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Z naucZania kościoła

najdrożsi Bracia!

Zawezwałem was na ten Konsystorz nie tylko z powo-
du trzech kanonizacji, ale także, aby zakomunikować wam 
decyzję o wielkiej wadze dla życia Kościoła. Rozważywszy 
po wielokroć rzecz w sumieniu przed Bogiem, zyskałem 
pewność, że z powodu podeszłego wieku moje siły nie są 
już wystarczające, aby w sposób należyty sprawować po-
sługę Piotrową. Jestem w pełni świadom, że ta posługa, 
w jej duchowej istocie powinna być spełniana nie tylko 
przez czyny i słowa, ale w nie mniejszym stopniu także 
przez cierpienie i modlitwę. Tym niemniej, aby kierować 
łodzią św. Piotra i głosić Ewangelię w dzisiejszym świe-
cie, podlegającym szybkim przemianom i wzburzanym 
przez kwestie o wielkim znaczeniu dla życia wiary, nie-
zbędna jest siła zarówno ciała, jak i ducha, która w ostat-
nich miesiącach osłabła we mnie na tyle, że muszę uznać 
moją niezdolność do dobrego wykonywania powierzonej 
mi posługi. Dlatego, w pełni świadom powagi tego aktu, 
z pełną wolnością, oświadczam, że rezygnuję z posługi 
Biskupa Rzymu, Następcy Piotra, powierzonej mi przez 
Kardynałów 19 kwietnia 2005 roku, tak że od 28 lutego 
2013 roku, od godziny 20.00, rzymska stolica, Stolica św. 
Piotra, będzie zwolniona (sede vacante) i będzie koniecz-
ne, aby ci, którzy do tego posiadają kompetencje, zwołali 
konklawe dla wyboru nowego Papieża.

Najdrożsi Bracia, dziękuję wam ze szczerego serca za 
całą miłość i pracę, przez którą nieśliście ze mną ciężar 
mojej posługi, i proszę o wybaczenie wszelkich moich 
niedoskonałości. Teraz zawierzamy Kościół święty opiece 
Najwyższego Pasterza, naszego Pana Jezusa Chrystusa, 
i błagamy Jego najświętszą Matkę Maryję, aby wspo-
magała swoją matczyną dobrocią Ojców Kardynałów 
w wyborze nowego Papieża. Jeśli o mnie chodzi, również 
w przyszłości będę chciał służyć całym sercem, całym od-
danym modlitwie życiem, świętemu Kościołowi Bożemu.

W Watykanie, 10 lutego 2013 r.
BENEDICTUS PP XVI

Życie i pontyfikat
11 lutego Benedykt XVi ogłosił, że po ponad 

7 latach i 9 miesiącach swego pontyfikatu 
rezygnuje z posługi Biskupa Rzymu 

i następcy św. piotra. 

Poniżej przedstawiamy kalendarium życia i pontyfikatu 
265. następcy św. Piotra.

16 kwietnia 1927: w Marktl am Inn w diecezji pasawskiej w Bawarii 
w rodzinie Josepha i Marii Ratzingerów przychodzi na świat trzecie 
dziecko – Joseph. Dzieciństwo i młodość spędza on w Traunstein nie-
opodal granicy austriackiej.
1945: pod koniec II wojny światowej J. Ratzinger zostaje wcielony do 
wojska jako pomocnik w artylerii przeciwlotniczej.
1946–51: studia filozofii i teologii we Fryzyndze i Monachium.
1951: święcenia kapłańskie – 29 czerwca.
1953: zdobył stopień doktora pracą o św. Augustynie, zatytułowaną 
„Lud i Dom Boży w nauce św. Augustyna o Kościele” i zostaje wykła-
dowcą dogmatyki i teologii fundamentalnej we Fryzyndze.
1957: habilitacja na podstawie rozprawy pt. „Teologia dziejów 
u św.  Bonawentury”.
1958: profesor kolegium we Fryzyndze.
1959–66: profesor w Bonn.

oGłoSZenie DecyZJi oJca 
śWiĘteGo BeneDykta XVi

o ZłoŻeniu uRZĘDu 
BiSkupa RZyMu
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1962–65: podczas Soboru Watykańskiego II ks. Ratzinger jest 
teologicznym doradcą kard. Josefa Fringsa, arcybiskupa Kolonii 
i przewodniczącego episkopatu RFN. Współpracuje nad ostatecz-
ną wersją najważniejszych dokumentów soborowych. Później 
zajmuje ważne stanowiska w episkopacie Niemiec i w Międzyna-
rodowej Komisji Teologicznej w Watykanie.
1966–69: profesor w Tybindze.
1969–77: profesor w Ratyzbonie, gdzie jest także wicerektorem 
uniwersytetu.
1977: 25 marca Paweł VI mianuje ks. J. Ratzingera arcybiskupem Mo-
nachium i Fryzyngi. Jego zawołaniem biskupim są słowa: „Współpra-
cownik prawdy”. Sakrę nowy biskup przyjmuje 28 maja z rąk biskupa 
Würzburga – Josefa Stangla (współkonsekratorami są biskupi Rudolf 
Graber z Ratyzbony i Ernst Tewes CO – pomocniczy archidiecezji mo-
nachijsko–fryzyńskiej), a już 27 czerwca zostaje kardynałem.
1978: w dniach 16–24 września był wysłannikiem papieskim na III 
Międzynarodowy Kongres Mariologiczny w Guayaquil (Ekwador); 
w sierpniu i październiku brał udział w dwóch konklawe, które wybra-
ło najpierw Jana Pawła I, a następnie Jana Pawła II.
1981: 25 listopada Jan Paweł II powołuje go na prefekta Kongregacji 
Nauki Wiary, z czym łączy się również stanowisko przewodniczącego 
Papieskiej Komisji Biblijnej i Międzynarodowej Komisji Teologicznej.
1982: 15 lutego kardynał ustępuje z urzędu arcybiskupa Mo-
nachium i Fryzyngi.
1983: już w pierwszych latach pełnienia przezeń funkcji pre-
fekta Kongregacji dochodzi do polemik z teologią wyzwolenia, 
m.in. z ks. Gustavo Gutierrezem z Peru (1983) oraz z braćmi 
Clodovisem i Leonardo Boffami z Brazylii (1984/85). W kwiet-
niu 1986 r. ukazuje się „Instrukcja o niektórych aspektach teo-
logii wyzwolenia”, która łagodzi konflikty i toruje drogę dla teo-
logii wyzwolenia nieukierunkowanej na marksizm.
1992: 5 grudnia przedstawiono w Watykanie Katechizm Ko-
ścioła Katolickiego, opracowywany od 1986 r. pod kierownic-
twem kard. Ratzingera.
2000: ogłoszona przez kard. Ratzingera deklaracja „Dominus Iesus” 
(6 sierpnia) o jedyności i powszechności zbawczej Jezusa Chrystusa 
i Kościoła wywołuje burzliwą debatę na całym świecie.
2001: kardynał mówi o trudach sprawowanego urzędu; w jednym 
z wywiadów we wrześniu wyznał, że „życie człowieka Kościoła na kie-
rowniczym stanowisku jest bardzo trudne”. Dlatego marzy, że przyj-
dzie czas, kiedy będzie mógł jeszcze napisać kilka książek. Na prośbę 
papieża pełni jednak nadal swój urząd.
2002: 30 listopada zostaje dziekanem Kolegium Kardynalskiego.
2004: szerokim echem odbiła się dyskusja kard. Josepha Ratzingera 
z filozofem Jürgenem Habermasem.
2005: 25 marca – na prośbę papieża przygotowuje teksty rozważań 
drogi krzyżowej i prowadzi ją, w zastępstwie chorego Ojca Świętego, 
w Wielki Piątek wokół rzymskiego Koloseum.
2 kwietnia: umiera Jan Paweł II. Kard. J. Ratzinger jako dziekan Kole-
gium przewodniczy 8 kwietnia Mszy św. żałobnej i od 18 kwietnia kie-
ruje obradami konklawe mającego wybrać nowego papieża.
19 kwietnia: w czwartym głosowaniu drugiego dnia zgromadzenia 
kardynałów kard. J. Ratzinger zostaje wybrany 265. papieżem, przy-
bierając imię Benedykt XVI. Nawiązuje w tym do „papieża pokoju” Be-
nedykta XV oraz patrona Europy i założyciela zakonu benedyktynów, 
św. Benedykta z Nursji. Jest pierwszym Niemcem na tym urzędzie od 
czasów Wiktora II (1055–57).
13 maja: wyraża zgodę na otwarcie procesu beatyfikacyjnego swego 
poprzednika Jana Pawła II.
18–21 sierpnia: pierwsza zagraniczna podróż papieża – do Kolonii 
z okazji XX Światowego Dnia Młodzieży, odprawia tam Mszę św. dla 

miliona młodych ludzi. Jest to najliczniejsza liturgia w historii Niemiec.
2006: 25 stycznia – Benedykt XVI ogłasza swoją pierwszą encyklikę 
„Deus caritas est” (Bóg jest miłością).
20 lutego: w tzw. sporze nt. karykatur Mahometa papież krytycz-
nie odnosi się do protestów muzułmańskich w wielu krajach. 
Przypomina, że przemocy jako odpowiedzi na obrazę nie da się 
pogodzić z religią.
1 marca: papież rezygnuje ze stosowanego przez 1500 lat tytułu „pa-
triarchy Zachodu”.
24–28 maja: druga podróż zagraniczna Benedykta XVI prowadzi do 
Polski – ojczyzny Jana Pawła II. Odwiedził Warszawę, Częstochowę, 
Kalwarię Zebrzydowską, Wadowice i Kraków, gdzie odprawił Mszę św. 
dla około miliona wiernych, a na zakończenie wizyty udał się na teren 
byłego niemieckiego obozu koncentracyjnego Auschwitz–Birkenau, 
gdzie złożył hołd ofiarom hitleryzmu.
8–9 lipca: podczas V Światowego Kongresu Rodzin w Walencji papież 
przypomina stanowisko Kościoła, że tradycyjna rodzina jest „niezby-
walną i podstawową komórką społeczeństwa” i dlatego należy ją 
chronić i wspierać. We Mszy św. uczestniczy ponad milion osób.
9–14 września: Benedykt XVI odwiedza swoją bawarską ojczyznę: 
Monachium, Altötting, Marktl am Inn, Ratyzbonę i Fryzyngę. Wykład, 
jaki wygłasza na uniwersytecie w Ratyzbonie, wywołuje burzliwą 
dyskusję na całym świecie. Muzułmanie czują się dotknięci cytatem 
nt. proroka Mahometa. Watykan rozpoczyna dyplomatyczne zabiegi 
o zażegnanie konfliktu, a jednocześnie rozpoczyna się intensywny 
dialog z islamem.
28 listopada–1 grudnia: wizyta Benedykta XVI w Turcji. Okazją do 
spotkania z ekumenicznym patriarchą Konstantynopola Bartłomie-
jem I jest święto św. Andrzeja Apostoła. Największą jednak uwagę 
świata skupiły spotkania papieża z politykami i przedstawicielami 
muzułmanów oraz gesty pojednawcze wobec islamu, np. wizyta 
w  Błękitnym Meczecie w Stambule. Obserwatorzy oceniają wizytę 
jako wielki sukces.
2007: 14 marca – Kongregacja Nauki Wiary zgłasza zastrzeżenia 
do niektórych tez teologa wyzwolenia z Salwadoru Jona Sobrino. 
Jest to pierwsze publiczne upomnienie teologa podczas obecnego 
pontyfikatu.
16 kwietnia: Benedykt XVI kończy 80 lat. Tego dnia ukazuje się 
niemieckie wydanie jego nowej książki – teologicznej rozpra-
wy o Jezusie Chrystusie „Jezus z Nazaretu. Od chrztu w Jorda-
nie do Przemienienia”.
9–13 maja: w ramach szóstej podróży zagranicznej, tym razem do 
Brazylii, Benedykt XVI otwiera V Zgromadzenie Ogólne Biskupów 
Ameryki Łacińskiej i Karaibów w Aparecidzie.
30 czerwca: ogłoszenie papieskiego listu do katolików chińskich. Wzy-
wa on do zwarcia szeregów i domaga się pełnej wolności religijnej 
w tym kraju. Władzom chińskim Benedykt XVI proponuje konstruk-
tywny dialog i normalizację stosunków dyplomatycznych ze Stolicą 
Apostolską.
7 lipca: Benedykt XVI ogłasza motu proprio „Summorum Pontificum”, 
dotyczące „stosowania liturgii rzymskiej sprzed reformy z 1970 r.”. Pa-
pież znosi w nim ograniczenia dotyczące korzystania z tradycyjnego 
Mszału, ułatwia sprawowanie Mszy św. w rycie trydenckim (po łaci-
nie w formie przedsoborowej sprzed 1962 roku) jako „nadzwyczajnej 
formy liturgii Kościoła”.
7–9 września: pod hasłem „Patrzeć na Chrystusa” odbyła się piel-
grzymka Benedykta XVI do Austrii. Głównym jej celem był udział papie-
ża – „pielgrzyma wśród pielgrzymów” w obchodach 850–lecia istnienia 
maryjnego „sanktuarium wielu narodów” w Mariazell. Podróż ta za-
wierała też istotne przesłanie do Europy w formie apelu o poszanowa-
nie wartości chrześcijańskich jako czynnika fundamentalnego dla jej 
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tożsamości. Wizyta obfitowała w liczne apele o „odnowę życia i wiary”.
30 listopada: Benedykt XVI ogłasza swoją drugą encyklikę „Spe sa-
lvi”. Dokument ten określany jest jako „traktat o nadziei, zachęcający 
do refleksji nad sensem życia”. Papież podkreśla w nim, że świeckie 
obietnice i ślepa wiara w postęp nie wystarczają. Ten „medytacyjny, 
a zarazem refleksyjny” tekst prowadzi do „miejsc, w których można 
uczyć się nadziei i praktykować ją”.
2008: 5 lutego – Benedykt XVI przychylił się do postulatu zmiany tek-
stu wezwania modlitwy wiernych za Żydów, zawartej w przedsobo-
rowym Mszale Rzymskim z 1962 r. W nowym brzmieniu modlitwy, 
wchodzącej w skład liturgii wielkopiątkowej, zamiast słów „o nawró-
cenie Żydów” (Pro conversione Iudaeorum) jest użyte ogólne sformu-
łowanie „za Żydów” („Oremus et pro Iudaeis“). W modlitwie Kościół 
prosi o „oświecenie serc żydów“ i aby „cały Izrael został zbawiony, 
kiedy wszystkie narody wejdą do Twego Kościoła”.
15–20 kwietnia: Wezwanie amerykańskich katolików do odnowy 

swej wiary, a tamtejszego Kościoła do przejrzystego i uczciwego świa-
dectwa w kontekście rosnących zagrożeń sekularyzacji – to główne 
przesłanie pielgrzymki Benedykta XVI do USA (Waszyngton i Nowy 
Jork). Towarzyszył jej apel o sprawiedliwy i zrównoważony rozwój 
oraz o poszanowanie praw każdego człowieka, wygłoszony w siedzi-
bie ONZ. Na ósmą zagraniczną pielgrzymkę Benedykta XVI złożyły się 
m.in.: spotkanie z prezydentem USA, dwie Msze z udziałem tysięcy 
wiernych, wystąpienie na forum ONZ, spotkania z duchowieństwem, 
młodzieżą i międzyreligijne, nabożeństwo ekumeniczne i przejmują-
ca modlitwa na Ground Zero.
28 czerwca: rozpoczął się Rok św. Pawła, który trwał do 29 czerw-
ca 2009. Okazją do ogłoszenia go przez papieża była przypadająca 
w tym czasie 1950. rocznica nawrócenia Apostoła Narodów.
15–20 lipca: pod przewodnictwem Benedykta XVI odbywał się XXIII 
Światowy Dzień Młodzieży w Sydney pod hasłem: „Gdy Duch Święty 
zstąpi na was, otrzymacie Jego moc i będziecie moimi świadkami”. 

Głównymi jego przesłaniami były duchowa odnowa chrześcijaństwa, 
społeczeństwa i Kościoła przez moc Ducha Świętego, przestroga 
przed duchową pustynią, apel o nową erę, w której egoizm, chciwość, 
powierzchowność zostaną zastąpione przez solidarność i wzajemny 
szacunek. Do wielkiej metropolii australijskiej przyjechało ok. 300 tys. 
młodych pielgrzymów ze 177 krajów świata.
12–15 września: Benedykt XVI pielgrzymował do Paryża i Lourdes. 
W stolicy Francji oddał hołd „umiłowanemu narodowi”, spotkał się 
z francuskim światem kultury, a podczas nieszporów w katedrze 
Notre–Dame – z duchowieństwem, a następnie z 60–tysięczną rze-
szą młodych Francuzów. W Lourdes Benedykt XVI odwiedził miejsca 
związane z duchowym dojrzewaniem Świętej Bernadety. Centralnym 
punktem pobytu Ojca Świętego w narodowym sanktuarium francu-
skim była Eucharystia z okazji 150. rocznicy objawień w tym miejscu.
5–26 października: Benedykt XVI przewodniczył XII Zgromadze-
niu Zwyczajnemu Synodu Biskupów nt. „Słowo Boże w życiu i misji 
Kościoła”. Uczestniczyło w nim 253 ojców synodalnych (w tym 10 
przedstawicieli zakonów) z 13 katolickich Kościołów wschodnich, 113 
konferencji biskupich, 25 urzędów Kurii Rzymskiej i Unii Wyższych 
Przełożonych Zakonnych, a także 41 ekspertów, 37 audytorów oraz 
3 osoby zaproszone imiennie przez papieża.
2009: 24 stycznia – Benedykt XVI zdjął ekskomunikę z czterech bisku-
pów konsekrowanych w 1988 r. bez zgody Stolicy Apostolskiej przez 
abp. Marcela Lefebvre’a. Decyzja ta wzbudziła kontrowersje nie tylko 
w łonie samego Kościoła katolickiego, ale też wśród Żydów z powo-
du negacjonistycznych wypowiedzi biskupa Richarda Williamsona 
– jednego z czterech hierarchów lefebrystów. W odpowiedzi na kry-
tykę Benedykt XVI ogłosił 12 marca specjalny list do „braci biskupów”, 
w  którym wyraża swe poruszenie i smutek z powodu reakcji, jakie 
wywołała także w samym Kościele ta decyzja o zdjęciu ekskomuniki.
17–23 marca: Benedykt XVI odbył swą pierwszą pielgrzymkę do Afry-
ki. W ciągu siedmiu dni odwiedził Kamerun (17–20 III) i Angolę (20–23 
III), a w nich odpowiednio Jaunde i Luandę. Przyjmowano go z gorącą, 
afrykańską gościnnością. Choć była to podróż tylko do dwóch państw, 
chciał, jak sam przyznał, dzięki niej „symbolicznie objąć sercem cały 
kontynent”. Podczas podróży dotknął wszystkich „otwartych ran” 
Czarnego Lądu: głodu, epidemii AIDS, korupcji, nadużywania władzy, 
regionalnych konfliktów, bezdomnych, sierot i wdów, ludzi okrutnie 
prześladowanych, handlu ludźmi i wielu innych problemów.
28 kwietnia: Benedykt XVI odwiedził zniszczoną trzęsieniem ziemi 
Abruzję. Spędził trzy godziny w tym regionie środkowych Włoch, na 
terenach nawiedzonych przez kataklizm z 5 na 6 kwietnia.
8–15 maja: W ramach swej 12. podróży zagranicznej Benedykt XVI 
pielgrzymował do Ziemi Świętej. Odwiedził tam Jordanię, Izrael i Te-
rytoria Palestyńskie. Jej pierwszym etapem była Jordania – od 8 do 
11 maja, drugim Izrael – od 11 do 15 maja, a 13 maja był gościem 
władz Autonomii Palestyńskiej. Papież modlił się w miejscach świę-
tych, zwłaszcza o pokój w Ziemi Świętej i na całym świecie. W Jordanii 
podkreślał znaczenie pokojowego współżycia chrześcijan i muzułma-
nów. W Izraelu i na Terytoriach Palestyńskich wzywał przede wszyst-
kim Żydów i Palestyńczyków do wzajemnego szacunku, pojednania 
i współpracy, podkreślając, że szczególną rolę w tych dążeniach po-
winna odgrywać Jerozolima – miejsce spotkania trzech religii mo-
noteistycznych: judaizmu, islamu i chrześcijaństwa. Wielkim echem 
odbiła się wizyta Ojca Świętego przy Murze Płaczu oraz w Instytucie 
Pamięci Męczenników i Bohaterów Holokaustu Yad Vashem.
19 czerwca: otwarcie Roku Kapłańskiego. Benedykt XVI ogłosił go 
w związku z przypadającą w 2009 r. 150. rocznicą śmierci patro-
na proboszczów, św. Jana Marii Vianneya. W liście na rozpoczęcie 
Roku papież nawiązał do cierpień powodowanych „niewierno-
ścią” niektórych duchownych, będącą dla świata powodem zgor-
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szenia i odrzucenia Kościoła.
21 czerwca: Benedykt XVI odwiedził sanktuarium św. Pio z Pietrelciny 
w San Giovanni Rotondo.
28 czerwca: Zamknięcie Roku św. Pawła. Podczas Nieszporów, spra-
wowanych w rzymskiej Bazylice św. Pawła za Murami, Benedykt XVI 
podkreślił nieustanną aktualność orędzia Apostoła Narodów.
7 lipca: trzecia encyklika Benedykta XVI „Caritas in veritate”. Jej tema-
tem jest integralny rozwój ludzki w miłości i prawdzie. Papież ada-
ptuje w niej naukę społeczną Kościoła do wyzwań globalizującego 
się świata w dobie kryzysu. Integralny rozwój człowieka traktuje jako 
wartość nadrzędną wszelkiego postępu.
17 lipca: papież w szpitalu. W czasie wakacji w Les Combes w Do-
linie Aosty Benedykt XVI upadł nocą w swoim pokoju i złamał 
przegub prawej ręki.
19 września: Benedykt XVI zapowiada Zgromadzenie Specjalne Syno-
du Biskupów dla Bliskiego Wschodu. Odbędzie się ono w Watykanie 
w dniach 10–24 października 2010 roku, nt. „Kościół katolicki na Bli-
skim Wschodzie: wspólnota i świadectwo: «Jeden duch i jedno serce 
ożywiały wszystkich wierzących» (Dz 4, 32)”.
26–28 września: Benedykt XVI pielgrzymował do Republiki Czeskiej. 
Odwiedził Pragę, Brno i Stary Bolesławiec. Nadzieja, jaką niesie chrze-
ścijaństwo zlaicyzowanej Europie i wezwanie chrześcijan do składa-
nia większego świadectwa we współczesnym świecie – to główne 
przesłanie papieża podczas jego XIII podróży zagranicznej. Wizyta 
w Czechach poprzedziła 20. rocznicę “aksamitnej rewolucji” i upadku 
dyktatury komunistycznej w Europie Środkowej i Wschodniej. Ojciec 
Święty starał się ukazać piękno chrześcijaństwa i jego zdolność do od-
powiedzi na najpoważniejsze egzystencjalne problemy zagubionego 
w materialistycznym świecie człowieka.
4–25 października: Benedykt XVI przewodniczył II Zgromadzeniu 
Specjalnemu Synodu Biskupów dla Afryki, które obradowało pod ha-
słem: „Kościół w Afryce w służbie pojednania, sprawiedliwości i poko-
ju. «Wy jesteście solą ziemi... wy jesteście światłem świata»”. W jego 
pracach uczestniczyło 236 biskupów i 9 przełożonych zakonnych, 29 
ekspertów i 49 audytorów.
9 listopada: Benedykt XVI zapowiada utworzenie ordynariatów per-
sonalnych dla byłych anglikanów. W konstytucji apostolskiej „An-
glicanorum coetibus” i Normach Uzupełniających, wydanych przez 
Kongregację Nauki Wiary, zawarto procedury przechodzenia grup 
byłych anglikanów do Kościoła katolickiego. Nie będą one tworzyły 
oddzielnego obrządku, lecz jedynie odrębne struktury w obrębie rytu 
łacińskiego, wzorowane na ordynariatach wojskowych.
21 listopada: spotkanie papieża z artystami. W Kaplicy Sykstyńskiej 
zgromadziło się 260 przedstawicieli świata kultury, w tym dwaj Pola-
cy: rzeźbiarz Igor Mitoraj i reżyser Krzysztof Zanussi.
2010: 17 stycznia – Benedykt XVI odwiedził Synagogę Większą w Rzy-
mie. Papież wezwał chrześcijan i żydów do wspólnego świadectwa 
o istotnym znaczeniu Boga dla współczesnego świata. Była to po Ko-
lonii i Nowym Jorku trzecia wizyta Benedykta XVI w synagodze.
14 marca: Benedykt XVI odwiedził rzymski zbór luterański Chry-
stusa (Christuskirche). Wraz z proboszczem parafii Chrystusa, pa-
storem Jensem Martinem Kruse, papież przewodniczył nabożeń-
stwu ekumenicznemu.
20 marca: Benedykt XVI wystosował list do katolików Irlandii 
w związku z przypadkami nadużyć seksualnych wobec nieletnich, 
jakich w ciągu minionych dziesięcioleci dopuszczali się duchowni 
katoliccy w tym kraju.
17–18 kwietnia: Benedykt XVI pielgrzymował na Maltę – jeden z naj-
bardziej katolickich krajów świata. Wizyta wiązała się z 1950. rocznicą 
przybycia na tę wyspę Apostoła Narodów św. Pawła i przebiegała pod 
hasłem, nawiązującym do tamtego wydarzenia, opisanego w Dzie-

jach Apostolskich: “Musimy przecież dopłynąć do jakiejś wyspy”.
2 maja: Benedykt XVI pielgrzymował do Turynu w związku z trwają-
cym wówczas wystawieniem na widok publiczny Całunu.
11–14 maja: Benedykt XVI pielgrzymował do Portugalii. Odwiedził 
Lizbonę, Fatimę i Porto. Głównym celem tej wizyty był udział w ob-
chodach dwóch rocznic: 93. objawień fatimskich oraz 10. beatyfikacji 
dwojga pastuszków – Hiacynty i Franciszka, którym ukazywała się 
Matka Boża w dniach od 13 maja do 13 października 1917 r. Hasłem 
pielgrzymki były słowa: „Razem podążamy ku nadziei”.
4–6 czerwca: Benedykt XVI odbył podróż apostolską na Cypr. Główny-
mi motywami tej wizyty były orędzie pokoju i pojednania dla Cypru 
i Bliskiego Wschodu, dialog z prawosławiem i umocnienie wspólnoty 
katolickiej. Papież przybył tam jako pielgrzym „śladami wspólnych oj-
ców w wierze, Świętych Pawła i Barnaby”. Wizyta miała też wymiar 
historyczny, gdyż po raz pierwszy Biskup Rzymu odwiedził ten kraj. 
Wręczył tam patriarchom Kościołów wschodnich i biskupom Instru-
mentum laboris Zgromadzenia Specjalnego Synodu Biskupów dla 
Bliskiego Wschodu.
9–11 czerwca: z udziałem ok. 15 tys. duchownych z całego świata 
w Rzymie uroczyście zamknięto Rok Kapłański (trwał od 19 VI 2009). 
10 VI odbyło się wieczorne czuwanie modlitewne pod przewodnic-
twem Ojca Świętego, który w obszernym przemówieniu do jego 
uczestników przypomniał i podkreślił, że podstawowym priorytetem 
kapłana jest jego codzienna modlitwa i więź z Chrystusem. Nazajutrz 
papież przewodniczył na Placu św. Piotra uroczystej Mszy św., pod-
czas której kapłani odmówili wraz z nim akt zawierzenia Niepokala-
nemu Sercu Maryi przed ikoną „Salus Populi Romani”.
16–19 września: podróż Benedykta XVI do Wielkiej Brytanii (Szkocja 
i Anglia). Msze św. z udziałem dziesiątków tysięcy wiernych w Glas-
gow, Londynie i Birmingham, gdzie papież beatyfikował kard. Jana 
Henryka Newmana, spotkania z młodzieżą, międzyreligijne, z przed-
stawicielami władz państwowych i życia społecznego oraz ekume-
niczne – to najważniejsze punkty 17. zagranicznej wizyty papieża. Jej 
hasłem były słowa nowego błogosławionego: „Cor ad cor loquitur” 
(Serce mówi do serca). Ojciec Święty odwiedził cztery miasta w Szko-
cji i Anglii: Edynburg, Glasgow, Londyn i Birmingham.
10–23 października: pod przewodnictwem Benedykta XVI odbyło 
się Zgromadzenie Specjalne dla Bliskiego Wschodu Synodu Bisku-
pów pod hasłem „Kościół katolicki na Bliskim Wschodzie: wspólnota 
i świadectwo. «Jeden duch i jedno serce ożywiały wszystkich, którzy 
uwierzyli» (Dz 4, 32)”. W czasie obrad szczególnie wiele uwagi po-
święcono trudnej sytuacji chrześcijan w tym regionie świata, mówio-
no o prześladowaniach i przemocy, jakiej doświadczają oni zwłaszcza 
w Iraku, a także w Palestynie i w innych krajach, zastanawiano się, co 
robić, aby powstrzymać masowe ich wyjazdy z tych ziem, będących 
kolebką chrześcijaństwa.
12 października: Benedykt XVI dokumentem motu proprio „Ubicu-
mque et semper”, ustanowił Papieską Radę ds. Krzewienia Nowej 
Ewangelizacji. Pierwszym jej przewodniczącym został abp Rino Fisi-
chella.
6–7 listopada: Benedykt XVI złożył wizytę apostolską w Hiszpanii, 
podczas której odwiedził Santiago de Compostela z okazji Roku Świę-
tego Kompostelańskiego i Barcelonę, gdzie konsekrował kościół Świę-
tej Rodziny, mianowany bazyliką mniejszą – monumentalną świąty-
nię, dzieło genialnego architekta katalońskiego Antonio Gaudiego 
i symbol tradycyjnej rodziny katolickiej.
20 listopada: na konsystorzu w Bazylice św. Piotra Benedykt XVI wrę-
czył insygnia kardynalskie 24 arcybiskupom, biskupom i kapłanom, 
wśród nich metropolicie warszawskiemu Kazimierzowi Nyczowi.
23 listopada: w Watykanie przedstawiono książkę wywiad–rzekę 
z Benedyktem XVI pt. „Światłość świata”, który przeprowadził z nim 
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niemiecki dziennikarz Peter Seewald. Jest to już trzecia tego rodza-
ju rozmowa ks. Josepha Ratzingera z tym dziennikarzem – dwie 
poprzednie zaowocowały książkami: „Sól ziemi” w 1997 oraz „Bóg 
i świat” (2001).
2011: 14 stycznia – Benedykt XVI promulgował dekrety Kongrega-
cji Spraw Kanonizacyjnych, w tym dotyczący cudu przypisywanego 
wstawiennictwu Sługi Bożego Jana Pawła II. On też będzie osobiście 
przewodniczył w Watykanie uroczystościom beatyfikacyjnym w Nie-
dzielę Bożego Miłosierdzia, 1 maja br.
10 marca: w Watykanie zaprezentowano drugi tom „Jezusa z Nazare-
tu. Od wjazdu do Jerozolimy do Zmartwychwstania” Benedykta XVI/
Josepha Ratzingera. „To coś więcej niż książka – to świadectwo poru-
szające, pociągające i wyzwolicielskie” – powiedział podczas prezen-
tacji prefekt Kongregacji ds. Biskupów kard. Marc Ouellet.
1 maja: Benedykt XVI beatyfikował Jana Pawła II. Na Placu św. Pio-
tra i  przed telebimami w innych miejscach Rzymu zgromadziło się 
1,5 mln ludzi. Uroczystość była wielkim świętem dla Polaków.
7–8 maja: Benedykt XVI w Akwilei i Wenecji. W Akwilei papież prze-
mówił do uczestników zgromadzenia, przygotowującego II regio-
nalny Zjazd Kościelny, który odbędzie się tam w 2012 r. W Wenecji 
odwiedził bazylikę św. Marka, gdzie spotkał się z przedstawicielami 
Zgromadzenia Kościelnego Patriarchatu Weneckiego. Przewodniczył 
Mszy św. w Mestre. Z Placu św. Marka przepłynął gondolą do bazyliki 
Santa Maria della Salute, gdzie spotkał się z przedstawicielami świata 
kultury, sztuki i gospodarki, poświęcił odrestaurowaną kaplicę Świę-
tej Trójcy i zainaugurował bibliotekę Studium Generale Marcianum 
– szkoły wyższej, należącej do Patriarchatu Weneckiego.
21 maja: Rozmowa z kosmonautami. Benedykt XVI jako pierwszy 
papież w dziejach przeprowadził bezpośrednią rozmowę z astronau-
tami przebywającymi na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Przez 
prawie dwadzieścia minut rozmawiał z nimi z Biblioteki Apostolskiej 
za pośrednictwem telemostu.
4–5 czerwca: Benedykt XVI w Chorwacji. Umocnienie rodziny, apel 
o prymat sumienia w życiu publicznym, a także poparcie dla integra-
cji Chorwacji z Unią Europejską – to główne elementy przesłania Be-
nedykta XVI podczas pielgrzymki do tego kraju. Chorwaci serdecznie 
przyjęli papieża, a we Mszy św. na hipodromie w Zagrzebiu wzięło 
udział 400 tys. osób, czyli co dziesiąty obywatel kraju. Głównym mo-
tywem tej papieskiej pielgrzymki było I Narodowe Spotkanie Chor-
wackich Rodzin Katolickich.
19 czerwca: Benedykt XVI w diecezji San Marino–Montefeltro. Jest 
ona położona na terytorium dwóch państw: San Marino i Włoch. 
Najpierw Ojciec Święty odprawił Mszę św. w Serravalle, po czym 
w Valdragone spotkał się z członkami Międzynarodowej Fundacji 
im. Jana Pawła II.
29 czerwca: 60–lecie kapłaństwa Benedykta XVI. Odnosząc się do 
swego diamentowego jubileuszu, Ojciec Święty wyraził wdzięczność 
Bogu za przyjaźń, którą go obdarzył, a także osobom, które go ukształ-
towały. Mszę w Bazylice św. Piotra koncelebrowało z nim stu kardyna-
łów. W uroczystości wziął udział także brat papieża, ks. infułat Georg 
Ratzinger, który wraz z nim został wyświęcony na kapłana 29 czerwca 
1951 r. w katedrze we Fryzyndze przez kard. Michaela von Faulhabera.
30 czerwca: Po raz pierwszy wręczono Nagrody Ratzingera. Przyznaje 
je Watykańska Fundacja Josepha Ratzingera – Benedykta XVI. Laure-
atami zostali: patrolog, 85–letni prof. Manlio Simonetti z Włoch oraz 
dwóch teologów dogmatyków: 76–letni ks. prof. Olegario González 
de Cardedal z Hiszpanii i 50–letni niemiecki cysters o. prof. Maximi-
lian Heim, opat w Heiligenkreuz w Austrii. „Teologicznego Nobla” 
otrzymali z rąk Benedykta XVI.
16–21 sierpnia: Benedykt XVI na XXVI Światowym Dniu Młodzieży 
w Madrycie. Prawie dwumilionowa rzesza młodych na Mszy św. i wie-

czornym czuwaniu modlitewnym, setki tysięcy na drodze krzyżowej 
i spotkaniach z Benedyktem XVI, katechezy, oblegana od rana do nocy 
Strefa Pojednania i tłumnie odwiedzane Targi Powołaniowe, koncerty, 
wystawy i inne imprezy złożyły się na wielkie święto młodzieży świa-
ta. Jego obchody odbyły się pod hasłem „Zakorzenieni i zbudowani na 
Chrystusie, mocni w wierze”. W ostatnim dniu wizyty Ojciec Święty 
oznajmił zgromadzonym, że miejscem XXVIII ŚDM w 2013 r. będzie 
Rio de Janeiro.
11 września: Benedykt XVI w Ankonie. Wziął tam udział w zakończe-
niu włoskiego XXV Krajowego Kongresu Eucharystycznego. Nieco-
dziennym punktem programu było jednoczesne spotkanie w kate-
drze z kapłanami i parami małżeńskimi.
22–25 września: Benedykt XVI przebywał z wizytą apostolską 
w  Niemczech. Była to trzecia, a zarazem pierwsza oficjalna, wizyta 
papieża Niemca w Ojczyźnie. Objęła Berlin, Erfurt, Etzelsbach i Fry-
burg Bryzgowijski. Przebiegała pod hasłem „Tam gdzie jest Bóg, jest 
przyszłość”. W czasie wizyty Ojciec Święty spotkał się m.in. z nie-
mieckimi parlamentarzystami, odprawił Mszę św. na berlińskim Sta-
dionie Olimpijskim, w Erfurcie spotkał się z przedstawicielami Rady 
Kościołów Ewangelickich w Niemczech, odprawił nieszpory maryjne 
w sanktuarium Etzelsbach w powiecie Eichsfeld w Turyngii, Mszę św., 
na placu przed katedrą w Erfurcie, we Fryburgu przewodniczył czu-
waniu modlitewnemu młodzieży oraz odprawił Mszę św. na lotnisku 
z udziałem 100 tys. wiernych.
9 października: Benedykt XVI w Kalabrii – jednym z najuboższych 
regionów Włoch. Papież odwiedził miasto Lamezia Terme, gdzie od-
prawił Mszę św. z udziałem 40 tys. wiernych. Przybył też do klasztoru 
kartuzów w Serra San Bruno.
17 października: Benedykt XVI zapowiedział Rok Wiary. Rozpocznie 
się on 11 października 2012 r., gdy przypadnie 50. rocznica otwarcia 
Soboru Watykańskiego II, a nieco później – 20. rocznica ogłoszenia 
Katechizmu Kościoła Katolickiego i obradować będzie zgromadzenie 
Synodu Biskupów na temat nowej ewangelizacji. Rok Wiary zakończy 
się 24 listopada 2013 r.
27 października: Spotkanie międzyreligijne w Asyżu. W 25. rocznicę 
historycznego spotkania przedstawicieli religii świata, zwołanego 
przez bł. Jana Pawła II, Benedykt XVI zaprosił ludzi różnych religii do 
miasta św. Franciszka na Dzień Refleksji, Dialogu i Modlitwy o Pokój 
i Sprawiedliwość na Świecie pod hasłem „Pielgrzymi prawdy, piel-
grzymi pokoju”. Na zaproszenie Ojca Świętego odpowiedziało 300 
delegatów z 31 Kościołów chrześcijańskich i 12 religii świata, którzy 
na zakończenie przyjęli 12 zobowiązań do podejmowania działań na 
rzecz pokoju.
18–20 listopada: Benedykt XVI odwiedził Benin. Papieska podróż 
pod hasłem: „Pojednanie, sprawiedliwość i pokój” odbyła się z okazji 
150–lecia ewangelizacji tego kraju i w związku z ogłoszeniem posy-
nodalnej adhortacji apostolskiej „Africae munus”, będącej owocem II 
Zgromadzenia Specjalnego dla Afryki Synodu Biskupów w 2009 r. We 
wszystkich spotkaniach z papieżem w największym mieście i stolicy 
gospodarczej kraju – Kotonu oraz w Ouidah wzięło udział kilkaset ty-
sięcy osób.
2012: 20 stycznia – Benedykt XVI spotkał się w auli Pawła VI w Wa-
tykanie z Drogą Neokatechumenalną. Obecnych było ponad siedem 
tysięcy członków Drogi, łącznie z ekipą jej inicjatorów: Kiko Argüello, 
Carmen Hernández i o. Mario Pezzi.
18 lutego: Benedykt XVI podczas IV konsystorza publicznego w bazy-
lice watykańskiej kreował 22 nowych kardynałów. Wśród nich byli wy-
socy urzędnicy Kurii Rzymskiej, pasterze ważnych stolic arcybiskupich, 
w tym liczący ponad 80 lat zwierzchnik rumuńskich grekokatolików 
abp Lucian Mureşan oraz trzech duchownych powyżej 80. roku życia, 
obdarzonych tą godnością za zasługi dla Kościoła. Oprócz powołania 
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nowych kardynałów papież ogłosił też listę siedmiorga błogosławio-
nych z siedmiu krajów, którzy będą kanonizowani 21 października br.
23–28 marca: Benedykt XVI przebywał z wizytą apostolską w Mek-
syku i na Kubie. W dniach 23–26 marca odwiedził Silao, Guanajuato 
i León w Meksyku, spotkał się z prezydentem kraju Felipe Calderonem 
i dziećmi w Guanajuato, odprawił Mszę św. w Parku Dwustulecia 
w Silao i nieszpory z biskupami Ameryki Łacińskiej w Leonie. Na Kubie 
w dniach 26–28 marca Ojciec Święty przebywał w Santiago de Cuba 
i Hawanie. W tym pierwszym mieście odprawił Mszę św. z okazji 400. 
rocznicy odnalezienia figury Matki Bożej Miłosierdzia del Cobre. Po-
nadto spotkał się z prezydentem Raulem Castro i jego bratem Fidelem 
oraz odprawił uroczystą Eucharystię na Placu Rewolucji José Martiego 
w Hawanie. Była to 23. podróż zagraniczna Benedykta XVI w czasie 
jego pontyfikatu.
16 kwietnia: Benedykt XVI skończył 85 lat. „Staję przed ostatnim eta-
pem mego życia i nie wiem, co mnie czeka. Jednakże wiem, że jest 
Boże światło, wiem, że Pan zmartwychwstał, że Jego światło jest sil-
niejsze niż wszelkie ciemności, że Boża dobroć jest silniejsza od wszel-
kiego zła tego świata. A to pomaga mi bezpiecznie iść naprzód” – po-
wiedział papież podczas Mszy św. sprawowanej 16 kwietnia w kaplicy 
Paulińskiej Pałacu Apostolskiego. Kończąc 85 lat, Benedykt XVI stał się 
najstarszym papieżem od stu lat (93–letni Leon XIII zmarł w 1903 r.).
13 maja: Benedykt XVI odwiedził trzy miejscowości we włoskiej To-
skanii: Arezzo, La Vernę i Sansepolcro. W Arezzo papież odprawił Mszę 
św., zjadł obiad z biskupami Toskanii, odwiedził sanktuarium w La 
Vernie, gdzie spotkał się z zakonnikami i zakonnicami z rodziny fran-
ciszkańskiej oraz Sansepolcro. Była to pierwsza w tym roku podróż 
Benedykta XVI po Włoszech.
30 maja – 3 czerwca: W Mediolanie pod przewodnictwem Benedyk-
ta XVI odbyło się VII Światowe Spotkanie Rodzin. Złożyło się na nie: 
trzydniowy Międzynarodowy Kongres Teologiczno–Duszpasterski 
z udziałem 350 tys. osób, wizyta duszpasterska Benedykta XVI w me-
diolańskiej archidiecezji, a w jej ramach spotkanie z duchowieństwem, 
młodymi, władzami, koncert na cześć papieża w najsłynniejszym te-
atrze operowym świata La Scali, Święto Świadectw w mediolańskim 
Parku Bresso oraz uroczysta Msza św. z udziałem 850 tys. wiernych ze 
153. krajów. Papież zapowiedział, że kolejny zjazd rodzin odbędzie się 
w roku 2015 w Filadelfii w USA.
15 lipca: Benedykt XVI złożył kilkugodzinną wizytę duszpasterską 
w podrzymskiej miejscowości i diecezji Frascati.
2 sierpnia: Papież zakończył pisanie trzeciej części swej trylogii o „Je-
zusie z Nazaretu”. Tom poświęcony dzieciństwu Jezusa został wydany 
w listopadzie po włosku, niemiecku, angielsku, francusku, hiszpań-
sku, polsku i portugalsku. Dwa poprzednie tomy to: „Jezus z Nazare-
tu. Od chrztu w Jordanie do Przemienienia”, opublikowany w 2007 r. 
i „Jezus z Nazaretu. Od wjazdu do Jerozolimy do Zmartwychwstania”, 
który ukazał się cztery lata później.
14–16 września: Benedykt XVI złożył wizytę apostolską w Libanie. 
Msza św. z udziałem ponad 350 tys. osób w Bejrucie i wręczenie ad-
hortacji apostolskiej „Ecclesia in Medio Oriente”, spotkanie z 16–ty-
sięczną rzeszą młodzieży Libanu i Bliskiego Wschodu w patriarchacie 
maronickim w Bkerké oraz z elitami politycznymi, społecznymi i kul-
turalnymi w Pałacu Prezydenckim w Baabda – to główne wydarzenia 
pielgrzymki apostolskiej Benedykta XVI do Libanu. Była to 24. zagra-
niczna podróż Ojca Świętego.
7 października: Dwoje nowych doktorów Kościoła. Benedykt XVI ogło-
sił nimi świętych: Hildegardę z Bingen (1098–1179) z Niemiec i Jana 
z Awili (1500–1569) z Hiszpanii. Tym samym liczba osób, obdarzonych 
tym tytułem w Kościele katolickim, wzrośnie do 35, w tym 4 kobiet.
7–28 października: Pod przewodnictwem Benedykta XVI obrado-
wało XIII Zwyczajne Zgromadzenie Ogólne Synodu Biskupów i było 

poświęcone nowej ewangelizacji. Do Watykanu przybyło 262 ojców 
synodalnych. Była to największa liczba uczestników w 47–letnich 
dziejach tego spotkania przedstawicieli episkopatów z całego świa-
ta. Jego uczestnicy ogłosili Orędzie do Ludu Bożego i sformułowali 
58 „Propozycji” do posynodalnej adhortacji apostolskiej. Konkretne 
postulaty ojców synodalnych zawarte są w „Propozycjach” przedsta-
wionych papieżowi. Znalazła się wśród nich: propozycja opracowania 
kompendium głoszenia Ewangelii, które uczyłoby, jak prowadzić do 
spotkania z Chrystusem, i zawierało wytyczne dla formacji katolickich 
ewangelizatorów; sugestia, by Ojciec Święty rozważył stosowność 
utworzenia specjalnej komisji lub powierzył Papieskiej Radzie „Iusti-
tia et Pax” zadanie monitorowania ataków na wolność religijną oraz 
gromadzenia ścisłych informacji na ten temat, aby bronić wolności su-
mienia; prośba do teologów o rozwijanie apologetyki, jakiej potrzebu-
je nowa ewangelizacja, oraz podejmowanie współczesnych wyzwań 
intelektualnych, bez czego nie ma dziś mowy o głoszeniu Ewangelii; 
apel o  ewangelizowanie poprzez piękno liturgii i sztuki kościelnej. 
Większość postulatów dotyczyła odnowy tradycyjnego duszpaster-
stwa przez nadanie mu bardziej ewangelizacyjnego charakteru.
12 października: Benedykt XVI ogłosił rozpoczęcie Roku Wiary. Potrwa 
on do 24 listopada 2013 r. Zgodnie z zamysłem Benedykta XVI ma on 
być okazją do autentycznego i nowego nawrócenia do Chrystusa oraz 
zaangażowania misyjnego na rzecz nowej ewangelizacji. Ma rozbudzić 
w wierzących dążenie do osobistego spotkania z Chrystusem oraz do 
wyznawania wiary w jej pełni, z ufnością i nadzieją. Papież zauważa, 
że Rok Wiary powinien wiązać się z ponownym odkryciem i studium 
podstawowych treści wiary. Dodaje, że najbardziej współczesną syn-
tezę znajdują one nauczaniu Soboru Watykańskiego II i w Katechizmie 
Kościoła Katolickiego. W Mszy św. inaugurującej obchody Roku Wiary 
wzięli udział prymas Wspólnoty Anglikańskiej abp Rowan Williams 
i prawosławny patriarcha Konstantynopola Bartłomiej I.
21 października: Benedykt XVI kanonizuje siedmioro świętych. Zostali 
nimi ogłoszeni: francuski męczennik na Madagaskarze Jakub Berthieu 
(1838–1896); filipiński męczennik Piotr Calungsod (1654–1672); 
założyciel Pobożnego Stowarzyszenia Kapłanów i Świeckich oraz 
Zgromadzenia Ubogich Służebnic Świętej Rodziny z Nazaretu, włoski 
kapłan Jan Chrzciciel Piamarta (1841–1913); założycielka Zgromadze-
nia Sióstr od Niepokalanego Poczęcia Misjonarek Oświaty, hiszpańska 
zakonnica Maria Carmen Sallés y Barangueras (1848–1911); Amery-
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kanka niemieckiego pochodzenia, pomagająca trędowatym na Ha-
wajach, Marianna Cope (1838–1918); Indianka z Kanady Katarzyna 
(Kateri) Tekakwitha (1656–1680) i niemiecka, świecka stygmatyczka 
i mistyczka Anna Schäffer (1882–1925). Była to pierwsza kanonizacja 
dokonana prze Benedykta XVI według nowego rytuału, poza Mszą św.
10 listopada: Benedykt XVI ustanowił Papieską Akademię Latinitas 
(Języka i Kultury Łacińskiej). Jej celem jest krzewienie używania i zna-
jomości tego języka zarówno w środowisku kościelnym, jak i świec-
kim, a więc także w edukacji szkolnej.
24 listopada: Piąty konsystorz Benedykta XVI. Papież kreował sześciu 
nowych kardynałów. Po raz pierwszy od 1927 r. nie ma wśród nich 
ani jednego Włocha. Poza tym po raz pierwszy od 1924 r. wszyscy są 
spoza Europy – z obu Ameryk, Afryki i Azji. W gronie tym jest dwóch 
zwierzchników katolickich Kościołów wschodnich. Łącznie Benedykt 
XVI wyniósł do godności kardynalskiej już 90 duchownych.
1 grudnia: Papież wydał postanowienia dotyczące organizacji pracy 
charytatywnej Kościoła. Jego list apostolski – motu proprio „Intima 
Ecclesiae natura” został ogłoszony 1 grudnia. Benedykt XVI przypo-
mniał, że działalność charytatywna należy do istoty misji Kościoła. 
Należy zatem zadbać, aby rzeczywiście spełniała tę funkcję. Prawo ka-
noniczne zawiera pod tym względem pewne luki. Dlatego nowe nor-
my precyzują obowiązki biskupów względem charytatywnych dzieł 
Kościoła, mają zagwarantować, by praca ta odbywała się zgodnie 
w wymogami nauki Kościoła, intencjami wiernych oraz aby respekto-
wano normy władz świeckich.
12 grudnia: Benedykt XVI „ćwierka” na Twitterze. Pierwszy wpis 
brzmiał: „Drodzy przyjaciele, z radością łączę się z wami przez 
Twittera. Dziękuję za wasze liczne odpowiedzi. Z serca wam bło-
gosławię”. Papieski profil ma osiem wersji językowych, w tym 
polską. Po pięciu dniach jego funkcjonowania liczba obserwują-
cych wpisy Benedykta XVI przekroczyła 2 mln. 
29 grudnia: Benedykt XVI modlił się z uczestnikami 35. Europejskie-
go Spotkania Młodych. 29 grudnia na plac św. Piotra przybyło ponad 
40 tys. jego uczestników. Ojciec Święty zachęcił młodzież do naślado-
wania założyciela Wspólnoty z Taizé, br. Rogera w podążaniu drogą 
ekumenizmu świętości. Jednocześnie zapewnił „o nieodwołalnym za-
angażowaniu Kościoła katolickiego w poszukiwanie dróg pojednania, 
by osiągnąć widzialną jedność chrześcijan”.
2013: 1 stycznia – Benedykt XVI odprawił w bazylice watykańskiej 
Mszę św. z okazji uroczystości Świętej Bożej Rodzicielki Maryi. Ojciec 
Święty nawiązał także do obchodzonego 1 stycznia Światowego Dnia 
Pokoju i jego tegorocznej tematyki: „Błogosławieni pokój czyniący“.
6 stycznia: Benedykt XVI wyświęcił na biskupów czterech kapłanów, 
w tym swego osobistego sekretarza, ks. prałata Georga Gänsweina, 
którego mianował wcześniej prefektem Prefektury Domu Papieskiego.
7 stycznia: Benedykt XVI spotkał się z przedstawicielami korpusu dy-
plomatycznego akredytowanego przy Stolicy Apostolskiej.
13 stycznia: Benedykt XVI podczas Mszy św. w niedzielę Chrztu Pań-
skiego, którą odprawił w Kaplicy Sykstyńskiej w Watykanie, udzielił sa-
kramentu Chrztu św. 20, dzieciom, wśród których było dwoje bliźniąt.
4 lutego: Prezydent Włoch pożegnał się z Benedyktem XVI. Papież wy-
słuchał z nim koncertu, jaki z okazji rocznicy Traktatów Laterańskich 
zorganizowała w auli Pawła VI włoska ambasada przy Watykanie.
8 lutego: Benedykt XVI odwiedził Wyższe Seminarium Duchownego 
Diecezji Rzymskiej na Lateranie. Papież przybył tam w przeddzień 
święta patronalnego uczelni – Matki Bożej Zaufania (Madonna della 
Fiducia).
11 lutego: Benedykt XVI ogłosił, że rezygnuje z posługi Biskupa Rzymu 
i Następcy św. Piotra. 

Oprac. Krzysztof Tomasik / Warszawa 
– Katolicka Agencja Informacyjna

  umiłowani w chrystusie panu Diecezjanie!

1. Decyzja ojca świętego: powód
 11 lutego, w Międzynarodowy Dzień Chorego, Ojciec 

Święty Benedykt XVI poinformował zgromadzonych 
w Rzymie kardynałów o swojej decyzji zakończenia posłu-
gi Biskupa Rzymu. Wkrótce tę wiadomość przekazał sobie 
cały świat. Wielu dziennikarzy próbowało z tego wydarze-
nia zrobić sensację. I choć na co dzień nie są Ojcem Świę-
tym zainteresowani, to teraz podgrzewali atmosferę wy-
myślonymi teoriami o przyczynach abdykacji. A przecież 
Benedykt XVI jasno nazwał sytuację: stan zdrowia nie po-
zwala Mu pełnić urzędu z tym dynamizmem i zapałem, 
jakiego ta służba wymaga. Sterowanie Łodzią Piotrową, 
wiek, choroby, nieustanne ataki wyczerpały Ojca Święte-
go. Świadom tego podjął i ogłosił swoją decyzję.

2. Wdzięczność wobec Benedykta XVi
 Bardzo serdecznie zapamiętamy Ojca Świętego: Jego 

pamięć o Polakach, znajomość naszego języka, apostol-
ską pielgrzymkę do Polski, rozmaite inicjatywy: Rok św. 
Pawła, którego pamiątką w naszej diecezji jest budowa-

Słowo Biskupa Włocławskiego 
po złożeniu urzędu Biskupa 
Rzymu przez ojca świętego 

Benedykta XVi
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ny w Zduńskiej Woli kościół parafialny; Rok Kapłański, 
który przypomniał mocarną postać świętego księdza – 
Jana Vianney’a; obecnie przeżywany Rok Wiary! 

 Pamiętamy więź przyjaźni łączącą Benedykta XVI 
i Jana Pawła II, któremu wiernie służył. Uczył nas ukocha-
nia liturgii i sprawowania jej z największą czcią. Zabiegał 
o ukazanie Soboru Watykańskiego II jako ogniwa w dwu-
tysiącletniej historii Kościoła; otwierał się na tradycjonali-
styczny nurt w Kościele i próbował jednoczyć tych, którzy 
od głównego nurtu nauczania Kościoła odchodzą. Może 
do końca ten wysiłek nie został doceniony, ale na pewno 
podział się nie pogłębił. Opublikował wiele dokumentów: 
encykliki i adhortacje, trzy części książki „Jezus z Nazaretu”, 
wywiady, homilie, wypowiedzi różnego typu – to prawdzi-
wy skarb, z którego obyśmy tylko zechcieli korzystać.

 Ojciec Święty atakowany był nieustannie: za obro-
nę prawdy – przez wyznawców relatywizmu, za ukazy-
wanie godności i prawa do życia osoby ludzkiej – przez 
tych, którzy szerzą kulturę śmierci, nastawiając się tyl-
ko na zdobywanie funduszy materialnych. Oskarżano 
Ojca Świętego o spowolnienie postępów ekumenizmu, 
dogmatyzm, niezrozumienie współczesności. Taka jest 
cena, jaką Następca św. Piotra płacił za wierność Jezuso-
wi i służbę Kościołowi Chrystusa. To miłość do Kościoła 
i świadomość wielkości kapłaństwa kazała Mu podjąć 
walkę z grzechem pedofilii, któremu ulegli także niektó-
rzy ludzie Kościoła. Zatroskanie o dobro Kościoła i odwa-
ga Ojca Świętego przyniosła oczekiwane owoce. 

3. kościół należy do chrystusa
 Zewnętrzny obserwator Kościoła nigdy nie zrozu-

mie Jego istoty. Kościół nie stracił swojego Przywódcy 
– bo jest Nim sam Jezus (Kol 1,18) – Głowa Kościoła. 
Papież tym lepiej wypełnia swą służbę, im WIERNIEJ-
SZY jest Panu. Nic nie znaczą słupki poparcia ze strony 
ludzi, mediów, organizacji: liczy się wierność nauce Je-
zusa. Dlatego głos Papieża i Jego nauczanie są nam tak 
bliskie i tyle dla nas znaczą. Głęboko bowiem wierzymy, 
że Kościoła, którym z woli Jezusa kieruje na ziemi, nie 
zwycięży potęga piekła (Mt 16,18).

4. nie trzeba się lękać, szukać sensacji. 
  trzeba się modlić

 Świadomi, jak ważna jest posługa Piotra, otoczmy jesz-
cze serdeczniej wytrwałą modlitwą Papieża Benedykta XVI 
i pamiętajmy o Nim także wtedy, gdy przestanie wpraw-
dzie pełnić swój urząd, ale z całą miłością dalej na miarę 
swych sił będzie służył Kościołowi. 

 Bogu dziękujemy za trud Ojca Świętego i wzór życia, jaki 
nam zostawia, za wszystko, czym ubogacił Bożą Rodzinę 
Kościoła. Diecezja Włocławska jest szczególnie wdzięczna 
Ojcu Świętemu za łaski, które dzięki dobroci Najwyższego 
Pasterza otrzymała w Roku Jubileuszu 600-lecia Bazyli-
ki Katedralnej: pamiętamy pozdrowienie Ojca Świętego, 
skierowane z okna Pałacu Apostolskiego podczas modlitwy 
„Anioł Pański” do Kościoła Włocławskiego w dniu 26 czerw-
ca 2011 r. – w dniu centralnych obchodów jubileuszu kate-
dry. Pamiętamy dar odpustu zupełnego, piękny kielich, któ-
ry jest trwałą pamiątką tamtych wielkich wydarzeń. Nade 
wszystko zaś zapamiętamy reprezentującego Ojca Święte-
go Kardynała Legata Zenona Grocholewskiego, specjalnego 
wysłannika papieża Benedykta XVI na nasz jubileusz.

 Równocześnie w dniach, jakie dzielą nas od wyboru ko-
lejnego Następcy św. Piotra – niech nie zabraknie modlitw, 
adoracji i pamięci przed Panem. Pierwotny Kościół trwał 
na modlitwie za św. Piotra, kiedy był uwięziony (Dz 12,5). 
Dzisiaj, po 2000 lat od tamtych wydarzeń, niczego lepszego 
i nowego nie znajdujemy: módlmy się przeto nieustannie 
za Kościół i Jego pasterzy, zwłaszcza, aby światło Ducha 
Świętego wskazało nowego Biskupa Rzymu – Następcę św. 
Piotra na nasze trudne czasy.

+ Wiesław Mering
Biskup Włocławski

_____________
Słowo należy odczytać w II Niedzielę Wielkiego 

Postu, 24 lutego br. podczas każdej Mszy św.

Ks. Leonard Urbański, Wikariusz Generalny
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kościół i śWiat

Watykan: ustalono tytuł  
i ubiór Benedykta XVi  

po rezygnacji

„Jego Świątobliwość Benedykt XVI Papież emeryt” 
– taki tytuł będzie przysługiwał Ojcu Świętemu po 
ustąpieniu z urzędu. Benedykt XVI zachowa też białą 
sutannę. Nie będzie już jednak nosił pierścienia rybaka, 
lecz inny pierścień biskupi. Poinformował o tym w mi-
nionym tygodniu watykański rzecznik, który przedstawił 
dziennikarzom wydarzenia najbliższych dni. Ks. Federico 
Lombardi SJ zaznaczył, że Papieżowi zależy, aby koniec 
pontyfikatu oraz okres sede vacante były przeżywane 
w atmosferze modlitwy. Stąd nadzwyczajny apel kardy-
nała sekretarza stanu do zakonów kontemplacyjnych. 

kard. Grocholewski  
o Benedykcie XVi: to był 
bardzo wielki pontyfikat
W związku z zakończeniem pontyfikatu Benedykta 

XVI pojawiają się liczne komentarze i podsumowania 
jego prawie ośmioletniej posługi Piotrowej. Pośród kil-
ku najważniejszych akcentów kard. Zenon Grocholew-

ski, prefekt Kongregacji Edukacji Katolickiej, podkreśla 
m.in. relację między wiarą i nauką, problem racjonal-
ności wiary, a także istniejące w dzisiejszym świecie 
zagrożenie relatywizmem.

„Ja myślę, że to był bardzo wielki pontyfikat. Bene-
dykt XVI okazał się nie tylko człowiekiem ogromnej 
inteligencji, ale też bardzo pokornym i równocześnie 
odważnym – powiedział Radiu Watykańskiemu kard. 
Grocholewski. – On nie poddawał się wpływom róż-
nych prądów, które są bardzo dalekie od Ewangelii, ale 
potrafił iść pod prąd, potrafił być niepopularny w imię 
służby Kościołowi, w imię wierności Chrystusowi. Ubo-
gacił Kościół w wielu aspektach. Chodzi o problem wia-
ry, rozumu, problem racjonalności, problem relatywi-
zmu – mówił o dyktaturze relatywizmu. Podejmował 
wszystkie problemy współczesnego świata. Starał się 
ukazywać podłoże moralne i etyczne problemów, któ-
re są dzisiaj w świecie. To była pewna odwaga i pokora 
człowieka, który zdawał sobie sprawę, że ma pewną 
misję do spełnienia w Kościele i trzeba ją spełniać nie-
zależnie od tego, czy to będzie popularne, czy nie. Rów-
nocześnie przy tym okazał dużo pokory” – dodał kard. 
Grocholewski.

lg/ rv

Motu proprio 
Benedykta XVi o konklawe

List apostolski motu proprio Normas nonnullas, 
datowany 22 lutego, wnosi pewne modyfikacje i uści-
ślenia do poświęconej wyborowi Papieża konstytucji 
apostolskiej Jana Pawła II Universi Dominici gregis 
z 1996 r. Z nowości wprowadzonych przez Benedykta 
XVI największe zainteresowanie wzbudza niewątpli-
wie sprawa terminu konklawe. Utrzymując dotych-
czasową zasadę, że do jego rozpoczęcia powinno 
upłynąć 15, a nie więcej niż 20 dni sede vacante, Ojciec 
Święty daje kardynałom możliwość jego przyśpiesze-
nia, jeśli uznają, że wszyscy elektorzy są już obecni.
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W konstytucji Jana Pawła II wyraźnie mowa jest 

o  ekskomunice zastrzeżonej Stolicy Apostolskiej dla 
każdego spoza kardynałów, kto przekazałby objęte 
tajemnicą wiadomości z konklawe komukolwiek in-
nemu poza nimi samymi. Benedykt XVI podkreślił to 
jeszcze silniej, wymieniając wprost tę ekskomunikę 
w  przysiędze składanej przez wszystkich, którzy nie 
będąc kardynałami, muszą z racji związanych z kon-
klawe obowiązków być obecni na terenie, gdzie się 
odbywa. Przysięgę tę składają też odtąd, przewidziani 
już w Universi Dominici gregis, dwaj zaufani technicy, 
którzy mają czuwać nad zachowaniem sekretu.

Inne modyfikacje to pewne doprecyzowania czy 
drobne dodatki. Wymaganą do wyboru Papieża więk-
szość dwóch trzecich głosów Benedykt XVI uściślił 
przysłówkiem „przynajmniej”. Tam, gdzie była mowa 
o  niedopuszczaniu nikogo do elektorów „przewożo-
nych z Domu św. Anny do Pałacu Apostolskiego”, za-
stąpiono ten zwrot wyrażeniem „po drodze z Domu 
św. Anny do Pałacu Apostolskiego”, bo niektórzy kar-
dynałowie wolą ten odcinek przebyć pieszo. Liczbę 
ceremoniarzy obecnych na konklawe zwiększono 
z dwóch do ośmiu. Wspomniano też zadania innych 
obok kardynała kamerlinga pracowników Kamery 
Apostolskiej, mianowicie jej wicekamerlinga i prała-
tów. Zwiększona została liczba uczestników uroczystej 
procesji kardynałów elektorów z Kaplicy Paulińskiej do 
Kaplicy Sykstyńskiej. Dołączono do niej m.in. audyto-
rów trybunału Roty Rzymskiej. Wreszcie na rozpoczę-
cie konklawe Mszę w intencji wyboru Papieża konce-
lebrować będą w bazylice watykańskiej nie tylko, jak 
dotychczas, elektorzy, ale wszyscy kardynałowie. Przy 
obecnym konklawe oznacza to, że tej Eucharystii bę-
dzie mógł przewodniczyć niebiorący w nim udziału ze 
względu na przekroczenie 80. roku życia kard. Angelo 
Sodano, dziekan Kolegium Kardynalskiego.

ksiądz Bolesław kunka
(1889−1969)

Urodził się 8 sierp-
nia 1889 roku w Łodzi. 
Dzieciństwo spędził 
w Piotrkowie Trybu-
nalskim. W 1909 roku 
wstąpił do Wyższego 
Seminarium Duchow-
nego we Włocławku. 
Jeszcze jako alumn, 
dzięki swym zdolno-
ściom, został wysła-
ny w 1912 roku na 
studia w Akademii 
Duchownej w Peters-
burgu. W czasie stu-
diów interesował się 
przede wszystkim re-

ligiologią. Święcenia kapłańskie przyjął 13 czerwca 
1914 roku w katedrze petersburskiej z rąk biskupa 
Jana Cieplaka. Studia w Petersburgu z tytułem ma-
gistra teologii ukończył tuż przed wybuchem rewo-
lucji październikowej. Z powodu rewolucji i trwania 
pierwszej wojny światowej nie mógł wrócić do die-
cezji. Dlatego też poświęcił się pracy misyjnej i dusz-
pasterskiej w Murmańsku. Mieszkał wtedy w wago-
nie kolejowym, który był jednocześnie kaplicą. W ten 
sposób objeżdżał większe skupiska wiernych. 

W 1918 roku wrócił do diecezji i rozpoczął pracę 
duszpasterską jako wikariusz parafii św. Jana Chrzci-
ciela we Włocławku. Po kilku miesiącach został pro-
fesorem i wicerektorem w Wyższym Seminarium 
Duchownym. Wykładał filozofię, teologię funda-
mentalną, religiologię. W latach 1929–1932 –  był re-
daktorem naczelnym „Ateneum Kapłańskiego” (przy 
jego boku przygotowywał się w latach 1931–1932 
do przyszłej funkcji redaktora naczelnego ks. Stefan 
Wyszyński – wówczas sekretarz redakcji). W 1936 r. 
redagował „Kronikę  Diecezji Włocławskiej”. W latach 
1931–1937 był asystentem kościelnym diecezjalnej 
Akcji Katolickiej, od 1932 r. – kanclerzem Kurii Diece-
zjalnej Włocławskiej

Dnia 7 listopada 1939 roku wraz z pozostałymi 
profesorami, alumnami i biskupem Michałem Koza-
lem został aresztowany przez Niemców i osadzony 
w więzieniu włocławskim. Następnie został prze-
wieziony do klasztoru w Lądzie, następnie do obo-
zu koncentracyjnego w Sachsenhausen, a wreszcie 

Z DZieJóW paRafii 
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do obozu w Dachau, gdzie był więziony do czasu 
wyzwolenia obozu. Był świadkiem męczeństwa bp. 
Michała Kozala, przy którym czuwał podczas jego 
choroby w styczniu 1943 roku. Był także świadkiem 
męczeństwa wyniesionych na ołtarze kapłanów die-
cezji włocławskiej z grupy 108 Błogosławionych Mę-
czenników II wojny światowej.

Po zakończeniu wojny ks. Kunka wrócił do Wło-
cławka 22 września 1945 r. i podjął swe obowiązki 
sprzed okupacji – wykłady w seminarium oraz funk-
cję kanclerza kurii. Ponadto 26 października tego roku 
został mianowany proboszczem parafii Chodecz, 
chociaż tam nie przebywał, tylko od czasu do czasu 
dojeżdżał. W 1948 roku bp Karol Radoński mianował 
ks. Kunkę rektorem Wyższego Seminarium Duchow-
nego. Po czterech latach, w 1952 roku ks. Kunka wró-
cił do pracy duszpasterskiej jako proboszcz parafii 
Izbica Kujawska. W tym czasie pełnił też obowiązki 
dziekana dekanatu izbickiego.

Urząd proboszcza parafii katedralnej we Włocław-
ku (jako delegata kapituły katedralnej) ks. Kunka objął 
4  kwietnia 1956 roku. Wkrótce powierzono mu także 
funkcję dziekana włocławskiego (21 VII 1956 – 31 V 1958). 
Faktycznie codziennymi sprawami parafialnymi kierował 
cały czas, jako zastępca proboszcza (administrator), ks. 
Włodzimierz Krchniak. Na czas proboszczowania ks. Kunki 
w katedrze przypadł krótki okres tzw. odwilży popaździer-
nikowej (1957– 1958) w  represjach władz komunistycz-
nych wobec Kościoła.

Na ten czas przypadły cztery pierwsze lata tzw. 
Wielkiej Nowenny, z programem duszpasterskim za-
planowanym przez prymasa Stefana Wyszyńskiego 
na lata 1957–1966, przygotowującym Polaków do 
obchodów tysiąclecia chrztu Polski, zmierzającym do 
ożywienia wszystkich dziedzin duszpasterstwa. W ko-
lejnych latach koncentrował się on wokół następują-
cych haseł: rok 1957/58: „Wierność Bogu, Krzyżowi, 
Ewangelii, Kościołowi i jego Pasterzom”; rok 1958/59: 
„Naród wierny łasce” – życie w łasce Bożej i przeciw-
stawianie się każdemu grzechowi; rok 1959/60: „Życie 
jest światłością ludzi” – rok życia, obrona życia duszy 
i ciała; rok 1960/61: „Małżeństwo – sakrament wielki 
w Kościele”. W 1958 r. odbyły się w katedrze uroczy-
stości związane ze śmiercią papieża Piusa XII.

Od 1959 r. parafia katedralna, podobnie jak i wszyst-
kie inne, musiała borykać się z organizowaniem 
w  pomieszczeniach katedry (ciasnych i  zimnych) na-
uczania religii, stopniowo usuwanej ponownie przez 
polskie władze komunistyczne ze szkół. Widząc po-
trzebę utworzenia osobnej placówki duszpasterskiej 
w zawiślańskiej części parafii, postarał się o utworze-
nie tam kaplicy publicznej (w domu prywatnym przy 
ul. Grodzkiej 15), erygowanej przez władzę diecezjalną 
5 marca 1957 r.

Z inicjatywy ks. Kunki przeprowadzona została 

w  Pracowni Konserwacji Zabytków w Toruniu, pod 
kierunkiem prof. Edwarda Kwiatkowskiego, konser-
wacja zabytkowego witraża z XIV wieku, a następnie 
umieszczono go w kaplicy św. Barbary jako specjalną 
ekspozycję. Planował też ponowne pokrycie dachów 
katedry miedzianą blachą. W 1961 roku (11 II) z po-
wodów zdrowotnych został zwolniony ze stanowi-
ska proboszcza delegata, ale pracował w parafii kate-
dralnej do 9 czerwca tego roku.

 Od 3 maja 1958 do 26 sierpnia 1963 r. sprawo-
wał ważny urząd drugiego wikariusza generalnego 
(osobistego zastępcy) biskupa diecezjalnego wło-
cławskiego.

W 1963 roku zamieszkał jako emeryt w Ciechocin-
ku, gdzie zmagał się z chorobą przez 6 lat. Zmarł 20 
maja 1969 roku. Pogrzeb odbył się 23 maja. Został 
pochowany na włocławskim cmentarzu komunal-
nym w kwaterze kapłańskiej. Jedną z osób towarzy-
szących ks. Bolesławowi Kunce w ostatniej drodze 
był jego uczeń i wychowanek, prymas Polski Stefan 
Wyszyński, który wygłosił mowę pogrzebową.

Na podstawie: Włocławski słownik biograficzny,    
t. 1, Włocławek 2004, s. 87– 89. 

Ks. Kunkę jako proboszcza parafii katedralnej w pra-
cy duszpasterskiej, oprócz administratora ks. W. Krch-
niaka, wspierali wikariusze (zazwyczaj było ich trzech 
jednocześnie):  ks. Kazimierz Chłopecki (do 30 VII 1957), 
ks. Bogdan Czypicki (do 20 VIII 1957), ks. Tadeusz Czu-
bak (10 I 1957 – 12 XII 1958), ks. Stefan Wilmowski 
(10 I – 1 VII 1957) , ks. Władysław Jach (30 VII 1957 –  
– 1 IX 1960), ks. Kazimierz Tartanus (1 IX 1958 – 1960), 
ks. Stanisław Grzybowski (27 XI 1959 – 22 III 1960), 
ks. Jerzy Wolski (15 I – 1 XII 1959), ks. Bogumił Jóźwiak 
(od 1 IX 1960), ks. Zygmunt Walczak (od 1960). Przez 
rok (22 III 1960 – 29  IV 1961) ks. Tadeusz Szmidt był 
zastępcą administratora parafii katedralnej. Funk-
cję penitencjarza (spowiednika upoważnionego do 
udzielania rozgrzeszenia w przypadkach popełnienia 
grzechów, których rozgrzeszenie podlega bezpośred-
nio papieżowi lub biskupowi) w katedrze spełniał od 
12 XII 1957 r. ks. Jan Oświeciński.
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MaRZec
13.02 – Liturgia Środy Popielcowej  

w Bazylice Katedralnej

22.03 – Droga Krzyżowa ulicami miasta; rozpoczęcie 
o godz. 17. na dziedzińcu klasztoru  
oo. Franciszkanów przy Placu Wolności

23.03 – Bierzmowanie „dla dorosłych”, godz. 17.00

22–24.03 – parafialne rekolekcje wielkopostne

24.03 – Niedziela Palmowa

28.03 – Wielki Czwartek; 
Rozpoczęcie Świętego Triduum Paschalnego 
Mszą Wieczerzy Pańskiej o godz. 18.30

29.03 – Wielki Piątek: droga krzyżowa o godzinie 
15.00, o 18.30 Liturgia Męki Pańskiej

30.03 – Wielka Sobota: Liturgia Wigilii Paschalnej 
o godz. 20.00

31.03 – Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego

kalenDaRiuM
naJBliŻSZycH uRocZyStości

i WyDaRZeŃ paRafialnycH

kalenDaRZ lituRGicZny

3. nieDZiela WielkieGo poStu
– 3 marca 2013 r.

Komentarz do czytań

czytanie i (Wj 3, 1–8a.13–15)
Bóg zawarł z człowiekiem przymierze już w raju. Potem 

(XIX w.) z Abrahamem, o czym słyszeliśmy w ubiegłą nie-
dzielę. Dziś zaś liturgia ukazuje nam Mojżesza (XIII w.), 
patriarchę Izraela, przez którego Bóg zawrze przymierze 
z całym narodem. Scena powołania Mojżesza do tego 
wielkiego zadania pełna jest grozy i majestatu. Stało się 
to w paśmie gór Horebu, którego jednym ze szczytów jest 
Synaj, gdzie później nastąpiło nadanie Dekalogu i Przy-
mierze. Mojżesz – zięć „kapłana Madianitów”. Madianici 
byli plemieniem koczowniczym zajmującym tereny na 
północnych pobrzeżach Morza Czerwonego w rejonie dzi-
siejszej zatoki Akaba i portu Ejlat. W późniejszych czasach 
(zwłaszcza w w. XI i X) Madianici wraz z Amalekitami pro-
wadzili często wojny z osiadłymi w Zajordaniu plemiona-
mi izraelskimi.

Mojżesza powołuje Bóg, by najpierw wyprowadził naród 
wybrany z niewoli, gdyż Bóg chce mu dać „ziemię opływa-
jącą w mleko i miód”. Wyrażenie to jest idiomem semickim 
wyrażającym pełną szczęśliwość. Powołując Mojżesza, Bóg 
jednocześnie objawia mu swoje Imię – „Jestem, który Je-
stem”. Wskazuje Bóg na swoją Istotę, która jest Istnieniem. 
On nie pochodzi od nikogo ani od niczego, do Jego Istoty 
należy „Być”, „Istnieć”, „Trwać”.

W oryginalnym tekście hebrajskim w wierszu 15 czyta-
my tzw. tetragram – cztery spółgłoski pisane majuskułami 
„JHWH”. Starożytny język hebrajski nie znał samogłosek, 
ale po gruntownych analizach ustalono, że czytano ów te-
tragram jako: „Jahwe(h)”, bez wymawiania – zgodnie z za-
sadami języka – końcowego „h”. Należy w tym miejscu usil-
nie podkreślić, że odczytanie w formie „Jehowa(h)”, której 
używają „świadkowie Jehowy”, jest całkowicie błędne. 
Datuje się dopiero od XI wieku i powstało z niewłaściwego 
podstawienia samogłosek. Mianowicie samogłoski „a-e, o, 
a” z innego Imienia Bożego „Adonai” (= Pan) podstawio-
no błędnie pod spółgłoskami tetragramu „JHWH” i wyszła 
z tego forma nigdy w judaizmie nieznana – „Jehowa(h)”.

Językoznawcy i teologowie w Imieniu Jahwe dopatrują 
się specjalnej treści: Jahwe to Bóg będący, ale nie tylko bę-
dący, lecz i działający, i to działający na sposób nie jakikol-
wiek, ale właśnie zbawczy. Poza Biblią imię Boga „Jahwe” 
potwierdza tzw. stela króla Moabu – Meszy (IX w.). Próbo-
wano doszukiwać się paraleli do tego imienia w ugaryckiej 
literaturze z Ras-Shamra (XIII w.), zwłaszcza w określeniach

„Jau, Jao, Jaw”. Próby te jednak ze względu na słabe uza-
sadnienie nie zostały powszechnie przyjęte.

W obecnym stadium badań najbardziej rzeczowe wyda-
je się stanowisko, które uważa imię „Jahwe” za całkowicie 
oryginalne określenie Boga Izraela, pochodzące najpraw-
dopodobniej z samego objawienia.

Droga Krzyżowa – piątek
godz. 18:00

Gorzkie Żale – niedziela
godz. 17:00

Serdecznie zapraszamy!

Nabożeństwa
wielkopostne
w Bazylice katedralnej
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Mojżesza, przystąpił w Gilgal do porządkowania spraw swego ludu. 
Zaczął rzecz jasna od obrzezania, które było zewnętrznym znakiem 
przynależności do narodu wybranego. W  niewoli egipskiej bowiem 
wielu Izraelitów zaniedbało obrzezanie, a i potem w czasie wędrówki 
nie było – w nieustannym pośpiechu – na nie miejsca i czasu. Dziś 
Gilgal to Birket Gilguliye lub po arabsku Tell Gilgul (por. F.M. Abel, Géo-
graphie de la Palestine, II 336).

czytanie ii (2 kor 5, 17–21)
Nowe prawo, nowa ekonomia zbawcza zapoczątkowana 

przez nowego Adama – Jezusa Chrystusa – dają – jest to rdzeń 
nauczania Pawłowego – człowiekowi nowe życie (Rz 6, 4). Nowe 
zaś życie czyni nas nowymi stworzeniami. Dziś Apostoł nawią-
zuje do tej myśli swojego przepowiadania, że w Chrystusie sta-
liśmy się nowymi ludźmi, nowymi stworzeniami, gdyż w Nim 
i  cały świat został odnowiony, i na nowo pojednany z Ojcem. 
Nowego człowieka w swojej teologii przeciwstawia Apostoł 
człowiekowi staremu, podlegającemu prawu śmierci i grzechu. 
Tę samą myśl wyraża też Paweł w antytezie: człowiek duchowy – 
człowiek cielesny (1 Kor 15, 44). Nowy człowiek winien w świecie 
ustanawiać nowe stosunki. Sprowadzają się one do wzajemne-
go pojednania. Tak jak w Chrystusie Bóg pojednał świat ze sobą, 
tak i my, chrześcijanie – poucza Apostoł – nowi ludzie, bo złącze-
ni z Chrystusem, spełniać winniśmy dzieło jednania ludzi.

ewangelia (łk 15, 1–3.11–22)
Dzisiejszą Ewangelię krótko i dobitnie określił jeden z badaczy 

biblijnych, powiadając, że jest to „Ewangelia w Ewangelii” (A. Jüli-
cher). Nic zatem dziwnego, że przypowieść ta przez wszystkie 
wieki poruszała wyobraźnię artystów, malarzy i muzyków, czego 
jeden z przykładów mamy w genialnym dziele H. Berlioza Syn mar-
notrawny. Swego czasu można było obejrzeć film z J.P. Belmondo 
w roli głównej, gdzie przewijały się wątki i cała finezja psycholo-
giczna Chrystusowej opowieści.

Genialne uchwycenie losu ludzkiego powtarzające się w ty-
sięcznych biografiach: odejście, żal i przebaczenie płynące z miło-
ści, która wszystko przetrzyma. Ileż w tej przypowieści niuansów! 
Jak chociażby ten, że brat starszy rozżalony nie mówi do ojca „brat 
mój”, lecz „ten syn twój”. Jakaż w tym głębia psychologii.

Zwróćmy uwagę choć na dwa z realiów palestyńskich. Ojciec 
musiał oddać synowi młodszemu jedną trzecią majątku, gdyż wy-
nikało to z ogólnie przyjętego prawa, nadanego jeszcze przez Moj-
żesza. Cały upadek syna, który roztrwonił „majątek z nierządnica-
mi” widać również w tym, że przystał na hodowlę trzody chlewnej. 
Mówi bowiem Talmud: „Przeklęty człowiek, który hoduje wieprze”. 
Dotychczas zresztą, na Wschodzie, wśród muzułmanów panuje 
przekonanie, że wypas świń i ich hodowla jest dla człowieka całko-
witą degradacją i specjalnym przekleństwem niebios.

5 nieDZiela WielkieGo poStu
– 17 marca 2013 r.

Komentarz do czytań

czytanie i (iz 43, 16–21)
Niewola babilońska rozpoczęła się w 603/602 r. przed Chr. Osta-

tecznie w 586 roku Nabuchodonozor zdobył i spalił Jerozolimę 
i świątynię. W tym czasie działał prorok zwany umownie Deute-
roizajaszem (jego nauczanie miało podobny styl, co nauczanie 

czytanie ii (1 kor 10, 1–6.10–12)
Na licznych przykładach z dziejów ludu Starego Przymierza, 

zwłaszcza z okresu wędrówki przez pustynię, Paweł poucza Koryn-
tian o sprawach zbawienia. Zwłaszcza celem tego pouczenia jest 
przestroga przed zbytnią pewnością siebie co do zbawienia. Ko-
ryntianie ze zbytnią nonszalancją i swobodą troszczyli się o zba-
wienie, mniemając, że jest to sprawa przyszłości. Tymczasem zba-
wienie nasze zaczyna się już tu na ziemi, dokonuje się każdego 
dnia. Mówiąc o „skale towarzyszącej”, Apostoł nawiązuje nie do 
przekazów starotestamentalnych, ale do legendy rabinistycznej, 
która głosiła, że skała, w którą uderzył Mojżesz, by wywieść z niej 
wodę, towarzyszyła potem Izraelitom w dalszym ciągu wędrówki.

ewangelia (łk 13, 1–9)
Łukasz, skrzętny historyk, nawiązuje do dwóch rzeczywi-

stych wydarzeń historycznych, które posłużyły Jezusowi do 
katechezy na temat pokuty i nawrócenia. 

Rzymski prokurator Judei (w latach 26–36 po Chr.) Piłat wie-
lokrotnie doprowadzał do wybuchów niezadowolenia ludu. 
Raz nakazał wejść żołnierzom z godłami wojskowymi i  wi-
zerunkami cesarza do Jerozolimy, czym pogwałcił przywileje 
nadane Żydom jeszcze przez Juliusza Cezara, innym razem te 
same godła kazał umieścić w pałacu królewskim Heroda, kie-
dy indziej znowu targnął się na skarb świątynny, by w końcu 
dokonać masakry Samarytan na ich świętej Górze Garizim, 
co spowodowało jego depozycję i odwołanie do Rzymu. Łu-
kasz wspomina o jednym z owych licznych wyczynów Pon-
cjusza Piłata, gdy na terenie świątyni (gdzie wstęp poganom 
był wzbroniony, co uwidaczniał specjalny napis na murze 
w  trzech językach: hebrajskim, greckim i łacińskim) dokonał 
rzezi pielgrzymów składających ofiary. Dokonał tego zapewne 
pod byle pretekstem politycznym, trudno nam jednak dociec 
jakim, bo Łukasz nic na ten temat nie wspomina, a o samym 
wydarzeniu nie posiadamy żadnych wzmianek poza relacją 
Łukaszową. Inny fakt historyczny – też odnotowany tylko przez 
Ewangelię – mówi o zawaleniu się wieży w murach obronnych 
Jerozolimy, w pobliżu słynnej sadzawki – fontanny Siloe, kiedy 
to zginęło 18 osób. Do tych niedawnych, zapewne świeżo w 
pamięci słuchaczy pozostających wydarzeń, nawiązuje Jezus, 
przeciwstawiając się jednocześnie obiegowej opinii (pokutują-
cej nierzadko do dziś), że nieszczęścia są karą za grzechy.

4 nieDZiela WielkieGo poStu
– 10 marca 2013 r.

Komentarz do czytań

czytanie i (Joz 5, 9a.10–12))
Spośród trzech miejscowości wspomnianych w Biblii o nazwie 

Gilgal, chodzi w dzisiejszym czytaniu o tę, która leży na zachodnim 
brzegu Jordanu w odległości 5 km od Jerycha. Zapewne wędrowcy 
rozłożyli się z obozem niedaleko miasta. Józef Flawiusz podaje, że 
po przejściu Jordanu przebyli jeszcze 50 stadiów (1 stadion = 185 m) 
i ulokowali się w odległości 10 stadiów od Jerycha (Ant. 5, 1, 4).

W pierwszym okresie osiedlania się w Zajordaniu i zdobywaniu 
Kanaanu Gilgal stało się faktycznie ośrodkiem kultycznym, admini-
stracyjnym i politycznym przybywających plemion izraelskich. Nic 
zatem dziwnego, że obrawszy je sobie za siedzibę, Jozue, następca 
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proroka z VIII wieku – Izajasza. Z tego względu dzieło Drugiego Iza-
jasza włączono do Księgi Proroka Izajasza. Wśród szeregu pouczeń, 
zachęt, napomnień Drugiego Izajasza szczególne miejsce zajmują 
pocieszenia i pokrzepienia, z jakimi zwraca się do udręczonych wy-
gnańców przebywających w Babilonii. Przypominając zaś rodakom 
ich wielką i wspaniałą historię, pragnie podtrzymać ich ducha, ich 
nadzieję na szczęśliwe zakończenie niewoli i powrót do ojczyzny. 
Takim największym wydarzeniem w historii narodu było – jak wia-
domo – Wyjście z Egiptu w XIII wieku. Teraz zaś – pocieszał prorok 
– nastąpi jakby drugie, Nowe Wyjście, nowy Exodus, tym razem 
z Babilonii. Tak jak wtedy przed sześcioma wiekami, tak i teraz – 
powiadał Deuteroizajasz – nastąpi nowa interwencja Boża w dzie-
je swego narodu i nowe cudowne uwolnienie i powrót.

Zapowiedzi te – jak wiemy, szybko się spełniły, bo już w 538 roku 
Cyrus Perski zezwolił Izraelitom na powrót i odbudowę świątyni. 
Deuteroizajasz w dzisiejszym czytaniu jawi się nam jako wielki pe-
dagog. W przeszłych zdarzeniach, w historii swego narodu szuka 
umocnienia na teraźniejszość. Pamięć rzeczy i wydarzeń minio-
nych ma być dla narodu siłą do przetrwania dnia dzisiejszego. Tak 
często przywoływaną dziś myśl, że naród tracąc pamięć, traci życie, 
odnajdujemy już u Deuteroizajasza, który w ojczystej historii szuka 
dla swego ludu mocy na teraźniejszość.

czytanie ii (flp 3, 8–14)
Czytanie wprowadza nas w tajniki duszy św. Pawła, bez resz-

ty oddanego Chrystusowi. Tekst ukazuje nam, że Chrystus dla 
Apostoła był rzeczywiście najwyższą wartością. Paweł dbały 
o kontakt z kulturą grecką wyraża tę prawdę w metaforach spor-
towych (stadion był nieodłącznym elementem kultury helleni-
stycznej) takich, jak: „biec – chwycić – wytężać się – meta – na-
groda”. Owo nieustanne dążenie ku doskonałości, by „być więcej 
– lepiej – wyżej” (duc in altum) jest istotą chrześcijańskiego życia.

ewangelia (J 8, 1–11)
W ubiegłą niedzielę Ewangelia zawierała przypowieść o synu 

marnotrawnym. To jedna z tych scen przedstawionych w Ewange-
liach, które chwytają za serce. Dzisiejsza perykopa to kolejna scena 
podobnie chwytająca za serce – spotkanie z kobietą cudzołożną, 
wystawienie Jezusa na próbę przez faryzeuszy i słynna odpowiedź: 
„Kto z was jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci na nią kamień” 
(J 8, 7b). Tyle w tej scenie pociechy dla nas, którzy nie jesteśmy „bez 
grzechu”. Nie jest powszechnie wiadomym, że o ten wspaniały 
tekst toczył się bez mała przez cztery wieki zażarty i bolesny spór. 
Reformacja opierając się na fakcie, że perykopy tej nie poświadczają 
najstarsze znane nam manuskrypty (słynne kodeksy: Synajski czy 
Aleksandryjski), odrzuciła jej autentyczność, z tekstu wydań Ewan-
gelii usunęła i wiernym nie pozwoliła jej czytać. Zbyt wielka jed-
nak stała powaga za autentycznością tego tekstu, by Kościół łatwo 
przystał na taki zabieg. Tę perykopę znali najstarsi pisarze kościelni 
tacy, jak Ambroży, Hieronim (co szczególnie ważne, bo był prze-
cież znakomitym znawcą Pisma Świętego) czy Augustyn i  cytują 
ją w swoich dziełach jako obecną w Ewangelii Janowej. Co więcej, 
historyk wczesnochrześcijański Euzebiusz z Cezarei (ok. 260 – ok. 
339) pisze, że znał ją najprawdopodobniej i cytował uczeń św. Jana 
– bp Papiasz z Hierapolis (przełom I i II wieku). W swojej Historii 
pisał Euzebiusz o Papiaszu: „Prócz tego przytacza on (= Papiasz) 
opowieść o niewieście, którą oskarżono przed Panem o wiele grze-
chów” (III, 39, 17). Sobór Trydencki (1545 r.) orzekł, że perykopa ta 
jest autentyczna i natchniona.

uRocZyStość śWiĘteGo JóZefa
– 19 marca 20113 r.

Komentarz do czytań

czytanie i (2 Sm 7, 4–5a.12–14a.16)
Wstąpiwszy na tron (r. 1010) Dawid żwawo zabrał się do 

uporządkowania spraw państwowych powikłanych nieudol-
nymi rządami Saula (1040–1010). Przede wszystkim poskra-
mia (nie ostatecznie wszakże) Filistynów i Moabitów, dwa 
plemiona, z którymi Izrael był w permanentnym konflikcie od 
czasów przybycia do Kanaanu. Część północną Moabu (kraina 
ta rozciągała się na wschód od Morza Martwego w kierunku 
pustyni syryjsko-arabskiej; na południu poprzez rzekę Zared, 
dziś Wadi El Hesa, gdzie sąsiadowali Moabici z Edomitami; na 
północy zaś poprzez rzekę Arnon, a w pewnym okresie Hesbon, 
z Ammonitami) włączył Dawid w obręb królestwa izraelskiego, 
zaś część południową zmusił do lennej zależności. Uporządko-
wawszy sprawy terytorialne i założywszy w Jerozolimie stolicę 
całego królestwa, przystąpił Dawid do wniesienia okazałej sie-
dziby królewskiej. Szybko na zboczach Syjonu stanął wspaniały 
pałac cedrowo-kamienny będący godną siedzibą konsolidują-
cej się coraz bardziej monarchii. Tymczasem Arka Przymierza 
znajdowała się ciągle w prowizorycznym namiocie. Dawid po-
czuł wyrzuty sumienia, że wpierw pomyślał o domu dla siebie, 
nie zaś o domu dla Jahwe. Postanawia więc wznieść przybytek 
dla Arki. W zamiary króla wkracza ze swą zapowiedzią prorok 
Natan, oznajmiając monarsze, że nie on Jahwe, lecz Bóg jemu 
zbuduje dom prawdziwy i  wieczny; że jego dynastia będzie 
wieczna. Od tej zapowiedzi nadzieje mesjańskie związane zo-
stały na trwałe z oczekiwaniem potomka – Syna Dawida.

czytanie ii (Rz 4, 13.16–18.24)
Poprzez całe dzieje biblijne Abraham pozostaje zawsze przy-

kładem człowieka heroicznej wiary. Rozwijając naukę o uspra-
wiedliwieniu człowieka, św. Paweł usilnie podkreśla, że obietni-
ce dane Abrahamowi uwarunkowane były wiarą Abrahama, nie 
zaś wypełnianiem przepisów Prawa. Wiarę, o którą tu chodzi, 
zdefiniował anioł Gabriel podczas Zwiastowania w Nazarecie. 
Jest to wiara, której najistotniejszym elementem jest przeświad-
czenie, że u Boga „nie ma nic niemożliwego” (Łk 1, 37). Liturgia 
przypomina dziś taką właśnie heroiczną wiarę Abrahama po 
to, by powiedzieć jednocześnie, że podobnie niezwykłą wiarą 
odznaczał się i Józef, syn Abrahama, i syn Dawida. Wiara Józefa 
była nawet większa niż Abrahama; Abraham wierzył, że urodzi 
kobieta niepłodna i stara, tymczasem Józef, że porodzi Dziewica.

ewangelia (Mt 1, 16.18–21a.24)
Sprawiedliwość w naszym odczuciu łączy się między innymi 

z rzetelnością, z lojalnością wobec słusznych kodeksów i przepi-
sów prawnych obowiązujących w jakiejś społeczności. Innymi 
słowy: nie nazwalibyśmy chyba sprawiedliwym człowieka, który 
łamie bądź przekracza przepisy, np. Kodeksu prawa cywilnego 
czy drogowego. Ewangelista o Józefie mówi „człowiek sprawie-
dliwy”. A tymczasem wszedł on przecież na drogę nielegalną, wi-
nien dać Maryi – według Prawa – list rozwodowy. Bez wątpienia 
Józef przekracza ustalone normy obowiązujące w jego społecz-
ności. Dlaczego więc nazwany został „sprawiedliwym”? Dlate-
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go, że postąpił zgodnie z wolą Bożą, choć jego punkt widzenia 
był inny. W języku biblijnym (zwłaszcza starotestamentalnym) 
sprawiedliwy to ten, kto jest wierny Bożej woli. Choć rozum i po-
toczne doświadczenie mówiły Józefowi co innego, to jednak on 
pokornie włącza się w misterium, w to co niepojęte i  przekra-
czające ludzkie możliwości poznawcze. Zatem określenie „mąż 
sprawiedliwy” ma u Mateusza sens głęboko teologiczny, a nie 
tylko socjologiczno-prawny.

nieDZiela palMoWa 
(MĘki paŃSkieJ)

– 24 marca 2013 r.

Komentarz do czytań

czytanie i (iz 50, 4–7)
„Sługa Jahwe” z pierwszego czytania – niewinny i cierpiący – to 

według powszechnej wiary judaizmu mający przyjść Mesjasz. Od 
VI wieku, kiedy powstały kantyki (cztery) o Słudze Cierpiącym, aż 
do czasów bezpośrednio przedchrystusowych teksty te były uwa-
żane za wybitnie mesjańskie. Dopiero upolitycznienie idei me-
sjańskiej w I wieku przed Chr. i sprowadzenie jej do wymiarów czy-
sto nacjonalistycznych spowodowało w oficjalnych rozważaniach 
na temat Mojżesza i mesjanizmu odsunięcie owych tekstów na 
plan dalszy. Prorockie zapowiedzi trzeciego kantyku spełniły się – 
według Ewangelii św. Mateusza – w momencie, gdy Chrystus zo-
stał wyszydzony przez służbę więzienną i zelżony przez żołdaków 
rzymskich (Mt 26, 67 i 27, 30).

czytanie ii (flp 2, 6–11)
Drugie czytanie to jeden z najsławniejszych i najważniej-

szych tekstów chrystologicznych w całym Nowym Testamencie. 
Badania literackie wykazały, że tekst ten posiada budowę hym-
niczną. Słynny znawca tego tekstu E. Lohmeyer podzielił tekst na 
sześć strof po trzy stychy każda. Inni badacze – a hymnem tym 
zajmowali się znakomici bibliści – dorzucili swoje uwagi o para-
lelizmach (antytetycznych i syntetycznych), o chiazmach, o zróż-
nicowaniach tematycznych poszczególnych wersetów i zgodnie 
orzekli, że tekst w dzisiejszej postaci był hymnem liturgicznym 
pierwotnego Kościoła, istniał już w czasach przedpawłowych, 
a Apostoł włączył go do Listu do Filipian. A że nie jest to wniosek 
pochopny, świadczy szereg racji, jakie wysunęli naukowcy. Np. 
znajdujemy w tym tekście zwroty i pojęcia, których nigdy nie uży-
wa Paweł w swoich pismach, jak: określenie Chrystusa terminem 
„niewolnik” (gr. doulos) czy podział Kosmosu na „istoty niebie-
skie, ziemskie i podziemne”, podział – dodajmy – całkowicie obcy 
Pawłowi. Skoro tak skomplikowane są problemy literackie nasze-
go tekstu, to cóż dopiero mówić o głębokiej teologii, która wznosi 
nas na szczyt rozumienia misterium Boga-Człowieka.

ewangelia 
(łk 23, 1–49; wersja krótsza)

Poncjusz Piłat był rzymskim prokuratorem Judei w latach 26 36 
po Chr. Miejsce, na którym zasiadał (tzw. litostrothos) w czasie 
wydawania wyroku na Chrystusa, zostało zidentyfikowane przez 
archeologię (wykopaliska Vincenta). Herod, o którym mowa, to 
Herod z przydomkiem Antypas, brat Archelausa, a syn Samarytan-

ki Maltake, czwartej żony Heroda Wielkiego. Herod Antypas pa-
nował w  latach 4–39 po Chr. Cyrena to ziemia na północy Afryki 
– dziś libia. „Wysoka Rada” – to Sanhedryn jerozolimski, najwyższa 
zwierzchność religijno-moralna w Izraelu tego czasu. Barabasz zo-
stał uwolniony na podstawie tzw. privilegium paschale (przywilej 
paschalny). Było zwyczajem, że prokurator rzymski (taka zresztą 
była praktyka i w innych częściach Imperium) w najbardziej uroczy-
ste święto żydowskie (Paschę) wyświadczał ludowi jakąś specjalną 
łaskę, najczęściej było to ułaskawienie jakiegoś znacznego więźnia.

Wielki cZWaRtek
MSZa WiecZeRZy paŃSkieJ

– 28 marca 2013 r.
Komentarz do czytań

czytanie i (Wj 12, 1–8.11–14)
Centralnym świętem w Izraelu, upamiętniającym podstawo-

we wydarzenie zbawcze, tj. wyzwolenie z Egiptu, było święto 
Paschy. W wymiarze wspólnoty oznaczało ono początek historii 
zbawienia, w której wyłonił się Izrael jako naród wybrany przez 
Boga i związany z Nim nierozerwalnym przymierzem. Spożywając 
pieczonego baranka, którego krew stała się znakiem zbawienia, 
w każdym pokoleniu i każdego roku Izrael uczestniczył w akcie wy-
zwolenia z niewoli egipskiej będącej odtąd symbolem wszelkiego 
zniewolenia: politycznego, ekonomicznego, wreszcie – zniewole-
nia grzechem.

czytanie ii (1 kor 11, 23–26)
Kościół w Koryncie zatracił prawdziwy sens Eucharystii. Święty 

Paweł interweniuje, odwołując się do tradycji. Sens i treść Euchary-
stii zostały ustanowione przez samego Chrystusa, przez Jego mękę 
i zbawczą śmierć na krzyżu. W spożywaniu Ciała i Krwi Jezusa za-
wiązuje się nowe przymierze, które uobecnia przejście od starego 
do nowego życia. Dlatego to Eucharystia ma kształtować nasze ży-
cie, nasz sposób postępowania i myślenia, a nie odwrotnie.

ewangelia (J 13, 1–15)
Święty Jan nie wspomina ustanowienia Eucharystii, ale umy-

cie nóg, symboliczną czynność, która wyraża potrójny sens spo-
żywanego posiłku: a) oznacza miłość Jezusa do swoich; spełnia 
On wobec nich pokorny akt służby; b) jako czyn miłości stano-
wi on przykład do naśladowania; c) objawia on istotę przyjaźni 
z Chrystusem.

Wielki piątek MĘki paŃSkieJ
– 29 marca 2013 r.

Komentarz do czytań
czytanie i (iz 52, 13–53, 12)

W centrum wielkopiątkowej liturgii słowa stoi figura cierpią-
cego Sługi Jahwe z proroctwa Izajasza. On to zamiast nas pono-
si skutki wszystkich naszych win, wszelkich grzechów i słabości. 
Jego uniżenie sprawia nasze wyzwolenie i pojednanie. W jego 
cierpieniu Bóg objawia swoją zbawczą moc i daje możliwość 
nowego życia dla grzeszników. Ów tajemniczy Sługa Jahwe nosi 
wszelkie znamiona męki i śmierci Chrystusa.
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czytanie ii (Hbr 4, 14–16, 5, 7–9)

Nasze zbawienie dokonało się za cenę męki i śmierci Jezusa. 
Nie możemy zapominać, że nasze odkupienie wymagało ofiary 
z życia Syna Bożego. Żadne ludzkie doświadczenie prócz grze-
chu nie zostało Mu oszczędzone. Jako Kapłan i Ofiara uprzedza 
nas w naszych wszystkich ludzkich cierpieniach i próbach. Uczy 
nas naśladować swoje boskie posłuszeństwo, dzięki któremu 
możemy być zbawieni.

W Jego męce i umieraniu odnajdujemy źródło naszego 
uzdrowienia: wyzwolenie z grzechów i pojednanie z Bogiem.

ewangelia (J 18, 1–19.42)
Ewangeliczne opowiadanie opisujące mękę i śmierć Jezusa 

nie jest zwykłą relacją historyczną prawnego procesu. Święty Jan 
rozważa ostatni etap drogi Jezusa w świetle wielkanocnej wiary. 
Jezus objawia się tutaj jako prawdziwy zwycięzca: świadomie sta-
je w obliczu śmierci, wiedząc o jej zbawczym wymiarze. Dlatego 
też idzie na nią dobrowolnie. Wie bowiem, że składając ofiarę ze 
swego życia, wypełni do końca zbawczy plan Boga. Poprzez ponu-
re cienie panowania mocy ciemności i zła prześwitują promienie 
paradoksu: Ten, który zostaje ukrzyżowany, objawia się jednocze-
śnie jako Ten, który żyje i daje życie w obfitości.

WiGilia paScHalna
– 30 marca 2013 r.

Komentarz do czytań

czytanie i (Rdz 1, 1 – 2, 2)
Początek pierwszej księgi Pisma Świętego opisuje nie tyle stwo-

rzenie świata, ile opowiada o Bogu, jego Stwórcy. Jest to hymn na 
cześć stwórczej mocy Boga, będącej źródłem wszelkiego życia. 
Ten, który wszystko powołuje do istnienia i z chaosu bezkształt-
nych wód wyprowadza porządek, umożliwiający powstanie życia, 
dowodzi, że jest Panem i Królem całego wszechświata. W Jego 
stwórczym dziele jest miejsce dla każdego człowieka i każde ludz-
kie życie ma w nim swój prawdziwy sens.

czytanie ii (Wj 14, 15–15, 1)
Ten, który stworzył cały świat, również zbawia i wyzwala. Wy-

zwolenie z Egiptu jest znakiem Bożego wyboru i zatroskanej miło-
ści Boga do tych, którzy uginają się pod wszelkim jarzmem niewoli. 
Boże dzieło zbawienia jest zawsze wyzwoleniem od czegoś do cze-
goś: z Egiptu do Ziemi Obiecanej, z niewoli do wolności, z przeżywa-
nia życia jako brzemienia nie do uniesienia do stanu radości i pełni. 
Dlatego też zbawienie, dokonane przez Boga, jest faktem: w mar-
twych Egipcjanach, leżących na brzegu morza, Izraelici widzą na-
macalny znak swego wyprowadzenia z niewoli. Wzbudza on w nich 
głęboką wiarę w zbawczą moc Boga, której istotnym elementem 
jest bojaźń, przyznająca Mu absolutną władzę nad historią.

czytanie iii (iz 55, 1–11)
Wyzwolenie z niewoli stanowi nową epokę w historii zbawie-

nia i otwiera perspektywę udziału w dobrach nowego przymierza. 
Nowe życie, będące konsekwencją wyzwolenia, jest całkowicie 
darem Boga. Mogą je przyjąć tylko ci, którzy są głodni i spragnieni. 
Ci zaś, którzy są samowystarczalni i poprzez nieprawe knowania 

umieją zabezpieczyć sobie życie, muszą się nawrócić i porzucić 
stare drogi. Wtedy dostąpią zmiłowania od Boga, ponieważ jest 
On hojny w przebaczaniu.

czytanie iV (Rz 6, 3–11)
Chrześcijanie poprzez chrzest stają się ludem Mesjasza, w któ-

rego śmierci i zmartwychwstaniu świta już nowa przyszłość, tj. 
królestwo Boże. Dlatego nie ma innej drogi wyzwolenia się od 
sposobu życia w tym świecie, rządzonym przez śmierć, niespra-
wiedliwość i zło, jak tylko przez zanurzenie się w śmierć Chrystu-
sa, który przez swoje zmartwychwstanie daje nam możliwość 
wkroczenia w nowe życie, uwolnione z poddaństwa grzechu.

ewangelia (łk 24, 1–12)
Zmartwychwstanie Jezusa dla św. Łukasza stanowi zwrotny 

punkt w historii zbawienia: jest spełnieniem dawnych obietnic 
i początkiem misji Kościoła. Niepewność niewiast stojących przed 
pustym grobem oznacza, że głoszenie Dobrej Nowiny o zbawie-
niu rozpoczyna się od inicjatywy Boga samego, który w wydarze-
niu zmartwychwstania Chrystusa czyni zbawienie dostępnym dla 
wszystkich.

nieDZiela
ZMaRtWycHWStania paŃSkieGo

– 31 marca 2013 r.
Komentarz do czytań

czytanie i (Dz 10, 34a.37–43)
Korneliusz był setnikiem (czyli centurionem, dowódcą stu żoł-

nierzy w kohorcie) w Cezarei Nadmorskiej, gdzie rezydował rzym-
ski garnizon wojskowy. Było to miasto – w pojęciach żydowskich – 
na wskroś pogańskie: liczne pałace, teatr, amfiteatr, forum, a nade 
wszystko ogromna świątynia Zeusa i Romy zbudowana na cześć 
rzymskich cesarzy; wszystko to powodowało, że w mieście tym, 
tak otwartym na wpływy kultury grecko-rzymskiej, inna panowa-
ła atmosfera niż w głębi kraju.

Nic zatem dziwnego, że gdy Herod Agryppa rozpoczął krwawe 
prześladowanie chrześcijan (37–44 r.), to Piotr schronił się właśnie 
w Cezarei, gdzie – ze względu na kosmopolityczny charakter mia-
sta – łatwo było o tolerancję dla wszelkich poglądów. Schronienie 
znalazł Apostoł właśnie u Korneliusza.

W późniejszym czasie Cezarea stała się terenem licznych prac 
apostolskich: tutaj głosił Ewangelię diakon Filip (Dz 8, 40 i 21, 8). 
Tu św. Paweł kończył swą drugą i trzecią podróż misyjną (miasto 
posiadało znany port), a nawet przebywał dwa lata (58–60 r.) 
w  więzieniu, nim stanął przed królem Agryppą II i Bereniką, by 
odwołać się do cesarza (Dz 9, 30; 18, 22; 21, 8). Z dawnej Cezarei 
pozostały dziś zaledwie ruiny, 50 km od Jaffy niewielka osada – 
Kaisarije.

czytanie ii (kol 3, 1–4)
W zachodniej Azji Mniejszej zwanej Frygią, u zbiegu dwóch 

rzek: Meandra i Lykosu leżały starożytne Kolosy. Wraz z Laodyceą 
i Hierapolis stanowiły trójkę znanych miast, gdzie dobrobyt (upra-
wa bawełny) i zasobność mieszkańców harmonijnie łączyły się 
z wysoką kulturą. Dość wspomnieć, że w Laodycei istniała słynna 
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szkoła medyczna, rozwinięte były sztuki medyczne, w całym base-
nie śródziemnomorskim była znana maść laodycejska na choroby 
oczu. O mieście tym pisał nawet Cycero (Ad Fam. 3, 5), wspomina-
jąc ówczesne laodycejskie supermarkety i banki. 

Chrześcijaństwo na tych terenach głosił uczeń św. Pawła – po-
chodzący z pobliskiego Efezu – Epafras. Musiał on szybko znaleźć 
tu licznych adeptów, skoro już na przełomie I/II wieku spotyka-
my się z tak wybitnym jego przedstawicielem, jak biskup Papiasz 
z Hierapolis, uczeń św. Jana. Wiadomo też, że w Hierapolis miesz-
kały córki Apostoła Filipa. Młode chrześcijaństwo w dolinie Lyko-
su wystawione było na niebezpieczeństwa: mistyczne wpływy 
orientalne, ożywiony handel – wszystko to powodowało niemało 
zamieszania w umysłach, które dopiero co zaszczepione zosta-
ły nową wiarą. Szczególnie niepokojący był stan Kolosan, którzy 
do nauki ewangelicznej wprowadzać zaczęli pseudofilozoficzne 
spekulacje oraz elementy pogańsko-mitologiczne wsparte nie-
zdrową ascezą. Bezradny Epafras widząc zagrożenia dla czysto-
ści wiary, udaje się po radę do Apostoła Narodów. Św. Paweł jest 
akurat w więzieniu rzymskim (61–63). Nie mogąc bezpośrednio 
interweniować, pisze list, w którym bezwzględnie broni zagrożo-
nych prawd i zasad chrześcijańskich, a zwłaszcza wartości Chry-
stusowego Odkupienia. Przypomina bezwzględne posłuszeństwo 
Chrystusa w dziele zbawczym (które niekiedy zaczęli poddawać 
w wątpliwość), przez którego „mamy odkupienie – odpuszczenie 
grzechów” (1, 14). „On jest obrazem Boga Niewidzialnego” (1, 15), 
jedynym i prawdziwym Pośrednikiem (Kolosanie wprowadzali 
pośrednictwo duchów i aniołów) między Bogiem a człowiekiem.

ewangelia (J 20, 1–9)
Pierwszego dnia po szabacie, czyli w niedzielę, przychodzi 

do grobu Maria Magdalena, w której tradycja upatruje jawno-
grzesznicę. Zobaczyła odsunięty kamień, który zgodnie z pale-
styńskimi zwyczajami zamykał wejście do grobowca. Grobowce 
były na ogół obszernymi pieczarami (3 na 4 metry) poprzedzo-
nymi jeszcze przedsionkami, z których prowadziło przejście 
do właściwej niszy grzebalnej. Ten właśnie pusty grób, w po-
łączeniu z wieloma chrystofaniami Jezusa już właśnie „owego 
pierwszego dnia po szabacie”, wzbudził w uczniach niezłomną 
wiarę w rzeczywiste zmartwychwstanie Chrystusa. 

Zdaniem racjonalistycznego krytyka Ewangelii Paulusa (XIX 
w.) Jezus był tylko w letargu, umarł pozornie i wyszedł z grobu 
po przebudzeniu się. Warto o tym wspomnieć, gdyż niekiedy 
spotykamy się z echem tych przebrzmiałych poglądów.

Inny, mniej krytycznie nastawiony do Ewangelii badacz, 
współczesny Paulusowi – Strauss (autor słynnego Das Leben 
Jesu = Życie Jezusa) widział absurdalność owej hipotezy, pi-
sząc: „Człowiek na wpół umarły, który z trudem wydostał się z 
grobu i z trudem poruszał się po ziemi, potrzebował opieki le-
karskiej i bandaży, nie mógł żadną miarą wzbudzić w uczniach 
przekonania, iż jest zwycięzcą śmierci i grobu; a to przekonanie 
było podstawą ich całej późniejszej działalności. Taki powrót do 
życia byłby tylko osłabił wrażenie, jakie Jezus wywarł na nich 
swym życiem i śmiercią; byłby je zakończył co najwyżej jakimś 
wspomnieniem, ale nigdy nie mógłby przemienić ich smutku 
w uniesienie, ani podnieść ich szacunku do uwielbienia i ubó-
stwienia”.

Tak więc tylko rzeczywiste przyjęcie realności Chrystusowe-
go Zmartwychwstania daje nam rozsądne wytłumaczenie tak 
natychmiastowego postępu Ewangelii zaraz po zmartwych-
wstaniu, jak i całych późniejszych dziejów Kościoła.

Trwający okres Wielkiego Postu skłania nas do refleksji nad 
Męką Chrystusa. Pamiętajmy jednak, iż nasze zamyślenie 
nad cierpieniem Zbawiciela winno służyć przede wszystkim 
przemianie i nawróceniu serca. Nie chodzi bowiem o ulotne 
wzruszenia, żal czy powierzchowne współczucie, zgodnie 
z tym, co Pan powiedział do niewiast na krzyżowej drodze: 
„Córki jerozolimskie, nie płaczcie nade mną! Płaczcie raczej 
nad sobą i nad waszymi dziećmi!” (Łk 23, 28). Niech zamiesz-
czone poniżej kazania pasyjne ks. Jakuba Kośki wygłoszone 
w Bazylice Katedralnej podczas nabożeństw „Gorzkich żali” 
staną się pomocą na drodze wielkopostnego zamyślenia. 

i niedziela Wielkiego postu – 
17.02.2013 r.

„Panie, przymnóż nam wiary..., zaradź mojemu niedowiar-
stwu”... Po to jest nam potrzebne to wielkopostne zatrzy-
manie, tych kilka chwil spędzonych pod krzyżem Pana, żeby 
mocniej uwierzyć, znów uwierzyć, żeby z nową siłą zaufać 
i jeszcze goręcej pokochać. Po to nam ta wielkopostna „szkoła 
wiary”. Nie będzie tu wielu słów, zawiłych definicji i mnogich 
teorii. Tu jest tylko twarz Jezusa – ta na wskroś ludzka, po-
dobna do naszych twarzy, prawdziwa... Bo przecież na twarzy 
człowieka wszystko jest wypisane: historia życia, wspomnie-
nia, biegnące lata żłobią na niej zmarszczki, w podkrążonych 
oczach widać zmęczenie, każde zranienie i każda troska odci-
skają swoje piętno właśnie na twarzy. 

Stajemy dzisiaj wobec męki Jezusa i chcemy się przej-
rzeć w Jego obliczu – tym poranionym, opuchniętym, oplu-
tym – chcemy się przejrzeć, żeby zobaczyć prawdę o tym, kim 
jestem – prawdę, która przynosi wolność.

„upał serca swego chłodzę, 
gdy w przepaść

Męki twej wchodzę...”
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Najpierw twarz Jezusa w Getsemani. Smutna jest dusza 

moja aż do śmierci... Po tych słowach odszedł nieco dalej, 
upadł na twarz i modlił się... Upadł na twarz, przycisnął twarz 
do ziemi i ziemia znów poczuła na sobie oddech Boga – jak 
w  chwili stworzenia! Tylko teraz ten Boski oddech jest taki 
jakiś szybki, nierówny – ludzki! Jak oddech człowieka, wraca-
jącego z popołudniowej zmiany, który boi się, że nie zdąży na 
przesiadkę, albo kogoś, kto czeka pod salą operacyjną, kryjąc 
twarz w dłoniach. Bezradność?

Mój Ojcze! Niech mnie ominie ten kielich! Jeszcze za 
wcześnie, nie dziś! Dobrze znam tę modlitwę, często czy-
nię ją własną, kiedy proszę za siebie czy bliskich, tylko tego 
ostatniego zdania tak trudno się nauczyć. Za nic nie mogę 
go zapamiętać: „Lecz nie moja, lecz Twoja wola niech się sta-
nie”. Niech się stanie, jak Ty chcesz, nie ja!

Za trudne to wszystko... dlatego lepiej się czuję wśród 
śpiących uczniów. Cóż mogło im się śnić tej jedynej nocy? 
Może przez sen liczyli rozmnożone chleby albo przed ocza-
mi przesuwały im się twarze chorych, którzy doznali uzdro-
wienia, opętanych uwolnionych z mocy złego ducha... może 
wracali do godziny swojego powołania, znów słyszeli „Pójdź 
za Mną!”.

Jednej godziny nie mogliście czuwać? Czuwajcie i módlcie 
się! Duch wprawdzie ochoczy, ale ciało słabe.  Ciało słabe – 
powiedział Bóg wcielony, drżący, przejęty trwogą, chwiejąc 
się na nogach – wiedział, co mówi. A ja myślałem, że jest ina-
czej, bo w Jego imieniu mówię: „To jest bowiem Ciało Moje”, 
dotykam Go i już nawet nie drżą mi ręce. Ciało słabe... Tak 
jak uczniowie patrzę zaspanymi oczami na oblicze Jezusa, 
pokryte potem, który gęstymi kroplami krwi spływał na zie-
mię, żeby tę ziemię raz na zawsze obmyć i oczyścić. W oczach 
Pana widzę mój lęk, moją bezradność i moją samotność – bo 
w  Getsemani mojego życia też jestem sam i mimowolnie 
zdaję się krzyczeć do całego świata: „Nie mogliście czuwać ze 
mną? Nie mogliście ze mną być?!”. Widocznie nie...

Tej nocy ktoś jeszcze patrzył na oblicze Pana, patrzył z bli-
ska, dotknął i przylgnął do Jezusowej twarzy. „Ten, którego 
pocałuję, to On; Jego pochwyćcie!”. I stało się tak. Mógł po-
kazać palcem, uderzyć, opluć – pocałował: „Witaj, Rabbi” – 
Nauczycielu? No tak, tytuły zostają, chociaż Judasz o wiele 
wcześniej swoim sercem i umysłem odszedł ze szkoły Pana. 
„Przyjacielu, po coś przyszedł?”. Pamiętasz? Już was nie na-
zywam sługami, ale nazwałem was przyjaciółmi! Przyjacie-
lu, po co przyszedłeś? Nie odpowiedział. Nie zdążył. Co miał 
powiedzieć? Że nie mógł nauczyć się zdania: „Nie moja, lecz 
Twoja wola niech się stanie”, że to za trudne, zbyt wymaga-
jące. Judasz nie był bandytą, zaciekłym antyklerykałem, ma-
sonem czy świadomym tajnym współpracownikiem służb 
specjalnych. To był Apostoł powołany przez Mistrza, on także 
doświadczył pełnego miłości wzroku Pana. On też uzdrawiał 
chorych, wyrzucał złe duchy, oczyszczał trędowatych. Stracił 
wiarę? Nie musiał wierzyć, bo wiedział, doświadczał i oglądał 
na własne oczy cuda Bożej mocy. Brakło miłości, odszedł od 
źródła... Przyjacielu, po coś przyszedł? Milczenie.

Wtedy podeszli, rzucili się na Jezusa i pochwycili Go. Opraw-
cy też patrzyli na twarz Jezusa, ale beznamiętnie, bezmyślnie, 
zimno. Można i tak. Szarpanina, krzyk, zamieszanie – wszyst-
ko trwało chwilę. Lecz stało się to wszystko, żeby się wypełniły 
Pisma. Ewangelista Mateusz na końcu opisu pojmania umie-
ścił jeszcze jedno zdanie. Zdanie wstrząsające i przerażające: 
Wtedy wszyscy uczniowie opuścili Go i uciekli. Jednak niech 

będzie tak, jak my chcemy, nie Ty, przynajmniej na razie. Tak 
będzie lepiej, a na pewno bezpieczniej. Przyjdzie czas, że zro-
zumieją, uwierzą na nowo i wrócą. A my? A ja? Tymczasem 
wszyscy uczniowie opuścili Go i uciekli. Znowu samotność...

O mój Jezu, przebaczenia i miłosierdzia – przez zasługi 
Twoich świętych ran! Amen.

ii niedziela Wielkiego postu – 
24.02.2013 r.

„Panie, przymnóż nam wiary..., zaradź mojemu niedo-
wiarstwu”...  Abym pozostał przy Tobie, abym nie uciekł ze 
swojego Getsemani.. Schwycili Go więc, poprowadzili i za-
wiedli do domu najwyższego kapłana. A Piotr szedł z da-
leka. Jak to z daleka? Przecież to nie tak miało być: „Pójdź-
cie za Mną/ Odejdź ode mnie, Panie, bo jestem człowiek 
grzeszny/ Wiem, ale nie bój się, odtąd ludzi będziesz łowić, 
ale pójdź za Mną, ze Mną, blisko Mnie, nie «z daleka»! ”Ale 
z daleka bezpieczniej, wygodniej. Tak zaczyna się każdy 
upadek, zdrada, grzech, kiedy zaczynam patrzeć na Boga 
z daleka, zapobiegawczo, z racjonalnym dystansem. Naj-
pierw przyglądam się z daleka, później tracę Jezusa z oczu, 
a przecież „co z oczu to z serca”. A jeśli nie mam Go przed 
oczami, nie mam w sercu, staję się zdolny do wszystkiego. 
Wolność? Może przez chwilę, jak na początku syna mar-
notrawnego, który z ulgą zrzucił z siebie kochające spoj-
rzenie zmęczonych oczu starego ojca. Wolność? I co dalej?

„A ponieważ było zimno, strażnicy i słudzy rozpalili 
ognisko i grzali się. Wśród nich stał także Piotr i grzał się 
przy ogniu”. Tylko jakoś tak nie robiło mu się ani trochę 
cieplej. Podszedł jeszcze bliżej... i nic. Tak to już jest, kiedy 
szuka się ciepła, bezpieczeństwa, stabilizacji i schronie-
nia zdala od Mistrza, „z daleka”. Taki ogień nie rozgrzewa, 
daje tylko światło bez ciepła, przynosi prawdę bez miło-
ści. „A  jakaś służąca zobaczywszy Piotra siedzącego przy 
ogniu, rzekła: I ten był razem z Nim!”. To było jak miecz 
wbity w serce pierwszego z Apostołów, miecz, którym 
przed chwilą dzielnie wymachiwał w obronie Pana. Co tu 
zrobić? Co powiedzieć, kiedy z każdą chwilą czuł na sobie 
więcej oczu – może nerwowo dotknął szyi, upewniając 
się, czy przypadkiem nie ma koloratki albo przynajmniej 
medalika. Nie ma. Co za ulga... NIE ZNAM GO, KOBIETO! 
NIE ZNAM GO, NIE ZNAM... Toż to nawet Judasz zrobił coś 
wprost przeciwnego, z dumną miną przyznał się przed ca-
łym Sanhedrynem: „Znam Go, jestem Jego uczniem, za-
prowadzę was do Niego”. NIE ZNAM GO... Zdrada? A może 
bolesna prawda wypowiedziana w zimną noc przy ogniu, 
który nie rozgrzewa – prawda bez miłości... Jak mam znać 
Jezusa, skoro nie znam samego siebie? „Panie z tobą na-
wet do więzienia i na śmierć!/Powiadam ci Piotrze, nie za-
pieje dziś kogut, a ty trzy razy wyprzesz się tego, że mnie 
znasz”. Rzeczywiście: nie znam Go, nie znam siebie... jak 
dobrze, że On zna Mnie! 

Gdy On jeszcze mówił, kogut zapiał. Zapiał i wstrząsnął 
całym światem, przynajmniej światem Piotra. Skąd Mistrz 
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Człowiek to ktoś wy-
jątkowo bogaty w swojej 
naturze. Nie jest ani rze-
czą, ani rośliną, ani zwie-
rzęciem. Posiada niemalże 
nieograniczone możliwości, 
potrafi czynić coś, do czego 
nie jest stworzony żaden 
inny organizm. To wszystko 
oczywiście dzięki Bogu. Jed-
nak czy wszyscy wierzymy 
w tego samego Stwórcę? 
Czy tak naprawdę jesteśmy 
świadomi swojej wiary? 
Czy wiemy czemu i po co 

ją wyznajemy? Warto podjąć to zagadnienie, chociażby 
w kontekście trwającego Roku Wiary.

Możemy wyszczególnić wiele różnych religii, na przy-
kład: chrześcijaństwo, islam, buddyzm, hinduizm, judaizm. 
Każdy w coś wierzy. W zależności od wyznawanej religii 
człowiek inaczej się zachowuje, religia ma wpływ na roz-
liczne dziedziny życia.

Współcześnie daje się jednak zauważyć, iż dla wielu ludzi 
wiara staje się poniekąd niewygodna. Znaczna część osób 
ochrzczonych traktuje Kościół wyłącznie jako ostatnią de-
skę ratunku, w myśl przysłowia: „Jak trwoga, to do Boga”. 
Jednak czy takie osoby możemy nazwać świadomymi 
chrześcijanami? Czy Chrystus, nasz Zbawiciel nie zasługuje 
na szacunek, zrozumienie i wdzięczność ze strony wyznaw-
ców? A my w XXI wieku do kościoła udajemy sie tylko wte-
dy, gdy czegoś potrzebujemy. Wyłącznie w tych gorszych 
momentach umiemy rozmawiać z Bogiem, a raczej prosić 
Go o pomoc. Bardzo rzadko sami z siebie potrafimy tak po 
prostu w środku tygodnia wejść do kościoła, by spontanicz-
nie zamienić parę zdań z Panem. A gdy nie otrzymujemy 
tego, co chcemy, jesteśmy przepełnieni żalem i frustracją. 
Zapominamy, iż to właśnie Jemu wszystko zawdzięczamy. 

Hierarchia wartości znacznie się zmienia z upływem lat. 
Jednak czy aby nie zapędziliśmy się w tym szybkim życiu? 
Ważniejsze od bycia prawdziwym wyznawcą Chrystusa 
stają się pieniądze, sukcesy czy kariera zawodowa. Relacja 
ze Stwórcą nie zajmuje pierwszego miejsca w naszym ży-
ciu, a tymczasem to ona winna być podłożem wszystkich 
innych działań. Pamiętajmy, że nie ma czegoś takiego jak 
wierzący niepraktykujący! Aby lepiej to zrozumieć, zapa-
miętajmy słowa Apokalipsy: „Znam twoje czyny, że ani zim-
ny, ani gorący nie jesteś. Obyś był zimny albo gorący! A tak, 
skoro jesteś letni i ani gorący, ani zimny, chcę cię wyrzucić 
z mych ust” (Ap 3, 15–16). 

Bóg jest wszędzie. Nie widzisz Go, ale czujesz...
Patrycja Kardacz, III c, LZK

cZłoWiek a WiaRa
wiedział? A Pan obrócił się i spojrzał na Piotra. Tylko jeden 
Ewangelista dodaje zdanie o tym spojrzeniu. Spotkał się 
ich wzrok i Piotr w jednej chwili poznał Pana i siebie po-
znał, bo zobaczył siebie w oczach Mistrza. Zobaczył siebie 
w prawdzie – tym razem złączonej z miłością. Wyszedł 
na zewnątrz i gorzko zapłakał. Nie nad Mistrzem, ale nad 
sobą – i o to chodzi. Może tak wygląda nawrócenie? Ale 
żeby tak zapłakać, czyniąc swe łzy oczyszczającym i orzeź-
wiającym źródłem, najpierw trzeba spojrzeć na Jezusa, 
spojrzeć w Jego oblicze. Jaki to musiał być wzrok?! Spoj-
rzenie Boga. Człowiek powiedziałby: „A nie mówiłem? 
Wiedziałem, że tak będzie”. Bóg nie musi mówić, bo widzi. 
Wszystko zaczyna się jednak dopiero wtedy, kiedy Ja zo-
baczę Jego. 

Pisze ks. Jan Twardowski o spotkaniu z oficerami bezpie-
ki: „Po trzech godzinach trzymania na korytarzu wpuścili 
mnie na salę. Przy stole siedziało sześciu panów przygo-
towanych na przesłuchanie mnie. Byli na mnie źli. Każdy 
z nich zaczął mi udowadniać, że nie ma Boga. Raptem 
odpowiedziałem: „A ja Pana Boga widziałem”. Tak? Tak. 
Zamilkli. Po chwili jeden wstał i oznajmił mi: „Ksiądz jest 
wolny”. Widocznie nie powiedział tego sam od siebie. To 
nie tylko decyzja władzy ludowej, ale jedna z najgłębszych 
prawd: Naprawdę wolny jest ten, kto widzi Boga, kto pa-
trzy Mu w oczy bez przerwy, jak Piotr chodzący po wodzie. 

A jeśli odwrócę wzrok, zacznę rozglądać się na boki, od-
wracać do tyłu? Tyle przecież ciekawych rzeczy dzieje się 
dokoła mnie. A jeśli zacznę tonąć?  Lub znów się go zaprę 
na dziedzińcu arcykapłana mojej codzienności? Spraw, Pa-
nie, abym nauczył się płakać nad swoim grzechem, nad 
swoją niewiernością. Przynajmniej po części tak gorzko 
jak Piotr, ale na tyle głośno, żeby zagłuszyć to przeraźliwe 
pianie koguta – herolda mojej zdrady. 

O mój Jezu, przebaczenia i miłosierdzia – przez zasługi 
Twoich świętych ran! Amen.

Serdecznie zapraszamy na nabożeństwa pasyjne 
do Bazyliki katedralnej:

DRoGa kRZyŻoWa
 w każdy piątek o godzinie 18.00

GoRZkie Żale
w każdą niedzielę o godzinie 17.00

pamiętajmy o słowach Jezusa 
skierowanych do świętej Siostry faustyny: 

„Jedna godzina rozważania Mojej bolesnej męki 
większą ma zasługę,  

aniżeli cały rok biczowania się do krwi” 
(Dz. 369)

Zespół Szkół Katolickich
im. ks. Jana Długosza

we Włocławku

www. zskdlugosz.pl

• Publiczna Szkoła Podstawowa
• Publiczne Gimnazjum

• Publiczne Liceum



21

Zespół Szkół Katolickich
im. ks. Jana Długosza

we Włocławku

www. zskdlugosz.pl

• Publiczna Szkoła Podstawowa
• Publiczne Gimnazjum

• Publiczne Liceum



22

Z Życia paRafii  luty
2013

13.02 – Liturgia Środy Popielcowej 
w Bazylice Katedralnej

 Uroczystej Mszy świętej przewodniczył Bi-
skup Włocławski Wiesław Mering. Razem z Pa-
sterzem diecezji Eucharystię koncelebrowali: bp 
Stanisław Gębicki, bp Bronisław Dembowski oraz 
licznie zgromadzeni kapłani. Homilię wygłosił ks. 
prał. dr hab. Janusz Gręźlikowski – oficjał Sądu Bi-
skupiego, który wskazał na szczególny charakter 
rozpoczynającego się okresu liturgicznego. „W tym 
wyjątkowym i  ważnym czasie, jakim jest Wielki 
Post, mamy trwać w duchu wewnętrznej przemia-
ny, być czujni i odpowiedzialni, by nie szukać wła-
snych siebie” – mówił kaznodzieja. Ks. Gręźlikowski 
podkreślił, że kulturowy fundamentalizm i laicyzm, 
które nas otaczają, nienawidzą chrześcijaństwa 
i dlatego jeszcze bardziej w tym czasie trzeba roz-
ważać słowa Pana z większym przejęciem, ponadto 
rozbudzić w sobie miłość, nadzieję, by zakosztować 
Bożego miłosierdzia. W czasie Wielkiego Postu, by 
w pełni skierować uwagę na wartość najwyższą – 
miłość do Boga – trzeba skorzystać z pokuty, mo-
dlić się i podjąć wyrzeczenia. „Bóg zaprasza nas 
do dialogu, bo chce nas uświadomić, że wiara nie 
może być tylko zewnętrzna. Bo trzeba spotkać się 
ze spojrzeniem Ojca, by odkryć swoją wartość” – 
mówił ks. Oficjał. W swojej homilii ks. Gręźlikowski 
zwrócił uwagę na szczególny moment w  historii 
Kościoła, jakim jest ogłoszona przez Benedykta 

XVI zapowiedź rezygnacji z urzędu papieskiego. Ka-
znodzieja wzywał do przeżycia tego wydarzenia 
w postawie wiary, do modlitwy za Ojca Świętego 
oraz w intencji wyboru nowego papieża. Po homilii 
ks. bp Wiesław Mering pobłogosławił popiół, któ-
rym jako pierwszy na znak pokuty został posypa-
ny przez księdza kustosza Radosława Nowackiego. 
Przy śpiewie pieśni pokutnej, wykonywanej przez 
chór katedralny, wszyscy uczestnicy liturgii przyjęli 
popiół na swoje głowy. Na zakończenie Mszy świę-
tej Pasterz diecezji udzielił wszystkim Bożego bło-
gosławieństwa.

25.02–1.03 – Rekolekcje wielkopostne 
dla dzieci i młodzieży ze szkół  

naszej parafii

 W drugim tygodniu Wielkiego Postu przeży-
waliśmy w naszej wspólnocie rekolekcje dla społecz-
ności szkół znajdujących się na terenie parafii kate-
dralnej oraz dla Liceum Ziemi Kujawskiej. Uczniowie 
Gimnazjum nr 9, Gimnazjum i Liceum przy Wyższej 
Szkole Humanistyczno-Ekonomicznej oraz LZK mie-
li okazję uczestniczyć w ewangelizacji prowadzonej 
przez o. Łukasza Buksę OFM oraz trzy towarzyszące 
mu siostry zakonne. Młodzież brała udział w po-
szczególnych spotkaniach z wielkim zainteresowa-
niem. Prezentacje multimedialne, gra na instrumen-
tach muzycznych czy śpiew bez wątpienia ułatwiały 
młodym ludziom przyjęcie Dobrej Nowiny. Na swoje 
rekolekcje oczekują jeszcze uczniowie Szkoły Pod-
stawowej nr 3, którzy będą przeżywać wielkopost-
ne skupienie razem z całą wspólnotą parafialną 
w dniach: 22–24 marca. 
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†  Maria Wasztyl
†  Krystyna Grzegorzewska
†  Bożena Witkowska
†  Aleksander Tutak
†  Władysław Sinior

•  Lena Jasińska
•  Gabriela Muzyczuk
•  Leon Niedziałkowski 

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:
†  Janina Pogorzelska
†  Eugenia Skowrońska
†  Urszula Litzan
†  Henryk Jędrzejewski
†  Irena Grzybek
†  Mieczysław Matuszewski
†  Zbigniew Łoch
†  Krystyna Biesiada
†  Bronisław Walkowiak

krzyżówka

1. Jezus poniósł ją na krzyżu.
2. Główny pionowy trzon krzyża.
3. Sznur mocujący ciało Jezusa na krzyżu.
4. Potoczne określenie dnia rozpoczynającego Wielki Post.
5. Ojciec w języku hebrajskim.
6. Oprawcy Jezusa.
7. Był nim Jezus po pojmaniu.
8. Rozpoczyna go Środa Popielcowa.
9. Przebito nią bok Jezusa.
10. Trysnęła z ran.
11. Podano go Jezusowi do picia.

K P O P I E L E C O N

S K A Z A N I E C A A

N I E K R E W Ś B J

P A T I B U L U M B E

O Z W Ł Ó C Z N I A U

S S P O W R Ó Z E A N

T A Ż O Ł N I E R Z E

K R O C E T Z Y Ć Ż U

Wykreśl hasła będące odpowiedzią na pytania. 
Pozostałe litery czytane w poziomie utworzą hasło. 
Kolejność wykreślania dowolna (pionowo, poziomo).
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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

1%
na Stowarzyszenie Przyjaciół

Katedry Włocławskiej
na Stowarzyszenie Przyjaciół

Katedry Włocławskiej

podatkupodatku

KRS: 0000301363
Stowarzyszenie wspiera działania zmierzające 
do zachowania i ochrony katedry włocławskiej 
i wszystkich należących do niej dzieł sztuki 
i kultury.

Działania Stowarzyszenia można wesprzeć 
przekazując 1% swojego podatku 
dochodowego w rocznym  
rozliczeniu PIT wpisując KRS: 0000301363.

Można też dokonać wpłaty na konto 
stowarzyszenia: 
Bank Pekao S.A. II o. we Włocławku 
28 1240 1981 1111 0010 1738 2217.

Stowarzyszenie Przyjaciół Katedry Włocławskiej
Plac Kopernika 7, 87-800 Włocławek


