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Z naucZania kościoła

orędzie ojca świętego  
na XXi światowy Dzień 

chorego (11 lutego 2013 r.)
 „idź, i ty czyń podobnie!”

                                 (łk 10, 37)

Drodzy Bracia i Siostry!
1) 11 lutego 2013 r., w liturgiczne wspomnie-

nie Najświętszej Maryi Panny z Lourdes, odbędą się 
w sanktuarium maryjnym w Altötting uroczyste ob-
chody XXI Światowego Dnia Chorego. Dzień ten jest 
dla chorych i pracowników służby zdrowia, dla wier-
nych chrześcijan i dla wszystkich osób dobrej woli 
„owocnym czasem modlitwy, współuczestnictwa 
i ofiary z  cierpienia dla dobra Kościoła oraz skiero-
wanym do wszystkich wezwaniem, aby rozpozna-
li w  chorym bracie święte Oblicze Chrystusa, który 
przez cierpienie, śmierć i zmartwychwstanie dokonał 
dzieła zbawienia ludzkości” (Jan Paweł II, List ustana-

wiający Światowy Dzień Chorego, 13 maja 1992 r., 3). 
W tych okolicznościach jest szczególnie bliski moje-
mu sercu każdy i każda z was, drodzy chorzy, którzy w 
placówkach opiekuńczych i leczniczych czy też w do-
mach doświadczacie trudnych chwil z powodu cho-
roby i cierpienia. Wszystkim pragnę przekazać pełne 
otuchy słowa ojców Soboru Watykańskiego II: „Nie je-
steście opuszczeni czy niepotrzebni: jesteście powo-
łani przez Chrystusa, wy jesteście Jego przejrzystym 
obrazem” (Orędzie do ubogich, chorych i cierpiących).

2) Aby wam towarzyszyć w duchowej pielgrzym-
ce, która z Lourdes – miejsca i symbolu nadziei i łaski 
– prowadzi nas do sanktuarium w Altötting, chciał-
bym wam zaproponować refleksję nad emblema-
tyczną postacią Miłosiernego Samarytanina (por. Łk 
10, 25–37). Opowiedziana przez św. Łukasza przy-
powieść ewangeliczna wpisuje się w szereg obra-
zów i historii zaczerpniętych z codziennego życia, za 
pomocą których Jezus pragnie pouczyć o głębokiej 
miłości Boga do każdej istoty ludzkiej, w szczegól-
ności gdy jest ona chora i cierpiąca. A jednocześnie, 
poprzez słowa kończące przypowieść o Miłosier-
nym Samarytaninie: „Idź, i ty czyń podobnie” (Łk 
10, 37), Pan ukazuje, jaka winna być postawa każ-
dego Jego ucznia w stosunku do innych, zwłaszcza 
do potrzebujących opieki. Chodzi mianowicie o to, 
by czerpać z nieskończonej miłości Boga – utrzymu-
jąc z  Nim silną relację w modlitwie – siłę do tego, 
by na co dzień troszczyć się konkretnie, na wzór Mi-
łosiernego Samarytanina, o osoby zranione na ciele 
i na duchu, proszące o pomoc, także gdy są to osoby 
nieznane i pozbawione zasobów. Odnosi się to nie 
tylko do pracowników duszpasterstwa i służby zdro-
wia, ale wszystkich, również samego chorego, któ-
ry może przeżywać swoją kondycję w perspektywie 
wiary: „Nie unikanie cierpienia ani ucieczka od bólu 
uzdrawia człowieka, ale zdolność jego akceptacji, 
dojrzewania w nim prowadzi do odnajdywania sen-
su przez zjednoczenie z Chrystusem, który cierpiał 
z nieskończoną miłością (enc. Spe salvi, 37).

3) Różni ojcowie Kościoła upatrywali w postaci Mi-
łosiernego Samarytanina samego Jezusa, a w czło-
wieku, który wpadł w ręce złoczyńców, Adama, ludz-
kość zagubioną i zranioną przez swój grzech (por. 
Orygenes,  Homilia o Ewangelii św. Łukasza  XXXIV, 
1–9; Ambroży, Komentarz do Ewangelii św. Łukasza, 
71–84; Augustyn, Mowa 171). Jezus jest Synem Bo-
żym, Tym, który uobecnia miłość Ojca – miłość wier-
ną, wieczną, nie znającą barier ani granic. Ale Jezus 
jest także Tym, który „ogołaca się” ze swojej „boskiej 
szaty”, który zniża się ze swojej boskiej „kondycji”, by 
przyjąć postać ludzką (por. Flp 2, 6–8) i przybliżyć się 
do cierpiącego człowieka, aż po zstąpienie do pie-
kieł, jak wyznajemy w Credo, i by przynieść nadzieję 
i światło. On nie traktuje jako zazdrośnie strzeżone-
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go skarbu swojej równości 
z Bogiem (por.  Flp  2, 6), ale 
pochyla się, pełen miłosier-
dzia, nad otchłanią ludzkie-
go cierpienia, aby wylać na 
nie oliwę pocieszenia i wino 
nadziei.

4) Rok Wiary, który przeży-
wamy, stanowi sprzyjającą 
okazję, aby wzmóc diakonię 
miłości w naszych wspól-
notach kościelnych, tak by 
każdy stał się miłosiernym 
samarytaninem dla drugie-
go, dla człowieka, który jest 
obok nas. W związku z tym 
chciałbym wspomnieć kil-
ka postaci, spośród niezli-
czonych w historii Kościoła, 
które pomagały osobom 
chorym doceniać wartość 
cierpienia na płaszczyźnie 
ludzkiej i duchowej, aby były przykładem i przyna-
glały innych. Św. Teresa od Dzieciątka Jezus i Świę-
tego Oblicza „dzięki głębokiej znajomości  scientia 
amoris” (Jan Paweł II, List apost. Novo millennio in-
eunte, 42), potrafiła przeżywać „w głębokim zjedno-
czeniu z męką Jezusa (…) chorobę, która po wielkich 
cierpieniach doprowadziła ją do śmierci” (Audiencja 
Generalna, 6 kwietnia 2011 r.). Sługa Boży Luigi No-
varese, o którym wielu zachowuje jeszcze dziś żywą 
pamięć, w swojej posłudze dostrzegał w sposób 
szczególny doniosłe znaczenie modlitwy za chorych 
i cierpiących – a także z nimi – z którymi często uda-
wał się do sanktuariów maryjnych, zwłaszcza do 
groty w Lourdes. Raoul Follereau, przynaglany miło-
ścią do bliźniego, poświęcił swoje życie opiece nad 
osobami dotkniętymi chorobą Hansena w najod-
leglejszych zakątkach kuli ziemskiej, inicjując m.in. 
Światowy Dzień Walki z Trądem. Bł. Teresa z Kalkuty 
rozpoczynała zawsze swój dzień od spotkania z Jezu-
sem w Eucharystii, a później wychodziła z różańcem 
w ręku na ulice, by spotkać Pana obecnego w  cier-
piących – w szczególności w tych „niechcianych, nie-
kochanych, nieleczonych”– i Mu służyć. Również św. 
Anna Schäffer z Mindelstetten potrafiła w sposób 
przykładny łączyć swoje cierpienia z cierpieniami 
Chrystusa: „łoże boleści stało się dla niej klasztorną 
celą, a cierpienie posługą misjonarską (…). Umacnia-
na przez codzienną Komunię św., stała się niestru-
dzoną orędowniczką w modlitwie i odblaskiem mi-
łości Boga dla wielu osób, szukających u  niej rady” 
(homilia podczas Mszy św. kanonizacyjnej, 21 paź-
dziernika 2012 r.). W Ewangelii wyróżnia się postać 
Najświętszej Maryi Panny, która idzie za cierpiącym 

Synem aż po najwyższą ofiarę na Golgocie. Nie tra-
ci Ona nigdy nadziei na zwycięstwo Boga nad złem, 
nad cierpieniem, nad śmiercią, i potrafi przyjąć 
w tym samym uścisku wiary i miłości Syna Bożego 
narodzonego w betlejemskiej grocie i  zmarłego na 
krzyżu. Jej niezachwiana ufność w Bożą moc zostaje 
opromieniona przez zmartwychwstanie Chrystusa, 
które daje cierpiącym nadzieję i nową pewność bli-
skości i pocieszenia Pana.

5) Na koniec pragnę skierować wyrazy szczerej 
wdzięczności i słowa zachęty do katolickich placó-
wek ochrony zdrowia i do samego społeczeństwa, 
do diecezji, do wspólnot chrześcijańskich, do rodzin 
zakonnych zaangażowanych w duszpasterstwo 
służby zdrowia, do stowarzyszeń pracowników służ-
by zdrowia i wolontariatu. Oby we wszystkich wzra-
stała świadomość, że „przyjmując z miłością i wiel-
kodusznie każde ludzkie życie, zwłaszcza wtedy, gdy 
jest ono wątłe lub chore, Kościół realizuje zasadni-
czy wymiar swego posłannictwa” (Jan Paweł II, po-
synodalna adhort. apost. Christifideles laici, 38).

Zawierzam ten XXI Światowy Dzień Chorego 
wstawiennictwu Najświętszej Maryi Panny Łaska-
wej, czczonej w Altötting, prosząc, aby zawsze to-
warzyszyła cierpiącej ludzkości w poszukiwaniu ulgi 
i niezłomnej nadziei, aby pomagała wszystkim oso-
bom angażującym się w apostolat miłosierdzia sta-
wać się miłosiernymi samarytanami dla swych braci 
i sióstr doświadczonych przez chorobę i cierpienie, 
i z serca udzielam Apostolskiego Błogosławieństwa.

Watykan, 2 stycznia 2013 r.
BENEDICTUS PP XVI  
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Życiorys 
kard. Józefa Glempa 

skiej. Po powrocie z Rzymu pełnił funkcję notariusza 
w Kurii Metropolitalnej w Gnieźnie i w Trybunale Pry-
masowskim oraz był sekretarzem w Prymasowskim 
Wyższym Seminarium Duchownym, gdzie prowadził 
wykłady z prawa kanonicznego. Z dniem 1 grudnia 
1967 roku ks. dr Józef Glemp rozpoczął pracę w Se-
kretariacie Prymasa Polski w Warszawie jako osobisty 
sekretarz kard. Stefana Wyszyńskiego. Od roku 1972 
prowadził zajęcia na Wydziale Prawa Kanonicznego 
warszawskiej Akademii Teologii Katolickiej. W 1975 r. 
został sekretarzem Komisji Episkopatu ds. instytucji 
polskich w Rzymie i członkiem komisji ds. rewizji pra-
wa kanonicznego. 

4 marca 1979 r. Jan Paweł II mianował ks. prał. Jó-
zefa Glempa biskupem diecezji warmińskiej, sakrę 
biskupią ks. Glemp otrzymał 21 kwietnia tegoż roku 
z rąk kard. Stefana Wyszyńskiego. Po śmierci Prymasa 
Tysiąclecia, 7 lipca 1981 r. biskup Glemp został mia-
nowany arcybiskupem metropolitą warszawskim 
i  gnieźnieńskim. Rządy w obu archidiecezjach objął 
kanonicznie 9 lipca tegoż roku, a uroczyste ingresy 
odbył 13 września w Gnieźnie i jedenaście dni póź-
niej w Warszawie. Po reorganizacji struktur Kościoła 
w Polsce 25 marca 1992 kard. Glemp pozostał arcybi-
skupem metropolitą warszawskim, zachowując god-
ność Prymasa Polski jako kustosz relikwii św. Wojcie-
cha. Po osiągnięciu wieku emerytalnego w grudniu 
2004 r. papież Benedykt XVI przyjął 6 grudnia 2006 r. 
jego rezygnację z urzędu metropolity warszawskiego, 
zezwalając mu jednocześnie na zachowanie tytułu 
Prymasa Polski do chwili ukończenia 80. roku życia. 
Od 7 stycznia do 1 kwietnia 2007 r. kard. Glemp po-
zostawał, z nominacji papieskiej, administratorem 
apostolskim archidiecezji warszawskiej. 

W Episkopacie w latach 1981–2004 kard. Józef 
Glemp był przewodniczącym Rady Stałej (dawniej 
Rady Głównej) i Konferencji Episkopatu Polski. Był 
także przewodniczącym II Synodu Plenarnego w Pol-
sce, który obradował w latach 1991–99. 

23 stycznia 2013 roku o godz. 21.30 w szpitalu przy 
ul. Płockiej w Warszawie zmarł kard. Józef Glemp. 
2  lutego obchodziłby 30. rocznicę kardynalatu. Miał 
83 lata. 

Urodzony 18 grudnia 1929 r. w Inowrocławiu kard. 
Józef Glemp studiował najpierw filozofię w semi-
narium duchownym w Gnieźnie, później teologię 
w WSD w Poznaniu. Święcenia kapłańskie otrzymał 
25 maja 1956 r. w Gnieźnie z rąk biskupa poznań-
skiego Franciszka Jedwabskiego. W roku 1956 podjął 
pracę jako katecheta i wychowawca nieuleczalnie 
chorych dzieci w Mielżynie koło Witkowa, następnie 
zaś jako kapelan Sióstr Sacré-Coeur w Polskiej Wsi. 
W latach 1957–1958 był wikariuszem parafii po-
klasztornej pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi 
Panny w  Wągrowcu oraz pełnił obowiązki prefekta 
liceum pedagogicznego. W okresie od 1958 do 1964 r. 
ks. Glemp kształcił się w zakresie prawa kanonicznego 
i świeckiego na Papieskim Uniwersytecie Laterańskim 
w Rzymie oraz ukończył kilka innych kursów specjali-
stycznych, uzyskując m.in. tytuł adwokata Roty Rzym-
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Telegram kondolencyjny papieża 

Benedykta XVi po śmierci 
kard. Józefa Glempa

Watykan, 24 stycznia 2013 r.

Jego Eminencja 
Kard. Kazimierz NYCZ 

Arcybiskup Metropolita Warszawski 
Warszawa

Z żalem przyjąłem wiadomość o  śmierci Kardy-
nała Józefa Glempa, emerytowanego Arcybiskupa 
Gnieźnieńskiego i  Warszawskiego, Prymasa Polski. 
Jednoczę się z Tobą, Drogi Bracie, z duchowieństwem 
i wiernymi Kościoła w Polsce w modlitwie dziękczy-
nienia za życie i pasterski trud tego zasłużonego Sługi 
Ewangelii.

Caritati in iustitia – Dla miłości przez sprawiedli-
wość – to biskupie zawołanie towarzyszyło mu przez 
całe życie i wyznaczało sposób myślenia, wartościo-
wania, dokonywania wyborów, podejmowania de-
cyzji i  kierunki duszpasterskiego działania. Był spra-
wiedliwym, w duchu swego patrona św. Józefa i tych, 
którzy w  biblijnej tradycji potrafili wsłuchiwać się 
w  głos Bożego wezwania kierowanego nie tylko do 
nich osobiście, ale przez nich także do społeczności, 
do których byli posłani. Taka sprawiedliwość, pełna 
pokornego oddania woli Bożej, była fundamentem 
jego głębokiej miłości do Boga i człowieka, która była 
światłem, natchnieniem i mocą w trudnej posłudze 
przewodzenia Kościołowi w  dobie znaczących prze-
mian społecznych i politycznych, jakie miały miejsce 
w Polsce i w Europie. Ta miłość Boga i Kościoła, tro-
ska o  życie i  godność każdego człowieka sprawia-
ły, że był apostołem jedności, a  nie rozłamu, zgody, 
a nie konfrontacji, wspólnego budowania pomyślnej 
przyszłości w oparciu o przeszłe, podniosłe i bolesne 

doświadczenia Kościoła i  Narodu. Kontynuując dzie-
ło Kardynała Stefana Wyszyńskiego, w stałej łączno-
ści i  duchowej więzi z  Papieżem Janem Pawłem II, 
z wielką rozwagą podchodził do rozwiązywania wielu 
spraw i problemów w życiu politycznym, społecznym 
i religijnym Polaków. Ufając Bożej Opatrzności, patrzył 
z optymizmem w nowe tysiąclecie, w które dane mu 
było wprowadzać wspólnotę wierzących w  Polsce. 
W ostatnim etapie życia był doświadczony cier-
pieniem, które znosił z  pogodą ducha. Również 
w  tym doświadczeniu pozostał świadkiem zawie-
rzenia dobroci i  miłości wszechmogącego Boga. 
Osobiście bardzo ceniłem jego szczerą dobroć, prosto-
tę, otwartość i  serdeczne oddanie sprawie Kościoła 
w Polsce i na świecie. Takim pozostanie w mojej pamię-
ci i modlitwie. Niech Pan przyjmie go do swojej chwały! 
Tobie, Czcigodny Bracie, polskim Kardynałom i Bisku-
pom, Rodzinie Zmarłego, Uczestnikom ceremonii po-
grzebowej i wszystkim Polakom z serca błogosławię: 
w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.

 
Benedykt XVI, Papież

Homilia Przewodniczącego 
konferencji Episkopatu Polski

abp. Józefa Michalika

czcigodni Bracia w biskupstwie 
i w chrystusowym kapłaństwie,
Szanowni Słuchacze,
Drodzy Bracia i Siostry,

J 17, 24–26

Kościół w Polsce i Ojczyzna żegna dziś Człowieka, który 
przez wiele lat był naszym przewodnikiem i nadzieją na-
szych oczekiwań. Jakże często czekaliśmy na Jego słowa, 
zwłaszcza wtedy gdy sami nie mieliśmy odwagi ich wypo-
wiedzieć, a byliśmy z nich zadowoleni, ilekroć stawał po 
„naszej”, a nie naszych przeciwników stronie. Jakże często 
stawialiśmy mu wymagania zamiast postawić je sobie.

Spróbujmy zatem dziś postawić sobie pytanie, o co tak 
naprawdę chodzi w posłudze Kościoła, kapłana, biskupa. 
O  co chodziło w całej posłudze śp. Księdza Kardynała Pry-
masa Józefa Glempa?

Odpowiedź znajdujemy w przeczytanej przed chwilą 
Ewangelii według św. Jana, która jest fragmentem modli-
twy Jezusa z Ostatniej Wieczerzy. Niezwykłej, testamental-
nej modlitwy, w której Jezus odkrywa przed uczniami głębię 
swego zatroskania i modli się za uczniów: „Proszę za tymi, 
których mi powierzyłeś […] Proszę za tymi, którzy uwierzą 
we Mnie dzięki ich nauczaniu […] aby była w nich ta miłość, 
jaką Mnie umiłowałeś, i abym Ja był w nich” (J 17, 9 nn).
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A zatem chodzi o niezwykłą sprawę wyboru dokonanego 
przez samego Boga, wyboru i zaufania wobec człowieka, bo 
Bóg naprawdę potrzebuje ludzi do zrealizowania swoich za-
miarów: „nie proszę, abyś ich zabrał ze świata, lecz abyś ich 
ustrzegł przed złem…, aby w nich była ta miłość, jaką Mnie 
umiłowałeś”.

Ludzie lubią mówić i słuchać o miłości, czasem zbyt łatwo 
sprzedają to słowo. Są jednak dwie miłości: jedna doczesna, 
ludzka i druga wieczna, Boska. Obie są piękne, cenne. Istnie-
je jednak wielka między nimi różnica, którą ujawnia bolesne 
doświadczenie, zranienie czy zdrada. Wtedy ludzkie serce 
się zamyka, zaryglowuje. Jeśli w sercu jest miłość Boża, po 
zranieniu ono się otwiera na tego, kto rani. Pocałunek Juda-
sza zranił Jezusa, a On zareagował słowami: „Przyjacielu, po 
coś przyszedł” (Mt 26, 50). A kiedy przebijają Mu ręce, nogi 
i serce, cierpiący na krzyżu Jezus woła: „Ojcze odpuść im, bo 
nie wiedzą, co czynią” (Łk 23, 35). Każdy chrześcijanin uczyć 
się powinien tej miłości i tego myślenia od najważniejszego 
naszego Nauczyciela – Jezusa. Jednym z nas się udaje to le-
piej, innym gorzej, ale warto i trzeba zaczynać nieustannie 
na nowo, jeśli chcemy odnaleźć Boga miłości i być przydat-
ni światu, bo tu, właśnie tu leży moc chrześcijańskiej wiary 
i wartość chrześcijańskiej obecności w świecie.

Śp. Kardynał Józef Glemp był przydatny Kościołowi i Oj-
czyźnie, był potrzebny kapłanom, ludowi i swojej diecezji, 
właśnie dlatego, że był autentycznym uczniem Chrystusa 
i synem Kościoła, któremu służył całym sercem.

83 lata temu urodził się w katolickiej rodzinie, z którą 
przez całe życie utrzymywał żywy kontakt. Po ukończeniu 
seminarium duchownego w Gnieźnie został wyświęcony 
na kapłana w 1956 roku, kiedy to uwięziony jego Arcybiskup 
przebywał w Komańczy. Po dwuletniej pracy duszpaster-
skiej podjął solidne studia prawnicze na Uniwersytetach 
Papieskich w Rzymie. Następnie przez wiele lat pracował 
u boku Wielkiego Prymasa Tysiąclecia, który go wyświęcił 

na biskupa, z przeznaczeniem do 
posługi na Warmii. Po dwuletniej 
bytności w Olsztynie miał w roku 
1981 wrócić do Warszawy, aby 
podjąć posługę Prymasa Polski 
i  Metropolity Gnieźnieńsko-War-
szawskiego.

Był człowiekiem głębokiej wie-
dzy i duchowej kultury, miał dosko-
nałą pamięć, jako pasjonat wiedzy 
historycznej, umiał czerpać z niej 
dystans do współczesności, a przy 
tym był człowiekiem bardzo po-
kornym. Nikomu nie narzucał swo-
ich poglądów i może dlatego wiele 
z jego bogactwa duchowego umy-
kało nawet bacznym obserwato-
rom. A przy tym Kardynał Glemp 
to człowiek niezwykle pracowity, 
ciekawy świata i bardzo dynamicz-

ny duszpastersko. Niestrudzenie odwiedzał parafie i diece-
zje w całej Polsce, chętnie też odpowiadał na zaproszenia 
rodaków i przyjaciół poza granicami Polski. Przez długie 
lata był opiekunem emigracji. Ceniony był także przez braci 
chrześcijan z innych Kościołów. Nie bał się także przyjaźni 
z ludźmi o innych poglądach, którzy cenili w nim prawość 
charakteru i godność pełnionej misji.

Miał dobre rozeznanie ludzi i ich charakterów chociaż nie 
zawsze ujawniał to publicznie i z szacunku do człowieka 
niekiedy przedłużał oczekiwanie na jego przemianę. O wiel-
kości wewnętrznej śp. Kardynała Prymasa świadczy i to, że 
kierując się dobrem Kościoła i sprawy, starał się nie wyklu-
czać ludzi o innych niż jego poglądach. Umiał słuchać na-
wet przeciwstawnych opinii, chociaż decyzje podejmował 
samodzielnie, nieraz je zmieniał.

Charakteryzując posługę zmarłego Księdza Prymasa, 
można powiedzieć, że był realizatorem nauczania II Sobo-
ru Watykańskiego, wytyczonego w Konstytucji „Gaudium 
et spes": „Radość i nadzieja, smutek i lęk ludzi w naszych 
czasach, szczególnie ubogich i wszelkich uciśnionych” (n.1) 
był również radością i nadzieją, smutkiem i lękiem jego jako 
ucznia Chrystusa. Otwarty na nowe formy duszpasterskie 
przyjmował do swojej Archidiecezji nowe zakony i grupy 
apostolskie, wśród których jest Droga Neokatechumenalna 
i jedyne w Polsce Seminarium Redemptoris Mater.

Słowa: „Caritati in iustitia” (przez sprawiedliwość ku mi-
łości) uczynił hasłem i programem swego posługiwania, 
a na początku lat 80. ubiegłego wieku, w latach zrywu „Soli-
darności” i stanu wojennego Polacy wykazywali szczególną 
wrażliwość na sprawiedliwość i miłość.

Burzliwe wydarzenia roku 1980 i 1981 ujawniały nowe 
siły w narodzie i wyzwalały oczekiwania wobec Kościoła, 
które nie zawsze mogły być wypełnione. Kościół bowiem po 
II wojnie światowej stał się ponownie jedynym depozyta-
riuszem polskiej tożsamości duchowej, odrębności kultural-
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nej i niezależności narodowej. Prawdą jest, że zarówno na 
Jasnej Górze – jak mówił bł. Jan Paweł II – jak i w kościo-
łach całej Ojczyzny Polacy zawsze byli wolni, co wyzwalało 
nadzieje zbyt optymistyczne niekiedy na natychmiastową, 
uzyskaną z pomocą Kościoła przemianę, którą mądrość pa-
sterska i poczucie odpowiedzialności za Kościół i naród ka-
zała miarkować. Tę niepopularną, ale dalekowzroczną misję 
podjął u progu swej posługi nowy Prymas Polski. W  1981 
roku utrzymywał kontakty z przedstawicielami rządu i straj-
kującymi robotnikami. Zdawał sobie sprawę z napiętej sytu-
acji. Jeszcze 12 grudnia napisał list do Komisji Krajowej, ape-
lując o podjęcie dialogu, zaś 13 grudnia, w dniu ogłoszenia 
stanu wojennego, wygłosił dwa kazania: rano, do młodzieży 
akademickiej zgromadzonej na Jasnej Górze, gdzie mówił: 
„Stan wojenny wymaga szczególnej mądrości, szczególne-
go pokoju i rozwagi serc, bo tylko w czystości serc następuje 
jasność umysłu, rozeznanie drogi moralnej i rozeznanie pro-
gramu działania na przeszłość… I dlatego młodzież, która 
jest wrażliwa na siłę ducha, ta młodzież, która ukazała do-
tychczas swoją dojrzałość i swoje wyczulenie na to, co jest 
«prawdą», co jest «sprawiedliwością» winna przestać się 
bać”– a więc wczuwał się w uczucia tej młodzieży.

A wieczorem tego samego dnia, w kościele Matki Bożej 
Łaskawej na Starym Mieście w Warszawie, analizując sytu-
ację, stwierdził, że „władza w stanie wojennym nie jest wła-
dzą dialogu, zaś wielu ludzi zostaje dotkniętych w swych 
aspiracjach, dążeniach, odepchniętych z bolesnym poczu-
ciem krzywdy i wtedy, nie licząc się z proporcją sił, chce 
sprzeciwić się zaistniałej sytuacji… Kościół boleśnie przyjął… 
wejście na drogę przemocy, jaką jest stan wojenny… dziś 
sprawa najważniejsza to ratowanie życia i obrona przed 
rozlewem krwi. W tej obronie Kościół będzie bezwzględny… 
Nie ma większej wartości nad życie ludzkie. Dlatego będę 
wzywał do rozsądku, nawet za cenę narażenia się na znie-
wagi i będę prosił nawet gdybym miał boso iść i na kolanach 
błagać: nie podejmujcie walki – Polak przeciwko Polakowi. 
Nie oddajcie waszych głów, Bracia Robotnicy i Pracownicy 
wielkich zakładów, bo … każda głowa i każda para rąk bez-
cenne będą dla odbudowania tej Polski, jaka będzie i jaka 
być musi po zakończeniu stanu wojennego”.

Za słowami Prymasa poszedł trud odwiedzin w obozach 
internowanych i pomocy ich rodzinom przez powoływane 
Komitety Prymasowskie i Biskupie, poszły wysiłki negocja-
cyjne w Polsce i w świecie, które po wielu latach i trudach 
doprowadziły do zmiany sytuacji, ale w międzyczasie były 
nowe ofiary i tragedie, były zabójstwa bł. księdza Jerzego 
Popiełuszki, księdza Zycha, księdza Suchowolca, Niedzielaka 
i innych księży mordowanych przez tak zwanych „niezna-
nych sprawców” albo zabijanych w nieszczęśliwych wypad-
kach niewygodnych ludzi uczciwie szukających odnowy i re-
form. Naród pamięta i Kościół pamięta, boleje i przestrzega, 
że za każdy czyn i za każde słowo, za słowo nienawiści płaci 
się zawsze wysoką cenę rozkładu moralnego, który w konse-
kwencji zwraca się przeciwko nam wszystkim.

Ksiądz Prymas był sprawdzonym nauczycielem naro-

du, człowiekiem pokoju i przebaczenia, który nie wytaczał 
procesów, ani nie wypominał latami wyrządzanych mu 
krzywd moralnych i miotanych oszczerstw, nie obnosił się 
też ze swymi sukcesami czy odniesionymi ranami, był wiel-
ki, ponieważ był Sługą Wielkiego Pana – Chrystusa ukrzy-
żowanego i zmartwychwstałego. Szczególne świadectwo 
wrażliwości na sprawiedliwość dał zmarły Kardynał u kresu 
swej posługi Arcybiskupa Warszawskiego, kiedy wygłosił 
wymowne kazanie na niedoszłym ingresie swego bezpo-
średniego następcy. Protestował wtedy, mówiąc, że „dzi-
siaj dokonał się sąd nad Arcybiskupem Wielgusem. Cóż to 
za sąd?… My nie chcemy takich sądów. Bez świadków, bez 
obrony…” Dochodząc prawdy i sprawiedliwości, nie wolno 
bowiem krzywdzić człowieka.

 Drodzy Bracia i Siostry.

 Przed chwilą wysłuchaliśmy testamentalnej modlitwy 
Pana Jezusa, w której mówił o miłości Boga do nas, o twór-
czej roli miłości na drodze wiary. Miłość to wielki testament 
Chrystusa. Ale warto dziś może zapytać o testament ostat-
niego Prymasa Warszawy. Wypowiedział go właśnie tam-
tego 13 grudnia 1981 r.: „będę wzywał i będę prosił, na ko-
lanach będę błagał: nie podejmujcie walki Polak przeciwko 
Polakowi” – a zatem i dzisiaj, jakże aktualne jest Jego prze-
słanie: podejmijcie dialog, postawcie interes biednych lu-
dzi i dobro Polski ponad interes grupy czy partii, uszanujcie 
przeciwników ideowych, oni także mają prawo do własnych 
przekonań, przestańcie znieważać krzyże i kościoły, przestań-
cie szukać pustej popularności przez deptanie prawdy i lek-
ceważenie moralności w życiu społecznym i publicznym.

Kolejne wołanie klęczącego Prymasa to wołanie o pomoc 
rodzinie, o wychowanie naszych dzieci i młodzieży w sza-
cunku do ojczystej historii, to wołanie o szacunek do Bożego 
prawa, które broni starca i poczęte życie. I jak zauważamy 
ostatnio, tego rodzaju nawoływania nie zawsze idą na mar-
ne, ludzie powoli dojrzewają do odwagi w przeciwstawia-
niu się złu i bronią wartości moralnych.

Księże Prymasie, ostatnią miłością Twego pracowitego 
życia była świątynia Opatrzności Bożej w naszej stolicy. Dziś 
stoisz już przed Bożym obliczem i wypraszaj nam mądrość 
serca, abyśmy i w naszych czasach umieli zaufać Bogu, do-
strzec działanie Opatrzności w dzisiejszych trudach i zma-
ganiach, w przeciwnościach i wyzwaniach.

Przed laty, kiedy przyszedł moment oddzielenia Archidie-
cezji Gnieźnieńskiej od stolicy, wybrałeś Warszawę. Tu, z tym 
ludem Stolicy chciałeś pozostać do końca. Warszawa pa-
mięta i widzimy, że umie płacić wdzięcznością za wierność 
jej misji. I Kościół, biskupi,  kapłani, my wszyscy pamiętamy 
lata Twojej ofiarnej służby i dlatego dziś pokorną obecno-
ścią i szczerą modlitwą polecamy Cię Bożej miłości, poleca-
my Cię Bogu sprawiedliwemu, którego imieniem własnym 
jest Miłość. Głosiłeś ją swym życiem, doświadczaj jej teraz 
i przez całą wieczność.

 Amen.
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BP MErinG o karD. 
JóZEfiE GlEMPiE: 

oSTaTni Taki PryMaS

Śmierć człowieka zawsze przywołuje wspomnienia, 
próbujemy dokonać podsumowań ludzkiego życia, 
tego, co było największe i najpiękniejsze w życiu ludz-
kim, tego, co po nim zostanie. 

Po mocarnej postaci Stefana Kardynała Wyszyńskiego 
wydawało się, że Jego sekretarz nie osiągnie oczekiwanego 
poziomu. A czasy wypadło mu przeżywać równie trudne, jak 
Wielkiemu Poprzednikowi. Rozpoczął przecież swoją posłu-
gę, kiedy umęczeni zarozumialstwem, pychą i butą komuni-
stycznej władzy rodacy obudzili się z kolejną nadzieją. Nowy 
Papież wlewał ją do serc Polaków, każąc raz jeszcze „uświa-
domić sobie całe to wielkie dziedzictwo”, któremu na imię 
Polska. Nowy Prymas nie mógł zawieść nadziei milionów; 
chciał sprostać poziomom wyznaczonym przez Jana Pawła II.

Sprawdziło się to bardzo dramatycznie w okresie stanu 
wojennego, kiedy Ksiądz Kardynał Glemp zobowiązał się 
błagać i klękać, byle nie dopuścić do przelewu polskiej krwi. 
Wydarzenia końcówki 1981 roku udowodniły, że młody 
Prymas szukał dobra Narodu, najlepszego wyjścia z trud-
nej sytuacji, nie wahając się siebie samego złożyć jako 
zakładnika narodowej sprawy, równocześnie umiejąc za-
chować godność i nie zawierając chorobliwych kompro-
misów z władzą. Otwarty na rozmowę nie miał wątpli-
wości, jakie są imponderabilia, których mu naruszyć nie 
wypada. Włączył cały Kościół w Polsce, wszystkie zakony 
i zgromadzenia w niesienie pomocy materialnej i ducho-
wej uwięzionym w czasie Stanu Wojennego. Nigdy nie 
ukrywał, jak głęboko nie zgadza się ze złem, które ten czas 
przyniósł Ojczyźnie. Każde Polskie życie traktował jako 
wartość bezcenną: próbował znaleźć godziwe wyjście dla 
błogosławionego Jerzego Popiełuszki. Doprawdy, Bóg nie 
poskąpił Księdzu Prymasowi bardzo trudnych sytuacji. 

W tym wszystkim ogromną pomocą i siłą była dla Księ-
dza Kardynała Glempa obecność w Rzymie Ojca Świętego 
Jana Pawła II. To tam szukał wskazówek pomocy w inspiracji 
i nigdy się w tych rachubach nie przeliczył. Dlatego jako Pry-
mas Polski tak bardzo zabiegał o częste wizyty Jana Pawła 
II w rodzinnym kraju. Wiedział, że Polacy potrzebują jasnej, 
zdecydowanej, nazywającej rzeczywistość po imieniu nauki 
Ojca Świętego. Może historia dopiero to oceni, może taki, 
a nie inny przebieg lat 80. w Polsce, to, że nie przyniosły one 
jeszcze więcej krzywdy, poniewierki i zła, było również zasłu-
gą Księdza Kardynała Józefa Glempa. Wielokrotnie atako-
wany przez niechętne Kościołowi liberalno-komunistyczne 
ośrodki medialne, trwał mężnie na swoim stanowisku jako 
prawdziwy Ojciec Narodu.

Niemałą i bolesną niespodzianką stały się kilkanaście lat 
później kolejne zakusy na duchowieństwo, Episkopat, Ko-
ściół. Ze zdumieniem dostrzegał, że inspirują je często te 
same ośrodki, ci sami ludzie, te same nazwiska, które dobrze 
znał z komunistycznych czasów.

Bolesną traumą stała się dla Księdza Kardynała sprawa 
tzw. lustracji. Z dzisiejszej perspektywy wiemy, że żadna 
grupa „zawodowa” w Polsce nie miała ochoty naślado-
wać Episkopatu w ochoczym lustrowaniu samego siebie. 
Te dobre intencje Księży Biskupów nie zostały ani docenio-
ne, ani sprawiedliwie i obiektywnie przedstawione. Stały 
się bowiem niecnym pretekstem do uderzenia w  Epi-
skopat i sprawienia wrażenia, że to właśnie w tej grupie 
społecznej nasiąknięcie kolaborantami było największe. 
Trzeba dużo złej woli, żeby tak myśleć, ale tego akurat 
rozmaitym ośrodkom nie zabrakło. Najtrudniejsza w  tym 
kontekście była sprawa Arcybiskupa Stanisława Wielgusa, 
który wyznaczony był na bezpośredniego następcę Księdza 
Kardynała Glempa jako Arcybiskup Warszawy.

Wiele wydarzeń, które towarzyszyły tej bolesnej hi-
storii, nie są nam znane. W dzień jednak niedoszłego 
ingresu Ksiądz Józef Kardynał Glemp wygłosił jedno 
ze swoich najświetniejszych przemówień; było ono 
zupełnie spontaniczne i tym cenniejszy stanowi za-
pis bieżącej historii. To właśnie wtedy Ksiądz Kardynał 
ukazał się po raz drugi jako prawdziwy Ojciec Narodu. 

Gdyby pokusić się o jakieś wspomnienia z Konferen-
cji Episkopatu Polski, po zaprzestaniu pełnienia prze-
zeń funkcji przewodniczącego Konferencji, musiałbym 
powiedzieć, że chyba Księdzu Kardynałowi nie było 
łatwo, całe dziesięciolecia był „numerem pierwszym” 
w Episkopacie, ale chętnie uczestniczył w jego pracach, 
a Jego głos brzmiał umiarem, zdecydowaniem i troską 
o dwie rzeczywistości: Kościół i Polskę. 

Żegnamy niewątpliwie Wielkiego Człowieka, Wielkiego 
Polaka i Wielkiego Syna Kościoła. Niełatwo będzie Go za-
stąpić, a docenią go w pełni pewnie dopiero kolejne poko-
lenia. Dziękujemy Ci, Księże Prymasie, za Twoją nieudawa-
ną miłość do Kościoła, Narodu i Kraju.

+ Wiesław Mering
BISKUP WŁOCŁAWSKI
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Prymas Polski 
o świętej pamięci 

kardynale Józefie Glempie

„Żegnamy dziś człowieka, który całe swoje życie 
poświęcił dla dobra Kościoła, który jest w Polsce. Był 
żarliwym kapłanem, gorliwym biskupem i roztropnym 
Prymasem Polski. Przez posługę słowa i sakramentów 
niestrudzenie przybliżał wiernym Chrystusa” – powie-
dział Prymas Polski abp Józef Kowalczyk o zmarłym 23 
stycznia Prymasie Seniorze kard. Józefie Glempie. Pu-
blikujemy wspomnienie Prymasa Polski. 

Ze szczerym bólem przyjąłem wiadomość o śmierci 
Księdza Kardynała Józefa Glempa, Prymasa Polski Se-
niora. Mój smutek jest tym większy, iż z Księdzem Kar-
dynałem łączyły mnie wieloletnie więzi koleżeńskie 
i przyjacielskie. Moja współpraca z Księdzem Pryma-
sem Glempem, gdy pełniłem posługę Nuncjusza Apo-
stolskiego w Polsce, układała się jak najlepiej. Wspól-
nie, wykorzystując dary i łaski, jakie otrzymaliśmy od 
Opatrzności Bożej, staraliśmy się jak najgorliwiej pra-
cować dla dobra Kościoła, który jest w Polsce.

Wielu z nas pamięta dzień 7 lipca 1981 r., kiedy to Oj-
ciec Święty Jan Paweł II ogłosił w Watykanie biskupa Józefa 
Glempa, dotychczasowego ordynariusza warmińskiego, na-
stępcą zmarłego kardynała Stefana Wyszyńskiego na stoli-
cach arcybiskupich i metropolitalnych w Gnieźnie i w War-
szawie oraz kolejnym Prymasem Polski. Arcybiskup Józef 
Glemp został 56. Prymasem Polski i 70. arcybiskupem me-
tropolitą gnieźnieńskim oraz 14. rządcą archidiecezji war-
szawskiej, w tym dwunastym jej arcybiskupem metropolitą.

Prymas Józef Glemp z zaufaniem i nadzieją podej-
mował wyznaczone tradycją oraz wymogami prawa 
kanonicznego zadania kościelne w specyficznej i jakże 
zmieniającej się wówczas rzeczywistości polskiej, któ-
rej dalsze koleje były trudne do przewidzenia.

Nowy Prymas Polski od początku swego urzędowa-
nia był człowiekiem niezwykle otwartym na wszelkie 
budzące się dobro, sprawiedliwość i wzajemną miłość, 
które miały ostatecznie stanowić autentyczne, moral-
ne podłoże odrodzenia narodu i państwa. Rozumiał, że 
Kościół w Polsce jest zawsze związany z narodem i jest 
mu do końca oddany; jest z nim w każdej sytuacji i jest 
gotowy nieść mu pomoc w ramach swojej zbawczej 
misji. Prymas miał jednak świadomość, że Kościół ni-
gdy nie może zastępować władz państwowych, poli-
tycznych czy administracyjnych.

  Niezwykle trudną próbą dla nowego Prymasa był 
dzień 13 grudnia 1981 r. – tj. ogłoszenie stanu wojen-
nego. Prymas Glemp okazał się wówczas człowiekiem 
pełnym wiary i nadziei. Ufał, że dobro, sprawiedliwość 
i wzajemne zrozumienie ostatecznie zwyciężą. Dlatego 
podejmował on w trudnych dniach stanu wojennego 
i  w latach 80. tyle zabiegów o wzajemne porozumie-
nie, przebaczenie oraz jedność, które są podstawowy-
mi wymogami wzajemnego współżycia.

2 lutego 1983 r., na publicznym konsystorzu w Waty-
kanie, arcybiskup Józef Glemp otrzymał godność kardy-
nała prezbitera Świętego Rzymskiego Kościoła tytułu 
Najświętszej Maryi Panny na Zatybrzu  – był to kościół 
tytularny jego poprzednika kardynała Stefana Wyszyń-
skiego. Prymas Glemp wszedł zatem w szczególne 
grono najbliższych współpracowników papieża, został 
członkiem Kongregacji Kościołów Wschodnich, Papie-
skiej Rady do spraw Kultury, Papieskiej Rady „Iustitia et 
Pax” i Najwyższego Trybunału Sygnatury Apostolskiej, 

a także honorowym członkiem Papieskiej Międzynaro-
dowej Akademii Maryjnej. Jako przewodniczący Kon-
ferencji Episkopatu Polski należał do Rady Konferencji 
Biskupów Europy (CCEE). Pełnił także godność hono-
rowego przewodniczącego międzynarodowych spo-
tkań „Ludzie i Religie”, organizowanych przez rzymską 
Wspólnotę Sant`Egidio.

Jako przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski 
wziął on udział w kilku zwyczajnych i nadzwyczajnych 
Synodach Biskupów w Rzymie. Szczególnie cenna była 
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jego inicjatywa opracowania nowej edycji Katechizmu 
Kościoła Katolickiego, którego ostatnie wydanie zwią-
zane było z Soborem Trydenckim.

Ważną inicjatywą kardynała Józefa Glempa był II 
Polski Synod Plenarny odbyty w latach 1991–1999. 
Był jego przewodniczącym i koordynował prowadzone 
prace dyskusyjne, badawcze i programowe. Episkopat 
Polski pod przewodnictwem kardynała Glempa opra-
cował program duszpasterski na okres dziesięciolecia 
przed Wielkim Jubileuszem Roku 2000.

Prymas Glemp przewodniczył również uroczysto-
ściom religijno-patriotycznym w kraju i za granicą. Jako 
duchowy opiekun polskiej emigracji odwiedzał środo-
wiska polonijne w różnych krajach świata. Wspomagał 
także polskie wspólnoty żyjące za wschodnią granicą 
naszej Ojczyzny oraz starał się nawiązywać poprawne 
kontakty i dialog z Kościołem prawosławnym na tam-
tych terytoriach.

Przygotowywał wizyty i był koordynatorem progra-
mów pielgrzymek apostolskich Jana Pawła II do Polski 
(1983, 1987, 1991, 1995, 1997, 1999 i 2002). Towarzy-
szył także papieżowi podczas kilkunastu pielgrzymek 
zagranicznych. Był organizatorem i witał w Polsce Be-
nedykta XVI podczas jego pielgrzymki w 2006 roku.

Przypominając o niezrealizowanym postanowie-
niu twórców Konstytucji 3 maja, zainicjował budowę 
świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie jako wotum 
narodu polskiego za dar odzyskanej wolności.

Obok swej szerokiej działalności w wymiarach na-
rodowych i państwowych oraz społecznych, prowa-
dził, jak każdy biskup, zwyczajne prace duszpasterskie 
i religijne, okazując się niebywałą gorliwością i praco-
witością.

Po reorganizacji struktur administracyjnych Kościoła 
w Polsce, 25 marca 1992 roku, na mocy bulli Jana Paw-
ła II Totus Tuus Poloniae Populus przestała istnieć unia 
personalna między Gnieznem i Warszawą. Kardynał 
Glemp pozostał arcybiskupem metropolitą warszaw-
skim, zachowując godność Prymasa Polski, jako kustosz 
relikwii św. Wojciecha w Gnieźnie. Nadal, nieprzerwa-
nie od 1981 roku, pełnił funkcję przewodniczącego 
Konferencji Episkopatu Polski i Rady Stałej (dawniej 
Rady Głównej) KEP.

18 marca 2004 r. nastąpiła zasadnicza zmiana roli 
prymasa w Polsce. Tego dnia kardynał Józef Glemp 
przestał być przewodniczącym Konferencji Episkopatu 
Polski. Dobiegła bowiem końca jego druga – po zmia-
nie przepisów – kadencja. Wraz z Księdzem Prymasem 
Glempem, jako przewodniczącym KEP, skończył się też 
okres wielkich Prymasów Polski, którzy byli równocze-
śnie przewodniczącymi Konferencji Episkopatu Polski. 
II Sobór Watykański kształtuje dzieje Kościoła w duchu 
wspólnoty i kolegialności. Także w naszej Ojczyźnie ca-
łością prac Konferencji Episkopatu kieruje jej przewod-
niczący z wyboru, a prymasostwo, choć nadal bardzo 

ważne, stanowi funkcję tylko honorową i nie wiąże się 
ze sprawowaniem władzy w Kościele.

Prymas Józef Glemp kontynuował jednak swoją ak-
tywność publiczną, która nadal była bardzo różnorod-
na i bogata w treści ewangeliczne. Zgodnie z Kodeksem 
Prawa Kanonicznego, dnia 6 grudnia 2006 r. Benedykt 
XVI przyjął rezygnację kardynała Glempa z urzędu me-
tropolity warszawskiego. Papież pozwolił mu jedno-
cześnie na zachowanie tytułu Prymasa Polski do chwili 
ukończenia 80 roku życia, czyli do 18 grudnia 2009 r. 
Na faktyczną emeryturę kardynał Glemp przeszedł 
1 kwietnia 2007 roku, kiedy to odbyło się kanoniczne 
przejęcie archidiecezji warszawskiej przez arcybiskupa 
Kazimierza Nycza.

26 listopada 2009 r. na zebraniu plenarnym Konfe-
rencji Episkopatu Polski na Jasnej Górze dziękowali-
śmy kardynałowi Józefowi Glempowi za jego posłu-
gę prymasowską, za przewodnictwo i twórczy udział 
w pracach episkopatu oraz za przykład jego gorliwości 
i pracowitości.

Przy tej okazji należy również przypomnieć, że kar-
dynał Glemp był doktorem honoris causa wielu wyż-
szych uczelni. Otrzymał także liczne nagrody i odzna-
czenia. 21 grudnia 2009 r. w Warszawie Prymas Senior 
Glemp został uhonorowany przez Prezydenta RP Lecha 
Kaczyńskiego najwyższym odznaczeniem – Orderem 
Orła Białego.

Żegnamy dziś człowieka, który całe swoje życie po-
święcił dla dobra Kościoła, który jest w Polsce. Był żar-
liwym kapłanem, gorliwym biskupem i roztropnym 
Prymasem Polski. Przez posługę słowa i sakramentów 
niestrudzenie przybliżał wiernym Chrystusa. Modlę się 
dziś, by Pan Czasu i Wieczności przyjął swego wierne-
go sługę do wiecznych przybytków i obdarzył go pełnią 
swej miłości i pokoju.

Źródło: http://www.archidiecezja.pl/aktualnosci/
abp_kowalczyk_o_sp_kard_glempie.html
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kościół i śWiaT

ojciec święty wspomniał 
zmarłego Prymasa Seniora

27 stycznia podczas niedzielnego rozważania 
przed modlitwą „Anioł Pański” Ojciec Święty Bene-
dykt XVI zwrócił się do naszego narodu: „Pozdra-
wiam Polaków. Dziś jednoczę się z Kościołem w Pol-
sce w modlitwie dziękczynienia za życie i posługę 
zmarłego Kardynała Prymasa Józefa Glempa. Niech 
Pan wynagrodzi jego pasterski trud w swojej chwale! 
Wszystkim z serca błogosławię”.  Główne rozważa-
nie przed modlitwą „Anioł Pański” poświęcił niedzieli 
i chrześcijańskiemu sensowi czasu. 

„Czym jest dla nas niedziela – dzień Pański? Jest 
to dzień odpoczynku, dzień dla rodziny, ale nade 
wszystko dzień dla Niego”. Papież nawiązał do nie-
dzielnych czytań mszalnych, gdzie mowa jest wła-
śnie o świętowaniu w świetle Słowa Bożego. Zwrócił 
przy tym uwagę na słowo „dzisiaj”, które św. Łukasz 
wkłada w usta Jezusa wyjaśniającego w synagodze 
w Nazarecie sens mesjańskiego proroctwa Izajasza. 
Ewangelista podkreśla w ten sposób wyjątkowość 
momentu, w którym ludzkie dzieje osiągnęły swą 
pełnię, spotykając Zbawiciela. 

„Drodzy przyjaciele, ten fragment mówi o owym 
«dzisiaj» także do nas – mówił Papież. – Przede 
wszystkim przypomina nam o sposobie przeżywa-
nia niedzieli: dnia dla odpoczynku i rodziny, a wcze-
śniej jeszcze dnia, który należy poświęcić Panu po-
przez udział w Eucharystii, gdzie karmimy się Ciałem 
i Krwią Chrystusa oraz Jego Słowem życia. W drugiej 
kolejności, w naszych czasach chaosu 
i roztargnienia, Ewangelia ta wzywa 
nas do refleksji nad naszą zdolnością 
słuchania. Zanim zaczniemy mówić 
o Bogu i z Bogiem, należy Go posłu-
chać, a liturgia Kościoła jest «szkołą» 
tego słuchania Pana, który do nas 
mówi. I wreszcie, Ewangelia dzisiej-
szej niedzieli mówi nam, że każda 
chwila może stać się owym «dzisiaj», 
sposobnym czasem naszego nawró-
cenia. Każdy dzień może być zbawien-
nym «dziś», ponieważ zbawienie jest 
historią, która trwa dla Kościoła i dla 
każdego ucznia Chrystusa. Taki jest 
sens chrześcijańskiego carpe diem: 
łap dzień, w którym Bóg cię woła, by 
dać ci zbawienie!”

Pogrzeb kardynała 
Józefa Glempa

28 stycznia Polska pożegnała Prymasa Seniora kard. 
Józefa Glempa. W pogrzebowej liturgii, której w archika-
tedrze św. Jana przewodniczył kard. Stanisław Dziwisz, 
uczestniczyli przedstawiciele najwyższych władz pań-
stwowych, na czele z prezydentem Bronisławem Komo-
rowskim. Przed świątynią zebrały się tłumy wiernych, by 
pożegnać zmarłego. „Przyszedłem oddać mu cześć, pomo-
dlić się w jego intencji. Myślę, że był człowiekiem bardzo 
głębokiej wiary, człowiekiem, który akurat w tym czasie był 
nam potrzebny. Myślę, że był bardzo skromny, mądry i bar-
dzo pokorny” – mówili zgromadzeni przed archikatedrą.

W uroczystościach pogrzebowych wziął udział również Bi-
skup Włocławski Wiesław Mering. Homilię wygłosił Prymas 
Polski abp Józef Kowalczyk. Przypomniał on, że kard. Glemp 
musiał się zmierzyć ze złem stanu wojennego, przeprowa-
dzić Kościół przez niełatwe czasy transformacji ustrojowej. 
„Za cenę niezrozumienia i odrzucenia odważnie nazywał 
dobro dobrem, a zło złem. Przypominał w ten sposób swo-
im rodakom, czym jest prawdziwa wolność, jak należy z niej 
korzystać i jak należy jej bronić” – mówił abp Kowalczyk.

Na zakończenie Mszy kard. Kazimierz Nycz odczytał 
fragmenty testamentu kard. Glempa. Prymas Senior wy-
raził w nim podziękowanie Bogu „za łaskę wiary i skutki 
z niej płynące” oraz przeprosił „za słowa pochopnej krytyki, 
za zaniedbania i słabości”. „Na moją formację duchową, 
ośmielam się to mówić pokornie, mieli wpływ sługa Boży 
Prymas Stefan Wyszyński oraz kard. Karol Wojtyła, dziś bł. 
Jan Paweł II. Żywię do nich ludzką i nadprzyrodzoną cześć” 
– napisał w testamencie kard. Glemp.

Zmarłego pochowano w sarkofagu z czarnego granitu 
w podziemiach archikatedry warszawskiej.

R. Łączny, KAI



12

Z DZiEJóW Parafii 
ksiądz Piotr Tomaszewski

(1908‒1967)

Urodził się 10 listopada 
1908 r. we wsi Majków (dziś 
dzielnica Kalisza). W tym 
mieście uczył się w szkole 
podstawowej i średniej. 
W latach 1927‒1932 odbył 
studia filozoficzno-teolo-
giczne w Wyższym Semi-
narium Duchownym we 
Włocławku i 19 czerwca 
1932 r. przyjął święcenia 
kapłańskie. Jego pierw-
szą placówką był wikariat 
w  Służewie, gdzie dał się 
poznać jako wyróżniający 
się nauczyciel i wycho-

wawca. Po dwóch latach pracy, w 1934 r. mianowany 
został prefektem w Liceum Piusa X we Włocławku, 
a rok później wychowawcą i prefektem w Gimnazjum 
ks. Jana Długosza, a także przez rok (1935) był kape-
lanem więziennym. Chcąc poszerzyć i pogłębić swoją 
wiedzę rozpoczął w 1937 r. zaoczne studia na Uniwer-
sytecie we Lwowie. 

Po wybuchu II wojny światowej wraz z grupą gim-
nazjalistów 7 listopada przedostał się do Warszawy 
i znalazł schronienie w Domu Dziecka im. ks. Boduena, 
gdzie przez całą okupację współpracował z dyrektor 
Marią Wierzbicką. Przebywając w stolicy, podjął kon-
spiracyjne studia na Wydziale Filologii Uniwersytetu 
Poznańskiego. Był nauczycielem na tajnych komple-
tach. Związał się także z podziemnym ruchem oporu, 
sprawując funkcję kapelana Armii Krajowej. Ocalił ży-
cie wielu żydowskim dzieciom, wynosząc je z getta do 
domu Boduena i załatwiając fałszywe metryki chrztu. 
Opiekował się młodzieżą, zwłaszcza sierotami, poma-
gając im w różny sposób. Otoczył opieką materialną 
i duchową alumnów seminarium włocławskiego roz-
proszonych po całej Generalnej Guberni. Wielu z nich 
dzięki pomocy ks. Tomaszewskiego ukończyło studia 
i otrzymało święcenia.

Na początku 1945 r. ks. Tomaszewski powrócił do 
diecezji i objął obowiązki kapelana wojskowego naj-
pierw w Kaliszu, a później w Modlinie i pełnił je do 
1946 r. W tym samym roku biskup włocławski Karol Ra-
doński mianował go prefektem Niższego Seminarium 
Duchownego, a następnie powierzył mu obowiązki 
ojca duchownego (1946‒1952) i profesora przedmio-

tów katechetycznych i pedagogicznych (1946‒1966) 
w Wyższym Seminarium Duchownym. Później ks. To-
maszewski pełnił wiele różnych funkcji, był m.in.: pro-
motorem sprawiedliwości, delegatem biskupim ds. 
gimnazjum Długosza, członkiem Diecezjalnej Rady Ad-
ministracyjnej (1952‒1958).

Dnia 20 czerwca 1952 r. ks. Tomaszewski został pro-
boszczem parafii katedralnej (liczącej wówczas około 
14.700 wiernych) i był nim do 4 kwietnia 1956 r. Przez 
cztery lata dał się poznać jako gorliwy duszpasterz 
wszystkich, zarówno majętnych, jak i ubogich, sta-
rych i młodych, zdrowych i chorych. Szczególnie jed-
nak troszczył się o ubogich, chorych i potrzebujących 
jakiejkolwiek pomocy. Oddał wiele własnej krwi (był 
honorowym krwiodawcą), aby ratować ludzkie życie. 

W protokole wizytacji biskupiej w parafii z tego cza-
su podkreślono, że została zorganizowana katecheza 
dla dzieci i młodzieży (w trzech pomieszczeniach kate-
dry), była też katecheza dla przedszkolaków. W każdą 
niedzielę dla dzieci przedszkolnych sprawowano Eu-
charystię w sali przy ul. Gdańskiej. Dla mieszkańców 
Zawiśla odprawiano msze w domu prywatnym przy 
ul. Grodzkiej w każdą niedzielę i święta.

W 1959 r. został mianowany kierownikiem refera-
tu duszpasterstwa specjalnego przy Kurii Diecezjalnej 
Włocławskiej (organizował przede wszystkim duszpa-
sterstwo niewidomych i głuchoniemych). Pełnił także 
funkcję egzaminatora posynodalnego od 1960 r. oraz 
od 1964 r. diecezjalnego wizytatora żeńskich domów 
zakonnych. W latach 1959–1961 był dyrektorem Niż-
szego Seminarium Duchownego we Włocławku.

W uznaniu zasług otrzymał w 1949 r. godność ka-
nonika honorowego kolegiaty kaliskiej, a w 1964 r. ka-
pelana papieskiego.

Ks. Piotr Tomaszewski zmarł 17 stycznia 1967 r. 
w Warszawie po czteromiesięcznej chorobie raka 
płuc. Ceremonie pogrzebowe odbyły się 20 stycznia 
we włocławskiej bazylice katedralnej. Mszy żałobnej 
przewodniczył bp Kazimierz Majdański, a kazanie po-
grzebowe wygłosił ordynariusz włocławski bp Antoni 
Pawłowski. W pogrzebie uczestniczyło ok. 200 kapła-
nów oraz wielotysięczna rzesza włocławian. Ks. Piotr 
Tomaszewski został pochowany w kwaterze kapłań-
skiej na cmentarzu komunalnym przy al. Chopina we 
Włocławku. W katedrze włocławskiej jego nazwisko 
figuruje na tablicy proboszczów parafii katedralnej.

Na podstawie: Włocławski słownik biograficzny, 
t. 4, Włocławek 2006, s. 161‒163.

W posługiwaniu proboszczowskim wspierali ks. To-
maszewskiego wikariusze i prefekci: m.in. ks. Józef Świ-
niarski (cały czas), ks. Tadeusz Gutowski (1953‒1955), 
ks. Kazimierz Lipiński (1954-1955), ks. Leszek Piotrow-
ski  (1955‒1956), ks. Bolesław Czypicki (od 1955), 
ks. Kazimierz Chłopecki (od 1955).
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„kTóryś Za naS 
ciErPiał rany...”

13 lutego rozpocznie się okres Wielkiego Postu. 
W kontekście trwającego Roku Wiary warto przeżyć ten 
czas jako spotkanie z Chrystusem, który uczy nas wierzyć 
i ufać także w obliczu krzyża, cierpienia i śmierci. Nie-
zawodną pomoc na wielkopostnych drogach stanowią 
dla nas nabożeństwa pasyjne, przez które od wieków 
wierni jednoczą się z cierpiącym Jezusem. Przypomina-
my w skrócie ich historię  i charakterystykę, zachęcając 
wszystkich naszych drogich Czytelników do ochotnego 
czerpania ze skarbca modlitwy Kościoła – szczególnie 
w błogosławionym czasie nawrócenia i pokuty. 

GorZkiE ŻalE

„Gorzkie żale” to popularne w Polsce nabożeństwo pa-
syjne połączone z wystawieniem Najświętszego Sakramen-
tu. Po raz pierwszy nabożeństwo zostało uroczyście odpra-
wione w pierwszą niedzielę Wielkiego Postu – 13 marca 
1707 r. w kościele pw. Świętego Krzyża w Warszawie. 

Bardzo szybko nabożeństwo zyskało popularność w całej 
Polsce i otrzymało akceptację Stolicy Apostolskiej. Rozpo-
wszechnili je najpierw Księża Misjonarze, którzy wówczas 
prowadzili ponad 20 seminariów (podczas gdy na terenie 
naszego kraju w XVIII wieku były w sumie 33 seminaria). 
Stopniowo nabożeństwo przeniknęło niemal do wszystkich 
parafii, także dzięki swej pięknej melodii, zbliżonej do pieśni 
chorałowych. „Gorzkie żale” nawiązują treścią do tradycji 
pieśni pasyjnych, tzw. planktów (łac. „planctus” – narze-
kanie, lament, płacz). Ich tekst oparty jest na schemacie 
Jutrzni z modlitwy brewiarzowej. Treść nabożeństwa opiera 
się na ewangelicznym opisie męki, jednak bardzo widocz-
ny jest wpływ tekstów ze Starego Testamentu, takich jak 
Psalm 22 oraz Pieśń o Cierpiącym Słudze Jahwe z Księgi 
Proroka Izajasza. To na nich zwłaszcza opierają się bardzo 
plastyczne opisy przeżyć torturowanego Jezusa podczas bi-

czowania, upokorzeń, jakich doznawał od otaczających Go 
żołnierzy i tłumu, aż do ukrzyżowania. Od początku nabo-
żeństwo miało bardzo uroczystą oprawę liturgiczną. Odby-
wało się po nieszporach niedzielnych podczas wystawienia 
Najświętszego Sakramentu. Obok pieśni lamentacyjnych 
zawsze towarzyszyły mu kazania pasyjne. 

 Alicja Żuczkowska, „Niedziela”, 10/2007

DroGa krZyŻoWa

Nasi przodkowie już wiele stuleci temu starali się 
stworzyć taki rodzaj nabożeństwa, które pozwoliłoby 
im szczególnie głęboko przeżywać Mękę Zbawiciela. 
Tak powstała droga krzyżowa.

Mniej więcej 800‒900 lat temu na zachodzie Euro-
py, a nieco później u nas, pobożność chrześcijan zaczę-
ła się zmieniać. Dawniej więcej mówiono o potędze 
Boga, nawet jeśli przedstawiano Go na krzyżu, to nie 
cierpiącego, lecz triumfującego. Wynikało to z rywa-
lizacji chrześcijaństwa we wczesnym średniowieczu 
z kultami pogańskimi. Kapłani chcieli przekonać swoich 
nowych wiernych, że Bóg, w którego uwierzyli, jest po-
tężniejszy od bożków, w których wierzyli ich dziadowie. 
Potem dopiero ludzie zaczęli dostrzegać właściwy wymiar 
Ofiary Chrystusa. I zapragnęli Ją zrozumieć i przeżyć…

Wielkim przeżyciem dla Europejczyków okazało się 
poznanie miejsc Męki Pańskiej podczas wypraw krzy-
żowych. Dwa posługujące ludziom w miastach nowo 
utworzone zakony – franciszkanie i dominikanie, za-
częły wówczas organizować tzw. nabożeństwa upad-
ków Jezusa. Kiedy franciszkanie, w I połowie XIV wieku, 
przejęli opiekę nad sanktuariami jerozolimskimi, roz-
winął się kult „dróg”, czyli przejścia Chrystusa z preto-
rium Piłata, gdzie zapadł wyrok, na Golgotę, gdzie zo-
stał wykonany. Z połączenia tych dwóch nabożeństw 
powstały stacje drogi krzyżowej. Nazwę wprowadził 
w 1458 roku W. Wey. Odwiedzanie Ziemi Świętej przez 
wielu pielgrzymów sprawiało, że po powrocie do domu 
starali się o stworzenie namiastki Jerozolimy, by łatwiej 
odczuć to, co przeżywali w miejscu Męki Zbawiciela. 
Począwszy od XV wieku, w całej Europie wznoszono 
więc budowle przypominające jerozolimskie. Zespoły 
tych budowli zaczęto nazywać Kalwariami. Początko-
wo liczba stacji drogi krzyżowej pozostawała nie usta-
lona – było ich 7, 9, 12, 18 itd.; różnie lokowano też 
punkt wyjścia nabożeństwa (Wieczernik, Ogrójec, pa-
łac Piłata). W obecnej postaci droga krzyżowa została 
ukształtowana w XVIII wieku. W XVI wieku droga krzy-
żowa stała się w Polsce popularnym nabożeństwem. 
Pierwsza Kalwaria w naszym kraju zawdzięcza swoje 
powstanie wojewodzie krakowskiemu Mikołajowi Ze-
brzydowskiemu.

Źródło: www.liturgia.wiara.pl
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wieczorna na Placu Św. Piotra, której przewodniczył Ojciec 
Święty Benedykt XVI.

Witając przybyłą młodzież, Ojciec Święty przytoczył słowa 
Jana Pawła II, które wypowiedziane zostały podczas poprzed-
niego spotkania w Rzymie w 1987 r. „Papież czuje się głęboko 
zaangażowany wraz z wami w tę pielgrzymkę zaufania przez 
ziemię. Ja także jestem wezwany, by być pielgrzymem zaufa-
nia w imię Chrystusa”.

Ojciec Święty dodał, że „zawarte w temacie Europejskie-
go Spotkania wezwanie do oczyszczania źródeł zaufania do 
Boga wpisuje się w intencje Roku Wiary. Benedykt XVI swoje 
rozważanie wygłosił w kilku językach. W ostatniej części prze-
mówienia papież mówił po polsku. „Drodzy młodzi przyjacie-
le, Chrystus nie odciąga was od świata. On was posyła tam, 
gdzie przygasa światło, abyście je nieśli innym. Tak, jesteście 
powołani, abyście byli małymi kagankami dla tych, którzy 
was otaczają.”

Wyjazdy na Taizé są swego rodzaju lekcją, kiedy to młody 
człowiek może poznać, że chrześcijaństwo nie jest nudą, tu-
taj młodzi pozbywają się myślenia, że Kościół jest wyłącznie 
dla ludzi starszych. Wszystko, co tutaj się dzieje, może zafa-
scynować, zarówno modlitwa, jak i chrześcijaństwo.

dk. Adam Zieliński

świadectwa Europejskiego 
Spotkania Młodych w rzymie

Crystha (Filipiny)

„La nostra casa e la tua casa” – „nasz dom jest twoim do-
mem”, te słowa usłyszałyśmy od goszczącej nas rodziny, gdy 
do nich przybyłyśmy. Jestem obca na tym kontynencie, ale 
Rzym sprawił, że czuję się jak w domu. Spotkanie Europejskie 
pozwoliło nam wykroczyć poza różnice kulturowe, bariery 
językowe i niewygody, do których nie jesteśmy przyzwyczaje-
ni. Może się wydawać, że mieszkanie z Hiszpanką u włoskiej 
rodziny będzie trudne i skomplikowane, ale nie wtedy, gdy 
gospodarze mówią po włosku, hiszpańsku i angielsku ‒ na-
wet dzieci! Podczas naszej pielgrzymki ku głębszej relacji 
z Bogiem, w mieście, gdzie spotykają się historia i chrześcijań-
stwo, czułam, że Bóg wita każdego z 40 tysięcy pielgrzymów 
z  otwartymi ramionami, mówiąc: „Benvenuto, kochany! La 
mia casa e la tua casa”.

Ania (Rosja)

Widok Placu Świętego Piotra wypełnionego młodymi ludź-
mi, którzy przyszli się tam razem modlić, był naprawdę ude-
rzający. Miałam wrażenie, że to, o czym tyle razy mówiliśmy 
w Taize, rzeczywiście się spełnia: różne wyznania chrześci-
jańskie modliły się razem obok grobu św. Piotra o solidarność 
i pokój. Początkowa ekscytacja z powodu przybycia papieża, 
gdy młodzi wskakiwali na krzesła, próbując robić zdjęcia, szyb-
ko ustąpiła na rzecz czegoś znacznie głębszego, podczas gdy 
trwała modlitwa. To coś, co zapamiętam i zachowam w sercu.

„ocZySZcZać źróDła 
Zaufania Do BoGa” 
– refleksja po 35. Europejskim 
Spotkaniu Młodych w rzymie

Od 28 grudnia 2012 r. do 2 stycznia 2013 r. w Rzymie miało 
miejsce 35. Europejskie Spotkanie Młodych. To kolejny etap 
Pielgrzymki zaufania przez ziemię, którą zainicjowali w la-
tach 70. bracia z ekumenicznej Wspólnoty z Taizé. Było to już 
czwarte spotkanie w Rzymie. Wcześniejsze, zorganizowane 
na życzenie bł. Jana Pawła II, miały miejsce w latach 1980, 
1982 oraz 1987. Na zaproszenie Ojca Świętego do Rzymu 
przybyło 40 tysięcy młodych łudzi nie tylko z Europy, ale także 
z innych części świata ‒ między innymi z Chin, Indii czy Nowej 
Zelandii. W tegorocznym spotkaniu wzięło udział 12 tysięcy 
Polaków. Dlaczego postanowili przyjechać do Rzymu? Dla 
wielu to ważne przeżycie duchowe i szansa spotkania z inny-
mi chrześcijanami. Młodzi chcą spotkać się z ludźmi, którzy 
żyją Ewangelią pośród wyzwań naszych czasów.

Pielgrzymi zostali przyjęci w Rzymie i okolicach przez ro-
dziny oraz wspólnoty zakonne. Każdego dnia rano w para-
fiach odbywała się modlitwa poranna, a następnie spotkania 
w małych grupach. Kolejnym etapem było pielgrzymowanie 
do miejscowych świątyń. Zaś zwieńczeniem całego dnia 
wspólna modlitwa, nazywana popularnie czuwaniem Taizé. 
Uczestnicy tegorocznego spotkania gromadzili się na modli-
twach w bazylikach rzymskich: św. Pawła za Murami, Santa 
Maria Maggiore, Santa Maria degli Angel e dei Martiri, Santa 
Maria in Ara Coeli, Santa Maria sopra Minerva oraz w jezuic-
kim kościele św. Ignacego.

Hasłem tegorocznego spotkania były słowa „Oczyszczać 
źródła zaufania do Boga”, a podstawę do rozważań stanowił 
list brata Aloisa, przeora wspólnoty z Taizé, który zaprezen-
towano w Berlinie rok temu. Poświęcony został on między-
ludzkiej solidarności i będzie pomagał w poszukiwaniu dróg 
wiary także podczas przyszłych spotkań, w ciągu najbliższych 
trzech lat.

Jednym z najważniejszych wydarzeń podczas Europej-
skiego Spotkania Młodych w Rzymie była sobotnia modlitwa 
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„niE SaMyM cHlEBEM 
ŻyJE cZłoWiEk...”

Post to rzeczywistość, która niewiele mówi dzisiejsze-
mu katolikowi, czy też, patrząc szerzej, współczesnemu 
człowiekowi. Zmiany w kościelnej dyscyplinie wprowa-
dzone w ostatnich wiekach, a zwłaszcza po II Soborze 
Watykańskim, sprawiły, że dzisiaj postowi zagraża nie 
tylko ograniczenie go do kilku dni w roku, ale również 
niezrozumienie oraz niewłaściwe pojmowanie jego 
głębszego, duchowego znaczenia. 

Dzisiaj w Kościele katolickim post obowiązkowy do-
tyczy tylko dwu dni w roku (Środy Popielcowej i Wielkie-
go Piątku), a i wtedy traktowany jest bardzo łagodnie 
i pobłażliwie. Mocno podważane jest samo przeko-
nanie, jakoby powstrzymywanie się od jedzenia czy 
ograniczanie spożywania pokarmu miało cokolwiek 
wspólnego z religią. Tymczasem w liczącej dwa tysiące 
lat tradycji chrześcijańskiej post był zawsze uważany 
za fundamentalny element drogi wiary i praktykowano 
go z wielką gorliwością i surowością. 

Pierwszym i podstawowym argumentem przema-
wiającym za postem jest fakt, iż praktykę podejmował 
sam Jezus (Łk 4, 1‒14). O skuteczności postu zapewnił 
swoich uczniów również przy wypędzeniu złego ducha 
(„Ten rodzaj złych duchów można wyrzucić tylko modli-
twą i postem” – Mt 17, 21). Na kartach Dziejów Apo-
stolskich czytamy o tym, że Paweł i Barnaba wyruszyli 
w podróż misyjną „po poście i modlitwie” (Dz 13, 3). 

Według chrześcijańskiej koncepcji celem postu nie 
jest schudnięcie czy zadanie sobie bólu, lecz opanowa-
nie własnej woli i nauczenie się przestrzegania dyscy-
pliny (na przykład nie jadać pewnych pokarmów albo 
jadać tylko w określonych godzinach itp.) nawet wów-

Łk 4,4

czas, gdy namiętności, czyli kaprysy woli, nawyki i pod-
niety ciała popychają nas do odmiennych zachowań. 
Celem chrześcijańskiej ascezy jest osłabienie władzy, 
jaką mają nad nami namiętności, przede wszystkim 
pożądanie, łakomstwo, przywiązanie do własnego ja. 
Każdy z nas pozostaje bowiem we władzy nieustanne-
go „pożądania, które — jeśli mu się podporządkujemy, 
żeby je nasycić — rośnie jeszcze bujniej i nabiera wi-
goru”. Bywa, że „w samym sercu przyjemności — jak 
powiedział poeta Lukrecjusz — wyrasta jakaś nieokre-
ślona gorycz, która warzy kwiaty rozkoszy” (De rerum 
natura, IV, 1133‒1134). Umysł wytwarza zatem coraz 
więcej pragnień, „pożąda, lecz nic nie ukoi jego pożą-
dania” (Prz 13,4); kiedy coś uzyska, przywiązuje się do 
tego i zaczyna rodzić wstręt wobec wszystkiego, co 
zagraża jego posiadaniu. Człowiek, nieustannie mio-
tany pomiędzy nierozumnymi namiętnościami, znaj-
duje się w stanie ciągłego pragnienia tego, czego nie 
ma. Lecz „za każdym razem, gdy w nieuporządkowany 
sposób czegoś pragnie, traci natychmiast wewnętrzny 
spokój […], a jeśli ktoś mu się sprzeciwi, złości się bez 
racji […]. A zatem prawdziwy pokój odnajdujemy tylko 
wtedy, kiedy opieramy się namiętnościom, a nie kiedy 
im ulegamy”. Żeby to osiągnąć, „post jest lepszy aniżeli 
modlitwa”, ponieważ „tłumi pożądliwość i razem z mo-
dlitwą oczyszcza umysł”.

Przyjrzyjmy się zatem normom obowiązującym 
obecnie w Kościele katolickim:

II Sobór Watykański poświęcił tematowi postu zaled-
wie krótką wzmiankę dotyczącą Wielkiego Piątku. Post 
w owym dniu nazywa „świętym” i poleca „obchodzić 
go wszędzie” (Sacrosanctum Concilium, nr 110). Ka-
techizm Kościoła Katolickiego też nie podaje innych 
wskazówek (por. nr 1438). Istotna jest natomiast Nota 
Biskupów z roku 1994 skierowana do Kościoła włoskie-
go. Nosi ona tytuł: Chrześcijański sens postu i wstrze-
mięźliwości. Dokument ten, odwołujący się do konsty-
tucji apostolskiej Paenitemini Pawła VI (1966) oraz do 
kanonów 1250‒1253 nowego Kodeksu Prawa Kano-
nicznego, przedstawia aktualne przepisy:

1) Obowiązek postu nakazuje ograniczyć się „do 
spożycia tylko jednego posiłku dziennie, lecz nie zabra-
nia lekkiego posiłku rano i wieczorem nieprzekraczają-
cego, co do ilości oraz jakości owych posiłków, potwier-
dzonych lokalnych zwyczajów”.

2)  Obowiązek wstrzemięźliwości zakazuje spoży-
wania pokarmów mięsnych, a także potraw i napojów, 
które, w ocenie zdrowego rozsądku, uznaje się za wy-
jątkowo wyszukane i kosztowne.

3)  Post i wstrzemięźliwość w powyżej określonym 
znaczeniu należy zachowywać w Środę Popielcową 
(lub w pierwszy piątek Wielkiego Postu wedle obrządku 
ambrozjańskiego) oraz w Piątek Męki i Śmierci naszego 
Pana Jezusa Chrystusa. Zaleca się je również w Wielką 
Sobotę aż do Wigilii Paschalnej.
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kalEnDarZ liTurGicZny

4 niedziela zwykła 
– 3 lutego 2013 r.

Komentarz do czytań

czytanie i (Jr 1, 4–5.17–19)

Jeremiasz mówi o swoim powołaniu na proroka. Nastą-
piło to w 13. roku panowania króla Jozjasza (około 626 r. 
przed nar. Chr.). Judei i Jerozolimie zagrażała wówczas po-
tęga babilońska, która szybko też doprowadziła do upad-
ku niepodległości Izraela. Przez czterdzieści blisko lat (po-
wołany został przecież jako młodzieniec) Jeremiasz stał na 
straży Bożego Prawa. A były to czasy niezwykle brzemien-
ne i bogate w wydarzenia. Wewnątrz kraju wielki król Jo-
zjasz przeprowadzał słynną reformę religijną (w latach 
626–621) opartą o odnalezioną przy restauracji świątyni 
Księgę Prawa Bożego. Na Wschodzie padała pod ciosami 
potęgi babilońskiej niezwyciężona zdawałoby się Asyria. 
Na południu wzrastała coraz bardziej potęga Egiptu.

Po śmierci Jozjasza (r. 609) zaczęły się częste zmiany na 
dworze judzkim, przewroty i interwencje państw ościen-
nych. W tych czasach ogólnego zamieszania, zawieruchy 
politycznej i obyczajowej jedynym światłem narodu był 
mąż Boży – Jeremiasz. Dzielnie sprostał postawionemu 
mu przez Boga zadaniu, aczkolwiek w momencie swego 

4)  Wstrzemięźliwość należy zachować we wszyst-
kie zwykłe piątki Wielkiego Postu, chyba że zbiegają się 
z  dniem zaliczonym do dni świątecznych (jak 19 lub 25 
marca). We wszystkie inne piątki roku, chyba że zbiegają 
się z dniem zaliczonym do dni świątecznych, należy zacho-
wać wstrzemięźliwość w opisanym znaczeniu albo trzeba 
spełnić jakieś inne dzieło pokuty, modlitwy, miłosierdzia.

5) Obowiązkowi postu podlegają wszyscy dorośli do 
60. roku życia; obowiązkowi wstrzemięźliwości zaś ci, 
którzy ukończyli 14 rok życia.

6) Z obowiązku zachowania postu oraz wstrzemięź-
liwości może zwolnić słuszny powód, na przykład stan 
zdrowia. Ponadto „dla słusznej i zgodnej z zaleceniami 
miejscowego biskupa przyczyny proboszcz może udzie-
lić dyspensy od obowiązku poszczenia w dzień (…) poku-
ty albo zmienić go na inne dzieła pobożne” (nr 13).

Jeśli chodzi o post eucharystyczny, to obecne prawo 
brzmi następująco: „Kto się przygotowuje do przyję-
cia Najświętszej Eucharystii, powinien powstrzymać 
się od wszelkiego jadła i napoju — z wyjątkiem wody 
i lekarstw — przez co najmniej godzinę przed Komu-
nią św.”. Ten czas zostaje skrócony do około kwadransa 
w przypadku osób chorych, starych, osób zajmujących 
się opieką nad chorymi lub starymi oraz w przypadku 
bliskich przyjmujących Eucharystię, kiedy pragną i oni 
przyjąć Komunię św., a kłopotliwe byłoby dla nich za-
chowanie godzinnego postu.

Konferencja Episkopatu Polski, objaśniając czwarte 
przykazanie kościelne, postanawia: 

„Wszyscy wierni obowiązani są czynić pokutę. Dla 
wyrażenia tej pokutnej formy pobożności chrześcijań-
skiej Kościół ustanowił dni i okresy pokuty. W tym czasie 
chrześcijanin powinien szczególnie praktykować czyny 
pokutne służące nawróceniu serca, co jest istotą poku-
ty w Kościele. Powstrzymywanie się od zabaw pomaga 
w opanowaniu instynktów i sprzyja wolności serca.

Czynami pokutnymi są: modlitwa, jałmużna, uczyn-
ki pobożności i miłości, umartwienie przez wierniejsze 
pełnienie obowiązków, wstrzemięźliwość od pokarmów 
mięsnych i post.

Czasem pokuty w Kościele są poszczególne piątki ca-
łego roku i czas wielkiego postu.

Wstrzemięźliwość obowiązuje wszystkich, którzy 
ukończyli 14. rok życia, we wszystkie piątki i Środę Po-
pielcową oraz zaleca się ją w Wigilię Bożego Narodzenia.

Post obowiązuje w Środę Popielcową i w Wielki Piątek 
wszystkich między 18. a 60. rokiem życia.

Uzasadniona niemożliwość zachowania wstrzemięź-
liwości w piątek domaga się od chrześcijanina podjęcia 
innych form pokuty.

Powstrzymywanie się od zabaw obowiązuje we 
wszystkie piątki i w czasie Wielkiego Postu”.

Opracowano na podstawie: D. Tessore, Post, 
Warszawa 2008

luTy
11.02 – Światowy Dzień Chorego

13.02 – Środa Popielcowa: Msza święta pod 
przewodnictwem Pasterza diecezji                 
o godz. 18.30

14.02 – Święto Świętych Cyryla i Metodego, 
Patronów Europy 

27.02 – 1.03 – Rekolekcje wielkopostne dla szkół 
naszej parafii (dla LZK: 28.02‒1.03); 
prowadzi o. Łukasz Buksa OFM

kalEnDariuM
naJBliŻSZycH urocZySTości

i WyDarZEŃ ParafialnycH
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powołania tak bardzo się wymawiał. Umocniony na swo-
ją misję przez Jahwe stał się jednym z największych pro-
roków Izraela.

czytanie ii (1 kor 12, 31; 13, 1–13)
Starożytny Korynt – jak wiemy – reprezentował niski 

poziom moralny i obyczajowy. Słynne korynckie „Afro-
disia”, obchodzone na cześć Afrodyty korynckiej, znane 
były powszechnie w świecie antycznym. Chyba nigdy 
w dziejach nie zredukowano tak bezwzględnie miłości 
ludzkiej do spraw tylko cielesnych, jak to właśnie nastą-
piło w Koryncie. I oto przybywszy do takiego społeczeń-
stwa, ukazywał mu Apostoł Paweł wzniosłość i etyczną 
doskonałość Chrystusowej Ewangelii. Tam, gdzie miłość 
ludzka została najbardziej zdeprecjonowana, najbar-
dziej odarta z duchowego charakteru, tam jednocześnie 
powstał najpiękniejszy hymn o miłości.

Jak doniosły jest to tekst w literaturze świata i w teo-
logii, niech świadczy chociażby fakt, że wyliczenie sa-
mych prac bibliograficznych, jakie mu poświęcano, zaję-
łoby cały gruby tom druku.

Ewangelia (łk 4, 21–30)
Istotnym celem Ewangelii Łukasza, pozostającego 

pod przemożnym wpływem św. Pawła (towarzysz jego 
podróży), było wykazanie uniwersalnego charakte-
ru Ewangelii Chrystusowej. Łukasz był z pochodzenia 
Grekiem, zależało mu więc na tym, aby i jego rodacy 
dowiedzieli się o Dobrej Nowinie. Stąd już na począt-
ku swojej Ewangelii Łukasz skrzętnie zbiera to, co ilu-
struje myśl przewodnią jego dzieła. Syryjczyk Naaman 
i wdowa w Sarepcie pod Sydonem – to poganie, a jed-
nak mieli udział w dobrodziejstwach proroków Izraela. 
W dobrodziejstwach Mesjasza, można by streścić tezę 
Łukasza, udział będą mieli wszyscy, a nie tylko Izraelici.

5 niedziela zwykła
– 10 lutego 2013 r.

Komentarz do czytań

czytanie i (iz 6, 1–2a.3–8)
„Pasterz i Biskup dusz naszych – czytamy w soboro-

wym dokumencie «O posłudze i życiu kapłanów» – tak 
ustanowił swój Kościół, by lud, który wybrał i zdobył za 
cenę swojej krwi, zawsze aż do skończenia świata miał 
swych kapłanów, by chrześcijanie nigdy nie byli jako 
owce nieposiadające pasterzy” (n. 11). Teksty liturgicz-
ne dzisiejszej niedzieli mówią właśnie o powołaniach. 
Już w Starym Testamencie Bóg powoływał królów i jak-
że licznych proroków, by byli pasterzami swojego ludu. 
W roku 738 przed nar. Chr. młody Izajasz modląc, się 
w świątyni, powołany został na proroka, czyli tego, któ-
ry mówi w imieniu Jahwe.

czytanie ii (1 kor 15, 1–11)

W różnych okresach dziejów Kościoła pojawiali się tacy, 
którzy wątpili w wierność Ewangelii św. Pawła, a tym sa-
mym w prawo głoszenia Chrystusa. Nie brakło owych 
siewców zwątpienia już i w młodej gminie korynckiej. Oni 
to podawali w wątpliwość apostolski autorytet i godność 
Pawła jako nauczyciela prawdy.

W Pierwszym Liście do Koryntian, we fragmencie bę-
dącym dzisiejszym drugim czytaniem, a już zwłaszcza 
w Drugim Liście do Koryntian (rozdz. 10–13) Paweł prze-
prowadza obronę swej apostolskiej godności. Swoje prawo 
do głoszenia Ewangelii Paweł argumentuje osobistym wy-
braniem i powołaniem przez Chrystusa. Apostoł ma przy 
tym świadomość niezwykłego daru i specjalnej łaski Bożej, 
jaką otrzymał w momencie nawrócenia.

Przy lekturze trzynastu Listów Apostoła wielokrotnie 
spotykamy się ze wzmiankami, które świadczą o wyrzu-
tach sumienia, jakie miał Paweł, przypominając sobie cza-
sy, gdy był prześladowcą Kościoła. Zapewne owe wyrzuty 
i żal powodowały tym większe zaangażowanie i tym więk-
szą bezkompromisowość w głoszeniu Ewangelii. Żaden 
przecież z Dwunastu swoją gorliwością i zaangażowaniem 
w dzieło ewangelizacji nie dorównał Apostołowi Narodów.

Paweł, który Ewangelię otrzymał bezpośrednio od Chry-
stusa, i to Zmartwychwstałego (nie wiemy, kiedy to nastą-
piło, ale zapewne podczas trzyletniego pobytu na Pustyni 
Syryjskiej, dokąd udał się po nawróceniu pod Damaszkiem), 
nauczał zawsze w łączności z Kolegium Dwunastu i w ule-
głości pierwszemu z Apostołów – Piotrowi. I choć poświę-
cał się dla Chrystusa więcej niż inni, choć przewyższał po-
zostałych Apostołów bystrością intelektu i zdolnościami, 
nigdy nie przeciwstawił Paweł swego sposobu rozumienia 
czy swoich planów i koncepcji apostolsko-teologicznych 
Kolegium Apostolskiemu z Piotrem na czele. Jakże wspa-
niałym wzorem prawdziwego Apostoła i sługi Chrystusa 
jest dziś dla tych, którzy własne rozumienie Ewangelii i Ko-
ścioła przedkładają nad jedność z następcą Piotra – Bisku-
pem Rzymu – i całym episkopatem.

Ewangelia (łk 5, 1–11)

Wiedząc, że na Piotrze będzie opierał się Kościół, Chry-
stus jako pierwszego powołał na Apostoła Szymona, któ-
rego później nazwał Piotrem (jest to grecka forma ara-
mejskiego imienia Kefas, co znaczy dosłownie „skała”). 
Wraz z Piotrem powołany został jego brat Andrzej oraz 
dwaj inni bracia, wspólnicy Piotra w rzemiośle rybackim 
– Jakub i Jan. Przedziwna sceneria tego wydarzenia miała 
unaocznić pierwszym uczniom istotę ich posłannictwa. 
Oto sami łowili, zabiegali, pracowali – i okazało się to da-
remne. Przez całą noc nic nie złowili. Obecność Chrystusa 
sprawiła jednak, że połów w tym samym miejscu jeziora 
był przeobfity. Mieli już wtedy zrozumieć, że ich praca mi-
syjna, apostolska całą swą moc czerpać będzie z Boga.
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modlitwy jest jej wewnętrzna szczerość i czystość. Gdy 
jej zabraknie, modlitwa staje się tylko czczą dewocją po-
głębiającą jeszcze zakłamanie człowieka. Przykładem byli 
dla Chrystusa faryzeusze, którzy nadmiernie lubowali się 
w przeciągłych, a ostentacyjnych modłach. Jedną z form 
była publiczna modlitwa na ulicach i placach, tak typowa 
dla ludów orientalnych, a praktykowana przecież jeszcze 
do dziś w islamie.

Podkreślmy jednak usilnie, że Chrystus Pan nie potępia 
samej publicznej modlitwy (owszem jest ona czymś god-
nym i pięknym), tylko samą ostentacyjność, wiecowość 
czy propagandowość, gdyby tylko do nich taka rzekoma 
modlitwa miała się ograniczać. Każda publiczna modli-
twa, w której uczestnicy wielbią Boga w swoich sercach, 
z całej duszy i ze wszystkich sił, jest godna pochwały. 
I owszem, sam Zbawiciel brał udział w takich publicznych 
zgromadzeniach modlitewnych: wspomnijmy choćby 
pielgrzymkę dwunastoletniego Jezusa do świątyni czy 
też późniejsze podróże do Jerozolimy na święta religijno-
-narodowe.

Wreszcie i post zasługujący to tylko taki, który ożywio-
ny jest szczerą intencją pokuty i uwielbienia Boga. Głębo-
ką duchową wartość postu podkreślają wszelkie religie, 
ale nigdzie chyba ta wartość nie ma takiego znaczenia jak 
w islamie (ramadan). Od mahometan – też wyznawców 
Jedynego Boga i Pana Wszechświata – uczyć się możemy 
o wartości postu.

Żydzi współcześni Chrystusowi pościli dużo i często, 
zwłaszcza w rocznice wielkich katastrof narodowych, 
szczególnie zaś w Iom Kippur – dzień Przebłagania (Po-
jednania) wypadający 10 Tiszri (nasz październik). Łączyli 
jednak często owe posty z oznakami czysto zewnętrzny-
mi – np. nie myli się, nakładali wory pokutne, mierzwili 
długie przecież zazwyczaj włosy, posypywali się popio-
łem. Owe zewnętrzne akty – tak przecież typowe dla 
orientalnej mentalności – były jednak nierzadko do tego 
stopnia absorbujące, że nie starczało już czasu na przeży-
cie wewnętrznego wymiaru postu. Ten właśnie przesad-
ny rytualizm postny, a nie sam post, gani Zbawiciel.

1 niEDZiEla WiElkiEGo PoSTu
– 17 lutego 2013 r.

Komentarz do czytań

czytanie i (Pwt 26, 4–10)
Tekst pierwszego czytania to jeden z najstarszych frag-

mentów Biblii. Przed włączeniem go do obecnej Księgi 
Powtórzonego Prawa (zapewne w czasie jej ostatecznej 
redakcji w V wieku) fragment ten istniał przez całe wieki 
w tradycji ustnej i stanowił swoiste wyznanie wiary, niejako 
Credo judaizmu. Tekst streszcza całe dzieło zbawcze Boga 
wobec narodu wybranego, począwszy od powołania Abra-
hama (nazywa się go tu opisowo: „ojciec mój Aramejczyk”), 
aż do osiedlenia w krainie Kanaan, czyli w Zajordaniu.

śroDa PoPiElcoWa
– 13 lutego 2013 r.

Komentarz do czytań

czytanie i (Jl 2, 12–18)
Czytamy dziś jedno z najpiękniejszych wezwań biblijnych 

do pokuty. Na wezwanie kapłanów mają – poucza prorok 
Joel – przybyć do świątyni również niemowlęta i dzieci. Za 
niemowlęta uważali starożytni Hebrajczycy dzieci do lat 
trzech, zaś okres dziecięcy trwał do lat trzynastu. Do poku-
ty wezwani są też młodzi małżonkowie, co ma szczególne 
znaczenie, zważywszy, że prawo zwalniało ich na przeciąg 
jednego roku od innych aktów i obowiązków społecznych, 
jak np. od udziału w wojnie. „Między przedsionkiem a ołta-
rzem” – chodzi tu o ołtarz całopalenia, który stał na środku 
tzw. dziedzińca kapłańskiego świątyni. Między owym ołta-
rzem a kruchtą (przedsionkiem) sanktuarium w czasie na-
bożeństw stali kapłani zwróceni twarzą do świątyni.

czytanie ii (2 kor 5, 20–6, 3)
Nowe prawo, nowa ekonomia zbawcza zapoczątkowa-

na przez nowego Adama, Jezusa Chrystusa dają – jest to 
rdzeń nauczania Pawłowego – człowiekowi nowe życie (Rz 
6, 4). Nowe życie (chrzest) czyni nas nowymi stworzeniami. 
Nowy człowiek – streszczajmy dalej główne rysy teologii 
Apostoła – winien w świecie ustanawiać nowe stosunki. 
Sprowadzają się one najpierw do wzajemnego pojednania.

Całe dzieło zbawcze nazwie Paweł gdzie indziej „pojed-
naniem wszystkiego na nowo” (Kol 1, 20). Tak jak w Chry-
stusie Bóg pojednał świat ze sobą, tak i  my chrześcijanie 
– poucza Apostoł – nowi ludzie, bo złączeni z Chrystusem, 
spełniać winniśmy dzieło jednania ludzi ze sobą. Zachę-
ta Pawła: „pojednajcie się z Bogiem”, tkwi – jak widzimy 
– swymi korzeniami w  głębokiej teologii ukazującej całe 
dzieło i odkupienia jako POJEDNANIE. Każde nasze pojed-
nanie z Bogiem i z ludźmi jest zatem kontynuacją tamtego 
dzieła i uczestnictwem w nim.

Ewangelia (Mt 6, 1–6.16–18)
W Kazaniu na Górze, które jest Wielką Kartą chrześci-

jańskiej doskonałości, spotykamy się m.in. z wykazem 
dobrych uczynków, które sprowadzają życie. Jak grzech 
sprowadza śmierć duchową, tak dobre czyny – doskona-
łość, sprawiedliwość i świętość wewnętrzną. Fragment 
dziś czytany mówi o trzech takich uczynkach: jałmuż-
nie, modlitwie i poście. O rzeczywistej wartości owych 
uczynków decyduje – jak poucza Zbawiciel czystość in-
tencji i zamiarów, dla których są wykonywane. Tak więc 
jałmużna jest wartościowa tylko wtedy, gdy towarzyszy 
jej najdalej posunięta dyskrecja. O faryzeuszu, który cheł-
pił się swoimi uczynkami, powiedział Chrystus na innym 
miejscu, że nie odszedł do domu usprawiedliwiony (Łk 
18, 14). Także istotnym warunkiem każdej prawdziwej 
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Szczególny nacisk kładzie autor na wyprowadzenie 

z Egiptu, które uważa za cud i specjalny przejaw Opatrz-
ności Bożej nad narodem. Dla wszystkich natchnionych 
pisarzy starotestamentalnych wydarzenie to (tzw. 
Wyjście) było centralnym momentem w religijnej i na-
rodowej historii Izraela. W oparciu o to wydarzenie 
rozwinięto całą teologię Starego Testamentu. Zarów-
no monoteizm wspomnianego w czytaniu Abrahama 
(w morzu politeizmu narodów ościennych), jak Wyjście 
z Egiptu i zawarte w czasie wędrówki przez pustynię 
Przymierze na Synaju to fakty, wobec których nauki reli-
gioznawcze są bezradne, jeśli nie chcą przyjąć ich nad-
przyrodzonego charakteru. Odrzucenie historyczności 
i cudowności owych faktów – wydarzeń – uczyniłoby 
niezrozumiałym nie tylko przedziwną historię naro-
du wybranego w następnych dwunastu wiekach, ale 
i całą wielką literaturę starotestamentalną i absolutny 
– z punktu widzenia religioznawstwa – fenomen mo-
noteizmu izraelskiego. Warto właśnie to usilnie podkre-
ślić, że z punktu widzenia naukowego wspomnianych 
tu wydarzeń nie udało się – jak dotychczas – nikomu 
przekonywająco wyjaśnić. Przyjęte one mogą być tylko 
na płaszczyźnie wiary w specjalne działanie Boże. Za ta-
kie też uchodziły – za dzieła Boże – w całej historii Izra-
ela, nadając owej historii bieg i sens.

czytanie ii (rz 10, 8–13)

Z kolei w drugim czytaniu znów krótkie wyznanie 
wiary, pierwsze Credo powstającego Kościoła. „Jezus 
jest Panem”. Używa tu Apostoł greckiego terminu 
Kyrios (= Pan), którym w Starym Testamencie (Septu-
aginta) określano samego Jahwe. Stąd „Pan” znaczy tu 
tyle samo co „Bóg”. Jezus jest – mówił Paweł – Panem 
(czyli Bogiem) wszystkich: Żydów i pogan. Wywód swój 
opiera Apostoł na szeregu cytatów starotestamental-
nych. Należy ten moment podkreślić, gdyż jedną z za-
sadniczych reguł czytania Pisma Świętego jest odczy-
tywanie go w całości (tzw. zasada harmonii obydwu 
Testamentów). Podkreślał to już św. Augustyn, jeden 
z  najlepszych przecież znawców Biblii, zostawiając 
nam obowiązującą do dziś zasadę rozumienia Pisma 
Świętego: „Nowy Testament w Starym się zawiera, Sta-
ry zaś w Nowym się wyjaśnia”.

Ewangelia (łk 4, 1–13)

Stara tradycja sięgająca pierwszych wieków wskazu-
je na miejsce postu Chrystusowego: ma nim być szczyt 
zwany „Kwarantanną” (po aramejsku Dok, przez Ara-
bów dziś zwany Dżebel ed Duq) wysokości ok. 500 m., 
wznoszący się po zachodniej stronie Jordanu, w odle-
głości kilkunastu kilometrów od Jerycha. W czasach 
przedchrystusowych wznosiła się na nim potężna wa-
rownia Dagon, o którą toczyły się zaciekłe walki pomię-

dzy Żydami a Ptolemeuszem Egipskim (Ant. 13, 8, 1).
Miejsce kuszenia Chrystusa to Pustynia Judzka 

(80 km dł., 25 km szer.). W trzeciej pokusie wprowadza 
szatan Chrystusa na szczyt świątyni – „rzuć się stąd 
w dół”. Jak ogromna była tam przepaść, uświadomimy 
sobie, przypominając, że od jednej strony świątynia 
stała nad głębokim wąwozem (Cedron). „Wąwóz ów – 
pisze Józef Flawiusz (37–101 po Chr.) był niezmiernie 
głęboki, tak że w oczach się ćmiło, jeśli się w głąb spoj-
rzało. Tuż przy nim zbudował Herod – ciągnie znakomi-
ty historyk – krużganek o tak olbrzymiej wysokości, że 
jeśli ktoś z jego szczytu przemierzył okiem tę podwójną 
głębokość, doznawał zawrotu głowy, gdyż wzrok nie 
dosięgał dna niezmierzonej przepaści” (Ant. 15, 11, 5). 
Na szczyt tego krużganka, zwanego Salomonowym 
(J 10, 23; Dz 3, 11; 5, 12) przywiódł szatan Chrystusa.

2 niEDZiEla WiElkiEGo PoSTu
– 24 lutego 2013 r.

Komentarz do czytań

czytanie (rdz 15, 5–12.17–18)
W przejmującym majestacie przyrody Jahwe zawiera 

Przymierze z Abrahamem. Przymierze u ludów oriental-
nych było aktem świętym, gdyż zawsze u narodów (po-
gańskich też) przywoływano w momencie jego zawar-
cia bóstwo rodzime i moce nadprzyrodzone. Na całym 
Wschodzie semickim do przymierzy zawsze przywiązy-
wano niezwykłą wagę, stąd akty owe otaczano specjal-
nymi obrzędami.

Najczęściej na znak jedności sprzymierzających się 
przechodzono pomiędzy połówkami przeciętego zwie-
rzęcia albo ptactwa względnie pokrapiano się krwią 
z ofiar składanych przy tej okazji. Przymierza zawierano 
wreszcie według specjalnych formuł, z przywołaniem 
świadków, bóstw każdej ze stron, w razie zaś niedotrzy-
mania przymierza obwarowywano je długimi listami 
przekleństw i złorzeczeń.

Istotą przymierza były zawsze jakieś warunki i obiet-
nice. Każda ze stron do czegoś się zobowiązywała, by coś 
z kolei zyskać. Ów istotny element przymierza odnajduje-
my i w Przymierzu Abrahama z Jahwe. Bóg żąda wiary ze 
strony Abrahama, w zamian zaś obiecuje ziemię i liczne 
potomstwo. Jak niełatwo o tę wiarę było Abrahamowi, 
pojmiemy, gdy zważymy, że w momencie tym był on już 
starcem blisko stuletnim (por.: Rdz 17, 17). Okazał jednak 
Abraham wiarę heroiczną, zaufał Bogu bezgranicznie, 
przez co po wsze czasy stał się wzorem prawdziwej wiary.

Wspomniane w czytaniu Ur chaldejskie to jedno z naj-
większych i najpiękniejszych miast sumeryjskich, które 
przez ponad półtora tysiąclecia odgrywało przewodnią 
rolę polityczną i kulturową w tej części (nad Zatoką Per-
ską), co udowodniły ponad wszelką wątpliwość słynne 
ekspedycje archeologiczne C.l. Wooleya przeprowadza-
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Z Życia Parafii  Styczeń
2013

30.12 – Msza święta dziękczynna na 
zakończenie roku kalendarzowego

W ostatnim dniu roku 2012 o godzinie 18.30 na-
sza wspólnota parafialna dziękowała za Bożą opiekę 
i  wszelkie łaski udzielone na przestrzeni minionych 
dwunastu miesięcy. Mszy świętej dziękczynnej prze-
wodniczył ks. Kustosz Radosław Nowacki. W wygło-
szonej homilii Ksiądz Proboszcz przypomniał ogrom-
ne znaczenie dziękczynienia i wdzięczności w życiu 
człowieka wierzącego. Modlitwa w ostatnich godzi-
nach starego roku była również błaganiem o błogo-
sławieństwo dobrego Boga na Rok Pański 2013. 

3.01 – Msza święta w intencji 
powołań kapłańskich pod 

przewodnictwem Pasterza diecezji

Biskup Włocławski przewodniczył wieczornej Mszy 
świętej, jak w każdy czwartek, sprawowanej o nowe 
powołania kapłańskie, szczególnie do naszego wło-
cławskiego Wyższego Seminarium Duchownego. 
Pasterz diecezji wraz z Księdzem Kustoszem oraz 
wspólnotą seminaryjną modlił się o to, by nigdy nie 
zabrakło gorliwych, pełnych entuzjazmu świadków 
Chrystusowej Ewangelii. Cotygodniowa modlitwa 
wznosząca się ku niebu sprzed Krzyża Tumskiego jawi 
się jako odpowiedź Kościoła włocławskiego na we-
zwanie naszego Pana: „Proście Pana żniwa, aby wy-
prawił robotników na swoje żniwo” (Mt 9, 38).

6.01 – Uroczystość Objawienia 
Pańskiego w Bazylice Katedralnej

6 stycznia 2013 r., w Uroczystość Objawienia Pań-
skiego o godz. 12.30 w Bazylice Katedralnej we Wło-
cławku została odprawiona uroczysta Msza święta. 
Wcześniej ulicami miasta przeszedł Orszak Trzech 
Króli, którego uczestnicy wzięli udział w Mszy św. 
Liturgii przewodniczył Biskup Włocławski Wiesław 
Mering, a  koncelebrowali ją: ks. bp Stanisław Gę-
bicki, który tego dnia obchodził 13. rocznicę swoich 
święceń biskupich, ks. bp Bronisław Dembowski, 
oraz ponad dwudziestu kapłanów. Na Eucharystii 
zgromadzili się ponadto włocławscy parlamentarzy-
ści i samorządowcy z prezydentem miasta Andrze-
jem Pałuckim oraz przedstawiciele wyższych uczelni 
i przedsiębiorcy, którzy po Mszy św. spotkali się na 

ne w latach 1922–1934. „Rzeka Egipska”, o której mówi 
tekst, to nie – wbrew przypuszczeniu – Nil, lecz potok 
zwany Wadi el-Arisz płynący kilkanaście kilometrów na 
południe od dzisiejszego miasta Gaza, który tradycyj-
nie był zawsze granicą pomiędzy Egiptem a Izraelem 
już od czasów króla Salomona (970–930 przed Chr., 
por. 3 Krl 4, 24).

czytanie ii (flp 3, 17 – 4, 1)

Umiłowanych swoich Filipian zachęca Apostoł do 
naśladowania jego samego w gorliwości o chwałę 
Bożą i zbawienie dusz. Mogłoby się wydawać, że zachę-
ta tego typu stoi w sprzeczności z pokorą. By te wątpli-
wość rozwiać, przypomnijmy, że św. Paweł był człowie-
kiem niezwykle złączonym z krzyżem Chrystusa. Pisał 
przecież w innym miejscu: „Żyję już nie ja, ale żyje we 
mnie Chrystus” i „Razem z Chrystusem zostałem przy-
bity do krzyża” (Gal 2, 19–20). Owo zjednoczenie z Mi-
strzem, jak i ogrom trudów i działań apostolskich, jakie 
podejmował, upoważniały go do wystąpienia z zachę-
tą do naśladowania jego samego.

Ewangelia (łk 9, 28b–36)

Piotr i dwaj bracia – Jakub i Jan, synowie Zebedeusza, 
to najbliżsi Jezusowi uczniowie. Oni to towarzyszą 
Chrystusowi w czasie agonii w Getsemani. Przemienie-
nie – według tradycji – miało miejsce na górze Tabor 
(562 m), położonej około 7 km na południe od Nazare-
tu. Na górze tej wznosi się dziś potężna bazylika Prze-
mienienia Pańskiego.

Przemienienie miało miejsce w trzecim roku publicz-
nej działalności Chrystusa Pana, co trzeba zaznaczyć, 
gdyż jego bezpośrednim celem było wzmocnienie 
wiary uczniów przed zbliżającą się męką, a także na-
prostowanie ich oczekiwań mesjańskich, które zbyt 
często przybierały nader polityczny charakter. Świad-
kami Przemienienia są również Mojżesz (protopla-
sta i prawodawca izraelski z XIII w.) oraz prorok Eliasz 
(IX  w.), który nie umarł, lecz wzięty został do nieba 
(por.: 2 Krl 2, 9–10), by w czasach mesjańskich wrócić 
i przygotować naród na przyjęcie Zbawiciela. Zadanie 
to – jak wiadomo, spełnił Jan Chrzciciel, o którym pi-
sarz natchniony zanotował, że działał „w mocy i duchu 
Eliasza” (Łk 1, 17).

Dziś nie brak przypuszczeń, że Eliasz – jako prorok 
eschatologiczny pojawi się na świecie przed ponow-
nym – ostatnim przyjściem Chrystusa, przed paruzją, 
by przygotować Panu lud doskonały. Przekonanie to, 
żywe już wśród niektórych ojców Kościoła i pisarzy 
chrześcijańskich, ma i dziś swoich zwolenników. War-
to wszakże zaznaczyć, że dla całości sprawy wiary 
kwestia ta nie posiada jakiegoś specjalnego znaczenia 
i jest sprawą marginesową.   
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tradycyjnych życzeniach noworocznych w domu bi-
skupim. Celebrację poprzedził koncert kolęd i pasto-
rałek w wykonaniu Chóru Katedralnego pod dyrekcją 
ks. prał. Józefa Nowaka.

Homilię podczas Mszy św. wygłosił rektor WSD we 
Włocławku ks. prał. dr hab. Jacek Szymański. Tematy-
ka drogi wiary stała się główną myślą homilii. „Gdzie 
jest nowo narodzony Król Żydowski?” – tym zapyta-
niem rozpoczął kaznodzieja, a następnie przytoczył 
historię mędrców, zastanawiając się, jakie uczucia 
towarzyszyły im podczas pojawienia się Gwiazdy Be-
tlejemskiej: obojętność czy strach, zaangażowanie 
czy oczekiwanie. Kaznodzieja stwierdził, że Gwiazda 
Betlejemska nie usunęła żadnych wątpliwości w ich 
życiu, ale pomogła nie zatrzymywać się w drodze. Aby 
odkrywać wiarę, trzeba wyruszyć w drogę. „Istnieje 
wiele dróg. Za każdym razem drogę trzeba odkrywać 
na nowo.” – mówił ks. Szymański. Człowiek wiary wy-
rusza w drogę, bo tylko będąc w drodze, może odna-
leźć Chrystusa. Nie powinniśmy jednak pozwolić, aby 
na drodze zatrzymały nas przeszkody, np. rozczarowa-
nie. Na końcu homilii ks. Szymański przestrzegł przed 
największą pokusą człowieka, jaką jest pozostanie 
w domu, bez wyruszania w drogę. Po Komunii świętej 
bp Mering pobłogosławił kredę i kadzidło, które zgod-
nie z tradycją wierni zabierają w tym dniu do swoich 
domów. Pasterz diecezji wyraził swoją wdzięczność 
wszystkim uczestnikom celebracji, w sposób szcze-
gólny dziękując i składając życzenia księdzu biskupo-
wi Stanisławowi Gębickiemu z racji trzynastej roczni-
cy święceń biskupich.

25.01 – Msza święta na zakończenie 
Tygodnia Ekumenicznego  

w diecezji włocławskiej

 „Pamiętajmy, że to Bóg nas wybrał, jako swoje 
narzędzie na drodze jedności” – powiedział Biskup 
Włocławski Wiesław Mering podczas celebracji Mszy 
świętej na zakończenie Tygodnia Modlitw o Jedność 
Chrześcijan. Pod przewodnictwem Księdza Biskupa 
Ordynariusza w Bazylice Katedralnej zgromadzili się 
licznie kapłani naszej diecezji, siostry zakonne, wspól-
nota seminaryjna i wierni świeccy. Wspólnoty nieka-
tolickie reprezentował ks. Andrzej Mendrok – pastor 
Kościoła ewangelicko-augsburskiego. W wygłoszonej 
homilii Biskup Włocławski podkreślił, że wiara Ko-
ścioła jest piękniejsza od kalectwa i brzydoty naszego 
grzechu, który spowodowany jest ludzką słabością. 
Na początku Pasterz diecezji nawiązał do postaci św. 
Pawła: „narzędzie wybiera sam Pan ‒ bo Pan patrzy 
głębiej”. Może modniej jest żyć bez wiary, może mie-
liśmy wiele już upadków na jednym z etapów nasze-
go życia, warto jednak powiedzieć temu „nie” i iść 

dalej ‒ mówił bp Mering. Nawiązując do problema-
tyki ekumenizmu, hierarcha zwrócił uwagę na to, że 
„należy mieć świadomość tego, że braciom naszym 
kiedyś potrafiliśmy bardzo dokuczać”, ale ktoś w koń-
cu powiedział „nie”. Nasza wiara wyszła poza mury 
Kościoła, by powiedzieć „nie” tym, którzy są źle na-
stawieni do braci. Kaznodzieja postawił pytanie: „Czy 
ma to wszystko sens, co dzieje się w polityce i społe-
czeństwie?”, po czym stwierdził, że gdyby wiara była 
w sercu polityków, każde oszustwo byłoby grzechem. 
Chodzi tu o świadomość, w kontekście której należy 
stwierdzić, że ekumenizm wynika tylko ze świadomej 
wiary – zakończył Pasterz diecezji. 

2.02 – Dzień Życia  
Konsekrowanego

Decyzją Biskupa Włocławskiego tegoroczne ob-
chody Dnia Życia Konsekrowanego w naszej diecezji 
odbyły się w Sanktuarium Maryjnym w Licheniu. 2 lu-
tego, w święto Ofiarowania Pańskiego, u tronu Matki 
Bożej Bolesnej zgromadziły się osoby konsekrowane 
posługujące w domach zakonnych na terenie diecezji 
włocławskiej. Uroczystej Eucharystii o godz. 12 prze-
wodniczył Ksiądz Biskup Wiesław Mering. Pasterz 
diecezji skierował pod adresem wszystkich rodzin za-
konnych słowo uznania i serdecznych życzeń. 

Dzień Życia Konsekrowanego obchodzony jest 
w Kościele z inicjatywy bł. Jana Pawła II od 1997 r. Jest 
to znakomita okazja do wyrażenia wdzięczności sio-
strom i braciom zakonnym, posługującym na różnych 
odcinkach duszpasterskiej misji Kościoła, a zarazem 
zaproszenie do gorliwej modlitwy: zarówno w in-
tencji osób żyjących już radami ewangelicznymi, jak 
i o nowe powołania do życia konsekrowanego. 
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†  Marcin Sławiński
†  Marianna Żółtowska
†  Jan Adamusik
†  Edward Kurlapski

•  Maja Kwiatkowska
•  Karolina Grodnicka
•  Zuzanna Wojciechowska

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

†  Jerzy Majda
†  Krystyna Zielińska
†  Nikodem Koch
†  Józef Kotlarek
†  Kazimiera Korpusińska

nowożeńcy:

•  Jarosław Barganowski 
   i Joanna Wiśniewska

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

ochrzczeni:
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Bł. Jan Paweł II w adhortacji „Vita consecrata” 
nazywa życie konsekrowane darem udzielonym 

przez Boga wspólnocie Kościoła. Idąc za tą myślą, odkrywamy, 
iż każda osoba konsekrowana staje się drogocennym darem dla wspólnoty, 

w której posługuje. Z racji przeżywanego niedawno 

w sposób szczególny pragniemy wyrazić naszą wdzięczność wszystkim 
Drogim Siostrom Zakonnym 

posługującym w Parafii Katedralnej. 
Niech Boski Oblubieniec wypełnia serca Sióstr swoją miłością i daje siłę 

do czynienia ze swego życia bezinteresownego daru na wzór 
Matki Bożej Niepokalanej!

                                                    ks. kustosz Radosław Nowacki
wraz z duszpasterzami Parafii Katedralnej

„Każdy, kto dla mego imienia opuści dom,
braci lub siostry, ojca lub matkę, 

dzieci lub pole, stokroć tyle otrzyma 
i życie wieczne odziedziczy”.

Mt 19, 29

Dnia Zycia Konsekrowanego 
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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


