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Z naucZania kościoła

Homilia
PaPieża FrancisZka 

Pielgrzymka rodzin do rzymu w roku 
Wiary, 27 października 2013 r.

Drogie rodziny, drodzy bracia i siostry!
Czytania dzisiejszej niedzieli zachęcają nas do roz-

ważania niektórych kluczowych funkcji rodziny chrze-
ścijańskiej.

1. Po pierwsze: rodzina, która się modli. Fragment 
Ewangelii uwypukla dwa sposoby modlitwy: jeden fałszy-
wy – faryzeusza – i drugi autentyczny – celnika. Faryzeusz 
uosabia postawę, która nie wyraża dziękczynienia Bogu 
za Jego dobrodziejstwa i Jego miłosierdzie, ale raczej za-
dowolenie z siebie. Faryzeusz, czuje się sprawiedliwym, 
na właściwym miejscu i osądza innych z wyżyn swego 
piedestału. Celnik natomiast wręcz przeciwnie, nie mno-
ży słów. Jego modlitwa jest pokorna, skromna, przenik-
nięta świadomością własnej niegodności, swojej biedy: 
człowiek ten uznaje, iż potrzebuje Bożego przebaczenia. 
Modlitwa celnika jest modlitwą ubogiego, modlitwą 
miłą Bogu, który jak mówi pierwsze czytanie, „przenika 
obłoki” (Syr 35, 17), podczas gdy modlitwa faryzeusza 
jest obciążona balastem próżności. W świetle tego słowa, 
chciałbym was zapytać drogie rodziny: czy modlicie się 
niekiedy jako rodzina? Niektórzy, tak, wiem. Ale wielu mi 
powie: jak to się robi? Modlitwa jest sprawą osobistą, 
a poza tym nigdy nie ma stosownej, spokojnej chwili… 

Tak, to prawda, ale jest również kwestia pokory, uznania, 
że potrzebujemy Boga, tak jak celnik! Potrzebna jest 
prostota! Można wspólnie wokół stołu odmówić „Ojcze 
nasz”. Bardzo piękna jest wspólna modlitwa różańcowa. 
Daje wiele siły! Trzeba się też modlić nawzajem za siebie!

2. Drugie czytanie sugeruje nam inną kwestię: rodzi-
na strzeże wiary. Apostoł Paweł u schyłku swego życia 
dokonuje zasadniczego bilansu: „wiarę ustrzegłem” 
(2 Tm 4, 7). Jak ją ustrzegł? Nie w kasie pancernej! Nie 
ukrył jej pod ziemią jak leniwy sługa. Święty Paweł po-
równuje swoje życie do walki i do wyścigu. Ustrzegł wiarę, 
ponieważ nie ograniczył się do jej obrony, ale głosił ją,  
promieniował nią, zaniósł ją daleko. Zdecydowanie sprze-
ciwił się tym, którzy chcieli zakonserwować, „zmumifi-
kować” orędzie Chrystusa w granicach Palestyny. Z tego 
względu podjął mężne decyzje, poszedł na terytoria 
wrogie, dawał się prowokować ludziom dalekim, różnym 
kulturom, mówił szczerze, bez strachu. Paweł ustrzegł 
wiarę, bo tak, jak ją otrzymał, tak też ją dawał, idąc na 
peryferie, nie okopując się w pozycjach obronnych. Także 
i tutaj możemy zadać sobie pytanie: w jaki sposób strze-
żemy naszej wiary? Czy zachowujemy ją dla nas, w naszej 
rodzinie, jako dobro prywatne, czy też umiemy się nią 
dzielić poprzez świadectwo, gościnność, otwartość na 
innych? Wszyscy wiemy, że rodziny, zwłaszcza te młode, 
są często zabiegane, bardzo zalatane. Ale czy czasami 
myślicie, że ten bieg może też być zawodami wiary? 
Rodziny chrześcijańskie są rodzinami misyjnymi, w życiu 
powszednim, czyniąc sprawy codzienne, wkładając we 
wszystko sól i zaczyn wiary!

3. Ostatnim aspekt czerpiemy ze Słowa Bożego: ro-
dzina przeżywająca radość.  W psalmie responsoryjnym 
znajdujemy następujące wyrażenie: „niech słyszą to 
pokorni i niech się weselą”(33/34, 3). Cały ten psalm 
jest hymnem na cześć Pana – źródła radości i pokoju. 
A co jest powodem tej radości? Fakt, że Pan jest blisko, 
słyszy wołanie pokornych i uwalnia ich od zła. Pisał 
o tym również św. Paweł: „Radujcie się zawsze… Pan jest 
blisko” (Flp 4, 4–5). Drogie rodziny, dobrze o tym wiecie: 
prawdziwa radość, jaką przeżywamy w rodzinie, nie jest 
czymś powierzchownym, nie bierze się z posiadanych 
rzeczy, ze sprzyjających okoliczności… Prawdziwa radość 
pochodzi z głębokiej harmonii między ludźmi, którą wszy-
scy odczuwają w sercu, i która sprawia, że odczuwamy 
piękno bycia razem, wspierania się wzajemnie na drodze 
życia. Ale u podstaw tego uczucia głębokiej radości jest 
obecność Boga w rodzinie, jest Jego miłość gościnna, 
miłosierna, szanująca każdego. Tylko Bóg umie z różnic 
tworzyć harmonię. Jeśli brakuje miłości Boga, to także 
rodzina traci harmonię, dominuje indywidualizm i gaśnie 
radość. Natomiast rodzina, która żyje radością  wiary 
przekazuje ją spontanicznie, jest solą ziemi i światłem 
świata, jest zaczynem dla społeczeństwa. Drogie rodziny, 
zawsze żyjcie z wiarą i prostotą, jak Święta Rodzina z Na-
zaretu. Niech radość i pokój Pana będą zawsze z wami!
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święty mikołaj z miry

Mikołaj urodził się w Patras w Grecji ok. 270 r. Był 
jedynym dzieckiem zamożnych rodziców. Od młodości 
wyróżniał się pobożnością i wrażliwością na niedolę 
bliźnich. Po śmierci rodziców chętnie dzielił się z potrze-
bującymi swoim majątkiem, np. ułatwił zamążpójście 
trzem córkom zubożałego szlachcica, podrzucając im 
pieniądze. 

Wybrany na biskupa miasta Miry (obecnie Demre) 
podbił serca wiernych nie tylko gorliwością pasterską, 
ale także troską o ich potrzeby materialne. Cuda, które 
czynił, przysparzały mu większej jeszcze chwały. Kiedy 
cesarz Konstantyn I Wielki skazał trzech młodzieńców 
z Miry na karę śmierci za wykroczenie, nieproporcjo-
nalne do tak surowego wyroku, św. Mikołaj udał się 
do Konstantynopola, by uprosić dla nich ułaskawienie. 
Miał też wyprosić swoją modlitwą ratunek dla rybaków 
w czasie gwałtownej burzy. Dlatego odbiera cześć jako 

patron marynarzy i rybaków. W czasie zarazy opiekował 
się chorymi z narażeniem własnego życia. Podanie głosi, 
że św. Mikołaj wskrzesił trzech ludzi, zamordowanych w 
złości przez hotelarza za to, że mu nie mogli wypłacić 
należności. 

Św. Grzegorz I Wielki w żywocie św. Mikołaja podaje, 
że w czasie prześladowania, jakie wybuchło za cesarzy 
Dioklecjana i Maksymiana (pocz. wieku IV), Mikołaj został 
uwięziony. Został uwolniony dzięki edyktowi mediolań-
skiemu w 313 r. Św. Mikołaj uczestniczył w pierwszym 
soborze powszechnym w Nicei (325 r.).

Po wielu latach posługi pasterskiej Mikołaj odszedł 
do Pana 6 grudnia (między rokiem 345 a 352). Jego ciało 
zostało pochowane w Mirze, gdzie znajdowało się do 
9 V 1087 r., kiedy to zostało przewiezione do Bari, do 
bazyliki pod wezwaniem św. Mikołaja. 

Już w VI w. cesarz Justynian wystawił w Konstantyno-
polu wspaniałą bazylikę ku czci św. Mikołaja. W Rzymie 
znajdowały się dwie bazyliki pw. św. Mikołaja wystawio-
ne w IX w. Papież św. Mikołaj I Wielki (858–867) ufundo-
wał ku czci swojego patrona na Lateranie osobną kaplicę. 
Z czasem liczba kościołów pw. św. Mikołaja w Rzymie 
doszła do kilkunastu! 

W całym chrześcijańskim świecie było tyle świątyń pw. 
św. Mikołaja, że pewien pisarz średniowieczny napisał: 
„Gdybym miał tysiąc ust i tysiąc języków, nie byłbym 
zdolny zliczyć wszystkich kościołów, wzniesionych ku 
jego czci”. 

W XIII w. pojawił się zwyczaj rozdawania w szkołach 
pod patronatem św. Mikołaja stypendiów i zapomóg.  
O popularności św. Mikołaja dzisiaj świadczy zwyczaj 
przebierania się za św. Mikołaja i rozdawanie dzieciom 
prezentów. 

Podobiznę świętego opublikowano na znaczkach pocz-
towych w wielu krajach. Postać św. Mikołaja uwieczniło 
też wielu malarzy i rzeźbiarzy, np. Agnolo Gaddi, Arnold 
Dreyrs, Jan da Crem, G. B. Tiepolo, Tycjan. Najstarszy wi-
zerunek św. Mikołaja (z VI w.) można oglądać w jednym 
z kościołów Bejrutu. 

W Polsce kult św. Mikołaja był bardzo popularny. Jesz-
cze dzisiaj pod jego wezwaniem jest aż 327 kościołów 
w naszej Ojczyźnie. Po św. Janie Chrzcicielu, a przed św. 
Piotrem i Pawłem najpopularniejszy jest św. Mikołaj. Do 
najokazalszych należą kościoły w Gdańsku i w Elblągu. 

Jest patronem Grecji, Rusi, Antwerpii, Berlina, Miry, 
Moskwy, Nowogrodu. Odbiera kult jako patron: bed-
narzy, cukierników, dzieci, flisaków, jeńców, kupców, 
marynarzy, młynarzy, notariuszy, panien, piekarzy, 
pielgrzymów, piwowarów, podróżnych, rybaków, sę-
dziów, studentów, więźniów, żeglarzy. Zaliczany był do 
14 Orędowników. 

Zanim jego miejsce zajął św. Antoni Padewski, św. Mi-
kołaj był wzywany we wszystkich naglących potrze-
bach.  Postać Świętego, mimo braku wiadomości o jego 
życiu, jest jedną z barwniejszych w hagiografii. 

kościół i śWiat
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Adwent można podzielić na dwie części:
– czas, w którym kierujemy nasze serca ku oczekiwaniu 

powtórnego przyjścia Jezusa w chwale na końcu czasów 
(od początku Adwentu do 16 grudnia włącznie);

– czasu bezpośredniego przygotowania do uroczystości 
Narodzenia Pańskiego, w której wspominamy pierwsze 
przyjście Chrystusa na ziemię.

Zwornikiem wszystkich tekstów liturgii adwentowej 
obydwu części jest czytanie ciągłe Księgi Izajasza, obra-
zujące tęsknotę za wyczekiwanym Mesjaszem. 

Pierwsze ślady obchodzenia Adwentu pochodzą 
z IV w. Znajdujemy je między innymi w liturgii galijskiej 
i hiszpańskiej. Z pewnością Adwent nie istniał, dopóki 
nie ustalono stałej daty świąt Narodzenia Pańskiego. 

Została ona wyznaczona dopiero w drugiej połowie 
IV wieku. 

W Hiszpanii pierwsze wzmianki o przygotowaniu do 
obchodu Narodzenia Pańskiego, (choć nie jest ono okre-
ślane mianem Adwentu) pochodzą z 380 r. Synod w Sa-
ragossie (380 r.), poleca wiernym, aby od dnia 17 grudnia 
do Epifanii (6 stycznia) gorliwie gromadzili się w kościele, 
nie opuszczając ani jednego dnia. W tradycji gallikańskiej 
Adwent miał charakter pokutny i ascetyczny (post, abs-
tynencja, skupienie), co wspomina św. Hilary (zm. 367). 

W V w. biskup Tours, Perpetuus, wprowadził w Galii 
obowiązek postu w poniedziałki, środy i piątki w okresie 
trzech tygodni od dnia św. Marcina (11 listopada) do 
Narodzenia Pańskiego. 

W Rzymie okres przygotowania do Narodzenia Pańskie-
go został wprowadzony dopiero w drugiej połowie VI w. 
Adwent miał tu charakter liturgicznego przygotowania 
do radosnych świąt Narodzenia Pańskiego, ze śpiewem 
Alleluja, Te Deum laudamus, z odpowiednim doborem 
czytań i formularzy, bez praktyk pokutnych. 

Od czasów św. Grzegorza Wielkiego (590–604) Adwent 
w Rzymie obejmował już 4 tygodnie. Był to czas bezpo-
średniego, liturgicznego przygotowania do obchodów 
pamiątki historycznego przyjścia Chrystusa. 

Na początku IX w. Adwent nabiera także charakteru 
eschatologicznego – staje się czasem przygotowania na 
ostateczne przyjście Chrystusa. W wyniku połączenia 
tradycji gallikańskiej i rzymskiej ukształtował się Adwent, 

adwent

Adwent (z łac. adventus – przyjście, przybycie) to okres 
w roku liturgicznym, który rozpoczyna się pierwszymi 
nieszporami pierwszej niedzieli Adwentu (po sobocie 
34. tygodnia okresu zwykłego), a kończy przed pierw-
szymi nieszporami uroczystości Narodzenia Pańskiego 
wieczorem 24 grudnia. Trwa od 23 do 28 dni i obejmuje 
cztery kolejne niedziele przed 25 grudnia. To okres, który 
rozpoczyna rok liturgiczny. 
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jaki przeżywamy do dziś – liturgicznie rzymski, a asce-
tycznie gallikański (kolor fioletowy, bez Gloria). Formę tę 
rozpowszechniały klasztory benedyktyńskie i cysterskie. 
W XIII w. znana ona była już w całym Kościele, do czego 
przyczyniły się nowe zakony, zwłaszcza franciszkanie. 

Teksty liturgiczne Adwentu ukazują po-
stacie Starego i Nowego Testamentu, 
przez których życie i działalność 
Bóg zapowiadał i przygotowy-
wał świat na przyjście swego 
Syna: Maryję, Jana Chrzci-
ciela, Izajasza. 

Adwent to czas ra-
dosnego oczekiwania 
na spotkanie z Panem 
i  przygotowania się 
do niego przez pokutę 
i oczyszczenie. Dlate-
go Kościół zachęca do 
udziału w rekolekcjach, 
przystąpienia do sakra-
mentu pokuty i pojedna-
nia. Adwent nie jest jednak 
w sensie ścisłym czasem poku-
ty, tak jak Wielki Post. Jak czytamy 
w „Ogólnych normach roku liturgicz-
nego i kalendarza” z 1969 r.: „Adwent ma 
podwójny charakter. Jest okresem przygotowa-
nia do uroczystości Narodzenia Pańskiego, przez który 
wspominamy pierwsze przyjście Syna Bożego do ludzi. 
Równocześnie jest okresem, w którym przez wspomnie-
nie pierwszego przyjścia Chrystusa kieruje się dusze ku 
oczekiwaniu Jego powtórnego przyjścia na końcu czasów. 
Z obu tych względów Adwent jest okresem pobożnego 
i radosnego oczekiwania”. 

W czasie całego Adwentu, poza niedzielami i uro-
czystością Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi 
Panny (8 grudnia), odprawiane są roraty. Ta bardzo dawna 
tradycja jest w Polsce kultywowana. Roraty to Msze ku 
czci Najświętszej Maryi Panny, odprawiane wczesnym 
rankiem. Ich nazwa pochodzi od łacińskich słów pieśni 
często śpiewanej na ich początku – Rorate caeli desu-
per (Spuśćcie rosę, niebiosa). 

W czasie rorat przy ołtarzu znajduje się dodatkowa, 
ozdobna świeca, symbolizująca obecność Maryi. Eucha-
rystia rozpoczyna się przy zgaszonych światłach; zapalają 
się one dopiero podczas hymnu „Chwała na wysokości 
Bogu”. Jest to jeden z nielicznych przypadków w roku 
liturgicznym, kiedy hymn ten śpiewa się każdego dnia 
(chociaż wyłącznie podczas rorat). Według o. Abrahama 
Bzowskiego OP, wybitnego historyka Kościoła, początek 
rorat w Polsce datuje się na XIII w. Wprowadzić je miał 
w Poznaniu książę Przemysł I Pobożny, a w Krakowie, 
na prośbę św. Kingi, Bolesław Wstydliwy. Codziennego 
udziału w roratach przestrzegali królowie Zygmunt Sta-

ry i Zygmunt August, królowa Bona, Anna Jagiellonka 
i Marysieńka Sobieska. 

Zygmunt I Stary i Anna, jego córka, starali się o to, aby 
w kaplicy królewskiej na Wawelu roraty odprawiane były 

nie tylko w czasie Adwentu, ale przez cały rok raz 
w tygodniu. Na ten cel przeznaczyli pewne 

fundusze i w 1545 r. utworzono przy 
kaplicy zygmuntowskiej pw. Wnie-

bowzięcia Najświętszej Maryi 
specjalną kapelę śpiewaczą 

– „rorantystów”. 
Z odprawianiem Mszy 

św. roratniej wiąże się 
zapalanie dodatkowej 
świecy. W kaplicy kró-
lewskiej przed rozpo-
częciem Mszy św. do 
ołtarza podchodził król, 
niosąc pięknie ozdobio-

ną świecę, i stawiał ją na 
najwyższym lichtarzu na 

środku ołtarza. Podobne 
świece, lecz już nie ozdobio-

ne, przynosili do ołtarza pry-
mas, senator, ziemianin, rycerz, 

mieszczanin i chłop – przedstawiciele 
ówczesnych stanów. Każdy z nich wrę-

czając świecę celebransowi, odpowiadał na jego 
pytanie: „Gotowy jesteś na sąd Boży?” – „Gotów jestem 
na sąd Boży”.

 Od IX w. dla drugiej części Adwentu charakterystyczne 
są „O”, ponieważ wszystkie antyfony rozpoczynają się od 
tej właśnie litery: O Sapientia, O Adonai, O Radix Jesse, 
O Clavis David, O Oriens, O Rex gentium, O Emmanu-
el. Tak uszeregował je Amalariusz z Metzu (zm. 850). 
Oparte są na obrazach i symbolach biblijnych. Antyfony 
te w tłumaczeniu polskim stanowią siedem kolejnych 
zwrotek dawno śpiewanej pieśni „Mądrości, która z ust 
Bożych wypływasz”. Ich treść obrazuje tęsknotę Izra-
elitów za Mesjaszem. Stosowane były pierwotnie jako 
antyfony do Magnificat w liturgii godzin. W odnowionej 
liturgii zachowały swoje tradycyjne miejsce. Ponadto 
włączone zostały w mszę świętą jako wersety aklamacji 
przed Ewangelią. 

III Niedziela Adwentu jest nazywana  Niedzielą Gau-
dete. Nazwa ta pochodzi od słów antyfony na wejście: 
Gaudete in Domino, czyli Radujcie się w Panu. 
Szaty liturgiczne mogą być tego dnia koloru 
różowego, a nie, jak w pozostałe niedziele 
Adwentu, fioletowe. Teksty liturgii 
tej niedzieli przepełnione są 
radością z zapowiadane-
go przyjścia Chrystusa 
i z odkupienia, jakie 
przynosi. 
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tradycje bożonarodzeniowe

Wigilia
Słowo wigilia pochodzi od łacińskiego vigilare – czuwać 

oraz vigilia – czuwanie, straż nocna. Tradycja czuwania 
przed wielkimi świętami jest bardzo stara. Mamy z nią 
do czynienia już w Starym Testamencie. W domach 
Izraelitów w wieczór poprzedzający szabat przygotowy-
wano wszystko, co niezbędne do świętowania. Wieczór 
był zresztą uważany za początek święta. Chrześcijanie 
obchodzą Wigilię Bożego Narodzenia od VIII w. Dzi-
siejszy sposób spędzania Wigilii pojawił się w Polsce 
w XVIII w., a rozpowszechnił w XIX w. Wigilię uważa-
no za dzień niezwykły, pełen dziwów, magii i czarów.    
Wierzono w to, że w Wigilię Bożego Narodzenia (zwaną 
niegdyś postnikiem, pośnikiem, kutią lub Wieczerzą Pań-
ską) następuje odnowienie dziejów. W ten jeden dzień 
raj zstępował na ziemię. W trakcie Wigilii dochodziło do 
wszechpojednania – żywych i zmarłych, ludzi i zwierząt. 
Izba, w której spożywano wieczerzę, musiała być wyście-
łana słomą na pamiątkę stajenki betlejemskiej. Snopy 
słomy stawiano w kącie izby, za szafą lub skrzynią. Słomę 

upychano także za belki, a w oknach zatykano krzyże 
ze źdźbeł. Biały obrus przypominał ołtarz i pieluszki 
małego Jezusa. W południowej Polsce na stół sypano 
ziarna zbóż, grochu, maku, soczewicy i dopiero na nich 
stawiano miski z jedzeniem. Wieczerza chłopska składała 
się z 7 potraw (7 dni tygodnia), szlachecka z 9 (9 chórów 
anielskich), a magnacka z 11. W innych miejscach Polski 
zwyczaj nakazywał, aby potraw był 6, 12 lub inną wie-
lokrotność 6. Zawsze były to dania postne, sporządzone 
z darów lasu, pól, ogrodów, stawów, rzek i jezior. Każdej 
z nich należało spróbować, aby w nadchodzącym roku 
niczego nie zabrakło. 

Opłatek
Nazwa opłatek pochodzi z łacińskiego oblatum, co 

znaczy „dar ofiarny”. Jest to rodzaj przaśnego chleba 
wypiekanego w formie bardzo cienkich, białych płatków, 
używanych w katolickiej mszy, a w polskiej tradycji także 
podczas wieczerzy wigilijnej. Dużego opłatki (hostie), 
konsekrowane podczas mszy, i mniejsze okrągłe komu-
nikanty przeznaczone do komunii świętej wiernych są 
okrągłe, a opłatki wigilijne – prostokątne. Wypiekano go 
na plebaniach i w klasztorach, a po domach roznosili je 
księża, organiści, kościelni, ministranci, siostry zakonne 
lub przekupki (w XVI w.). Posmarowane miodem ucho-
dziły za wielki przysmak dzieci. 

Opłatek pochodzi od starochrześcijańskich eulogii. 
Były to chleby ofiarne wystawiane na ołtarzu. Część 
z nich konsekrowano podczas Eucharystii, a pozostałe 
święcono po mszach. Początkowo rozdawano je tym, 
którzy nie przyjęli Komunii Świętej, potem wszystkim 
uczestnikom nabożeństwa, a wreszcie roznoszono po 
domach dla chorych. Zwyczaj ten praktykowany był 
w Kościele od IV w. w związku z zanikaniem powszech-
nego ptzyjmowania Komunii św. oraz wprowadzonym 
zakazem zabierania Eucharystii do domu. 

Chrześcijanie wschodni jako pierwsi zaczęli spożywać 
eulogie zamiast Eucharystii, a od VI w. obyczaj ten był 
znany w Galii, Italii, Niemczech i Czechach. Obecnie 
w liturgii Kościołów Wschodnich eulogia (zwana też 
antidoronem) jest częścią prosfory (chleba euchary-
stycznego) pozostałą po wydzieleniu z niej cząstek do 
poświęcenia (m.in. tzw. Baranka). Jest rozdawana wier-
nym pod koniec mszy. 

Podczas panowania Karola Wielkiego (768–814) w ko-
ściołach Europy Zachodniej wyrabiano pieczywo bardzo 
podobne do naszego dzisiejszego opłatka. Trudniły się 
tym klasztory. W Polsce „ekspertem” w tej dziedzinie 
stał się zakon sakramentek. Polska tradycja dzielenia się 
opłatkiem w Wigilię pochodzi z XV w., kiedy to prawo 
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do wypiekania ich otrzymały parafie. Zwyczaj ten upo-
wszechnił się znacznie później – w XVII w. opłatkiem 
dzieliła się szlachta i magnateria, a od XIX w. – wszyst-
kie stany. Trudno w to uwierzyć, ale zwyczaj dzielenia 
się opłatkiem nie był znany jeszcze w części Pomorza, 
Warmii i Mazur na początku XX w.! 

Pasterka
W Kościele rzymskokatolickim jest to msza święta 

odprawiana o północy w nocy z 24 na 25 grudnia na 
pamiątkę narodzenia Jezusa. Została tak nazwana na 
cześć pasterzy przybyłych do Betlejem w noc na-
rodzin Jezusa (Łk 2, 15–20). Wprowadzono 
ją w drugiej połowie V w. Jest ona 
wspomnieniem tradycji Wigilii 
Paschalnej i liturgii Kościoła 
jerozolimskiego, związanych 
z świętem Epifanii (święto 
upamiętniające objawie-
nie Chrystusa – w Koście-
le rzymskokatolickim 
jego odpowiednikiem 
jest święto Objawienia 
Pańskiego [6 stycznia]). 

Na początku papież 
w Rzymie odprawiał 
dwie msze święte z oka-
zji Narodzenia Pańskiego, 
mszę wigilijną i mszę świą-
teczną celebrowaną rankiem 
25 grudnia. W połowie VI w. 
sprawowano trzy msze bożonaro-
dzeniowe: nocną, o świcie i w ciągu 
dnia. Tę nocną nazwano pasterką. 

W Polsce odprawia się ją od drugiej połowy XV w. 
Wyglądała ona całkiem inaczej niż dzisiaj. W czasie 
pasterki płatano sobie rozmaite figle. Do najczęstszych 
psot należało nalewanie atramentu do kropielnicy, 
zszywanie sukien dwóch kobiet lub przyszywanie rąbka 
sukni do kołnierza. 

Szopka
Korzeni szopki bożonarodzeniowej doszukać się moż-

na już w roku 330. Wtedy to cesarzowa Helena poleciła, 
by w znajdującej się w Betlejem grocie wybudować 
marmurowy żłóbek, który miał upamiętniać narodzi-
ny Syna Bożego. Pomysł ten przypadł do gustu św. 
Hieronimowi, który także zaproponował inscenizację 
narodzin Pana Jezusa. W kilka lat później, ok. 397 r., 
grota wybudowana z polecenia cesarzowej Heleny prze-
budowana została na stajenkę, w której umieszczone 
zostały rzeźby Świętej Rodziny oraz towarzyszących im 
pastuszków. Wrażenia naturalności tej szopce dodawały 

pasące się obok zwierzęta. Za sprawą pielgrzymów ten 
zwyczaj szybko dotarł do samego Rzymu, gdzie spotkał 
się z entuzjastycznym przyjęciem. Podobną szopkę 
postanowiono ustawiać w Bazylice Matki Bożej Więk-
szej, w której w noc wigilijną Mszę Świętą celebrował 
sam papież. 

Niemniej za twórcę bożonarodzeniowej szopki po-
wszechnie uznany jest św. Franciszek z Asyżu. W 1223 r. 
po otrzymaniu przyzwolenia od papieża Honoriusza III, 
św. Franciszek w pustelni Greccio, należącej do hra-
biego Giovanniego Velito, przygotował inscenizację 
narodzin Syna Bożego. Po uprzednim zwołaniu oko-

licznych mieszkańców, na terenie pustelni usta-
wione zostały: świece i pochodnie, żłóbek 

i żywe zwierzęta. Nad samym żłób-
kiem odprawiona została Msza 

Święta, a konstruktor insceni-
zacji, św. Franciszek, podjął 

się radosnego odśpiewania 
Ewangelii. 

Ten piękny, zapocząt-
kowany przez święte-
go Franciszka zwyczaj, 
szybko zyskał popu-
larność w niemal całej 
Europie, propagowany 
przez franciszkanów 

i dominikanów.
Wraz z upływem cza-

su szopka wigilijna podda-
wana była zmianom, które 

obejmowały m.in. elementy 
wystroju, a rzadko ingerowano 

w występujące w inscenizacjach po-
staci. 

Wiek XVIII we Włoszech uznawany jest po-
wszechnie za okres najpełniejszego rozkwitu szopek 
wigilijnych. Tworzone były z ogromnej ilości figurek 
wytapianych z wosku bądź wyrabianych z terrakoty. 
Zdobiły one ruiny i groty. 

Do Polski tradycja wystawiania szopek bożonarodze-
niowych dotarła ok. XIII w. Około 1370 r. powstały na 
zamówienie siostry króla Kazimierza Wielkiego, księżnej 
Elżbiety Węgierskiej figury małego Jezusa Chrystusa, 
Najświętszej Maryi Panny i Józefa. Są jednymi z naj-
starszych na świecie. Obecnie znajdują się w kościele 
pw. św. Andrzeja w Krakowie. 

W Polsce zwyczajem przygotowywania szopek wigi-
lijnych z początku zajmowali się wyłącznie zakonnicy. 
Z czasem zaczęły się tym zajmować także osoby świeckie. 

Za jedną z najpiękniejszych, polskich szopek bożona-
rodzeniowych, powszechnie uznana została inscenizacja 
powstała w kościele ojców kapucynów w Warszawie, 
z roku 1948. Wykorzystano w niej figury ok. 50 postaci 
mających od połowy do jednego metra wysokości. 
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Nie można zapomnieć o tradycyjnych szop-

kach krakowskich. Te bogato zdobione 
inscenizacje nawiązują do zabytków 
Krakowa. Powstanie pierwszych szo-
pek krakowskich datowane jest mniej 
więcej na II połowę XIX w. Natomiast za 
pierwszych twórców tej oryginalnej tra-
dycji uznaje się murarzy z przedmieść 
Krakowa, którzy swoje dzieła wykony-
wali zazwyczaj w dwóch rozmiarach. Po-
wstawały więc małe szopki z nieruchomymi 
figurkami, przeznaczone na sprzedaż dla 
mieszkańców Krakowa, oraz duże szopki 
wigilijne, tworzące przenośne teatrzyki, 
w których w rolach świętych obsadzano ku-
kiełki. 

Szopki bożonarodzeniowe od zawsze przy-
kuwają nasze spojrzenia, budząc ciepłe odczucia. 
Najważniejszym zadaniem szopek bożonarodzeniowych 
jest przypominanie nam o niezwykłym wydarzeniu – 
narodzinach Syna Bożego, Jezusa Chrystusa. 

Pamiętajmy więc, by znaleźć czas na obejrzenie szopek 
bożonarodzeniowych tworzonych w kościołach naszego 
miasta.

Kolędnicy
Pierwsze wzmianki o kolędnikach w Polsce pochodzą 

z XVI w., ale na pewno zwyczaj ten istniał wcześniej. 
Obchody kolędnicze były znane w całej Europie, a ich 
początki sięgają średniowiecza. 

Po wsiach chodzili: król Herod, śmierć, diabeł, anioł 
i pasterze, czasem turoń, baran i koza. Byli też i tacy, 
którzy prowadzili ze sobą żywe zwierzęta. W zamian 
za kolędowanie dostawali od gospodyni jajka, strucle 
z makiem lub serem. Gospodarze dawali zwykle drobne 
pieniądze. Kolędnicy, wychodząc z domu i kierując się do 
sąsiadów, śpiewali: „Zdrowia, szczęścia Wam życzymy 
Żebyście długo żyli, A po śmierci w niebie byli.” Biada 
jednak tym, którzy odmówili im gościny! Kolędnicy wy-
szydzali wtedy ich skąpstwo, niegospodarność oraz… 

brzydotę córek. 
W wielu polskich wsiach chodzili chłopcy z szop-
ką lub jasełkami oraz kolędnicy. W zamian za 

śpiewy otrzymywali od gospodyni tzw. szczo-
draki (małe chlebki w kształcie podkowy, 

rogala lub podłużnej bułki). Pieczono je 
z najlepszej mąki i nadziewano czę-

sto kapustą, serem lub burakiem 
cukrowym. Szkoda, że ten 

zwyczaj już zanika…

Kolędy
Kolęda to pieśń związana ze świętem Bożego Naro-

dzenia i obrzędami noworocznymi. Nazwa ta pochodzi 
od łacińskiego calendae, które oznaczało pierwszy dzień 
miesiąca lub roku. 

Kolędy nie są pieśniami stricte religijnymi (choć śpiewa 
się je także w kościele). Śpiewali je chłopcy chodzący po 
wsiach. Takie pieśni zawsze złożone były z trzech części: 
życzeń powodzenia, szczęścia i urodzaju, prośby o datek 
i podziękowania za dar (zwane podarzem lub też kolędą). 
Kolędami zwano także wszystkie podarunki noworoczne. 

Z czasem termin ten przylgnął do pieśni śpiewanych 
z okazji narodzin Pana Jezusa. Wywodzą się one z hym-
nów łacińskich o Bożym Narodzeniu, które powstawały 
już w IV w. Według legendy autorem pierwszej kolędy 
miał być w XIII w. św. Franciszek z Asyżu i to właśnie jego 
zakon spopularyzował kolędy w całej Europie. 

W połowie XV i XVI w. zaczęły powstawać pierwsze 
polskie kolędy, będące przekładami z kancjałów łaciń-
skich i czeskich. Najstarsza polska kolęda to „Zdrow bądź, 
krolu anjelski” z 1424 r. Autorami tekstów byli znakomici 
polscy autorzy: Piotr Skarga („W żłobie leży”), Morsztyn 
i Kochanowski. „Złoty okres” kolędy polskiej przypadł na 
XVII i XVIII w., gdy powstały pastorałki (wesołe kolędy 
z elementami folkloru polskiego w rytmie mazurka, 
krakowiaka i poloneza). 

W XVIII wieku powstały m.in.: „Gdy śliczna panna”, 
„Ach ubogi żłobie” i „Tryumfy króla niebieskiego”. W XIX 
wieku bardzo patriotyczny tekst kolędy „Bóg się rodzi” 
napisał Franciszek Karpiński. W następnym stuleciu 
Teofil Lenartowicz napisał kolędę „Mizerna cicha, sta-
jenka licha”. 

W 1838 r. ukazał się pierwszy zbiór kolęd, czyli „Wielki 
śpiewnik kościelny” ks. Marcina Mioduszewskiego. 
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Z dZiejóW kościołóW WłocłaWskicH — cz. 2 

Nowa katedra gotycka była budowana z cegły od 1340 r., 
kiedy to 25 marca biskup Maciej z Gołańczy wmurował ka-
mień węgielny. Służbę Bożą zaczęto w niej wypełniać jesz-
cze na długo przed konsekracją, dokonaną 13 maja 1411 
r. przez Jana pochodzącego z książąt opolskich, zwanego 
Kropidło, biskupa włocławskiego w latach 1402–1421. 
Budowę rozpoczęto od prezbiterium, które zapewne słu-
żyło celom liturgicznym przed wybudowaniem korpusu 
nawowego. Świadczy o tym chociażby fakt, że już w 1350 
r. ufundowano pierwszy boczny ołtarz. 

Później jednak rozbudowywano świątynię katedralną, 
a to poprzez dobudowywanie poszczególnych kaplic 
(pierwszą z nich wzniesiono około połowy XV w., a kolej-
ne w czasach późniejszych), kapitularza (miejsca obrad 
kapituły katedralnej) i zakrystii. 

Katedra ta od początku posiadała dwie wieże, ale 
pierwotnie chyba niewiele wyciągnięte ponad poziom 
dachu. W południowej zawieszono dzwon „Zbyszek”, 
noszący taką nazwę od imienia fundatora Zbyluta z Go-
łańczy herbu Pałuka, biskupa włocławskiego w latach 
1365–1383, a w północnej zainstalowano około 1435 r. 
zegar. Wspomniany dzwon został w 1480 r. przelany 
z inicjatywy Zbigniewa Oleśnickiego, biskupa włocław-
skiego w latach 1473–1481. Skonfiskowali go Niemcy 
w okresie I wojny światowej. 

Pamiętać należy jednak, że późnośredniowieczny wize-
runek katedry różnił się znacznie od dzisiejszego. Później 
dodano do niej elementy barokowe (m.in. baniaste hełmy 
wież, zresztą nie zachowane do dzisiaj), a dzisiejsze ob-
licze zyskała ona w latach 1886–1891, kiedy to została 
poddana tak zwanej regotyzacji. Najwymowniejszym 
tego przykładem są właśnie neogotyckie wieże. 

W świątyni tej, będącej głównym kościołem diece-
zji, już w późnym średniowieczu znajdowała się dość 
pokaźna liczba ołtarzy. Potwierdzone źródłowo mamy 
następujące: 1) wielki, konsekrowany w 1360 r., noszący 
zapewne wezwanie, tak jak katedra, Wniebowzięcia Naj-
świętszej Maryi Panny, 2) świętych Jana Chrzciciela, Jana 
Ewangelisty i Andrzeja Apostoła, ufundowany w 1350 r. 
przez kustosza kapituły włocławskiej ( jego zadaniem 
była opieka nad skarbcem katedralnym) Jana z Cho-
miąży, 3) Matki Bożej Bolesnej, potwierdzony źródłowo 
w 1356 r., 4) św. Barbary, ufundowany w 1365 r. przez 
wspomnianego biskupa Zbyluta z Gołańczy, 5) Niepo-
kalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny, ufundo-
wany po 1392 r. przez kustosza kapitulnego Mikołaja 
z Kowala, 6) Wniebowstąpienia Pańskiego, Najświętszej 
Maryi Panny i Rozesłania Apostołów, powstały najpóźniej 
w 1446 r., 7) św. Mikołaja, wzmiankowany w 1456 r., 
8) Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny, ufundowany 
w 1475 r. decyzją biskupa Zbigniewa Oleśnickiego, który 
przeznaczył na ten cel donację szlachcianki Małgorza-
ty Pakoskiej, 9) świętych Piotra i Pawła, ufundowany 
w 1477 r., 10) świętych Fabiana i Sebastiana, wzmian-
kowany w 1483 r. i 11) św. Katarzyny, potwierdzony 
źródłowo w tym samym roku. W czasach nowożytnych 
powstawały kolejne ołtarze. 

Przy tych ołtarzach sprawowano regularnie Msze 
św. Określone obowiązki mszalne posiadali kanonicy 
katedralni. Według statutów kapitulnych każdy z nich 
był zobowiązany do odprawienia (ewentualnie przez 
zastępcę) czterech Mszy tygodniowo – jedną w niedzielę 
i trzy w inne święta i dni powszednie. Służba Boża spra-
wowana w katedrze, jako głównej świątyni w diecezji 
(w czasach staropolskich obejmowała ona zarówno 
Kujawy, jak i Pomorze – po Gdańsk i Lębork), będącej 
głównym kościołem biskupim oraz siedzibą kapituły, 
odznaczała się szczególnym dostojeństwem. 

W katedrze znajdowała się również chrzcielnica, 
o której wspomina Jan Długosz (Roczniki czyli Kronika 
Sławnego Królestwa Polskiego, ks. IX, s. 410). Biskup 
włocławski udzielał tu święceń kapłańskich klerykom 
diecezjalnym i zakonnym. Także spowiadano tu licznych 
wiernych. W 1466 r. Jakub z Sienna, biskup włocławski 
w latach 1464–1473, powołał przy katedrze w ramach 

Fronton katedry przy poświęceniu, 1411 r.
rys. Z. Nagórski (Archiwum Biblioteki WSD)
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kolegium wikariuszy nową korporację do rozgrzeszania 
tzw. rezerwatów (tj. grzechów, których prawo odpusz-
czenia w imię Chrystusa posiadali tylko papież bądź 
biskupi czy wyznaczeni przez nich kapłani) – czterech 
penitencjarzy katedralnych. Jeden z nich był głównym 
spowiednikiem-penitencjarzem. Przed powstaniem 
kolegium penitencjarzy funkcjonował w katedrze jeden 
penitencjarz, a oprócz tego posługiwali także zwykli 
spowiednicy. 

Zapewne bardzo szybko ufundowano tu organy. Świad-
czą o tym pośrednio wmurowane w ściany katedry tak 
zwane „głośniki”, mające na celu wzmocnienie brzmie-
nia wydawanego przez ten instrument. Jednak po raz 
pierwszy mamy je poświadczone źródłowo w 1483 r., 
kiedy to muzyka organowa towarzyszyła śpiewowi Te 
Deum (Ciebie, Boga, wysławiamy), w podzięce za wybór 
na biskupa Piotra z Bnina Moszyńskiego herbu Łodzia 
(godność tę sprawował w latach 1483–1494). Oczywi-
ście ów średniowieczny instrument nie zachował się, 
a dzisiejsze organy zostały sprowadzone do katedry pod 
koniec XIX w. W świątyni katedralnej systematycznie 
odbywają się dziś koncerty organowe. 

W katedrze znajdowały się też w średniowieczu liczne 
relikwie. Źródłowo potwierdzone mamy relikwie świętych 
Piotra i Pawła, przeniesione prawdopodobnie z Kruszwicy, 
św. Stanisława (być może uratowane ze starej katedry), 
świętych Witalisa i Benigny (poświadczone w XIV w.) oraz 
Jedenastu Tysięcy Męczenników (potwierdzone w 1480 r., 
kiedy to biskup Zbigniew Oleśnicki, połowę z nich podaro-
wał arcybiskupowi gnieźnieńskiemu Jakubowi z Sienna). 
Znajdowały się one w ozdobnych relikwiarzach, spośród 
których wymienić należy romański, powstały prawdo-
podobnie na terenie dzisiejszych Niemiec (Nadrenia), 
a znajdujący się obecnie w Muzeum Narodowym w Kra-
kowie. W tutejszym skarbcu przechowywano również 
inne precjoza, jak: kielichy, krzyże, monstrancje czy szaty 
liturgiczne (niektóre z nich zachowane są do dziś; można 
je podziwiać między innymi we włocławskim Muzeum 
Diecezjalnym). 

Ozdobą wnętrza świątyni – oprócz licznych ołtarzy – 
były również gotyckie witraże, zachowane częściowo do 
dziś, które mają wielką wartość artystyczną. Pierwotnie 
znajdowały się w prezbiterium, a obecnie (od lat pięć-
dziesiątych XX w.) w kaplicy św. Barbary (druga po lewej 
stronie, patrząc od wejścia). Przedstawiają one wydarzenia 
z Pisma św. Sceny ze Starego Testamentu ujęto w meda-
liony na tle ornamentu geometrycznego. Każdy z nich 
przedstawia po dwie postacie patriarchów i proroków, 
którzy trzymają banderole ze swoimi imionami. W pasie 
lewym są to: Eleazar i Sadok, Zorobabel i Jakub, Jonatan 
i Izajasz, Jozafat i Joram, Salatiel i Roboam oraz Dawid 
i Salomon; w pasie prawym zaś: Józef i Malachiasz, Zacha-
riasz i Baruch, Micheasz i Habakuk, Jeremiasz i Ezechiel, 
Daniel i Izajasz, Henoch i Eliasz oraz Mojżesz i Jonasz. Na-
tomiast z cyklu Nowego Testamentu, również zamknięte 
w medalionach wypełnionych ornamentem roślinnym: 
Chrzest w Jordanie, Ucieczka do Egiptu, Rzeź niewiniątek, 
Powalenie bożków egipskich (wyjątkowo scena nie z Pisma 
św., a z apokryfów), Powrót z Egiptu, Ofiarowanie Jezusa 
w Świątyni oraz Znalezienie Jezusa w Świątyni, a także 
głowa Chrystusa, Maryja i św. Jan Chrzciciel. Wykonane 
zostały prawdopodobnie około 1360 r. w Toruniu, który był 
ważnym ośrodkiem średniowiecznego witrażownictwa. 

Podobnie jak w katedrze romańskiej, tak i w gotyckiej 
chowano biskupów i innych dostojników. Inicjator jej 
budowy, biskup Maciej z Gołańczy został pochowany 
w prezbiterium. Kiedy badacze otworzyli jego grób, znaleźli 
w nim – oprócz kości – także piękną krzywaśń (ozdob-
ne, wykrzywione zakończenie) pastorału, a także gotycki 

Katedra przed regotyzacją

Katedra po regotyzacji
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kielich mszalny, patenę i pierścień biskupi, które to przed-
mioty, zgodnie z ówczesną tradycją, wkładano do grobów 
biskupich. Natomiast kontynuatora jego dzieła, Zbyluta, 
pochowano przy ówczesnym wielkim ołtarzu (zachowała 
się do dziś wykonana z piaskowca płyta nagrobkowa). 

Prawdziwą perłą sztuki późnogotyckiej jest uczyniony 
z różowego marmuru nagrobek biskupa Piotra z Bnina, 
powstały w 1493 r. Pierwotnie znajdował się on przy 
jednym z filarów międzynawowych, a w 1891 r. został 
przeniesiony do kaplicy św. Józefa (czwarta po lewej stro-
nie, patrząc od wejścia). Wykonany w Krakowie przez 
Wita Stwosza, a ufundowany przez przyjaciela biskupa, 
działającego w Polsce włoskiego humanistę Filipa Buona-
corsi (żył w latach 1437–1496), zwanego Kallimachem. 
Przedstawia on biskupa, ubranego w szaty pontyfikalne, 
z infułą na głowie. 

Warto również wspomnieć o niezachowanych do dziś 
późnośredniowiecznych tablicach nagrobkowych kano-
ników włocławskich: Piotra z Korzboka z około 1500 r., 
Jana Sokołowskiego z Wrzący z około 1503 r. czy Krystyna 
z Bowentowa z około 1508 r. 

Z okresu nowożytnego pochodzi szereg innych zabyt-
ków, zachowanych w katedrze. Wymienić tu warto zacho-
wane do dziś barokowe obrazy pędzla Bartłomieja Strobla, 
stalle w tym samym stylu i otoczony kultem wiernych 
Krzyż Tumski, a także liczne nagrobki i tablice. Polichromia 
(czyli malowidła ścienne) wykonane są w stylu secesyjnym. 

W podziemiach katedry zostały pochowane ciała licz-
nych biskupów włocławskich, z których ostatni to zmarły 
w 1986 r. ordynariusz, biskup Jan Zaręba (warto nadmie-
nić, że zmarli na początku XXI w.: biskup pomocniczy 
Roman Andrzejewski (zm. 2003) leży na cmentarzu przy 
sanktuarium w Licheniu, a biskup senior Czesław Lewan-
dowski (zm. 2009) w kwaterze kapłańskiej na włocław-
skim cmentarzu komunalnym). Czeka tam również na 
zmartwychwstanie ciało Sługi Bożego biskupa Wojciecha 
Owczarka, zmarłego na krótko przed wybuchem ostatniej 
wojny. On to założył w okresie międzywojennym zgroma-
dzenie Sióstr Wspólnej Pracy od Niepokalanej Maryi (przy 
ul. Orlej mają swój dom generalny; ich charyzmatem jest 
przede wszystkim posługa na rzecz Kościoła lokalnego, 
między innymi katechizacja w szkołach i przedszkolach, 
praca przy parafiach i instytucjach kościelnych, jak ku-
rie biskupie czy seminaria duchowne), a także właśnie 
w katedrze włocławskiej udzielił święceń kapłańskich 
innemu kandydatowi na ołtarze, Prymasowi Tysiąclecia 
Kardynałowi Stefanowi Wyszyńskiemu. 

Obecnie we włocławskiej bazylice katedralnej odbiera-
ją szczególną cześć od wiernych między innymi św. Józef, 
Oblubieniec Najświętszej Maryi Panny, patron diecezji 
włocławskiej, i bł. biskup Michał Kozal, sufragan wło-
cławski, który poniósł męczeńską śmierć podczas II wojny 
światowej w niemieckim obozie zagłady w Dachau. 

Krzysztof Optołowicz (Włocławek – Toruń) 



12

Z dZiejóW ParaFii 

Biskup 
stanisław kazimierz 

Zdzitowiecki

Urodził się 12 lutego 1854 r. w Barczkowicach, w parafii 
Kamieńsk, niedaleko Piotrkowa Trybunalskiego, w rodzinie 
ziemiańskiej. Był synem Wincentego i Julii z Psarskich. 
Po ukończeniu szkoły średniej w Piotrkowie Trybunal-
skim wstąpił do seminarium duchownego w Warszawie. 
Święcenia kapłańskie otrzymał 22 VII 1877 r. Po święce-
niach pracował jako wikariusz w parafiach warszawskich: 
św. Stanisława na Woli, Trójcy Świętej na Solcu, Najświęt-
szej Maryi Panny na Lesznie. Został wysłany na studia do 
Rzymu, gdzie na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim 
w 1882 r. uzyskał doktorat z prawa. Odbył też w Rzymie 
praktykę kurialną w kongregacjach rzymskich. W 1883 r. 
wrócił do kraju. Gdy ówczesny administrator archidiecezji 
warszawskiej, bp Antoni Sotkiewicz, został 15 III 1883 r. 
mianowany ordynariuszem diecezji sandomierskiej, zabrał 
ze sobą utalentowanego młodego księdza i zaufanego 
współpracownika, powierzając mu szereg ważnych sta-
nowisk: kanclerza tamtejszej kurii, profesora seminarium, 

proboszcza w podmiejskich parafiach i członka kapituły. 
Przez 18 lat pracował u boku bp. A. Sotkiewicza, mając 
okazję dobrze poznać sprawy Kościoła. Po śmierci bp. 
A. Sotkiewicza został wybrany na wikariusza kapitulnego 
i przez rok rządził diecezją sandomierską.

W 1902 r. (9 VI) papież Leon XIII mianował ks. Zdzi-
towieckiego biskupem kujawsko-kaliskim. Święcenia 
biskupie otrzymał, zgodnie z nakazem rządu rosyjskiego, 
w Petersburgu 23 XI 1902 r. z rąk bp. Jerzego Szembeka.

Jako członek Episkopatu polskiego udzielał się na forum 
ogólnopolskim. Poparł plan założenia w 1918 r. uniwersy-
tetu katolickiego w Lublinie, oddając do jego dyspozycji 
kilku profesorów seminarium włocławskiego i wspierając 
go finansowo. Uczestniczył w przygotowaniu reorganizacji 
polskiej administracji kościelnej po odzyskaniu niepod-
ległości; m.in. wysunął propozycję utworzenie dwóch 
nowych diecezji: częstochowskiej i kaliskiej, chociaż w kon-
sekwencji doprowadziło to do znacznego zmniejszenia 
terytorium jego własnej diecezji. Na podstawie carskiego 
ukazu z 1905 r. o tolerancji religijnej podjął starania o od-
rodzenie franciszkańskiego życia zakonnego w Królestwie 
Polskim w oparciu o klasztor włocławski.

Jego 25-letnie kierowanie diecezją włocławską zapisało 
się w jej dziejach wieloma przedsięwzięciami. W celu 
usprawnienia zarządzania rozległą diecezją w 1917 r. 
przeprowadził reformę sieci dekanatów, zwiększając 
trzykrotnie ich liczbę: z 13 do 39. Dwukrotnie zwizytował 
wszystkie parafie diecezji. Utworzył około 50 nowych 
parafii, poświęcił ponad 80 nowo wybudowanych ko-
ściołów oraz przebudowanych i wyremontowanych. 
W 1908 r. powołał komitet archeologiczno-budowlany 
dla koordynacji prac w zakresie budownictwa sakralnego 
i konserwacji zabytków. Doprowadził do odbudowania, 
po pożarze z 1900 r., i poświęcił w 1906 r. wieżę sanktu-
arium jasnogórskiego. Na jego prośbę 13 IV 1904 r. papież 
Pius X zatwierdził święto Matki Boskiej Częstochowskiej 
dla Jasnej Góry. W 1910 r. koronował ofiarowanymi przez 
Piusa X koronami obraz Matki Bożej Częstochowskiej, 
a w 1923 r. obraz Matki Bożej Gidelskiej. Jego starania 
doprowadziły w 1926 r. do zatwierdzenia przez Stolicę 
Apostolską kultu bł. Bogumiła. 

Zmierzając do podniesienia poziomu wykształcenia 
duchowieństwa diecezjalnego w zakresie humanistycz-
nym, utworzył w 1908 r. niższe seminarium duchowne, 
z czasem przekształcone w Liceum im. Piusa X. W 1922 r. 
rozszerzył do pięciu lat studia seminaryjne. Zdolniejszych 
alumnów wyższego seminarium wysyłał na studia spe-
cjalistyczne, także zagraniczne. Dbał o sytuację kapłanów 
chorych i emerytowanych: w 1920 r. założył dom dla 
księży emerytów w Ciechocinku. 

Kładł nacisk na prowadzenie rekolekcji i misji para-
fialnych oraz podniesienie stanu świadomości religijnej, 
zwłaszcza młodzieży, poprzez współpracę rodziny, Ko-
ścioła i szkoły. Zalecał kapłanom tworzenie stowarzy-
szeń młodzieżowych, a dla koordynacji ich działalności 
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powołał w 1919 r. Sekretariat Generalny do spraw Sto-
warzyszeń Młodzieży. 

Ważnym aspektem działalności bp. Zdzitowieckiego 
były sprawy społeczne. Wzywał duchownych, aby zaj-
mowali się szerzeniem oświaty, budowali domy para-
fialne, w których skupiałoby się życie kulturalne parafii. 
Organizował specjalne kursy społeczne dla alumnów 
seminarium, aby przygotować ich do późniejszej pracy. 
Troszczył się o najbiedniejsze warstwy społeczeństwa, 
zwłaszcza w czasie I wojny światowej. Propagował 
tworzenie opiek parafialnych, ochronek, domów sierot, 
schronisk i ochronek dla bezdomnych. 

Już w pierwszym roku swoich rządów zezwolił na orga-
nizowanie zebrań robotniczych w gmachu seminarium, 
aby ustrzec uczestników przed carską policją. Popierał dzia-
łalność zmierzającą do zorganizowania Stowarzyszenia 
Robotników Chrześcijańskich we Włocławku, w Kaliszu, 
Kole, Pabianicach i Częstochowie. Otworzył też Sekretariat 
Generalny ds. Robotników, oddając do jego dyspozycji 
specjalny lokal. Był członkiem kooperatywy robotniczej we 
Włocławku. Zawsze interesował się bytem materialnym 
robotników, podnoszeniem ich wykształcenia. 

Biskup Zdzitowiecki był gorącym patriotą, zatroska-
nym o losy kraju. Jego patriotyczne wystąpienia podczas 
strajków 1905–1906 r. były powodem, że musiał się tłu-
maczyć przed rosyjskim ministrem spraw wewnętrznych 
Piotrem Durnowem w Petersburgu. W 1912 r. po jego 
przemówieniu żałobnym na pogrzebie abp. W. Chościak-
-Popiela oburzona delegacja rosyjska opuściła katedrę. 
Dnia 27 X 1917 r. odebrał przysięgę od Rady Regencyjnej. 
W latach 1919–1920 popierał akcję plebiscytową w spra-
wie przyłączenia Górnego Śląska do Polski. Z zachowanej 
korespondencji z członkami Rady, a zwłaszcza z abp. 
Aleksandrem Kakowskim, przebija żywe zainteresowanie 
się losami odradzającej się ojczyzny.

We Włocławku postanowił utworzyć własne gimna-
zjum, ale nie mógł tego zrealizować z powodu sprzeciwu 

władz carskich. Dopiero w 1916 r. założył gimnazjum 
biskupie im. ks. J. Długosza; nie mając jednak do dyspo-
zycji odpowiedniego budynku, przeznaczył na ten cel 
jedno skrzydło pałacu biskupiego, a po jego spaleniu 
w 1920 r. w wyniku ostrzału Włocławka przez wojska 
sowieckie, rozpoczął budowę dla gimnazjum własnego 
gmachu (przy ul. Łęgskiej), który ukończono i poświęcono 
kilka miesięcy po jego śmierci. Za jego staraniem sto-
warzyszenie religijne „Wychowanie i Oświata” założyło 
w 1916 r. prywatne katolickie gimnazjum żeńskie, przy 
którym później powstało prywatne seminarium na-
uczycielskie. Popierał ruch wydawniczy we Włocławku. 
W 1907 r. została zorganizowana Drukarnia Diecezjalna, 
a w 1910 r. Księgarnia Powszechna. Z 16 powstałych 
wtedy czasopism kilka zyskało uznanie także poza Wło-
cławkiem, przede wszystkim czasopismo naukowe „Ate-
neum Kapłańskie”. Z jego inicjatywy powstała ochronka 
dla dzieci przy katedrze, przedszkole utrzymywane przez 
kurię diecezjalną, ochronka dla dzieci przy klasztorze 
reformatów. Wmurował kamień węgielny pod kościół 
św. Stanisława we Włocławku. 

Pragnąc podkreślić rangę wspaniale prezentującej się 
wówczas katedry – po zakończeniu długoletnich prac 
remontowych (regotyzacyjnych), przeprowadzonych 
przez jego poprzednika, bp. Aleksandra Kazimierza Be-
reśniewicza – wystarał się u Stolicy Apostolskiej o nada-
nie katedrze włocławskiej 22 II 1907 r. tytułu bazyliki 
mniejszej. Nie udało mu się uchronić katedry od rabunku 
przez Niemców w lutym 1918 r. dzwonów, piszczałek 
organowych oraz miedzianego pokrycia dachu i wież. 
W tej katedrze 22 września 1918 r. przyjmował uroczyście 
wizytatora apostolskiego w Polsce Achillesa Rattiego 
(późniejszy papież Pius XI), który odprawił w niej mszę 
pontyfikalną. Zadbał o naprawienie zniszczeń powstałych 
w katedrze w wyniku ostrzału Włocławka przez wojska 
sowieckie w dniach 13–16 sierpnia 1920 r.; kule armat-
nie uszkodziły wówczas dachy, sklepienie prezbiterium, 
wieżę północną, ściany północnych kaplic, 10 kwater 
zabytkowego gotyckiego witraża, kamienną figurę Matki 
Bożej z Dzieciątkiem nad wejściem głównym.

Zmarł w przeddzień 73. rocznicy swoich urodzin, 
11 lutego 1927 r. Jego pogrzeb był wielką manifestacją 
religijną. Został pochowany we włocławskiej katedrze 
w krypcie biskupów włocławskich.

W bazylice katedralnej bp. Stanisława Zdzitowieckie-
go upamiętnia epitafium w nawie głównej po stronie 
południowej (czwarty filar), z płaskorzeźbionym jego 
wizerunkiem, wykonanym z brązu przez A. Brzezińskiego 
i J. Wankiewicza według projektu Jana Wysockiego.

Na podstawie: Włocławski słownik biograficzny, t. 1, Wło-
cławek 2004, s. 186–188.

W posłudze biskupiej Stanisława Kazimierza Zdzitowieckiego 
wspomagali biskupi pomocniczy: Władysław Krynicki (29 IV 1918 
– 21 XI 1927) i Wojciech Owczarek (29 VII 1918 – 30 IX 1938). 

Biskup Stanisław Zdzitowiecki (w środku), z o. gen. zakonu paulinów, 
Euzebiuszem Rejmanem, ks. prał. K. Waberskim, inż. Kotowskim i inż. 
Piątkowskim na Jasnej Górze podczas budowy nowej wieży
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1 niedziela adwentu – 1 Xii

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

w którym autor natchniony (uczeń Izajasza?) opisuje 
czasy Mesjasza. W tekście tym podkreślona jest zbli-
żająca się powszechność wiary w Boga, który objawił 
się Izraelowi, szczególnie przez Abrahama i Mojżesza. 
Święta Góra Syjon w Jerozolimie (dawna Moria) ma – 
jak zapowiada prorok – stać się religijnym centrum dla 
wszystkich narodów. Nadejdzie dzień, gdy Boga, którego 
poznał już Izrael, poznają też i inne ludy. Dwie metafory: 
przekucie „mieczy na lemiesze” i „włóczni na sierpy” 
symbolizują pokój i radość czasów mesjańskich. Wiąże 
się to w ogóle z obrazem przyszłego Mesjasza w myśli 
teologicznej Księgi Izajasza – która ukazuje „tego, który 
ma przyjść”, m.in. jako Króla Pokoju.

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

starożytności – światłość – ciemność, poucza nas św. 
Paweł, że jesteśmy dziećmi światłości. „Przyobleczcie 
się w Chrystusa” – woła Apostoł, co znaczy: wróćcie do 
przyjaźni z Bogiem, odzyskajcie Jego dary. Czytając ten 
właśnie tekst, przeżył wewnętrzną przemianę i ostatecz-
nie nawrócił się św. Augustyn (354–430). Tymi słowami, 
jak zapisał później w Wyznaniach, został „wstrząśnięty” 
(Conf. 12, 1).

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

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

uroczystość niepokalanego Poczęcia 
najświętszej maryi Panny – 8 Xii

Czytanie I (Rdz 3, 9–15.20)
Historia interpretacji Protoewangelii ma tak obfitą 

literaturę, że trudno byłoby chyba znaleźć drugi biblijny 
werset, o który sprzeczano by się równie zawzięcie. 
Zwolennicy liberalizmu egzegetycznego i uczeni gra-
matycy wskazywali na tekst grecki (Septuaginta), który 

mówi o zwycięstwie Potomka Niewiasty („on zmiażdży”) 
oraz na błąd Wulgaty zmieniający hebrajski zaimek 
„ono” na „ona” (ipsa conteret), co miało rzekomo być 
koronnym dowodem przeciwko interpretacji mariolo-
gicznej tekstu. 

Dylemat: sens chrystologiczny czy mariologiczny? – 
nie istnieje – przy interpretacji naszego tekstu. Tekst ma 
bowiem sens mesjański, a zatem i chrystologiczny, i ma-
riologiczny zarazem. Ten drugi nie da się bowiem wyklu-
czyć, gdy tekst analizować będziemy w świetle proroctw 
mesjańskich i ciągów myślowych biegnących poprzez 
całą Biblię (naczelna dziś zasada hermeneutyki). Tekst 
mówiąc literalnie o walce (eschatologicznej) potomstwa 
niewiasty z szatanem zapowiada ostateczne zwycięstwo 
potomstwa (= ludzkości) w Chrystusie i z Chrystusem. 
W owym zwycięstwie Syna w sposób szczególny i spe-
cjalny uczestniczy Jego Matka, jako pierwsza spośród 
tych, którzy zwyciężają z Chrystusem.

Czytanie II (Rz 15, 4–9)
Do teologii Izajasza o powszechności, o uniwersalizmie 

zbawienia nawiązuje św. Paweł, któremu ta prawda 
szczególnie leżała na sercu. Jedną z naczelnych myśli 
wszystkich pism Pawłowych jest przekonanie, że Chry-
stus umarł za wszystkich, nie tylko za Żydów, ale i za 
pogan. To Paweł pierwszy – przypomnijmy – wyszedł 
właśnie z Ewangelią do świata grecko-rzymskiego, co 
nie obyło się – jak wiadomo – bez gorących kontrowersji. 
Dopiero sukcesy ewangelizacyjne Pawła wśród pogan 
w czasie pierwszej podróży misyjnej przekonały ostatecz-
nie pozostałych Apostołów, co do sensowności głoszenia 
Dobrej Nowiny również i poganom. Widząc proroczo ową 
sensowność, woła dziś Paweł z uniesieniem: „oddawać 
Ci będą cześć między poganami”.

Ewangelia (Łk 1, 26–38)
Opierając się o Izajaszowy tekst o Emmanuelu, Łukasz 

wykazuje – w sposób szerszy niż Mateusz – dziewicze 
narodzenie i boski charakter Jezusa. Tylko Łukasz mówi 
o boskim działaniu w łonie Maryi (ze względu na zacho-
dzący paralelizm literacki trzeba przyjąć równorzędność 
określeń „Duch Święty” i „Moc”), którego wynikiem bę-
dzie narodzenie „Świętego” – „Syna Bożego”. „Zstąpie-
nie Mocy” na Maryję przywodzi na myśl „zstąpienie” 
w obłoku na pustyni i w świątyni. Wypracowaną przez 
Łukasza w scenie Zwiastowania (sam tekst Łk 1, 26–38 
jest typowym semickim schematem literackim; mówi 
o gatunku literackim zwanym „zwiastowanie”), teologię 
dziewiczego poczęcia i narodzenia widać już chociażby 
w typowo Łukaszowym słownictwie perykopy. Do ulu-
bionych słów Łukasza należą bowiem nie tylko Hypsistos 
(= najwyższy), występujący w Trzeciej Ewangelii dziewięć 
razy (poza tym w Nowym Testamencie jeszcze tylko 
cztery razy), ale także Pneuma Hagion (= Duch Święty: 
u Łukasza 56 razy, a poza Łukaszem 39), eperchomai 

kalendarZ liturgicZny
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(= zstąpić), na dziewięciokrotne użycie w Nowym Testa-
mencie, aż siedem razy u Łukasza, Episkiadzo (= osłonić), 
Łukasz trzy razy, poza nim dwa razy, dynamis (= Moc), 
w znaczeniu Mocy Bożej 17 razy u Łukasza i tylko dwa 
razy u Marka. Wszystkie te dane wskazują dowodnie, 
jak Łukasz rozwinął teologię dziewiczego poczęcia i jak 
mu zależało na tym, by czytelnikowi hellenistycznemu, 
nieobeznanemu z semickim substratem perykopy, za-
czerpniętym z Izajasza, ukazać ową teologię poprzez 
nowe (zrozumiałe) słownictwo.

3 niedziela adwentu – 15 Xii

Czytanie I (Iz 35, 1 –6a.10)
Dzisiejsze czytania akcentują bliskość Boga. Wypeł-

niają się obietnice i do swego ludu przychodzi sam Bóg 
w osobie Mesjasza. Odtąd jest on z nami, Emmanu-el. 
Owo spełnienie proroctw – choć nastąpiło dopiero po 
ośmiu wiekach – przeczuwał wyraźnie Izajasz, który 
woła dziś w podniosłych apostrofach do całej przyrody, 
nawołując ją do radości z przyjścia Pana. Ziemia – po-
wiada prorok – będzie tak radosna, jakby jej całej była 
dana wspaniałość Libanu, Karmelu i Saronu. W tym 
stwierdzeniu odnajdujemy nutę patriotyczną. Góry Liba-
nu (znane w świecie starożytnym ze swych wspaniałych 
cedrów) i Góry Karmelu (gdzie wiecznotrwała zieleń są-
siaduje z wiecznotrwałymi śniegami) były przedmiotem 
zachwytu niejednego z antycznych podróżników, i tak 
jest do dziś. Podobnie nadśródziemnomorska Dolina 
Saronu (między Karmelem i Jafą) znana była z niezwykłej 
urodzajności i plantacji drzew południowych. Znakiem 
mesjańskiego zbawienia – poucza Izajasz – będą liczne 
uzdrowienia: niewidomych, głuchych, niemych.

Czytanie II (Jk 5, 7–10)
Bliskość Boga – naczelny temat dzisiejszej liturgii – słu-

ży św. Jakubowi do licznych zachęt, pouczeń i napomnień. 
Apostoł nawołuje nade wszystko do cnoty cierpliwości, 
którą przyrównuje do cierpliwości palestyńskiego rolnika. 
Realia orientalne są tu bardzo wyraźne: plon ziemi – 
bardziej niż od czego innego – jest tam uzależniony od 
deszczu. „Deszcz wczesny i późny” – to deszcz wiosenny 
i jesienny, stosownie do dwóch – w tamtym klimacie – 
żniw w ciągu roku.

Ewangelia (Mt 11, 2–11)
Więzienie, w którym znajdował się Jan Chrzciciel za 

to, że ośmielił się wystąpić przeciwko władzy, to wielka 
twierdza Macheront (której ślady zostały do dziś) po 
wschodniej stronie Morza Martwego. Mateusz, który 
najczęściej wśród Ewangelistów podkreśla wypełnie-
nie się proroctw (formuły: „tak mówi prorok”, „aby się 
wypełniło Pismo”) twierdzi, że w działalności i nauce 

Chrystusa Pana – uzdrawiającego, przywracającego 
wzrok, słuch i mowę – realizują się zapowiedzi Izajasza 
przedstawione w pierwszym czytaniu.

4 niedziela adwentu – 22 Xii

Czytanie I (Iz 7, 10–14)
Od 929 r. przed Chr. państwo izraelskie podzielone 

zostało na dwa królestwa: północne, odszczepieńcze, 
zwane też Efraim (od największego pokolenia) i połu-
dniowe, skupione wokół Jerozolimy i Świątyni, zwane 
też królestwem Judy. Tym drugim rządziła prawowita 
dynastia Dawida, podczas gdy w królestwie północnym 
zasiadali na tronie królowie uzurpatorzy. 

Współczesny Izajaszowi król północnoizraelski Pekach 
(740–731) wszedł w porozumienie z królem Syrii – Re-
sinem przeciwko największej wówczas na Wschodzie 
potędze militarnej i politycznej – Asyrii. Wynikiem tych 
układów miało też być – streszczajmy błyskawicznie – 
zniszczenie Królestwa Judzkiego i pozbawienie władzy 
dynastii Dawidowej. Król Judy Achaz (rządzący od 735 r.) 
– świadom grożącego niebezpieczeństwa – obchodzi 
w inspekcji mury obronne Jerozolimy, badając ich wy-
trzymałość. Tu spotyka go prorok Izajasz i zwraca się 
doń – co trzeba podkreślić – uroczystą formą: „Słuchajcie 
więc domu Dawidowy”. Natchniony mąż Boży pociesza 
strwożonego króla Achaza i stwierdza, że żadne niebez-
pieczeństwo nie grozi dynastii, którą on reprezentuje. 
Achaz nie daje wiary słowom proroka. Wtedy Izajasz 
mówi, że znakiem prawdziwości jego słów będzie naro-
dzenie syna z Dziewicy. Po ośmiu wiekach – w narodzeniu 
Jezusa Chrystusa z Najświętszej Panny – ukazała się 
prawda słów proroka.

Czytanie II (Rz 1, 1–7)
Pochodzenie Chrystusa z rodu Dawida podkreśla dziś 

i św. Paweł. Jest to pochodzenie – jak się wyraża Apo-
stoł – „według ciała”. W całej historii narodu wybranego 
mesjanizm i Mesjasz były ściśle związane z dynastią 
Dawidową. Paweł podkreślając, że Jezus pochodzi z tej 
dynastii, chce dowieść, iż skończyło się oczekiwanie, 
nadzieje mesjańskie, a rozpoczął się czas ostatecznego 
pojednania wszystkiego z Bogiem w Chrystusie. 

Ten zasadniczy temat w spuściźnie literackiej Pawła 
podjęty jest w dzisiejszym fragmencie Listu do Rzymian 
w stwierdzeniu, że do życia wiecznego zaproszono rów-
nież pogan. Odtąd więc zbawienie nie jest ściśle i tylko 
związane z dynastią Dawida.

Ewangelia (Mt 1, 18–24)
W ewangelii znów uwypuklona jest sprawa pocho-

dzenia z rodu Dawida. Tym razem zaznacza się, że Józef, 
prawny (choć nie faktyczny) ojciec Dzieciątka związany 
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był więzami krwi z tym rodem. Zatem również prawnie 
i Nowonarodzony – poprzez adopcję ze strony Józefa 
– jest właściwym Synem Dawida. Szczególna godność 
św. Józefa wypływa właśnie z tego faktu. Nie z tego 
tylko, że „był człowiekiem prawym”, lecz z tego, że jest 
tym, który nadał nowo narodzonemu Dzieciątku Imię. 
Nadawanie imienia w świecie orientalnym było zawsze 
zastrzeżone ojcu dziecka, który dopiero w tym akcie 
uznawał je i przyjmował za swoje. Józef wywodzący 
się z rodu i domu Dawidowego przekazał tym samym 
pochodzenie Dawidowe Jezusowi Chrystusowi.

uroczystość narodzenia Pańskiego 
– 25 Xii

Czytanie I (Iz 52, 7–10)
W pierwszym czytaniu fragment Izajaszowego po-

ematu ukazuje wyzwolenie Jerozolimy i całego Izraela. 
Tekst powstał w niewoli babilońskiej, stąd jego funkcją 
było pocieszenie wygnańców znękanych długotrwałą 
niewolą. Poemat głosi, iż nadejdzie dzień, gdy nie żaden 
król, lecz sam Bóg Izraela panował będzie nad swoim 
narodem i nad całą ziemią. Tekst jest zatem zapowiedzią 
czasów mesjańskich, w których objawi się cała potęga 
i miłość zbawiającego Boga. Stąd autor mówi, że Bóg 
„obniżył swe ramię”. Ramię w Biblii jest symbolem mocy 
i bezpieczeństwa; gdy wyciąga je Bóg, znaczy, że pro-
wadzi on swój lud po pewnych i bezpiecznych drogach 
życia. W Jezusie Chrystusie Bóg w sposób rzeczywisty 
stanął wśród swojego ludu i pozostał z nim na zawsze 
w tajemnicy Eucharystii.

Czytanie II (Hbr 1, 1–6)
Drugie czytanie to prolog Listu do Hebrajczyków. Re-

daktorem tego pisma był najprawdopodobniej któryś 
z uczniów św. Pawła, list bowiem zdradza myśli i teologię 
Apostoła Narodów. Naczelną tezą tego pisma jest myśl, 
że Nowe Przymierze zawarte przez krew Jezusa Chrystusa 
jest wyższe i doskonalsze od Przymierza Starego opartego 
na literze Prawa. Stąd w prologu już autor wprowadza 
tę tematykę mówiąc, że objawienie się Boga w Jezusie 
Chrystusie jest ostatecznym i najdoskonalszym prze-
mówieniem Boga do człowieka. Sformułowania prologu 
ukazują Chrystusa jako jedynego Pośrednika pomię-
dzy doczesnością a wiecznością, światem stworzonym 
a Bogiem. „Początkowe wiersze Listu do Hebrajczyków 
– napisał jeden z krytyków – można porównać do por-
talu średniowiecznej katedry, gdzie wyryte w kamieniu 
rzeźby miały podać w ogólnym, ale dokładnym skrócie 
przeznaczenie całej zawiłej budowy”. Tak jest istotnie, 
wiersze te bowiem streszczają całą przebogatą naukę 
o Chrystusie, czyli całą chrystologię listu. Wyższość No-
wego Przymierza nad Starym zasadza się na tym, iż 
Nowe dane zostało przez Syna, Stare zaś tylko przez 
proroków. Syn zaś posiada niezwykłą godność, gdyż 
jest Dziedzicem, Stwórcą świata, odblaskiem chwały 
Przedwiecznego, odbiciem Jego Istoty, Syn podtrzymuje 
Wszechświat, jest odkupicielem i Panem aniołów. Pod 
względem głębi nauki o Chrystusie wersety prologu Listu 
do Hebrajczyków porównane być mogą jedynie z pieśnią 
o Logosie otwierającą Ewangelię Janową.

Ewangelia (J 1, 1–18)
W ewangelii jeden z najgłębszych tekstów Nowego 

Testamentu. Swoje spotkanie z tym tekstem tak opisuje 
R. Brandstaetter: „Postanowiłem przetłumaczyć Prolog 
z Ewangelii św. Jana. Pracę odkładałem z dnia na dzień. 
Świadomość, że mam tłumaczyć tekst, który moim zda-
niem jest jednym z najpiękniejszych i najważniejszych 
w Nowym Testamencie, całkowicie paraliżowała mój za-
miar i skłaniała mnie do wygodnego odkładania tej pracy, 
[…] umacniało się we mnie przekonanie, że tłumacze 
(z jęz. greckiego) zubożyli tekst o pewne wartości, któ-
rych niestety nie umiem określić” (Krąg biblijny, s. 153). 
Przytaczamy tę opinię wielkiego twórcy, by uwrażliwić 
czytelnika na niezwykłą i przebogatą problematykę tego 
tekstu, której nie sposób zgłębić bez rzetelnych studiów 
i głębokich osobistych medytacji. Jan, umiłowany Apostoł 
wzniósł się w tym tekście na niedościgłe wyżyny umysłu 
natchnionego Bożą łaską i Pańskim nawiedzeniem. 

Prolog Janowy to jeden z tych tekstów biblijnych, na 
które trzeba otworzyć swoje serce, wszelki komentarz 
może jedynie zaciemnić wzniosłość i głębię natchnionej 
nauki. Zostawmy więc i my nasze nieporadne słowa, 
stając w pokorze przed Prawdą, która w ludzkim słowie 
puka do drzwi naszego umysłu i serca. Może wejrzy Pan Adoracja Dzieciątka mal. Gerard van Hornthorst, ok. 1620 r.
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na słabość twoją i uleczy twoją niemoc, i zamieszka 
w tobie. I zobaczysz Jego chwałę.

święto świętego szczepana – 26 Xii

Czytanie I (Dz 6, 8–10; 7, 65–60)
Żydzi pochodzący z diaspory, a potem wracający do 

Jerozolimy skupiali się wokół synagog, które przybierały 
nazwy od dawnych krain ich zamieszkania. „Synagoga 
Cyrenejczyków” – nazwa od jednej z czterech rzymskich 
prowincji w Afryce: Cyrenajki (albo Cyreny), gdzie od cza-
sów Ptolemeuszów licznie osiedlali się Żydzi (por. Józef 
Flawiusz, Ant. 14, 7, 2; 16, 6, 1). Od nazwy głównego 
miasta Cyreny (gr. Kyrene) przyjęła nazwę cała prowin-
cja. Dziś są to śródziemnomorskie wschodnie wybrzeża 
Libii. Z tej to synagogi pochodził Szymon, który pomagał 
Panu Jezusowi dźwigać krzyż na Golgotę (Mt 27, 32; Mk 
15, 21), a także liczni pielgrzymi, o których wspominają 
Dzieje Apostolskie, że przybyli w dzień Pięćdziesiątnicy 
(Zesłania Ducha Świętego do Jerozolimy (Dz 2, 10). „Sy-
nagoga Aleksandryjczyków” – o której mówi tekst – była 
największa i najbardziej wpływowa ze wszystkich grup 
repatriantów izraelskich w Jerozolimie. Żydzi bowiem 
aleksandryjscy reprezentowali najliczniejszą i najbardziej 
prężną diasporę w świecie hellenistycznym. Dziełem tej 
to diaspory jest wiekopomne dzieło – przekład Starego 
Testamentu zwany Septuagintą (czyli Przekład Siedem-
dziesięciu), dokonany w Egipcie pomiędzy 250 a 150 
rokiem przed Chr. Z synagogi aleksandryjskiej (lub Alek-
sandryjczyków)wywodził się słynny Apollo (=Apollos), 
uczony Żyd aleksandryjski, który dzięki swej niepospolitej 
wymowie zjednywał np. w Koryncie wielu uczniów dla 
Chrystusa. Łukasz w Dziejach zwie go „mężem uczonym 
i biegłym w Piśmie” (Dz 18, 24). Mówi się też w czytaniu 
o „synagodze Cylijczyków”. Chodzi tu o Żydów mieszka-
jących w małoazjatyckiej prowincji Cylicji (gr. Kilikia), 
której stolicą był Tars, miejsce urodzenia św. Pawła. Od 
czasów cesarza Hadriana, Cylicja była samodzielną pro-
wincją rzymską (przedtem należała do Syrii). Wreszcie 
ci, którzy „byli w Azji” – to określenie mieszkańców tzw. 
rzymskiej prowincji Asia procosularis, którą to nazwą 
obejmowano tereny wybrzeża Morza Śródziemnego ze 
stolicą w Efezie. Szczepan wyznaje bóstwo Chrystusa – 
„widzę […] Syna Człowieczego stojącego po prawicy […]”. 
W tym wyznaniu Żydzi odczuli bluźnierstwo, co było wy-
starczającym powodem do ukamienowania bluźniercy. 
Zgodnie z przepisami starszych, słysząc bluźnierstwo, 
zatkali sobie uszy.

Talmudyczny traktat Sanhedrin (7, 5) przewidywał dwa 
sposoby obronienia się przed bluźnierstwem: zatkanie 
uszu i rozerwanie na piersi wierzchniej szaty, co uczynił 
na przykład arcykapłan podczas procesu Chrystusa (Mt 
26, 65).

Ewangelia (Mt 10, 17–22)
W ewangelii Chrystus Pan zapowiada prześladowa-

nie swoich uczniów i wszystkich swoich wyznawców. 
Cała historia Kościoła daje świadectwo prawdziwości 
słów Zbawiciela. Krwawe prześladowania rozpoczęte 
przez Heroda Antypasa (4–38 po Chr.), w których poniósł 
śmierć św. Jakub, pierwszy biskup Jerozolimy, a potem 
prześladowania cesarzy rzymskich, a zwłaszcza trzech: 
Nerona (54–68 po Chr.), Domicjana (81–96) i Dioklecja-
na (285–305) zapoczątkowały proces prześladowania 
chrześcijan, który właściwie nigdy się nie skończył i trwa 
– ze zmiennymi metodami i sposobami – aż po dzień 
dzisiejszy.

święto świętej rodziny – 29 Xii

Czytanie I (Syr 3, 2–6.12–14)
Księga Syracha – powstała w II w. przed Chr. – zawiera 

szereg różnorodnych nauk dotyczących praktycznego ży-
cia człowieka. Mówi o miłosierdziu względem biednych, 
o panowaniu nad sobą, o bogactwie i nędzy, o cnotach 
i wadach, a nawet o kulturze języka. Księga podaje też 
różne przestrogi i rady, których zachowanie uczynić ma 
człowieka mędrcem. Księga ta, zrodzona w atmosferze 
kultury hellenistycznej, mówi o integralnym rozwo-
ju człowieka: wewnętrznym i zewnętrznym. Taki był 
bowiem grecki ideał wychowawczy: kalogathia – czyli 
piękno i dobro – osiągało się w harmonijnym rozwoju 
ducha i ciała. Napisana najpierw po hebrajsku, a potem 
przełożona na grecki (ok. 132 r.), Księga Syracha jest ty-
powym przykładem tzw. literatury mądrościowej, która 
w tych czasach bujnie się rozwijała na całym Wschodzie, 
zwłaszcza zaś w Egipcie. 

Jako jedna z nielicznych ksiąg Starego Testamentu 
dzieło to ma podpis autora, a słuszniej byłoby powiedzieć 
– redaktora owych licznych sentencji mądrościowych 
funkcjonujących dotąd tylko w tradycji ustnej, jest nim 
Jezus (= Jozue, popularne imię), syn Syracha, jerozolimski 
uczony w Piśmie. Był to jeden z tych nieznanych dziś 
w większości z imienia mędrców, którzy oddawali się 
zawodowo nauczaniu mądrości. Wśród wielu wskazań 
i pouczeń Syracha odnajdujemy również sentencje trak-
tujące o obowiązkach dzieci względem rodziców.

Cześć i szacunek należne rodzicom – rzecz całkiem 
naturalna – w nauce Syracha otrzymują motywację 
religijną: jest wolą Boga troska o rodziców, zwłaszcza 
w starości i zniedołężnieniu – powiada mędrzec. Opieka 
i miłość okazana rodzicom zostanie – motywuje dalej 
mędrzec – wynagrodzona już tu na ziemi przez błogosła-
wieństwo Boże, które okaże się w wysłuchaniu modlitw, 
odpuszczeniu grzechów i długim życiu. Materialne korzy-
ści, honor i uznanie u innych będące skutkiem przestrze-
gania czwartego przykazania są przypomnieniem sta-
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rotestamentowej zasady, że Bóg nierzadko wynagradza 
zdziałane przez człowieka dobro już w życiu doczesnym.

Czytanie II (Kol 3, 12–21)
Pierwsze gminy chrześcijańskie w dolinie Likosu (połu-

dniowa część dzisiejszej Turcji), w Laodycei, w Hierapolis 
i w Kolosach narażone były na szczególne wpływy – 
z racji swego położenia – różnych synkretycznych religii 
Wschodu. Filozofia i mistyka, religia i kultura, połączone 
ze wschodnią predylekcją do spekulacji intelektualnych 
składają się na zjawisko określone ogólnie terminem 
gnozy. Kompletne pomieszanie pojęć walczyło w tym 
pseudofilozoficznym kierunku o lepsze z fantazją i nie-
pohamowaną wyobraźnią. Skłonni do egzaltacji ludzie 
Wschodu ulegali jednak masowo gnozie, czyli jakiemuś 
wyższemu, tajemnemu i niedostępnemu – jak twierdzili 
– dla przeciętnego ogółu poznaniu świata i człowieka. 

Paweł z więzienia rzymskiego śpieszy zaradzić nie-
bezpieczeństwom, w jakich znalazły się młode gminy 
małoazjatyckie. Wysyła listy do Laodycejczyków (tekst 
zaginął) i Kolosan, w których wykłada naukę katolic-
ką, a przede wszystkim podkreśla bezwzględne pierw-
szeństwo Chrystusa nad całym światem stworzonym. 
W związku bowiem ze spekulacjami na temat bytów 
pośrednich miedzy Bogiem a człowiekiem, na temat 
aniołów i duchów, niektórzy zaczęli ograniczać wielkość 
Chrystusa i pomniejszać cześć dla Niego. Przypomniaw-
szy Kolosanom niepodważalną boskość i pierwszeństwo 
Chrystusa, Paweł apeluje do adresatów o prowadzenie 
nowego życia w Chrystusie. To nowe życie przejawia się 
przede wszystkim w umartwieniu, przez które naśladu-
jemy Chrystusa. Nowe życie ma objąć całość egzystencji 
chrześcijańskiej, również życie domowe i rodzinne. Zasa-
dy życia domowego podaje właśnie apostoł we fragmen-
cie będącym czytaniem. Szczęście rodzinne – stwierdza 
Paweł – wznieść można tylko na wzajemnej miłości.

Ewangelia (Mt 2, 13–15.19–23)
Dwukrotnie w dzisiejszej ewangelii pada stwierdze-

nie, że wypełniły się słowa proroków. W tekście św. 
Mateusza wielokrotnie spotykamy się z powołaniem 
na Stary Testament – jest to charakterystyczna myśl tej 
ewangelii. Brzmi ona: Jezus z Nazaretu, który poniósł 
śmierć na krzyżu, to rzeczywisty Mesjasz zapowiedzia-
ny przez starotestamentalnych proroków. Nie należy 
więc – wbrew temu co twierdzili Żydzi – oczekiwać już 
innego Mesjasza. Fragment dzisiejszy podkreśla też 
kwalifikacje św. Józefa jako ojca rodziny. Na pierwszy 
plan wysuwają się: odpowiedzialność za losy rodziny 
oraz posłuszeństwo przykazaniom i obietnicom Bożym 
całkowite i pełne ufności. Jezus jak inni posłani przez 
Boga wielcy mężowie przechodzi przez Egipt. Wraca 
z niego na podobieństwo Mojżesza. Jest więc Nowym 
Mojżeszem, ustanowi nowy kult i nowe Prawo. Jego 
Ewangelia stanie się nową Torą.

01.11 – Uroczystość Wszystkich 
Świętych

W Uroczystość Wszystkich Świętych Mszy św. o godzinie 
14.00 na cmentarzu komunalnym, przewodniczył ks. bp 
Bronisław Dembowski. Na Eucharystii byli zgromadzeni 
proboszczowie parafii włocławskich wierni, którzy modlili 
się za swoich zmarłych. 

07.11 – 74. rocznica aresztowania 
bł. bp. Michała Kozala, kapłanów  

i nauczycieli włocławskich

W czwartek o godzinie 18.00 była sprawowana Eucha-
rystia z okazji 74. rocznicy aresztowania bł. bp. Michała 
Kozala, kapłanów włocławskich, oraz nauczycieli i wy-
chowawców. Mszy św. przewodniczył Pasterz Diecezji. 
Wokół Pańskiego ołtarza zgromadziła się liczna grupa 
kapłanów z naszego biskupiego miasta z ks. bp. Stani-
sławem Gębickim i ks. bp. Bronisławem Dembowskim. 
Na Eucharystii byli również obecni uczniowie ze szkół 
z pocztami sztandarowymi, oraz władze miasta. Homilię 
wygłosił ks. prał. Radosław Nowacki, który w swoim sło-
wie podkreślał wartość kapłańską, poświęcenie wszyst-
kich tych, którzy oddali swoje życie za wolność, prawdę 
i miłość do Boga i Kościoła. 

Z życia ParaFii listopad
2013
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11.11 – Msza św. w intencji Ojczyzny 
z racji Święta Niepodległości

Z okazji Święta Niepodległości w bazylice katedralnej 
bp Stanisław Gębicki przewodniczył koncelebrowanej 
Mszy Świętej w intencji Ojczyzny. Współkoncelebransami 
byli ks. bp Bronisław Dembowski oraz kapłani włocław-
scy. Wsród zgromadzonych wiernych byli uczniowie 
włocławskich szkół z pocztami sztandarowymi oraz wła-
dze naszego miasta. Homilię wygłosił proboszcz parafii 
katedralnej ks. prał. Radosław Nowacki. Podkreślił on, że 
choć dziś nie ma walk o taką wolność, o jaką walczyli nasi 
przodkowie podczas zaborów Polski, to jednak musimy 
walczyć o wartości, które dziś są niszczone. 

24.11 – Uroczyste zakończenie  
Roku Wiary

W Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata 
biskup Stanisław Gębicki przewodniczył Mszy św. o godz. 
12.30 na zakończenie Roku Wiary, który w październiku 
ubiegłego roku rozpoczął papież Benedykt XVI. Licznie 
zgromadzeni kapłani wraz z naszymi parafianiami w łącz-
ności duchowej z papieżem Franciszkiem wyznali swoją 
wiarę, zapalając od paschału świece. Homilię wygłosił 
prepozyt Kapituły Katedralnej, ks. prał. Krzysztof Konecki. 
Kaznodzieja przypomniał, że Paschał jest symbolem 
zmartwychwstałego Chrystusa, który przychodzi do nas 
w szarym codziennym życiu. 
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Ekscelencjo Ks. Bp. Ordynariuszu,
Ks. Biskupi Stanisławie i Bronisławie,
Panie Prezydencie – przedstawiciele władzy ustawo-

dawczej i wykonawczej, nauczyciele – poczty sztandarowe.

„Nikt z nas nie żyje dla siebie i nikt nie umiera dla 
siebie; Jeżeli bowiem żyjemy, żyjemy dla Pana; jeżeli zaś 
umieramy, umieramy dla Pana”.

Te słowa z dzisiejszego pierwszego czytania mszal-
nego są najbardziej adekwatne do rangi chwili, którą 
przeżywamy – 74. rocznicy aresztowania bp. Michała 
Kozala kapłanów, katechetów, nauczycieli, wychowaw-
ców – inteligencji naszego miasta. 

Tak ten ów moment opisywał jeden z uczestników tych 
tragicznych chwil, któremu dane było przeżyć, zapewne 
po to, by dać świadectwo prawdzie.

„Było to w nocy między 22 a 23 godziną. Z różnych do-
mów zebrano nas przed Seminarium Duchownym i stąd 
wszystkich razem w długim szeregu poprowadzono do 
więzienia. Na ulicy nie było żywego ducha. Tylko księżyc, 
skrywający swe oblicze za chmury pędzone jesiennym 
wiatrem, przyglądał się nam ze smutkiem, którym i my 
byliśmy przejęci”.

Po dwóch wcześniejszych aresztowaniach w paździer-
niku, to z 7 listopada 1939 r. było trzecim z serii, w któ-
rym za kraty więzienia włocławskiego trafił bp Michał 
Kozal, dwudziestu jeden kapłanów i dwudziestu dwóch 
kleryków. 

Okupacja była okresem, w którym musieli zdać egza-
min z tego wszystkiego czego się nauczyli. Jak uczniowie 
Jezusa – powołani z ludu po imieniu, słuchali mistrza 
nauki, próbowali Go naśladować, aż wreszcie, kiedy 
Pana już nie było, przyszło zdać egzamin z tego czego, 
się nauczyli, ale przede wszystkim z wierności którą Mu 
przyrzekali.

Zapewne nie sądzili, że zbliża się kres ich ziemskiego 
bytowania, że będzie trzeba cierpieć dla sprawiedliwości, 
prawdy, a nawet dać świadectwo przypisane oddaniem 
życia. 

Ta godzina aresztowania, noc, ciemność, chłód, cisza, 
pustka. Moment, w którym jak złodzieje przyszli, aby 
cichaczem i podstępem zdławić tych, którzy byli niewy-
godni, którzy swoją postawą życiową i ideałami, którymi 
żyli i głosili, przeciwstawili się tej szatańskiej ideologii. 

Kroczący pasterz ze swoim owcami, idący, aby dać świa-
dectwo i zdać egzamin z tego, czego nauczał, to widok 
jaki dziś staje przed naszymi oczami mimo, iż mijają już 
74 lata od tamtych wydarzeń i tak wiele się zmieniło. Może 
powie ktoś, że to już inne czasy. Naszym obowiązkiem jest 
pamiętać o tamtych wydarzeniach, w których człowiek 
zgotował piekło człowiekowi – tylko dla nienawiści, pa-
zerności, chorej ambicji, wymyślonej ideologii. 

Stajemy dziś tu na miejscu najświętszym, by dziękować 
Bogu za nich wszystkich: za mądrość i odwagę, wierność 
i poświęcenie biskupa, kapłanów, kleryków, nauczycieli 
i wychowawców. Wszystkim tym, którym nie był obojętny 
los narodu – ojczyzny, kościoła, wiary naszych ojców. Jeste-
śmy dziś tu my, duchowni, i wy, świeccy, by w modlitwie 
i refleksji o tych bohaterach i tamtej historii, wyciągając 
wnioski jak czerpać ze skarbnicy mądrości. By nigdy nie 
powróciły czasy, w których zło wzięło górę nad dobrem. 

Dlatego ciągle mówimy „wspomagaj nas w walce, 
a przeciw niegodziwości złego ducha bądź naszą obroną”. 

Dziś wymieniając imiona znanych nam świętych i bło-
gosławionych męczenników II wojny światowej, a szcze-
gólnie bł. biskupa Michała Kozala i 108 męczenników 
chcemy stać na straży depozytu wiary i kontynuować 
wielkie dzieło, którego oni byli przekazicielami. 

Temu ma służyć nasze dzisiejsze modlitewne zgroma-
dzenie. Mamy ocknąć się ze snu obojętności, w który wpa-
dliśmy, by usłyszeć wycie wilków chcących pod płaszczem 
sprawiedliwości, tolerancji, wytrącić nas z drogi, którą 
własną krwią utorowali nam męczennicy sprzed 74 lat. 

Ocknijmy się, przetrzyjmy oczy, nadstawmy uszy na 
głos prawdy, którą niesie Chrystus!

Nie dajmy się zwieść temu, co na tacy podaje nam 
komercyjny świat!

Zaproszenie, które do was zostało skierowane, by uczest-
niczyć w tej liturgii, jest także apelem. Byśmy wspólnie jedni 
drugich brzemiona nosząc – podjęli walkę o honor, godność 
osoby ludzkiej, o wartości ponadczasowe. Nie zakładajmy 

„nikt z nas nie żyje dla siebie...”

Homilia wygłoszona przez ks. prał. Radosława 
Nowackiego, w czasie Mszy Świętej 7 listopada 
2013 r. w bazylice katedralnej w 74. rocznicę aresz-
towania bł. bp. M. Kozala, kapłanów i nauczycieli 
włocławskich. 
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ciemnych okularów, które nie pozwalają się przebić pro-
mieniom prawdy, nie wkładajmy sobie do uszu stoperów 
obojętności na zniewagi, zelżywości, nie tłumaczmy sobie 
zachowań ludzi innymi czasami, znieczulicą.

Przestańmy za wszystko wszystkich przepraszać, z pod-
niesioną głową, pojednani z Bogiem i drugim człowie-
kiem, zacznijmy na nowo budować nasz dom, nie na pia-
sku, lecz na trwałym fundamencie, którym jest Chrystus.

Odrzucając dziś Chrystusa w świecie, który staje się 
coraz bardziej rozdarty, sami przyzwalamy, by w naszym 
życiu zagościł szatan, który małymi krokami od środ-
ka rozbija dom, którego mury coraz bardziej drżą. Dziś 
wszystkim nam znana jest ekspertyza stanu naszego 
domu – naszej ojczyzny, w której zaleceniach widnieje 
nakaz pilnego zatroszczenia się o historię, którą minimali-
zuje się w naszych szkołach, pewnie po to, by było można 
wciskać ciemnotę, że obozy koncentracyjne budowali 
Polacy. „Naród który nie zna swej historii jest narodem 
bez przyszłości” – mówił Jan Paweł II. 

Dokonajmy korekty naszego życia eliminując to, co tyl-
ko jest barwne i kolorowe, a nie ma większych wartości. 

Będący dziś tu przedstawiciele władzy ustawodaw-
czej i wykonawczej, nauczyciele, katecheci, duchowni, 
siostry zakonne, młodzieży i dzieci! Zechciejmy, każdy na 
swoim odcinku, zgodnie z powołaniem i talentami jakie 
otrzymaliśmy podjąć starania, które pozwolą nam nie 
zmarnować przelanej krwi naszych przodków. 

Wszyscy ci dziś wspominani, którzy tej właśnie nocy 
7 listopada 1939 r. prowadzeni byli ulicami naszego 
miasta, powtarzali zapewne za świętym Pawłem:

„Nikt z nas nie żyje dla siebie i nikt nie umiera dla 
siebie; jeżeli bowiem żyjemy, żyjemy dla Pana, jeżeli zaś 
umieramy, umieramy dla Pana. W życiu więc i w śmierci 
należymy do Pana”.

Dlatego też Błogosławiony Biskupie Michale Kozalu, 
Patronie Naszego Miasta i wszyscy męczennicy II wojny 
światowej – miejcie nas w swej opiece i pomagajcie nam 
w każdy czas. Amen.

Księża i alumni aresztowani 7 XI 1939 r.
Biskup Michał Kozal, ks. Jan Adamecki, ks. Leon Andrzejewski, ks. Jerzy Bekier, ks. Stefan Biskupski, ks. Antoni Borowski, 

ks. Henryk Brzuski, ks. Jan Broniarczyk, ks. Sylwan Dembczyk, ks. Henryk Kaczorowski, ks. Franciszek Korszyński, ks. Bolesław 
Kunka, ks. Stanisław Maternowski, ks. Franciszek Mączyński, ks. Józef Nowicki, ks. Michał Skowronek, ks. Józef Straszewski, 
ks. Józef Szymak, ks. Andrzej Urbański, ks. Antoni Wesołowski

klerycy: Julian Bednarski, Roman Bukowicki, Marian Chwilczyński, Leon Dankowski, Stanisław Dąbrowski, Tadeusz Dulny, 
Stanisław Grzesitowski, Stefan Hebas, Zygmunt Kostarczyk, Bronisław Kostkowski, Bolesław Kurzawa, Stanisław Librowski, 
Marian Majda, Kazimierz Majdański, Franciszek Olczyk, Wincenty Pawlak, Franciszek Perz, Jan Rudzki, Władysław Sarnik, 
Adam Śniechowski, Józef Świniarski, Antoni Warmuz

Prefekci włocławscy aresztowani między 15 a 26 X 1939 r.
ks. Jan Julian Krysiński – prefekt Gimnazjum i Liceum Ziemi Kujawskiej; ks. Mieczysław Chwiłowicz – dyrektor Gimna-

zjum i Liceum im. Jana Długosza, ks. Ludwik Klepaczewski – prefekt w szkołach powszechnych i w Szkole Dokształcającej 
Męskiej, ks. Karol Zygmunt Guzenda – prefekt szkół powszechnych, ks. Antoni Jankowski – prefekt szkoły powszechnej nr 1, 
ks. Michał Morawski – nauczyciel Gimnazjum i Liceum im. Piusa X oraz wykładowca WSD, ks. Antoni Pawlak – nauczyciel 
Gimnazjum i Liceum im. Piusa X oraz wykładowca WSD, ks. Stanisław Feliks Szczepanowski – prefekt Gimnazjum i Liceum 
Ziemi Kujawskiej, ks. Marian Szczodrowski – nauczyciel Gimnazjum i Liceum im. Jana Długosza, ks. Faustyn Stefańczyk – 
prefekt Gimnazjum i Liceum im. Piusa X, ks. Stanisław Kempiński, ks. Antoni Miastkowski, ks. Władysław Szafrański, alumn 
Mieczysław Bagdziński, alumn Stanisław Płoszaj

Nauczyciele włocławscy aresztowani między 15 a 26 X 1939 r. m.in.:
Gimnazjum i Liceum im. Jana Długosza i Gimnazjum i Liceum im. Piusa X

Stanisław Bahr, Józef Biesiada, Aleksander Wilhelm Dąbrowski, Ignacy Duczmal, Józef Kwiatkowski, Karol Masłowski, 
Marian Niesłuchowski, Stanisław Opałko, Wiktor Piotrowski, Wincenty Szlązak, Jan Drzewiecki, Kazimierz Sypniewski, Józef 
Tymiński, Mieczysław Zytner

Gimnazjum i Liceum Ziemi Kujawskiej
Józef Matraś – dyrektor, Izydor Bujnowski, Paweł Czarnecki, Józef Szmidt, Stanisław Liszewski

Gimnazjum Kupieckie
Zygmunt Michler – dyrektor, Henryk Kawalec

Państwowe Gimnazjum Mechaniczne
Stanisław Konarzewski, Józef Kaszyński, Roman Euzebiusz Mirosz, Teofil Walerian Mirski, Stanisław Józef Okołów, Piotr 

Podsiadło, Jerzy Popławski, Zygmunt Wąsowicz, Kazimierz Wolski

Szkoły powszechne
Bronisław Baranowski, Leon Błasiński, Jan Bojanowski, Tadeusz Cichowicz, Kazimierz Czechowski, Jan Domanowski, Józef 

Jerzy Gąszczyński, Zygmunt Giętka, Józef Jońca, Kędzierzawski Antoni, Marian Kępczyński, Józef Kwieciński, Stanisław Ła-
piński, Antoni Muszelski, Jan Kazimierz Nowakowski, Walery Nowicki, Władysław Nyke, Kazimierz Józef Sypniewski, Antoni 
Walter, Feliks Wiktor Wiśniewski, Zygmunt Wiśniewski, Teofil Wojtczak, Roman Zajęcki, Leon Ziółkowski, Stanisław Znajewski



22

kalendarium
najBliżsZycH urocZystości

i WydarZeŃ ParaFialnycH

grudZieŃ

1 – Msza święta z okazji 125. rocznicy 
chóru katedralnego, godz. 9.30.

8 – Uroczystość Niepokalanego Poczęcia 
Najświętszej Maryi Panny.

10 – 68. rocznica urodzin Biskupa 
Ordynariusza Wiesława A. Meringa.

12 – Wspomnienie Matki Bożej 
z Guadalupe, Msza św. pod 
przewodnictwem Pasterza Diecezji 
Wiesława A. Meringa, godz. 18.00.

20–22 – Adwentowe rekolekcje parafialne, 
(prowadzi ks. Łukasz Grabiasz). 

21 – Sakrament bierzmowania „dla 
dorosłych”, godz. 18.00.

25 – O północy Msza święta zwana 
„Pasterką”.

31 – Msza święta dziękczynna za miniony 
rok kalendarzowy, godz. 17.00. 

† Piotr Milczarek
† Grażyna Seweryniak
† Eugeniusz Woźniak
† Albert Koch
† Henryka Kolatorska
† Teresa Sińska

Zmarli:

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

duszpasterze Parafii katedralnej we Włocławku

Program wizyty duszpasterskiej
na pierwszy tydzień:

27.12. (piątek) – od 15.30: 
ul. Tumska, ul. Kowalska 

28.12. (sobota) – od 9.30: 
ul. Cyganka

30.12. (poniedziałek) – od 15.30: 
ul. Ceglana, ul. Wąska

31.12. (wtorek) – od 9.30: 
ul. Karnkowskiego, plac Kopernika,
ul. Bednarska, ul. Zamcza,
ul. Wyszyńskiego 4, ul. Gdańska, Bulwary

6 stycznia 2014 r.

Zapraszamy

Patronat: J.E. ks. bp Wiesław A. Mering

Rozpoczęcie: godz. 10.00 – Zielony Rynek

Trasa: Zielony Rynek, Bojańczyka, Warszawska, 
Plac Wolności, Brzeska.

Punkt docelowy: bazylika katedralna

MSZA ŚwIęTA RoRATNIA 
poniedziałek – piątek, godz. 17.00

ZAPRASZAMY



Wielokrotnie przemawiał 
niegdyś Bóg do ojców przez proroków, 

a w tych ostatecznych dniach 
przemówił do nas przez Syna. 

Hbr 1, 1–2
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życie sakramentalne
sakrament cHrZtu śW.
udzielany 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 parafii 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 16.00:
 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, 18.00

msze św. w dni powszednie:
godz. 7.00, 18.00

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

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


