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Z naucZania kościoła

Homilia ojca świętego 
Benedykta XVi 

wygłoszona podczas Pasterki 
w Bazylice św. Piotra 24 grudnia 2012 r.

Drodzy Bracia i Siostry!

Nieustannie na  nowo piękno tej Ewangelii wzrusza 
nasze serca – piękno, które jest blaskiem prawdy. Nie-
ustannie na  nowo wzrusza nas fakt, że  Bóg staje się 
dzieckiem, abyśmy Go mogli miłować i  jako dziecko 
powierza się z  ufnością w  nasze ręce. Niemalże mówi: 
wiem, że moja wspaniałość cię przeraża, w obliczu mo-
jej wielkości szukasz uznania dla siebie samego. Tak więc 
przychodzę do ciebie jako dziecko, abyś mógł mnie przy-
jąć i pokochać. 

Nieustannie na nowo wzrusza mnie także słowo Ewan-
gelisty, wypowiedziane niemal mimochodem, że nie było 
dla nich miejsca w gospodzie. Nasuwa się nieuchronnie 
pytanie, co by się stało, gdyby Maryja i  Józef zapukali 

do moich drzwi. Czy byłoby dla nich miejsce? Przychodzi 
nam także na myśl, że tę uwagę, pozornie przypadkową, 
o braku miejsca w gospodzie, co zmusiło Świętą Rodzi-
nę, by schroniła się w stajence, Ewangelista Jan pogłębił 
i wskazał na istotę, mówiąc: „[Słowo] przyszło do swojej 
własności, a swoi Go nie przyjęli” (J, 11). W ten sposób 
wielka kwestia moralna dotycząca tego, jak podchodzi-
my do  uchodźców, uciekinierów, migrantów zyskuje 
znaczenie jeszcze bardziej fundamentalne: czy napraw-
dę mamy miejsce dla Boga, kiedy próbuje do nas przy-
być? Czy mamy dla Niego czas i miejsce? Czyż to właśnie 
nie sam Bóg jest przez nas odrzucany? Rozpoczyna się 
to od tego, że nie mamy dla Boga czasu. Im szybciej mo-
żemy się poruszać, im bardziej skuteczne stają się narzę-
dzia pozwalające oszczędzić nam czas, tym mniej mamy 
czasu do dyspozycji. A Bóg? Kwestia dotycząca Jego nigdy 
nie wydaje się pilna. Nasz czas już jest całkowicie wypeł-
niony. Sprawy idą jednak znacznie głębiej. Czy Bóg ma 
naprawdę miejsce w  naszym myśleniu? Metodologia 
naszego myślenia jest tak ustawiona, że w istocie On nie 
powinien istnieć. Nawet jeśli zdaje się pukać do bram na-
szej myśli, musi On zostać oddalony z jakąś argumenta-
cją. Aby jakaś myśl była uważana za poważną, musi być 
skonstruowana w ten sposób, aby uczynić zbędną „hipo-
tezę Boga”. Nie ma dla Niego miejsca. Także w naszym 
odczuwaniu i  pragnieniach nie ma dla Niego miejsca. 
Chcemy samych siebie, pragniemy rzeczy, których moż-
na dotknąć, szczęścia doświadczalnego, sukcesu naszych 
planów osobistych i naszych zamiarów. Jesteśmy całko-
wicie „wypełnieni” samymi sobą, tak, że nie ma już wcale 
miejsca dla Boga. Dlatego też nie ma miejsca dla innych, 
dla dzieci, dla ubogich, dla obcokrajowców. Wychodząc 
z  prostego słowa o  braku miejsca w  gospodzie, może-
my sobie uświadomić, jak bardzo potrzebujemy zachęty 
Świętego Pawła: „Przemieniajcie się przez odnawianie 
umysłu” (Rz 12, 2). Paweł mówi o odnowieniu, o otwar-
ciu naszego umysłu (nous); mówi, ogólnie rzecz biorąc, 
o  sposobie, w  jaki postrzegamy świat i  samych siebie. 
Nawrócenie, którego potrzebujemy, musi naprawdę się-
gnąć aż do głębi naszej relacji z rzeczywistością. Módlmy 
się, aby w  naszych sercach tworzyła się przestrzeń dla 
Niego. A także, abyśmy w  ten sposób mogli Go rozpo-
znać również i w tych, poprzez których do nas się zwraca: 
w  dzieciach, cierpiących i  opuszczonych, zmarginalizo-
wanych i biednych tego świata.

Jest jeszcze drugie słowo w opisie Bożego Narodze-
nia, nad którym chciałbym się wraz z wami zastanowić: 
hymn uwielbienia, który aniołowie wznoszą po  ogło-
szeniu orędzia o nowo narodzonym Zbawicielu: „Chwa-
ła Bogu na wysokościach, a na ziemi pokój ludziom Jego 
upodobania”. Bóg jest chwalebny. Bóg jest czystym 
światłem, blaskiem prawdy i miłości. On jest dobry. Jest 
prawdziwym dobrem, dobrem par excellence. Otacza-
jący Go aniołowie przekazują przede wszystkim zwy-
czajnie radość z powodu postrzegania chwały Bożej. Ich 
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śpiew jest promieniowaniem wypełniającej ich radości. 
W ich słowach słyszymy, że tak powiem, coś z melodyj-
nych dźwięków nieba. Nie ma żadnych wątpliwości co 
do celu, jest po prostu fakt wypełnienia szczęściem wy-
pływającym z percepcji czystego blasku prawdy i miło-
ści Boga. Pragniemy, aby ta radość nas dotknęła: istnieje 
radość. Istnieje czyste dobro. Istnieje czyste światło. Bóg 
jest dobry i jest On najwyższą mocą ponad wszystkimi 
mocami. Z  tego faktu powinniśmy się po  prostu tej 
nocy radować razem z aniołami i pasterzami.

Z  chwałą Boga na  wysokościach związany jest po-
kój na  ziemi między ludźmi. Tam, gdzie nie oddaje się 
chwały Bogu, gdzie się o Nim zapomina lub wręcz Jemu 
zaprzecza, nie ma także pokoju. Jednakże dzisiaj roz-
powszechnione nurty myślenia twierdzą odwrotnie: 
religie, szczególnie monoteizm, miałyby być przyczyną 
przemocy i wojen na świecie; należałoby najpierw wy-
zwolić ludzkość od religii, aby następnie budować pokój; 
monoteizm, wiara w  jednego Boga, miałaby być de-
spotyzmem, przyczyną nietolerancji, ponieważ ze swej 
natury chciałaby narzucić siebie wszystkim, uzurpując 
sobie, że jest jedyną prawdą. To fakt, że w historii mono-
teizm posłużył za  pretekst do  nietolerancji i  przemocy. 
To prawda, że  religia może ulec chorobie i  w  ten spo-
sób przeciwstawić się swojej najgłębszej naturze, kiedy 
człowiek myśli, że musi sam we własne ręce wziąć spra-
wę Boga, czyniąc w ten sposób z Boga swoją własność 
prywatną. Trzeba być czujnym wobec tych wypaczeń 
sacrum. O ile niepodważalne jest w historii pewne nad-
używanie religii, to jednak nie jest prawdą, że odrzucenie 
Boga przywróci pokój. Jeśli gasi się Boże światło, gasi się 
także nadaną przez Boga godność człowieka. Nie jest on 
już wtedy obrazem Boga, który w każdym musimy czcić, 
w człowieku słabym, obcym, ubogim. Nie jesteśmy już 
wtedy wszyscy braćmi i siostrami, dziećmi tego same-
go Ojca, które począwszy od Ojca, są ze sobą nawzajem 
powiązane. W  minionym wieku widzieliśmy z  całym 
okrucieństwem, jakie wówczas pojawiają się rodzaje 
aroganckiej przemocy, i jak człowiek gardzi i druzgocze 
człowieka. Tylko wtedy, gdy światło Boże jaśnieje nad 
człowiekiem i w człowieku, tylko jeśli każdy człowiek jest 
chciany, znany i miłowany przez Boga, i tylko wówczas 
– niezależnie od tego, jak bardzo nędzna byłaby jego sy-
tuacja – jego godność jest nienaruszalna. W Świętą Noc 
sam Bóg stał się człowiekiem, jak zapowiedział prorok 
Izajasz: narodzone tutaj dziecko jest „Emanuelem”, Bo-
giem z nami (por. Iz 7, 14). W ciągu tych wszystkich stu-
leci były naprawdę nie tylko przypadki nadużywania re-
ligii, ale z wiary w tego Boga, który stał się człowiekiem, 
nieustannie na  nowo wypływały siły pojednania i  do-
broci. Ta wiara wniosła w ciemności grzechu i przemocy 
świetlisty promień pokoju i dobroci, który nadal świeci.

Tak więc Chrystus jest naszym pokojem i ogłosił pokój 
dalekim i bliskim (por. Ef 2, 14.17). Jakżeż nie powinniśmy 
się do Niego w tej godzinie modlić: Tak, Panie, głoś tak-

że i nam dzisiaj pokój, dalekim i bliskim. Spraw, aby i dziś 
miecze przekuwano na sierpy (por. Iz 2, 4), aby miejsce 
broni na potrzeby wojenne zajęła pomoc dla cierpiących. 
Oświecić ludzi, którzy wierzą, że  muszą dopuszczać się 
przemocy w Twoje imię, aby nauczyli się zrozumienia ab-
surdu przemocy i rozpoznawania Twojego prawdziwego 
oblicza. Pomóż nam stać się ludźmi „Twojego upodoba-
nia” – ludźmi na Twój obraz, a więc ludźmi pokoju.

Gdy aniołowie się oddalili, pasterze mówili między 
sobą: Pójdźmy do Betlejem i zobaczmy to słowo, które 
dla nas się wydarzyło (por. Łk 2, 15). Ewangelista nam 
mówi, że pasterze pospiesznie dążyli do Betlejem (por. 2, 
16). Jakaś święta ciekawość pobudziła ich, by zobaczyć 
w żłobie to dziecię, o którym anioł mówił, że był Zbawi-
cielem, Chrystusem, Panem. Wielka radość, o której mó-
wił anioł, poruszyła ich serce i przydawała im skrzydeł. 

Chodźmy do  Betlejem, mówi do  nas dzisiaj litur-
gia Kościoła. Trans-eamus tłumaczy Biblia łacińska: 
„przejść”, iść poza, odważyć się na krok, który wykracza 
poza, „przeprawa”, przez którą wychodzimy z naszych 
nawyków myślowych i życiowych i przekraczamy świat 
czysto materialny, aby osiągnąć to, co istotne, poza to, 
co teraz, do tego Boga, który ze swej strony, przyszedł 
tu  do  nas. Pragniemy prosić Pana, aby dał nam zdol-
ność wyjścia poza nasze ograniczenia, nasz świat; aby 
nam pomógł w spotkaniu Go, zwłaszcza, gdy On sam 
w Eucharystii, składa się w nasze ręce i w nasze serce. 

Chodźmy do Betlejem: tymi słowami, wraz z pasterza-
mi, mówimy sobie nawzajem, że  nie powinniśmy my-
śleć tylko o wielkiej drodze do Boga żywego, ale również 
do  konkretnego miasta Betlejem, do  wszystkich miejsc 
gdzie Pan mieszkał, pracował i cierpiał. Módlmy się w tej 
godzinie za ludzi, którzy dziś tam żyją i cierpią. Módlmy 
się, aby był tam pokój. Módlmy się, aby Izraelici i  Pale-
styńczycy mogli rozwijać swoje życie w pokoju jednego 
Boga i w wolności. Módlmy się także za sąsiednie kraje, 
za Liban, Syrię, Irak i inne: aby umocnił się tam pokój. Aby 
chrześcijanie w tych krajach, gdzie początki miała nasza 
wiara, mogli nadal mieszkać; aby chrześcijanie i muzuł-
manie wspólnie budowali swoje kraje w pokoju Bożym. 

Pasterze szli z pośpiechem. Pobudzała ich święta cie-
kawość i święta radość. Być może między nami bardzo 
rzadko się zdarza, że  spieszymy do  Bożych spraw. Bóg 
nie należy dziś do  rzeczy pilnych. Myślimy i  mówimy, 
że sprawy Boże mogą poczekać. Ale to On jest sprawą 
najważniejszą, jedynym który w  ostatecznym rozra-
chunku jest naprawdę ważny. Dlaczego nie mielibyśmy 
i my dać się porwać ciekawością, by widzieć bliżej i po-
znać to, co Bóg nam powiedział? Prośmy Go, aby świę-
ta ciekawość i  święta radość pasterzy poruszyła w  tej 
chwili także nas i idźmy więc z radością tam, do Betle-
jem – do tego Pana, który także dziś na nowo przybywa 
ku nam. Amen.

Źródło: www.vatican.va
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ŻycZenia BiSkuPa 
WłocłaWSkiego

na BoŻe naroDZenie 
2012 r.

Siostry i Bracia 
w chrystusie!

Narodziny Pana uświadamiają nam co roku, że Bóg 
nie zrezygnował z serca ludzkiego mimo buntu i grze-
chu, jakim człowiek zareagował na  Bożą miłość. Nie-
strudzenie szukał i szuka naszego serca, bo wie, że bli-
skość z  Nim jest warunkiem człowieczego pokoju 
i szczęścia.

W  świątecznych, grudniowych dniach spróbujmy 
otworzyć się na Jego przyjście, obecność i miłość – jak 
Oblubienica z „Pieśni nad pieśniami” wyglądajmy Nad-
chodzącego: „Cicho! Ukochany mój! Oto on! Oto nad-
chodzi! Biegnie przez góry, skacze po pagórkach...”

Oto nadchodzi Pan! Niebiosa zsyłają Go ludziom 
i  żadna inna wartość nie zdoła zasłonić sercu Jego 
Obecności!

Wzbudźmy w  sobie najgłębszą tęskno-
tę za  Panem, najsilniejszą w  Niego wiarę: 
Boże Narodzenie przypadające w  Roku 
Wiary niech odnowi i  umocni naszą 
wolę. Zaprośmy Nowonarodzonego 
do  nas, do  serc, umysłów, do  naszej 
mowy, do  małżeństw, rodzin, domów! 
„Oto nadchodzi! Biegnie przez góry, 
skacze po pagórkach...” Oto on! Czy na-
prawdę jest „moim Ukochanym”?!

Życzę Braciom Kapłanom, Drogim 
moim Diecezjanom, także sobie samemu, 
by Dziecię z Betlejem stawało się zbawczym 
Wydarzeniem, które wspominamy – Kimś dla 
każdego chrześcijanina najważniejszym.

Z całego serca proszę o Boże błogosła-
wieństwo dla całego Kościoła Wło-
cławskiego.

+Wiesław Mering,  
Biskup Włocławski
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Homilia BiSkuPa 
StaniSłaWa 
gęBickiego

„Oto zwiastuję wam radość 
wielką, która będzie udzia-

łem całego ludu
Dziś w mieście Dawi-
da narodził się wam 

Zbawiciel, którym jest 
Mesjasz Pan”.

Umiłowani w Chrystusie Panu Siostry 
i Bracia zgromadzeni na tej Eucharystii!

Dzisiejsza noc stanowi pamiątkę wspomnienia tam-
tej nocy i  tamtego przyjścia, tamtego odtrąconego 
i zlekceważonego wówczas na tym świecie narodzenia, 
o  którym radosną nowinę zwiastują pasterzom anio-
łowie. Była to  wyjątkowa noc, jedyna taka noc w  hi-
storii całego wszechświata, noc, kiedy Bóg postano-
wił nawiązać bardzo osobisty kontakt z  człowiekiem. 
W tę noc Bóg stał się dostępny dla nas, stał się Emma-
nuelem, czyli Bogiem z nami. To jest noc, w której niebo 
łączy się z ziemią, a sprawy boskie ze sprawami ludz-
kimi. To jest noc spotkania Boga z  człowiekiem, spo-
tkania jakiego nie było dotąd w historii ludzkości. Dziś 
my chrześcijanie raz jeszcze mamy uświadomić sobie 
z wiarą i ze zdumieniem miłość Boga Ojca, który Syna 
swego dał, aby każdy, kto w  Niego wierzy, nie zginął, 
ale miał życie wieczne.

Uczynił Bóg dlatego tak, bo nas kocha. Ta miłość, któ-
rą obdarzył nas w swoim Synu, potrafi zapalić ludzkie 
serca do wielkich poświęceń i przebaczenia i to nawet 
wrogom. Jest to  możliwe tylko dzięki tej Maleńkiej 
Miłości, leżącej w  żłóbku betlejemskim i  apelującej 
do nas: Miłujcie się wzajemnie, tak jak Ja was umiło-
wałem. Miłujcie nieprzyjaciół waszych i  módlcie się 
za tych, którzy was prześladują.

Boże Narodzenie jest odpowiednia chwilą, aby umieć 
sobie nawzajem przebaczyć, aby wypełnić życzenie 
Chrystusa, aby podać sobie ręce do zgody i w poczuciu 
wspólnej odpowiedzialności budować wspólne dobro, 
któremu na imię małżeństwo, rodzina, dobre sąsiedz-
two, Kościół, Ojczyzna.

Selma Lagerlof napisał przepiękną legendę o Bożym 
Narodzeniu. Oto staruszek wyrusza, aby zdobyć ogien, 
rozpalić żar i ogrzać Maryję i dziecię. Z daleko spostrze-
ga płonące ognisko. Wokoło leżą owce, a obok czuwa 
pasterz. Kiedy starzec zbliżył się do ogniska, wielkie psy 
pilnujące stada zerwały się i chciały szczekać, lecz nie 
mogły wydać głosu. Rzuciły się na starca, ale nie mogły 
zrobić mu żadnej krzywdy. Starzec przeszedł pomiędzy 
owcami do  ogniska. Czuwający przy ognisku pasterz 
miał nielitościwe serce, dlatego rzucił w kierunku star-
ca kijem, ale kij przeleciał obok. Kiedy starzec podszedł 
do ogniska, pasterz pozwolił mu wziąć ogień, ciesząc się 
złośliwie, że i tak nie potrafi tego zrobić, ponieważ nie 
ma naczynia ani płonącej głowni, lecz starzec wybrał 
rękoma kilka rozżarzonych węgielków, włożył je w poły 
swego płaszcza, a one go nie parzyły, ani nie paliły. Zdu-
miony pasterz pytał samego siebie, co to  za  dziwna 
noc: psy nie gryzą obcego, owce się nie budzą, kij nie 
uderza, a ogień nie parzy. Zaciekawiony tym wszystkim 
poszedł za starcem i zobaczył, że nie ma on nawet cha-
ty i że uboga Matka i Dziecię znajdowały się w zimnej 

z mszy świętej „pasterki” 
w Bazylice katedralnej 

we Włocławku
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skalnej grocie. Na ten widok wzruszył się, choć był czło-
wiekiem twardego serca i  ofiarował skórkę jagnięcia, 
aby matka mogła utulić nią biedne niemowlę. Zaled-
wie spełnił ten szlachetny czyn, ujrzał coś, czego do tej 
pory nie widziały jego oczy. Usłyszał to, czego dotąd nie 
słyszały nigdy jego uszy. Ujrzał chóry aniołów śpiewają-
cych cudowną pieśń o Zbawicielu, który narodził się tej 
nocy, aby zbawić ludzi. Zrozumiał wtedy tajemnicę tej 
cudownej, niezwykłej nocy i radość całego stworzenia. 

Rzeczywiście, przeżywamy dzisiaj cudowną, bło-
gosławioną noc. Noc, w czasie której dokonał się cud 
miłości Boga do ludzi. Noc, w której Bóg stał się czło-
wiekiem po  to, aby człowiek mógł stać się dzieckiem 
Boga. W czasie tej błogosławionej nocy Bóg dokonuje 
przecudnej, wspaniałej przemiany ludzkich serc tak jak 
w tej przepięknej legendzie. Ludzie stają się dla siebie 
lepsi, może tylko na  ten wieczór. To szkoda. Przestają 
się gniewać. Przebaczają sobie wzajemne urazy. Wycią-
gają do siebie dłonie w geście miłości. Z troską i współ-
czuciem patrzą na  ubogich i  potrzebujących, symbo-
licznie nawet zostawiając puste miejsce przy stole.

W  książce pod tytułem „Pamiętnik Sybiraków” 
we  wspomnieniach Ireny Kubiak zatytułowanych 
„Śmierć przyszła obok” znalazłem takie świadectwo: 
„Syberia przywitała Polaków czterdziestostopniowym 
mrozem i drewnianymi domkami ukrytymi gdzieś w taj-
dze, zbudowanymi jeszcze przez dekabrystów zesłanych 
tu  przez cara. Wokół znajdowały się osady radzieckie, 
zesłańców. Od  rana do  zmierzchu pracowaliśmy przy 
wyrębie lasu. Młodsze dzieci zbierały chrust. Praca była 
ciężka, ale dzięki niej nie marznęliśmy. Zbliżały się święta 
Bożego Narodzenia, pierwsze poza Ojczyzną. Jakże smut-
ne z dala od Polski, bliskich. Tego dnia jak zwykle byliśmy 
w tajdze od świtu do zmierzchu. Po powrocie mój tato 
przyniósł mi wielką choinkę, którą ustawiliśmy w kącie 
izby. Dzieci rączkami wydzierały gwiazdki z papieru i za-
wieszały je. Zanim zasiedliśmy do stołu, uklękliśmy przed 
maleńkim obrazkiem Matki Boskiej Jasnogórskiej, który 
razem z książeczką do nabożeństwa zabrała moja mama 
i odmówiliśmy litanię. Wizerunek Jej dla nas, tu w tajdze, 
był symbolem polskości i  nadzieją, że  kiedyś wrócimy 
do domu. Na razie jednoczą nas wkoło wigilijnego stołu, 
na którym oprócz razowego chleba i herbaty z liści z drze-
wa cedrowego znalazły się solone grzyby, dar od mieszka-
jących w pobliżu Rosjan, potomków zesłańców z lat dwu-
dziestych XIX wieku. Byli to dobrzy ludzie, którzy mówili 
nam: jeśli chcecie wrócić do ojczyzny, to nie płaczcie. Żyj-
cie tak jak my. Kiedy już po izbie roznosi się zapach cedro-
wej herbaty, zaczęliśmy dzielić się chlebem, który zastąpił 
opłatek. Czego życzyliśmy sobie? Wytrwałości i powrotu. 
Mój ojciec, ku uciesze dzieci, wygrywał na grzebieniu me-
lodie kolęd, a my śpiewaliśmy. Tego wieczoru położyliśmy 
się dość późno spać. Mimo to nie mogliśmy zasnąć. Prze-
szkadzały nam wspomnienia”.

Kochani! Ubogą wigilię tej rodziny ubogacił bardzo 
drobny, ale  jakże wymowny dar serca w  postaci grzy-
bów. Nie trzeba było wiele, a przecież dzięki tej odrobinie 
ludzkiej życzliwości te święta stały się bogatsze w treść.

W tę świętą noc przypominamy sobie, że wszyscy je-
steśmy braćmi. Patrząc bowiem na Boże Dziecię leżące 
w ubogim żłobie, nie sposób przecież zacisnąć pięści, nie 
sposób nie wyciągnąć dłoni w geście pojednania, prze-
baczenia, nie sposób nie połamać się opłatkiem, nie zło-
żyć sobie życzeń, nie przypomnieć sobie o ojcu, o matce.

W  tę  błogosławioną noc Dzieciątko Jezus obchodzi 
cały świat. Przychodzi do  każdego domu, do  każde-
go z nas, do każdego serca. Pytanie tylko, czy znajdzie 
u nas mieszkanie? Czy zostanie przyjęte? Niestety, pew-
nie w wielu domach, w wielu sercach pewnie znajdzie 
zamknięte drzwi, tak jak zamknięte mieli serca i drzwi 
w Betlejem dla Maryi, Józefa i Dzieciątka. Czy jest dla 
Chrystusa miejsce w  naszym sercu, w  naszym życiu? 
Biada takim ludziom, którzy zamykają przed Bogiem 
swoje serce. Rozumiał to doskonale nasz wieszcz naro-
dowy Adam Mickiewicz, kiedy pisał: „Wierzysz, że Chry-
stus narodził się w betlejemskim żłobie? Biada, jeśli nie 
zrodził się w tobie”. I rozumiał to również Angelus Sile-
sius z Wrocławia, gdy pisał w XVII wieku: „Choćby Chry-
stus tysiąc razy rodził się w Betlejem, a nie narodził się 
w nas, jesteśmy zgubieni na wieki”.

To, że dziś tu jesteśmy, że jesteśmy w tej świątyni jest 
dowodem na to, że my otworzyliśmy nasze serca, pew-
nie domy, przed Chrystusem. Wierzymy. To „wierzę” 
powtarzamy w Roku Wiary, kochamy Go i tak jak betle-
jemscy pasterze przyszliśmy mimo zimna, aby złożyć 
Mu pokłon. 

Boże Dziecię patrzy dziś na  nas z  miłością. Pewnie 
uśmiecha się do każdego z nas. Podobnie jak w tej prze-
pięknej legendzie wcale nie wygląda od nas bogatych 
darów. Ono chce tylko przemienić miłością nasze ser-
ca. Ono chce, żeby życzliwość, miłość, radość, pokój tej 
świętej nocy zawsze królowały w naszych sercach. Ono 
przyszło na świat po to, aby nauczyć nas, jak mamy żyć, 
jak mamy zwyciężać zło dobrem, nienawiść miłością, 
kłamstwo prawdą, obojętność troską i współczuciem.

„Ja nie wiem, o mój Panie, któryś miał w żłobie tron, 
czy dusza moja biedna milsza Ci jest niż on. Ulituj się 
nade mną, błagać Cię kornie śmiem, gdyś stajnią nie 
pogardził, nie gardź i sercem mem”.

Co więc mamy złożyć Chrystusowi w tę świętą noc? 
Przecież nie przynieśliśmy z  sobą jakichś konkretnych 
darów. Tak jak mówią słowa tej przepięknej kolędy. 
Ofiarujmy Mu sami siebie. On niczego więcej nie pra-
gnie. Ofiarujmy Mu nasze serca, wypełnione tej świę-
tej nocy postanowieniami, dobrymi czynami, wiarą, 
miłością. Ofiarujmy Mu dziś to  wszystko, a  wówczas 
przekonamy się, że i w naszych sercach spełni się cud 
Bożego Narodzenia. Amen.
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kościół i śWiat

ojciec święty Benedykt XVi w orędziu 
na Boże narodzenie o prawdzie i pokoju

„Prawda z  ziemi 
wyrośnie” – te słowa 
Psalmu 85 obrazują-
ce przyjście Mesjasza 
stanowiły w tym roku 
osnowę papieskiego 
orędzia na  Boże Na-

rodzenie. Po  jego wygłoszeniu Benedykt XVI udzielił 
z balkonu bazyliki watykańskiej tradycyjnego błogosła-
wieństwa Urbi et Orbi – „miastu i światu”. W przesła-
niu Ojciec Święty wskazał, że  owa prawda przyjmuje 
postać rzeczywistego Dziecka narodzonego z  Niewia-
sty. Oznacza to, że mimo ludzkiego lęku przed możliwo-
ścią odrzucenia Boga znajduje On miejsce na tej ziemi. 
Jest to  nadzieją dla tych jej obszarów, gdzie brak jest 
pokoju – kolejnego daru Mesjasza. 

„Niech pokój zakiełkuje dla mieszkańców Syrii, głę-
boko cierpiących i  podzielonych przez konflikt, który 
nie oszczędza nawet bezbronnych i zbiera żniwo wśród 
niewinnych – mówił Papież. – Po  raz kolejny apeluję 
o powstrzymanie rozlewu krwi, ułatwienie pomocy dla 
uchodźców i wysiedleńców oraz aby na drodze dialogu 
osiągnięto polityczne rozwiązanie konfliktu. Niech po-
kój wyrośnie w ziemi, w której narodził się Odkupiciel; 
niech obdarzy On Izraelczyków i Palestyńczyków odwa-
gą, by położyć kres czasom wojen i podziałów oraz zde-
cydowanie podjąć drogę negocjacji”.

Papież pamiętał też o przeżywających transformację 
krajach Północnej Afryki. Życzył im, w  tym zwłaszcza 
Egiptowi, budowania przyszłości w oparciu o sprawie-
dliwość i  poszanowanie godności ludzkiej. Kolejnymi 
rejonami geograficznymi wspomnianymi przez Bene-
dykta XVI była Azja i Afryka. 

„Niech Król Pokoju skieruje także swe spojrzenie 
na  nowe kierownictwo Chińskiej Republiki Ludowej, 
na oczekujące je wzniosłe zadanie – kontynuował Oj-
ciec Święty. – Pragnę, aby doceniło ono wkład religii, 
szanując każdą z  nich, aby mogły się one przyczynić 
do budowania społeczeństwa solidarnego, z korzyścią 
dla tego szlachetnego narodu i dla całego świata. Niech 
Boże Narodzenie sprzyja powrotowi pokoju w  Mali 
i zgody w Nigerii, gdzie okrutne zamachy terrorystycz-
ne nadal zbierają ofiary, zwłaszcza wśród chrześcijan. 
Niech Odkupiciel ześle pomoc i  pocieszenie uchodź-
com we  wschodniej części Demokratycznej Republiki 
Konga i obdarzy pokojem Kenię, gdzie krwawe zama-

chy wymierzono w ludność cywilną i miejsca kultu”. 
Z kolei kwestie migracji i walki z przestępczością zo-

stały przez Papieża przywołane w kontekście Ameryki 
Łacińskiej. Problemy społeczne znalazły odzwierciedle-
nie także w życzeniach skierowanych do Włochów:

„Wraz z narodzeniem Jezusa ukazała się światu mi-
łość Boga do ludzi. Niech ta miłość, którą dzisiejsza uro-
czystość Bożego Narodzenia pozwala podziwiać, sprzy-
ja duchowi współpracy dla dobra wspólnego, skłoni 
do refleksji nad hierarchią wartości w podejmowaniu 
najważniejszych decyzji, ożywi wolę solidarności oraz 
da wszystkim nadzieję przychodzącą od Boga”.

Wśród papieskich życzeń wygłoszonych w  65 języ-
kach nie zabrakło też słowa po  polsku. „Błogosławio-
nych świąt Bożego Narodzenia!” – powiedział Bene-
dykt XVI. 

tc/ rv

Polscy biskupi na Boże narodzenie

Laickość, która 
eliminuje religię 
z  życia, komer-
cjalizacja świąt 
i  apel o  odnowę 
życia społeczne-
go – to tylko nie-
które tematy ho-
milii głoszonych 

przez polskich biskupów podczas liturgii w uroczystość 
Bożego Narodzenia.

Abp Józef Michalik na Mszy w Przemyślu ostro skry-
tykował zapis w Konwencji w sprawie przemocy wobec 
kobiet, mówiący, że bierze się ona z kultury, tradycji i re-
ligii. „Niech mi pokaże którykolwiek z tych ludzi, którzy 
wymyślili to  wielkie kłamstwo historyczne, w  którym 
miejscu Ewangelia mówi o przemocy, gdzie Kościół za-
chęca do przemocy. To jest dramat zakłamywania. My-
ślę, że  dzisiaj też jesteśmy świadkami, że  lansuje się, 
próbuje się to wmówić ludziom. Jest to wyraźny atak 
na tradycyjny model rodziny” – mówił przewodniczący 
Konferencji Episkopatu Polski.

Pasterce w  Kazimierzu Dolnym przewodniczył abp 
Stanisław Budzik, który z niepokojem mówił o komer-
cjalizacji świąt Bożego Narodzenia. „Wiarę chrześci-
jańską spycha się coraz bardziej do  sfery prywatnej 
i  usuwa z  przestrzeni publicznej. Religijne święta za-
mieniają się w kolejną okazję do konsumpcji i zabawy. 
W takiej sytuacji ginie to, co istotne w świętach Bożego 
Narodzenia, w ich przesłaniu, tak istotnym dla człowie-
ka i dla świata” – stwierdził metropolita lubelski.

O zaprzestanie jałowych sporów i odnowę życia spo-
łecznego, aby „w centrum uwagi było dobro wspólne, 
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ne wyzwania», takie jak «kwestia zdolności człowieka 
do wiązania się». Odrzucenie więzi rodzinnych ozna-
cza «zanik podstawowych postaci ludzkiej egzystencji: 
ojca, matka, dziecka; zanik istotnych wymiarów do-
świadczenia, jakim jest bycie osobą». Mówiąc krótko, 
«w walce o rodzinę gra toczy się o człowieka».

Odnośnie do tematu dialogu i głoszenia, Papież pod-
kreśla, że Kościół reprezentuje «pamięć, że jesteśmy 
ludźmi w obliczu cywilizacji zapomnienia». Dlatego 
«w dialogu z państwem i społeczeństwem», choć nie 
ma on «gotowych rozwiązań poszczególnych kwestii», 
zabiega  «razem z innymi siłami społecznymi o odpo-
wiedzi, które najlepiej odpowiadają właściwej mierze 
istoty ludzkiej». Tego, co «wyodrębnił jako podstawo-
we, konstytutywne i niezbywalne wartości ludzkiej eg-
zystencji, Kościół musi bronić z największą jasnością. 
Musi robić wszystko, co możliwe, by tworzyć przekona-
nie, które potem będzie mogło się przełożyć na działa-
nie polityczne». W tym sensie również «dialog między 
religiami jest koniecznym warunkiem pokoju na świe-
cie, a zatem obowiązkiem chrześcijan i innych wspól-
not religijnych». Na koniec Benedykt XVI nawiązał do 
tematu nowej ewangelizacji, podkreślając, że głosze-
nie musi budzić «zdrową ciekawość, by bliżej poznać 
Jezusa».

osservatoreromano.va

świąteczne życzenia Przewodniczące-
go konferencji episkopatu Polski

„Syn Boży stał się 
człowiekiem, żeby przy-
pomnieć nam o  miłości 
Boga, o  zainteresowa-
niu Pana Boga każdym 
z nas” – mówi abp Józef 
Michalik w świątecznych 
życzeniach na stronie in-
ternetowej przewodni-
czącego Konferencji Epi-
skopatu Polski.

Metropolita przemy-
ski zaznacza, że  nigdy 
nie jesteśmy w  życiu 
sami. „Odkąd narodził 
się Zbawiciel, człowiek 

ma punkt odniesienia. Każdy z nas ma tę szansę spo-
tkania Jezusa, Boga-człowieka, który do  nas w  ludzki 
sposób, ludzkim językiem, przykładem życia, zachowań 
mówi o tym, że każdy z nas jest przed Panem Bogiem 
ważny” – stwierdził przewodniczący KEP.

Abp Michalik życzy wszystkim, aby święta były od-
kryciem bliskości drugiego człowieka oraz łaski Bożej 
i błogosławieństwa w zamiarach nowego roku.

a  nie dobro danej partii lub ugrupowania polityczne-
go”, zaapelował z kolei kard. Stanisław Dziwisz podczas 
pasterki sprawowanej w katedrze na Wawelu.

Kard. Kazimierz Nycz podczas Mszy św. w  katedrze 
św. Jana w Warszawie zachęcił natomiast do przeciw-
stawiania się laickości, która próbuje wyeliminować re-
ligię z życia ludzi i społeczeństw.

R. Łączny, KAI

ten, kto broni Boga, broni człowieka

«Tam, gdzie 
neguje się Boga, 
zanika godność 
człowieka». Pod-
czas gdy «ten, kto 
broni Boga, broni 
człowieka». Na 
tych dwóch zasad-
niczych przeko-

naniach oparte jest tradycyjne przemówienie Papieża 
do członków Kolegium Kardynalskiego, Kurii Rzymskiej 
i Gubernatoratu, wygłoszone podczas bożonarodze-
niowej audiencji, która się odbyła w piątek 21 grudnia 
rano w Sali Klementyńskiej.

Spotkanie to, jak zazwyczaj, było okazją do sporzą-
dzenia duszpasterskiego bilansu roku, «który cechowa-
ły – stwierdził Papież – trudne sytuacje, wielkie kwestie 
i wyzwania, ale i znaki nadziei». Wśród  tych ostatnich 
były podróże do Meksyku i na Kubę, gdzie Benedykt XVI 
uczestniczył w «niezapomnianych spotkaniach z mocą 
wiary, radością życia płynącą z wiary». Pod znakiem na-
dziei przebiegały również dwie inne podróże o zasięgu 
międzynarodowym, które miały miejsce w 2012 r. - do 
Mediolanu na Światowe Spotkanie Rodzin i do Libanu, 
gdzie  przekazał posynodalną adhortację apostolską 
Ecclesia in Medio Oriente – oraz Synod o nowej ewan-
gelizacji, który zbiegł się z początkiem Roku Wiary. Oka-
zje, przy których «poruszone zostały fundamentalne 
tematy naszej chwili dziejowej: rodzina, służenie po-
kojowi na świecie i dialog międzyreligijny, a także gło-
szenie przesłania Jezusa w naszych czasach tym, którzy 
Go jeszcze nie spotkali i tym, którzy Go znają tylko z ze-
wnątrz i dlatego, Go nie uznają».

W odniesieniu do pierwszego tematu Benedykt XVI 
stwierdził, że «rodzina jest silna i żywa również dzisiaj», 
choć niezaprzeczalnie zagraża jej kryzys, zwłaszcza w 
świecie zachodnim. «Uderzyło mnie – stwierdził – że 
na Synodzie często było podkreślane znaczenie rodziny 
jako miejsca, w którym przekazywane są podstawowe 
formy bycia osobą ludzką. Uczy się ich żyjąc nimi, a tak-
że znosząc je razem. Tym samym stało się oczywiste, że 
nie chodzi jedynie o określoną formę społeczną, ale o 
kwestię samego człowieka». Wynikają z tego  «złożo-
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Z DZiejóW Parafii 

ks. Władysław giszter
 (1898–1974)

Władysław Gisz-
ter urodził się 4 
października 1898 
roku w  Michałowie, 
parafia Ostrowite 
w  powiecie słupec-
kim. Po  ukończeniu 
szkoły powszechnej 
i  gimnazjum w  Słup-
cy, Piotrkowie Trybu-
nalskim i  Włocławku 
wstąpił w  1917  r. 
do  Wyższego Semi-
narium Duchownego 
we  Włocławku i  zo-
stał przyjęty od  razu 
na  kurs II. Jeszcze 
przed ukończeniem 
studiów w  semi-

narium duchownym, jako alumn ostatniego kursu, 
otrzymał 28 października 1922 r. święcenia kapłańskie 
i  jako wybitnie uzdolniony został wysłany na  studia 
filozoficzne do  Instytutu Katolickiego w  Paryżu. Tam 
m.in. słuchał wykładów Jaque’a  Maritaina, wybitne-
go profesora filozofii współczesnej, który pozostał dla 
niego autorytetem do  końca życia. W  Paryżu zapadł 
na  bardzo ciężką chorobę płuc. Wydelegowani przez 
biskupa włocławskiego Stanisława Zdzitowieckiego 
kapłani przewieźli go w  1926  r. na  kurację zdrowot-
ną do  Zakopanego. Po  wyleczeniu, w  1929  r. powró-
cił do  Paryża, wieńcząc studia zdobyciem doktoratu. 
Po powrocie do Polski pełnił funkcję prefekta Semina-
rium Nauczycielskiego Janiny Steinbokówny we Wło-
cławku, Gimnazjum Sióstr Urszulanek i  Państwowe-
go Gimnazjum Mechanicznego. Przez rok akademicki 
(1934–1935) był profesorem filozofii we włocławskim 
seminarium. W  latach 1935–1939 był prefektem 
w gimnazjum państwowym w Zduńskiej Woli, gdzie 
zastał go wybuch II wojny światowej. Po  aresztowa-
niu i krótkim pobycie w sieradzkim więzieniu wywie-
ziono go na  teren diecezji kieleckiej, skąd przedostał 
się do diecezji sandomierskiej, gdzie prowadził pracę 
duszpasterską.

Po zakończeniu wojny przez dwa lata (1945–1947) 
był administratorem parafii Warta, zyskując tam po-
wszechne uznanie ze strony parafian. W 1947 r. biskup 
włocławski Karol Radoński powołał go na stanowisko 

profesora filozofii seminarium włocławskiego (po re-
zygnacji dotychczasowego profesora tych przedmio-
tów – ks. Józefa Iwanickiego), które to stanowisko pia-
stował do czasu przejścia na emeryturę (14 IX 1971), 
czyli 24 lata.

W 1948 r. mianowany został kanonikiem włocław-
skiej kapituły bazyliki katedralnej, a  1 VIII 1949  r., 
z  upoważnienia tejże, proboszczem parafii katedral-
nej (po  ks.  Józefie Kruszyńskim). Funkcję tę  pełnił 
do  20 VI 1952  r. Mimo że  jako proboszcz był repre-
zentantem kapituły katedralnej, w  administrowaniu 
parafią starał się zachować niezależność od  niej, co 
mu się w  znacznym stopniu udało, chociaż kapituła 
uważała, że „proboszcz bez jej zgody nie może w kate-
drze wbić nawet gwoździa”. Od tego czasu kolejni pro-
boszczowie parafii katedralnej zachowali spory zakres 
niezależności od kapituły, mimo że formalnie – zgod-
nie z dekretem erekcyjnym parafii z 22 II 1947 r. – pro-
boszczem nadal była „kapituła bazyliki katedralnej, 
która wybiera ze swego grona proboszcza – delegata 
do  spraw parafialnych”, który „zarządza parafią przy 
pomocy księdza administratora parafii i księży wikariu-
szy katedralnych”. Ks. Giszter, mający pewną biegłość 
w sprawach ekonomicznych (należał do Rady Gospo-
darczej w kurii diecezjalnej oraz w latach 1947–1950 
był administratorem czasopisma teologicznego „Ate-
neum Kapłańskie”), zrezygnował z formalnego admi-
nistratora parafii, a korzystał jedynie z pomocy dwóch 
wikariuszy (często się zmieniających), z których jeden 
pełnił funkcję pierwszego wikariusza, zapewne odpo-
wiedzialnego za  duszpasterstwo w  parafii. W  czasie 
jego urzędowania pokryto kopuły na kaplicach blachą 
miedzianą, uzupełniono brakujące cegły w  ścianach 
katedry oraz położono cementowe płyty na  placu 
przed katedrą (były do 1991 roku). Ks. Giszter zatrud-
nił w katedrze siostry ze Zgromadzenia Sióstr Wspól-
nej Pracy od Niepokalanej oraz zorganizował kancela-
rię parafialną w budynku przy ul. Gdańskiej. 

Ksiądz Władysław Giszter zmarł 2 IV 1974 r. i został 
pochowany dwa dni później w  kwaterze kapłańskiej 
na cmentarzu włocławskim (przy al. Chopina). W ka-
tedrze włocławskiej jego nazwisko figuruje na tablicy 
proboszczów parafii katedralnej. 

Na  podstawie: Włocławski słownik biograficzny, 
t. 2, Włocławek 2005, s. 52–53.

Ks. Gisztra w  pracy parafialnej wspierali m.in. na-
stępujący wikariusze: ks. Kazimierz Majdański (od 13 
IV 1949), ks.  Henryk Wieczorek (1 VIII – 20 X 1949, 
I wikariusz), ks. Andrzej Baziński (14 VII – 29 X 1949), 
ks.  Bolesław Trafalski (13 VIII 1949 – 1 VIII 1950), 
15 I – 4 VII 1952), ks.  Józef Sobieraj (12 X 1949 – 
1 VII 1951, I wikariusz). 
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Z „DZiennicZka” śW. fauStyny koWalSkiej

Zamieszczamy kolejny fragment 
„Dzienniczka” świętej faustyny, 
który może posłużyć jako inspiracja 
do refleksji podejmowanej 
na początku nowego roku 
kalendarzowego, a zarazem zachęta 
do tego, by powziąć szlachetne 
noworoczne postanowienia.

PATRONEM ŚW. FAUSTYNY NA ROK 1935 ZOSTAŁ PAN 
JEZUS EUCHARYSTYCZNY
+ Nowy Rok 1935.

Jezus lubi wchodzić w najdrobniejsze szczegóły życia 
naszego i  spełnia nieraz tajne pragnienia moje, któ-
re nieraz ukrywam przed Nim samym, chociaż wiem, 
że przed Nim nic skrytego być nie może. (Dz 360)

U nas jest zwyczaj w Nowy Rok wyciągać sobie Pa-
tronów szczególnych na  cały rok, w  czasie medytacji 
obudziło mi się jedno z  takich tajnych pragnień, żeby 
Jezus Eucharystyczny był mi szczególnym Patronem 
i  na  ten rok – jaka dawniej. Jednak tając się przed 
swym Umiłowanym z  tym pragnieniem, mówiłam 
z Nim o wszystkim z wyjątkiem o tym, że Go chcę mieć 
za Patrona. Kiedy przyszłyśmy do refektarza na śniada-
nie, po przeżegnaniu zaczęło się ciągnienie Patronów. 
Kiedy się zbliżyłam do obrazeczków, na których są na-
pisane Patrony, wzięłam bez namysłu, jednak nie czy-
tając zaraz, chciałam się przez parę minut umartwić. 
Wtem słyszę głos w duszy: – Jestem twoim Patronem. 
W tej chwili spojrzałam na napis i przeczytałam: „Pa-
tron na rok 1935 – Najświętsza Eucharystia”. Serce mi 
zadrgało z radości i wysunęłam się potajemnie z grona 
Sióstr i poszłam przed Najświętszy Sakrament chociaż 
na krótką chwilę i tam dałam uczuciom serca mego fol-
gę. Jezus mi jednak słodką zrobił uwagę, aby być w tej 
chwili wspólnie z Siostrami; poszłam natychmiast, sto-
sując się do reguły. (Dz 361)

ŚW. FAUSTYNA UWIELBIA MIŁOŚĆ TRÓJCY PRZENAJ-
ŚWIĘTSZEJ

Trójco Święta, Jedyny Boże, Niepojęty w wielkości mi-
łosierdzia ku stworzeniom, a  szczególnie ku biednym 
grzesznikom. Okazałeś Swoją przepaść miłosierdzia nie-
pojętą i nigdy niezgłębioną przez żaden rozum ani ludz-
ki, ani anielski. Nicość i  nędza nasza toną w  wielkości 
Twojej; o Dobroci nieskończona, kto Cię godnie uwielbi 
– czy znajdzie się dusza, która Ciebie rozumie w miłości? 
– o Jezu, są dusze takie, ale ich niewiele. (Dz 361)

PAN JEZUS DOMAGA SIĘ, ABY ŚW. FAUSTYNA BYŁA PO-
SŁUSZNA SPOWIEDNIKOWI

+ W  pewnym dniu w  czasie rannego rozmyślania 
usłyszałam taki głos: – Ja Sam jestem kierownikiem 
twoim, byłem, jestem i będę, a iżeś prosiła mnie o po-
moc widzialną i  dałem ci, i  wybrałem wpierw Sam, 
aniżeli mnie o  to  prosiłaś, bo  tego wymaga sprawa 
Moja. Wiedz o tym, że błędy, jakie popełniasz przeciw 
niemu, ranią Serce Moje; szczególnie strzeż się samo-
woli, niech na najdrobniejsze rzeczy będzie pieczęć bło-
gosławieństwa. Przeprosiłam Pana Jezusa za te błędy, 
a sercem upokorzonym i wyniszczonym, także przepro-
siłam ojca duchownego i postanowiłam raczej nie czy-
nić nic, aniżeli robić wiele, a źle. (Dz 362)
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ŚW. FAUSTYNA DZIĘKUJE PANU JEZUSOWI ZA ŁASKĘ 
ODKRYCIA SWEJ NĘDZY

O dobry Jezu, dziękuję Ci za tę wielką łaskę, to  jest, 
że dajesz mi poznać, czym jestem sama z siebie – nę-
dzą i grzechem, niczym więcej; jedno tylko mogę sama 
z siebie, to jest obrażać Ciebie, o Boże mój, bo nędza nic 
więcej uczynić sama z siebie nie może, prócz obrażania 
Ciebie, o Dobroci nieskończona. (Dz 363)

ŚW. FAUSTYNYA BEZ UZGODNIENIA Z KIEROWNIKIEM 
DUCHOWYM PODJEMUJE DODATKOWE UMARTWIE-
NIA, PAN JEZUS ZA POSLUSZEŃSTWO UDZIELIŁ ŁASKI

+ W pewnej chwili proszono mnie o modlitwę za pew-
ną duszę. Postanowiłam zaraz odprawić nowennę do Mi-
łosierdzia Pańskiego i do tej nowenny dołączyłam jedno 
umartwienie, to jest przez czas Mszy św. nosić na obu no-
gach łańcuszek. Trzy dni już się ćwiczyłam w tym umar-
twieniu: kiedy poszłam do spowiedzi i powiedziałam ojcu 
duchownemu, że na domyślne pozwolenie podjęłam ta-
kie umartwienie, myślałam, że ojciec duchowny nic nie 
będzie miał przeciw temu, a  jednak usłyszałam rzecz 
przeciwną, to jest, żebym bez pozwolenia nic sama nie 
czyniła. O mój Jezu, i znowu samowola, ale nie zniechę-
cam się swymi upadkami, wiem o tym dobrze, ze jestem 
nędzą. Ze względu na zdrowie nie otrzymałam pozwo-
lenia i zdziwił się ojciec duchowny, jak mogłam bez jego 
pozwolenia ćwiczyć się w  większych umartwieniach. 
Przeprosiłam za  swoją samowolę, a  raczej za  kierowa-
nie się pozwoleniami domyślnymi i prosiłam o zamianę 
na inne. Ojciec duchowny zamienił mi na umartwienie 
wewnętrzne, to jest takie, że przez czas Mszy św. mam 
rozważać – dlaczego Jezus przyjął chrzest. To rozmyśla-
nie nie było dla mnie umartwieniem, bo przecież myśleć 
o Bogu to jest rozkosz, a nie umartwienie, ale było w tym 
umartwienie woli, że czynie nie to, co mnie się podoba, 
ale to, co mi wskazano i na tym polega umartwienie we-
wnętrzne. Kiedy odeszłam od  konfesjonału i  zaczęłam 
odprawiać pokutę, usłyszałam te słowa: – Udzieliłem 
łaski tej duszy, o którą Mnie prosiłaś dla niej, ale nie dla 
umartwienia twego, jakieś sama sobie wybrała, ale tyl-
ko dla aktu posłuszeństwa zupełnego wobec zastępcy 
Mojego dałem łaskę tej duszy, za  którą się wstawiałaś 
do Mnie i dla której żebrałaś miłosierdzia. Wiedz o tym, 
że kiedy wyniszczasz w sobie tę własną wolę, wtenczas 
Moja króluje w tobie. – (Dz 364-5)

ŚW. FAUSTYNA POSTANAWIA PAMIĘTAĆ O TYM WYDA-
RZENIU PRZYSZŁOŚCI

O Jezu mój, miej cierpliwość ze  mną, już będę 
uważniejsza na  przyszłość, nie na  sobie to  opieram, 
ale na łasce i dobroci Twojej, która jest tak wielka dla 
mnie nędznej. (Dz 366)

NIEWIERNOŚĆ DUSZ WYBRANYCH BARDZO RANI SER-
CE PANA JEZUSA

+ W pewnej chwili dał mi Jezus poznać, że kiedy Go 
proszę w intencji jaką mi nieraz polecają, jest zawsze 
gotów udzielić Swych łask, tylko dusze nie zawsze 
chcą je przyjąć. – Serce Moje jest przepełnione miło-
sierdziem wielkim dla dusz, a szczególnie dla biednych 
grzeszników. Oby mogły zrozumieć, że  Ja jestem dla 
nich Ojcem najlepszym, że  dla nich wypłynęła z  Ser-
ca Mojego Krew i Woda, jako z  krynicy przepełnionej 
miłosierdziem, dla nich mieszkam w  tabernakulum, 
jako Król miłosierdzia, pragnę obdarzać dusze łaska-
mi, ale nie chcą ich przyjąć. Przynajmniej ty przychodź 
do Mnie jak najczęściej i bierz te łaski, których oni przy-
jąć nie chcą, a tym pocieszysz serce Moje. O, jak wielka 
jest obojętność dusz za tyle dobroci, za tyle dowodów 
miłości. Serce Moje napawa się sama niewdzięcz-
nością, zapomnieniem od  dusz żyjących w  świecie; 
na wszystko mają czas, tylko nie mają czasu na to, aby 
przyjść do Mnie po łaski. A więc zwracam się do was, 
wy – dusze wybrane, czy i  wy nie zrozumiecie miło-
ści Serca Mojego? – I  tu  zawiodło się serce Moje, nie 
znajduję całkowitego oddania się Mojej miłości. Tyle 
zastrzeżeń, tyle niedowierzeń, tyle ostrożności. Na po-
ciechę twoją powiem ci, że są dusze w świecie żyjące, 
które Mnie szczerze kochają, w ich sercach przebywam 
z rozkoszą, ale jest ich niewiele; są i w klasztorach du-
sze takie, które radością napełniają Serce Moje, w nich 
są wyciśnięte rysy Moje i dlatego Ojciec Niebieski spo-
gląda na  nich ze  szczególniejszym upodobaniem, oni 
będą dziwowiskiem aniołów i ludzi, liczba ich jest bar-
dzo mała, one są na  obronę przed sprawiedliwością 
Ojca Niebieskiego, i  na  wypraszanie miłosierdzia dla 
świata. Miłość tych dusz i ofiara podtrzymują istnienie 
świata. Najboleśniej rani Moje serce niewierność du-
szy szczególnie przeze Mnie wybranej, te niewierności 
są ostrzami, które przebijają serce Moje. – (Dz 367)

ŚW. FAUSTYNA W DUCHU WIDZI OJCA ŚWIĘTEGO

29.1.1935. W ten wtorek rano w czasie medytacji uj-
rzałam wewnętrznie Ojca św. odprawiającego Mszę św. 
Po Pater noster rozmawiał z Panem Jezusem o sprawie 
tej, którą Jezus nakazał mi Jemu powiedzieć. Chociaż 
ja o tym nie mówiłam Ojcu św. osobiście, ale sprawy 
te były załatwione przez kogoś innego, jednak w tym 
momencie przez wewnętrzne poznanie 
wiem, że  Ojciec św. zastanawia 
się nad tą sprawą, która 
w krótkim czasie stanie 
się według życzeń Je-
zusa. (Dz 368)
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6 stycznia przeżywamy w kościele 
uroczystość objawienia Pańskiego, 

tzw. trzech króli. kim byli owi 
królowie? co właściwie wydarzyło się 
tego dnia w Betlejem i co w związku 

z tym świętujemy?

Związany z  narodzeniem Jezusa epizod z  Magami, 
którzy przybyli oddać pokłon Dziecięciu, odnotował 
jedynie krótko św. Mateusz w swojej Ewangelii (Mt 2, 
1–12). Legenda jednak, jaką zostali otoczeni, rozrosła 
się przez wieki. Ich postaci znajdujemy w  apokryfach 
starochrześcijańskich, w  literaturze pięknej i  tradycji 
ludowej. W IV w. odnaleziono nawet ich relikwie, które 
od 1164 r. znajdują się w katedrze w Kolonii, która stała 
się celem pielgrzymek i ośrodkiem ich kultu. Magowie 
byli też natchnieniem dla artystów wszystkich epok, 
próbujących odtworzyć ich wizerunki; zastanawiali 
teologów, szukających ich znaczenia w  Bożym planie 
zbawienia; inspirowali w  końcu naukowców, pragną-
cych, wysuwając rozmaite przypuszczenia i  hipotezy, 
odtworzyć ich historię.

Spróbujemy zatem i my, sięgając do źródeł literackich 
i  naukowych opracowań, uporządkować nieco posia-
dane wiadomości o Trzech Królach i  ich pochodzeniu. 
Jak to się stało, że w ogóle trafili do Betlejem, spróbuje 
wytłumaczyć nam, posługując się „mędrca szkiełkiem 
i  okiem”, dr Jarosław Włodarczyk, historyk astronomii 
z  Instytutu Historii Nauki PAN w  Warszawie. Z  kolei 
o tym, co dla nas oznacza ich wizyta w Betlejem, wyja-
śni ks. dr Tomasz Siuda, biblista z Zakładu Nauk Biblij-

urocZyStośĆ 
oBjaWienia PaŃSkiego

nych UAM z  Poznania, spoglądając na  to  wydarzenie 
„oczyma wiary”.

Wzmianki zapowiadające pokłon Magów opisany 
przez św. Mateusza możemy już odnaleźć w  proroc-
twach Starego Testamentu: „Królowie Tarszisz i  wysp 
przyniosą dary, królowie Szeby i  Saby złożą daninę. 
I oddadzą Mu pokłon wszyscy królowie, wszystkie na-
rody będą Mu służyły” (Ps 72 (71) 10–11); „I pójdą na-
rody do Twojego światła, królowie do blasku Twojego 
wschodu. [...] Zaleje Cię mnogość wielbłądów – dro-
madery z Madianu i Efy. Wszyscy oni przybędą ze Saby, 
zaofiarują złoto i  kadzidło, nucąc radośnie hymny 
na cześć Pana” (Iz 60, 3. 6).

Już w tradycji judaistycznej proroctwa te odnoszono 
do  Mesjasza, który ma nadejść. Ich wypełnienie do-
konało się w narodzeniu Jezusa, opisanym na kartach 
Nowego Testamentu. To m.in. także te fragmenty sta-
nowiły podłoże do rozwijającej się legendy Trzech Króli. 
Czego natomiast konkretnie nie opisały teksty kano-
niczne Pisma Świętego, znalazło obszerne wyjaśnienie 
w licznie powstających w tradycji judeochrześcijańskiej 
apokryfach. Zresztą zadaniem owych utworów, nawią-
zujących treścią lub formą do tekstów biblijnych, było 
przekazanie prawd teologicznych, wyjaśnienie bądź też 
uzupełnienie wątków zasygnalizowanych jedynie w Bi-
blii. Tak rzecz ma się właśnie ze wspomnianymi u Ma-
teusza Magami.

Ewangelista mówi nam o Magach (grec. magoi), zwa-
nych także Mędrcami. Prawdopodobnie jest to  nazwa 
jednego z  rodów perskich, którego członkowie raczej 
nie pełnili żadnych funkcji kapłańskich, przypisywanych 
niekiedy przez tradycję biblijnym Magom. Nadaje im się 
z kolei cechy licznych na Wschodzie wykładaczy snów, 
astrologów czy wróżbitów, których wspomina zarówno 
Pismo Święte (np. Dn 2, 2), jak i Herodot w swoich „Dzie-
jach”. Skąd w takim razie wzięli się znani nam Królowie? 
Przeniknęli oni zapewne do chrześcijańskiej tradycji li-
terackiej pod wpływem wspominanych proroctw sta-
rostestamentalnych, mówiących o królach, którzy przy-
będą oddać pokłon Mesjaszowi. Pierwszy wspomina 
o nich Pisarz Kościoła Tertulian (+ ok. 220 r.). Są oni też 
obecni na kartach wielu apokryfów. Jeden z nich, „Grota 
skarbów”, powstały w Mezopotamii po III w., wzmian-
kuje o  podwójnym stroju Magów, będących w  rzeczy-
wistości królami, którzy podczas składania ofiar bogom 
przywdziewali właśnie szaty magów. Taką podwójną 
funkcję pełnili zresztą rzeczywiście m.in. królowie irań-
scy i władcy partyjscy. W każdym razie na przełomie sta-
rożytności i średniowiecza to królowie na stałe zajmują 
miejsce w świadomości ogółu.

Bezimienni w Ewangelii Magowie ok. VI w. otrzymu-
ją też imiona: Balthasar, Melchior, Casper lub podobne, 
w zależności od miejsca powstania apokryfu bądź in-
skrypcji (w tradycji etiopskiej brzmią one np.: Baltazar, 
Melkon, Gaspar). Wymienia się ich najczęściej właśnie 
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trzech, przyporządkowując każdemu jeden z  darów: 
złoto, kadzidło i mirrę, o których wspomina Ewangelia. 
Św. Augustyn (+ 430  r.) łączy ich także z  trzema oso-
bami Trójcy Świętej. Podczas gdy ta liczba zostaje przy-
jęta na całym Zachodzie, w Kościele syryjskim tradycja 
mówi, iż było ich dwunastu; spotyka się również relacje 
o czterech czy dziesięciu Magach, których orszaki miały 
liczyć po kilka tysięcy ludzi.

Tak jak różne są interpretacje postaci Magów, tak nie 
ma też pewności, skąd dokładnie przybyli do Betlejem. 
Jedno wiemy na pewno: „ze Wschodu” (grec. apo ana-
tulu), jak podaje Ewangelista. To jednak nie wystarczy 
dociekliwemu umysłowi ludzkiemu. Najczęściej za  ich 
ojczyznę uważa się Persję, o  czym mówiliśmy wyżej, 
albo Babilonię, gdzie rozpowszechniona była znajomość 
astrologii. Jednak najstarsza tradycja patrystyczna (św. 
Justyn + ok. 165  r. czy Tertulian) mówi raczej o  Arabii, 
na  co wskazywać ma charakter przyniesionych przez 
nich darów, choć badania historyczne nie potwierdzają 
istnienia funkcji magów na tym terenie. Spotykamy tak-
że przekazy świadczące o różnym pochodzeniu magów-
-królów. I tak w ormiańskiej „Ewangelii Dzieciństwa” czy-
tamy o  Gasparze, królu Indii, Baltazarze, królu Arabów 
i  Melkonie, królu Persów. „Grota Skarbów” wspomina, 
zapewne pod wpływem proroctw Starego Testamen-
tu, o królach Persji, Saby (płd. Arabia) i Szeby, która jest 

być może tożsama z afrykańską Etiopią (jeden z Królów 
byłby więc Murzynem). Stąd Królowie ci w średniowie-
czu przekształcają się w symbolicznych przedstawicieli 
trzech kontynentów: Europy (potomków biblijnego Jafe-
ta), Azji (potomków Sema) i Afryki (potomków Chama). 
Konsekwencją takiego myślenia, na co wskazuje w swo-
im opracowaniu na ten temat ks. prof. Marek Starowiey-
ski, znawca apokryfów, jest czwarty król, przedstawiony 
na  XV-wiecznym obrazie z  klasztoru w Viseu w  Portu-
galii. Reprezentuje on odkryty wtedy kolejny kontynent, 
Amerykę, występując oczywiście pod postacią Indianina 
niosącego pojemnik, być może z ziarnem kakaowca.

Warto także zaznaczyć, że  mimo iż postacie Trzech 
Królów zjawiają się przy naszych żłóbkach, najpraw-
dopodobniej dotarli oni do  Betlejem dużo później 
po narodzeniu Jezusa. Już św. Mateusz pisze, że „weszli 
do domu”, a nie do stajni czy groty, więc Święta Rodzi-
na musiała znaleźć z  czasem jakieś inne lokum. Naj-
częściej przyjmuje się, iż ich wędrówka trwała od kilku 
miesięcy do  dwóch lat, bowiem dzieci do  tego wieku 
kazał wymordować król Herod. Inni jednak utrzymują, 
że za sprawą Ducha Świętego byli oni w stanie pokonać 
tę drogę dużo szybciej, tj. w trzynaście dni dzielących 
w liturgii Boże Narodzenie od Objawienia Pańskiego.

Błażej Tobolski, „Przewodnik katolicki”, 1/2008
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na pytania dotyczące rozpoczynającej 
się kolędy odpowiada ksiądz kustosz 

radosław nowacki.

Trwamy w oktawie uroczystości Narodzenia Pańskie-
go. To czas, gdy w polskich parafiach rozpoczyna się czas 
wizyty duszpasterskiej, tak zwanej kolędy. Dla miesz-
kańców parafii katedralnej będzie to okazja do pozna-
nia nowego proboszcza. Jakie emocje towarzyszą Księ-
dzu Kustoszowi przed tym bezpośrednim spotkaniem 
ze swoją wspólnotą parafialną?

Mimo że we włocławskiej Katedrze posługuję od pół 
roku, to  jednak bez wątpienia wizyta duszpasterska 
stanowi wyjątkową formę spotkania z wiernymi. Z jed-
nej strony to wielka odpowiedzialność dla nas, duszpa-
sterzy. Jesteśmy przyjmowani przez parafian niemal jak 
członkowie rodziny: do domu nie wpuszcza się przecież 
osób przypadkowych, nieznanych. Tymczasem kapłan, 
nawet ten nieznajomy, wciąż w wielu domach jest go-
ściem chcianym i oczekiwanym. Dlaczego? Oczywiście 
nie ze  względu na  jego ludzkie przymioty czy cechy 
charakteru, ale dlatego, iż przynosi Boże błogosławień-
stwo, staje wśród członków rodziny w  imieniu Chry-
stusa, który go powołał. To wielki zaszczyt, a zarazem 
zobowiązanie. Z  drugiej strony myślę o  mojej pierw-
szej kolędzie w  parafii katedralnej z  wielką nadzieją. 
To szansa spotkania setek osób, wiele godzin rozmów: 
pytań, odpowiedzi, najogólniej – bycia razem z ludźmi. 
Według mnie to  najskuteczniejsza metoda ewangeli-
zacji – bezpośredni kontakt twarzą w  twarz, czasami 

„w cztery oczy”. Ludzie znają księży z kościoła czy z kan-
celarii, jednak nie zawsze mają odwagę podejść, zadać 
pytanie czy podzielić się wątpliwościami. Na  kolędzie 
są u  siebie: w  swoim mieszkaniu, siedzą na  swoim 
fotelu, przy swoim stole – to chociażby od strony psy-
chologicznej daje poczucie bezpieczeństwa i  ośmiela, 
pozwalając nawiązać nić porozumienia.

Jaki jest właściwie najważniejszy cel wizyty duszpa-
sterskiej?

Kapłan modli się razem z  członkami rodziny, a  kro-
piąc mieszkanie wodą święconą, przywołuje Bożego 
błogosławieństwa dla wszystkich mieszkańców. To nie 
tylko pobożny zwyczaj czy tradycja, ale konkretny znak 
obecności Pana Boga wśród ludzi. Trzeba przyznać, 
że nasi przodkowie bardziej byli na tę świętą obecność 
wrażliwi: błogosławiono dzieci wychodzące do szkoły, 
przed pokrojeniem chleba czyniono znak krzyża na bo-
chenku, modlono się o  urodzaje itp. Dzisiaj niestety 
jesteśmy świadkami desakralizacji niemal wszystkich 
dziedzin życia. Nawiązywanie do  wiary wydaje się 
śmieszne, niedzisiejsze, a w najlepszym przypadku nie-
potrzebne. W tym kontekście może tym bardziej obrzęd 
błogosławieństwa mieszkania podczas kolędy jawi się 
jako szczególny znak Bożego działania. Celem wizyty 
duszpasterskiej jest również, tak jak mówiłem wcze-
śniej, spotkanie, rozmowa z domownikami. To wyjątko-
wy czas, kiedy duszpasterz może wsłuchać się w głos 
swoich parafian: usłyszeć o ich bolączkach, potrzebach 
czy kłopotach. I dobrze, ponieważ znając specyfikę da-
nej wspólnoty, kapłani mogą powziąć określone kroki 
i przyjść z pomocą osobom potrzebującym.

Zarówno w mediach, jak i w życiu codziennym często 
spotykany się dziś z postawami antyklerykalnymi: z nie-
chęcią, wrogością czy wręcz agresją wobec duchownych. 
Czy nie obawia się Ksiądz takich sytuacji podczas kolędy?

Owszem, trudnych sytuacji nigdzie dziś nie brakuje. 
To zawsze bardzo bolesne, gdy ktoś generalizuje, uogól-
nia i postrzega wszystkich księży przez pryzmat jakiegoś 
problemu czy skandalu, który mógł gdzieś mieć miejsce. 
Trzeba jednak pamiętać, że  takie postawy prezentują 
często ludzie poranieni, zawiedzeni i rozczarowani, któ-
rzy tak naprawdę chcą rozmawiać – chcą, by ktoś ich wy-
słuchał. Znam przypadki, gdzie słowna zaczepka czy jakiś 
epitet pod adresem duchownego, rozpoczęły naprawdę 
twórczy, konstruktywny dialog z osobą wątpiącą czy po-
szukującą. Często jest tak, że głośne przypisywanie ko-
muś jakiejś wady czy słabości tak naprawdę jest cichym 
wołaniem: „Pokaż mi, że jest inaczej! Udowodnij, że je-
steś inny!”. Oczywiście, poza takimi postawami zdarzają 
się zwyczajne chuligańskie wybryki, na które każdy z nas 
jest narażony niemal w każdej chwili.

SZanSa SPotkania
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Według kościelnych statystyk w  niedzielnej Eucha-

rystii uczestniczy jedynie kilkanaście procent ogółu pa-
rafian, odsetek przyjmujących kolędę mimo wszystko 
wciąż jeszcze jest o  wiele wyższy. Czy dobrze przeżyta 
wizyta kapłana może coś zmienić i na przykład zachęcić 
do udziału we Mszy świętej co tydzień?

Bardzo mocno w  to  wierzę! Kapłan odwiedzający 
daną rodzinę może zachęcić, czy w prosty sposób wy-
jaśnić niektóre prawdy wiary. Może również dać świa-
dectwo swoim życiem, swoją postawą czy uśmiechem. 
Wielu ludzi bardzo czeka dzisiaj na otwartość, serdecz-
ność i zwyczajną ludzką dobroć księdza. Od tego trze-
ba zacząć, aby w  konsekwencji doprowadzić kogoś 
do Boga. Ludzie zaniedbują dzisiaj Mszę świętą bardzo 
często ze  zwykłej obojętności czy braku świadomości 
religijnej. Dopóki człowiek nie uwierzy w  realną i  rze-
czywistą obecność Jezusa w Komunii świętej, dopóki tą 
obecnością nie przejmie się do głębi, w kościele będzie 
się zwyczajnie nudził. Dlatego jako pomoc przygoto-
waliśmy małe książeczki pod tytułem: „Moje spotkanie 
z Bogiem”. Będziemy je rozdawać jako pamiątki wizyty 
duszpasterskiej. Zawarte są w nich podstawowe poję-
cia: czym jest Msza święta, po co się modlić za zmarłych 
i w  jaki sposób to czynić. Mam zatem nadzieję, że  te-
goroczna kolęda w  kontekście trwającego Roku Wiary 
pomoże przynajmniej niektórym odnaleźć drogę do Ba-
zyliki Katedralnej, a co za tym idzie: drogę do Pana Boga. 

Może przypomni Ksiądz Kustosz w kilku słowach, jak 
powinniśmy przygotować się do przyjęcia kapłana?

Według zwyczaju, na  stole nakrytym białym obru-
sem ustawiamy krzyż, świece, naczynie z wodą świę-
coną i kropidło. Można również położyć Pismo Święte, 
dzieci przygotowują zeszyty do  religii. Oprócz tego 
oczywiście zachęcam do  przeżywania wizyty kapłana 
w duchu radości i spokoju. Czasem się zdarza, że przy-
bycie kapłana staje się dla niektórych członków rodziny 
źródłem stresu. Zupełnie niepotrzebnie. Powtarzam: 
duszpasterz nie przychodzi na  kontrolę, lecz by przy-
nieść Boże błogosławieństwo i życzliwie porozmawiać.

Czego życzyć Księdzu Proboszczowi i wszystkim kapła-
nom, którzy wyruszają na kolędowy szlak?

Oczywiście, przydadzą się życzenia zdrowia, by roz-
maite infekcje i  przeziębienia nie utrudniały duszpa-
sterskiej misji pośród parafian. Myślę jednak, że przede 
wszystkim należałoby życzyć tego, by kapłańska posłu-
ga w  czasie kolędy przynosiła błogosławione owoce 
w sercach wiernych.

Tego z całego serca życzymy! Bóg zapłać za rozmowę!

Program wizyty duszpasterskiej 

03.01.2013 czwartek – od 15.30
 ul.Tumska, Kowalska
04.01.2013 piątek – od 15.30
 ul.Łęgska, Rzeczna
05.01.2013 sobota – od 9.30
  ul.Karnkowskiego, Plac Kopernika, 

Bednarska, Zamcza, Wyszyńskiego 4, 
Gdańska, Bulwary

07.01.2013 poniedziałek – od 15.30
 ul.Wieniecka 12, Zdrojowa
08.01.2013  wtorek – od 15.30
 ul.Toruńska 53, 53a
09.01.2013 środa – od 15.30
 ul.Toruńska 63
10.01.2013 czwartek – od 15.30
 ul.Toruńska 49,49a
11.01.2013 piątek – od 15.30
  ul.Lunevil, Wojska Polskiego 18c  

(osiedle przy parku)
12.01.2013 sobota – od 9.30
 ul.3 Maja
14.01.2013 poniedziałek – od 15.30
 ul.Toruńska 57
15.01.2013 wtorek – od 15.30
 ul.Toruńska 51a
16.01.2013 środa – od 15.30
 ul.Toruńska 51
17.01.2013 czwartek – od 15.30
 ul.Toruńska 59
18.01.2013 piątek – od 15.30
 ul.Toruńska 55
19.01.2013 sobota – od 9.30
 ul.Żabia
21.01.2013 poniedziałek – od 15.30
 ul.Toruńska 47
22.01.2013 wtorek – od 15.30
 ul.Hutnicza 3
23.01.2013 środa – od 15.30
 ul.Toruńska 53b, 53c
24.01.2013 czwartek – od 15.30
 ul.Toruńska 61
25.01.2013 piątek – od 15.30
 ul.Ceglana, Wąska
26.01.2013 sobota – od 9.30
 ul.Cyganka
28.01.2013 poniedziałek – od 15.30
 Kolęda dodatkowa

WiZyta DuSZPaSterSka
– „kolęDa”
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nie – w tym przypadku – wyłącznie o jakimś przedziw-
nym zjawisku jak wędrująca gwiazda. Autor pragnął 
wykazać, że Nowonarodzony jest takim samym, a na-
wet większym królem niż inni królowie, dlatego wpro-
wadził gwiazdę. Ta zaś miała na antycznym Wschodzie 
specjalne znaczenie. Według wierzeń Orientu każda 
nowa gwiazda pojawiająca się na  firmamencie zwia-
stowała niechybnie narodzenie się króla bądź jakiejś 
innej znamienitej osobistości. Astrologia – tak bujnie 
naonczas kwitnąca – utrzymywała, co przetrwało w ję-
zyku potocznym do dziś, że każdy człowiek „ma swoją 
gwiazdę”. 

Ciekawy wywód znajdujemy – pisze jeden z badaczy 
– w  tej materii u  Pliniusza Starszego, w  jego Historia 
naturalis. Zna on te poglądy ludu i stara się je podwa-
żyć, uważając za niedorzeczność rodzenie się gwiazdy 
ze zrodzeniem człowieka.

W  Ewangeliach w  jakiś sposób te poglądy zostały 
odzwierciedlone. Gdy zwrócimy uwagę, że  gwiazdy 
w Biblii w ogóle mają szczególne miejsce (dawały zna-
ki o śmierci faraona – Ez 32, 7; oznaczały króla – Iz 14, 
12 bądź Mesjasza – Lb 24, 17; przepowiadały poniże-
nie Egiptu i Babilonii – Iz 13, 10), wtedy uświadomimy 
sobie, że nie chodzi i w naszym przypadku o historię, 
a  o  teologię, religijną myśl opowiadania o  mędrcach. 
Nie mamy potrzeby wyjaśniania owego zjawiska – jak 
to  czyniono niejednokrotnie – tak zwaną koniunkcją 
planet: Jupitera i  Saturna w  znaku Ryb, która mia-
ła miejsce – jak obliczono – w  siódmym roku przed 
Chrystusem bądź też innym zjawiskiem astronomicz-
nym, mianowicie pojawieniem się komety. Obecnie 
wiemy, że  w  całym opowiadaniu zastosowany został 
specyficzny gatunek literacki – opowiadanie mające 
wykazać, że  Jezus jest wielkim Królem. „Przewodnią 
myślą autora – pisze jeden z najwybitniejszych znaw-
ców tego zagadnienia – było ukazanie wielkiej różnicy 
w uznawaniu Jezusa Mesjaszem, jaka ujawniła się po-
między przywództwem politycznym Izraela i jego pod-
danymi w Jerozolimie a tymi, którzy przybyli do Niego 
ze Wschodu”.

śWięto cHrZtu PaŃSkiego 
– 13 stycznia 2013 r.

II. Komentarz do czytań

czytanie i (iz 42, 1–4.6–7)

W  pierwszym czytaniu występuje słynny kantyk 
Deuteroizajasza o Słudze Jahwe. W Księdze Izajasza są 
cztery takie pieśni. Bohater owych kantyków nosi ta-
jemnicze imię „Sługa Jahwe”. W  Starym Testamencie 
często spotykamy się z  tym określeniem już to  w  od-
niesieniu do  całego narodu wybranego (np.: Iz 45, 4; 

urocZyStośĆ oBjaWienia 
PaŃSkiego – 6 stycznia 2013 r.

II. Komentarz do czytań

czytanie i (iz 60, 1–6)

W  pierwszym czytaniu mowa jest o  chwale odno-
wionej Jerozolimy, czyli Kościele. W nowej Jerozolimie 
zgromadzą się wszystkie narody, nie będzie ona tylko 
miastem Izraela. Nowa Jerozolima stanie się ośrod-
kiem zbawienia dla wszystkich ludów z  całej ziemi. 
Wyrażają to  obrazowo pielgrzymki z  darami przyno-
szonymi przez różne ludy, plemiona i  nacje. Mnogość 
wielbłądów na Wschodzie i dziś uważana jest za szczyt 
bogactwa i szczęścia. Madianici i Efamici (Madian i Efa) 
to  plemiona tubylcze zamieszkujące pobrzeża Morza 
Czerwonego (zwłaszcza nad Zatoką Elamicką), znane 
w  starożytności ze  wspaniałych stadnin wielbłądów. 
Saba (albo Szeba) to  terytorium dzisiejszego Jemenu, 
południowo-zachodnie tereny Półwyspu Arabskiego, 
które już w świecie antycznym – gdy nie było jeszcze 
nafty – znane były z  niewiarygodnego wprost bo-
gactwa. Było nim złoto i  różne pachnidła, tak ulubio-
ne na  Wschodzie, a  także korzeń trzcinowy (rosnący 
na pobrzeżach morskich do dziś) używany jako dodatek 
do kadzideł.

czytanie ii (ef 3, 2–3a.5–6)

Tajemnica zbawienia wszystkich ludzi w  Nowej Je-
rozolimie zapowiadana przez Izajasza dokonuje się – 
powiada św. Paweł – w Chrystusowym Kościele. Paweł 
staje się głosicielem tej tajemnicy wśród pogan, staje 
się Apostołem Narodów. Przez zbawczą śmierć Chry-
stusa obejmującą wszystkich ludzi również i  poganie 
stali się na równi z narodem wybranym „współdziedzi-
cami i współuczestnikami” dóbr duchowych wysłużo-
nych przez przyjście Chrystusa.

czytanie (mt 2, 1–12)

Badacze coraz częściej podkreślają, by w opisach do-
tyczących narodzenia Chrystusa nie zatrzymywać się 
zbytnio nad szczegółami, które mają nierzadko war-
tość czysto literacką: warsztatową, dekoracyjno-orna-
mentacyjną. Również w opisie przybycia mędrców mu-
simy przede wszystkim zwrócić uwagę na teologiczną 
stronę tego wydarzenia. Nie było celem autora mówie-

kalenDarZ liturgicZny
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mocą całej Trójcy Przenajświętszej misję do formowa-
nia nowego Ludu Bożego, misję Mesjasza.

Dlaczego autorzy użyli porównania Ducha Świętego 
do  gołębicy? Otóż w  tradycji rabinistycznej gołębica 
była symbolem Ducha Jahwe, stwórczej mocy Bożej. 
Stąd widzimy gołębicę przynoszącą Noemu gałązkę 
oliwną po  potopie, znak odrodzenia i  nowego życia. 
Duch Jahwe opanowujący i  panujący nad chaosem 
na pierwszej stronie Pisma Świętego często w komen-
tarzach synagogi porównywany był do  unoszącej się 
w  przestworzach gołębicy. Jak ptak szybujący ponad 
ziemią ogarnia swoim spojrzeniem bezkresne prze-
strzenie, tak Duch Święty – nieskończona w swej mocy 
i mądrości Trzecia Osoba Trójcy Przenajświętszej prze-
nika, zna i uświęca wszystko. Tak więc widzimy, że okre-
ślenie „jakby gołębica” posiada znaczenie przede 
wszystkim symboliczne. W Starym Testamencie ilekroć 
jest mowa o gołębicy, tylekroć mówi się jednocześnie 
o  ożywczym, stwórczym i  odnawiającym działaniu 
Boga. Umiłowaną gołębicą Jahwe miał być – w zapo-
wiedziach autorów natchnionych – sam odnowiony 
w czasach mesjańskich lud wybrany (por.: Oz 7, 11; Iz 
60, 8; Pnp 2, 14; 5, 2; 6, 9).

Ewangeliści mówiąc o  działającym w  momencie 
chrztu Chrystusa Duchu Świętym, pragną wyrazić 
prawdę teologiczną: oto nastał czas wielkiej odnowy, 
zapowiadanej przez proroków, czas specjalnego i  wy-
jątkowego uświęcenia ludu Jahwe, czas nowego stwo-
rzenia. W Chrystusie – nowym Adamie, wszyscy stają 
się nowymi ludźmi. Przez złączenie (= chrzest) z Chry-
stusem – myśl tę  rozwijał szczególnie św. Paweł (Rz, 
Ga) – stajemy się nowymi stworzeniami. I  nad nami 
od momentu chrztu unosi się Duch Święty „jakby gołę-
bica”, przenika nas, ogarnia, umacnia, podnosi, ochra-
nia i odnawia. Chodzi tylko o to, byśmy Jego życiodajnej 
mocy nie stawiali oporu poprzez grzech i  solidarność 
ze złem.

2 nieDZiela ZWykła 
– 20 stycznia 2013 r.

II. Komentarz do czytań

czytanie i (iz 62, 1–5)

W  niewoli babilońskiej (od  roku 606 do  538 przed 
Chr.) wygnańców pocieszali dwaj wielcy prorocy: Eze-
chiel i Deuteroizajasz. Oni to pomogli przetrwać naro-
dowi najczarniejszą noc w  jego historii, kreśląc przed 
nim wizję nowego kraju i  odnowionego Jeruzalem. 
Przypominali zesłańcom, że Jahwe ich nie opuścił, tyl-
ko srodze doświadcza za liczne grzechy i niewierności 
wobec Jego Prawa. Nic przeto dziwnego, że gdy Cyrus 
Perski specjalnym dekretem (z  r. 538 przed Chr.) po-

Jr 30, 10), już to  w  zastosowaniu do  poszczególnych 
postaci (np. Mojżesza – Lb 11, 11; Dawida – Iz 37, 55; 
czy Eliasza – 3 Krl 14, 18). Bohater kantyków izajańskich 
– Sługa Jahwe – to według powszechnego przekonania 
religijnej myśli judaistycznej przyszły Mesjasz. Za me-
sjańskie teksty te uchodziły w egzegezie rabinistycznej 
od VI w. (wtedy powstały) do II w. przed Chr. W Nowym 
Testamencie wielokrotnie odnajdujemy nawiązania 
do tych tekstów w odniesieniu do Jezusa Chrystusa.

Zniewagi, cierpienia i upokorzenia Sługi Jahwe, o któ-
rych mówi Księga Izajasza, znalazły swą najpełniejszą 
realizację w Osobie, a zwłaszcza w Męce Jezusa Chry-
stusa (por. Mt 26, 67; J 19, 9). W czasach bezpośrednio 
przedchrystusowych, w związku z wypaczeniem przez 
naród wybrany idei mesjańskich – sprowadzeniem ich 
do wymiarów nacjonalistyczno-politycznych – kantyki 
Izajasza uległy zapomnieniu.

Chętnie sięgano wtedy do  tekstów biblijnych, któ-
re ukazywały przyszłego Mesjasza w  roli królewskiej 
i sędziowskiej. Od tego czasu zaczęto – zwłaszcza pod 
wpływem twórczości apokalityków hebrajskich – ocze-
kiwać Mesjasza przede wszystkim jako wyswobodzicie-
la politycznego. Kantyki Izajasza, a zwłaszcza pierwszy, 
stanowiący dzisiejsze czytanie, są zapowiedzią zbaw-
czego uniwersalizmu. Mesjasz ma być światłością nie 
tylko dla Izraela, ale i dla pogan.

czytanie ii (Dz 10, 35–38)

Do  uniwersalizmu zbawczego nawiązuje i  drugie 
czytanie. Jest to  fragment mowy Piotra wygłoszonej 
w domu Rzymianina Korneliusza, tuż po jego ochrzcze-
niu. Piotr stwierdza, iż nie przynależność narodowa, 
którą tak chełpią się Żydzi, ale  wewnętrzne nawróce-
nie i postępowanie zadecyduje o zbawieniu. Sama ze-
wnętrzna tylko przynależność do  narodu wybranego 
nie jest – według Piotra – wystarczającym powodem 
do  znalezienia się w  gronie zbawionych. Podobnie 
może być z samą – zewnętrzną tylko – przynależnością 
do Kościoła.

ewangelia (łk 3, 15–16.21–22)

Ewangeliści notują, że  Duch Święty „jakby (gr. hos) 
gołębica zstąpił na  Chrystusa Pana podczas chrztu 
w  Jordanie”. Użycie przez autorów natchnionych par-
tykuły porównawczej wskazuje na  przenośny cha-
rakter określenia „gołębica”. Tekst nie daje podstaw 
do przypuszczeń – jak to niejednokrotnie sugerowano 
– że Duch Święty wcielił się niejako w gołębicę, że ob-
jawił się w fizycznej postaci gołębicy.

Tekst wyraża pewną rzeczywistość duchową, prawdę 
teologiczną, która dokonała się w momencie chrztu Je-
zusa. Oto Jezus w momencie chrztu uzyskał oficjalnie 
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zwolił Izraelitom na  powrót do  ojczyzny, ci z  radością 
i  entuzjazmem rozpoczęli nową wędrówkę do  Ziemi 
Obiecanej. Po przybyciu ogarnął ich jednak niewymow-
ny smutek. Święte miasto w popiołach, kraj zniszczony 
i  zrujnowany, ziemia zapuszczona i  leżąca odłogiem, 
a co najgorsze – świątynia Pańska w gruzach i zglisz-
czach leżąca już blisko pół wieku. Budziły się wątpliwo-
ści: czy warto było wracać na ruiny?

Wtedy to przywódca repatriantów, Zorobabel, począł 
gorąco nawoływać do odbudowy kraju i Sanktuarium. 
Pospieszyli mu z  pomocą dwaj wybitni reformatorzy: 
Ezdrasz i Nehemiasz, a także nieznany z imienia prorok, 
którego dzieło dołączono z  czasem do  Księgi Izajasza 
(prorok zwany umownie Tritoizajaszaem, czyli Trzecim 
Izajaszem, bo  Drugi Izajasz, jak pamiętamy, działał 
wcześniej na wygnaniu). We fragmencie dziś przez li-
turgię prezentowanym Tritoizajasz ukazuje nadcho-
dzącą chwałę odbudowanego Jeruzalem.

czytanie ii (1 kor 12, 4–11)

W pierwszych gminach chrześcijańskich znane były 
szczególne łaski Ducha Świętego, jak: dar uzdrawia-
nia, prorokowania, mówienia różnymi językami (tzw. 
glosolalia), rozpoznawania prawdy. W Koryncie młodzi 
chrześcijanie przeciwstawiali sobie wzajemnie i podpo-
rządkowywali – tocząc przy tym zawiłe dysputy – owe 
nadzwyczajne łaski i dary Ducha. Szybko też na tym tle 
powstały zawiści, wzajemne spory, osobiste niechęci, 
a  nawet pospolita zazdrość. Apostoł karci swoich ad-
resatów. Paweł przypomina im, że  są jednym ciałem 
Chrystusa i że działa w nich jeden i ten sam Duch.

ewangelia (j 2, 1–12)

Jak wiadomo, cała czwarta Ewangelia ma charak-
ter duchowy, głęboko teologiczny, pełna jest metafor 
i  symboli. Chrystus jest w  niej ciągle ukazywany jako 
światłość, prawda i  życie. To właśnie mając na  uwa-
dze, należy spojrzeć na scenę w Kanie. Wino, zwłaszcza 
w  zapowiedziach prorockich, miało charakter symbo-
liczny. Oznaczało wszelką obfitość, dostatek i  radość. 
Ta obfitość wina w Kanie również symbolizuje bogac-
two dóbr mesjańskich. Ewangelista mówi dziś – „taki 
to  początek znaków uczynił Jezus”, czyli Jezus zaczął 
działać odtąd wyraźnie jako Mesjasz. Zaczęły się obfi-
cie rozlewać wszelkie dobra mesjańskie, ich istotą było 
ponowne nawiązanie kontaktu człowieka z  Bogiem, 
naprawienie zerwanego z  Bogiem przymierza, przy-
wrócenie dziecięctwa Bożego. Wszystkie uzdrowienia, 
wszystkie cuda Jezusa były tylko znakiem, rąbkiem tej 
wielkiej duchowej rzeczywistości. Uczta w  Kanie jest 
obrazem uczty eschatologicznej w  wieczności, gdzie 
poznamy w  pełni wielkość, dobroć i  mądrość Bożą. 

Ta uczta zaczęła się już w momencie głoszenia Dobrej 
Nowiny, ale  swoje apogeum osiągnie w  Królestwie 
Bożym, którego Kościół zaledwie jest początkiem. Mó-
wiąc o życiu wiecznym, o owej uczcie eschatologicznej, 
prorocy zawsze podkreślają, że będzie na niej obfitość 
wina. Tym obrazowym językiem pragną oddać praw-
dę, że niczego zbawionym nie będzie brakować, będą 
w  pełni szczęśliwi. Jan nawiązuje do  tych obrazów, 
a podkreślona przezeń obfitość wina w Kanie ma sym-
bolizować, że  realizacja owej pełnej szczęśliwości już 
się zaczęła wraz z wystąpieniem Jezusa.

Pan Jezus jest – według Jana – twórcą „nowego wina”, 
które pić się będzie na wiecznych godach w Królestwie. 
Tym „nowym winem”, rozsadzającym stare bukłaki (Mk 
2, 22) jest Nowe Przymierze, które dokonuje się w  Je-
zusie. Stąd właściwie i dosłownie Nowym Winem jest 
sam Jezus jako nasz pokarm i  pokrzepienie. Czytając 
perykopę o Kanie Galilejskiej, zbyt często zatrzymujemy 
się na powierzchni użytych słów i znaczeń. Banalnie li-
czymy stągwie. Dziwimy się ilości wina, nie pamiętając, 
że  wesela na  Wschodzie były bardzo tłumne, a  brała 
w nich udział niemal cała wieś czy miasteczko.

Zapominamy zaś o  niezwykle głębokiej, bo  religij-
nej starotestamentalnej symbolice wina, która doszła 
do  głosu w  Kanie, u  początków mesjańskiej działal-
ności Jezusa. Kana ukazuje nam, że Chrystus – Nowe 
Wino – stanie się naszym całkowitym i bezgranicznym 
udziałem w życiu przyszłym. Radością napawa nas jed-
nak fakt, że  już teraz możemy gasić nasze pragnienia 
winem, które staje się krwią przelaną za nas przez Pana.

3 nieDZiela ZWykła 
– 27 stycznia 2013 r.

II. Komentarz do czytań

czytanie i (ne 8, 1–4a.5–6.8–10)

Gdy za  króla Atarkserksesa (465–424  r. przed Chr.) 
wrócił Ezdrasz – uczony mąż, kapłan i  pisarz – wraz 
z  kilkutysięczną rzeszą repatriantów do  Palestyny, zo-
baczył wtedy, jak opłakany jest stan nie tylko ekono-
miczno-gospodarczy, ale i moralny kraju. Izraelici coraz 
powszechniej zaniedbywali szabat, bogatsi uciskali 
biedniejszych, a byli też tacy, którzy w skrytości hołdo-
wali kultom ościennym bóstw orientalnych, zwłaszcza 
Baala i  Asztarte. Reformę religijną rozpoczął Ezdrasz 
od  systematycznego odczytywania ksiąg Pisma Świę-
tego, a zwłaszcza tradycji Mojżeszowej. W dziele swo-
im Ezdrasz wspomagany był przez innego wielkiego 
reformatora życia społecznego i  religijno-moralnego, 
Nehemiasza, który przybył do Jerozolimy z Suzy w kil-
ka lat po Ezdraszu (około 445 r. przed Chr.). Publicznie 
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przypomniano ludowi słowa Boże, wymagania moral-
ne i  nakazy zawarte w  Piśmie Świętym. Lud zgroma-
dził się na  południowy zachód od  świątyni, na  placu 
przy Bramie Wodnej, a Ezdrasz czytał i objaśniał słowo 
Boże. Płakał lud, widząc, jak daleko odszedł od prawa 
Pańskiego. I zasmucił się lud, i poczuł żal, że wzgardził 
słowem Boga swego Jahwe, słowem, które miało być 
światłością dla narodu. A słuchając słów Prawa (Tory), 
podnieśli zgromadzeni swe ręce do góry. Na Wschodzie 
była to – i  jest – postawa (przetrwała w  kapłańskim 
wzniesieniu rąk w  czasie Mszy św.) najwyższej czci 
i szacunku.

czytanie ii (1 kor 12, 12–30)

Młoda gmina koryncka przeżywała od  początku 
niemałe trudności. Pojawili się pseudoapostołowie, 
wśród chrześcijan powstały rozłamy, jedni ekspono-
wali autorytet apostolski Pawła, inni Piotra, a  jeszcze 
inni przedkładali nad tych obydwu Apollosa, uczonego 
Żyda z Aleksandrii, który z wielką swadą i retorycznym 
kunsztem głosił prawdy Boże. W młodej gminie, wśród 
wyznawców Chrystusa nie brak było i  takich, którzy 
w skrytości sprzyjali dawnym wierzeniom, nie mogąc 
w całości zaaprobować wysokich wymagań etycznych 
Ewangelii. Nie zapominajmy przecież, że  Korynt był 
miastem słynnym ze szczególnej rozwiązłości obycza-
jowej. 

Do  wykroczeń natury moralnej doszła jeszcze nie-
zdrowa rywalizacja wśród charyzmatyków, którzy 
przeciwstawiali sobie wzajemnie różne łaski duchowe 
i dary Ducha Świętego. Ten smutny stan gminy korync-
kiej powoduje ostrą reakcję Pawła.

ewangelia (łk 1, 1–4; 4, 14–21)

Chrystus, podobnie jak ongiś Ezdrasz, rozpoczyna 
swoją reformatorską działalność (bo przecież tym była 
ona w  stosunku do  judaizmu) od  odczytania Biblii. 
Odtąd zaczął Jezus wyjaśniać właściwy sens Starego 
Testamentu, a  zwłaszcza to, o  czym mówili prorocy, 
a o czym zapomniała synagoga, że Mesjasz musi cier-
pieć. Ten historyczny szczegół – nauczanie w synago-
dze nazaretańskiej – przypomina Łukasz, który sam 
przedstawia się nam dziś na  początku swego dzieła 
jako badacz solidny i  dokładny, opierający 
swoją ewangeliczną relację na wypo-
wiedziach naocznych świadków 
słów i czynów Jezusa.

Styczeń
1.01 – Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki; 

początek roku kalendarzowego

5.01 – Koncert Antoniny Krzysztoń: Bazylika 
Katedralna, godz. 17.00, wstęp wolny

6.01 – Uroczystość Objawienia Pańskiego; Or-
szak Trzech Króli; Msza święta pod przewodnic-
twem Pasterza diecezji o godz. 12.30; trzynasta 
rocznica święceń biskupich Księdza Biskupa Sta-
nisława Gębickiego;

25.01 – zakończenie Tygodnia Modlitw o  Jed-
ność Chrześcijan: Bazylika Katedralna, godz. 
18.30

kalenDarium
najBliŻSZycH urocZyStości

i WyDarZeŃ ParafialnycH
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Z Życia Parafii  grudzień
2012

1.12 – Uroczyste Nieszpory 
rozpoczynające nowy rok liturgiczny

 O godzinie 17.00 pod przewodnictwem ks. bp. Stani-
sława Gębickiego rozpoczęły się w Bazylice Katedralnej 
I  Nieszpory z  Pierwszej Niedzieli Adwentu. Na  wspól-
nej modlitwie zgromadzili się członkowie Kapituły Ka-
tedralnej, pracownicy Kurii Diecezjalnej, moderatorzy, 
profesorowie i alumni Wyższego Seminarium Duchow-
nego, księża proboszczowie i  wikariusze włocławskich 
parafii, siostry zakonne, a  także wierni świeccy. Homi-
lię wygłosił Ksiądz Kustosz Radosław Nowacki, który 
u  progu Adwentu zachęcał do  refleksji nad przeżywa-
niem własnej wiary. „Współcześni ludzie w dużej mierze 
obierają drogę, która prowadzi do potępienia, a nie ku 
chwale nieba”– mówił kaznodzieja. Ks. Nowacki ubole-
wał nad kondycją moralną współczesnego społeczeń-
stwa. Kaznodzieja w  swej wypowiedzi przypomniał 
również Chrystusowe wezwanie do  tego, by być „solą 
ziemi i światłem świata”. Na zakończenie modlitewne-
go spotkania Ksiądz Biskup poświęcił wieńce adwen-
towe przyniesione przez uczestników liturgii, po czym 
udzielił wszystkim pasterskiego błogosławieństwa.

12.12 – Msza święta w intencji 
Pasterza diecezji z racji urodzin

10 grudnia swoje urodziny obchodził Biskup Wło-
cławski Wiesław Alojzy Mering. Parafia katedralna jako 
wspólnota zgromadzona przy kościele biskupim ma 
szczególny zaszczyt i obowiązek modlitwy za swego Pa-
sterza. Msza święta o Boże błogosławieństwo dla Księ-
dza Biskupa Ordynariusza celebrowana była w Bazylice 
Katedralnej o godzinie 17. 12 grudnia to w kalendarzu 
liturgicznym wspomnienie Matki Bożej z  Guadalupe, 
której wizerunek widnieje w  herbie Pasterza diecezji. 
Przyzywając wstawiennictwa i  opieki Niepokalanej 
wraz z dziećmi uczestniczącymi w roratach, wspólno-
ta parafii katedralnej prosiła Boga o błogosławieństwo 
dla Księdza Biskupa, polecając Jego Osobę i pasterskie 
posługiwanie Bożej Opatrzności.

13.12 – Msza święta w intencji 
ojczyzny w 31. rocznicę wprowadzenia 

w Polsce stanu wojennego

O godzinie 18.30 odprawiona została w  Bazylice 
Katedralnej Msza święta w  intencji naszej ojczyzny. 

W Eucharystii pod przewodnictwem Księdza Kustosza 
Radosława Nowackiego uczestniczyli między innymi 
działacze NSZZ „Solidarność” represjonowani w  cza-
sie stanu wojennego. 31 lat po  jego wprowadzeniu 
w Katedrze modlono się o Boże błogosławieństwo dla 
wolnej ojczyzny, pamiętając również o tych wszystkich, 
którzy oddali życie w walce o jej niepodległość. 

15.12 – Msza święta z obrzędem 
sakramentu bierzmowania

O godzinie 17.00 rozpoczęła się uroczysta Msza świę-
ta pod przewodnictwem ks. inf. Leonarda Urbańskiego, 
wikariusza generalnego diecezji włocławskiej. Podczas 
tej celebracji kilkadziesiąt osób z naszego miasta i okolic 
przyjęło z rąk Księdza Infułata sakrament bierzmowania. 
Ks. inf. Urbański przypomniał w homilii znaczenie tego 
sakramentu, podkreślając rolę Bożego Ducha, prowa-
dzącego uczniów Chrystusa drogami wiary, nadziei i mi-
łości. Po odpowiednim przygotowaniu wierni ci z wielką 
radością przyjmowali „znamię daru Ducha Świętego”, 
deklarując chęć mężnego wyznawania chrześcijańskiej 
wiary oraz postępowania według jej zasad. 

16.12 – Msza święta w intencji 
świętej pamięci Księdza Infułata 

Stanisława Piotrowskiego

Jak co roku, do  Bazyliki Katedralnej przybyli dawni 
uczniowie i wychowankowie Księdza Infułata, by modlić 
się w  intencji swego duszpasterza, opiekuna i  wycho-
wawcy. Miesiąc grudzień obfituje bowiem w  rocznice 
związane z osobą ks. Piotrowskiego. 7 grudnia – rocznica 
śmierci, zaś 17 grudnia – rocznica święceń kapłańskich. 
Tegorocznej Eucharystii w intencji Księdza Infułata prze-
wodniczył ks. bp Bronisław Dembowski, natomiast homi-
lię wygłosił ks. prał. dr hab. Zdzisław Pawlak, wykładowca 
przedmiotów filozoficznych w naszym Seminarium. Była 
to odpowiednia okazja, by przypomnieć wspólnocie pa-
rafialnej postać tego wybitnego i niezwykle zasłużonego 
dla Kościoła i ojczyzny kapłana. Ks. inf. Stanisław Piotrow-
ski urodził się w 1912 r., w roku 1938 przyjął w Bazylice 
Katedralnej święcenia kapłańskie. W czasie II wojny świa-
towej między innymi był więziony w obozie koncentracyj-
nym w Stutthof, następnie przedostał się do okupowanej 
Warszawy, gdzie służył jako kapelan. Po wojnie powrócił 
do diecezji włocławskiej. W latach pięćdziesiątych pełnił 
ważne funkcje, m.in. był kanclerzem Kurii Biskupiej i wi-
kariuszem generalnym. Przez dziesięć lat w  Episkopacie 
Polski pełnił funkcję przewodniczącego i  członka kilku 
komisji, m.in. do spraw mediów i duszpasterstwa. Był też 
redaktorem naczelnym „Ładu Bożego” w latach 1950–53, 
tj. do czasu likwidacji czasopism katolickich przez władze 
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† Marzena Mazanowska
† Piotr Ostrowski
† Genowefa Błaszczyk
† Edward Zabrzycki
† Krystyna Skórzyńska
† Anna Tobjasz

• Alicja Sutorowska
• Piotr Leński
• Lena Sadowska
• Monika Górczyńska
• Marcjanna Gruchot
• Maja Kutmaj
• Lena Weissberg

Serdecznie gratulujemy Rodzicom naszych małych 
Parafian! Niech sakrament chrztu stanie się dla nich 
początkiem przyjaźni z Panem Bogiem!

ochrzczeni:

Zmarli:

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

Duszpasterze Parafii Katedralnej We Włocławku

PRL. Pełnił funkcję proboszcza w  kilku parafiach naszej 
diecezji, między innymi w Kaliszu, z którym związany był 
przez prawie 30 lat. Ksiądz Infułat zmarł 7 grudnia 1998 r. 
Pamięć o nim i wdzięczność względem jego osoby wciąż 
jest niezwykle żywa wśród tych, którym dane było spo-
tkać go na swojej drodze.

21 – 23.12 – Rekolekcje adwentowe

W dniach od 21 do 23 grudnia w parafii katedralnej 
odbywały się rekolekcje adwentowe. Tegorocznym reko-
lekcyjnym zamyśleniom przewodniczył ks. prof. Walde-
mar Cisło – dyrektor sekcji polskiej Papieskiej Fundacji 
„Pomoc Kościołowi w potrzebie – Kirsche in Not”. Ksiądz 
rekolekcjonista w  czasie swoich rozważań zachęcał 
między innymi do naśladowania Matki Bożej, z ufnością 
przyjmującej słowo Pana, przygotowywał do owocnego 
przeżycia sakramentu pokuty oraz podkreślał koniecz-
ność poczucia przynależności do  wspólnoty Kościoła. 
Rekolekcje zakończyły się w czwartą niedzielę Adwen-
tu – 23 grudnia, a  więc stanowiły bezpośrednie przy-
gotowanie do godnego i prawdziwie chrześcijańskiego 
wniknięcia w tajemnicę narodzin Chrystusa. 

25.12 – Uroczystość Narodzenia 
Pańskiego

Mszy świętej o  północy, tak zwanej „pasterce” prze-
wodniczył ks. bp Stanisław Gębicki. W wygłoszonej ho-
milii hierarcha podkreślał, że  to  wyjątkowa noc, kiedy 
Bóg postanowił nawiązać kontakt z  człowiekiem. Ka-
znodzieja zwrócił uwagę, że Boże Narodzenie to chwila 
odpowiednia, by sobie przebaczyć, by sobie podać rękę, 
by tworzyć wspólnotę. Mówił o  tym, że  Bóg stał się 
po to człowiekiem, by człowiek mógł być dzieckiem Boga. 
„W świętą noc przypomnijmy sobie, że wszyscy jesteśmy 
braćmi. „Nie sposób nie przypomnieć sobie o ojcu, o mat-
ce” – mówił ksiądz biskup, zachęcając do  ofiarowania 
Chrystusowi swojego serca, gdzie spełnia się cud Bożego 
Narodzenia – „Bóg niczego więcej nie pragnie”.

Mszy świętej o godz. 9.30 przewodniczył ks. prał. dr 
Roman Walczak – sekretarz Nuncjatury Apostolskiej 
w Portugalii. Homilię wygłosił Ksiądz Kustosz Radosław 
Nowacki, który zachęcił zgromadzonych do owocnego 
przeżywania świąt Narodzenia Pańskiego. Ksiądz Pro-
boszcz w  imieniu całej wspólnoty parafialnej wyraził 
wielką radość z obecności ks. prał. Walczaka w murach 
Bazyliki Katedralnej, w  której 15 lat temu ten obecny 
watykański dyplomata przyjmował święcenia prezbite-
ratu. Na podkreślenie zasługuje bowiem fakt, iż Ksiądz 
Prałat jest pierwszym i  jak dotąd jedynym kapłanem 
diecezji włocławskiej pozostającym w dyplomatycznej 
służbie Stolicy Apostolskiej. 

• Alicja Kielecka
• Jakub Szymański
• Joanna Oborska
• Julia Felińczak
• Julian Nęcki
• Rafał Nowacki
• Nicola Skrzypińska



22
krzyżówki

1. Brzoza ma ją białą.
2. Np. śnieg lub deszcz..
3. Pedagogiczna lub bezpieczeństwa.
4. Świętuje w Wigilię.

Hasło:

Do krzyżówki należy wpisywać hasła pionowo i poziomo. Rozwiązanie 
utworzą cyfry w prawym dolnym rogu.

magiczny kwadrat

Piramida
Do krzyżówki należy wpisywać hasła. Rozwiązanie utworzą cyfry w prawym dolnym rogu.

1. Wigilijna ryba.
2. Zdobią choinkę.
3. Msza Św. o godz. 24.00.
4. Np. „Północ już była”.
5. Zdobi wigilijny stół.
6. Stoi pod choinką.
7. Zostawia się dla niego wolne miejsce.

Hasło:



W  uroczystość Objawienia Pań-
skiego (6 stycznia 2013 r.) we Wło-
cławku odbędzie się Orszak Trzech 
Króli, nad którym patronat przyjął 
ks. bp Wiesław A. Mering.

Orszak rozpocznie swoje przejście 
o godz. 10.00 spod miejskiego ra-
tusza na  Zielonym Rynku. Punk-
tem docelowym będzie Bazylika 
Katedralna, gdzie o  godz. 12.30 
będzie sprawowana Msza św. 
Orszak przejdzie ulicami: Zielony 
Rynek, Bojańczyka, Warszawską, 
Plac Wolności, Brzeską do Bazyliki 
Katedralnej.

Od  kilku lat Orszak Trzech Króli 
organizowany jest w  coraz więk-
szej ilości polskich miast, stając 
się okazją do  wspólnego spędze-
nia czasu w  radosnej atmosferze 
świąt Bożego Narodzenia, promo-
wania tradycji i  zwyczajów pol-
skich oraz organizowania wyda-
rzeń o  charakterze kulturalnym. 
Jest to także okazja do publiczne-
go okazania naszej wiary. 

Wspólny śpiew jest ważnym ele-
mentem Orszaku, który ponadto 
jest przedstawieniem teatralnym. 

Scenariusz Orszaku oparty na sce-
nach z  Ewangelii. Odbywa się 
na  wolnym powietrzu i  przemie-
rza ulicami miasta.

Orszak Trzech Króli
– 6 stycznia 2013 r.

Scena 1.
Zebranie rycerzy 
i królów, wymarsz 

Scena 2.
Anioł Boży zachę-
ca do wytrwałości 
w marszu i przestrze-
ga przed trudnościa-
mi.

Scena 3.
Diabły kuszą do po-
zostania w miej-
scu i skorzystania 
z przyjemności, które 
oferują.

Scena 4.
Wizyta Trzech Króli 
u Heroda

Scena 5.
Pokłon w Stajence 

Scena 6.
Przybycie na plac 
katedralny

1. Brzoza ma ją białą.
2. Np. śnieg lub deszcz..
3. Pedagogiczna lub bezpieczeństwa.
4. Świętuje w Wigilię.
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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


