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Z naucZania kościoła

Homilia
PaPieża FrancisZka 

Bazylika św. Piotra 
msza pasterska, 24 grudnia 2013 r.

1. „Naród kroczący w ciemnościach ujrzał światłość 
wielką” (Iz 9, 1).

To proroctwo Izajasza nigdy nie przestaje nas wzru-
szać, zwłaszcza kiedy słyszymy je w liturgii Nocy Bożego 
Narodzenia. Nie jest to jedynie fakt emocjonalny, sen-
tymentalny. Wzrusza nas, ponieważ mówi o głębokiej 
rzeczywistości tego, czym jesteśmy: jesteśmy ludem 
kroczącym, a wokół nas, a także w nas samych – są ciem-
ności i światło. A tej nocy, gdy duch ciemności ogarnia 
świat, odnawia się zdarzenie, które zawsze nas zadziwia 
i zaskakuje: lud będący w drodze zobaczył światłość 
wielką. Światło, które sprawia, że zastanawiamy się nad 
tą tajemnicą: tajemnicą podążania i widzenia.

Wędrowanie. Słowo to nasuwa nam na myśl bieg 
dziejów, tę długą drogę, jaką jest historia zbawienia, 

poczynając od Abrahama, naszego ojca w wierze, które-
go pewnego dnia Pan wezwał, by wyruszył, wyszedł ze 
swego kraju, by udać się do ziemi, jaką On mu wskaże. 
Od tego czasu nasza tożsamość ludzi wierzących jest 
tożsamością pielgrzymów wędrujących do ziemi obieca-
nej. Historii tej zawsze towarzyszy Pan! Jest On zawsze 
wierny swojemu przymierzu i swoim obietnicom. „Bóg 
jest światłością, a nie ma w Nim żadnej ciemności” 
(1 J 1, 5). Natomiast ze strony ludu przeplatają się nawza-
jem wydarzenia światła i ciemności, wierności i zdrady, 
posłuszeństwa i buntu; wydarzenia pielgrzymującego 
ludu i ludu błądzącego.

Także w naszej osobistej historii przeplatają się na-
wzajem wydarzenia świetlane i mroczne, światła i cienie. 
Jeśli kochamy Boga i bliźniego, to chodzimy w światłości, 
ale jeśli nasze serce się zamyka, jeśli zwyciężają w nas 
pycha, fałsz, poszukiwanie własnego interesu, to wtedy 
ciemności zstępują w nasze wnętrze i wokół nas. „Kto 
swojego brata nienawidzi, żyje w ciemności i działa 
w ciemności, i nie wie, dokąd dąży, ponieważ ciemności 
dotknęły ślepotą jego oczy” (1 J 2, 11) – pisze św. Jan 
Apostoł.

2. Tej nocy jak promień jasnego światła rozbrzmiewa 
wieść Apostoła: „Ukazała się łaska Boga, która niesie 
zbawienie wszystkim ludziom” (Tt 2, 11).

Łaską, która ukazała się światu jest Jezus, narodzony 
z Maryi Dziewicy, prawdziwy człowiek i prawdziwy Bóg. 
Wszedł On w naszą historię, dzielił naszą drogę. Przyszedł, 
aby nas wyzwolić z ciemności i dać nam światło. W Nim 
ukazała się łaska, miłosierdzie, czułość Ojca: Jezus jest 
Miłością, która stała się ciałem. Jest nie tylko nauczy-
cielem mądrości, nie jest jakimś ideałem, do którego 
dążymy i wiemy, że jesteśmy od Niego nieubłaganie 
dalecy, ale jest sensem życia i historii, który rozbił swój 
namiot pośród nas.

3. Pasterze jako pierwsi zobaczyli ten „namiot”, byli 
pierwszymi, którzy otrzymali wieść o narodzinach Jezusa. 
Byli pierwszymi, ponieważ należeli do ostatnich, znajdu-
jących się na marginesie. A byli pierwszymi, ponieważ 
czuwali w nocy, strzegąc swego stada. Wraz z nimi sta-
jemy przed Dzieciątkiem, zatrzymujemy się w milczeniu. 
Wraz z nimi dziękujemy Panu za to, że dał nam Jezusa 
i wraz z nimi wznosimy z głębi serca uwielbienie Jego 
wierności: błogosławimy Ciebie, Panie, Boże Najwyższy, 
który uniżyłeś się dla nas. Jesteś niezmierzony, a stałeś 
się maluczkim; jesteś bogaty, a stałeś się ubogim; jesteś 
wszechmocny, a stałeś się słabym.

Tej nocy dzielimy radość Ewangelii: Bóg nas kocha, 
kocha nas tak bardzo, że dał swego Syna, jako naszego 
brata, jako światło w naszych ciemnościach. Pan nam 
powtarza: „Nie bójcie się!” (Łk 2, 10). I ja także wam 
mówię: Nie lękajcie się! Nasz Ojciec jest cierpliwy, kocha 
nas, daje nam Jezusa, aby prowadzić nas na drodze do 
ziemi obiecanej. On jest światłem, które rozświetla mroki. 
On jest naszym pokojem. Amen.
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Czcigodni Bracia w Kapłaństwie Naszego Pana,
Umiłowani Bracia i Siostry!

Kolejny raz nasze serca pełne wdzięczności zwracają 
się ku Bogu, dziękując Mu, że pozwolił nam zbliżyć się 
do Siebie, poznać i ukochać – w Chrystusie Jezusie! 
Przez Narodzenie Bożego Syna sam Bóg staje się nam 

życZenia BiskuPa 
WłocłaWskiego

na Boże narodZenie 
2013 r.

bliski i umożliwia rozpoznanie Tego, co w istocie jest 
Niewidzialne! Tu jest źródło radości chrześcijan: Bóg 
zmniejsza, skraca odległość między Sobą a nami.

Narodzonemu Dziecięciu z Betlejem chcemy służyć 
i pozostać wierni w naszym codziennym życiu. Wiara 
prowadzi nas do Chrystusa – Syna Bożego – mówią-
cego do człowieka w Piśmie Świętym, pozwalającego 
się „dotknąć” w sakramentach, obecnego w swoim Ko-
ściele. Rok duszpasterski, zaczęty I Niedzielą Adwentu, 
podkreśla znaczenie wiary w Bożego Syna dla każdego 
ochrzczonego człowieka!

Niech zatem życzenia, z którymi kieruję się do wiernych 
Kościoła Włocławskiego, ożywią w nas przywiązanie do 
Jezusa narodzonego w Betlejem a obecnego w Kościele; 
niech pomogą nam zwyciężyć zakusy współczesnych 
Herodów siejących wokół siebie bluźnierstwa, zwątpie-
nie i szyderstwo.

Moim Braciom i Siostrom w wierze chcę 
przypomnieć, że tylko sam Chrystus NIGDY 
człowieka nie opuści, nie zawiedzie, nie 
okłamie! Przylgnijmy więc do Niego! Utoż-
samiajmy się z Jego nauką, przykazania-
mi, Ewangelią. Tylko z Nim kroczymy ku 
szczęściu, dobru i światłu!

Niech Narodzony Boży Syn przytuli 
nas do Serca i obdarzy pokojem! Niech 
swą obecnością napełni Małżeństwa 
i Rodziny!

Niech strzeże ukochane Dzieci i Młodzież, 
niech broni w życiu Narodu prawdy, uczciwo-
ści i tak nam potrzebnej umiejętności przeba-
czenia i zgody!

+ Wiesław Mering, 
Biskup Włocławski
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uroczystość świętej Bożej
rodzicielki maryi

Przez siedem dni, wpatrzeni w żłóbek Chrystusa Pana, 
rozważaliśmy tajemnicę Bożego Narodzenia. 1 stycznia 
Kościół zwraca nasze oczy ku Tej, którą pozdrawiamy jako 
„Matkę Stworzyciela”, „Matkę Zbawiciela”, „Świętą Bożą 
Rodzicielkę”, „Matkę Chrystusową” itp. W radosnym roz-
kolędowaniu patrzymy na Tę, która stała się „Przyczyną 
naszej radości” i „Naczyniem osobliwego nabożeństwa”. 

Prawdę o Boskim Macierzyństwie Maryi potwierdzają 
teksty Pisma Świętego, gdzie jest Ona nazywana Matką 
Zbawiciela. W Starym Testamencie odnajdujemy wiele 
szczegółowych proroctw, zapowiadających Zbawiciela świa-
ta, pośrednio dotyczących także osoby Jego Matki. Niektóre 
z nich są nawet wyraźną aluzją do Rodzicielki Zbawiciela, 
np. zapowiedź dotycząca Niewiasty, która zetrze głowę 
węża-szatana ( Rdz 3, 15). Jeszcze wyraźniej o Matce Me-
sjasza wspomina prorok Micheasz ( Mi 5, 1–2). Proroctwem 
bezpośrednim jest zapowiedź Izajasza: „Dlatego Pan nam 
da wam znak: Oto Panna pocznie i porodzi Syna i nazwie 
Go imieniem Emmanuel” (7, 14). Największe jednak dla nas 
znaczenie mają teksty Ewangelii. Wspominają one o Maryi 
w kilkunastu miejscach. Gdy chodzi o inne księgi Nowego 
Testamentu, to jedynie Dzieje Apostolskie wspominają 

o Maryi jeden raz (1, 14) i św. Paweł Apostoł w Liście do 
Galatów (4, 4). Wspaniała wizja z Apokalipsy o Niewieście 
przyobleczonej w słońce, z koroną z 12 gwiazd (Ap 12) 
tylko pośrednio i typicznie, w rozumieniu Ojców Kościoła, 
odnosi się do Maryi. 

Święto Boskiego Macierzyństwa wprowadził do liturgii 
Kościoła papież Pius XI w roku 1931 na pamiątkę 1500. 
rocznicy soboru, odbytego w Efezie w 431 r. Kościół na tym 
właśnie soborze jako dogmat ogłosił, że Maryja jest Matką 
Bożą. Papież Pius XI wyznaczył na coroczną pamiątkę tego 
święta dzień 11 października. Reforma liturgiczna w roku 
1969 podniosła to święto do rangi uroczystości świąt na-
kazanych, przenosząc je na 1 stycznia. Wybrano stosowny, 
nieprzypadkowy dzień: ostatni dzień oktawy Bożego Na-
rodzenia, aby po wyśpiewaniu hymnów dziękczynnych 
Wcielonemu Słowu, złożyć hołd Jego świętej Rodzicielce. 

Przywilej Boskiego Macierzyństwa jest największym 
ze wszystkich przywilejów Maryi; jest on ich początkiem 
i źródłem. Kościół w ciągu całego roku, przy różnych oka-
zjach, wysławia ten wielki przywilej Maryi. W codziennych 
kapłańskich modlitwach liturgii godzin w antyfonie końco-
wej spotykamy słowa: „Witaj, Matko Zbawiciela!”, „Witaj, 
Królowo nieba, Pani aniołów!”, „Witaj korzeniu i bramo 
święta, z której Światło zeszło na ziemię”, „Królowo nieba, 
wesel się, alleluja, albowiem, którego zasłużyłaś nosić, 
zmartwychwstał, jak przepowiedział, alleluja!”, „Witaj, Kró-
lowo... a Jezusa, błogosławiony owoc żywota Twojego, po 
tym wygnaniu nam okaż”. 

W Adwencie Kościół stawiał nam przed oczyma świecę 
roratnią – symbol Bożej Rodzicielki, Matki obiecanego Zba-
wiciela. Czytania ostatnich dni Adwentu przypominały nam 
sceny ewangeliczne, bezpośrednio związane z tajemnicą 
Boskiego Macierzyństwa Maryi: Zwiastowanie, Nawie-
dzenie św. Elżbiety itp. W Boże Narodzenie usłyszeliśmy 
natomiast słowa: „Udał się także Józef z Galilei z miasta 
Nazaret, do Judei, do miasta Dawidowego, zwanego Be-
tlejem... żeby zapisać się z poślubioną sobie Maryją, która 
była brzemienna. Kiedy tam przebywali, nadszedł dla Maryi 
czas rozwiązania. Porodziła swego pierworodnego Syna, 
owinęła Go w pieluszki i położyła w żłobie, gdyż nie było 
dla nich miejsca w gospodzie” (Łk 2, 4–7). Wreszcie w hym-
nie na jutrznię w Boże Narodzenie i przez całą oktawę 
uroczystości odmawia się słowa: „Na czystą Matkę hojnie 
spływa Niebiańskiej łaski zdrój bez miary. W dziewiczym 
łonie swym wstydliwa Nieznane Panna nosi dary. Dom 
nietknięty Panny ciała Bóg na świątynię swoją zmienia – I Ta, 
co męża nie zaznała, Poczęła Władcę wszechstworzenia”. 
Ten piękny hymn w poetycki sposób ukazuje ogromną rolę, 
jaką spełniła Matka Najświętsza w dziejach historii zbawie-
nia, przynosząc na świat Zbawiciela. Dlatego słusznym się 
wydaje, aby okazać naszą szczególną wdzięczność Świętej 
Bożej Rodzicielce w ostatni dzień oktawy Bożego Naro-
dzenia, czyli 1 stycznia. Z pomocą przychodzi nam liturgia 
tego dnia, która cała jest przepełniona chwałą przywileju 
Maryi – Boskiego Macierzyństwa.

kościół i śWiat
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47. światowy dzień Pokoju

Braterstwo jako podstawa i droga do pokoju to temat 
47. Światowego Dnia Pokoju, który będzie obchodzony 
w całym Kościele katolickim 1 stycznia 2014 r. Temat 
przewodni ogłosiło 31 lipca 2013 r. Biuro Prasowe Stolicy 
Apostolskiej, przypominając jednocześnie, że będzie 
to pierwsze hasło i pierwszy taki Dzień, przygotowane 
przez papieża Franciszka. 

Komunikat watykański zwraca uwagę, że obecny Oj-
ciec Święty „od początku swego pontyfikatu podkreślał 
doniosłość przezwyciężania «kultury odrzucenia» 
i wspierania «kultury spotkania», aby dążyć 
do tworzenia świata bardziej sprawie-
dliwego i pokojowego”. 

„Braterstwo jest posagiem, 
który każdy mężczyzna i ko-
bieta wnosi z  sobą jako 
istota ludzka, dziecko tego 
samego Ojca” – podkreślo-
no w oświadczeniu Biura 
Prasowego. W  obliczu 
rozlicznych dramatów, 
uderzających w rodzinę 
narodów, takich jak ubó-
stwo, głód, niedorozwój, 
konflikty, migracje, zanie-
czyszczenie, nierówność, 
niesprawiedliwość, zorga-
nizowana przestępczość, fun-
damentalizmy – braterstwo jest 
podstawą i drogą do pokoju, stwier-
dza nota watykańska. Podkreśla przy tym, 
że kultura dobrobytu prowadzi do zagubienia 
poczucia odpowiedzialności i stosunków braterskich. Inni, 
chociaż „podobni” do nas, jawią się jako przeciwnicy lub 
wrogowie, a często bywają „urzeczowieni”. 

Nierzadko biedni i potrzebujący są uważani za „balast” – 
przeszkodę na drodze do rozwoju. Nie są więc postrzegani 
jako bracia wezwani do dzielenia się darami stworzenia, 
dobrami będącymi wynikiem postępu i kultury, do udziału 
przy tym samym stole życia w pełni, do bycia głównymi 
postaciami rozwoju całościowego i wszechstronnego. 

Braterstwo jako dar i zadanie, pochodzące od Boga 
Ojca, wzywa nas do bycia solidarnymi przeciw nierów-
ności i ubóstwu, które osłabiają życie społeczne, do troski 
o każdą osobę, zwłaszcza tych najmniejszych i bezbron-
nych, do kochania ich jak samych siebie tym samym 
sercem Jezusa Chrystusa. 

W świecie coraz bardziej wzajemnie współuzależ-
nionym nie może zabraknąć dobra braterstwa, które 
przezwycięża szerzenie się owej globalizacji obojętności, 
o której tak często wspominał papież. Tego rodzaju glo-

balizacja winna ustąpić miejsca globalizacji braterstwa 
– głosi nota Biura Prasowego. Zwraca przy tym uwagę, 
że braterstwo obejmuje wszystkie dziedziny życia, łącznie 
z gospodarką, finansami, społeczeństwem obywatel-
skim, polityką, badaniami naukowymi, rozwojem oraz 
instytucjami publicznymi i kulturalnymi. 

Rozpoczynając swą posługę, papież Franciszek za po-
średnictwem swego orędzia, będącego kontynuacją 
podobnych dokumentów swych poprzedników, propo-
nuje wszystkim drogę braterstwa, aby nadać światu 
bardziej ludzkie oblicze – podkreślono w komunikacie 
watykańskim. 

Światowy Dzień Pokoju jest obchodzony 1 stycznia 
od 1968 z inicjatywy Pawła VI. 8 grudnia 1967 – 

w roku wielkich napięć międzynarodowych 
i zagrożenia pokoju – zaproponował 

on szefom państw i rządów, or-
ganizacji międzynarodowych, 

biskupom, duchowieństwu 
i wiernym oraz wszystkim 

ludziom dobrej woli, aby 
na całym świecie począ-
tek nowego roku kalen-
darzowego uczczono 
jako „Dzień Pokoju”. 

Wcześniej doniosłym 
wydarzeniem było ogło-
szenie 11 kwietnia 1963 

przez bł. Jana XXIII ency-
kliki Pacem in terris (Pokój 

na ziemi) – pierwszego ofi-
cjalnego dokumentu papie-

skiego, skierowany do wszystkich 
ludzi dobrej woli, niezależnie od ich 

światopoglądu. 
Pomysł Pawła VI poparło wprawdzie wielu 

polityków, działaczy społecznych, intelektualistów, nie 
mówiąc o hierarchii i wiernych Kościoła katolickiego, nie 
udało się jednak nadać mu charakteru ponad religijnego 
i do dzisiaj jest to przede wszystkim wydarzenie we-
wnątrzkatolickie. Choć trzeba przyznać, że od początku 
cieszy się ono dużym zainteresowaniem i spotyka się 
z życzliwym przyjęciem na całym świecie. 

Paweł VI przygotował i ogłosił 11 orędzi na Światowy 
Dzień Pokoju oraz przygotował temat kolejnego Dnia 
(na rok 1979), ale nie zdążył już napisać okolicznościo-
wego dokumentu. Inicjatywę tę podjął i rozwinął bł. Jan 
Paweł II, który przygotował 27 orędzi na ten Dzień, w tym 
także do tematu, ogłoszonego przez swego poprzednika. 

Od 2006, hasła na kolejne lata ogłaszał i odpowiednie 
przesłania do roku bieżącego podpisywał Benedykt XVI 
– było ich 8, obecnie zaś inicjatywę tę przejął Franciszek. 

Zazwyczaj hasło kolejnego Dnia Ojciec Święty ogłasza 
mniej więcej w połowie roku, a rozwijające je orędzie 
nosi najczęściej datę 8 grudnia.
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geneza Powstania 
styczniowego

Po  przegranej przez Rosję 
wojnie krymskiej, Polacy zo-
baczyli słabość swego zabor-
cy. Wzmocniło to  tendencje 
niepodległościowe wśród 
młodego pokolenia Polaków, 
niepamiętającego już trage-
dii Powstania Listopadowego. 
Wpływ na rozbudzenie nadziei 
niepodległościowych miała 
niewątpliwie tzw. „odwilż po-
sewastopolska”, czyli reformy 
przeprowadzone przez cara 
Aleksandra II. Po  1856 roku 

złagodzono cenzurę, pojawiła się możliwość legali-
zacji niektórych polskich organizacji, wprowadzo-

no także amnestię dla więźniów politycznych. 
W Królestwie Polskim ponownie wprowadzo-

no Radę Stanu z Aleksandrem Wielkopol-
skim na czele. Jednak zdawano sobie 

sprawę, że reformy nie mogą pójść 
zbyt daleko, czego wyraz dał sam 

car podczas wizyty w War-
szawie w 1856 roku. 

W Królestwie Polskim istniały w tym czasie dwie główne 
koncepcje polityczne. Z jednej strony były to poglądy 
umiarkowane, przewidujące początkowo reformy, a do-
piero później ewentualną walkę o wolność. Aleksander 
Wielkopolski uważał, że trzeba dojść do ugody z Ro-
sją i starać się jak najbardziej powiększać autonomię 
Królestwa. Z drugiej strony natomiast pojawiły się 
tendencje radykalne, propagujące ogólnonarodowe 
powstanie. Głównymi przedstawicielami tego nurtu 
byli Ludwik Mierosławski, Zygmunt Sierakowski i Jaro-
sław Dąbrowski. Od roku 1860 sytuacja w Królestwie 
zaczynała być coraz bardziej napięta. Pojawiały się 
liczne manifestacje o wydźwięku niepodległościowym 
i antyrosyjskim. Brutalne rozbijanie protestów przez 
Rosjan spowodowało jeszcze większe zradykalizowanie 
nastrojów społecznych.

Przebieg Powstania styczniowego
W przeddzień wybuchu Powstania Styczniowego, 

na terenach Królestwa Polskiego istniały dwie główne 
grupy. „Biali” propagowali zjednoczenie całego społe-
czeństwa i pracę organiczną oraz dążenie do rozszerzania 
Królestwa. „Czerwoni” natomiast byli zwolennikami po-

wstania zbrojnego przeciw caratowi, by dokonać reform 
uwłaszczeniowych w wolnej już Polsce. Bezpośrednim 
powodem wybuchu Powstania Styczniowego była tzw. 
branka, czyli przymusowy pobór do carskiego wojska 
(chciano powołać do wojska działaczy opozycyjnych). 
W związku z tym utworzono Tymczasowy Rząd Narodo-
wy, który wybrał Ludwika Mierosławskiego na dyktatora. 
22 I 1863 roku TRN wydał manifest, w którym wzywał 
Polaków do walki z caratem. Symbolem powstańców było 
godło symbolizujące Orła, Pogoń i Archanioła, czyli herby 
Polski, Litwy i Ukrainy. Początek Powstania Styczniowego 
był sukcesem Polaków, którzy zaskoczyli Rosjan. Ci ukryci 
w większych miastach oddali prowincję powstańcom. 
Walki prowadzone były w sposób podjazdowy, wojna 
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Bitwa z cyklu Polonia, Artur Grottger
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miała charakter partyzancki. Duże sukcesy w walce z Ro-
sjanami odnosił na ziemi kieleckiej Marian Langiewicz. 
Jednak już w lutym miało miejsce wydarzenie bardzo 
niekorzystne dla powstańców. W Petersburgu podpisa-
no konwencję Alvenslebena, przewidującą współpracę 
prusko-rosyjską przy zwalczaniu powstańców. Mimo 
że początkowo władze powstańcze składały się głównie 
z Czerwonych, z czasem Biali starali się zyskiwać coraz 
silniejszą pozycję. Zaczęli oni popierać umiarkowane-
go Czerwonego, za jakiego był uważany Langiewicz. 
W wyniku ich działań po wyjeździe Mierosławskiego, 
Langiewicz został dyktatorem powstania. W tym czasie 
wojska powstańcze ze zmiennym szczęściem toczyły 
zażarte walki z oddziałami rosyjskimi. W kwietniu Biali 
oficjalnie przystąpili do powstania i wkrótce objęli nad 
nim władzę. W związku z tym powołano składający 
się z Białych Rząd Narodowy. We wrześniu 1863 roku 
Czerwoni rozpoczęli akcje terrorystyczne wymierzone 
w zaborców. W jednym z zamachów zginął namiestnik 
Królestwa gen. Berg. Następnie w październiku dowódca 
wojskowy Romuald Traugutt został dyktatorem powsta-
nia. Zreorganizował on władze powstańcze i oddziały 
zbrojne. Jednak ta próba ratowania powstania nie miała 
już szans powodzenia. Walki prowadzone były na coraz 
mniejszą skalę, a coraz liczniejsze wojska rosyjskie sku-

tecznie rozbijały oddziały powstańcze. W marcu 1864 
roku car Aleksander II wydał ukaz (dekret) o uwłaszczeniu. 
Miało to odciągnąć chłopów od popierania powstańców. 
Z drugiej strony zamierzano przez to ukarać szlachtę 
biorącą udział w Powstaniu Styczniowym (miano ode-
brać im ziemię i przekazać w ręce chłopów). Działania te 
odniosły pewien skutek, a siły powstańców stawały się 
coraz słabsze. Jednym z ostatnich aktów powstania było 
stracenie Traugutta w Cytadeli 5 VIII 1864 roku. Od kwiet-
nia tego roku dyktatorem powstania był Aleksander 
Wyszkowski. Jednak pod koniec 1864 roku powstanie 
ostatecznie upadło.

 

skutki Powstania styczniowego
Gdy tylko Powstanie Styczniowe zostało stłumione Ro-

sjanie rozpoczęli represje. Wiele tysięcy Polaków zostało 
zesłanych na Syberię, skąd nigdy już nie wrócili. Znie-
siono autonomię Królestwa i uczyniono z niego zwykłą 
prowincję Rosji. Przybrał na sile także proces rusyfikacji. 
Skonfiskowano wiele majątków szlacheckich, by ukarać 
szlachtę biorącą czynny udział w powstaniu. Powstanie 
Styczniowe zakończyło się klęską, jednak pomimo tego 
i represji wobec Polaków, zaborcom nie udało się złamać 
w narodzie ducha oporu, czego skutkiem było odzyskanie 
niepodległości po I wojnie światowej.

Pogrzeb Pięciu Poległych na Starych Powązkach w Warszawie, mal. Aleksander Lesser



8
w domach, ale również w szkołach i innych instytucjach, 
gdzie odbywają się uroczyste akademie z wierszami 
i piosenkami z udziałem najmłodszych. Małe dzieci czę-
sto przygotowują dla ukochanych babć laurki, a starsze 
obdarowują je drobnymi prezentami.

W Polsce Dzień Dziadka upowszechnił się stosunko-
wo niedawno, bo w latach osiemdziesiątych XX wieku. 
Święto to wprowadzono później niż Dzień Babci, ale nie-
wątpliwie to właśnie Dzień Babci stanowił dla niego bez-
pośrednią inspirację. Moda na to święto przywędrowała 
do Polski ze Stanów Zjednoczonych.

dZieŃ BaBci 
i dZiadka

Dzień Babci, jak sama nazwa wskazuje, poświęco-
ny jest wszystkim babciom. W Polsce obchodzi się go 
21 stycznia (analogicznie jest w Brazylii i w Bułgarii). 
W Hiszpanii święto to przypada na 26 lipca, zaś we Francji 
ma charakter ruchomy (celebracja przypada w marcu). 
Podobne święta ob-
chodzi się w wielu 
innych krajach świa-
ta, choć nie zawsze 
pod tą samą na-
zwą. W państwach 
anglosaskich funk-
cjonuje tak zwany 
National Grand-
parents Day, czyli 
Narodowy Dzień 
Dziadków, który 
w Wielkiej Brytanii 
wypada w pierwszą 
niedzielę październi-
ka, a w USA i w Ka-
nadzie we  wrze-
śniu (w  niedzielę 
po  Święcie Pracy). 
Z  kolei w  Japonii 
14 września obcho-
dzi się Dzień Sza-
cunku dla Starszych. 
Dzień Babci łączy się 
w naturalny sposób 
z  Dniem Dziadka, 
przypadającym na 22 stycznia. Dzień Babci, choć może 
wydawać się już wiekową tradycją, został ustanowiony 
stosunkowo niedawno, ponieważ w drugiej połowie 
XX wieku. W Polsce pierwsze pomysły wprowadzenia 
święta pojawiły się w latach 60. na łamach popularnych 
czasopism, takich jak „Kobieta i Życie”, „Express Poznań-
ski” i „Express Wieczorny”. Do popularyzacji święta przy-
czynił się również poznański występ wiekowej aktorki 
Mieczysławy Ćwiklińskiej, która 21 stycznia 1965 roku 
obchodziła 85 urodziny i publicznie przyjęła z tej okazji 
życzenia w „Dniu Babci”. Ostatecznie święto ustano-
wiono w 1966 roku. W Stanach Zjednoczonych podobny 
dzień został zatwierdzony przez Kongres w 1978 roku. 
Dzień Babci to jedno z najbardziej ciepłych i rodzinnych 
świąt. Dla wielu osób babcia to osoba wyjątkowa, ob-
darzająca wnuczęta szczerą miłością, zawsze służąca 
radą i pomocą. Z tego powodu babcie cieszą się wielkim 
szacunkiem. W Polsce Dzień Babci celebruje się nie tylko 

Obecnie okazja ta jest równie popularna jak Dzień 
Babci, dziadek to bowiem osoba obdarzana powszechnie 
szacunkiem i miłością. Wnuczęta pamiętają o swoich 
dziadziusiach, obdarzają ich upominkami, kwiatami 
i laurkami. Co ciekawe, w praktyce święto to bardzo 
często obchodzone jest łącznie z Dniem Babci, a więc 
podobnie jak w krajach anglosaskich. Interesująca tra-
dycja związana z tą okazją istnieje w Ameryce Północnej, 
gdzie dzieci śpiewają specjalnie przygotowaną na ten 
czas „Piosenkę dla Babci i Dziadka” i wręczają dziadkom 
niezapominajki na znak przywiązania i miłości. W Polsce, 
podobnie jak przy innych ważnych okazjach, w przedszko-
lach, szkołach, ośrodkach kultury przygotowywane są 
specjalne akademie i uroczystości. Ze względu na polską 
tradycję szczególnej troski o groby bliskich, Dzień Dziadka 
jest też okazją do odwiedzenia cmentarzy i zapalenia 
lampki w dowód pamięci na grobach naszych pradziad-
ków lub nieżyjących już dziadków.
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Z dZiejóW kościołóW WłocłaWskicH — cz. 3 

Kościół pw. Wszystkich Świętych Kościół pw. św. Stanisława BM

Na miejscu zburzonej przez Krzyżaków katedry biskup 
Jakub z Sienna wzniósł z muru pruskiego kościółek św. Sta-
nisława Biskupa i Męczennika (dziś nieistniejący – nie 
mylić z dziś istniejącym kościołem włocławskim pod tym 
wezwaniem, o którym za chwilę). Dokonano tego po 
1449 r., kiedy uprzątnięto ruiny dawnej romańskiej katedry. 
W 1474 r. został konsekrowany przez fundatora, już wtedy 
arcybiskupa gnieźnieńskiego. Opiekę nad nim sprawowali 
członkowie kolegium wikariuszy katedralnych. Musiał on 
ulec zniszczeniu (prawdopodobnie na skutek wylewu Wi-
sły), gdyż już w 1524 r. w tym samym miejscu zakończono 
budowę drewnianej świątyni, którą konsekrował bp Ma-
ciej Drzewiecki. Przetrwała ona do 1657 r. kiedy spalili ją 
Szwedzi. Na tym samym miejscu wzniesiono, kosztem 
ks. kan. Aleksandra Magnuskiego, trzecią z kolei świątynię 
pod tym samym wezwaniem, także z drewna w 1684 r.  
W 1796 r. po przyłączeniu Włocławka do Prus świątynia 
znalazła się w rękach protestantów. Po jej odzyskaniu 
przez kapitułę katedralną w 1810 r. powzięto decyzję 
o rozebraniu kościoła, którą zrealizowano w roku 1818. 
Drewno wykorzystano do budowy, nieistniejącego już 
też, kościoła pw. Ducha Świętego w Brzesciu Kujawskim.

Natomiast na Zawiślu, będącym obecnie częścią Wło-
cławka, ale niewchodzącą w skład Kujaw, a ziemi dobrzyń-
skiej, usadowili się cystersi (pamiątką ich obecności jest 
nazwa jednej z tamtejszych ulic – Cysterska). Zakonnicy 
ci przybyli tam na początku lat trzydziestych XIII w., gdzie 
założyli opactwo szpitalne św. Gotarda, zapewne z ko-
ściołem pod tym samym wezwaniem. Kiedy opuścili oni 
to miejsce (1358 r.), kościół przeszedł pod zarząd diecezji. 
Z czasem popadł on, razem z budynkami klasztornymi, 

w ruinę, tak że dziś nie ma po nim żadnego śladu. Miejsce 
tego klasztoru należy lokalizować mniej więcej w pobliżu 
dzisiejszego Pomnika Obrońców Wisły 1920 r. 

Z czasów późniejszych (XVII–XVIII w.) pochodzi baroko-
wy kościół i klasztor reformatów (dziś zwanych powszech-
nie franciszkanami brązowymi – od koloru habitów), pw. 
Wszystkich Świętych, przy ówczesnym trakcie brzeskim. 
Dziś jest to również kościół parafialny, a zarazem Sank-
tuarium Matki Bożej Łaskawej Niezawodnej Nadziei, 
z obrazem słynącym łaskami, koronowanym w 2010 r. 
( jedyny koronowany wizerunek święty w naszym mie-
ście), z rokokowymi ołtarzami. Świątynia ta popular-
na jest wśród włocławian z powodu odbywającej się 
tu od początku lat sześćdziesiątych wieczystej adoracji 
Najświętszego Sakramentu oraz z racji sprawowanego 
przez tutejszych ojców sakramentu pokuty i pojednania 
(dyżury na Mszach św. oraz w godzinach 11.00–12.00 
i 16.00–17.00). Kościół ten jest otwarty cały dzień. Oprócz 
Matki Bożej szczególną cześć odbiera tu również żyjący 
w średniowieczu franciszkanin, święty Antoni z Padwy.

Kolejne kościoły katolickie, znajdujące się na terenie 
Włocławka pochodzą z XX w. Pierwszy z nich to po-
chodzący z okresu międzywojennego neorenesansowy 
(z charakterystyczną kopułą) kościół św. Stanisława Bi-
skupa i Męczennika, znajdujący się ulicy Wiejskiej (ów-
czesna dzielnica, zwana Bularką). Warto dodać, że jest 
to druga chronologicznie parafia włocławska, powstała 
w latach dwudziestych. Pierwszym proboszczem był tu 
bł. ks. Józef Straszewski, męczennik z okresu II wojny 
światowej (beatyfikowany wraz ze 108 Męczennikami 
w 1999 r.). 
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W latach trzydziestych powstał kolejny kościół, 
pw. Najświętszego Serca Jezusowego, gdzie prowadze-
nie parafii powierzono założonemu we Włoszech przez 
św. ks. Alojzego Orione zakonowi, zwanemu Małe Dzieło 
Bożej Opatrzności (orioniści), którego charyzmatem jest 
między innymi pomoc biednym i chorym czy opieka nad 
dziećmi i młodzieżą. Zakonnicy ci objęli opieką dusz-
pasterską, a także dobroczynną najbiedniejszą dzielni-
cę ówczesnego Włocławka – Grzywno, spaloną przez 
Niemców podczas II wojny światowej. Kościół ten dziś 
nie istnieje, a znajdował się na ul. Leśnej – przy lesie, 
obok zabudowań dzisiejszego ośrodka opiekuńczo-wy-
chowawczego, prowadzonego przez siostry orionistki. 
W kościele tym posługiwał bł. ks. Franciszek Drzewiecki, 
gdzie zresztą został aresztowany, a później wywieziony 
do obozu koncentracyjnego w Dachau, by uwielbić tam 
Boga śmiercią męczeńską (beatyfikowany w 1999 r.). 
Dlatego na ścianie świątyni umieszczono jego wizerunek, 
wraz z widokiem kościoła. 

Na początku lat osiemdziesiątych rozpoczęto przy 
ul. Ostrowskiej wznoszenie nowego, większego kościoła, 
dla zapewnienia należytej opieki duszpasterskiej po-
wstałej nieopodal nowej dzielnicy Kazimierza Wielkiego. 
Budowa szybko postępowała naprzód, ale w 1984 r. 
wybuchł tam pożar. Pomimo tego opóźnienia zdoła-
no wybudować dwupoziomową świątynię, obok której 
znajduje się dom zakonny, a także prowadzony przez 
orionistów Zespół Szkół Ekonomiczno-Menedżerskich, 
stołówka dla biednych i świetlica dla młodzieży. Po jakimś 
czasie stary kościół wyburzono.

Po II wojnie światowej powstało jeszcze kilka kościołów. 
Pierwszym z nich był powstały pod koniec lat pięćdziesią-
tych kościół, a raczej kaplica (zwana niegdyś popularnie 
„kapliczką”) pw. Zbawiciela (później: Najświętszego Zbawi-
ciela), związana z parafią pod wspomnianym wezwaniem, 
która funkcjonowała do końca lat osiemdziesiątych, kiedy 

Kościół pw. Najświętszego Serca Jezusowego Kościół pw. Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski

Kościół pw. Najświętszego 
Zbawiciela

Kościół pw. św. Maksymiliana
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to oddano do użytku obecny kościół parafialny, znajdujący 
się przy Parku Łokietka, konsekrowany w 1993 r. W latach 
1992–2002 był to również kościół garnizonowy. W kościele 
tym dużą czcią wiernych cieszy się obraz Jezusa Miłosier-
nego „Jezu, ufam Tobie”, a także Matka Boża Nieustającej 
Pomocy. 

Na Zazamczu powstał kościół św. Józefa (na zakoń-
czeniu ul. Promiennej). Parafia pod niniejszym wezwa-
niem powstała w końcu lat siedemdziesiątych, a kościół 
konsekrował w październiku 1986 r. biskup Jan Zaręba. 

W latach osiemdziesiątych rozpoczęto budowę trzech 
innych kościołów parafialnych: Najświętszej Maryi Panny 
Królowej Polski (na Zawiślu), św. Maksymiliana Kolbego 
(na Południu, u zbiegu ulic Kruszyńskiej i Izabeli Zbie-
gniewskiej), Najświętszej Maryi Panny i św. Jana Apo-
stoła i Ewangelisty (na jednostce E, u zbiegu Kapitulnej 
i Robotniczej) oraz Ducha Świętego (w Michelinie). 

Ostatni chronologicznie kościół włocławski związany 
jest z erygowaną w 1997 r. parafią Matki Bożej Fatimskiej 
na Tamie. Prowadzenie jej powierzono działającemu we 
Włocławku od 1994 r. (z domem prowncjalnym w Miche-
linie) Zgromadzeniu Braci Pocieszycieli z Getsemani, któ-
rego szczególnym charyzmatem jest troska o zbawienie 
konających, a także opieka nad osobami potrzebującymi 
(więźniami, bezdomnymi, starszymi itd.). Budowa właści-
wego ośrodka duszpasterskiego, z prowadzonym przez 
zakonników Sanktuarium Męczeństwa Błogosławionego 
ks. Jerzego Popiełuszki, trwa do dziś.  

Warto wspomnieć, że w dzisiejszych granicach Wło-
cławka znajduje się kościół pw. Chrystusa Króla. Powstał 
on w latach trzydziestych zeszłego wieku w ówczesnej 
wsi Rózinowo, która w 1979 r. została przyłączona do 
naszego miasta. Znajduje się on przy ul. Toruńskiej, w po-
bliżu wiaduktu na Krzywej Górze.

Krzysztof Optołowicz (Włocławek – Toruń) 

Kościół pw. św. Józefa Kościół pw. Ducha Świętego

Kościół pw. Najświętszej Maryi Panny 
i św. Jana Ap. i Ew.

Kościół pw. Matki Bożej Fatimskiej
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Z dZiejóW ParaFii 

Biskup 
aleksander kazimierz 

Bereśniewicz

Urodził się 16 czerwca 1823 r. w Szwelniach, w powie-
cie kowieńskim, na Żmudzi. Jego rodzicami byli Kazimierz 
Józef i Julianna z domu Krzyżanowska, obywatele ziem-
scy, stanu szlacheckiego. Rodzice posłali go do szkoły 
prowadzonej przez bernardynów, najpierw w Datnowie, 
a później w Kiejdanach. Mając 16 lat, wstąpił do semi-
narium duchownego diecezji żmudzkiej w Worniach, 
w swojej macierzystej diecezji. Po dwóch latach skie-
rowano go do Akademii Duchownej w Wilnie, a po jej 
zniesieniu w 1842 r., uczył się w uczelni o podobnym 
charakterze w Petesburgu, której rektorem był Ignacy 
Hołowiński.

Studia ukończył z tytułem magistra teologii. Był jed-
nak za młody na przyjęcie święceń kapłańskich, dlatego 

też, będąc dopiero diakonem, został profesorem teologii 
dogmatycznej i języka łacińskiego w seminarium du-
chownym w Worniach. Święcenia kapłańskie przyjął 9 IX 
1847 r. Po święceniach nadal pracował w seminarium 
jako wykładowca, a później rektor. Dał się poznać jako 
gorliwy kapłan i patriota, co wzbudziło podejrzenia 
zaborczych władz rosyjskich. W 1853 r. skazano go na 
przymusowy pobyt w Wilnie. Wprawdzie pozwolono 
mu w tym samym roku wrócić do diecezji żmudzkiej, 
ale z zastrzeżeniem, że może się oddawać tylko pracy 
duszpasterskiej; dlatego pozostał nadal w Wilnie, ucząc 
w tamtejszym gimnazjum i pracując w konsystorzu 
diecezji wileńskiej. 

Widząc jego zdolności, ówczesny biskup żmudzki 
Wacław Żyliński przedstawił go na swojego biskupa 
pomocniczego. Gdy władza carska zgodziła się na tę 
nominację, został mianowany biskupem sufraganem 
(pomocniczym) żmudzkim w Kownie. Sakrę biskupią 
przyjął 27 II 1859 r. z rąk Wacława Żylińskiego, który był 
już metropolitą mohylewskim. 

W 1860 r. został powołany na stanowisko rektora 
Akademii Duchownej w Petesburgu. W 1864 r., zapewne 
na wniosek władz carskich, wrócił do diecezji żmudzkiej, 
do Kowna, gdzie do 1870 r. pracował przy bp. Macieju 
Kazimierzu Wołonczewskim. Prawdopodobnie groziły 
mu znowu znaczne represje ze strony władz carskich, 
ostatecznie jednak skazały go one w 1870 r.  na pobyt 
w oddalonej od Kowna Mitawie. Po śmierci bp. Wo-
łonczewskiego w 1875 r. kapituła katedralna diecezji 
żmudzkiej wybrała go na wikariusza kapitulnego i został 
administratorem diecezji. 

Dnia 15 III 1882 r. został mianowany biskupem kujaw-
sko-kaliskim, jednak z powodu przeciągających się for-
malności dopiero 7 VI 1883 r. przestał zarządzać diecezją 
żmudzką, a przejął diecezję kujawsko-kaliską (wówczas 
największą w Królestwie Polskim). Ingres do katedry 
włocławskiej odbył się 1 VII 1883 r.

Był wyróżniającą się postacią w polskim episkopa-
cie. Chętnie uczestniczył w jego spotkaniach, gdyż był 
gorącym zwolennikiem ścisłej współpracy biskupów 
i jednej linii ich działalności. Często kontaktował się 
z Ojcem Świętym, czynił to zwłaszcza za pośrednictwem 
zaufanych osób, m.in. Mieczysława Ledóchowskiego 
i kard. Włodzimierza Czackiego. W 1894 r. odbył podróż 
do Rzymu.

W diecezji kujawsko-kaliskiej dokonał potrzebnych 
reform administracyjnych. W 1885 r. na miejsce trzech 
konsystorzy we Włocławku, Kaliszu i Piotrkowie Trybu-
nalskim, wprowadził jeden Generalny Konsystorz we 
Włocławku dla całej diecezji. Przeprowadził wizytacje 
kanoniczne wszystkich parafii w całej obszernej diecezji 
(protokoły wizytacyjne nie zachowały się). Wizytując 
parafie, udzielał sakramentu bierzmowania tysiącom 
wiernych, gdyż w niektórych od wielu lat nie było biskupa. 
Zachęcał do popierania dobrej prasy i czytania książek 
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Obchód 25-letniej rocznicy biskupstwa J.E. Aleksandra K. Bereśniewi-
cza, Biskupa Kujawsko-Kaliskiego w katedrze włocławskiej, 26 II 1884 r. 

rysował podług szkicu z natury J. Konopacki

religijnych. Troszczył się o istniejące w diecezji świątynie 
oraz o budowę nowych kościołów i naprawę starych, 
pomagając uzyskiwać potrzebne na ten cel fundusze. 
W 1899 r. udzielił aprobaty kościelnej organizującemu 
się, w znacznym stopniu na terenie diecezji włocławskiej, 
Zgromadzeniu Sióstr Westiarek Jezusa.

 Wielką troską otaczał sanktuarium jasnogórskie, które 
znajdowało się w granicach diecezji kujawsko-kaliskiej. 
Często odwiedzał je z okazji odpustów. Dzięki niemu oj-
cowie paulini mogli otworzyć nowicjat, co zaowocowało 
rozwojem zakonu. Brał udział w uroczystościach z okazji 
100. rocznicy koronacji cudownego obrazu w sanktu-
arium św. Józefa w Kaliszu.

Duszpasterzom zwracał uwagę na podstawowy obo-
wiązek nauczania prawd wiary, należytego głoszenia 
kazań, posługi w konfesjonale. Jego poparcie umożliwiło 
ks. Marianowi Nassalskiemu założenie w 1898 r. we 
Włocławku przeznaczonego dla kapłanów czasopisma 
teologicznego „Homiletyka”, poświęconemu przede 
wszystkim kaznodziejstwu. Określał zasady współżycia 
księży w parafiach, brał w opiekę księży wikariuszy, którzy 
nie zawsze byli właściwie wynagradzani. 

Był szczerym patriotą. W trudnych czasach rozbiorów 
Polski bronił praw Kościoła, nie zgodził się na wprowa-
dzenie do liturgii języka rosyjskiego. W 1885 r. groziło mu 
za to niebezpieczeństwo zsyłki. Wezwano go na wytłu-
maczenie się do Petersburga, ale ostatecznie szczęśliwie 
wrócił do diecezji. 

Otaczał szczególną opieką seminarium włocławskie. 
Już w 1884 r. wydał ustawę generalną o seminarium, 
zwracającą przede wszystkim uwagę na formację przy-
szłych kapłanów. Zadbał, by profesorami seminarium 
byli światli profesorowie. Pomimo nacisków zaborczych 
władz moskiewskich nie dopuścił do tego, aby mogły 
one w jakikolwiek sposób kontrolować wewnętrzną 
działalność seminarium. 

Dzięki wsparciu biskupa Bereśniewicza, rektor semi-
narium, ks. Stanisław Chodyński, dokonał zasadniczej 
rozbudowy kompleksu budynków seminaryjnych: w la-
tach 1887–1888 zostało wybudowane skrzydło, w któ-
rym obecnie znajduje się m.in. refektarz seminaryjny, 
a w latach 1898–1900 skrzydło frontowe gmachu, co 
umożliwiło przyjmowanie większej liczby alumnów, 
która przekroczyła 100 osób. 

Najwięcej uwagi poświęcał katedrze włocławskiej 
(26 II 1884 r. obchodził w niej uroczyście 25. rocznicę 
swej sakry biskupiej), doprowadzając do ostatecznej 
realizacji jej przebudowę i regotyzację, rozpoczęte już 
za jego poprzednika, biskupa Wincentego Chościaka 
Popiela. 

Zasadnicze prace remontowe wykonano w latach 
1891–1893 (katedra była w tym czasie nieczynna; funk-
cję tymczasowej katedry pełnił kościół seminaryjny 
pw. św. Witalisa, wierni „katedralni” chodzili na nabo-
żeństwa do kościoła reformatów). Stopniowo katedra 

otrzymała staraniem członków kapituły katedralnej, 
ks. Stanisława Chodyńskiego i ks. Konstantego Waber-
skiego, nowe wyposażenie. Poświęcenie odnowionej 
katedry odbyło się 30 XI 1893 r., a ponowna jej konse-
kracja 10 V 1896 r. 

W 1901 r., z uwagi na słabnące siły, zgłosił Stolicy Apo-
stolskiej rezygnację z urzędu, która została przyjęta 
3 III 1902 r. Zmarł 4 czerwca 1902 r. we Włocławku 
i został pochowany w krypcie biskupów włocławskich.

W bazylice katedralnej upamiętnia bp. Aleksandra 
K. Bereśniewicza bogato rzeźbione i polerowane epita-
fium w nawie północnej, wykonane z czerwonego mar-
muru węgierskiego według projektu związanego z Wło-
cławkiem artysty, Stanisława Noakowskiego, w firmie 
Piotra Cekiery. Na dole tablicy znajduje się płaskorzeźba 
odlana w warszawskim zakładzie braci Łopieńskich, 
przedstawiająca katedrę i nowy budynek seminarium 
– dwa wielkie dzieła biskupa.

Na podstawie: Włocławski słownik biograficzny, t. 3, Wło-
cławek 2005, s. 7–10.

W posłudze biskupiej Aleksandra Kazimierza Bereśniewicza 
wspomagał w ostatnich latach jego życia biskup pomocniczy 
Henryk Piotr Kossowski (1890–1903).
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kalendarZ liturgicZny

uroczystość 
świętej Bożej rodzicielki maryi – 1 i

Czytanie I (Lb 6, 22–27)
Błogosławieństwo kapłańskie zawarte jest w prze-

pięknej formie literackiej; trzy człony, każdy dłuższy od 
poprzedniego, a pierwszy składający się w oryginale 
z piętnastu, drugi z dwudziestu, a trzeci z dwudziestu 
pięciu spółgłosek, wzywa pełni zmiłowania Bożego. Na tę 
pełnię wskazuje też trzykrotne użycie imienia Bożego – 
Jahwe. Udzielenie narodowi błogosławieństwa należało 
do obowiązku kapłanów (por. np. Pwt 10; Kpł 9, 22), ale 
zdarzało się, iż czynili to również królowie, jak na przy-
kład Dawid czy Salomon (por. np. 2 Sm 6, 18; 2 Krn 8, 9), 
którzy – jak wiadomo byli Pomazańcami Boga, w imieniu 
Boga sprawującymi władzę na ziemi. „Niech Cię Bóg 
błogosławi” – znaczy tyle, co niech obdarzy cię swoją 
mocą i siłą. „Niech cię strzeże” – formuła ta dotyczyła 
ochrony przed nieszczęściami i chorobą. Z kolei „rozjaśnić 
nad kimś oblicze” znaczyło u Semitów być życzliwym. 
„Podnieść na kogoś oblicze” znaczyło wreszcie patrzeć 
z miłością i życzliwością.

Czytanie II (Ga 4, 4–7)
Najważniejszym stwierdzeniem II czytania jest myśl, 

że do Boga należy zwracać się przez abba. To aramejskie 
zawołanie jest właściwie nieprzetłumaczalne na język 
polski. Rozumieli to doskonale greccy autorzy Nowego 
Testamentu, którzy w wielu miejscach pozostawili ory-
ginalne aramejskie abba w swych tekstach (por. np.: 
Mk 14, 36; Rz 8, 15). Abba było to familiarne zawołanie 
dzieci żydowskich, jakim zwracały się do swych rodzonych 
ojców, wyrażając im całe swoje zaufanie, miłość, radość. 
Najbliższe aramejskiemu abba jest nasze „ojczulku”, lub 
bardziej dorosłe „drogi tato”. Przed Chrystusem per Abba 
żaden Izraelita nie zwracał się do Boga. Jest to tytuł ab-
solutnie oryginalny i wyjątkowy, wprowadzony dopiero 
przez Jezusa, także w Modlitwie Pańskiej.

Wybitny współczesny uczony tak pisze w związku 
z tym: „Modlitwy żydowskie pierwszego tysiąclecia przed 
Chrystusem nie dostarczają w tym względzie żadnych 
analogii. Ani w modlitwach liturgicznych, ani w całym 
ogromnym skarbcu modlitw starożytnego judaizmu nie 
ma ani jednego przykładu wezwania, w którym zwraca-
łoby się do Boga słowami Abba. Nazwanie Boga imie-
niem tak poufałym – jak to przypomina dziś św. Paweł 
– wskazuje, kim rzeczywiście jest on dla nas. Możemy 
do Boga wołać tak prosto, intymnie i bez strachu: Abba, 
czyli „ojcze bardzo drogi, najlepszy i niezawodny opie-
kunie, Ty, do którego mamy bezgraniczne zaufanie”. 

odmawiając nasze codzienne „Ojcze nasz”, pamiętajmy, 
że w oryginalnym pouczeniu Chrystusa zostało w tym 
właśnie miejscu użyte owo wspaniałe, jedyne i nadzwy-
czajne zawołanie – Abba. I uświadamiamy sobie ogrom 
otrzymanego daru.

Ewangelia (Łk 2, 16–21)
W ewangelii widzimy Maryję zachowującą i rozwa-

żającą w sercu wszystkie słowa i wydarzenie związane 
z narodzeniem Syna Bożego. Warto zwrócić uwagę na 
użyty w tym miejscu przez Łukasza czasownik symbalein 
(znaczy też „pogłębiać, konfrontować”). Rozważanie 
Maryi było zatem twórcze, dynamiczne, pełne mocy. 
Zwracając uwagę na owo określenie Łukaszowe, wielki 
pisarz J. Guitton nazwał Maryję Dziewicą Myślicielką, 
Dziewicą zadumaną nad historią. Starajmy się naśla-
dować Maryję w Jej zadumaniu nad wielkością Bożego 
miłosierdzia i planów wobec człowieka i świata.

2 niedziela po nar. Pańskim – 5 i

Czytanie I (Syr 24, 1–4.8–12)
Dwie księgi starotestamentalne – Księga Mądrości 

i Księga Mądrości Syracha (zwanego też Syracydesem) 
– poruszają zagadnienie mądrości Bożej, przewijającej 
się w historii i w dziejach poszczególnych ludzi. Obrazy, 
określenia i słowa, jakie w tych księgach stosowane są 
do mądrości Bożej, odnajdujemy w Nowym Testamencie, 
zwłaszcza w dziełach Jana i Pawła. Mądrość Boża – stre-
ścić można by naukę mędrców hebrajskich – wychodzi 
do człowieka, pochyla się nad nim, wiedzie go do pełnej 
szczęśliwości i daje człowiekowi właściwe rozpoznanie 
jego zadań w świecie i wobec świata. Jest zatem – w myśl 
dociekań mędrców – największym skarbem człowieka. 
Z perspektywy Nowego Testamentu widzimy, iż nauka 
starotestamentalnych mędrców o uosobionej Mądrości 
Bożej była bezpośrednim przygotowaniem na przyjęcie 
Słowa Bożego – Syna Wcielonego. Dociekania Syracha 
i  innych mędrców były jakby przeczuciem tych dni i wy-
darzeń, w których Mądrość Boża zamieszkała w sposób 
rzeczywisty wśród ludzi przez Jezusa Chrystusa. W pierw-
szym czytaniu odnajdujemy przemowę Mądrości, w której 
– z naszej perspektywy – z łatwością odnajdujemy obraz 
naszego Zbawiciela, będącego naszą mocą i mądrością.

Czytanie II (Ef 1, 3–6.15–18)
Drugie czytanie to fragment hymnu (św. Pawła?), w któ-

rym wieści się zbawienie pogan. Jak wiadomo, naród 
wybrany rezerwował zbawcze działanie Boga i ostatecznie 
wieczne zbawienie tylko dla siebie. W pierwszej gminie 
chrześcijańskiej wielu podzielało ten ciasny pogląd przed-
chrystusowego judaizmu. Wiadomo również, że już Jan 
Chrzciciel zapowiadał uniwersalny charakter odkupienia 
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mesjańskiego (wzorem niektórych proroków Starego Te-
stamentu, a zwłaszcza Izajasza). Chrystus Pan w swojej 
działalności zwracał się do pogan; rozmawiał z kobietą 
kananejską (J 4), chwalił poganina – miłosiernego Sama-
rytanina (Łk 17, 11–19), mówił o wszystkich narodach, 
które przybędą „ze wschodu i z zachodu, z północy i połu-
dnia i zasiądą za stołem w Królestwie Bożym” (Łk 13, 29). 
Szczególnie św. Łukasz Ewangelista, Grek z pochodzenia, 
ukazuje nam te wszystkie momenty, które świadczą o po-
wszechności Chrystusowego zbawienia, o objęciu nim 
wszystkich narodów. Głoszeniu prawdy o uniwersalizmie 
zbawczym poświęcił się św. Paweł, który pierwszy wyszedł 
z głoszeniem Dobrej Nowiny do pogan. W dzisiejszym 
czytaniu apostoł wypowiada dziękczynienie Bogu za to, 
iż Chrystus umarł nie tylko za Żydów, ale za wszystkich.

Ewangelia (J 1, 1–18)
W trzecim czytaniu jeden z najgłębszych tekstów teo-

logicznych Nowego Testamentu. Pieśń o odwiecznej Bożej 
Mądrości z pierwszego czytania, o Słowie (Logosie) Bożym, 
które stało się ciałem i jest dla świata życiem i światło-
ścią. Z przebogatej problematyki tego hymnu warto 
zwrócić uwagę choćby na jedną sprawę. Otóż nierzadko 
spotkać się można ze stwierdzeniem, iż Jan Ewangelista 
w swoich rozważaniach o Słowie Bożym zależny jest od 
myśli greckiej, a zwłaszcza od koncepcji aleksandryjskiego 
filozofa – Filona (ok. 30 r. przed Chr. – 50 r. po Chr.). Należy 
zaznaczyć, iż w myśli greckiej, począwszy od Heraklita 
z Efezu (przypomnijmy tu, iż Ewangelia Janowa również 
powstała w Efezie) aż do stoików rozważania o Logosie 
(pojmowanym jako dusza świata lub siła boska działająca 
w Kosmosie) nie należały do rzadkości.

W nauce Filona Logos jest bytem pośrednim między 
Bogiem, a światem stworzonym. Już to wskazuje na 
różnicę w koncepcji Logosu, w ujęciu IV Ewangelii i u Fi-
lona. Logos Janowy jest odwieczny, niestworzony, różny 
od Boga, a jednak posiadający z Nim jedną naturę. A co 
najważniejsze, Logos Janowy wchodzi w historię – staje 
się ciałem (sarks egento – J 1, 14). Takie stwierdzenie jest 
obce Filonowi i jego filozofii, ba, nie jest nawet w niej do 
pomyślenia, gdyż Logos jest u niego przeciwieństwem 
ciała. Bezcielesność dynamicznego Logosu jest koniecz-
nym założeniem filozofii Filona, w którego dualistycznym 
systemie ciało jest czymś gorszym od duszy. Wresz-
cie Logos Filona pozostaje czystym pojęciem umysło-
wym, jest myślą i mocą Bożą utrzymującą harmonię we 
Wszechświecie. Gdy do tego dodamy, że w filonizmie 
pozostaje niejasna cechowość Logosu, podczas gdy Jan 
aż sześciokrotnie we wspomnianym hymnie Logosem 
nazywa osobę Chrystusa, uprzytomnimy sobie, jak głę-
bokie różnice istnieją pomiędzy filozoficzno-greckim, 
a Janowo-biblijnym ujęciem Logosu. Jan, zapożyczając od 
Filona, nadaje temu pojęciu własne, oryginalne znacze-
nie, nową treść, której – jak się wyraził jeden z badaczy 
tego zagadnienia – Filon nie tylko się nie domyślał, ale 

którą w imię założeń własnej filozofii musiałby stanow-
czo wykluczyć. Nowsze badania wykazały, iż Jan w swojej 
nauce o Logosie bliższy jest Staremu Testamentowi, 
niż filozofii greckiej, zwłaszcza tym księgom, o których 
wspomniano we wprowadzeniu do I czytania. Tak więc 
koneksje Jana z filonizmem istnieją jedynie na płasz-
czyźnie pojęciowej, a nie ideologicznej.

Dotknęliśmy zaledwie problemu, ale można zoriento-
wać się, jak pochopne są wnioski tych, którzy rozprawiają 
o genetycznej zależności Ewangelii od myśli hellenistycz-
nej lub widzą w niej zlepek różnych prądów myślowych 
i religijnych, i ogłaszają ją wytworem śródziemnomor-
skiej kultury (tzw. biblistyka laicka).

uroczystość objawienia Pańskiego – 6 i

Czytanie I (Iz 60, 1–6)
W pierwszym czytaniu mowa jest o chwale odno-

wionej Jerozolimy, czyli Kościoła. W nowej Jerozolimie 
zgromadzą się wszystkie narody, nie będzie ona tylko 
miastem Izraela. Nowa Jerozolima stanie się ośrodkiem 
zbawienia dla wszystkich ludów z całej ziemi. Wyrażają 
to obrazowo pielgrzymki z darami przynoszonymi przez 
różne ludy, plemiona i nacje. Mnogość wielbłądów na 
Wschodzie i dziś uważana jest za szczyt bogactwa i szczę-
ścia. 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-zachod-
nie tereny półwyspu Arabskiego, które już w świecie 
antycznym – gdy nie było jeszcze nafty – znane były 
z niewiarygodnego wprost bogactwa. Było nim złoto 
i różne pachnidła, tak ulubione na Wschodzie, a także 

Adoracja Trzech Króli mal. Abraham Bloemaert, 1624 r.
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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 Chrystusa, 
obejmującą wszystkich ludzi, również i poganie stali 
się na równi z narodem wybranym „współdziedzicami 
i współuczestnikami” dóbr duchowych, wysłużonych 
przez przyjście Chrystusa.

Czytanie (Mt 2, 1–12)
Badacze coraz częściej podkreślają, by w opisach doty-

czących narodzenia Chrystusa, nie zatrzymywać się zbyt-
nio nad szczegółami, które mają nierzadko wartość czysto 
literacką: warsztatową, dekoracyjno-ornamentacyjną. 
również w opisie przybycia Mędrców, musimy przede 
wszystkim zwrócić uwagę na teologiczną stronę tego 
wydarzenia. Nie było celem autora mówienie – w tym 
wypadku – wyłącznie o jakimś przedziwnym zjawisku, jak 
wędrująca gwiazda. Autor pragnął wykazać, że Nowona-
rodzony jest takim samym, a nawet większym królem niż 
inni królowie, dlatego wprowadził gwiazdę. Ta zaś miała 
na antycznym Wschodzie specjalne znaczenie. Według 
wierzeń orientu, każda nowa gwiazda pojawiająca się 
na firmamencie zwiastowała niechybnie narodzenie się 
króla bądź jakiejś innej znamienitej osobistości. Astro-
logia – tak bujnie wówczas kwitnąca – utrzymywała, co 
przetrwało w języku 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 podważyć, uważając za niedorzeczność rodzenie 
się gwiazdy ze zrodzeniem człowieka.

W ewangelii w jakiś sposób te poglądy zostały odzwier-
ciedlone. Gdy zwrócimy uwagę, że gwiazdy w Biblii w ogóle 
mają szczególne miejsce (dawały znaki o śmierci faraona – 
Ez 32, 7; oznaczały króla – Iz 14, 12; bądź Mesjasza – Lb 24, 
17; przepowiadały poniżenie Egiptu i Babilonii – Iz 13, 
10) wtedy uświadomimy sobie, że nie chodzi i w naszym 
przypadku o historię, a o teologię, religijną myśl opowiada-
nia o mędrcach. Nie mamy potrzeby wyjaśniania owego 
zjawiska – jak to czyniono niejednokrotnie – tak zwaną 
koniunkcją planet: Jupitera i Saturna w znaku ryb, która 
miała miejsce – jak obliczono – w siódmym roku przed 
Chrystusem, bądź też innym zjawiskiem astronomicznym, 
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 znawców tego zagadnienia 
– było ukazanie wielkiej różnicy w uznawaniu Jezusa 

Mesjaszem, jaka ujawniła się pomiędzy przywództwem 
politycznym Izraela i jego poddanymi w Jerozolimie, a tymi, 
którzy przybyli do Niego ze Wschodu”.

święto chrztu Pańskiego – 12 i

Czytanie I (Iz 42, 1–4.6–7)
W pierwszym czytaniu występuje słynny kantyk Deu-

teroizajasza o Słudze Jahwe. W Księdze Izajasza są cztery 
takie pieśni. Bohater owych kantyków nosi tajemnicze 
imię „Sługa Jahwe”. W Starym Testamencie często spo-
tykamy się z tym określeniem, już to w odniesieniu do 
całego narodu wybranego (np.: Iz 45, 4; Jr 30, 10), już to 
w zastosowaniu do poszczególnych postaci (np. Moj-
żesza – 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 mesjańskie 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 zastosowaniu do Jezusa Chrystusa. Zniewagi, cierpie-
nia i upokorzenia Sługi Jahwe, o których mówi Księga 
Izajasza, znalazły swą najpełniejszą realizację w osobie, 
a zwłaszcza w Męce Jezusa Chrystusa (por. Mt 26, 67; 
J 19, 9). W czasach bezpośrednio przedchrystusowych, 
w związku z wypaczeniem przez naród wybrany idei 
mesjańskich – sprowadzeniem ich do wymiarów na-
cjonalistyczno-politycznych – kantyki Izajasza uległy 
zapomnieniu.

Chętnie sięgano wtedy do tekstów biblijnych, które uka-
zywały przyszłego Mesjasza w roli królewskiej i sędziow-
skiej. Od tego czasu zaczęto  oczekiwać Mesjasza przede 
wszystkim jako wyswobodziciela politycznego. Kantyki 
Izajasza, a zwłaszcza pierwszy, stanowiący dzisiejsze czy-
tanie, są zapowiedzią zbawczego 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 ochrzczeniu. 
Piotr stwierdza, iż nie przynależność narodowa, którą tak 
chełpią się Żydzi, ale wewnętrzne nawrócenie i postępo-
wanie zadecyduje o zbawieniu. Sama zewnętrzna tylko 
przynależność do narodu wybranego nie jest – według 
Piotra – wystarczającym powodem do znalezienia się 
w gronie zbawionych. Podobnie może być z samą – ze-
wnętrzną tylko – przynależnością do Kościoła.

Ewangelia (Mt 3, 13–17)
Chrzest – powszechnie w czasach przedchrystuso-

wych stosowany na Wschodzie w różnych systemach 
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mistyczno-religijnych – był rytem zewnętrznym, pokut-
nym i inicjacyjnym. Dopiero Chrystus nadał mu wartość 
sakramentu, czyli znaku rzeczywistości niewidzialnej. 
Jezus jako człowiek poddaje się wszystkim zwyczajom, 
sam też przyjmuje chrzest. Otrzymując go z rąk Jana, 
aprobuje przez to działalność nadjordańskiego proroka, 
a przede wszystkim dokonywane przezeń prostowanie 
pojęć mesjanistycznych, odbarwianie mesjanizmu z na-
cjonalizmu i polityki. Rodzi się pytanie, po co Chrystusowi 
chrzest, skoro był Bogiem? Chrzest był dla Jezusa niejako 
intronizacją jako Mesjasza. Chrzest był uroczystym – 
publicznym i widomym – (bo zaświadczonym przez 
ojca i Ducha) rozpoczęciem zbawczej mesjańskiej dzia-
łalności przez Syna Bożego. Chrzest w Jordanie stał się 
proklamacją mesjańskiej godności Jezusa z Nazaretu. 
Chrzest Jezusa był momentem, w którym rozpoczęło się 
formowanie nowego Ludu Bożego, ludu nie litery lecz 
ducha, nie z prawa lecz miłości, ludu, który oddaje cześć 
ojcu „w duchu i prawdzie” (J 4, 23).

2 niedziela zwykła – 19 i

Czytanie I (Iz 49, 3.5–6)
Pierwsze dzisiejsze czytanie to druga z czterech iza-

jaszowych Pieśni o słudze Jahwe. Przed tygodniem sły-
szeliśmy pierwszy kantyk. Izajasz, żyjący w VII wieku 
przed Chrystusem, zapowiadał Mesjasza wyzwalającego 
człowieka z niewoli grzechu przez swoje zadośćuczynie-
nie cierpieniem. Dlatego to św. Hieronim – największy 
znawca Biblii wszystkich czasów („Książę egzegetów”) 
– nazwał Izajasza „ewangelistą pośród proroków”. W dru-
giej Pieśni sam Sługa Jahwe (Ebed Jahwe, termin ten ma 
w Starym Testamencie znaczenie wybitnie mesjańskie) 
mówi o swoim wybraństwie i zadaniach, jakie go czekają: 
nawrócenie i zgromadzenie Bogu Jego ludu.

Czytanie II (1 Kor 1, 1–3)
Do Koryntian – mieszkańców portowego miasta 

u zbiegu mórz: egejskiego i Jońskiego – kieruje Paweł 
dwa listy. Pragnie przez nie utwierdzić Ewangelię, którą 
głosił Koryntianom przez rok i sześć miesięcy w latach 
50–52 podczas drugiej podróży misyjnej. Drugie czytanie 
dzisiejsze to początek Pierwszego Listu do Koryntian, 
napisanego pod koniec trzyletniego pobytu Apostoła 
w Efezie, to jest w początkach roku 57.

Zgodnie ze zwyczajami epistolografii starożytnej Paweł 
podaje na wstępie swoje imię. Wymienia też Sostenesa 
– swego sekretarza. Określa go przy tym terminem „brat” 
– bo tak nazywali się wzajemnie pierwsi chrześcijanie. 
Nazywali się też, jak świadczy dzisiejszy tekst Pawłowy, 
„uświęconymi” albo nawet „świętymi”. W listach Pawła 
często występujące określenie „święty” jest właśnie 
synonimem terminu „chrześcijanin”.

Ewangelia (J 1, 29–34)
Trzecie czytanie to świadectwo Jana Chrzciciela o Me-

sjaszu. Ewangelista nawiązuje w nim do wydarzeń, jakie 
miały miejsce w czasie chrztu w Jordanie. Długość rzeki 
Jordan od źródeł Nar el Hasbani do Morza Martwego 
(wyjąwszy Jeziora Hula i Genezaret) wynosi ok. 200 km. 
Jan Chrzciciel określa Chrystusa „Barankiem Bożym, który 
gładzi grzechy świata”. Określenie to jest najpełniejszą 
syntezą mesjanizmu. Nawiązuje ono nie tylko do Izaja-
szowego Sługi Jahwe, znanego z dzisiejszego i z ubiegłej 
niedzieli pierwszego czytania, ale również do baranka 
paschalnego (Wj 12, 3n). Jak krew baranka pozwala wy-
dobyć się z niewoli egipskiej, tak krew Nowego Baranka 
pozwala wydobyć się z niewoli grzechu. 

Ok. 1250 r. przed Chr., czternastego dnia pierwszego 
miesiąca w roku Nisan, naród wybrany odzyskał wol-
ność – nastąpiło Wyjście (po hebrajsku: pascha). Krew 
baranka, którą oznaczyli odrzwia swych domów, uchro-
niła Izraelitów przed zagładą Anioła Niszczyciela. Odtąd, 
każdego roku, poprzez wieki, uroczyście obchodzono 
największe święto w religijnej i narodowej historii Izra-
ela – Paschę – Wyjście. Zabijano i spożywano baranki, 
przypominając sobie tamto cudowne wydarzenie z 1250 
roku przed Chr., będące początkiem czterdziestoletniej 
wędrówki ku Ziemi obiecanej. Chrystus stał się Nowym 
Barankiem, Barankiem Bożym. Jego Krew uwalnia nie 
z niewoli ludzkiej, lecz z niewoli grzechu, wprowadza 
nie do Ziemi obiecanej, lecz do wieczności.

Baranek Boży – określenie dla nas może nieco nieja-
sne – dla pierwszych czytelników Ewangelii – ze wzglę-
du na historyczny kontekst – miało głęboką teologiczną 
treść.

3 niedziela zwykła – 26 i

Czytanie I (Iz 8, 23.9, 3)
W 734 roku najechał na Palestynę wódz asyryjski 

Tiglat III Pileser. Wcześniej podbił on okoliczne kraje: 
Babilonię, Syrię, Urartu (Armenia). Szczególnie ucierpiało 
królestwo północnoizraelskie – w Izraelu były wtedy dwa 
królestwa: północne i południowe. Mieszkańcy Galilei 
zostali uprowadzeni do niewoli. W tych ciężkich czasach 
Izajasz ukazuje rodakom obraz wspaniałej przyszłości. 
Nadejdzie dzień, który przyniesie wolność i pokój. Radość 
tego dnia ukazuje Izajasz za pomocą licznych metafor: 
będzie ona podobna do radości żniwiarzy lub radości, 
jaka występuje przy podziale zdobycznych łupów. Szczę-
ście będzie równe temu, które było udziałem narodu po 
zwycięstwie nad Madianitami.

Madianici było to plemię koczowniczo-pasterskie, 
zamieszkujące pobrzeża Morza Czerwonego (dziś to 
okolice Zatoki Akaba). Sprzymierzając się z Amalekita-
mi, Madianici często nękali tereny izraelskie. W 1100 r. 
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przed Chr. Zostali gruntownie rozgromieni przez wo-
dza izraelskiego Gedeona i króla Edomitów Hadaba I. 
Wielka była radość w Izraelu z tego zwycięstwa. Izajasz, 
w 400 blisko lat później, narodowi znękanemu napadem 
i grabieżą Tiglata Pilesera przypomina ten fakt, mówiąc, 
że przyjdzie jeszcze dzień takiej jak tamta radości. Tym 
dniem będzie przyjście Mesjasza.

Czytanie II (1 Kor 10–13.17)
Jedną z przyczyn napisania Pierwszego Listu do Koryn-

tian były nieporządki, jakie po wyjeździe Pawła wkradły 
się do tej młodej gminy. Chrześcijanie korynccy podzielili 
się na cztery stronnictwa, w zależności od tego z czyich 
ust usłyszeli Ewangelię.

Szczególnie liczne było stronnictwo Apollosa, hel-
lenistycznego Żyda aleksandryjskiego, którego Łukasz 
w Dziejach Apostolskich nazywa „mężem uczonym 
i biegłym w Piśmie” (18, 24). Wybitny erudyta i filozof 
zjednał sobie wśród Koryntian wielu zagorzałych zwo-
lenników. Inni znowu bardziej cenili sobie styl i sposób 
nauczania Pawła, inni jeszcze Piotra. Paweł występuje 
przeciw takim podziałom, ukazując, że każdy z głosicieli 
służy Chrystusowi, który wszystkich jednoczy.

Ewangelia (Mt 4, 12–23)
Jezus opuścił Nazaret i przeszedł do odległego o 30 ki-

lometrów Kafarnaum. Mateusz w swojej Ewangelii wspo-
mina, że Chrystus obrał Kafarnaum za „swoje miasto” 
(9, 1). W Kafarnaum Chrystus dokonał aż sześciu cudów. 
Tu powołał Mateusza na apostoła. Ewangelie wymieniają 
Kafarnaum aż 16 razy. W nim Chrystus zdziałał najwięcej 
cudów. Kafarnaum leży na południowo-zachodnim brze-
gu Jeziora Galilejskiego. Ze względu na to, że rezydował 
w Kafarnaum wojskowy garnizon rzymski, miasto to 
miało niemałe znaczenie polityczne. W latach 1905–1925 
Kafarnaum było obiektem prac archeologicznych, dzięki 
którym odkryto słynną synagogę, w której Chrystus Pan 
wygłosił mowę zapowiadającą Eucharystię. Dzisiejsza 
nazwa Tell Chum pochodzi od imienia znanego rabina 
Tenchuma, którego grób tu się znajduje.

Wraz z przyjściem Chrystusa do Kafarnaum zrealizo-
wała się zapowiedź Izajasza z dzisiejszego pierwszego 
czytania – o dniu radości dla mieszkańców Galilei, do 
Ziemi Zabulona i Ziemi Neftalego, synów patriarchy 
Jakuba (Rdz 49, 13). Ziemie te zgodnie z zapowiedzią 
Izajasza „ujrzały światłość wielką”, gdyż przede wszystkim 
na tych terenach nauczał Chrystus. Mateusz zaznacza, że 
Chrystus przyszedł do Kafarnaum, leżącego na pograni-
czu ziemi Zabulona i Neftalego, aby „się spełniło słowo 
proroka”. Mateusz często używa tej formuły. Ponieważ 
adresuje swoją Ewangelię do Żydów, powołuje się na 
starotestamentalne proroctwo o Mesjaszu. Pragnie wy-
kazać, że Jezus z Nazaretu był prawdziwym Mesjaszem 
i nie należy już innego oczekiwać, w Nim bowiem spełniły 
się wszystkie zapowiedzi prorockie.

30.11 – Uroczyste Nieszpory 
rozpoczynające nowy rok liturgiczny

W sobotę 30 listopada 2013 r. o godzinie 17.00 pod 
przewodnictwem J.E. Ks. Bp. Wiesława A. Meringa roz-
poczęły się w bazylice katedralnej nieszpory rozpoczy-
nające Adwent. Na wspólnej modlitwie z Pasterzem 
Diecezji zgromadzili się członkowie Kapituły Katedral-
nej, pracownicy kurii diecezjalnej, profesorowie i mode-
ratorzy Wyższego Seminarium Duchownego oraz liczna 
grupa osób świeckich. Homilię podczas nieszporów 
wygłosił ks. prał. Radosław Nowacki, kustosz bazyliki 
katedralnej.
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13.12 – Msza święta w intencji 
Ojczyzny w 32. rocznicę wprowadzenia 

w Polsce stanu wojennego

O godzinie 18.00 Mszy Świętej w intencji naszej 
Ojczyzny przewodniczył ks. prał. Radosław Nowacki, 
kustosz bazyliki katedralnej. W swojej homilii podkreślił 
rolę wychowania młodzieży oraz znaczenie lekcji historii 
w szkole. Mówił też o tym, że powinniśmy być dumni 
ze swoich korzeni i bronić zawsze i wszędzie tego, co 
polskie i nam drogie. Hasło przyświecające naszym 
przodkom: Bóg, Honor i Ojczyzna, powinno być ważne 
także dla nas.

20 – 22.12 – Rekolekcje  
adwentowe

Rekolekcje adwentowe w parafii katedralnej prowadził 
ks. Łukasz Grabiasz. Na adwentowej drodze prowadziły 
nas słowa Jezusa Chrystusa: „Ja Jestem Drogą, Prawdą 
i Życiem”. W swoich rozważaniach rekolekcjonista mówił  
o roli Chrystusa w naszym codziennym życiu i podkreślał, 
że mamy wybierać Go jako naszego Pana i Zbawiciela. 
Wielu uczestników rekolekcji skorzystało z sakramentu 
pokuty i pojednania.

21.12 – Msza święta z obrzędem 
sakramentu bierzmowania

W sobotę o godzinie 18.00 ks. bp Bronisław Dem-
bowski przewodniczył uroczystej Eucharystii, podczas 
której udzielił sakramentu bierzmowania różnej grupie 
wiekowej.

25.12 – Uroczystość Narodzenia 
Pańskiego

W uroczystość Bożego Narodzenia Mszy Świętej o go-
dzinie 9.30 przewodniczył ks. bp Bronisław Dembowski.
Wokół Chrystusowego ołtarza zgromadzili się kapłani, 
alumni ze swoimi przełożonymi i wierni świeccy. Ho-
milię wygłosił proboszcz parafii katedralnej, ks. prał. 
Radosław Nowacki, który szczególnie podkreślił rolę 
radości, płynącej z betlejemskiego żłóbka. Przypomniał 
też, że święta to nie tylko prezenty, dobrze zastawio-
ny stół, ale przede wszystkim przychodzący Chrystus, 
który pragnie nas zbawić i napełnić swoją miłością, 
radością i wiarą.

12.12 – Msza święta w intencji 
Pasterza Diecezji z okazji urodzin

Z okazji wspomnienia Matki Bożej z Guadalupe 
w czwartek 12 grudnia br. o godzinie 18.00 Mszy św. 
przewodniczył Pasterz Diecezji, który dwa dni wcześniej 
obchodził urodziny.  Wokół dostojnego jubilata zgroma-
dzili się wierni oraz kapłani z biskupiego miasta. Homilię 
wygłosił ks. prał. Krzysztof Konecki, prepozyt Kapituły 
Katedralnej, który przybliżył cudowny wizerunek Matki 
Bożej z Guadalupe. Kaznodzieja podkreślił znaczenie 
Maryi w całej wspólnocie Kościoła oraz w naszym życiu.
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„Zwiastujcie narodom nowinę: oto nasz Bóg i Zbawca przychodzi”

Homilia wygłoszona przez ks. prał. Radosława 
Nowackiego w czasie Mszy Świętej 30 listopada 
2013 r. w bazylice katedralnej podczas uroczystych 
nieszporów rozpoczynających nowy rok liturgiczny.

Ekscelencjo, Czcigodny Pasterzu Ojcze Diecezji,
Księża Biskupi Stanisławie i Bronisławie,
Prześwietna Kapituło Katedralna z Jej Prepozytem na czele,
Magnificencjo Księże Rektorze wraz z moderatorami, 

profesorami, diakonami i alumnami tej zacnej kuźnicy 
powołań kapłańskich,

Bracia w kapłaństwie naszego Pana i Zbawiciela wszyst-
kich godności i urzędów,

Drogie siostry zakonne pracujące na terenie miasta 
biskupiego,

Przedstawiciele wspólnot parafialnych,
Drodzy bracia i siostry.

Jeszcze tak niedawno przeżywaliśmy ogłoszony przez 
Ojca Świętego Benedykta XVI Rok Wiary, wspominając 
pięćdziesiątą rocznicę rozpoczęcia soboru Watykańskie-
go II i dwudziestą rocznicę wydania Katechizmu Kościoła 
katolickiego. Ale jak mówił Ojciec św. Benedykt XVI: 
„Znaki te, nie tylko skłaniają nas do wspomnień, lecz 
także przedstawiają nam perspektywę, aby wyjść poza 
wspomnienie. Zachęcają nas do wejścia w porusze-
nie duchowe, które cechowało Vaticanum II, abyśmy 
je przyjęli za swoje i nieśli je dalej, w jego prawdziwym 
znaczeniu. A to znaczenie nadawała i nadal nadaje wiara 
w Chrystusa, wiara apostołów, ożywiona wewnętrznym 
impulsem, by przekazać Chrystusa każdemu człowiekowi 
i wszystkim ludziom w pielgrzymowaniu Kościoła na 
drogach dziejów”.

W dniu inauguracji Roku Wiary w przesłaniu do wszyst-
kich ludzi dobrej woli Ks. Biskup Ordynariusz powiedział: 
„Ten rok wiary ma być dla nas przylgnięciem do Boga, 
a jeśli On, Jego sprawy, Jego nauka będą nam tak cenne 
i bliskie, nie będziemy się ich krępować, nie będziemy się 
ich wstydzić, nie będziemy przestraszonymi tchórzami 
w spawach swojej wiary”.

Te słowa stały się dla nas bodźcem w działaniu dusz-
pasterskim minionego roku, w którym namacalne znaki 
widoczne były w gestach, którymi chcieliśmy na nowo 
powiedzieć Bogu: „Wierzę w Ciebie Boże żywy...”, przez 
uroczysty śpiew Credo podczas niedzielnej liturgii, od-
mawiane w wielu parafiach naszej diecezji przed nie-
dzielną Eucharystią wspólny pacierz, konferencje, sym-
pozja, akademie, konkursy, nawiedzanie jako pielgrzymi 
szczególnych miejsc, które dla każdego chrześcijanina 
są namacalnym znakiem obecności i działania Boga – 

Ziemia święta, grób świętego Piotra, sanktuaria Europy 
i wiele innych inicjatyw, które przyniósł nam miniony 
rok duszpasterski z hasłem „Być solą ziemi”.

Nikt z nas zapewne wówczas uczestnicząc w uro-
czystych nieszporach na progu Roku Wiary i roku dusz-
pasterskiego nie sądził, że będziemy świadkami tak 
wielu wydarzeń, ale i też prób: abdykacji Benedykta XVI, 
konklawe, inauguracji nowego pontyfikatu papieża 
Franciszka i wielu ataków na Kościół, których liczba 
wcale nie maleje. 

Dzisiejszego wieczoru gromadząc się wokół Ojca Die-
cezji, musimy sobie uświadomić, że pracując na różnych 
odcinkach w winnicy Pańskiej jesteśmy wystawiani wielo-
krotnie na próbę i poddawani różnorakim niebezpieczeń-
stwom. A mimo to Pan nasz kochając nas i obserwując 
kieruje do nas pytanie: „Czy miłujesz mnie?”. Będziemy 
i my w tych dniach wielokrotnie musieli Zbawcy na to 
pytanie odpowiadać. Przez cały ten rok mieliśmy możli-
wość, rozkładając na czynniki pierwsze, zagłębić się w stan 
rozwoju duchowego i tożsamości bycia autentycznym 
chrześcijaninem, my, jako duchowni, osoby konsekrowane, 
wspólnoty i ruchy działające w Kościele i cała wspólnota 
ludu wierzącego w jednego i tego samego Boga w Trójcy 
Świętej jedynego, powiedzieć – „Wierzę”.

Jest to zapewne chwila najbardziej stosowna byśmy 
zerknęli na nasz bilans zamkniętego roku Roku Wiary 
i nie odkładali go na półkę historii, lecz kierując się zale-
ceniami wynikającymi z przeżywania tego roku, podjęli 
wyzwania mające na celu to, aby nasza wiara i miłość 
do Boga nie stały się jak sól, która wietrzeje i traci swój 
smak, gdyż w wówczas będzie ona do niczego i nikomu 
nieprzydatna. 
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To wielokrotnie stawiane nam przez naszego Mistrza 

pytanie: „Czy miłujesz mnie?” nie zawsze otrzymywało 
głośną i zdecydowaną odpowiedź z naszej strony, nas 
wierzących: „Tak, Panie, Ty wiesz, że Cię kocham”.

Słychać było w mediach i prasie, a nawet i niestety 
w naszych prywatnych rozmowach pianie koguta!!! 
Podszepty tego, który próbując zwodzić nas duchownych 
i świeckich, chce uczynić wszystko, aby osłabić Kościół, 
którego częścią jesteśmy. Jeden, święty i apostolski, 
jak wyznajemy w wyznaniu wiary. Wielu naszych braci 
i sióstr dla dobra własnego było gotów nawet zaprze-
dać duszę Diabłu, aby zaistnieć i zapłonąć jak świeca, 
ale o nikłym płomyku. Nasza pycha i samouwielbienie 
nie przyniosło chwały imieniu Bożemu, lecz niestety 
czasami wstyd i hańbę. Ci, którzy próbują być dla nas 
pseudoautorytetami w radio, prasie, telewizji nie słucha-
ją Słowa Pana. My, słuchając ich słów, a nie weryfikując 
ich z nauką Pana jesteśmy jak baranki prowadzone na 
rzeź, nic niewidzące i niesłyszące – zagłuszeni i oślepieni, 
kierujący się ku zatraceniu. 

Każdego dnia robiąc rachunek sumienia, chcąc mimo 
naszych wad na nowo odkryć miłość kochającego Pana, 
musimy konkretnie i jasno odpowiedzieć na pytanie 
Pana: „Czy miłujesz mnie?”. 

Cóż mam powiedzieć? Nie odpowiadamy na to py-
tanie często zdecydowanie i wyraziście, lecz niestety 
coraz częściej wymijająco, powierzchownie, nie będąc 
zimnym albo gorącym w tych relacjach, lecz letnim, 
a więc nijakim.

Ale Pan dziś pyta nas raz jeszcze. „Czy miłujesz mnie? 
Czy kochasz mnie i mój Kościół?. Czy jesteś za niego od-
powiedzialny, będąc jego częścią? Czy czynisz wszystko, 
aby go uzdrowić, wzmocnić, w nim i dla niego żyć, aby 
we wspólnocie i wspólnotom, przez życie pielgrzymować 
tak, by osiągnąć zbawienie?”.

Jeśli tak, to weź swój krzyż na każdy dzień i chodź 
ze mną zbawiać świat w ten trudny już wiek. Wiek, 
w którym niszczy się godność osoby ludzkiej, autorytety 
moralne, podważa się wartość podstawowej komórki 
wychowawczej, jaką jest rodzina, w którym niszczy się 
to co najświętsze pod pretekstem sztuki współczesnej, 
gdzie wpaja się ideologię, która nie ma nic wspólnego 
z wartościami chrześcijańskim.

Jak dziś zdać egzamin z zadania i wezwania, do które-
go Bóg we współczesnym świecie powołuje nas? Może 
i wystawiając nas na próbę i weryfikując, czy jesteśmy 
wierni przyrzeczeniom, które Jemu złożyliśmy.

Na progu nowego roku duszpasterskiego otrzyma-
liśmy od Ojca Świętego Franciszka adhortację – kon-
spekt, według którego mamy z podniesioną głową iść 
i otwierać na oścież drzwi Chrystusowi wszędzie tam, 
gdzie jesteśmy w rodzinach, szkołach, miejscach pracy, 
klasztorach seminariach, szpitalach, domach opieki. Ale 
aby to czynić, sami musimy stawać się błogosławionymi 
czystego serca, przepełnionymi miłością i miłosierdziem. 
To dlatego dziś tu, w szkole Pana, kontemplujmy to, co 
do nas mówi Bóg. Zorganizujmy w naszych wspólnotach 
częstą adorację Najświętszego Sakramentu, zachęcajmy 
do częstej spowiedzi i Komunii Świętej, uczmy podstaw 
wiary, bo o nich wielu już zapomniało, przyzywajmy Du-
cha Świętego, by dał nam siłę w odpieraniu tych ataków, 
które próbują osłabić nas w walce ze złem. Uczmy się 
jedni od drugich brzemiona nosić, aby pomagać sobie 
nawzajem w budowaniu wspólnoty dążącej do tego 
samego celu . 

W tym roku duszpasterskim przeżywać będziemy 
kanonizację bł. Jana Pawła II. Sięgnijmy do homilii, nauk, 
wskazań i przestróg, by podejmując budowę naszego 
domu, rozpocząć od zaufania i zawierzenia się Bogu. 
Niech w tym budowaniu domu wielkiej rodziny chrześci-
jańskiej nie będzie nam w stanie nikt przeszkodzić – tak 
nam dopomóż Bóg. 

Hasłem roku duszpasterskiego są słowa „Wierzę 
w Syna Bożego”. Wyciągając wnioski z naszych upad-
ków mówmy za dzisiejszym psalmistą: „Głośno wołam 
do Pana, głośno Pana Błagam. Żal przed Nim wylewam... 
bo jestem człowiek słaby”, aby dał nam w walce ze złem 
odwagę do mężnego wyznawania wiary, jasność w moż-
liwość odróżnienia dobra od zła. 

Spójrzmy na wieńce adwentowe, których zapalane 
stopniowo świece od dziś zaczynają nam odliczać czas 
do tego wielkiego zbawczego wydarzenia, jakie zapo-
wiedział Bóg przed wiekami, że Słowo stało się ciałem. 
Uczyńmy wszystko, aby Jezus Chrystus, nasz Zbawiciel 
i Odkupiciel, kiedy przyjdzie, zastał nas stojących u drzwi 
otwartych na oścież, witających Go i mówiących do Nie-
go: „Panie ty wiesz, Ty wszystko wiesz, Ty wiesz, że Cię 
kocham i dla Ciebie zrobię wszystko, aby chwała Twoja 
trwała na wieki”. 

Amen.
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kalendarium
najBliżsZycH urocZystości

i WydarZeŃ ParaFialnycH

stycZeŃ

† Alina Kamińska
† Marianna Wolf
† Kazimierz Jan Wesołowski
†  Mirosław Sylwester  

Bogdalski
† Jadwiga Gadomska

Zmarli:

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

duszpasterze Parafii katedralnej we Włocławku

• Alan Kaczmarkowski
• Alicja Wrzesińska
• Gabriela Jędrzejewska

• Zuzanna Maja Szturc
• Franciszek Wiankowski

• Eryk Ryczkowski
• Jessica Muzyczuk
• Marcel Piotr Różagorski
• Maja Pakulska
• Alan Sułkowski
• Filip Bartłomiej Zasadziński
• Ksawery Chojecki
• Maja Szmajda
• Filip Kacper Wrzesiński
• Julia Aleksandra Ligorowska
• Filip Betka
• Laura Betka
• Jan Wróblewski
• Kornelia Oktawia Lebiedzińska
• Michalina Borowiecka
• Kacper Patryk Jaśkiewicz
• Norbert Nawrot
• Alicja Zaręba
• Oliwer Szymon Wegner
• Szymon Sobotowski

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

ochrzczeni:

nowożeńcy:
•  Stanisław Kuliński/

Danuta Woźniakowska
•  Piotr Wróblewski/ 

Adriana Betka
•  Szymon Wegner/ 

Anna Pałucka
•  Sebastian Borowiecki/ Agnieszka Kałużna

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

1 – Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki; 
początek roku kalendarzowego

6 – Uroczystość Objawienia Pańskiego; 
Orszak Trzech Króli, Msza Święta pod 
przewodnictwem Pasterza Diecezji 
o godz. 12.30; czternasta rocznica 
święceń biskupich Księdza Biskupa 
Stanisława Gębickiego; koncert kolęd 
w wykonaniu Orkiestry Reprezentacyjnej 
Wojska Polskiego 

Zapraszamy na nową stronę 
internetową parafii katedralnej

http://www.katedrawloclawek.pl/
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Zapraszamy

W Uroczystość Objawienia Pańskiego (6 stycznia) 
we  Włocławku odbędzie się Orszak Trzech Króli, 
nad którym patronat objął J.E. Ks. Bp Wiesław Me-
ring. 
Orszak wyruszy o godzinie 11.00 spod miejskiego 
ratusza na Zielonym Rynku. 
Celem naszego podążania za gwiazdą betlejemską 
jest bazylika katedralna, gdzie o godzinie 12.30 bę-
dzie sprawowana Msza Święta. 
Orszak przejdzie ulicami: Zielony Rynek, Bojańczy-
ka, Warszawska, plac Wolności, Brzeska, do bazyliki 
katedralnej. 
Serdecznie zapraszamy wszystkich do  wzięcia 
udziału w podążaniu za gwiazda, która prowadzi 
nas do Jezusa. Jest to wspaniały czas na wspólne 
spędzenie czasu w  atmosferze świąt Bożego Na-
rodzenia, promowania naszych polskich tradycji 
i  zwyczajów. Jest to  również okazja do  tego, aby 
okazać naszą wiarę. 

Scena 1.
Zawiązanie wspólnoty, przedstawienie postaci 
bł. bp. Michała Kozala, wymarsz

Scena 2.
Bł. Jan Paweł II zachęca do pójścia za gwiazdą 
betlejemską

Scena 3.
Wraz ze św. Franciszkiem oddajemy pokłon 
Dzieciątku Jezus w stajence

Scena 4.
Przybycie do bazyliki katedralnej

02.01.2014 czwartek – od 15.30
 Brzeska, Zapiecek, Orla, 
 Wojska Polskiego 35
03.01.2014 piątek – od 15.30
 Łęgska, Rzeczna
04.01.2014 sobota – od 9.30
 3 Maja
07.01.2014 wtorek – od 15.30
 Wieniecka 12, Zdrojowa
08.01.2014 środa – od 15.30
 Toruńska 53,53a
09.01.2014 czwartek – od 15.30
 Toruńska 63
10.01.2014 piątek – od 15.30
 Wojska Polskiego
11.01.2014 sobota – od 9.30
 Piekarska, Królewiecka
13.01.2014 poniedziałek – od 15.30
 Toruńska 49
14.01.2014 wtorek – od 15.30
 Toruńska 49a
15.01.2014 środa – od 15.30
 Wyszyńskiego
16.01.2014 czwartek – od 15.30
 Biskupia, Łazienna, Lunewil
17.01.2014 piątek – 15.30
 Wojska Polskiego 18c 
 (osiedle przy parku)
18.01.2014 sobota – od 9.30
 Żabia
20.01.2014 poniedziałek – od 15.30
 Toruńska 57
21.01.2014 wtorek – od 15.30
 Toruńska 51
22.01.2014 środa – od 15.30
 Toruńska 51a
23.01.2014 czwartek – od 15.30
 Toruńska 59
24.01.2014 piątek – od 15.30
 Toruńska 55
25.01.2014 sobota – od 9.30
 Szpitalna, Lunevil (stare), Okrzei
27.01.2014 poniedziałek – od 15.30
 Toruńska 61
28.01.2014 wtorek – 15.30
 Toruńska 53b, 53c
29.01.2014 środa – od 15.30
 Toruńska 47
30.01.2014 czwartek – od 15.30
 Solna
31.01.2014 piątek – od 15.30
 Hutnicza 3
01.02.2014 sobota – 9.30
 Kolęda uzupełniająca
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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


