nie bój się pozwolić, aby cię prowadził Duch 
Święty. Świętość nie czyni cię mniej ludzkim, ponieważ 
jest spotkaniem Twojej słabości z siłą łaski. W głębi, jak 
powiedział Leon Bloy w życiu „istnieje tylko jeden smutek, 
nie być świętym” (GeE, n. 32).

* * *
„Aby być świętymi, nie trzeba być biskupami, kapłanami, 

zakonnikami ani zakonnicami. Często mamy pokusę, aby 
sądzić, że świętość jest zarezerwowana tylko dla tych, któ-
rzy mają możliwość oddalenia się od zwykłych zajęć, aby 
poświęcać wiele czasu modlitwie. Ale tak nie jest. Wszyscy 
jesteśmy powołani, by być świętymi, żyjąc z miłością i da-
jąc swe świadectwo w codziennych zajęciach, tam, gdzie 
każdy się znajduje. Jesteś osobą konsekrowaną? Bądź 

świętym, żyjąc radośnie swoim darem. 
Jesteś żonaty albo jesteś mężatką? Bądź 
świętym, kochając i troszcząc się o męża 
lub żonę, jak Chrystus o Kościół. Jesteś 
pracownikiem? Bądź świętym wypełnia-
jąc uczciwie i kompetentnie twoją pracę 
w służbie braciom. Jesteś rodzicem, babcią 
lub dziadkiem? Bądź świętym, cierpliwie 
ucząc dzieci naśladowania Jezusa. Spra-
wujesz władzę? Bądź świętym, walcząc 
o dobro wspólne i wyrzekając się swoich 
interesów osobistych” (GeE, n. 14).

* * *
„Ta świętość, do której wzywa cię Pan, 

będzie wzrastała przez małe gesty. Na 
przykład: pewna kobieta idzie na targ, by 
zrobić zakupy, spotyka sąsiadkę, zaczy-
na z nią rozmawiać i dochodzi do kryty-
ki. Wówczas ta kobieta mówi w swoim 

wnętrzu: „Nie, nie będę o nikim mówić źle”. To jest krok 
ku świętości. Następnie w domu, jej syn chce z nią poroz-
mawiać o jego fantazjach i chociaż jest zmęczona, siada 
obok niego i słucha z cierpliwością i miłością. To kolejna 
ofiara, która uświęca. Kiedy przeżywa chwilę udręki, pa-
mięta o miłości Najświętszej Maryi Panny, bierze różaniec 
i modli się z wiarą. To jest kolejna ścieżka świętości. Potem, 
gdy wychodzi na ulicę, spotyka ubogiego i zatrzymuje się, 
by porozmawiać z nim z miłością. To jest następny krok” 
(GeE, n. 16).

* * *
„Nie myślimy tylko o tych, którzy są już beatyfikowani 

lub kanonizowani. Duch Święty rozlewa świętość wszę-
dzie w świętym i wiernym ludzie Bożym, gdyż „podobało 
się […] Bogu uświęcać i zbawiać ludzi nie pojedynczo, 
z wyłączeniem wszelkich wzajemnych powiązań, lecz 
ustanowić ich jako lud, który uznałby Go w prawdzie 
i Jemu święcie służył”. W historii zbawienia Pan zbawił 
lud. Nie istnieje pełna tożsamość bez przynależności do 
ludu. Z tego względu nikt nie zbawia się sam, jako wyizolo-
wana jednostka, ale Bóg przyciąga nas, biorąc pod uwagę 
złożoną sieć relacji międzyludzkich, które się nawiązują 
we wspólnocie ludzkiej: Bóg zechciał wejść w dynamikę 
ludową, w dynamikę ludu” (GeE, n. 6).

* * *
„Dajmy się pobudzić znakami świętości, jakie ukazuje 

nam Pan poprzez najpokorniejszych członków tego ludu, 
który „uczestniczy także w prorockiej funkcji Chrystusa, 

szerząc o Nim żywe świadectwo przede wszystkim życiem 
wiary i miłości”. Pomyślmy, jak sugeruje nam św. Teresa 
Benedykta od Krzyża, że poprzez wielu z nich budowana 
jest prawdziwa historia: „W najciemniejszej nocy powstają 
najwięksi prorocy i święci. Jednak ożywiający nurt życia 
mistycznego pozostaje niewidzialny. Z pewnością decy-
dujące wydarzenia w dziejach świata były zasadniczo 
spowodowane przez dusze, o których książki historyczne 
nic nie mówią. A to, jakim duszom powinniśmy dziękować 
za decydujące wydarzenia z naszego życia osobistego, 
to coś, co poznamy jedynie w dniu, w którym wszystko 
ukryte zostanie odkryte” (GeE, n. 8).

* * *
„Świętość jest najpiękniejszym obliczem Kościoła. Ale 

także poza Kościołem katolickim, w bardzo różnych śro-
dowiskach, Duch wzbudza „znaki swojej obecności, które 
pomagają samym uczniom Chrystusa”. Ponadto św. Jan 
Paweł II przypomniał nam, że «Świadectwo dawane 
Chrystusowi aż do przelania krwi, stało się wspólnym 
dziedzictwem zarówno katolików, jak prawosławnych, 
anglikanów i protestantów». Podczas pięknego ekume-
nicznego nabożeństwa, które pragnął on sprawować 
w Koloseum, podczas Jubileuszu Roku 2000, powiedział, 
że męczennicy są «dziedzictwem przemawiającym do-
nioślejszym głosem niż podziały»” (GeE, n. 9).

* * *
„Wśród różnorodnych form, chcę podkreślić, że także «ge-

niusz kobiecy» przejawia się w kobiecych stylach świętości, 
niezbędnych do odzwierciedlenia świętości Boga na tym 
świecie. To właśnie w czasach, kiedy kobiety były najbardziej 
wykluczane, Duch Święty pobudził święte, których urok 
spowodował nowe dynamiki duchowe i ważne reformy 
w Kościele. Możemy wspomnieć św. Hildegardę z Bin-
gen, św. Brygidę, św. Katarzynę ze Sieny, św. Teresę z Avila 
i św. Teresę z Lisieux. Muszę jednak przypomnieć także 
wiele nieznanych lub zapomnianych kobiet, które, każda 
na swój sposób, podtrzymywały i przekształcały rodziny 
i wspólnoty dzięki sile swojego świadectwa” (GeE, n. 12).

* * *
„Chrześcijanin nie może myśleć o swojej misji na ziemi, 

nie pojmując jej jako drogi świętości, ponieważ „wolą Bożą 
jest wasze uświęcenie” (1Tes 4, 3). Każdy święty jest misją; 
jest planem Ojca, by odzwierciedlać, ucieleśniać w danym 
momencie dziejów, pewien aspekt Ewangelii. Misja ta 
znajduje pełny sens w Chrystusie i można ją zrozumieć 
jedynie rozpoczynając od Niego. W swej istocie świętość, 
to przeżywanie w zjednoczeniu z Nim tajemnic swojego 
życia. Polega ona na złączeniu się ze śmiercią i zmartwych-
wstaniem Pana w sposób wyjątkowy i osobisty, w nie-
ustannym umieraniu i powstawaniu z martwych wraz 
z Nim. Może ona jednak oznaczać również odtwarzanie 
w swoim życiu różnych aspektów ziemskiego życia Jezusa: 

Jego życia ukrytego, życia wspólnotowego, Jego bliskości 
względem ostatnich, Jego ubóstwa oraz innych przejawów 
Jego dawania siebie ze względu na miłość. Kontempla-
cja tych tajemnic, zaproponowana przez św. Ignacego 
z Loyoli, prowadzi nas do tego, aby je ucieleśniać także 
w naszych wyborach i postawach . Ponieważ «wszystko 
w życiu Jezusa jest znakiem Jego misterium», «całe życie 
Chrystusa jest objawieniem Ojca […] całe życie Chrystusa 
jest misterium Odkupienia», «całe życie Chrystusa jest 
misterium ‘rekapitulacji’», i «wszystko, co Chrystus przeżył, 
czynił po to, abyśmy mogli przeżywać to w Nim i aby On 
przeżywał to w nas»” (GeE, n. 8).

* * *
„Może istnieć wiele teorii na temat świętości, obfitych 

wyjaśnień i rozróżnień. Taka refleksja może być przydatna, 
ale nic nie jest bardziej pouczające, niż powrót do słów 
Jezusa i przyjęcie Jego sposobu przekazywania prawdy. 
Jezus wyjaśnił z całą prostotą, co to znaczy być świętymi, 
a uczynił to, kiedy zostawił nam błogosławieństwa (por. 
Mt 5, 3–12; Łk 6, 20–23). Są one jakby dowodem tożsa-
mości chrześcijanina. Zatem, jeśli ktoś z nas stawia sobie 
pytanie: «Jak można stać się dobrym chrześcijaninem?» 
– odpowiedź jest prosta: trzeba, aby każdy na swój sposób 
czynił to, co mówi Jezus głosząc błogosławieństwa. W nich 
naszkicowane jest oblicze Mistrza, do którego ukazywania 
w życiu codziennym jesteśmy powołani. Słowo «szczę-
śliwy» lub «błogosławiony» staje się synonimem słowa 
«święty», ponieważ wyraża, że osoba, która jest wierna 
Bogu i żyje Jego słowem, osiąga prawdziwe szczęście, 
dając siebie w darze” (GeE, n. 63).
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kOściół i świat

Dzień solidarności 
z kościołem prześladowanym

– 13 listopada 2022 r.

Modlimy się za zmarłych, ale po co?
Każdy z nas już od dziecka wie i pamięta, że listopad jest „miesiącem zmarłych”. Począwszy od Uroczystości 

Wszystkich Świętych, przez „Dzień zaduszny”, aż po „Andrzejki” włącznie codziennie w naszej modlitwie pamię-
tamy o zmarłych w sposób szczególny, a „wypominki” stanowią nieodzowny element listopadowego klimatu. Czy 
jednak w tym przyzwyczajeniu zastanawiamy się czasem dlaczego mamy się modlić za zmarłych?

Najłatwiej byłoby odpowiedzieć: „przecież zawsze tak 
było”. I po części jest to prawda. Chyba wszystkie kultury 
posiadały obrzędy religijne związane z ceremoniami 
pogrzebowymi. Chrześcijańska tradycja modlitwy za 
zmarłych swoimi korzeniami sięga mniej więcej III w. 
przed Chr. W Drugiej Księdze Machabejskiej (datowa-
nej na ten właśnie okres) możemy przeczytać, jak Juda 
Machabeusz sprawił, że złożono ofiarę przebłagalną 
za zabitych, aby zostali uwolnieni od grzechu (12, 45).

Podejmując tę tradycję Kościół od początku czcił pa-
mięć zmarłych i ofiarował im pomoce, a w szczególności 
Ofiarę eucharystyczną, by po oczyszczeniu mogli dojść 
do uszczęśliwiającej wizji Boga. Tertulian (160-240) na-
pisał: W dzień rocznicy [ich śmierci] składamy za naszych 
zmarłych ofiary”. Na innym miejscu wspominał o pewnej 
kobiecie, która modliła się za swojego zmarłego męża, 
by mu uprosić ochłodę. 

Nie wahajmy się nieść pomocy tym, którzy odeszli, i 
ofiarujmy za nich nasze modlitwy. Warto też wspomnieć, 
że zachowały się setki nagrobków wczesnochrześcijań-
skich, na których są wypisane modlitwy za zmarłych.

Przykładów z historii można by mnożyć. Pokazują nam 
jednak ważną prawdę: chrześcijanie od początku czuli, 
że taka modlitwa jest bardzo ważna i potrzebna. Tak 
ważna, że została zaliczona do jednego z tzw. siedmiu 
uczynków miłosierdzia co do duszy. 

Jest jednak ważniejszy powód niż ten, wynikający ze 
stwierdzenia, że „zawsze tak było”. Ludzie wierzący z 
czasów Starego Testamentu uważali, że zmarli znajdują 
się daleko od Boga (por. Ps 88), tak że nie może On wy-
słuchać ich próśb. Pozostają oni sami i bezbronni. Nowy 
Testament ukazuje śmierć jako moc, która powoduje 
stan całkowitej bezsilności i nicości, ponieważ na jakiś 
czas, albo nawet na zawsze, oddziela od Boga Stwórcy. 
Jego grzech, z którym nie zdążył uporać się na ziemi za 
życia, tworzy jakby zaczarowany krąg, z którego człowiek 
nie jest w stanie sam się wyzwolić. Ten krąg jest krainą 
ciemności, z której człowiek nie potrafi znaleźć wyjścia. 
Modlitwę za zmarłych można by porównać do światła, 
która oświeca tę ostatnią drogę. Zmarli już nic nie mogą 
zrobić dla siebie. Ich cała nadzieja jest złożona w Bogu i 
modlitwie innych, którzy mogę u Niego wyprosić łaski.

Św. Jakub Apostoł zaprasza każdego z nas: Módlcie się 
wzajem za siebie, abyście byli zbawieni; albowiem wiele 
może ustawiczna prośba sprawiedliwego (Jk 5,16). I śmierć 
tego, za kogo się modlimy niczego tu nie zmienia. U Boga 

czas – pojmowany jako coś co ogranicza – nie istnieje. U 
Niego nie istnieje nawet śmierć. Te rzeczy istnieją tylko 
dla nas. Można więc powiedzieć, że Bóg wszystkich widzi 
jako żyjących. Tak stwierdził sam Jezus, kiedy powiedział 
nam, że Bóg nie jest Bogiem umarłych, ale żywych (Mt 
22,32). To, co każdy z nas w swym życiu czyni dla innych, 
jest u Boga zawsze teraźniejszością. Dlatego słuszna jest 
modlitwa za ludzi, którzy już dawno zmarli.

Jeśli modlimy się za zmarłych, to głównie dlatego, 
że ich kochamy i w ten sposób okazujemy im naszą 
miłość. Tę prawdziwą, która polega bardziej na uczyn-
kach niż na słowach, jak się wyraził św. Ignacy Loyola. 
A uczynkiem może być także nasza modlitwa. Miłość 
bowiem pragnie dawać i udzielać umiłowanemu coś z 
tego, co jest w jego mocy (jeszcze raz św. Ignacy). A w 
naszej mocy jest modlitwa za zmarłych. Dlaczego więc 
modlić się za zmarłych? Ponieważ oni potrzebują naszej 
miłości wyrażonej w modlitwie. Potrzebują tej odrobiny 
światła, by trafić do domu Ojca. Modlitwa za zmarłych 
jest ważną powinnością, bowiem nawet jeśli odeszli 
w łasce i w przyjaźni z Bogiem, być może potrzebują 
jeszcze ostatniego oczyszczenia, by dostąpić radości 
nieba (JP II, Rozważanie przed modlitwą „Anioł Pański”, 
2 listopada 2003).

Jest jeszcze jeden, bardzo prozaiczny powód, dla któ-
rego warto modlić się za zmarłych. Jezus powiedział: 
Wszystko więc, co byście chcieli, żeby wam ludzie czynili, 
i wy im czyńcie! (Mt 7,12).

Źródło:Tomasz Oleniacz SJ, www.jeziuci.pl

Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym od-
bywa się co roku w drugą niedzielę listopada. Tym razem 
PKWP chce poświęcić go Ukrainie, o czym poinformował 
ks. prof. Waldemar Cisło podczas wykładu pt. „Rola i za-
dania Kościoła na rzecz rodziny na obszarach konfliktów 
zbrojnych na przykładzie wojny w Syrii i w Ukrainie” 
w trakcie międzynarodowej konferencji naukowej pod 
hasłem „We Cherish Family Life”, organizowanej z inicja-
tywy Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie 
i Polskiego Stowarzyszenia Familiologicznego.

Dyrektor sekcji polskiej PKWP porównywał to, co działo 
się na Bliskim Wschodzie z trwającą inwazją Rosji. Zauwa-
żył, że Europa była zbyt pewna siebie i bagatelizowała wid-
mo wojny. Powoływała się na międzynarodowe dokumen-
ty o ochronie praw człowieka. Ks. Cisło pytał „który punkt 
i jakiej konwencji uchronił kobiety w zaawansowanej ciąży 
uciekające z ostrzeliwanego szpitala?”. Podkreślił, że „za 
łatwo przychodziło nam mówienie o dzikiej Afryce i bar-
barzyńskim Bliskim Wschodzie”. Wojna, z jaką dziś mamy 
do czynienia, toczy się u naszych granic – przypomniał.

Podkreślił, że o rozmiarze zbrodni, jakich dokonują Ro-
sjanie, przekonał się w Buczy, gdy na miejscu rozmawiał 
z prawosławnym kapłanem. „W okolicznych domach 
i piwnicach putinowcy mordowali bezbronnych cywilów 

ze związanymi rękami. Tego nie da się porównać z tym, co 
działo się w Syrii” – wyjaśnił. Dodał, że „nawet w Aleppo, 
gdzie zakręcano ludziom wodę, by poszczególne dzielnice 
szybciej się poddały, do śmierci dochodziło na skutek 
ostrzałów i wymiany ognia”.

Na przykładzie Syrii ks. prof. Cisło wskazywał, jakie działa-
nia podejmowało Papieskie Stowarzyszenie Pomoc Kościo-
łowi w Potrzebie, by dotrzeć do potrzebujących. Wymienił 
projekt pt. Mleko dla Aleppo. „Był robiony dlatego, że 3 tys. 
matek nie miało, co jeść i nie miało pokarmu, by dać dzie-
ciom. Kobiety przychodziły do punktu, gdzie dostawały 
mleko w proszku, i nie musiały w nocy słuchać płaczu 
swoich głodnych dzieci” – wyjaśnił wykładowca UKSW. 
We współpracy z polskim rządem PKWP wyszła też z ini-
cjatywą leczenia dzieci w Syrii. Wtedy – jak mówił ks. prof. 
Cisło – zderzył się z trudnym pytaniem cierpiącej kobiety: 
„czemu chcecie, żebym umarła?”. „Ona kontynuowała: 
jestem jedyną osobą, która jest w stanie pomóc mojemu 
obłożnie choremu mężowi. Leży na czwartym piętrze i to 
ja wszystko muszę przynieść czy wynieść” – wyjaśnił.

To doświadczenie – zauważył dyrektor sekcji polskiej 
PKWP – pokazało mu, jak potrzebna 
w krajach wojny jest pomoc dla całych 
rodzin. Wykładowca UKSW tłumaczył, 
że tylko w ten sposób można uchronić 
rodziny przed rozłąką. „Zerwane więzi 
sprawiają, że kolejne dzieci bez edukacji 
lądują na ulicy. Stają się wtedy łatwym 
łupem dla przestępców” – mówił. Dodał, 
że kluczowe w kraju wojny jest utrzyma-
nie systemu edukacji. „W Syrii miesięczna 
nauka dziecka w szkole kosztuje 10 dola-
rów, w Libanie 20” – wskazał.

Ks. prof. Cisło wyjaśnił, że w Syrii i Ira-
ku sprawdził się model przekazywania 
wsparcia dla potrzebujących przez ręce 
księży i sióstr zakonnych. Stowarzysze-
nie powiela go w przypadku pomocy dla 
Ukrainy. „Pamiętam kobietę z Bliskiego 
Wschodu, która podeszła do mnie i mó-
wiła: dopóki nasi księża są w nami, to 

my tu zostajemy, bo oni podzielą się ostatnią kromką 
chleba albo będą wiedzieć, gdzie pukać, by ją zdobyć” – 
zauważył dyrektor sekcji polskiej PKWP.

Zwrócił uwagę, że na podobne poświęcenie, tzn. bycia 
ze swoimi wiernymi do końca, gotowi są księża i siostry 
za wschodnią granicą. Podkreślił, że „wojna jest niestety 
wielkim interesem dla wielkich tego świata i wielkim cier-
pieniem dla najbiedniejszych”. Podsumował, że jeśli ktoś 
pyta Polaków o to, co zostało w nich po nauczaniu św. 
Jana Pawła II, to powinien spojrzeć na 7 mln przyjętych 
uchodźców ze wschodu. „Zdaliśmy egzamin praktyczny 
z miłosierdzia” – zakończył.

Źródło: Biuro Prasowe PKWP Polska
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Jezus chrystus król
Kiedy Jezus żył na ziemi, nikt nie uważał Go za króla. Nikt też nie podejrzewał, że może być królem. On sam, gdy 

kilkakrotnie próbowano obwołać Go królem, nie zgodził się na to. Nigdy też za czasów swej publicznej działalności 
nie powiedział o sobie, że jest królem.

Tak więc oskarżenie ze strony faryzeuszów, że Jezus 
czyni siebie królem, było równie kłamliwe jak wszystkie 
inne. Owszem, Jezus bardzo wiele mówił o Królestwie 
Bożym, ale zawsze podkreślał, że jest to zupełnie inne 
królestwo niż to, o którym myśleli Jego słuchacze. Kiedy 
zaś matka synów Zebedeusza prosiła, aby jej synów 
umieścił w swym królestwie po swej prawie i lewej 
stronie, odpowiedział jej bardzo ostro: „Nie wiecie, o co 
prosicie…” podkreślając po raz kolejny, że nawet Jego 
najbliżsi nie rozumieli natury Królestwa, które głosił. Tak 
zresztą jest i do dziś. Nikt nie zna natury tego Królestwa, 
jeśli go nie oświeci Duch Prawdy.

Jezus, owszem, wyznaje w końcu, że jest królem, 
ale czyni to w takiej chwili, że nikt już nie może mieć 
wątpliwości co do abso-
lutnej odmienności jego 
Królestwa od wszystkich 
innych królestw. Dokonu-
je tego w najgorszym po 
ludzku momencie, wtedy, 
kiedy Jego sprawa jest już 
przegrana, a zguba po-
stanowiona – w czasie 
procesu prowadzonego 
przez Piłata. W tamtych 
okolicznościach Jego 
wyznanie mogło być 
tylko przedmiotem kpin 
i szyderstwa i tak też się 
stało. Jezus nie zgodził 
się na to, aby Mu nało-
żono prawdziwą, złotą 
koronę królewską i dano 
do ręki złote berło, żeby 
Go odziano prawdziwym 
królewskim płaszczem 
purpurowym, ale przy-
jął bez protestu koronę 
z ciernia, trzcinę zamiast 
berła i strzęp czerwone-
go żołnierskiego płaszcza. 
Zamiast korony chwały, 
przyjął koronę hańby. Jest 
więc swoistym wyrazem 
niezrozumienia najgłęb-
szych intencji naszego 
Pana zdejmowanie Mu 

korony cierniowej i nakładania korony ze złota, której 
On nigdy ani nie nosił, ani nie chciał, co więcej, przed 
którą się bronił. Jego korona z ciernia przemawia o wiele 
mocniej niż złoto, a żołnierski płaszcz nasiąknięty Jego 
krwią jest o niebo cenniejszy niż najszlachetniejsza pur-
pura królewska. Takie oznaki swego Królestwa Pan sam 
sobie wybrał, choć jest nam to bardzo nie na rękę i kłóci 
się z naszym poczuciem godności i estetyki. Chętnie 
uczcilibyśmy Go, jak tamci, co Go chcieli obwołać królem, 
wspaniałymi znakami ziemskiego panowania. Czynimy 
to nawet, ale musimy być tu bardzo ostrożni.

Czemu Jezus – nasz Król – tak postąpił? Czemu tak 
skrajnie zdystansował się od wszelkich oznak ziemskie-
go panowania? Uczynił tak, bo zna nas bardzo dobrze 

i chciał na zawsze wy-
trącić nam z ręki jaką-
kolwiek możliwość fał-
szywego – ziemskiego 
– rozumienia Jego kró-
lowania. Wyznając przed 
Piłatem: Tak, jestem 
królem, dodaje zaraz: 
Ja się na to narodziłem 
i na to przyszedłem na 
świat, aby dać świadec-
two prawdzie. Królestwo 
Jezusa jest Królestwem 
Prawdy, a więc usunięcia 
wszelkiego fałszu, całe-
go oszustwa szatana, 
w którym od grzechu 
pierworodnego pogrą-
żony jest świat. Jezus 
demaskuje królestwo 
kłamstwa, w  którym 
księciem jest ten, który 
kłamcą był od począt-
ku – szatan. Przez całą 
swoją działalność pu-
bliczną ujawnia różno-
rakie przejawy kłamstwa 
począwszy od kłamstwa 
religijnego w wydaniu 
faryzeuszów i saduce-
uszów, przez kłamstwa 
życia codziennego aż po 
kłamstwo polityczne. 

Jednocześnie objawia prawdę o Bogu 
i prawdę o człowieku. On sam jest tą 
prawdą. To w Nim najpełniej obja-
wia się natura Boga, którą jest miłość, 
i na Nim też najwyraźniej objawia się 
natura ludzkiego grzechu, którą jest 
śmierć – dwie strony prawdy, wyda-
wać by się mogło, nie do pogodze-
nia. A jednak w Nim, w Jego krzyżu 
i zmartwychwstaniu staje otworem 
wyjście z tej sytuacji bez wyjścia: Bóg 
kocha grzesznika i nie pozostawia go 
w śmierci. To największa i najpiękniej-
sza prawda. Tu najpełniej objawia się 
to, co stanowi duszę chrześcijaństwa, 
co je odróżnia od wszystkich innych 
religii – miłość nieprzyjaciół. Króle-
stwo Jezusa to ciągle Królestwo tej 
właśnie Prawdy, to królestwo kerygmatu, w który nie 
sposób uwierzyć bez pomocy Ducha Świętego, tak jest 
on nieprawdopodobny. Aby przy tej prawdzie trwać, aby 
ją głosić ciągle, aby nie popaść w tryumfalizm, nie zacząć 
się wywyższać i gardzić grzesznikami, aby kochać naszych 
nieprzyjaciół, potrzebujemy króla w cierniowej koronie, 
króla, który nie przyszedł po to, aby Mu służono, lecz aby 
służy i dać swoje życie na okup za wielu.

Nie przypadkiem Piłat po wyznaniu Jezusa pyta: Cóż 
to jest prawda? Nie jest to pytanie filozofa-sceptyka, 
jak sądzą niektórzy. To retoryczne pytanie polityka-prak-
tyka, który wie z doświadczenia, że w polityce prawda 
traktowana jest instrumentalnie, że królestwa tego 
świata zbudowane są na oszustwie i intrydze. Liczy się 
ten, komu się uda sprzedać jako prawdę swą wersję, 
czy ideologię, ten, kto innych wyprowadzi w pole. Iluż 
takich przykładów dostarcza nam i dzisiejsza polityka. 
Nie przypadkiem też organ prasowy najbardziej zakła-
manego systemu wszech czasów nosił nazwę „Prawda”.

Jezus Chrystus jest Królem Wszechświata – całego 
kosmosu, gdyż prawda, którą On sam jest i którą obja-

wia, jest ostatecznie Prawdą Trójcy Świętej, jest Jej we-
wnętrznym Życiem, z którego wszystko bierze początek, 
swe trwanie i sens. Tylko ten Król mógł sobie pozwolić 
na koronę hańby, bo też tylko Jego nie można pozbawić 
chwały, jaką miał u Ojca od początku, zanim świat po-
wstał. Odwieczna prawda nie musi się bronić, nie musi 
używać przemocy. Tylko Ona może być cicha i pokorna. 
Każdy, kto ją odrzuca, karze sam siebie. Skazuje się na 
kłamstwo i ciągłe poczucie zagrożenia. Ostatecznie wy-
biera życie poza miłością i bezsens, które są istotą piekła.

Oddając cześć Jezusowi Chrystusowi Królowi Wszech-
świata sięgamy do największych głębin całej rzeczy-
wistości, które nie są odmętami strasznych tajemnic, 
ale przepaścią niezgłębionej Miłości. Wszystko, co żyje, 
choć często zniekształcone przez grzech, jest tchnie-
niem tejże Miłości. Z Niej się poczęło i ku Niej zdąża, jak 
nam pokazuje to ostatnie święto – cel roku kościelnego. 
Nie chłód i martwota zimy, której pierwsze oznaki przy-
nosi listopad, ale żar Miłości jest naszym przeznaczeniem.

Źródło: Stanisław Łucarz SJ,www.mateusz.pl

warto wiedzieć, że...
Uroczystość Crystusa Króla wprowadził do liturgii Kościoła katolickiego papież Pius XI na zakończenie roku 

jubileuszowego dnia 11 XII 1925 r. W całym Kościele została wprowadzona encykliką Quas Primas. Papież 
nakazał też, aby we wszystkich kościołach tego dnia po nabożeństwie głównym przed wystawionym Naj-
świętszym Sakramentem odmawiano litanię do Najświętszego Serca Pana Jezusa oraz akt poświęcenia rodzaju 
ludzkiego Najświętszemu Sercu. 

Początkowo święto obchodzone było w ostatnią niedzielę października, co wiązało się z podkreśleniem, że 
obchodzone 1 listopada święto wszystkich świętych jest konsekwencją społecznego królowania Chrystusa. 
Reforma soborowa (1969) zmieniła nazwę święta (z Chrystusa Króla na Chrystusa Króla Wszechświata) oraz 
przeniosła święto na ostatnią niedzielę roku liturgicznego, by podkreślić, że wszystko, co rodzaj ludzki w nad-
przyrodzonym i przyrodzonym porządku posiada i czego się spodziewa, ma swój początek i mieć będzie koniec 
w Jezusie Chrystusie. 
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w stulecie śmierci ks. idziego radziszewskiego
Ksiądz Idzi Radziszewski, kapłan diecezji włocławskiej, to założyciel i pierwszy rektor Katolickiego Uniwersytetu 

Lubelskiego. Należał on do pokolenia Polaków, których dzieciństwo i młodość upływały w trudnym okresie niewoli, 
ale którzy byli równocześnie szczęśliwymi świadkami odzyskania przez Polskę niepodległości.

Dzieciństwo i wczesna młodość
Idzi Benedykt Radziszewski był synem Marcelego i Józefy 

z Biernackich. Urodził się 1 IV 1871 r. w Bratoszewicach 
(w pobliżu Łodzi). Oboje rodzice pochodzili ze zubożałej 
szlachty. Jak wynika z zachowanych źródeł zmieniali oni 
często miejsce zamieszkania (Nowosolna, Pniewnik, Bra-
toszewice, Stryków). Przyczyną tych przeprowadzek były 
szykany, jakie stosowały władze rosyjskie przenoszące kil-
kakrotnie Marcelego Radziszewskiego, nauczyciela szkoły 
elementarnej […]. Idzi wzrastał w 
zdrowej moralnie, wielodzietnej 
(miał czterech braci i jedną sio-
strę) rodzinie chrześcijańskiej. […] 
W domu panowała atmosfera 
religijna i patriotyczna. Więź ro-
dzinna była silna i przetrwała do 
końca życia.

Po ukończeniu szkoły elemen-
tarnej pod kierunkiem własnego 
ojca, Idzi uczęszczał przez osiem 
lat (od 1881 roku) do Filologicz-
nego Gimnazjum w Płocku. Był 
to okres największego nasilenia 
rusyfikacji za rządów generała-
-gubernatora J. Hurki (1883–
1894) i kuratora A. Apuchtina 
(1879–1897). […]

Decyzja wstąpienia Idziego Ra-
dziszewskiego do Seminarium 
Duchownego we Włocławku 
(1889 r.) wskazuje, że pracę nad 
udoskonaleniem moralnym wła-
snym i społeczeństwa polskiego 
uznał za najważniejszą w hierarchii wszystkich wartości. 
Seminarium to stało wówczas na wysokim poziomie 
naukowym dzięki kierownictwu braci Chodyńskich 
(Zenona i Stanisława). Przywiązywano dużą wagę nie 
tylko do rozwoju intelektualnego alumnów, ale do ich 
formacji duchowej. Rozpoczął się dla Idziego nowy okres 
życia. Z zapałem realizował program nauki obowiązujący 
w Seminarium, ale nie poprzestał na nim. Zaintereso-
wany szczególnie filozofią zadbał, by w tej dziedzinie 
pogłębić wiedzę w szerszym zakresie niż przewidywał 
to program. […] 

Dzięki nieprzeciętnym walorom umysłu i charakteru, jak 
również dzięki zdolnościom przywódczym ks. Radziszewski 
został wytypowany na studia do Akademii Duchownej 

w Piotrogrodzie (1893 r.) […]. Ukoronowaniem studiów 
w Akademii Duchownej były święcenia kapłańskie, które 
otrzymał w 1896 r. z rąk rektora – ks. bp. Albina Symona, 
a także tytuł magistra z zakresu egzegezy w rok później.

Kapłan i uczony
Pierwszą placówką pracy ks. Radziszewskiego był ko-

ściół św. Mikołaja w Kaliszu, gdzie przez kilka miesięcy 
(w 1897 r.) pełnił funkcję wikarego. […]

W 1898 r. udał się do Leuven 
(Leuvain) na studia w Wyższym 
Instytucie Filozoficznym, funk-
cjonującym w ramach tamtej-
szego Uniwersytetu Katolickiego. 
[…] W roku 1900 ks. Idzi Radzi-
szewski zdobył tytuł doktora na 
podstawie rozprawy na temat: 
De ideae religionis genesi in 
evolutionisimo Darvino-Spen-
ceriano, napisaną pod kierun-
kiem ks. Dezyderego Merciera, 
z którym łączyła go przyjaźń do 
końca życia, jak to wynika z ko-
respondencji. Studia w Wyższym 
Instytucie Filozoficznym stano-
wiły bardzo ważny etap w jego 
życiu, stały się źródłem inspiracji 
wielu przyszłych inicjatyw na-
ukowo-organizacyjnych. Ks. Ra-
dziszewski doceniał kontakty 
z nauką europejską. Poza Belgią 
udał się do Anglii, Francji, Włoch, 
Austrii, Niemiec i Szwajcarii. […]

Od 1901 roku działalność ks. Radziszewskiego koncen-
trowała się w trzech miastach: Włocławku, Piotrogrodzie 
i Lublinie. Działalność ta miała charakter naukowy, wy-
chowawczy i organizacyjny. […]

Od 1901 do 1914 roku ks. Radziszewski pełnił funkcję 
profesora filozofii i pedagogiki Seminarium Duchowne-
go we Włocławku. Równocześnie był tu wicerektorem 
(1901–1905) i rektorem (1908–1911). Jako pedagog 
zwracał szczególną uwagę na wdrażanie młodzieży 
do samodzielnego myślenia, do zerwania z systemem 
mechanicznego, pamięciowego opanowywania przez 
nich wykładanego materiału. Do tego celu miał służyć, 
np. zwyczaj przygotowywania przez kleryków odczytów 
i wygłaszanie ich przed społecznością Seminarium, a tak-

że wobec osób świeckich zapraszanych z miasta. W roku 
1909 z inicjatywy ks. Radziszewskiego powstał we Wło-
cławku miesięcznik „Ateneum Kapłańskie”, poświęcony 
głównie teologii i filozofii.

W marcu 1914 r. ks. Radziszewski wyjechał do Pio-
trogrodu, gdzie został profesorem filozofii i rektorem 
tamtejszej Akademii Duchownej. I tutaj dążył do pod-
niesienia poziomu nauczania. […] Od 1916 roku ks. Ra-
dziszewski kierował również Wyższymi Kursami Polskimi 
w Piotrogrodzie, zorganizowanymi przez Towarzystwo 
Miłośników Historii i Literatury Polskiej.

Doświadczenia pedagogiczne i naukowo-organizacyj-
ne we wspomnianych wyżej instytucjach wykorzystał ks. 
Radziszewski jako inicjator i rektor Katolickiego Uniwer-
sytetu w Lublinie. […] Katolicyzm polski uważał ks. Ra-
dziszewski za powierzchowny, wymagający odrodzenia. 
Od niego uzależniał zachowanie w kraju odzyskanej 
wolności. Był przekonany, że Polska będzie katolicka, 
albo nie będzie jej wcale. W lutym 1918 roku zawiązał 
się w Piotrogrodzie komitet Organizacyjny Uniwersytetu. 
[…] I rozpoczął pozyskiwanie kadry nauczającej spośród 
pracowników Akademii Duchownej i Wyższych Kursów 
Polskich w Piotrogrodzie. […].

Rektor KUL
W czerwcu 1918 roku Komitet przeniósł się do kraju, 

by kontynuować rozpoczęte dzieło. Inicjatywę założe-
nia uniwersytetu katolickiego zaakceptował Episkopat 
Królestwa Polskiego, zgromadzony w Warszawie na 
konferencji 26 i 27 VII 1918 roku, obradując pod przewod-
nictwem wizytatora apostolskiego w Polsce – Achillesa 
Ratti (późniejszego papieża Piusa XI). Biskupi udzielili 
ks. Radziszewskiemu pełnomocnictwa do prowadzenia 
dalszej działalności organizacyjnej, mianując go rektorem 
nowo powstałej Uczelni. Zaraz potem ks. Radziszewski 
rozpoczął starania o uzyskanie aprobaty Ministerstwa 
Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego. Wstępną 
koncesję tego Ministerstwa na założenie prywatnego 
uniwersytetu otrzymał 6 IX 1918 r. […] Inauguracja odbyła 
się 8 XII 1918 r. w tymczasowej siedzibie, jaką stanowił 
gmach Lubelskiego Seminarium Duchownego, udo-
stępniony dzięki ks. bp. Marianowi Leonowi Fulmanowi, 
zaprzyjaźnionemu z ks. Radziszewskim z czasów jego po-
bytu we Włocławku. Dzięki staraniom pierwszego rektora 
Uniwersytet zaczął zdobywać dalsze uprawnienia. […]

Innym ważnym problemem dla nowej instytucji było 
zdobycie własnej siedziby. Po wielu staraniach ks. Radzi-
szewskiego i jego współpracowników uzyskano gmach 
będący niegdyś własnością dominikanów-obserwantów, 
przekształcony następnie na szpital wojskowy. Za zgodą 
naczelnika państwa – Józefa Piłsudskiego został on przenie-
siony do Chełma, a budynek zaczęto przystosowywać dla 
Uniwersytetu. 8 I 1922 r. oddano do użytku wyremontowa-
ną część wschodnią. Wkrótce po uroczystym przeniesieniu 
Uczelni do nowej siedziby, zmarł w Lublinie na zapalenie 

płuc ks. Idzi Radziszewski 22 II tegoż roku. Pogrzeb był 
wielką manifestacją całego miasta, a także uczestników 
z całej Polski. W dzień pogrzebu 25 II nad jego mogiłą przy 
ul. Lipowej w Lublinie przedstawiciele różnych grup społecz-
nych ślubowali kontynuować rozpoczęte dzieło i dochować 
wierności idei Uniwersytetu Katolickiego.

Ks. Radziszewski został zapamiętany jako człowiek 
o nieprzeciętnym pięknie duchowym, którym wokół pro-
mieniował. Odznaczał się szczególnym nabożeństwem 
do Najświętszego Serca Jezusowego, które uczynił Pa-
tronem Uczelni. Miał też wiele zaufanie do Opatrzności, 
będące źródłem jego spokoju, optymizmu, pogody ducha 
i wiary w powodzenie podejmowanych inicjatyw mimo 
piętrzących się nieustannie trudności. Był skromny, cichy, 
małomówny, nie szukający rozgłosu. Miał dar przekony-
wania i umiejętność nawiązywania kontaktu z ludźmi. 
Ogromnie zaangażowany w pracę dla Kościoła i Ojczyzny, 
pojmował ją jako służbę, a nie jako środek do wzbogace-
nia się. Umierając nie posiadał nic prócz przedmiotów 
niezbędnych do codziennego użytku. Cieszył się nieprze-
ciętnym szacunkiem wśród młodzieży akademickiej, która 
go ceniła za zainteresowanie się jej sprawami i wspiera-
nie we wszelkich potrzebach duchowych i materialnych, 
za tolerancję dla osób reprezentujących inne wyznanie 
lub poglądy. […] Warto się nieraz zadumać nad życiem 
i twórczością pierwszego Rektora KUL, którego inicjatywie 
zawdzięczamy powstanie tak ważnego, trwałego ośrodka 
chrześcijańskiej kultury narodowej.

Grażyna Karolewicz, Źródło: www.kul.pl
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kościół a odzyskanie niepodległości przez polskę
Kościół rzymskokatolicki na stałe wpisał się w dzieje Polski od początku istnienia chrześcijańskiego państwa. 

Momentem przełomowym dla Polaków był chrzest Polski, który wyprowadził ją z mroków pogaństwa, wprowa-
dzając do wspólnoty państw chrześcijańskich Europy. Od tego wiekopomnego wydarzenia losy Kościoła i narodu 
splatają się ze sobą nieodłącznie, tworząc wielowymiarową mozaikę historyczną. Nie można sobie wyobrazić 
polskości bez katolickości, bez tożsamości chrześcijańskiej kultury i przynależności do cywilizacji łacińskiej. Te 
podstawy stanowią oblicze prawdziwej polskości wraz z wyjątkową specyfiką. Kościół w historycznej rzeczywistości 
narodu zyskał nowy wymiar społeczny.

Jak dowodzi C. Bartnik, „Pod wpływem chrześcijaństwa 
nad całością życia społecznego i państwowego rozciągnęła 
się idea wyższego społeczeństwa – Królestwa Bożego, re-
prezentowanego w pewien sposób przez Kościół. Państwo 
nie było już współwłasnością przywódców plemiennych 
ani prywatnym gospodarstwem monarchy, jak w innych 
krajach poprzez wieki, lecz stanowiło – od X do XX wieku 
– ową Społeczność Bożą, societas christiana, civitas Dei – 
tyle że o dwu władzach: monarszej i kapłańskiej, świeckiej 
i duchowej, „cielesnej” i „duchowej” (Idea Polskości, 2001). 
Przenikanie się kultury i religii w Polsce doprowadza do 
świadomego rozwoju chrześcijańskiej tożsamości naro-
du. To zjawisko jest niezrozumiałe dla wrogów Ojczyzny, 
którzy pragnęli wymazać nasz kraj z map świata. Stąd 
taka zaciekłość zaborców: Rosji, Austrii i Prus względem 
Kościoła katolickiego. Rozumieli, iż punktem definitywne-
go zwycięstwa nad Rzecząpospolitą jest zniszczenie wiary 
i religii wpisanych w kulturę ojczystą. Bez osiągnięcia tego 
celu nie można ostatecznie rozwiązać kwestii polskiej.

Feliks Koneczny przytacza tę strategię względem Pol-
ski, np. rosyjskiej polityki zaborczej: „Rząd Katarzyny 
ustanowił jakby regułę, której trzymały się wszystkie 
następne rządy rosyjskie aż do początku XX w., że póty 
polskości, póki katolicyzmu, że z upadkiem Kościoła runąć 
musi polskość i odwrotnie, że »Kraje zabrane« nie będą 
zrusyfikowane, jeżeli się tam nie poderwie katolicyzmu” 
(Święci w dziejach Narodu Polskiego, 1937). Już ta dy-
rektywa unaocznia rolę Kościoła jako bastionu polskości. 
Zaborcy nie mylili się co do istotnego znaczenia Kościoła 
rzymskokatolickiego jako podstawy ostoi wartości moral-
no-etycznych oraz siły duchowej do walki o odrodzenie 
niepodległej Ojczyzny. W wierze praojców wyrażał się 
cały etos i logos kulturowy bytu chrześcijańskiego narodu 
pozbawionego swojej państwowości. Katolicyzm był 
czynnikiem integrującym wszystkie warstwy polskiego 
społeczeństwa do oporu oraz aktywnego dążenia do 
odzyskania niepodległości Rzeczypospolitej. W czasie 
rozbiorowym, gdy Polacy byli pozbawieni własnej pań-
stwowości, tylko Kościół pozostawał jedyną instytu-
cją ogólnonarodową. Był on powiernikiem i symbolem 
polskich tradycji państwowych. Stanowił znak Polski 
walczącej o wolność i wyzwolenie spod jarzma zaborczej 
niewoli. D. Olszewski wykazywał, iż: „Mamy tu do czy-

nienia z nieznanym w krajach zachodnich sprzężeniem 
religii ze sprawą narodową. Ta polska swoistość tradycji 
historycznych zadecydowała o trwałości na ziemiach 
polskich trydenckich struktur kościelnych i ram dusz-
pasterskiego oddziaływania, które określały charakter 
konformizmu religijnego ogółu polskiego społeczeństwa 
aż po wiek XX. Te ogólnokościelne i barokowe tradycje 
religijne zespoliły się na ziemiach polskich ze społecz-
nymi strukturami kultury ludowej, wiejskiej, stały się 
niewątpliwą siłą i szansą Kościoła w Polsce. Ten właśnie 
swoisty chrystianizm ludowy, zakorzeniony głęboko 
w masach, uchronił u schyłku XIX w. polską religijność 
przed ogólnoeuropejskim procesem dechrystianizacji, 
która nie wystąpiła w Polsce w skali masowej” (Dzieje 
chrześcijaństwa w zarysie, 1996).

Należy zauważyć, że Kościół chronił i pielęgnował język 
ojczysty, który stanowił fundamentalny czynnik tożsamo-

ści narodowej Polaków. Spoiwem łączącym Polaków pod 
zaborami były: język, wyznanie wiary, obrzędy religijne, 
zwyczaje oraz wspólne tradycje kościelne i historyczne. 
Kościół prowadził działalność formacyjno-edukacyjną na 
rzecz postępu odrodzenia narodowego w duchu chrze-
ścijańsko-patriotycznym. Pielęgnował rozwój naukowy 
chroniący dziedzictwo kulturowo-cywilizacyjne polskości.

F. Stopniak przytacza, że nigdy nie utracono nadziei 
na odzyskanie wolności kraju: „O żywotności tych idei 
świadczyć mogą nie tylko ofiary poniesione na polu 
walki, lecz także wysiłki zmierzające do utrzyma-
nia tożsamości narodowej, podejmowane 
w sferze kultury czy nauki. Wymow-
nym przykładem może być posta-
wa polskiego duchowieństwa. 
Indeks osób duchownych na 
ziemiach polskich, które 
w minionym stuleciu pozo-
stawiły po sobie dorobek 
naukowy, obejmuje 596 
autorów. Większość z nich 
można określić najlapidar-
niej mianem propagato-
rów polskości” (Historia 
Kościoła, t. V, 1985). Inny 
element boju o dużym zna-
czeniu to twórczość literacka 
ku pokrzepieniu serc w związ-
ku z narodową tradycją.

Duchowieństwo angażowało 
się w różne inicjatywy niepodległo-
ściowe, legalne i nielegalne. Przykła-
dem jest udział w powstaniach z bro-
nią w ręku, opieka duszpasterska nad 
powstańcami, dowództwo nad nie-
którymi oddziałami. Podczas powstania listopadowego 
z Wielkopolski przekradło się kilku księży celem wzięcia 
czynnego udziału w zrywie niepodległościowym, w tym 
ks. Adam Loga, który zginął w bitwie pod Szawlami. Inni, 
bardziej znani to: ks. Jan Dąbrowski – otrzymał złoty krzyż 
Virtuti Militari, ks. Salezy Harczyński, ks. Ludwig Jasieński, 
Ks. Franciszek Korycki, ks. Józef Stankiewicz, można by 
przytoczyć jeszcze wielu innych duchownych. W okresie 
międzypowstaniowym działał ks. Piotr Ściegienny, ściśle 
związany z wyzwoleniem polskiego chłopa i z narodo-
wym ruchem wyzwoleńczym, skazany na 25 lat katorgi 
na Syberii. W powstaniu styczniowym brało udział wielu 
księży i zakonników, np. walczący z bronią ks. Mackie-
wicz i ks. Brzóska, obaj zostali straceni. Karnie zesłano 
abp. Zygmunta Felińskiego i bp. Adama Krasińskiego. 
Klęski powstań przyniosły dotkliwe represje Kościoła 
i duchowieństwa: zesłania, Sybir, więzienia, konfiskatę 
mienia, niszczenie kościołów, podjudzanie warstw spo-
łecznych przeciw Kościołowi, rabację galicyjską 1846 r., 
tworzenie przepisów antypolskich, politykę rusyfikacyjną 

i germanizacyjną, wzmocnione celem złamania woli 
walczących. Tutaj należy przypomnieć program kanclerza 
O. von Bismarcka, pruski Kulturkampf – walkę o kultu-
rę prowadzoną przeciw opozycji katolickiej i Polakom 
w latach 1871–1878. Celem była walka z Kościołem 
łacińskim o wyparcie go z życia kulturalno-społecznego 
w Rzeszy Niemieckiej oraz wyeliminowanie Polaków ze 
struktur państwowych jako wrogiego elementu. Przyjęto 
kurs skrajnie antypolski, potęgując proces przymusowej 
germanizacji na okupowanych ziemiach Polski.

W najtrudniejszych momentach nocy dziejowej 
Kościół dzielnie stał na straży państwowo-

ści polskiej, broniąc jej i walcząc o nią, 
niezależnie od ponoszonych ofiar. Był 

z narodem, prowadząc go ku odzy-
skaniu niepodległości Ojczyzny. 

Nie zmogły go antykatolickie 
i antypolskie działania zabor-
ców. Nic nie dały prześlado-
wania, terror, represje, nic 
go nie zastraszyło ani nie 
powstrzymało, wynikiem 
czego było osiągnięcie zwy-
cięstwa nad wrogimi siłami 
i odzyskanie wolnej, suwe-
rennej Polski.

Warunki geopolityczne 
w postaci klęski mocarstw 

rozbiorowych podczas I wojny 
światowej otwarły możliwość zre-

alizowania marzenia o odzyskaniu 
Ojczyzny, które triumfalnie ziściło się 

dzięki ofierze i oddaniu wiernych córek 
i synów Ojczyzny. 16 listopada Piłsud-
ski notyfikował drogą radiową „rządom 

i narodom wojującym i neutralnym istnienie Państwa 
Polskiego Niepodległego, obejmującego wszystkie zie-
mie zjednoczonej Polski”; 22 listopada wydał dekret 
regulujący działanie najwyższych władz. Nasz kraj po 
I wojnie światowej doznał wielu zniszczeń i strat tak 
duchowych, moralnych jak i materialnych, co stanowi-
ło wielkie wyzwanie dla nowo tworzonego państwa 
z trzech byłych systemów polityczno-prawnych Rosji, 
Austrii oraz Prus. Przed Rzecząpospolitą i Kościołem 
otwierała się nowa droga do obrony odrodzonej Oj-
czyzny i odbudowy ładu społeczno-moralno-etycznego 
po doświadczeniu pożogi barbarzyńskiej i zbrodniczej 
I wojny światowej. Potrzeba było znów od podstaw 
zacząć formować i kształtować nowe pokolenia Po-
laków żyjących wiarą przodków, aby odpowiedzialnie 
oraz z miłością rozwijało najwyższe dobro dla narodu, 
jakim jest Niepodległa Ojczyzna.

Krzysztof Dziduch
Źródło: e-civitas.pl
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Ksiądz Piotr Ściegienny (1801–1890)
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łatwy quiz biblijny
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 listopada br. Wśród autorów poprawnie wypełnionych kuponów zostanie wylosowany 
zwycięzca, na którego czeka nagroda. Zapraszamy do zabawy!

1. Ile przykazań było na kamiennych tablicach? 
a) 5; b) 10; c) 15

2. Kto napisał Dzieje Apostolskie?
a) św. Jan; b) św. Łukasz; c) św. Paweł 

3. Kto prosił Boga o mądrość, a nie długie życie?
a) Saul; b) Samson; c) Salomon

4. Które imię nie występuje w Biblii?
a) Maria; b) Elżbieta; c) Dorota

5. Kto przyszedł do Jezusa w nocy?
a) Marek; b) Łukasz; c) Nikodem

6. Ile lat Mojżesz spędził na pustyni?
a) 20; b) 40; c) 60

7. Kto zbudował Arkę?
a) Jonasz; b) Szymon; c) Noe

8. Jak miał na imię Piotr zanim spotkał Jezusa?
a) Piotr; b) Szaweł; c) Szymon

9. Kogo Pan Jezus nie spotkał podczas swojego 
pobytu na Ziemi?
a) Poncjusza Piłata; b) Salomona, c) Łazarza 

10. „Wszystko ma swój czas... Jest czas rodzenia i czas 
umierania...” Skąd pochodzi ten fragment tekstu?
a) Księga Przysłów; b) Księga Hioba; c) Księga 

Koheleta

11. Kto walczył z Aniołem? 
a) Symeon; b) Jakub; c) Mojżesz

12. Kto nie napisał Ewangelii?
a) Paweł; b) Łukasz; c) Mateusz

13. Pod jaką postacią Bóg objawił się Mojżeszowi?
a) białego baranka; b) kamiennej tablicy; c) go-

rejącego krzewu

14. „Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miło-
ści bym nie miał, stałbym się jak miedź brzęcząca 
albo cymbał brzmiący”. Skąd pochodzi ten cytat?

a) Księga Przysłów; b) List do Kolosan, c) Pierwszy 
List do Koryntian

15. Jahwe zesłał wielką rybę, aby go połknęła, w jej 
wnętrznościach spędził 3 dni i 3 noce.
a) Jozue; b) Joel; c) Jonasz

16. „A gdy przyszli na to miejsce [...] zbudował oł-
tarz, ułożył drwa i położywszy swego syna Iza-
aka, sięgnął ręką po nóż, aby go zabić...” O kogo 
chodzi?
a) Zahariasz; b) Ismael; c) Abraham

13. Która księga, oprócz Ewangelii św. Mateusza 
podaje rodowód Jezusa?
a) Ewangelii św. Jana ; b) Ewangelii św. Marka; 

c) Ewangelii św. Łukasza 

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

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

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

karta odpowiedzi – łatwy quiz biblijny

Listopad – ostatni miesiąc jesieni
„Gdy w listopadzie liść na drzewach trzyma, będzie sucha i krótka, ale ostra zima”. Przysłowia są mądrością 

narodów, były też przez wieki mądrością Polaków i one prognozowały pogodę na kolejne miesiące. Jaki będzie 
listopad tego roku czas pokaże.

Listopad bywa smutnym i nostalgicznym miesiącem. 
Myślimy o zimie. Jesienne wichury obrywają pozostałe 
jeszcze na drzewach liście. Jedynie dęby i graby nie dają 
się ogołocić z listowia, zwłaszcza ze swych dolnych gałęzi 
i odrostów korzeniowych. Jednak pod koniec miesiąca 
wszystkie drzewa stoją gołe, a liście pokrywają ziemię.

Listopad jest ostatnim miesiącem jesieni, chłodnym 
i wilgotnym. Dość często występują opady śniegu z desz-
czem i śniegu. Długość dnia wynosi już tylko około dzie-
więciu i pół godziny. W ciągu miesiąca ubywa kolejne 
półtorej godziny. Kończy się niemal całkowicie okres 
wegetacyjny roślin i zwierząt, choć jeszcze na niektórych 
drzewach i krzewach (sosna, świerk, jałowiec) dojrzewają 
nasiona. Cała przyroda w połowie miesiąca gotowa jest 
już do okresu zimowego. Odlatuje od nas ostatni z pta-
ków, wierny i miły skowronek.

Drzewa w sadach i parkach stoją bez liści, na niektó-
rych jabłoniach widać nie zebrane jabłka, które prze-
trwają tak do wiosny.

Czerwone owoce widać jeszcze na niektórych krzewach 
jak na jarzębinie, kalinie, berberysie, głogach czarnych, 
rokitniku i innych. Pośród zieleni szpilek odznaczają się 
czerwone osnówki owoców cisa.

W ogrodach kwiatów już prawie nie ma żadnych. Cza-
sami tylko dojrzeć można kwitnące późną jesienią astry 
o fioletowych koszyczkach. Czasem można zobaczyć różo-
wy kwiatek stokrotki. Roślinka ta jest wytrzymała na mróz, 
kwitnie czasami i w ziemie, nawet przyprószona śniegiem. 
Można też spotkać gdzieniegdzie chryzantemy lub szałwię 
szkarłatną, też wytrzymałą na niewielkie przymrozki.

Gdzie nie ma jeszcze śniegu na polach rolnicy sprzątają 
ostatnie buraki. kończą też orki pod siewy wiosen-
ne. oziminy wysiewane wczesną jesienią zaczyna-
ją się zielenić, a po miedzach szeleszczą wysokie 
badyle ostów, chabrów i innych chwastów.

Większość owadów zapadła już w zimowy 
sen. Gdy z drzew i krzewów opadają liście, stają 
się widoczne gniazda ptaków, tak dobrze ukryte 
przez całe lato. Wśród bezlistnych drzew uwijają 
się w pogodne dni gile, mysikróliki, sikorki, je-
miołuszki. Gdy zimno coraz więcej pod ludzkie 
siedziby przybywa rudzików.

W tym też czasie na gołych polach można 
dostrzec jastrzębie, które w innym okresie trud-
no zauważyć, gdyż kryją się po lasach. Jastrząb 
poluje bardzo sprawnie na ptactwo, zające i kró-
liki. Czasami, gdy jest głodny, atakuje bażanty 

a nawet ptactwo domowe. Jastrzębiowi towarzyszą p 
polach stada wron, gawronów i kawek oraz szczygły.

W listopadzie również nad wodami widać pustki. 
Podsychają nadbrzeżne oczerety, po wodzie, poruszane 
wiatrem, pływają liście lilii wodnych, czasami jeszcze 
w pełni zielone. Wiele roślin opada na dna jezior czy 
zbiorników wodnych, gdzie zimują w środowisku nie 
zamarzającym.

W tym miesiącu trwa tarło łososia, troci i pstrąga 
strumieniowego. Zaczynają tarło sielawa i sieja, które 
zamieszkują w czystych i głębokich jeziorach o bardzo 
czystej wodzie.

W lasach, na drzewach wcześnie kwitnących, jak ol-
cha, brzoza, leszczyna wyrastają z pączków małe, silnie 
jeszcze zwarte bazie pręcikowe, które czekać będą na 
nadejście wiosny. Gdy w borach liściastych liście leżą na 
ziemi, to w lasach szpilkowych tylko modrzew traci swe 
igły. W poszyciu leśnym odznacza się swoją zimozieloną 
barwą borówka brusznica, oraz niektóre mchy i porosty. 
Kto w listopadzie spotka stado saren, może nie zobaczyć 
już żadnej sztuki z porostkami (rogami), gdyż rogacze 
zrzuciły już swoją ozdobę. W lesie dziki zaczynają gro-
madzić się w stada, a samce (odyńce) staczają ze sobą 
zacięte walki. W końcu listopada zaczyna się okres rui 
u kozicy górskiej.

W listopadzie dojrzewają cierpkie szyszkojagody jałow-
ca. W suchych lasach sosnowych spotkać można wielkie 
plamy porostów, które korzystając z jesiennych opadów, 
rozrastają się wspaniale niby kobierce.

Jan Uryga
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32 niedziela adwentu – 6 Xi

Czytanie I (2 Mch 7, 1–2.9–14)
Jest to jedno z pierwszych, wyraźnych stwierdzeń 

Starego Testamentu, dotyczących wiary w osobiste 
zmartwychwstanie. W obliczu krzyczącej niesprawie-
dliwości, wyrażającej się w prześladowaniu i zabijaniu 
niewinnych, Izrael wyznaje, że Bóg jest wystarczająco 
mocny i sprawiedliwy, aby wskrzesić ich i obdarzyć życiem 
w wieczności. Tortury, którym poddano siedmiu braci 
i ich matkę, nie są wcale zabiegiem stylistycznym autora 
księgi, ale mają mocne podstawy historyczne. Sposoby 
zadawania cierpień dla wymuszenia deklaracji lub czy-
nów, wymaganych przez króla, należały do powszednich 
metod traktowania więźniów i wrogów politycznych. 
O smażeniu na ogniu, stosowanym przez babilończyków, 
wspomina Jeremiasz (29, 22), o metodach ściągania 
skóry z głowy, odcinaniu rąk i nóg, wzmiankują historycy 
greccy, m.in. Herodot i Polibiusz, który podaje, że w taki 
właśnie sposób Antioch III potraktował swego kuzyna.

Czytanie II (2 Tes 2, 16 – 3, 5)
W tym fragmencie swego Listu św. Paweł wyciąga 

praktyczne wnioski, wynikające z pierwszej doktrynalnej 
części, traktującej o powtórnym przyjściu Chrystusa. 
Przede wszystkim zachęca on Tesaloniczan, aby wytrwali 
w wierze, przypominając im, że w zbawieniu człowieka 
liczy się nie tylko Boży wybór i powołanie, ale, że od Boga 
zależy również to, czy chrześcijanie wytrwają i czy okażą 
się pod każdym względem wierni przekazanej im nauce. 
Dlatego ukazuje im Jezusa jako przykład i źródło cierpli-
wości i wytrwałości. Stałość w wierze i niezachwiane 
postępowanie według zasad chrześcijańskiego życia są 
możliwe tylko wtedy, gdy mają swój udział w wierności 
Boga (3, 3–5).

Ewangelia (Łk 20, 27–38)
Saduceusze uważali zmartwychwstanie za ludzką tra-

dycję, która nie została objawiona Mojżeszowi, dlatego 
oni sami je odrzucali. W pytaniu, jakie zadali Jezusowi, 
chodziło im o to, czy odpowie On zgodnie z ich przeko-
naniami, czy też potwierdzi wiarę w zmartwychwstanie, 
żywioną przez faryzeuszy i być może również przez es-
seńczyków. Podano mu konkretny przypadek, dotyczący 
zastosowania prawa lewiratu, którego przepisy znajdują 
się w Pięcioksięgu: Rdz 38, 8 i Pwt 25, 5–10 (por. Rt 4, 1–12). 
Problem postawiony przez saduceuszy sprowadzał się 
więc do pytania, czyją żoną będzie przy zmartwychwsta-
niu kobieta, która kolejno poślubiła siedmiu braci, nie 
pozostawiając potomstwa. Odpowiedź Jezusa zawiera 

dwie części. Pierwsza podkreśla, że małżeństwo jest in-
stytucją należącą do porządku tego świata i nie będzie 
go w świecie, który ma nadejść, tj. w królestwie Bożym. 
Błędne zapatrywania saduceuszy na życie po śmierci Jezus 
koryguje dalej, interpretując fragment z Pięcioksięgu, mó-
wiący o objawieniu się Boga Mojżeszowi na Górze Horeb 
(Wj 3, 1–6). W swoim stwierdzeniu, że Bóg nie jest Bogiem 
umarłych, lecz żywych, Jezus pragnie podkreślić, że natura 
„żyjącego” Boga, Boga, który zawarł trwałe przymierze 
z Abrahamem, zawiera konieczność zmartwychwstania.

33 niedziela adwentu – 13 Xi

Czytanie I (Ml 3, 19–20a)
Prorok Malachiasz (działający szczególnie około r. 470–

460 przed Chr.) zapowiada dziś dzień Sądu Ostatecznego. 
W metaforach kary i nagrody ukazuje natchniony autor 
istotę owego dnia. Symbol rozpalonego pieca wyrażający 
karę, jaka czeka grzeszników, znany był w świecie orien-
talnym. Jednym z najczęściej stosowanych sposobów 
egzekucji w starożytnej Babilonii było właśnie wrzuca-
nie skazańca do płonącego pieca. Obraz uskrzydlonego 
słońca (metafora nagrody dla sprawiedliwych) znany był 
również u ludów starożytnych. Spotykamy go nie tylko 
u Babilończyków, ale też u Fenicjan, Hetytów i Persów. 
Uskrzydlona tarcza słoneczna była w religii Egipcjan 
symbolem bóstw Ra i Atona. Uskrzydlone słońce czci-
li w sposób specjalny Rzymianie w czasie zimowego 
przesilenia dnia z nocą – tzw. Dies Solis Invicti (Dzień 

Niezwyciężonego Słońca), obchodzony na zakończenie 
Saturnaliów. Malachiasz – jak widzimy – posłużył się 
tym powszechnie znanym symbolem dla wyrażenia 
religijnych treści swego przepowiadania. Zresztą i w in-
nych miejscach Biblii (np.: Pwt 32, 11; Rt 2, 12; Ps 17, 8; 
36, 8; 91, 4) spotykamy się z aluzjami do symbolu ży-
ciodajnego słońca. Malachiaszowe określenie „słońce 
sprawiedliwości” ojcowie Kościoła chętnie stosowali do 
Chrystusa. Zatem w szerszym rozumieniu w czytanym 
dziś stwierdzeniu – „dla was zajaśnieje słońce sprawie-
dliwości” – można widzieć tekst mesjański.

Czytanie II (2 Tes 3, 7–12)
Nie zrozumiawszy nauki Apostoła na temat ponow-

nego przyjścia Chrystusa w Dniu Ostatecznym, Tesalo-
niczanie oddali się bezczynności, w apatii oczekując na 
ów dzień. Porzuciwszy pracę i codzienne zajęcia niektórzy 
z nich zaczęli żyć tylko z jałmużny. Paweł – korygując 
i wyjaśniając sprawę paruzji – w słowach jednocześnie 
jak najostrzejszych potępia porzucenie pracy. W kon-
tekście pouczeń Apostoła pada słynne zdanie: „Kto nie 
chce pracować, niech też nie je”. Warto na nie zwrócić 
uwagę, gdyż często bywa ono wypaczane i przekręcane. 
Zdarza się je słyszeć – jako rzekomo Pawłowe – w wersji: 
„Kto nie pracuje, niech też nie je”, która to wersja – jak 
widać – zmienia w sposób zasadniczy myśl Apostoła. 
Owo „nie chce” jest tu bardzo istotne i tylko ono zwalnia 
nas z obowiązku jałmużny na rzecz takiego głodnego.

Ewangelia (Łk 21, 5–19)
„Niektórzy mówili o świątyni, że jest przyozdobiona 

pięknymi kamieniami” – w słowach tych dostrzegamy 
aluzję do przebudowy sanktuarium jerozolimskiego 
dokonanej w czasach Chrystusowych przez Heroda Wiel-
kiego (37 przed Chr. – 4 po Chr.). Świątynia zachwycała nie 
tylko owych anonimowych „niektórych” wspomnianych 
przez dzisiejszą ewangelię, ale i wielkich starożytno-
ści. Fascynujący opis piękna świątyni pozostawił nam 
nie tylko Żyd – Józef Flawiusz, ale i Rzymianin – Tacyt 
(Hist. 5, 8, 12). Ten pierwszy zapisał m.in.: „Całe zewnę-
trze świątyni musiało zachwycać wszelkie oko i wszelką 
duszę. Ściany pokryte wszędzie ciężkimi złotymi płytami 
o wschodzie słońca jaśniały żywym blaskiem ognia, rażąc 
oczy niby świecenie słońca. Gdy pielgrzym dążący do Je-
rozolimy spojrzał z daleka ku świątyni, zdawało mu się, że 
ma przed sobą górę pokrytą śniegiem; bo gdzie nie było 
blach, świeciła jasność kamienia” (De Bello Jud. 5, 5, 6).

„Wielu bowiem przyjdzie pod moim imieniem”. W cza-
sach bezpośrednio po Chrystusie więcej niż 30 – jak ob-
liczyli historycy – pojawiło się pseudomesjaszów. Dzieje 
nam współczesne również obfitują – jak nigdy chyba 
dotąd – w różnych pseudomesjaszów. Daleko co prawda 
są oni od nas, owi różni pseudozbawcy, jak Moon i jemu 
podobni. Nie wolno wszakże zapominać nam, że dziś 
zwodzą oni miliony. Te miliony zwiedzionych oskarżać 

będą – być może – w Dniu Sądu „letnich chrześcijan”, 
którzy nie potrafili ukazać owym zagubionym wielkości 
i prawdy autentycznego Mesjasza i jedynego Zbawiciela 
– Jezusa Chrystusa.

uroczystość Jezusa chrystusa 
króla wszechświata – 20 Xi

Czytanie I (2 Sm 5, 1–3)
Po śmierci Saula (w r. 1010) wybrano królem Dawida 

(1010–970 przed Chr.). Tekst Księgi powiada, że Dawid 
ma „paść lud Izraela”. Króla w starożytności (wielokrot-
nie spotykamy się z tym np. u Homera) utożsamiano 
z najwyższym pasterzem swego ludu. Osoba i królestwo 
Dawida (panowanie tego władcy zawsze w tradycji ucho-
dziło za idealne) są w Biblii zapowiedzią, obrazem, figurą 
królestwa mesjańskiego. Stąd wielokrotnie spotykany 
w Ewangeliach tytuł Jezusa: „Syn Dawida”. Ten na wskroś 
mesjański tytuł syntetyzuje jedną z naczelnych idei całej 
Biblii: pochodzenie Mesjasza z rodu Dawida.

Sąd Ostateczny (lewe skrzydło), Hans Memling, między 1467–1471
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Czytanie II (Kol 1, 12–20)

Królestwo Dawida – doczesne i polityczne – zapo-
wiadało królestwo mesjańskie, królestwo Syna Bożego, 
duchowe, idealne i wieczne. Paweł w pięknym hymnie 
nawołuje Kolosan do wdzięczności za to, że znaleźli 
się – poprzez chrzest i wiarę – w owym nowym, ducho-
wym, kosmicznym królestwie Nowego Dawida – Jezusa. 
Kosmiczna władza Chrystusa Króla Wszechświata pod-
kreślona została przez Pawła w trzech sformułowaniach. 
Po pierwsze – jak mówi Apostoł – Chrystus jest Głową 
Ciała – Kościoła, po wtóre jest pierworodnym wszelkie-
go stworzenia, po trzecie wreszcie – obejmuje On sobą 
wszystko – jest Pełnią. Grecki, wielce dyskutowany termin 
tu użyty: Pleroma oznacza właśnie, że Jezus dopełnia 
i udoskonala przez swą Ofiarę wszystko, cały Wszech-
świat. Ta typowo Pawłowa myśl o kosmicznym zasięgu 
Chrystusowego odkupienia (podjęta przez Apostoła 
już w 1 Kor 8, 6) w hymnie z Listu do Kolosan znajduje 
niezwykle głębokie i wszechstronne rozpracowanie. Dla-
tego słusznie chrystologię Pawłową określa się mianem 
„chrystologia kosmiczna”.

Ewangelia (Łk 23, 35–43)
Napisy wielojęzyczne – a takim był ( jak zaświadczają 

fragmenty Łk 23, 38 i J 19, 20) napis na krzyżu – spoty-
kamy w starożytności niejednokrotnie. Widzimy je na 
ossuariach wydobywanych przez archeologów czy też 
na nagrobkach. Na steli nagrobnej jakiegoś Gordianusa 
– Rzymianina poległego na granicy perskiej spotykamy 
napisy aż w pięciu językach: greckim, łacińskim, per-
skim, hebrajskim i egipskim. Prawodawstwo rzymskie 
w przepisach dotyczących prowincji wschodnich rów-
nież ściśle przestrzegało zasady dwujęzyczności. Stąd 
oficjalne dokumenty imperialne zawsze redagowane 
były w dwóch jednobrzmiących wersjach: łacińskiej 
i w języku używanym w prowincji. Podobnie i napi-
sy wzbraniające poganom wstępu na teren świątyni 
jerozolimskiej były – jak zaświadcza Józef Flawiusz 
(37–101 po Chr.) – „ułożone częścią w mowie greckiej, 
częścią w rzymskiej” (BJ 5, 5, 2; 6, 2, 4). Trójjęzyczny 
napis na krzyżu spowodowany był kosmopolitycznym 
charakterem tej bliskowschodniej polis. Aramejski był 
językiem ojczystym rdzennych mieszkańców. Grecki, 
jak wówczas wszędzie, tak i tu, był językiem warstw 
kulturalnych, choć znany był również powszechnie 
przez ogół społeczeństwa. Komentatorzy dość zgodnie 
twierdzą, że Piłat prowadził z Chrystusem dialog wła-
śnie w języku greckim. Łacina w końcu był urzędowym 
językiem rzymskiej administracji okupacyjnej.

Uzasadnienia wyroku na specjalnie niesionej przed 
skazańcem tabliczce (tzw. titulus) żądało zarówno 
prawodawstwo rzymskie, jak i żydowskie, w których 
paragrafy nakazywały sentencję wyroku podać do 
wiadomości publicznej. Niekiedy skazaniec sam ową 

tabliczkę (niewielkiego formatu, białego koloru) miał 
zawieszoną na szyi. Historyk rzymski Swetoniusz Tra-
nquillus (75–160 po Chr.) w swoich Żywotach cezarów 
wspomina takie przypadki. W Życiorysie Kaliguli opo-
wiada o pewnym niewolniku skazanym na śmierć za 
kradzieże. „Przed niewolnikiem owym – ciągnie Sweto-
niusz – miano nieść transparent objaśniający przyczynę 
wymierzonej kary” (Vita Kal. 32). Z kolei w Żywocie 
Domicjana tenże sam historyk wspomina o pewnym 
zapaśniku, który na arenie pogardliwie wyraził się o ce-
sarzu. „Za to – powiada Swetoniusz – kazał go Domicjan 
porwać z widowni i rzucić psom z tym napisem: Oto 
zwolennik tarczowych zapaśników, który wyraził się 
niegodnie” (Vita Dom. 10).

Napis na krzyżu, o którym wspominają Ewangelie, 
ukazuje więc, że niesprawiedliwy wyrok na Chrystusa, 
zewnętrznie respektował wszystkie paragrafy prawa. 
Litery „INRI”, które spotykamy często na krzyżach, są 
skrótem (od pierwszych liter) łacińskiego brzmienia 
napisu w wersji podanej przez św. Jana (19, 20): Iesus 
Nazarenus Rex Judaeorum – Jezus Nazareński Król 
Żydów. W ojczystym języku Pana Jezusa – aramejskim 
– napis ów miał brzmienie: Jeszua Nazoraia Malka 
Diiehudaie.

Chrystus Pantokrator, ok. 1760–1770
1 niedziela adwentu – 27 Xi

Czytanie I (Iz 2, 1–5)
Jest to początkowy fragment poetyckiego poematu, 

w którym autor natchniony (uczeń Izajasza?) opisuje 
czasy Mesjasza. W tekście tym podkreślona jest zbli-
żająca się powszechność wiary w Boga, który objawił 
się Izraelowi, szczególnie przez Abrahama i Mojżesza. 
Święta Góra Syjon w Jerozolimie (dawna Moria) ma – 

jak zapowiada prorok – stać się religijnym 
centrum dla wszystkich narodów. 

Nadejdzie dzień, gdy Boga Jahwe, któ-
rego poznał już Izrael, poznają też i inne 
ludy. Dwie metafory przekucie „mieczy na 
lemiesze” i „włóczni na sierpy” symbolizują 
pokój i radość czasów mesjańskich. Wiąże się 
to w ogóle z obrazem przyszłego Mesjasza 
w myśli teologicznej Księgi Izajasza – która 
ukazuje „tego, który ma przyjść”, m.in. jako 
Króla Pokoju.

Czytanie II (Rz 13, 11–14)
Przy pomocy antytez – tak ulubionej formy 

literackiej starożytności – światłość – ciem-
ność, poucza nas św. Paweł, że jesteśmy dzieć-
mi światłości. 

„Przyobleczcie się w Chrystusa” – woła 
apostoł, co znaczy: wróćcie do przyjaźni z Bo-
giem, odzyskajcie Jego dary. Czytając ten 
właśnie tekst, przeżył wewnętrzną przemia-
nę i ostatecznie nawrócił się św. Augustyn 
(354–430). Tymi słowami, jak zapisał później 
w Wyznaniach, został „wstrząśnięty” (Conf. 
12, 1).

Ewangelia (Mt 24, 37–44)
Jednym z głównych tematów katechezy 

Chrystusa Pana było wezwanie do czuwania (gr. gre-
gareite). U Mateusza temat ten rozwinięty jest szcze-
gólnie w ostatniej, piątej z kolei mowie Pana Jezusa, 
tzw. eschatologicznej. Myśl tekstu jest taka: człowiek nie 
jest powołany do wyliczania czasu końca wszechrzeczy, 
ale do czuwania. Albo: nie wolno zwodzić siebie samego, 
mówiąc: „mam jeszcze dużo czasu”.

ks. Jerzy Banak

najdroższa książka na świecie

W 2013 roku na aukcji sprzedano Księgę Psalmów za ponad 14 milionów dolarów. 
Była to pierwsza książka wydrukowana w Ameryce Północnej. Pierwszy nakład wynosił 
1700 egzemplarzy, ale do dzisiaj zachowało się zaledwie 11 sztuk. Psałterz ma 300 
stron, a co za tym idzie pojedyncza strona książki jest warta blisko 50 tysięcy dolarów.

Księga Psalmów w tym wydaniu została wydrukowana zaledwie 20 lat po przybyciu 
pierwszych protestanckich osadników do Ameryki Północnej. Psalmy przetłumaczone 
w tej wersji były śpiewane przez następne 100 lat. Obecnie żadne z tłumaczeń nie 
jest używane.
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Z życia parafii

28.09 – Iskra Bożego Miłosierdzia

W środę 28 września o godz. 15:00 grupa wiernych para-
fii katedralnej zgromadziła się przy katedrze obok pomnika 
błogosławionego kardynała Stefana Wyszyńskiego na 
wspólnej modlitwie. Spotkanie to było włączeniem się w 
ogólnopolską akcję pod nazwą: „Iskra Bożego Miłosierdzia”. 
Przez koronkę do Bożego miłosierdzia upraszano pokoju 
dla całego świata, szczególnie dla Ukrainy. Modlitwę po-
prowadził ksiądz Piotr Wolny, wikariusz parafii katedralnej.

29.09 – Imieniny Księdza Proboszcza

W liturgiczne wspomnienie św. Archaniołów Michała, 
Rafała i Gabriela swoje imieniny obchodził ksiądz prałat 
Michał Krygier, proboszcz parafii katedralnej. Podczas 
Mszy Świętej koncelebrowanej sprawowanej w intencji 
solenizanta swoje wyrazy szacunku i serdeczne życze-
nia a także podziękowania za posługę kapłańską złożyli 
przedstawiciele parafian. Nie zabrakło także życzeń dla 
pana Rafała Zamerskiego, kościelnego posługującego w 
bazylice katedralnej, który tego dnia również obchodził 
swoje imieniny. 

09.10 – Nowi ministranci

W niedzielę 9 października na Mszy Świętej o godz. 
12:00 czterech chłopców zostało włączonych w poczet 
ministrantów parafii katedralnej. Szeregi ministranckie 
zasilili: Michał, Adam, Danil i Kacper. Po homilli kandydaci 
zostali przedstawieni przez opiekuna, księdza Kamila 
Chabasińskiego, który poprosił o przyjęcie ich do służby 
Bożej. Po przyjęciu stroju nowo ustanowieni złożyli swoje 
przyrzeczenia i zostali pobłogosławieni przez księdza 
proboszcza.

13.10 – Nabożeństwo fatimskie

W czwartek 13 października odbyło się ostatnie w tym 
roku nabożeństwo fatimskie. Po Mszy św. o godz, 18:00 
w bazylice katedralnej wyruszyła uroczysta procesja z 
figurą Matki Bożej. Przy asyście alumnów, sióstr zakon-
nych oraz dzieci zebrani odpowiadając na prośbę Maryi 
wypowiedziana w Fatimie wsłuchali się w rozważania 
oraz odmówili modlitwę różańcową. Kolejne nabożeństwo 
fatimskie odbędzie się w 13 maja przyszłego roku.
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15.10 – INAUGURACJA ROKU 

AKADEMICKIEGO W WSD

Mszą św. sprawowaną w bazylice katedralnej pod prze-
wodnictwem biskupa włocławskiego Krzysztofa Wętkow-
skiego zainaugurowało kolejny rok swojej działalności 
Wyższe Seminarium Duchowne we Włocławku. Na liturgii 
zgromadzili się duchowni z Włocławka, siostry zakonne 
i zaproszeni goście. Szczególnie ważna była obecność 
rodzin alumnów, którzy w tym roku po raz pierwszy prze-
kroczyli furtę seminaryjną rozpoczynając swą formację. 
Na zakończenie Eucharystii ksiądz biskup poświęcił odno-
wione popiersie ks. Idziego Radziszewskiego, założyciela 
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, które znajduje się 
w kaplicy świętej Barbary.

16.10 – Dzień Papieski

Od 22 lat w drugą niedzielę października obchodzony 
jest w Kościele w Polsce „Dzień Papieski”, podczas którego 
modlitwami i ofiarami wspieramy podopiecznych fundacji 
„Dzieło nowego Tysiąclecia” będącej żywym pomnikiem 
św. Jana Pawła II. W tym roku dzień ten miał szczególny 
wymiar ponieważ zbiegł się z 44. rocznicą wyboru kardy-
nała Karola Wojtyły na papieża. Przez cały dzień podczas 
każdej Mszy Świętej obecne były szczególe znaki obec-
ności papieża polaka. Ornat w którym sprawowana była 
Eucharystia miał na sobie Ojciec Święty podczas Mszy 
sprawowanej na lotnisku w Kruszynie w 1911 roku, a 
kielich i patena używane tego dnia w liturgii to dar świę-
tego Jana Pawła dla katedry włocławskiej. Przy ołtarzu 
ustawione zostały relikwie papieża. Dzień ten by niezwykle 
bogaty w wydarzenia bowiem swoje święto przeżywało 
także Włocławskie Kurkowe Bractwo Strzeleckie w szeregi 
którego wstąpiło pięciu nowych członków.

22.10 – Diecezjalna pielgrzymka na 
Jasną Górę

W sobotę 22 października miała miejsce diecezjalna 
pielgrzymka włocławska na Jasną Górę. Wydarzenie to 
wpisane jest w przygotowania do obchodów peregrynacji 
kopii ikony jasnogórskiej, które diecezja włocławska prze-
żywać będzie w przyszłym roku. W gronie ponad trzech 
tysięcy pielgrzymów z różnych parafii znalazła się także 
reprezentacja katedralnej wspólnoty parafialnej wraz z 
księdzem proboszczem oraz księdzem wikariuszem Ka-
milem. Dziękujemy dobremu Bogu za dar modlitewnego 
skupienia u tronu jasnogórskiej Madonny.
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Ochrzczeni:

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

• Leon Michałowski
• Felicja Banachowska
• Gabriela Tomaszewska

• Adam Pisarski
• Niccolas Galla

• Gabriela Ziółkowska

kaLenDariuM
naJBLiżsZycH urOcZystOści

i wyDarZeŃ parafiaLnycH

ListOpaD

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

Zmarli:
† Stanisława Uniżycka
† Barbara Brzozowska

† Wiesława Adriańczyk
† Mariusz Grzeszkowiak

Papieska intencja 
modlitwy na listopad 2022

Za dzieci, które cierpią
Módlmy się, aby dzieci, które cierpią i te, 
które żyją na ulicy, ofiary wojen, sieroty, 

miały dostęp do edukacji i mogły na nowo 
zaznać uczucia ze strony rodziny.

nowożeńcy:
• Anna i Wojciech
• Malwina i Paweł

• Agnieszka i Maciej

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

01. – Uroczystość Wszystkich Świętych
02. – Wspomnienie Wszystkich Wiernych 

Zmarłych
03. – Wspomnienie św. Marcina de Porres, Zak.
04. – Wspomnienie św. Karola Boromeusza, B.
07. – 83. rocznica aresztowania bł. bp. Michała 

Kozala, kapłanów, alumnów 
i nauczycieli włocławskich, Msza św. 
pod przewodnictwem bp. Krzysztofa 
Wętkowskiego, godz. 18.00

09. – Święto Rocznicy Poświęcenia Bazyliki 
Laterańskiej

10. – Wspomnienie św. Leona Wielkiego
11. – 104. Rocznica Odzyskania Niepodległości; 

Wspomnienie św. Marcina z Tours, B.
12. – Wspomnienie św. Jozafata, BM
17. – Wspomnienie św. Elżbiety Węgierskiej
18. – Wspomnienie bł. Karoliny Kózkówny
20. – Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla 

Wszechświata; Światowy Dzień Młodzieży 
w wymiarze diecezjalnym

21. – Ofiarowanie Najświętszej Maryi Panny
22. – Wspomnienie św. Cecylii
24. – Wspomnienie św. Męczenników Andrzeja 

Dung-Lac i towarzyszy
27. – Pierwsza Niedziela Adwentu
30. – Święto św. Andrzeja Apostoła

Msza Święta 
w intencji Ojczyzny

włocławska bazylika katedralna

11 listopada 2022 r.
godz. 12.00

Serdecznie zapraszamy!

Msze Święte w katedrze 
w Uroczystość Wszystkich Świętych

godz. 7.00 i 9.00
Serdecznie zapraszamy na różaniec z wypominkami 

o godz. 17.15 w oktawie uroczystości 

rozwiązanie quizu o katedrze włocławskiej
Drodzy Czytelnicy! Zwyciężczynią quizu są panie Alicja Palmowska i Felicja Konopnicka-Machaj, które otrzy-

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

Odpowiedzi quizu religijnego: 1. b) 13 V 1411; 2. a) Tadeusz Stryjeński; 3. c) Wniebowzięcia; 4. b) Matki 
Bożej; 5. a) 22 II 1907; 6. c) św. Barbary; 7. b) 6 VI 1991; 8. c)  22 II 1947; 9. b) Józef Mehoffer; 10. a) bp Win-
centy Teofil Chościak Popiel; 11. b) św. Marcina; 12. c) Piękna Madonna; 13. c) pierścień, kielich i krzywaśń; 
14. c) blasze miedzianej.

w MODLitewneJ paMięci

Urodził się 
2 X 1927 r. 
w Komoro-
wie, zmarł 

16 XI 2019 r. 
we Włocław-

ku. 
W latach 

1992–2003 bi-
skup diecezjal-
ny włocławski. 
Profesor nauk 
filozoficznych. 

Związany z Od-
nową w Duchu 

Świętym

W listopadzie wspominamy zmarłych, którzy byli szczególnie związani z katedrą włocławską, 
m.in. bp. Bronisława Dembowskiego i ks. Józefa Nowaka.

Urodził się 
1 II 1952 r. 
w Niesłu-
szu, zmarł 

17 XI 2020 r. 
we Włocław-

ku. 
Od 1983 r. 
prowadził 

Chór miesza-
ny bazyliki 
katedralnej 

pw. św. Cecylii, 
a od 1987 r. 

chór klerycki 
i scholę grego-

riańską.
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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. 12.00–13.00 i 15.00–16.00; 
Penitencjarz (stały spowiednik w katedrze) ks. Jacek 
Szymański: pierwszy i ostatni czwartek miesiąca 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

7 listopada 2022 r. 
83. rocznica aresztowania 

bł. bp. Michała Kozala, 
kapłanów i nauczycieli włocławskich 

Msza św. godz. 18.00
pod przewodnictwem

JE ks. bp. Krzysztofa Wętkowskiego

serDecZnie ZaprasZaMy


