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„Qui enim in hoc servit Christo, 
placet Deo et probatus est hominibus”.

Rz 14, 18

Jego Ekscelencji 
Najdostojniejszemu Księdzu Biskupowi

Wiesławowi Alojzemu Meringowi,
Umiłowanemu Pasterzowi i Ojcu 
Świętego Kościoła Włocławskiego,

Pierwszemu Kustoszowi i Gospodarzowi Bazyliki Katedralnej
z racji przypadającej 10 grudnia rocznicy urodzin,

wyrazy najgłębszej czci i szacunku 
wraz z najlepszymi życzeniami 

 i zapewnieniem o gorliwej modlitwie składa

                     Redakcja miesięcznika „Ex cathedra”

Umiłowanemu Pasterzowi Świętego Kościoła Włocławskiego,  
Czcigodnemu Gospodarzowi Bazyliki Katedralnej 

Jego Ekscelencji Księdzu Biskupowi 

Wiesławowi Alojzemu Meringowi 
z racji przypadającego 21 czerwca dnia imienin,

 najserdeczniejsze życzenia Bożego błogosławieństwa, 
światła Ducha Świętego oraz opieki Matki Bożej z Guadalupe 

i św. Alojzego Gonzagi wraz z wyrazami najgłębszej czci 
i wdzięczności składa 

ks. kustosz Radosław Nowacki
wraz z duszpasterzami

i wiernymi Parafii Katedralnej

Gdzie pojawi się biskup, 
tam niech będzie wspólnota, 

tak jak gdzie jest Jezus Chrystus, 
tam i Kościół powszechny.

św. Ignacy Antiocheński
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Z NAUCZANIA KOŚCIOŁA

HOMILIA OJCA 
ŚWIĘTEGO FRANCISZKA 

wygłoszona podczas Mszy 
Świętej kanonizacyjnej 

męczenników z Otranto i dwóch 
południowoamerykańskich 
zakonnic – 12 maja 2013 r.

Drodzy Bracia i Siostry!
W tę VII Niedzielę Wielkanocną zgromadziliśmy się z ra-

dością, by obchodzić święto świętości. Dziękujemy Bogu, 
który otoczył swoją chwałą, chwałą Miłości, męczenników 
z Otranto, matkę Laurę Montoyę i matkę Marię Guadalupe 
Garcię Zavalę. Witam was wszystkich, którzy przybyliście 
na to święto – z Włoch, z Kolumbii, z Meksyku, z innych 
krajów – i wam dziękuję! Chcemy patrzeć na nowych 

świętych w świetle Słowa Bożego, które czytaliśmy. Słowo 
to wzywało nas do wierności Chrystusowi, nawet za cenę 
męczeństwa; przypomniało nam o tym, jak potrzebne 
i piękne jest głoszenie Chrystusa i jego Ewangelii wszyst-
kim; i mówiło nam o świadectwie miłości, bez której rów-
nież męczeństwo i misja tracą swój chrześcijański smak.

Dzieje Apostolskie, kiedy mówią o diakonie Szczepanie, 
pierwszym męczenniku, powtarzają z naciskiem, że był on 
człowiekiem «pełnym Ducha Świętego» (6, 5; 7, 55). Co to 
oznacza? Oznacza, że był pełen Miłości Boga, że cała jego 
osoba, jego życie tak bardzo było natchnione przez Ducha 
zmartwychwstałego Chrystusa, że naśladował Jezusa 
z całkowitą wiernością, aż po złożenie ofiary z siebie.

Dziś Kościół zachęca nas, byśmy otaczali nabożeń-
stwem zastęp męczenników, którzy razem zostali we-
zwani do złożenia najwyższego świadectwa Ewangelii 
w 1480 r. Blisko osiemset osób, które przeżyły oblężenie 
i zajęcie Otranto, zostało ściętych w pobliżu tego miasta. 
Odmówili wyparcia się swojej wiary i umarli, wyznając 
zmartwychwstałego Chrystusa. Gdzie znaleźli siłę, by 
dochować wierności? Właśnie w wierze, która pozwala 
widzieć dalej niż na to pozwalają ograniczenia naszego 
ludzkiego spojrzenia, dalej niż kres ziemskiego życia, po-
zwala kontemplować «niebo otwarte» – jak mówi św. 
Szczepan – i żywego Chrystusa po prawicy Ojca. Drodzy 
przyjaciele, zachowujmy wiarę, którą otrzymaliśmy i któ-
ra jest naszym prawdziwym skarbem, odnawiajmy naszą 
wierność Panu, również pośród przeszkód i niezrozumie-
nia; Bóg nie pozwoli, by zabrakło nam sił i pogody ducha. 
Oddając cześć męczennikom z Otranto, prosimy Boga, by 
wspierał  licznych chrześcijan, którzy właśnie w obecnych 
czasach i w wielu częściach świata teraz cierpią jeszcze 
przemoc, i aby dał im odwagę płynącą z wierności, by od-
powiadali na zło dobrem.

Druga myśl zawarta jest w słowach Jezusa, których wy-
słuchaliśmy w Ewangelii: «Proszę (…) za tymi, którzy dzięki 
ich słowu będą wierzyć we Mnie; aby wszyscy stanowili 
jedno, jak Ty, Ojcze, we Mnie, a Ja w Tobie, aby i oni stanowili 
w Nas jedno» (J 17, 20-21). Św. Laura Montoya była narzę-
dziem ewangelizacji najpierw jako nauczycielka, a potem 
jako matka duchowa tubylców,  których obdarzyła nadzie-
ją, przyjmując ich z miłością, której się nauczyła od Boga,   
i prowadząc ich do Niego z pedagogiczną skutecznością, 
która szanowała ich kulturę i jej się nie przeciwstawiała. 
W  swoim dziele ewangelizacji matka Laura stała się na-
prawdę wszystkim dla wszystkich, zgodnie z wyrażeniem 
św. Pawła (por. 1 Kor 9, 22). Również dziś jej duchowe córki 
żyją i niosą Ewangelię do najbardziej odległych i potrzebu-
jących miejsc jako swoista awangarda Kościoła.

Ta pierwsza święta urodzona na pięknej ziemi kolumbij-
skiej poucza nas, byśmy byli wielkoduszni w stosunku do 
Boga, byśmy nie żyli wiarą sami – jakby możliwe było życie 
wiarą w izolacji – lecz byśmy ją przekazywali, byśmy nie-
śli radość Ewangelii słowem i świadectwem życia w każ-
de środowisko, w którym się znajdujemy. Gdziekolwiek 
żyjemy, trzeba rozsiewać życie Ewangelii! Uczy nas ona 
widzieć oblicze Jezusa odzwierciedlone w drugim czło-
wieku, przezwyciężać obojętność i indywidualizm, które 
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niszczą wspólnoty chrześcijańskie i nasze serce oraz uczą 
nas przyjmować wszystkich bez uprzedzeń, bez dyskrymi-
nacji, bez niedomówień, ze szczerą miłością, dając im to, 
co w nas najlepsze, a przede wszystkim dzieląc z nimi to, 
co mamy najbardziej cennego, a czym nie są nasze dzieła 
lub nasze organizacje, nie! Tym, co mamy najcenniejsze-
go, jest: Chrystus i jego Ewangelia.

Na koniec trzecia   myśl. W dzisiejszej Ewangelii Jezus 
modli się do Ojca następującymi słowami: «Objawiłem 
im Twoje imię i nadal będę objawiał, aby miłość, którą 
Ty Mnie umiłowałeś, w nich była i Ja w nich» (J 17, 26). 
Wierność męczenników aż do śmierci i głoszenie Ewange-
lii wszystkim zakorzeniają się, mają swoje korzenie w mi-
łości Boga rozlanej w naszych sercach za pośrednictwem 
Ducha Świętego (por. Rz 5, 5), i w świadectwie, które mu-
simy dawać tej miłości w naszym życiu codziennym. Św. 
Maria Guadalupe García Zavala dobrze o tym wiedziała. 
Rezygnując z wygodnego życia – ileż szkód wyrządza wy-
godne życie, dobrobyt, «mieszczańskie» serce nas parali-
żuje – rezygnując z wygodnego życia, aby odpowiedzieć 
na wezwanie Jezusa, uczyła miłości do ubóstwa, aby móc 
kochać bardziej ubogich i chorych. Matka Lupita klękała na 
podłodze szpitala przed chorymi i opuszczonymi, by słu-
żyć im z czułością i współczuciem. To się nazywa «dotykać 
ciała Chrystusa». Ubodzy, opuszczeni, chorzy, zepchnięci 
na margines są ciałem Chrystusa. I matka Lupita dotyka-
ła ciała Chrystusa i nauczyła nas tego sposobu działania: 
niewstydzenia się, nielękania, nieodczuwania niechęci do 
«dotykania ciała Chrystusa»! Matka Lupita zrozumiała, 
co oznacza to «dotykanie ciała Chrystusa». Dziś również 
jej duchowe córki starają się odzwierciedlać miłość Boga 
w dziełach miłości, nie szczędząc poświęceń i stawiając 
czoło wszelkim przeszkodom z łagodnością, z apostolską 
wytrwałością (hypomonē), znosząc je odważnie.

Ta nowa święta meksykańska zachęca nas do kocha-
nia tak, jak nas kochał Jezus, a to oznacza niezamyka-
nie się w samych sobie, we własnych problemach, we 
własnych ideach, we własnych interesach, w tym ma-
łym świecie, który taką nam wyrządza szkodę, ale wy-
chodzenie naprzeciw tym, którzy potrzebują uwagi, 
zrozumienia, pomocy, by im nieść gorącą bliskość Bożej 
miłości poprzez gesty delikatności, szczerego przywią-
zania i miłości.

Wierność Chrystusowi i Jego Ewangelii, by głosić Go 
słowem i życiem, dając świadectwo miłości Boga naszą 
miłością, naszą miłością do wszystkich: są to świetlane 
przykłady i nauki, które dają nam ogłoszeni dzisiaj świę-
ci, lecz które rodzą również pytania odnośnie do nasze-
go życia chrześcijańskiego: W jaki sposób jestem wierny 
Chrystusowi? Zabierzmy ze sobą to pytanie, by myśleć 
nad nim w ciągu dnia: W jaki sposób jestem wierny Chry-
stusowi? Czy potrafię «ukazywać» moją wiarę z szacun-
kiem, ale i z odwagą? Czy jestem wrażliwy na innych, czy 
zauważam osoby potrzebujące, czy widzę we wszystkich 
braci i siostry, których powinienem kochać? Prośmy, za 
wstawiennictwem Najświętszej Maryi Panny i nowych 
świętych, aby Pan napełniał nasze życie radością swojej 
miłości. Amen.

Ojciec Święty po raz pierwszy 
odwiedził rzymską parafię

„To z peryferii, a nie z centrum najlepiej widać rzeczy-
wistość i prawdziwe życie” – mówił Franciszek odwiedza-
jąc 26 maja leżącą na obrzeżach Rzymu parafię świętych 
Elżbiety i Zachariasza. Była to jego pierwsza wizyta dusz-
pasterska. Papież udzielił Pierwszej Komunii 16 dzieciom, 
a wcześniej, nawiązując do przeżywanej wówczas uroczy-
stości, wygłosił dialogowane z nimi kazanie o Trójcy Świę-
tej. Mówił też o znaczeniu Maryi w życiu św. Elżbiety. 

Pięknie byłoby – wyznał Franciszek – dołączyć do ma-
ryjnej litanii wezwanie: „Pani, która idziesz z pośpie-
chem, módl się za nami!”. Nie czekała. Nie powiedziała: 
«Jestem w ciąży, muszę o siebie dbać. Moja kuzynka ma 
przyjaciółki, które na pewno jej pomogą». Poczuła po-
trzebę i szybko do niej poszła. Pięknie jest myśleć o Maryi 
naszej Matce, która spieszy się, bo czuje, że musi pomóc. 
Idzie, by pomóc, a nie by się chwalić i mówić kuzynce: 
«Słuchaj, teraz ja tu rządzę, bo jestem Matką Boga!» Nie 
zrobiła tego. Poszła pomóc. Maryja zawsze tak postępu-
je. Jest naszą Matką i z pośpiechem biegnie do nas, gdy 
tylko tego potrzebujemy” – powiedział Papież. Franciszek 
zadawał dzieciom pytania dotyczące Boga, Jezusa i Du-
cha Świętego, a następnie tłumaczył im, czym jest Trój-
ca Święta. Pytając najmłodszych, na czym polega udział 
Jezusa w naszym życiu, zastrzegł: „To trudne pytanie, kto 
zna odpowiedź, wygra derby”. „Bóg Ojciec stwarza, Jezus 
nas zbawia, a Duch Święty nas kocha, to jest życie chrze-
ścijańskie; trzeba rozmawiać z Ojcem, z Synem i Duchem 
Świętym. A co robi Jezus, kiedy z nami idzie? Pomaga 
nam. Umacnia nas. Pomaga także w szkole. A w jaki spo-
sób daje nam siłę? Wy to wiecie. Jak nas umacnia? Gło-
śniej, nie słyszę! W Komunii daje nam siłę, pomaga nam 
swą mocą. Przychodzi do nas” – powiedział Franciszek. 

KOŚCIÓŁ I ŚWIAT
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JEZU CICHY I POKORNEGO 
SERCA, UCZYŃ SERCA NASZE 

WEDŁUG SERCA TWEGO!

Papieska wizyta w rzymskiej parafii przebiegała w niezwy-
kle ciepłej i rodzinnej atmosferze. Na zakończenie, kiedy 
dzieci wyśpiewywały Franciszkowi specjalną modlitwę, 
prosząc dla niego o błogosławieństwo, pochylił głowę 
w podobnym geście, jaki uczynił podczas pierwszego spo-
tkania z wiernymi tuż po swym wyborze. Wizytę w parafii 
zakończyła, tak charakterystyczna dla Franciszka, prośba 
o modlitwę w jego intencji.

bz/rv

Bp Józef Kupny nowym 
arcybiskupem metropolitą 

wrocławskim

Ojciec Święty przyjął rezygnację z funkcji metropolity 
wrocławskiego, złożoną ze względu na wiek przez abp. 
Mariana Gołębiewskiego. Na jego miejsce Papież miano-
wał 57-letniego bp. Józefa Kupnego z Katowic.

Nowy arcybiskup metropolita wrocławski pochodzi 
spod Piekar Śląskich (Dąbrówka Wielka). Po ukończeniu 
Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego w Krako-
wie otrzymał święcenia kapłańskie w 1983 r. Wcześniej 
w  czasie studiów odbył zasadniczą służbę wojskową 
w specjalnej jednostce kleryckiej w Brzegu. Po święceniach 
pracował duszpastersko, jednocześnie studiując teologię 
pastoralną w katowickiej filii Akademii Teologii Katolickiej 
w Warszawie. Ks. Kupny kontynuował studia w zakresie 
nauk społecznych na Katolickim Uniwersytecie Lubel-
skim, gdzie następnie pracował naukowo. Wykładał także 
w Wyższym Śląskim Seminarium Duchownym w Kato-
wicach, gdzie został rektorem w 2001 r. Cztery lata póź-
niej Benedykt XVI mianował go biskupem pomocniczym 
archidiecezji katowickiej. Od 2006 r. był tam też wikariu-
szem generalnym. 

W Konferencji Episkopatu Polski bp Kupny należy do 
Rady Stałej, przewodniczy Radzie ds. Społecznych oraz 
jest delegatem ds. Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich. 
Był głównym autorem dokumentu społecznego  episko-
patu „W trosce o człowieka i dobro wspólne”, wydanego 
w ubiegłym roku.

tc/ rv

W 1720 roku Marsylię nawiedziła straszna epidemia 
cholery. Biskup tego miasta, oprócz pomocy charytatywnej, 
z jaką spieszył doświadczonym zarazą, starał się także po-
móc duchowo swoim wiernym przez specjalne modlitwy 
błagalne i pokutę. Specjalnym dekretem zarządził uroczyste 
poświęcenie swej diecezji Sercu Jezusa i wieczysty obchód 
święta ku Jego czci. Akt poświęcenia odmówiono 1 listopa-
da 1720 roku w czasie uroczystej ceremonii przebłagalnej. 
Od tej chwili epidemia poczęła szybko ustępować. Biskup 
zarządził też dodatkowe procesje pokutne i nakazał w 1721 
roku odprawianie uroczystej nowenny do Najświętszego 
Serca Jezusowego. Odmawiano ten akt codziennie i wzy-
wano ratunku u Pana Jezusa przez adorację wieczystą 
i litanię, która została ogłoszona drukiem w 1718 roku.  
Autorką i przekazicielką tej litanii była s. Anna Magdalena 
Remusat. Po ustaniu zarazy marsylczycy odmawiali nadal 
tę litanię z wdzięcznością za ocalenie.

Zanim dekret rzymskiej Kongregacji ds. Kultu Bożego, 
wydany dopiero w 1899 roku, rozciągnął ją na cały Kościół, 
prawie przez 150 lat litania była odmawiana w diecezjach: 
Marsylia, Autun i Annecy. Odmawiano ją również w klasz-
torach wizytek i jezuitów.
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Litania do Serca Jezusowego składa się obecnie z 33 we-

zwań na cześć 33 lat ziemskiego życia Jezusa Chrystusa. 
Siostra Anna Magdalena ułożyła litanię z 27 wezwań, w tym 
12 zaczerpnęła od o. Jana Croiset SJ, który już w 1691 roku 
w ten sposób czcił Serce Pana Jezusa i  dał początek tej 
pięknej modlitwie, 6 zaś dodała rzymska Kongregacja przy 
ostatecznym zatwierdzeniu litanii. 

Układ wezwań litanii do Bożego Serca jest logicznie 
zestawiony. Można w niej wyróżnić trzy grupy wezwań: 
pierwsza grupa dotyczy stosunku Jezusa do Ojca i Ducha 
Świętego, ukazane jest Serce Jezusa w relacji do całej Trójcy 
Przenajświętszej (1-7); druga dotyczy przymiotów Serca Je-
zusowego (8-16); trzecia grupa kładzie akcent na stosunek 
Bożego Serca do ludzi (17-33). Wezwania litanii mają głę-
bokie odniesienie do Pisma Świętego. Większość z nich jest 
prawie dosłownym cytowaniem Biblii, a inne biorą z niej 
natchnienie. Każde wezwanie zostało poprzedzone zwro-
tem Serce Jezusa. Wypowiadając te dwa słowa mamy na 
myśli samego Chrystusa, który kocha nas swoim Sercem.

Czciciele Serca Jezusowego, odmawiając tę litanię, mają 
zawsze przed oczami głęboką treść teologiczną, którą ona 
zawiera. Do każdego wezwania dodajemy błagalne: zmiłuj 
się nad nami, będące wołaniem o miłosierdzie i potrzeb-
ne łaski, tak dla poszczególnych osób, jak i całego Kościo-
ła. Modlitwa końcowa po litanii swoją treścią odpowiada 
okolicznościom historycznym, w jakich została pierwszy 
raz publicznie odmówiona. Mieszkańcy Marsylii, dotknięci 
zarazą, błagają, by Bóg dał się przebłagać przez hołdy i za-
dośćuczynienia składane w imię Serca Jezusowego. W każ-
dy pierwszy piątek miesiąca i Uroczystość Najświętszego 
Serca Jezusowego po litanii jest odmawiany akt poświęce-
nia całego rodzaju ludzkiego Bożemu Sercu. To modlitwa 
papieża Leona XIII, przez którą poświęcił on całą ludzkość 
Jezusowi Chrystusowi w nadchodzącym XX wieku. 

Źródło: www.pijarzy.pl 

Litania do Najświętszego 
Serca Jezusowego

Kyrie elejson. Chryste elejson. Kyrie elejson. 
Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami. 
Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami. 
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami. 
Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.
Serce Jezusa, Syna Ojca Przedwiecznego,  
zmiłuj się nad nami. 
Serce Jezusa, w łonie Matki Dziewicy przez  
Ducha Świętego utworzone,  
Serce Jezusa, ze Słowem Bożym istotowo zjednoczone,  
Serce Jezusa, nieskończonego majestatu,  
Serce Jezusa, świątynio Boga,  

Serce Jezusa, przybytku Najwyższego,  
Serce Jezusa, domie Boży i bramo niebios,  
Serce Jezusa, gorejące ognisko miłości,  
Serce Jezusa, sprawiedliwości i miłości skarbnico,  
Serce Jezusa, dobroci i miłości pełne,  
Serce Jezusa, cnót wszelkich bezdenna głębino,  
Serce Jezusa, wszelkiej chwały najgodniejsze,  
Serce Jezusa, królu i zjednoczenie serc wszystkich,  
Serce Jezusa, w którym są wszystkie skarby mądrości 
i umiejętności,  
Serce Jezusa, w którym mieszka cała pełnia Bóstwa,  
Serce Jezusa, w którym sobie Ojciec bardzo upodobał,  
Serce Jezusa, z którego pełni wszyscyśmy otrzymali,  
Serce Jezusa, odwieczne upragnienie świata,  
Serce Jezusa, cierpliwe i wielkiego miłosierdzia,  
Serce Jezusa, hojne dla wszystkich, którzy Cię wzywają,  
Serce Jezusa, źródło życia i świętości,  
Serce Jezusa, przebłaganie za grzechy nasze,  
Serce Jezusa, zelżywością napełnione,  
Serce Jezusa, dla nieprawości naszych starte,  
Serce Jezusa, aż do śmierci posłuszne,  
Serce Jezusa, włócznią przebite, 
Serce Jezusa, źródło wszelkiej pociechy,  
Serce Jezusa, życie i zmartwychwstanie nasze,  
Serce Jezusa, pokoju i pojednanie nasze,  
Serce Jezusa, krwawa ofiaro grzeszników,  
Serce Jezusa, zbawienie ufających Tobie,  
Serce Jezusa, nadziejo w Tobie umierających, 
Serce Jezusa, rozkoszy wszystkich Świętych, 

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,  
przepuść nam, Panie.  
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,  
wysłuchaj nas, Panie.  
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,  
zmiłuj się nad nami. 

W. Jezu cichy i pokornego serca.  
K. Uczyń serca nasze według Serca Twego. 

Módlmy się: 
Wszechmogący, wieczny Boże, wejrzyj na Serce naj-
milszego Syna swego i na chwałę i zadośćuczynienie, 
jakie w imieniu grzeszników Ci składa; daj się prze-
błagać tym, którzy żebrzą Twego miłosierdzia i racz 
udzielić przebaczenia w imię tegoż Syna swego, Je-
zusa Chrystusa, który z Tobą żyje i króluje na wieki 
wieków. Amen. 



7

„CHCĘ TYLKO BYŚ BYŁ...” i dziękczynieniem w miejscu Jego obecności, w Jego wspania-
łości i w całym Jego dziele zbawienia (patrz adoracja w Apoka-
lipsie) - to Eucharystia jest celebracją adoracji w pełnym tego 
słowa znaczeniu. Apostołowie i ci, którzy zbliżali się do Jezusa, 
adorowali w Nim Tego, w którym mieszka cała pełnia: Bóstwo, 
na sposób ciała (Kol 2, 9).

Eucharystia jest odtąd sakramentem cielesnej obecności 
Syna Bożego pośród nas i naszym zadaniem jest tam Go adoro-
wać w najmocniejszym tego słowa znaczeniu. Adorujemy Tego, 
w którym, poprzez którego, i dla którego wszystko się stało; ad-
orujemy Słowo Boże, które przybyło w naszym ciele.

Tak, wszystko na wysokościach niebieskich, na ziemi i w pie-
kle musi ugiąć kolano na imię Jezusa (zob. Flp 2, 10), bo wszyst-
ko jest Jemu poddane. On się uniżył, stając się podobnym do 
ludzi, ogołocił się, aż do śmierci na krzyżu.

W Eucharystii adorujemy Zbawiciela świata, Baranka, który 
nabył Bogu krwią swoją ludzi z każdego pokolenia, języka, ludu 
i narodu (Ap 5, 9).

Sakrament Syna Bożego, który dla nas cierpiał - Euchary-
stia, uobecnia nam sakramentalnie całą tajemnicę zbawienia. 
„Każdego dnia - mówi modlitwa nad darami z Mszy Świętej 
Wielkiego Czwartku - kiedy jest sprawowana ta ofiara, uobec-
nia się dzieło naszego zbawienia” (por. 1 Kol 11, 26). W  tej 
ofierze zamiar Pana wypełnia się w najwyższym stopniu, 
w sposób ostateczny i definitywny, mimo że teraz nie widzimy 
jeszcze, aby wszystko było Mu poddane (Hbr 2, 8), że wszystko 
w Nim się zawiera. Wielka jest tajemnica wiary, w której ado-
rujemy Zbawiciela świata, Pana końca czasów, centrum i peł-
nię całego stworzonego świata, naszego prawdziwego Boga, 
który przybrał nasze ludzkie ciało.

Celebracja Eucharystii sprawia również, że oczekujemy 
i przyśpieszamy przyjście Pana: błogosławionej nadziei i obja-
wienia się chwały wielkiego Boga i Zbawiciela naszego, Jezusa 
Chrystusa (Tt 2, 13). Eucharystia przedłuża w ten sposób ado-
rację Jezusa przez Apostołów w Jego Wniebowstąpieniu (zob. 
Łk 24, 50-51). Błogosławiąc swoich bliskich, objawia się On 
tam jako Arcykapłan dóbr przyszłych (Hbr 9, 11), który, wywyż-
szony ponad niebiosa (zob. Hbr 7, 26) ukaże się po raz drugi 
(zob. Hbr 9, 28). Przyjdzie tak samo, jak odszedł (Dz 1, 11), czyli 
jako Syn otoczony chwałą i Władca. Adoracja eucharystycz-
na jest naprawdę miejscem wołania przez Kościół „Przyjdź”, 
które rozpoczęło się w dniu wniebowstąpienia, a skończy się, 
gdy jako ostatni wróg zostanie pokonana śmierć… A gdy już 
wszystko zostanie Mu poddane, wtedy i sam Syn zostanie 
poddany Temu, który Synowi poddał wszystko, aby Bóg był 
wszystkim we wszystkich (1 Kor 15, 26-28).

Wszelka adoracja przechodzi 
poprzez Chrystusa

Celebracja i sakramentalna obecność wszystkich tajem-
nic Chrystusa - Eucharystia, jest w sposób całkowicie jedyny 
i najwyższy celebracją poddania się Jezusa Ojcu. Słowo stało 
się ciałem, cierpiało dla nas, stało się Eucharystią, ponieważ 
poddało się we wszystkim planowi miłości Ojca (…).

Oto idę, (…) abym spełniał Twoją wolę (Hbr 10, 7). Taka jest 
cała tajemnica ofiary Chrystusa. Na końcu swego życia doko-
nuje jeszcze aktu doskonałej adoracji, mówiąc: Ojcze, w Two-

Maj i czerwiec to miesiące, które w szczególny sposób kieru-
ją oczy naszej wiary ku Chrystusowi Eucharystycznemu. To czas, 
kiedy we wszystkich świątyniach każdego dnia wystawia się Naj-
świętszy Sakrament, by modlić się litanią: najpierw ku czci Matki 
Bożej, później do Najświętszego Serca Jezusa. Do pogłębionej 
refleksji nad obecnością Pana skłania również celebracja uro-
czystości Bożego Ciała wraz z jej oktawą. Nie można również nie 
wspomnieć o święceniach kapłańskich udzielanych na przełomie 
tych miesięcy, kiedy to nowi słudzy Pańskich ołtarzy otrzymują 
moc sprowadzania Boga na ziemię. 

Niedługo minie rok, od kiedy w naszej Katedrze z inicjatywy 
ks. kustosza Radosława Nowackiego została wprowadzona co-
dzienna wieczorna adoracja Najświętszego Sakramentu. Minio-
ne miesiące pokazały, że nie brakuje tych, którzy głęboko umi-
łowali wierne trwanie przed Panem utajonym w Świętej Hostii. 
Dla wielu jednak wciąż jest to modlitwa trudna, wymagająca 
i  pozornie mało skuteczna. Wierzymy, że pomocą zarówno dla 
jednych, jak i drugich będzie przepiękny tekst, którego autorem 
jest francuski biskup Albert-Marie de Monléon.

Adoracja eucharystyczna
Gdy w środowisku katolickim mówi się o adoracji, spontanicz-

nie i słusznie myślimy o adoracji Najświętszego Sakramentu. Rze-
czywiście - wszystko, co powiedzieliśmy dotychczas o adoracji, 
dotyczy specjalnie Eucharystii. Ona jest źródłem i uprzywilejowa-
nym miejscem wszelkiej adoracji, bo jest dla Kościoła ziemskiego 
i w porządku wiary, sakramentem rzeczywistej obecności Chry-
stusa, Syna Bożego, w pełni Jego Bóstwa i w pełnej prawdzie Jego 
cielesnego człowieczeństwa. 

Jeśli adorować, znaczy czcić Boga z miłością, szacunkiem 
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je ręce powierzam ducha mojego (Łk 23, 46). Całe dzieło Syna, 
poprzez Jego pełne miłości posłuszeństwo, ma na celu uwiel-
bić Ojca, ukazać Jego chwałę, umożliwić cudowne objawie-
nie dobroci i miłości Boga (…).

List do Hebrajczyków jest wielkim tekstem teologicznym 
o  adoracji Jezusa, który stał się doskonałym czcicielem po-
przez cierpienie. Nie chodzi o doskonałość moralną - Jezus 
był bez grzechu - ale o doskonałość w sensie wypełnienia, 
ostatecznego zakończenia. Wszystko wypełniło się poprzez 
Niego, z Nim i w Nim. To dlatego nie możemy wejść w praw-
dziwą adorację inaczej, jak poprzez wejście w komunię z Je-
dynym Synem, czcząc Go równocześnie jako Boga i adorując 
wraz z Nim - doskonałym człowiekiem. Każda adoracja prze-
chodzi poprzez Chrystusa i w Nim znajduje swoje wypełnie-
nie. Trzeba nam adorować Jezusa w każdym tabernakulum 
świata, za każdym razem, kiedy przechodzimy obok kościoła, 
jak wciąż zalecał proboszcz z Ars. „Kiedy obudzicie się w nocy 
- mówił - przenieście się szybko duchem przed tabernaku-
lum”. Kiedy św. Franciszek Salezy lub św. Benedykt Labre za-
stawali kościół zamknięty, klękali i modlili się pod drzwiami.

Tymczasem jest jeszcze inny wymiar adoracji. Adoracja nie 
jest tylko osobistą postawą, nawet jeżeli jest głównie sprawą 
duchową osoby. To postawa całego Kościoła, który, ponieważ 
pozostaje zjednoczony z Chrystusem, uwielbia Go i uwielbia 
Ojca wraz z Nim, adoruje w imieniu całej ludzkości. Kiedy 
adorujemy wraz z innymi, jest to - jak wierzę - szczególna ła-
ska. To nie tylko łaska Kościoła, ale też pewien rodzaj pomno-
żenia ducha adoracji, który na nas spoczywa. Potrzebujemy 
tego, by się gromadzić jako ciało na wspólnej adoracji, gdzie 
obecność Pana jest jak gdyby wzmożona.

Owoce adoracji
Pierwszym owocem adoracji w życiu jest najpierw wzrost 

nadprzyrodzonej wiary. Aby adorować, trzeba czynić akty wia-
ry. Nie czujemy obecności Pana, nie widzimy Go. Aby adorować 
biały, okrągły kawałek chleba, trzeba naprawdę oprzeć się na 
słowie Chrystusa, które jest prawdą i nie oszukuje nas, mó-
wiąc To jest Ciało Moje (Mk 14, 22). Wzrastając w tym akcie 
wiary, tzn. w uznaniu tego, kim Bóg jest i co robi, dochodzimy 
do wiary coraz większej, bardziej oczyszczonej i rozumnej.

Adoracja odkrywa przed nami nowe światło, coraz bardziej 
wypełnione tajemnicą. Oczyszcza inteligencję, daje większą 
jasność, nawet w sprawach konkretnego życia, w problemach, 
które zdają się nie mieć nic wspólnego z Eucharystią - po pro-
stu dlatego, że wszystko upraszcza, stawiając nas wobec osta-
tecznej rzeczywistości.

Na dodatek, nawet jeśli nie potrafimy tego udowodnić, wie-
my dobrze, że adoracja prowadzi nas do współczucia i miłości. 
Jeżeli w Eucharystii adorujemy naprawdę Pana, który cierpiał, 
Pana, który był doświadczony każdą z naszych słabości, który 
przyszedł, by współczuć, wybawiać, uzdrawiać, by uwolnić 
więźniów, nie możemy nie czynić jak On i stopniowo wcho-
dzimy we współczucie. Adorując, stajemy się coraz bardziej 
podobni do Niego. I wzajemnie - współczucie, służba innym, 
zetknięcie się z ludzką nędzą fizyczną, moralną, duchową itd., 
odsyła nas do adoracji. Ten dwustronny ruch - od adoracji do 
współczucia i od współczucia do adoracji wspaniale ukazuje 

Matka Teresa, Misjonarki Miłości i wiele innych zgromadzeń 
oddanych równocześnie adoracji i służbie potrzebującym.

Adoracja eucharystyczna przemieni całe nasze życie przez 
tę osobistą, całkowitą bliskość z Panem. Jezus obecny w tym 
sakramencie przychodzi, by mieszkać w nas i pośród nas. Jego 
obecność przemienia nas i ożywia. Powoli życie i uczucia Chry-
stusa stają się naszymi, abyśmy mogli w prawdzie powiedzieć: 
„Teraz już nie ja żyję, ale żyje we mnie Chrystus” (Ga 2, 20).

Adoracja będzie nas także uwalniać i uzdrawiać, bo to prze-
cież ten sam Jezus, który przyszedł uwolnić więźniów, przy-
wrócić wzrok niewidomym, który przeszedł przez ziemię do-
brze czyniąc, jest osobiście obecny w Eucharystii.

Adoracja daje nam bardziej współpracować w dziele zba-
wienia, bo adorujemy Adorującego, który naprawia wszelkie 
zniewagi, wszelkie bałwochwalstwo, wszelki grzech świata 
popełniony przeciwko Ojcu Światłości. Gdy przed Komunią sły-
szymy „Oto Baranek Boży…”, wierzmy, adorujmy z wiarą Tego, 
który poprzez swą jedyną Adorację niesie i gładzi grzech świa-
ta. Gdy poświęcacie czas na adorację i zdaje się wam, że nic nie 
robicie, możecie uczestniczyć w zbawieniu świata, jednocząc 
się z Chrystusem Zbawicielem.

Adoracja przygotowuje nas również do życia wiecznego, 
bo w Eucharystii adorujemy Tego, który chodził drogami Ga-
lilei, cierpiał za nas, zmartwychwstał i żyje w niebie - Tego 
samego, którego ujrzymy w chwale, którego widok będzie 
naszym wiecznym nasyceniem. Adoracja przygotowuje nas 
do tego w sposób tajemniczy, bo poprzez wiarę daje nam 
widzieć Niewidzialnego, dotknąć Niezmiennego. Przygoto-
wujemy się do tego, by Go widzieć i być nasyconymi Jego 
wspaniałością, bo adoracja będzie nasyceniem. Jeżeli teraz 
adorujemy w wierze, w ciemności, to wtedy będziemy twa-
rzą w twarz z pełnią Życia i Światłości. Jedną z najgłębszych 
tragedii współczesnego świata jest to, że nie oczekuje on już 
wiecznego szczęścia, jest kompletnie zblazowany, właśnie 
dlatego, że stworzył sobie bożków nie chcąc czekać, by otrzy-
mać z innych rąk swe szczęście.

Podsumowując, chciałbym poruszyć ostatni aspekt adora-
cji, bez którego wszystko, co dotychczas powiedzieliśmy, by-
łoby niepełne. Właściwością adoracji eucharystycznej jest za-
nurzenie nas w tajemnicy Trójcy. Chrystus, który przez Ducha 
wiecznego złożył Bogu samego siebie jako nieskalaną ofiarę 
(Hbr 9, 14), ofiarowuje nas wraz z sobą, w tym samym Du-
chu Świętym. Upodobanie, odpoczynek Ojca w swym Synu 
i w nas, to również Duch Święty.

Ponieważ Ojciec chce mieć czcicieli w Duchu i w prawdzie, szu-
ka obrazu, upodobnienia do swego Syna na ziemi, aby móc obja-
wić swój dar miłosierdzia i spocząć tam. Tak jak ogień, który wciąż 
pragnie się rozszerzać, miłość nie może zatrzymać się na sobie. 
Potrzebuje nie tyle rozlać się szeroko, co dawać się, przyciągając 
do siebie; nie można niczego dodać do pełni Boga, a tymczasem 
Jego miłość nie może ograniczyć się do Niego samego; On chce, 
by inne byty miały udział we wspaniałości i nieskończonej pełni, 
którymi jest. Dlatego szuka czcicieli w Duchu i prawdzie. Prośmy 
Pana, byśmy każdego dnia choć trochę bardziej się nimi stawali. 
Stając się czcicielami Boga, ujrzymy Jego chwałę i zostaniemy nią 
przemienieni, a także przemienimy świat przyciągając go do Boga.

 
Bp Albert-Marie de Monléon, Il est vivant
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„PRZED TAK WIELKIM 
SAKRAMENTEM...”

Uroczystość Ciała i Krwi Pańskiej (w tradycji ludowej: Boże Cia-
ło) to uroczystość liturgiczna ku czci Najświętszego Sakramentu, 
podczas której w szczególny sposób uwielbiamy Chrystusa w ta-
jemnicy Jego eucharystycznej obecności. W Polsce Boże Ciało ob-
chodzi się w czwartek po oktawie Zesłania Ducha Świętego, jest 
to   święto ruchome wypadające zawsze 60 dni po Wielkanocy. 
W tym roku przypadło 30 maja.

Pamiątkę ustanowienia Najświętszego Sakramentu 
obchodzi Kościół właściwie w Wielki Czwartek. Jednak 
wówczas Chrystus rozpoczyna swoją mękę. Dlatego od XIII 
wieku Kościół obchodzi osobne święto Bożego Ciała, aby za 
ten dar niezwykły Chrystusowi w odpowiednio uroczysty 
sposób podziękować. Inicjatorką ustanowienia tego święta 
była św. Julianna z Cornillon (1193-1258). Kiedy była prze-
oryszą klasztoru augustianek w Mont Cornillon w pobli-
żu Liége, w roku 1245 została zaszczycona objawieniami, 
w których Chrystus żądał ustanowienia osobnego święta 
ku czci Najświętszej Eucharystii. Pan Jezus wyznaczył sobie 
nawet dzień uroczystości Bożego Ciała - czwartek po nie-
dzieli Świętej Trójcy. Biskup Liége, Robert, po naradzie ze 
swoją kapitułą i po pilnym zbadaniu objawień, postanowił 
wypełnić życzenie Pana Jezusa. W roku 1246 odbyła się 
pierwsza procesja eucharystyczna. Jednak w tym samym 
roku biskup Robert zmarł. Wyższe duchowieństwo miasta 
za namową teologów uznało krok zmarłego ordynariusza 
za przedwczesny, a wprowadzenie święta pod taką nazwą 
za wysoce niewłaściwe. Co więcej, omalże nie oskarżono 
św. Julianny o herezję. Karnie została przeniesiona z klasz-
toru w Mont Cornillon na prowincję (1247). Na interwen-
cję archidiakona katedry w Liége, Jakuba, kardynał Hugo 
po ponownym zbadaniu sprawy zatwierdził jednak świę-
to. W  roku 1251 ponownie archidiakon Jakub poprowa-
dził więc ulicami Liége procesję eucharystyczną. Pan Jezus 
hojnie wynagrodził za to gorliwego kapłana. Syn szewca 
z Troyes (Szampania) został wkrótce biskupem w Verdun, 
patriarchą Jerozolimy i ostatecznie papieżem (1261-1264). 

Panował jako Urban IV. On to w roku 1264 wprowadził do 
Rzymu uroczystość Bożego Ciała. Impulsem bezpośrednim 
do ustanowienia święta miał być cud, jaki wydarzył się 
w miejscowości Bolsena. Kiedy kapłan odprawiał tam Mszę 
świętą, po Przeistoczeniu kielich trącony ręką przechylił się 
tak nieszczęśliwie, że wylało się kilkanaście czy kilkadzie-
siąt kropel krwi Chrystusa na korporał. Przerażony kapłan 
ujrzał, że wino zmieniło się w krew. Zawiadomiony o tym 
cudzie papież, który przebywał wówczas w pobliskim mie-
ście Orvieto, zabrał ten święty korporał. Do dnia obecnego 
znajduje się on w bogatym relikwiarzu w katedrze Orvieto. 
Dotąd widać na nim plamy. W czasie procesji Bożego Ciała 
obnosi się go zamiast monstrancji. Korzystając, z tego że 
na dworze papieskim w Orvieto był wówczas św. Tomasz 
z Akwinu, papież Urban IV polecił mu opracowanie tekstów 
liturgicznych do Mszy świętej i do Liturgii Godzin kapłań-
skich. Wielki doktor Kościoła uczynił to po mistrzowsku. 
Tekstów tych używa się do dziś - zwłaszcza często śpiewany 
jest hymn Pange lingua (Sław, języku…) - i jego dwie ostat-
nie zwrotki (Przed tak wielkim Sakramentem). 

Papież Klemens V odnowił święto (1314), które po 
śmierci Urbana zaczęło zanikać. Papież Jan XXII (+ 1334) 
zatwierdził je na cały Kościół. Od czasu papieża Urbana VI 
uroczystość Bożego Ciała należy do głównych świąt w roku 
liturgicznym Kościoła (1389). Pierwsza wzmianka o procesji 
w to święto pochodzi z Kolonii z roku 1277. Od wieku XIV 
spotykamy się z nią w Niemczech, Anglii, Francji, Hiszpanii 
i w Mediolanie. Od wieku XV przyjął się w Niemczech zwy-
czaj procesji do czterech ołtarzy. Msze święte przy wysta-
wionym Najświętszym Sakramencie wprowadzono w wie-
ku XV. Do roku 1955 obowiązywała także oktawa, w czasie 
której Chrystus Pan odbierał wyrazy przebłagania, hołdu, 
dziękczynienia i błagania. Na prośbę Episkopatu Polski 
w  Polsce został zachowany zwyczaj obchodzenia oktawy, 
choć nie ma ona już charakteru liturgicznego. 

Uroczystość Bożego Ciała w religijności polskiej ma duże 
znaczenie. Należy zaznaczyć związek Eucharystii w tym 
dniu z całym zbawczym Misterium Paschalnym. Zakorze-
niona nazwa „Boże Ciało” (chociaż Mszał Rzymski łączy Cia-
ło i Krew Chrystusa) kładzie akcent na boskość Chrystusa. 
Procesje eucharystyczne, które w tym dniu wychodzą na 
ulice miast, przypominają wiernym, że są zobowiązani do 
głoszenia Chrystusa, że religia nie jest „sprawą prywatną”.

Wielu katolików w szczególny sposób przygotowuje się 
do procesji Bożego Ciała. Na trasie procesji domy przystro-
jone są zielenią, kolorowymi sztandarami i chorągwiami, 
obrazami z wizerunkiem Chrystusa, a ulicami miast podą-
żają kolorowe tłumy wiernych. Bogactwo treści tego dnia 
niezwykle trafnie podkreślił Adam Mickiewicz: „Słowo sta-
ło się ciałem, ażeby na nowo twoje ciało, człowieku, powró-
ciło w Słowo”. 

Boże, Ty w Najświętszym Sakramencie zostawiłeś 
nam pamiątkę Swej Męki, daj nam taką czcią otaczać 

święte tajemnice Ciała i Krwi Twojej, abyśmy nieustannie 
doznawali owoców Twego odkupienia. 

Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.
Kolekta z Uroczystości Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej
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Św. Małgorzata Maria 

Alacoque – apostołka kultu 
Najświętszego Serca Jezusa

Przyszła na świat 22 lip-
ca 1647 r. w Lauthecourt 
- dziś część Verosvres - we 
Francji, jako piąte dziec-
ko w rodzinie Klaudiusza 
z Verosvres, notariusza 
i  sędziego królewskiego. 
Po trzech dniach została 
ochrzczona, a podczas ob-
rzędu nadano jej imię Mał-
gorzata. W wieku czterech 
lat złożyła ślub dozgonnej 
czystości. Kiedy miała 8 lat, 
zmarł jej ojciec, zostawia-
jąc pod opieką żony sied-
mioro dzieci. Po śmierci 
ojca Małgorzata trafiła 
do kolegium w Charolles, 

prowadzonego przez siostry zakonne. Z powodu ciężkiej 
choroby musiała powrócić do domu. Trafiła na wychowanie 
do swych krewnych - surowego wuja i zgorzkniałych ponoć 
ciotek, od których cierpiała wiele przykrości. Choroba Małgo-
rzaty ciągnęła się przez cztery lata, które upływały pod zna-
kiem duchowego wzrastania. Dziewczyna chciała poświęcić 
swoje życie służbie zakonnej, ale ze względu na obowiązek 
pomocy w domu swoich opiekunów nie mogła pójść do 
klasztoru tak szybko, jak tego chciała.

W zakonie
Wreszcie 25 maja 1671 r., w wieku 24 lat, wstąpiła do 

klasztoru Sióstr Nawiedzenia (wizytek) w Paray-le-Monial. 
Habit zakonny otrzymała 25 sierpnia tego samego roku. 
Już w początkowym okresie swego życia zakonnego do-
świadczała osobistych spotkań z Jezusem Chrystusem, który 
przekazał jej zadanie niesienia ludziom posłannictwa o Jego 
Najświętszym Sercu. Podczas swej służby zakonnej doświad-
czała wielu przykrości od innych sióstr, póki nie nabrały one 
przekonania o prawdziwej świętości swej towarzyszki i nie 
uwierzyły w autentyczność jej posłannictwa. W pewnych 
okresach pełniła w klasztorze funkcje asystentki przełożonej 
zgromadzenia oraz mistrzyni nowicjuszek.

Zmarła 17 października 1690 r. w klasztorze w wieku 43 
lat. Kiedy wieść o tym rozniosła się po okolicy, wierni przybyli 
licznie do kościoła, aby pożegnać osobę cieszącą się już za 
życia opinią świętości. Jej pogrzeb odbył się wieczorem 18 
października.

Święta
Małgorzata Maria Alacoque została ogłoszona bło-

gosławioną przez papieża Piusa IX 18 września 1864 r., 
a kanonizowana 13 maja 1920 r. za pontyfikatu papieża 
Benedykta XV. W liturgii Kościoła katolickiego wspomnie-
nie świętej Małgorzaty Marii Alacoque obchodzi się 14 
października.

Objawienia
Pierwsze widzenie związane z nabożeństwem do Najświęt-

szego Serca Jezusowego stało się udziałem świętej Małgorzaty 
Marii Alacoque 27 grudnia 1673 roku. Według jej późniejsze-
go przekazu Jezus Chrystus wypowiedział do niej następujące 
słowa: Moje Boskie Serce płonie tak wielką miłością ku lu-
dziom, że nie może utrzymać dłużej tych gorejących płomieni, 
zamkniętych w moim łonie. Ono pragnie je rozlać za Twoim 
pośrednictwem i pragnie wzbogacić ludzi swoimi skarbami. 
Po tych słowach ukazał zakonnicy swoją otwartą pierś, a w niej 
Serce pałające wielką miłością do ludzi. W symbolicznym ge-
ście wziął serce Małgorzaty Marii i włożył je do swojego, a na-
stępnie oddał je, już wypełnione płomieniem miłości zaczerp-
niętym z Jego Serca.

Kolejne widzenie miało miejsce w roku 1674. Wówczas Jezus 
dał poznać zakonnicy powody ustanowienia nowego nabożeń-
stwa oraz korzyści płynące z niego dla ludzi je odprawiających. 
Mówił o uratowaniu grzeszników od zguby wiecznej, a także 
o większym uświęceniu dla tych sprawiedliwych, którzy odda-
dzą się Mu w akcie nabożeństwa.

W objawieniu z 16 czerwca 1675 roku Jezus ponownie opo-
wiedział Małgorzacie Marii Alacoque o bezmiarze łask płyną-
cych z Jego Serca i o tym, jak bolesne jest to, że ludzie często 
dają Mu ze swej strony jedynie wzgardę i zapomnienie. Prosił 
zakonnicę, aby przynajmniej ona była dla niego zadośćuczy-
nieniem. Mówił też: Dlatego żądam, żeby pierwszy piątek 
po Oktawie Bożego Ciała był odtąd poświęcony jako osobne 
święto na uczczenie mojego Serca. (...) W zamian za to obiecu-
ję, że Serce moje wyleje hojne łaski na tych wszystkich, którzy 
w ten sposób Sercu Memu oddadzą cześć lub przyczynią się do 
jej rozszerzenia...

W 1684 roku zakończyło się mające mistyczną naturę du-
chowe oczyszczenie Małgorzaty Marii Alacoque. Od tej chwili 
jej zadaniem było propagowanie nowego nabożeństwa tak, 
aby z czasem stało się ono ogólnodostępnym dla ludzkiego 
poznania. Jednak na początku jego rozpowszechnianie napo-
tkało duże trudności. Mocno zwalczali je np. janseniści, którzy 
w swej kampanii przeciw nabożeństwu oskarżali jego krzewi-
cieli o herezję. Przez długi czas Stolica Apostolska milczała w 
tej sprawie, czekając na rozwój wypadków. Nastawienie pa-
piestwa zmienił memoriał wysłany w 1765 r. przez Episkopat 
Polski do papieża Klemensa XIII. Ten jeszcze w tym samym 
roku zezwolił na obchodzenia święta ku czci Najświętszego 
Serca Pana Jezusa przez zakon wizytek. Następnym krokiem 
było ustanowienie tego święta dla całego polskiego Kościoła. 
W 1856 papież Pius IX uczynił je obowiązującym w Kościele na 
całym świecie. W chwili obecnej Kościół katolicki wspiera nabo-
żeństwo w całej jego formie zaleconej przez Małgorzatę Marię 
Alacoque. Jeszcze w XVII w. pisali o nim jezuici - spowiednik 
świętej o. Klaudiusz de la Colombičre, a także o. Croiset.

Szczególnie eksponowaną cechą tego Nabożeństwa jest 
mnogość łask udzielanych tym, którzy je odprawiają oraz 
członkom ich najbliższych rodzin, a przede wszystkim wzrasta-
nie duchowe w miarę jego odprawiania. To wszystko zostało 
zawarte w obietnicach, danych w objawieniach za pośrednic-
twem św. Małgorzaty Marii tym wszystkim, którzy podążą za 
wezwaniem.

Źródło: www.krakow.sercanie.pl
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21 czerwca – wspomnienie  

św. Alojzego Gonzagi

Wspomnienie św. Alojzego każdego roku nabiera w katedrze 
włocławskiej wyjątkowo uroczystego charakteru. Święty ten 
jest bowiem patronem Pasterza naszej diecezji Księdza Biskupa 
Wiesława Alojzego Meringa, który 21 czerwca obchodzi swoje 
imieniny. Zachęcamy wszystkich naszych drogich Czytelników do 
bliższego zapoznania się z historią świętego Alojzego, a przede 
wszystkim do gorliwej modlitwy za jego przyczyną w intencji do-
stojnego Solenizanta.

Alojzy Gonzaga urodził się 9 marca 1568 r. koło Mantui 
jako najstarszy z ośmiu synów margrabiego Ferdynanda di 
Castiglione. Ojciec pokładał w nim duże nadzieje. Urodził 
się jednak bardzo wątły, a matce groziła śmierć przy poro-
dzie. Rodzice uczynili ślub pielgrzymki do Loreto, jeśli matka 
i syn wyzdrowieją. Tak się też stało. Ojciec marzył o laurach 
rycerskich dla syna. W tym właśnie czasie flota chrześcijań-
ska odniosła świetne zwycięstwo nad Turkami pod Lepanto 
(1571). Ojciec Alojzego brał udział w tej wyprawie. Dumny 
ze zwycięstwa ubrał swojego trzyletniego syna w strój ryce-
rza i paradował z nim w fortecy nad rzeką Padem ku rado-
ści żołnierzy. Kiedy ojciec podążył na wyprawę wojenną do 
Tunisu (1573), pięcioletni Alojzy wrócił pod opiekę matki. 

Kiedy Alojzy miał 7 lat, przeżył swoje „nawrócenie”, jak sam 
twierdził. Poczuł nicość ponęt tego świata i wielką tęskno-
tę za Panem Bogiem. Odtąd duch modlitwy, otrzymany od 
matki, wzrósł w nim jeszcze silniej. Codziennie z budującą 
pobożnością odmawiał na klęczkach oprócz normalnych 
pacierzy rannych i wieczornych siedem psalmów pokut-
nych i oficjum do Matki Bożej. Ojciec był z tego niezadowo-
lony. Po swoim powrocie z wyprawy wziął syna do Florencji 
na dwór wielkiego księcia Franciszka Medici, by tam nabył 
manier dworskich. Alojzy jednak najlepiej czuł się w słyn-
nym sanktuarium, obsługiwanym w Florencji przez serwi-
tów, w kościele Annuntiata. Tu też przed ołtarzem Bożej 
Matki złożył ślub dozgonnej czystości. Jak głoszą jego ży-
woty, w nagrodę miał otrzymać przywilej, że nie odczuwał 
pokus przeciw anielskiej cnocie czystości. W 1579 r. ojciec 
Alojzego został mianowany gubernatorem Monferrato 
w Piemoncie. Przenosząc się do tamtejszego zamek, zabrał 
też ze sobą Alojzego. W następnym roku, z polecenia pa-
pieża Grzegorza XIII, wizytację kanoniczną diecezji Brescia 
odbywał św. Karol Boromeusz. Z tej okazji udzielił Alojzemu 
Pierwszej Komunii Świętej. Jesienią tegoż roku (Alojzy miał 
wówczas 12 lat) rodzice chłopca przenieśli się do Madrytu, 
gdzie na dworze królewskim spędzili wraz z Alojzym dwa 
lata. Alojzy nadal pogłębiał w sobie życie wewnętrzne przez 
odpowiednią lekturę. Rozczytywał się w dziełach św. Piotra 
Kanizego i w Ćwiczeniach duchownch św. Ignacego. Modli-
twę swoją przedłużał do pięciu godzin dziennie. Równocze-
śnie kontynuował swoje studia.

Wreszcie Alojzy zdecydował się na wstąpienie do zako-
nu jezuitów. Kiedy wyjawił ojcu swoje postanowienie, ten 
wpadł w gniew, ale stanowczy Alojzy nie ustąpił. Na korzyść 
swego brata, Rudolfa, zrzekł się prawa do dziedzictwa i udał 
się do Rzymu. W drodze zatrzymał się kilka dni w Loreto. 25 
listopada 1585 roku wstąpił do nowicjatu jezuitów w Rzy-
mie. Jak sam wyznał, praktyki pokutne, które zastał w zako-
nie, były znacznie lżejsze od tych, jakie sam sobie nakładał. 
Cieszył się jednak bardzo, że miał okazję do ćwiczenia się 
w wielu innych cnotach, do jakich mu zakon dawał okazję. 
Jesienią 1585 r. Alojzy uczestniczył w publicznej dyspucie 
filozoficznej w słynnym Kolegium Rzymskim, gdzie olśnił 
wszystkich subtelnością i siłą argumentacji. Zaraz potem 
otrzymał święcenia niższe i został skierowany przez prze-
łożonych na studia teologiczne. Był na trzecim roku stu-
diów, kiedy we wrześniu 1589 roku przybył do Kolegium 
Rzymskiego św. Robert Bellarmin; wezwał on Alojzego, by 
powrócił do Castiglione i pojednał swojego brata Rudolfa 
z ojcem, który chciał wydziedziczyć syna tylko za to, że ten 
odważył się zawrzeć związek małżeński z osobą niższego 
stanu. Po załagodzeniu sporu Alojzy wrócił do Rzymu na 
czwarty rok studiów teologicznych, który miał zakończyć 
święceniami kapłańskimi (1590).

Wyroki Boże były jednak inne. W latach 1590-1591 
Rzym nawiedziła epidemia dżumy. Alojzy prosił przeło-
żonych, by mu zezwolili posługiwać zarażonym. Wraz 
z  innymi klerykami udał się na ochotnika do szpita-
la św. Sykstusa oraz do szpitala Matki Bożej Pociesze-
nia. Wyczerpany studiami i umartwieniami zaraził się 
tą chorobą. Alojzy zmarł jako kleryk, bez święceń ka-
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płańskich, 21 czerwca 1591 r. w wieku zaledwie 23 lat.

Sława świętego Alojzego była tak wielka, że już w roku 
1605 papież Paweł V ogłosił go błogosławionym. Kanoniza-
cja jednak odbyła się dopiero w roku 1726. Dokonał jej pa-
pież Benedykt XIII wraz z kanonizacją św. Stanisława Kostki. 
Tenże papież ogłosił w 1729 św. Alojzego patronem młodzie-
ży zwłaszcza studiującej. W 1926 roku papież Pius XI ogłosił 
św. Alojzego patronem młodzieży katolickiej. Jego relikwie 
spoczywają w kościele św. Ignacego w Rzymie. Szczególnym 
nabożeństwem do świętych Stanisława Kostki i Alojzego 
Gonzagi wyróżniał się św. Robert Bellarmin. Miał on ich wi-
zerunki w swoim pokoju. Niemniej serdecznym nabożeń-
stwem do św. Alojzego wyróżniał się św. Jan Bosko. Ku jego 
czci obchodził nabożeństwo 6 niedziel, przygotowujących 
do uroczystości św. Alojzego, którą obchodził bardzo uroczy-
ście. Drugie z kolei swoje Oratorium w Turynie nazwał wła-
śnie jego imieniem.

Z listu św. Alojzego od matki, czytanego w oficjum 
brewiarzowym z 21 czerwca:

Modlę się o to, Dostojna Pani, aby łaska i pociecha Ducha 
Świętego zawsze Ci towarzyszyły. Co do mnie, przebywa-
łem jeszcze w krainie umarłych, kiedy dostarczono mi Twój 
list. A oto teraz trzeba nam wszelkie pragnienia kierować 
ku niebu, by móc wychwalać Boga w krainie żyjących. Nie-
gdyś spodziewałem się, iż tę podróż odbędę wcześniej. Jeśli 
miłość - jak mówi św. Paweł - wyraża się „w płakaniu z pła-
czącymi, weseleniu się z weselącymi”, to, zaiste, powinnaś, 
Pani Matko, radować się wielce z tego, iż Bóg w swojej do-
broci i dla Twoich zasług wskazuje mi prawdziwą radość 
i pokój oraz uwalnia od obawy przed ich utratą. 

Przyznam Ci się, Dostojna Pani, że ile razy rozmyślam 
o Bożej dobroci, owym niezgłębionym i bezkresnym morzu, 
umysł mój gubi się zupełnie. Wobec takiego ogromu tra-
ci on rozeznanie i nie rozumie wcale, dlaczego Pan po tak 
nieznacznej i krótkiej pracy zaprasza mnie do wiecznego 
pokoju. Z nieba wzywa mnie do nieskończonej szczęśliwo-
ści, której tak opieszale szukałem, i obiecuje nagrodę za łzy, 
których tak niewiele wylałem. 

Rozmyślaj o tym ustawicznie, Dostojna Pani, i strzeż się 
obrazić nieskończoną Bożą miłość. Stałoby się to z pew-
nością wówczas, gdybyś opłakiwała śmierć tego, kto żyje 
w obliczu Boga i swym wstawiennictwem będzie Ci poma-
gał bardziej niż za życia. Zresztą nasza rozłąka nie będzie 
długa. W niebie zobaczymy się znowu. Złączeni na wieki 
z naszym Zbawicielem, rozradowani szczęściem wiecznym, 
ze wszystkich sił będziemy Go chwalić i na wieki sławić Jego 
miłosierdzie. Bóg odbiera nam swój dar tylko po to, aby 
umieścić go w pewniejszym i bezpieczniejszym miejscu, 
a ofiarować nam to, czego sami zapragniemy. 

Wszystko to piszę, ponieważ gorąco pragnę, abyś Ty, Do-
stojna Pani, i cała w ogóle rodzina, uważała moją śmierć za 
radosne wydarzenie, abyś towarzyszyła mi matczynym bło-
gosławieństwem wtedy, gdy będę przemierzał ową drogę, aż 
dojdę do brzegu, gdzie się mieszczą wszystkie moje nadzieje. 
Piszę to tym chętniej, iż niczym innym nie zdołam okazać 
bardziej miłości, którą winienem Tobie jako syn wobec matki.

Serce Boże, przyjdź 
Królestwo Twoje!

Św. Małgorzata przekazała nam obietnice 
Serca Pana Jezusa dla Jego czcicieli.  

Oto one:

1. Wskażę im w życiu powołania drogę,  
a nią idących swą łaską wspomogę.

2. W rodzinach pokój i zgoda zagości,  
bo złączę wszystkich związkiem mej miłości.

3. Gdy ból i smutek zadadzą im ranę,  
Ja sam balsamem pociechy się stanę.

4. Pod moim skrzydłem grot złego ich minie,  
Jam im ucieczką w każdej godzinie.

5. Stąd wzrok mój na nich odpocznie łaskawy, 
pobłogosławię codzienne ich sprawy.

6. W Sercu mym źródło grzesznikom otworzę,  
z którego płynie miłosierdzia morze.

7. Od mego Serca ognistych płomieni,  
serce oziębłe w gorące się zmieni.

8. Serca, co dotąd służą mi gorliwie,  
jeszcze gorętszą miłością ożywię.

9. Dom, gdzie czcić będą obraz Serca mego,  
z błogosławieństwa zasłynie Bożego.

10. Pracy kapłańskiej dam błogosławieństwo,  
że z serc najtwardszych odniesie zwycięstwo.

11. Czci mojej szerzeniu gorliwie oddani,  
w tym Sercu będą na wieki wpisani.

12. Kto dziewięć piątków odprawi jak trzeba,  
nie umrze w grzechu, lecz pójdzie do nieba.
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Ksiądz Stanisław Waszczyński
Urodził się 22 październi-

ka 1937 r. w rodzinie Jerzego 
(1908-1980) i Józefy z d. Olej-
niczak (1913-2006) w Char-
łupi Małej k. Sieradza. (Jego 
pradziadek, Kajetan Wasz-
czyński, walczył w Powstaniu 
Styczniowym). Maturę uzy-
skał w 1954 r. w Liceum Ogól-
nokształcącym w Sieradzu. 
W tymże roku wstąpił do Wyż-
szego Seminarium Duchow-
nego we Włocławku. W tym 
czasie (1959-1963) studiował 
też na Katolickim Uniwersy-
tecie Lubelskim (teologię pa-
storalną), uzyskując w  1963  r. 

magisterium i licencjat z teologii, oraz w Prymasowskim Studium 
Życia Wewnętrznego w  Warszawie (1961-1963). Święcenia ka-
płańskie otrzymał 5 czerwca 1960 r. 

W latach 1963-1965 pracował jako wikariusz w parafii kate-
dralnej we Włocławku, przy boku ówczesnego proboszcza ks. Jana 
Pawła Grajnerta.

W 1965 r. (3 VII) został wikariuszem parafii św. Bartłomieja 
w Koninie. Półtora roku później, 26 stycznia 1967 r., został mia-
nowany wikariuszem parafii św. Wojciecha w Morzysławiu, gdzie 
najpierw zamieszkał w prywatnym mieszkaniu i prowadził kate-
chizację dzieci i młodzieży. Podejmował trudne działania zmie-
rzające do wybudowania kościoła w nowo powstałym wielkim 
osiedlu w Koninie, za co był represjonowany przez ówczesne wła-
dze komunistyczne. W 1967 r. (30 czerwca) został przeniesiony na 
wikariat w parafii św. Mikołaja w Kaliszu.

W 1977 r. został mianowany proboszczem w Pamięcinie k. Ka-
lisza. W pięć lat później, 1 lipca 1982 r., wrócił do Konina z nomi-
nacją na proboszcza parafii św. Wojciecha (dawna parafia Morzy-
sław), gdzie m.in. kontynuował budowę plebanii. Główny nacisk 
kładł jednak na pracę duszpasterską i patriotyczną. Wprowadził 
msze za Ojczyznę. Przy jego wsparciu utworzono Konfraternię ks. 
Jerzego Popiełuszki oraz niezależną Polską Organizację Harcerską. 

Parafia katedralna we Włocławku została mu powierzona, 
przez biskupa włocławskiego Henryka Muszyńskiego, 29 czerwca 
1988 r. i od tego czasu kierował nią przez 24 lata, najpierw jako 
administrator (1988-1990), a następnie jako proboszcz. Miał 
swój udział w przygotowaniu wielkich historycznych uroczysto-
ści w katedrze: wizyty 6 czerwca 1991 r. papieża Jana Pawła  II 
(upamiętnia to spiżowa tablica na froncie katedry), w czasie jego 
pielgrzymki do Ojczyzny; okazałych obchodów 600. rocznicy kon-
sekracji katedry w 2011 r. (upamiętnionej tablicą na froncie ka-
tedry). Z upodobaniem organizował w katedrze uroczystości reli-
gijno-patriotyczne i dbał o odpowiednią ich oprawę artystyczną. 
Rozwinął organizowane już dawniej w katedrze koncerty organo-
we. Dwukrotnie doprowadził do wydania reprezentacyjnych albu-
mów o katedrze (2000, 2011), a ponadto przewodnika po katedrze 
(2009). W kwietniu 2003 r. założył czasopismo parafialne „Ex Ca-

Z DZIEJÓW PARAFII Akt poświęcenia się rodziny 
Najświętszemu Sercu Pana Jezusa

 
Najświętsze Serce Jezusa, objawiłeś życzenie swoje św. 

Marii Małgorzacie, że chcesz panować w chrześcijańskich 
rodzinach. Przychodzimy więc dzisiaj, by uznać całkowite 
panowanie Twoje nad naszą rodziną. Chcemy odtąd Twoim 
życiem żyć, chcemy w sobie te cnoty pielęgnować, za które 
już tu na ziemi pokój obiecałeś, chcemy daleko od siebie ode-
przeć ducha tego świata, na którego rzuciłeś przekleństwo. 
Panuj więc nad naszym rozumem przez prostotę wiary, pa-
nuj też przez swą miłość nad sercami naszymi, które niech 
całkowicie nią zapłoną. Chcemy je w Twojej żarliwej miłości 
utrzymywać przez częste przyjmowanie Komunii św.

Racz, Boskie Serce, przewodzić naszym zebraniom, bło-
gosław nasze duchowne i doczesne przedsięwzięcia, roz-
praszaj nasze troski, uświęcaj nasze pociechy i łagodź nasze 
cierpienia. Gdyby zaś który z nas miał kiedyś nieszczęście Cię 
zasmucić, to przypomnij mu, że Ty, Serce Jezusowe, jesteś 
dobrotliwe i miłosierne dla grzeszników żalem przejętych. 
A gdy przyjdzie godzina rozłąki, gdy śmierć przyjdzie i okry-
je nas żałobą, chcemy wszyscy, tak ci, co umierają, jak ci, co 
na tym świecie zostają, poddać się Twym odwiecznym wy-
rokom. Chcemy pocieszać się tą myślą, że przyjdzie dzień, 
kiedy cała nasza rodzina w niebie złączona, na zawsze sławę 
Twoją i Twe dobrodziejstwa wychwalać będzie.

Niepokalane Serce Maryi i chwalebny Patriarcha, Józef św., 
niech Ci przedłożą to poświęcenie, a nam je przypominają 
przez wszystkie dni życia naszego. Niech żyje Serce Jezusa, 
naszego Króla i Ojca. Amen.
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thedra” (miesięcznik; do lipca 2012 r. ukazało się 113 numerów), 
którego redakcję powierzał kolejno jednemu z wikariuszy. Opubli-
kowano w nim m.in. wiele artykułów dotyczących historii katedry 
włocławskiej. 

Prowadził szeroko zakrojone prace restauratorskie i remon-
towe w katedrze. Najpierw została dokończona - rozpoczęta 
za poprzednika, ks. Józefa Arabskiego - konserwacja polichro-
mii braci Jasińskich (1991). W latach 1999-2005 przeprowadził 
kompleksową konserwację renesansowej kaplicy Najświętszej 
Maryi Panny wraz ze wszystkimi jej zabytkami oraz okoliczno-
ściową publikacją (2009). W latach 2005-2009 przeprowadzono 
kompleksową konserwację pozostałej architektury zewnętrz-
nej katedry (łącznie ze wszystkimi elementami zabytkowymi), 
w tym m.in. wież (z wymianą konstrukcji drewnianej, zawiesze-
nia dzwonów i blachy miedzianej na hełmach) oraz kaplicy św. 
Kazimierza. Wykonano monumentalne troje spiżowych drzwi, 
umieszczone we frontowych wejściach do katedry: główne 
– jako pamiątkę Jubileuszu Roku 2000 (2004), do nawy połu-
dniowej (2007) i północnej (2010), upamiętniając te inwesty-
cje okolicznościowymi publikacjami. Poddał konserwacji wiele 
obiektów zabytkowych w katedrze: m.in. obraz Franciszka z Sie-
radza Wniebowzięcie Najśw. Maryi Panny, obrazy Bartłomieja 
Strobla z dawnego ołtarza głównego w katedrze włocławskiej, 
w latach 2003-2012 około 90 epitafiów (z tej okazji została wy-
dana publikacja Epitafia i płyty nagrobne katedry włocławskiej, 
Włocławek 2012), płytę nagrobną bp. Zbyluta Gołańczewskiego 
(2010), brązowy medalion z nagrobka kan. Jana Sokołowskiego 
z Wrzącej (2009). W 2010 r. przeprowadzono przebudowę pla-
cu katedralnego (nawierzchnia z granitowych płyt i kostki) oraz 
izolację fundamentów, łącznie z odprowadzeniem wód desz-
czowych do kanalizacji miejskiej, a ponadto przeprowadzono 
przebudowę prezbiterium. 

W latach 1989-1991 wykładał teologię pastoralną w Wyż-
szym Seminarium Duchownym we Włocławku.

Zwolniony ze stanowiska proboszcza parafii katedralnej 30 
czerwca 2012 r., zamieszkał w domu księży emerytów we Wło-
cławku-Michelinie.

Na podstawie: S. Rusin, Znani i nieznani w Koninie, Konin 2008, 
s. 393-406; S. Waszczyński, Drodzy Parafianie, Przyjaciele Katedry, 
Włocławek 2012. 

W pracy duszpasterskiej ks. Waszczyńskiego wspomagali wika-
riusze (zwykle trzej, okresowo dwaj):  ks. Józef Nowak (do 30 VI 
1989), ks. Henryk Chabasiński (30 VI 1988 – 30 VI 1993), ks. Ma-
rian Jaros (30 VI 1988 – 30 VI 1993), ks. Janusz Kowalski (30 VI 
1989 – 27 VIII 1996), ks. Kazimierz Świątnicki (30 VI 1990 – 1 VII 
1991), ks. Marek Mrówczyński (1 VII 1991 – 30 VI 1995) , ks. Krzysz-
tof Hyblewski (30 VI 1993 – 26 VI 1998), ks. Janusz Drewniak (30 
VI 1995 - 30 VI 2005), ks. Wojciech Kaźmierczak (27 VIII 1996 
- 26 VI 2001), ks. Dariusz Lewandowski (28 VI 1999 - 26 VI 2001), 
ks. Krzysztof Graczyk (31 VIII 2001 - 30 VI 2006), ks. Krzysztof Kruk 
(25 VI 2002 - 30 VI 2004), ks. Maciej Korczyński (30 VI 2005 - 3 VII 
2006), ks. Robert Gruziel (30 VI 2006 - 2 III 2009), ks. Krzysztof Ka-
miński (3 VI 2006 - 30 VI 2008), ks. Robert Nawrocki (30 VI 2008 
– 30 VI 2011), ks. Tomasz Król (2 III 2009 - 30 VI 2012), ks. Marcin 
Idzikowski (1 VIII 2009 - 30 VI 2011), ks. Maciej Naraziński (31 VIII 
2010 - 30 VI 2012), ks. Wojciech Morzycki (1 VII 2011 - 30 VI 2012). 
Po przejściu na emeryturę, w latach 1997-2009 udzielał się jako 
spowiednik w katedrze bp senior Czesław Lewandowski. Chór ka-
tedralny prowadził w tym czasie ks. Józef Nowak.

CZERWIEC

2.06 – Msza święta z obrzędem święceń 
prezbiteratu; godz. 15.00

14.06 ‒ Wspomnienie bł. bp. Michała Kozala;  
koncert inaugurujący Dni Włocławka, 
godz. 17.00; 
Msza św. i sakrament bierzmowania pod 
przewodnictwem bp. Stanisława Gębickiego, 
godz. 18.30

16.06 – Msza św. prymicyjna ks. Adama Zielińskiego; 
godz. 12.30

21.06 – Imieniny Pasterza Diecezji Księdza Biskupa 
Wiesława Alojzego Meringa

24.06 – diecezjalne obchody dziesiątej rocznicy 
święceń biskupich i ingresu do Katedry 
Włocławskiej Księdza Biskupa Wiesława 
Alojzego Meringa; otwarcie Muzeum 
Diecezjalnego – Msza św. o godz. 10.00

28.06 – Msza św. na zakończenie roku szkolnego 
i katechetycznego; godz. 8.00

29.06 – Uroczystość Świętych Apostołów Piotra 
i Pawła

KALENDARIUM
NAJBLIŻSZYCH UROCZYSTOŚCI

I WYDARZEŃ PARAFIALNYCH
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KALENDARZ LITURGICZNY

9 NIEDZIELA ZWYKŁA
– 2 czerwca 2013 r.

Czytanie I (1 Krl 8, 41–43)

Mamy przed sobą część wielkiej modlitwy Salomo-
na, wypowiedzianej w nowo wybudowanej świątyni 
po akcie jej poświęcenia. Napisana prawdopodobnie 
podczas niewoli babilońskiej, a fragmentami nawet 
po powrocie z wygnania, daje uniwersalistyczny obraz 
Boga i historii, podsumowując zarazem dotychcza-
sowe dzieje Izraela. Cała modlitwa wyrasta z teologii 
przymierza, w której podkreśla się wzajemną wier-
ność Boga i ludu. Boża wierność najbardziej objawia 
się w  nieodwracalności obietnicy zbawienia, która 
pomimo niewierności i grzechów narodu wybrane-
go pozostaje nadal w mocy, poszerzając zasięg swe-
go oddziaływania również na pogan. Podstawowym 
doświadczeniem Izraela w niewoli babilońskiej była 
prawda, że ma on być narzędziem zbawienia dla 
wszystkich ludzi. Mamy tutaj po raz pierwszy aluzje 
do prozelitów, czyli pogan nawróconych na judaizm. 
W ten sposób wygnanie i rozproszenie Izraela wśród 
narodów stało się instrumentem jego misji.

Czytanie II (Ga 1, 1–2.6–10)

Okazją do napisania Listu do Galatów były proble-
my związane z pojawieniem się w Kościołach Galacji 
nowych głosicieli Ewangelii, domagających się od na-
wróconych zachowywania przepisów czystości rytu-
alnej, a zwłaszcza obrzezania, siejąc tym zamęt w ich 
umysłach. Św. Paweł, podejmując z nimi ostrą polemi-
kę, występuje w obronie swojej misji i autorytetu apo-
stolskiego (ww. 1–2). Podkreśla on niezależność swego 
urzędu od jakiejkolwiek instancji ludzkiej, będąc po-
wołanym wyłącznie przez Jezusa i ustanowionym na 
swym urzędzie przez Boga. Uroczyście potwierdza pra-
womocność Ewangelii uprzednio głoszonej, w której 
obwieszcza się wszystkim ludziom bezwarunkowy do-
stęp do zbawienia. Jednocześnie wypowiada formułę 
przekleństwa, wyłączając ze wspólnoty Kościoła tych, 
którzy głoszą niewłaściwą naukę.

Ewangelia (Łk 7, 1–10)

Postępowaniem setnika, którego wiarę w końcowej 
części dzisiejszej Ewangelii wychwala Jezus, kierują 
dwie zasady. Po pierwsze, jako poganin wie on, że Je-
zus, będąc Żydem, mógłby stać się rytualnie nieczy-
sty, gdyby chciał wejść do jego domu. Dlatego wysyła 

do Niego swoich przyjaciół i każe im oznajmić, że nie 
zasługuje on na taką łaskę ze strony Jezusa i nie jest 
nawet godzien przyjść osobiście do Niego. Z drugiej 
strony setnik przeświadczony jest o mocy Jezusa do 
uzdrawiania i potędze Jego słowa, która może prze-
zwyciężyć wszelkie ograniczenia związane z sytu-
acją pogan i uprzystępnić im zbawienie. Łączą się tu 
w jedno: pokora i bezgraniczna ufność, składając się 
na jego wielką wiarę, podziwianą przez Jezusa i daną 
innym za przykład.

10 NIEDZIELA ZWYKŁA
– 9 czerwca 2013 r.

Czytanie I (1 Krl 17, 17–24)

Widzimy dziś proroka Eliasza czyniącego znak Boży 
na terenie Sarepty Sydońskiej (dziś: Szarafend, 15 km 
od Sajdy, czyli starożytnego Sydonu). Było to już tery-
torium fenickie, a więc pogańskie. Prorok Boga praw-
dziwego wyświadczający dobrodziejstwo niewieście 
fenickiej, pogance, zapowiada swą działalnością 
czasy mesjańskie, gdy i poganie doznają Bożego zmi-
łowania i wejdą do społeczności ludu Jahwe. Eliasz, 
odrzucony przez swoich (zwłaszcza przez króla Acha-
ba i jego małżonkę Jezabel) zwrócił się ze swoją misją 
apostolską do pogan. 

Dziś nas już dziwić może sposób postępowania 
(„położywszy się na chłopcu”) proroka ze zmarłym.

W świecie orientalnym był to jednak gest pełen 
głębokiej symboliki. Prorok był niejako narzędziem, 
przez które wracało do zmarłego życie od Boga. Tak 
samo jak Eliasz, postąpił Elizeusz, wskrzeszając do ży-
cia syna Sunamitki (2 Krl 4, 8–37), tak samo postąpił 
św. Paweł, ożywiając w Troadzie tragicznie zmarłego 
Eutychesa (Dz 20, 7–10). Rozmaite elementy tej sym-
boliki odnajdujemy też w cudotwórczej działalności 
Pana Jezusa.

Ewangeliści podają, że Chrystus na uzdrawianych 
kładł ręce, dotykał ich lub, że moc wychodziła z Nie-
go. W Nain „dotknął się mar” (Łk 7, 14) zmarłego 
młodzieńca, zaś zmarłą córkę przełożonego synago-
gi Jaira Jezus ożywił, „ująwszy dziewczynkę za ręce” 
(Mk 5, 41). Tak samo Eliasz dotykający się ciała zmar-
łego syna niewiasty fenickiej w Sarepcie jest przeka-
zicielem Bożej mocy, która sama tylko może przywra-
cać do życia umarłych.

Czytanie II (Ga 1, 11–19)

Św. Paweł – atakowany przez pseudoapostołów 
i potwarców – broni swej apostolskiej godności. Uka-
zuje głoszoną przez siebie Ewangelię jako pochodzącą 
bezpośrednio od Jezusa Chrystusa. Na terenie Galacji 
byli bowiem tacy, którzy podawali w wątpliwość Paw-
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łowe prawo głoszenia Ewangelii. Tym Apostoł odpo-
wiada, że Ewangelię objawił mu sam Jezus Chrystus. 
Jak gdyby dla podkreślenia tej prawdy

Paweł wzmiankuje, że w Jerozolimie, u Piotra, za-
trzymał się tylko piętnaście dni, co rzecz jasna – nie 
wystarczyłoby, aby poznać całą naukę Chrystusa. 
Podkreśla też Paweł, że z grona Dwunastu nie spotkał 
poza tym nikogo, z wyjątkiem Jakuba (= tzw. Młodsze-
go, syna Alfeusza).

W wyrażeniu historesai Kefan (= zapoznać się z Kefa-
sem) komentatorzy dopatrują się uznania przez Pawła 
prymatu Piotrowego. Historeo bowiem zawiera w so-
bie staranie, troskę o zbawienie kogoś. W określeniu 
tym mieści się pragnienie, zabieganie o wizytę. Paweł 
więc przybył niejako z wizytą i hołdem, z uszanowa-
niem dla Piotra.

Ewangelia (Łk 7, 11–17)

Zgodnie ze wschodnimi obyczajami na czele żałob-
ników kroczyła zawsze matka. Jezus zwraca się więc 
do niej. Ale wzmianka ta służy również tak bardzo 
podkreślanej przez Łukasza teologii wywyższenia ko-
biety. Cud Rabbiego z Nazaretu będący repliką cudu 
Eliasza (aż do dosłownych wyrażeń, jak np. „oddał go 
jego matce”) ukazuje Jezusa jako Nowego Eliasza. Ty-
pologia Jezus-Eliasz jest też szczególnym dorobkiem 
teologii Łukaszowej. 

Nain było małą wioską położoną na północno-za-
chodnim stoku tzw. Małego Hermonu i u wrót Doli-
ny Ezdrolon, 7 km od Taboru, a 50 km od Kafarnaum. 
Hebr. Naim (forma zgrecyzowana Nain) znaczy tyle co 
„miły”, „sympatyczny”.

11 NIEDZIELA ZWYKŁA
– 16 czerwca 2013 r.

Czytanie I (2 Sm 12, 7–10.13)

Niekiedy powierzchowni krytycy Biblii podnoszą za-
rzut, że Księga ta jest amoralna. Na dowód przytaczają 
m.in. sprawę Dawida, Uriasza i Batszeby. Krytycy owi 
gorsząc się wielce postępowaniem Dawida, powiada-
ją, że nie przystoi tak straszny czyn zbrodniczy osobie, 
z której potem zrobiono jedną z największych posta-
ci starotestamentalnych. Nadto krytycy niedouczeni, 
a skłonni do pochopnych ocen wysuwają wniosek – 
zupełnie zresztą fałszywy – że Biblia – skoro zawiera 
teksty i opowiadania o charakterze amoralnym – musi 
być dziełem tylko i wyłącznie ludzkim. Ci, którzy gorszą 
się niemoralnymi opowiadaniami Biblii, winni pamię-
tać, że świat semicki miał niejednokrotnie odmienne 
pojęcia moralności od naszych dzisiejszych.

Po wtóre – nie można zapomnieć, że na kartach Bi-
blii kipi autentyczne życie ludzkie, przelewa się w nich 

w całej swojej złożoności, ukazując człowieka w pełnej 
prawdzie, zarówno od dobrej, jak i złej strony. Trudno 
zrozumieć pretensje tych, którzy zgłaszają wobec Biblii 
zarzut niemoralności właśnie za to, że podaje, jak się 
wyraził M. Buber, „pełną prawdę o człowieku”.

Braki, jakie dostrzegamy na kartach Biblii w postępo-
waniu niektórych ludzi (np. Dawida) czy zorganizowa-
nych przez nich instytucji, ukazują nam jednocześnie 
wielkość i miłosierdzie Boga, który nawet poprzez sła-
bość człowieczą chce realizować swoje zbawcze plany. 
Historie wielkich zbrodniarzy i wielkich świętych Biblii 
przemawiają do nas prawdą konkretnych przeżyć. Dla-
tego właśnie ludzie Biblii zdolni są poruszyć nasze ser-
ca i umysły. Oburza nas Dawid pojmujący żonę swego 
wojownika, ale buduje nas potem swoim wielkim ża-
lem i pokutą za czyn niemoralny, jakiego się dopuścił. 
Nie są zaś w stanie poruszyć naszej woli bohaterowie 
grecko-rzymskiej mitologii, których perypetie, wzloty 
i upadki potrafimy przeżywać jedynie w kategoriach 
piękna i estetyki, nigdy – moralności. W ludziach z Bi-
blii, złych i dobrych, prowadzących dramatyczny dialog 
ze sobą i z Bogiem, moralnych i niemoralnych – może-
my odnaleźć siebie.

Czytanie II (Ga 2, 16.19–21)

Jakkolwiek słowo „mistyka” nie występuje w spu-
ściźnie literackiej Pawła, to jednak on sam jest mi-
stykiem. Czytamy dziś właśnie tego rodzaju wypo-
wiedź Apostoła, która upoważnia nas do widzenia 
Pawła jako mistyka wielkiej głębi. Wiele mówi się 
w  ostatnich latach o mistyczno-ascetycznej teologii 
pism Pawłowych. Mistyka Pawła ma źródło przede 
wszystkim w osobistych doświadczeniach Chrystu-
sa, z których wydarzenie damasceńskie jest niewąt-
pliwie pierwszoplanowe. Paweł wraca do tego faktu 
niejednokrotnie w swoim życiu (Dz 9, 3–9; 22, 6–11; 
26, 12–18), upatrując w nim źródło swego nauczania 
i działania. Sam zresztą wyznaje przed królem Agryp-
pą, że temu widzeniu nie mógł się sprzeciwić (Dz 26, 
19). Wręcz przeciwnie, doznał głębokiej, dynamicznej 
radości, że Chrystus ukazał się i jemu – „jako poro-
nionemu płodowi” (1 Kor 15, 8). W czasie apostolskiej 
działalności – pełnej udręki i ofiar – doznawał też kil-
kakrotnego umocnienia od Pana (Dz 16, 9; 22, 18; Ga 
1, 6; 1 Kor 9, 8; 15, 8).

Drugim źródłem mistycyzmu Pawła były jego osobi-
ste medytacje nad dziełem zbawczym Chrystusa (Dz 
9, 23; Ga 1, 17). Zapoczątkowane trzyletnim pobytem 
na pustyni, trwały przez całe życie, jak o tym świadczą 
nowe tematy teologiczne jego ostatnich pism. Ślady 
owych przemyśleń – do dziś dostrzegalnych w jego 
listach – ukazują Apostoła jako człowieka głęboko 
zjednoczonego z Chrystusem wspólnota życia i krzyża 
– „razem z Chrystusem zostałem przybity do krzyża” 
(Ga 2, 19). Oddał się Paweł całkowicie służbie prawdy. 
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Stąd mógł wyznawać: „Nie głosimy siebie samych, lecz 
Chrystusa Jezusa jako Pana” (2 Kor 4, 5). Wszystko inne 
poza Chrystusem Paweł uznawał za śmieci godne wy-
rzucenia (skylaba). Wszystkiego gotów był się wyrzec 
byleby – jak pisze – „pozyskać Chrystusa” (Flp 3, 8). 
Z nieustannego zaś przeżywania obecności Chrystusa 
– „Pan jest blisko” (Flp 4, 5) – czerpał Paweł optymizm 
apostolski i radość zaangażowania. Był wreszcie Apo-
stoł mężem modlitwy.

Warto zwrócić na to uwagę, zwłaszcza, gdy prze-
sadny nierzadko aktywizm zubaża niejednokrotnie 
wiarę, redukując ją do zewnętrznego zaangażowania. 
„Modli się” – powiedział o Pawle Pan do Ananiasza 
w  Damaszku (Dz 9, 11). Modlił się Apostoł, jak sam 
pisał do swego umiłowanego ucznia Tymoteusza „we 
dnie i w nocy” (2 Tm 1, 3; Flp 1, 4). Dziękował modli-
twą Bogu za wiarę pierwszych gmin chrześcijańskich 
(Rz 1, 8; 11, 33n; 2 Kor 1, 3). „Zawsze dziękujemy Bogu 
za was wszystkich, wspominając o was nieustan-
nie w  naszych modlitwach” – pisał do Tesaloniczan 
(1 Tes 1, 2). Paweł modlił się nie tylko sam (Flp 1, 4), 
ale i o modlitwę zabiegał u innych. „Bracia, módlcie się 
za nas: – zwracał się do Tesaloniczan (2 Tes 3, 1) i Kolo-
san (Kol 4, 3), „proście za mnie” – zachęcał z więzienia 
rzymskiego Efezjan (Ef 6, 19). Przeżywając Chrystusa 
jako wartość nadrzędną, nie pozbył się Paweł warto-
ści indywidualnych. Tak jest wtedy, gdy osobowość 
porządkuje autentyczna miłość, która jest zawsze od-
najdywaniem siebie w dawaniu się drugiemu człowie-
kowi. „Człowiek nie może się odnaleźć w pełni inaczej, 
jak tylko poprzez bezinteresowny dar z samego siebie” 
– uczy II Sobór Watykański (KDK, n. 24; por.: Łk 17, 33). 
Poprzez całkowite oddanie siebie Chrystusowi i bra-
ciom Paweł odnalazł siebie, wskazując i dziś zagubio-
nemu człowiekowi drogę osiągnięcia swojej własnej 
pełni (KDK, n. 43).

Ewangelia (Łk 7, 36 – 8, 3)

Niewiasta, Wielka Nienazwana z dzisiejszej ewan-
gelii nazwana być mogła przez Łukasza grzesznicą 
z dwóch powodów: albo była żoną publicznego grzesz-
nika, czyli takiego, który ostentacyjnie lekceważył przy-
kazania Boże i wtedy jego grzech przechodził na nią, 
albo też była grzesznicą sama, jako że tak właśnie 
określano niewiasty lekkich obyczajów. Należy usil-
nie podkreślić, że utożsamianie Wielkiej Nienazwanej 
z  Marią Magdaleną jest bezpodstawne. Utożsamie-
nie to nie było znane najwcześniejszej tradycji chrze-
ścijańskiej. W szóstej homilii na Ewangelię Łukasza 
św. Jan Chryzostom (zm. 407) tak pisze o Wielkiej Nie-
nazwanej: „Jak bowiem radość światowa połączona 
jest ze smutkiem, tak łzy dla Boga wylane wzniecają 
radość nieprzebraną i nieustającą. I dlatego jawno-
grzesznica stała się sławniejszą od dziewic, gdy ją ten 
ogień ogarnął. Gdy ją bowiem przeniknął ogień skru-

chy, wtedy rozgorzała miłością ku Chrystusowi, rozpu-
ściła włosy, nogi skąpała łzami, osuszyła je własnymi 
włosami i wylała olejek. A to wszystko działo się jaw-
nie; co natomiast działo się w jej sercu, było o wiele od 
tego gorętsze, ale widział to jedynie Bóg” (przeł. J. Kry-
staniacki). Jak widzimy, Jan Chryzostom nie utożsamia 
jawnogrzesznicy z Marią Magdaleną.

Identyfikacja tych dwóch niewiast ewangelicznych 
znana jest dopiero od VI w. Św. Grzegorz Wielki (zm. 
604) utożsamił Nienazwaną jawnogrzesznicę z Mag-
daleną, wyrządzając wielką krzywdę tej ostatniej, 
o  której Ewangelia nie mówi nic gorszego ponad to, 
że „wyszło z niej siedmiu szatanów” (Łk 8, 2). Ulegając 
autorytetowi Grzegorza Wielkiego, pisarze kościelni 
począwszy od jego czasów chętnie identyfikowali jaw-
nogrzesznicę z Magdaleną. Nawet jeszcze dziś często 
utożsamia się te dwie ewangeliczne postaci niewie-
ście, choć w wyniku bardziej uważnych analiz wiado-
mo z całą pewnością, że Nienazwana jawnogrzesznica 
i Maria Magdalena to dwie całkiem różne osoby.

12 NIEDZIELA ZWYKŁA
– 23 czerwca 2013 r.

Czytanie I (Za 12, 10–11)

„Płacz podobny do płaczu w Hadad Rimon na równi-
nie Megiddo” – czytamy dziś u proroka. Istotnie wielki 
był wtedy płacz w całym Izraelu, gdyż w bitwie pod 
Megiddo poległ wielki król i reformator religijny Izraela 
– Jozjasz. Megiddo… nazwa ta wywołuje wspomnienie 
bardzo intensywnej i przebogatej historii. Jak wykaza-
ły odkrycia archeologiczne Uniwersytetu Orientalnego 
w Chicago (1925 r.), w Megiddo odkryto 20 (!) warstw 
historycznych sięgających siedem tysięcy lat wstecz. 
Położone w ważnym punkcie strategicznym na rów-
ninie Ezdrelon (o niej wspomina dzisiejsze czytanie), 
w odległości ponad 30 km od nadmorskiej Haify. 

W czyimż nie było władaniu! Panowali tu i Kananej-
czycy, i Filistyni, i Egipcjanie, i Grecy, i Rzymianie, nie 
mówiąc o Izraelitach. A ileż odbyło się wojen na tej 
równinie! Wspomnijmy choćby te, o których mamy 
pewne historyczne wzmianki i dokumenty. Faraon 
Tutmos III ok. r. 1480 po siedmiu miesiącach oblężenia 
rozbił tutaj – pod Megiddo – fantastyczne siły koalicji 
całego Orientu zgromadzone na trasie jego pochodu 
ku Azji. A swe wielkie zwycięstwo opisał potem hie-
roglifami na murach słynnej świątyni w Karnaku, ba-
danej też i przez naszych polskich archeologów. A co 
działo się potem?! Na prośbę księcia Biridaja przybył 
pod Megiddo, by rozproszyć siły Sychem i Akko, faraon 
Echnaton IV. W XIII wieku walczył tu też Jozue, a potem 
Debora i Barak. Potem w X w. zdobył je faraon Szeszonk, 
potem – już w VIII w. – biją się tu Asyryjczycy, a nie-
co wcześniej w bratobójczej walce (r. 842) zginął pod 



18
Megiddo Ochozjasz, uciekając przed drugim królem – 
pobratymcem Jehu. W 606 r. zginął tu też – otoczony 
przez wojska faraona Nachao, śpieszącego na pomoc 
konającej Asyrii – jeden z najwspanialszych władców 
Izraela: Jozjasz. Śmierć tego mądrego króla, który po-
czynił znaczne postępy w politycznym uniezależnieniu 
się państwa, a także był zręcznym administratorem 
i gospodarzem, pogrążyła naród w żałobie. Stąd mówi 
się w czytaniu o „wielkim płaczu na równinie Megid-
do”. Prorok powiada, że jeszcze raz będzie taki wielki 
płacz, gdy będą „patrzeć na tego, kogo przebodli”.

W świetle Nowego Testamentu widzimy, że jest to 
tekst prorocki mówiący o Chrystusie. Śmierć Króla – 
Chrystusa – będzie dla narodu o wiele większą tragedią 
niż śmierć Jozjasza. „Zobaczą, kogo przebodli”. Te słowa 
Zachariasza cytować będą wielokrotnie autorzy nowo-
testamentalni (por. np.: Mt 24, 30; J 19, 38; Ap 1, 7).

Czytanie II (Ga 3, 20–29)

Zasadniczą myślą czytania jest stwierdzenie, że je-
steśmy potomkami Abrahama, dziedzicami obietnic, 
które otrzymał od Boga. Stajemy się tymi dziedzicami 
przez wszczepienie w Chrystusa, które dokonuje się 
w chrzcie świętym. Jesteśmy potomkami Abrahama – 
chełpili się Żydzi. Nic z tego – motywował Paweł – tak 
moglibyśmy streścić rozumowanie Apostoła – gdyż 
dziedziczenie obietnic danych Abrahamowi jest zwią-
zane z Chrystusem. Jeżeli więc nie jesteście Chrystuso-
wi, nie jesteście i Abrahamowi.

Ewangelia (Łk 9, 18–24)

Przed nastaniem Mesjasza oczekiwano szeregu fi-
gur eschatologicznych, które miały Mu przygotować 
miejsce i pole działalności. Rabini mówili, że przyjdzie 
przedtem Eliasz. Byli też tacy, którzy utrzymywali, 
że sam Eliasz też będzie miał swojego poprzednika. 
Istniała ponadto tradycja o przyjściu nienazwanego 
z  imienia proroka, który miał być również prekurso-
rem Mesjasza. Z czasem owego proroka niektórzy 
uczeni w Piśmie utożsamiać zaczęli z Jeremiaszem.

Te wielkie postacie Starego Testamentu zapowia-
dały swym życiem i działalnością Osobę Mesjasza. 
Dlatego to pisarze nowotestamentalni widzą w Je-
zusie Chrystusie Nowego Adama (zwłaszcza Paweł), 
Nowego Mojżesza (najbardziej Jan), Drugiego Da-
wida (przede wszystkim Mateusz), a także Nowego 
Salomona, Drugiego Jonasza i Jeremiasza. Spośród 
Bożych mężów Starego Testamentu szczególnym 
prestiżem cieszył się zwłaszcza wielki prorok Eliasz. 
Prorok ten działający za czasów bezbożnego króla 
Achaba (873–854) i jego pogańskiej małżonki Jeza-
bel, córki fenickiego króla Etbaala, wsławił się szcze-
gólną gorliwością w obronie czystości wiary mono-
teistycznej, do której za dopuszczeniem królewskiej 

pary przenikać poczęły elementy kultu kananejskiego 
bożka Baala. Pełne zasług życie Eliasza uwieńczo-
ne zostało cudownym przejściem z  ziemi do nieba 
(por. 2 Krl 2, 1–11). Stąd zawsze w  tradycji starote-
stamentalnej oczekiwano powrotu Eliasza na ziemię 
w czasach mesjańskich, którego celem miało być 
odnowienie narodu i przygotowanie go na przyjście 
Zbawiciela. Do utrwalenia owej tradycji przyczynił się 
przede wszystkim działający w V wieku prorok Mala-
chiasz, w którego Księdze czytamy zapowiedź: „Oto 
pośle wam proroka Eliasza” (Ml 3, 23).

Wyrazem oczekiwań na powrót Eliasza jest także 
tekst Księgi Syracha, w którym mędrzec tak mówi 
o proroku: „O tobie napisano, że jesteś zachowany na 
wyznaczony czas, aby przed nadejściem Dnia Jahwe 
ukoić gniew, aby serca ojców skierować ku synom 
i  przywrócić świętość pokoleń Jakuba” (Syr 48, 10). 
Kult Eliasza ożywił się bardzo w czasach nowotesta-
mentalnych, zwłaszcza zaś w związku z działalnością 
Jana Chrzciciela.

Zastanawiano się, czy nie jest on czasem oczeki-
wanym Eliaszem. Oficjalna zwierzchność synagogi 
jerozolimskiej wysłała nawet do Jana delegację z za-
pytaniem: „Czy ty jesteś Eliaszem?” On zaś odrzekł: 
„Nie jestem” (J 1, 21). Potem z kolei podejrzewano, że 
to Mistrz z Nazaretu jest Eliaszem, który miał przyjść. 
Dlatego na pytanie Pana Jezusa: „Za kogo uważają 
mnie ludzie?” (Mk 8, 27) pada odpowiedź: „Jedni za 
Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za jed-
nego z proroków” (Mk 8, 28). Podobnie i Herodowi 
niektórzy mówili o Jezusie: „To jest Eliasz” (Mk 6, 15).

Z analizy wszystkich trzydziestu wzmianek o Elia-
szu w Nowym Testamencie wynika, że funkcję Elia-
sza – przygotowanie narodu na przyjście Zbawiciela 
– spełnił Jan Chrzciciel, który działał „w mocy i duchu 
Eliasza” (Łk 1, 17). Natomiast Pan Jezus jest Nowym 
Eliaszem. Tak jak jest Nowym Mojżeszem, Dawidem 
i Adamem. Dlatego na Górze Przemienienia widzimy 
obok Jezusa Mojżesza i Eliasza. Dwaj ci prorocy swym 
życiem i działalnością zapowiadali Mesjasza, ale Je-
zus w o wiele większym stopniu jest jednym i drugim 
z nich. Ukazywanie Jezusa jako Nowego Eliasza jest 
szczególnym dorobkiem teologii św. Łukasza.

13 NIEDZIELA ZWYKŁA
– 30 czerwca 2013 r.

Czytanie I (1 Krl 19, 16.19–21)

Elizeusz, którego imię oznacza „Bóg zbawia”, zostaje 
powołany przez Eliasza na jego następcę na urzędzie 
prorockim. Powołanie dokonuje się za pomocą czynno-
ści symbolicznej, w której Eliasz zarzuca swój płaszcz 
na ramiona Elizeusza. Płaszcz symbolizuje tutaj oso-
bowość, autorytet i prawa, które przynależą do jego 
właściciela. W ten sposób Elizeusz przejmuje funkcje 
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Z ŻYCIA PARAFII  Maj
2013

13.05 – Procesja fatimska  
ulicami miasta

13 maja we wspomnienie Matki Bożej Fatimskiej, po 
Mszy św. sprawowanej we włocławskiej katedrze, ulica-
mi Włocławka do klasztoru ojców franciszkanów przeszła 
procesja maryjna. Mszy św. przewodniczył proboszcz pa-
rafii katedralnej ks. Radosław Nowacki, a procesję popro-
wadził biskup senior Bronisław Dembowski.

Homilię wygłosił ks. kustosz Radosław Nowacki. Ka-
znodzieja odwołał się do pierwszej tajemnicy objawień 
fatimskich dotyczących wydarzeń od 13 maja do 13 
października 1917 roku. „Dziś inaugurujemy nabożeń-
stwa fatimskie we Włocławku, w katedrze nazywanej 
matką kościołów diecezji włocławskiej. Dzisiaj do naszej 
Matki się uciekamy i prosimy w różnorakich intencjach, 
z którymi przyszliśmy na Eucharystię” – wyjaśniał sens 
uroczystości ks. Nowacki. Podkreślił, że Kościół rozpoczął 
nowennę przygotowującą do setnej rocznicy objawień 
Maryjnych. Zauważył również, że znając dobrze tajem-
nice z Fatimy mamy pewność, że Matka Najświętsza ni-
gdy nas nie zostawi i zawsze będzie nas wspierać. Przez 
modlitwę różańcową możemy wiele wyprosić i wybłagać 

i obowiązki prorockie Eliasza, od których nie może się 
uchylić. Jednocześnie zaczyna rozumieć, że nowy styl 
życia do którego jest wezwany przez Eliasza, wymaga 
całkowitego zerwania ze swoją przeszłością. Złożenie 
ofiary z wołów na porąbanym jarzmie jest wyrazem 
wyrzeczenia się ze strony Elizeusza poprzedniego życia.

Czytanie II (Ga 5, 1.13–18)

Według św. Pawła Chrystus powołuje nas do praw-
dziwej wolności, a nie do samowoli i swobody oby-
czajów, które są wyrazem nieuporządkowanej miłości 
własnej i w konsekwencji prowadza do ruiny nie tylko 
nasze życie osobiste, ale również całą wspólnotę. Cho-
dzi tu o niebezpieczeństwo, że wolność od legalizmu 
może prowadzić chrześcijan do różnego rodzaju nad-
użyć, które będą sprzeczne z praktyką chrześcijańską. 
„Ciało”, o którym mówią wersety 13, 16 i 17, wskazuje 
po prostu na nieodkupionego człowieka w jego natu-
ralnym, skażonym stanie. „Żyć według ciała” – ozna-
cza zatem kierowanie się w swoim postępowaniu za-
sadami zła. Prawdziwa wolność natomiast wypływa 
z  przykazania wzajemnej miłości. Chodzi tutaj przy 
tym nie tylko o miłość bliźniego, ograniczającą się do 
członków własnego ludu, jak w Starym Testamencie, 
lecz o miłość, skierowaną do każdej osoby, należącej 
do całej rodziny ludzkiej. Ona właśnie jest owocem 
Ducha, który powinien być jedyną zasadą, kierującą 
życiem wierzących.

Ewangelia (Łk 9, 51–62)

Dzisiejszy fragment stanowi początek drugiej części 
Ewangelii według św. Łukasza (9, 15 – 19, 27), w której 
głównym motywem jest podróż Jezusa do Jerozolimy. 
Ona właśnie tworzy geograficzno-teologiczne ramy, 
w  których dokonują się poszczególne wydarzenia, 
opisane w tych rozdziałach. Początek podróży nazna-
czony jest dwoma epizodami: o niegościnnych Sama-
rytanach (ww. 51–56) i o trzech naśladowcach Jezusa 
(ww. 57–62). Pierwsza scena podkreśla zdecydowanie 
Jezusa w podjęciu drogi, która zaprowadzi go do Je-
rozolimy – miejsca Jego ostatecznego przeznaczenia, 
gdzie dokona się Jego Śmierć i Zmartwychwstanie. 
Jego uczniowie, uprzedzając wydarzenia w Jerozoli-
mie, pragną, aby postąpił On wobec niegościnnych 
Samarytan jak Eliasz, który zrzucił ogień na żołnierzy 
chcących go pojmać (2 Krl 1, 10–12). Ale Jezus karci 
ich, wskazując, że Jego droga jest drogą miłosierdzia, 
a nie zniszczenia. Druga scena traktuje o warunkach 
bycia uczniem Jezusa. Naśladowanie Jezusa oznacza 
przyjęcie wszystkich uwarunkowań Jego życia, posłu-
gi i przeznaczenia. To zaś wzywa każdą osobę chcącą 
pójść za Jezusem do poświęcenia swego osobistego 
bezpieczeństwa (ww. 57–58), synowskich obowiąz-
ków (ww. 59–60) i rodzinnych uczuć (ww. 61–62).
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Homilię wygłosił Pasterz Diecezji. Na początku swego 

rozważania powiedział: „Gdyby chcieć wspomnieć tamte 
chwile, które w życiu każdego księdza są przecież nieza-
pomniane, wyjątkowe i jedyne, te chwile, kiedy decydo-
waliśmy o całej swojej przyszłości, o kształcie swojej więzi 
z Bogiem, o całej wygranej naszego życia, to zrozumieli-
byśmy, dlaczego to miejsce jest tak bardzo wyjątkowe dla 
nas i dla naszych jubilatów”. Kaznodzieja zauważył, że 
podobnie jak ludzie z całego świata przyjeżdżają do Jeru-
zalem, by zatrzymać się w miejscu, w którym „wszystko” 
się działo, tak dla prezbitera jego katedra, w której został 
wyświęcony, to miejsce jedyne i niezastąpione. Bp Mering 
podkreślił, że to właśnie w sąsiedztwie katedry dojrzewa-
liśmy do ostatecznego podjęcia decyzji, to w katedrze 
wyznaliśmy przed zgromadzonym Kościołem: jestem 
dla Ciebie, jestem do dyspozycji, jestem Twój, jestem 
i chcę pozostać w Twojej służbie. „Gdyby tamtą decyzję 
zobaczyć teraz w świetle dzisiejszych czytań, to najpierw 
uderza nas pierwsze słowo z Księgi Syracydesa: Mądrość” 
- mówił kaznodzieja odnosząc się do liturgii słowa, po 
czym dodał, że to Bóg jest najwyższą i jedyną mądrością. 
Podkreślił również, że zdobywając mądrość kształtujemy 
samych siebie na Jego podobieństwo. „Mądrość to jest 
znacznie więcej niż posiadanie wiedzy” - stwierdził bp 
Mering, po czym postawił pytanie: „Tak wielu ludzi posia-
da ogromną wiedzę, ale czy ją wprzągnęli w służbę do-
bru, miłości, pokojowi?” Hierarcha wyjaśniając istotę mą-
drości w świetle Biblii zaznaczył, że są jej dwa skrzydła: 
jedno kompetentnej wiedzy, drugie mające świadomość, 
że wiedza zawsze jest służebna. „Ta mądrość, którą zaleca 
Pismo, jest wiedzą pozostającą w służbie dobra”.  Za Be-
nedyktem XVI hierarcha powiedział, że „relatywizowanie 
dobra wciska się nam każdym centymetrem kwadrato-
wym naszego jestestwa”, po czym dodał, że suma dobra 
i wiedzy tworzy. Po liturgii eucharystycznej słowo podzię-
kowania pod adresem bp. Meringa w imieniu wszystkich 
jubilatów skierowali przedstawiciele obchodzących rocz-
nicę święceń prezbiterzy: ks. prał. Stanisław Łosiakowski - 
proboszcz parafii Wniebowzięcia NMP w Radziejowie i ks. 
prał. Dariusz Kaliński - proboszcz parafii Wniebowzięcia 
NMP w Zduńskiej Woli. W swym słowie, oprócz podzięko-
wań, skierowali prośbę o modlitwę w dalszym podążaniu 
za Panem. Na zakończenie ks.  bp Wiesław Mering złożył 
życzenia jubilatom podkreślając jednocześnie, że zarówno 
ten miniony, jak i przyszły czas, zawsze związany jest z re-
fleksją, z zastanawianiem się, jak na Boży dar kapłaństwa 
odpowiadamy i mamy odpowiadać. Pasterz Diecezji na 
dalsze kroczenie za Panem udzielił wszystkim pasterskiego 
błogosławieństwa.

26.05 – Komunia święta rocznicowa

W uroczystość Trójcy Przenajświętszej, na Mszy św. 
o godz. 12.30 grupa dzieci z naszej parafii przystąpiła do 
Komunii św. rocznicowej. Liturgii przewodniczył ks. ku-
stosz Radosław Nowacki, który w wygłoszonej homilii 

u  naszego Ojca. Zachęcał, by prosić o łaskę nawrócenie 
nas i naszych rodzin, o przemianę naszych serc.

Po Mszy św. procesja fatimska wyruszyła z katedry do 
Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej Niezawodnej Na-
dziei przy klasztorze ojców franciszkanów. Podczas pro-
cesji odmówiono jedną część różańca świętego, a na jej 
zakończenie ks. bp Bronisław Dembowski zawierzył całą 
wspólnotę Matce Bożej Fatimskiej, po czym udzielił pa-
sterskiego błogosławieństwa.

18.05 – Pierwsza Komunia Święta

W sobotę, 18 maja, o godz. 12 rozpoczęła się uroczysta 
Msza Święta, podczas której ponad siedemdziesięcioro 
dzieci z naszej parafii pierwszy raz przyjęło do swego ser-
ca Jezusa Eucharystycznego. Liturgii przewodniczył ks. ku-
stosz Radosław Nowacki, który również wygłosił homilię. 
Kaznodzieja przypomniał najmłodszym parafianom wiel-
kie znaczenie dnia I Komunii św. Ksiądz proboszcz pod-
kreślił, że źródłem naszej radości w tym dniu powinna 
być nade wszystko obecność Pana Jezusa, który zechciał 
zamieszkać w naszych sercach. Po przyjęciu Komunii św. 
z  rąk księdza kustosza dzieci wyraziły swą wdzięczność 
pod adresem duszpasterzy, katechetów, a przede wszyst-
kim rodziców, którzy zawsze są pierwszymi nauczycielami 
wiary. Nie sposób nie wspomnieć o ogromnym zaangażo-
waniu sióstr zakonnych i pani katechetki, które od wielu 
miesięcy przygotowywały dzieci do tego wielkiego dnia. 

22.05 – 25. i 50. rocznica święceń 
kapłańskich w bazylice katedralnej

22 maja br. o godzinie 11 we włocławskiej bazylice 
katedralnej została odprawiona uroczysta Msza Święta 
z  racji srebrnego i złotego jubileuszu święceń prezbite-
ratu kapłanów diecezji włocławskiej. 25-lecie święceń 
kapłańskich obchodziło 16 prezbiterów, natomiast 6 pre-
zbiterów obchodziło 50-lecie święceń kapłańskich. Na 
Eucharystii, której przewodniczył ks. bp Wiesław Mering 
zgromadzili się również: Kapituła Katedralna, pracownicy 
kurii, moderatorzy, profesorowie i alumni WSD we Wło-
cławku oraz wierni świeccy.
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przypomniał dzieciom przeżycia towarzyszące im przed 
rokiem. Nawiązując do Dnia Matki, ks. proboszcz zachę-
cił najmłodszych parafian do wdzięczności względem 
swoich rodziców, szczególnie mam, którym tak wiele 
zawdzięczają. Następnie z nie mniejszym niż z zeszłym 
roku przejęciem dzieci przystępowały do Komunii Świę-
tej, dziękując za dar obecności Jezusa w ich sercach. 

26.05 – Święcenia diakonatu 

O godzinie 16.00 rozpoczęła się uroczysta Msza św. 
pod przewodnictwem Biskupa Włocławskiego Wiesława 
Alojzego Meringa, podczas której dziesięciu alumnów na-
szego seminarium (w tym jeden ze Zgromadzenia Braci 
Pocieszycieli) przyjęło święcenia diakonatu. Bazylikę ka-
tedralną wypełnili najbliżsi, krewni i przyjaciele nowych 
diakonów, którzy pragnęli towarzyszyć im w tym wyjąt-
kowym dniu. Pasterz Diecezji w wygłoszonej homilii przy-
pomniał kandydatom o zobowiązaniach i powinnościach 
wypływających ze święceń. Ponadto hierarcha zachęcał 
do odwagi w podejmowaniu zadań, powierzanych im 
przez Chrystusa w Kościele. W trakcie śpiewu Litanii do 
Wszystkich Świętych kandydaci leżąc krzyżem na posadz-
ce katedry w duchu uniżenia i pokory, prosili Boga o siłę 
do wiernego kroczenia drogą Ewangelii. Następnie przez 
włożenie dłoni biskupa oraz modlitwę święceń przez po-
sługę Pasterza diecezji zostali wyświęceni na diakonów 
Kościoła, a tym samym włączeni do grona duchowień-
stwa Diecezji włocławskiej. Na zakończenie liturgii przed-
stawiciel nowo wyświęconych diakonów skierował pod 
adresem Księdza Biskupa słowo wdzięczności i szacunku, 
zapewniając o gotowości pełnienia woli Bożej we wspól-
nocie diecezjalnej. 

28.05 – 32. rocznica śmierci  
Prymasa Tysiąclecia

We wtorek, 28 maja, przypadła 32. rocznica śmier-
ci Sługi Bożego Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Z tej 
racji o godz. 17.00 w kaplicy Matki Bożej w naszej Ka-
tedrze odprawiona została Msza św. w intencji rychłej 
beatyfikacji Prymasa Tysiąclecia. Na podkreślenie za-
sługuje fakt, iż kardynał Wyszyński w tej właśnie kapli-
cy w 1924 r. przyjął święcenia kapłańskie z rąk bisku-
pa Wojciecha Owczarka, spoczywającego w krypcie 
bazyliki katedralnej. Jako kapłan diecezji włocławskiej 
ks. Stefan Wyszyński zapisał się przede wszystkim jako 
moderator i profesor WSD, a także redaktor „Ateneum 
Kapłańskiego”. W 1946 r. Ojciec Święty Pius XII miano-
wał go biskupem diecezjalnym lubelskim, zaś dwa lata 
później, po śmierci kardynała Hlonda – arcybiskupem 
warszawskim i gnieźnieńskim, a  tym samym Pryma-
sem Polski. Zmarł 28 maja 1981 r. w  Warszawie, zaś 
w 1989 r. na polecenie Jana Pawła II rozpoczął się jego 
proces beatyfikacyjny. 

†  Ewa Kusińska
†  Wacława Bieleń
†  Jan Stanisław Cedro
†  Teresa Pawlak
†  Maria Biegalska
†  Stanisław Wojda

•  Daria Wierzbowska
•  Ksawery Pietruszewski
•  Julian Biniecki
•  Natalia Nawalana
•  Jakub Gniewecki
•  Maja Wasielewska

Serdecznie gratulujemy Rodzicom naszych  
małych Parafian! Niech sakrament chrztu  

stanie się dla nich początkiem przyjaźni  
z Panem Bogiem!

Zmarli:

Najbliższym składamy wyrazy głębokiego 
współczucia, a Osoby Zmarłe polecamy Bożemu 

Miłosierdziu: Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie…

Duszpasterze Parafii Katedralnej we Włocławku

Ochrzczeni:

Nowożeńcy:
•  Aneta Wojciechowska  

i Dariusz Miłkowski
•  Katarzyna Świątkowska  

i Dominik Imienowski
•  Nina Kłobukowska  

i Mariusz Knapkiewicz
•  Natalia Świerczyńska  

i Dariusz Klepacz
•  Karolina Wielicka  

i Rafał Ladra

Nowożeńcom składamy serdeczne życzenia! 
Niech dobry Bóg błogosławi Wam na każdy dzień 

wspólnego życia, a Matka Boża Wniebowzięta 
darzy Was swoją opieką!
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Pierwsza Komunia Święta w Bazylice Katedralnej  
we Włocławku ‒ 18 maja 2013 r.
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KRZYŻÓWKA 

Pionowo:
1. Modlitwy na cześć Matki Bożej.
5. Tytuł nadany Maryi przez Polaków.
7. Litania, którą sławimy Matkę Bożą podczas 

nabożeństw majowych. 
8. Papież, który w sposób szczególny miłował 

Najświętszą Pannę: . . . . . . . . . . . . . . . . .    . . . . . . . . . . . . . . . . .  II
10. Słynny obraz przedstawiający Maryję:  

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Serce Najświętszej Maryi Panny”.
11. Polskie miasto częstych pielgrzymek. 

 HASŁO: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
1       2       3       4       5       6       7      8       9     10    11    12

Opracowały: Magdalena Ciesielska, Aleksandra Operacz – kl. II e, LZK

Poziomo: 
2. Syn przydzielony Matce Bożej przez Jezusa podczas 

Jego ukrzyżowania.
3. Miasto, w którym Kościół Mariacki nosi imię Maryi.
4. Uczucie, które towarzyszyło Matce Boskiej w trakcie 

ukrzyżowania Jej Syna.
6. Pieśń wielbiąca Najświętszą Pannę z „kolorem”  

w tytule.
9. Imię dziewczynki, której w Fatimie objawiła się Maryja.
12. Objawił się Matce Bożej.                  

7.

6.

5. 11.

1.

4.

11.

10.

2.

12.

3.

4.

9.

6.

2.

5.

10.

8.7.

9. 3.

1.

12.

8.
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ŻYCIE SAKRAMENTALNE
SAKRAMENT CHRZTU ŚW.
udzielamy uroczyście w pierwszą i trzecią niedzielę miesiąca 
na Mszy św. o godz. 12.30. W innym terminie po uzgodnieniu 
w kancelarii

SAKRAMENT POKUTY
codziennie rano i wieczorem przed Mszą św.

SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA 
zgłoszenie w Kancelarii trzy miesiące przed planowanym 
terminem. Konferencje przedmałżeńskie odbywają się w Centrum 
Służby Rodzinie, ul. Wojska Polskiego 2A, tel. 518 014 526

W ramach codziennej adoracji Najświętszego Sakramentu 
zapraszamy na nabożeństwa o godzinie 18.00:
 Poniedziałek: Różaniec i litania 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 bł. Jana Pawła II
 Piątek: Nabożeństwo do Bożego Miłosierdzia

Msze św. w niedziele i święta: 
godz. 7.00, 8.00, 9.30 (w intencji parafian), 11.00 (z udziałem 
dzieci i młodzieży), 12.30, 18.30

Msze św. w dni powszednie:
godz. 7.00, 18.30

Pozostałe informacje:
 W pierwszy piątek miesiąca możliwość skorzystania 

z sakramentu pokuty od godziny 17.00
 W pierwszą sobotę miesiąca o godzinie 9.00 Msza św. w intencji 

członków Koła Żywego Różańca oraz spotkanie formacyjne
 W każdą sobotę o godzinie 11.00 zbiórka ministrantów
 W ostatnią niedzielę miesiąca po Mszy św. o 11.00 spotkanie 

z rodzicami dzieci pierwszokomunijnych


