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Z NAUCZANIA KOŚCIOŁA

ORĘDZIE
PAPIEŻA FRANCISZKA 

na Wielki Post 2014 r.

„Stał się ubogim, 
aby wzbogacić nas swoim ubóstwem”.

(por. 2 Kor 8, 9)

Drodzy Bracia i Siostry!
W czasie Wielkiego Postu chcę podzielić się z wami 

kilkoma refleksjami, które mogą wam być pomocne 
na drodze nawrócenia osobistego i wspólnotowego. 
Punktem wyjścia niech będą słowa św. Pawła: „Znacie 
przecież łaskę Pana naszego Jezusa Chrystusa, który 
będąc bogatym, dla was stał się ubogim, aby was 
ubóstwem swoim ubogacić” (2 Kor 8, 9). �postoł zwra�Kor 8, 9). �postoł zwra�
ca się do chrześcijan Koryntu, zachęca ich, aby szczodrze 
dopomogli wiernym w Jerozolimie, którzy są w potrzebie. 
Co mówią nam, współczesnym chrześcijanom, te słowa 
św. Pawła? Co znaczy dla nas dzisiaj wezwanie do ubó�
stwa, do życia ubogiego w rozumieniu ewangelicznym?

1. Łaska Chrystusa
Słowa te mówią nam przede wszystkim, jaki jest styl 

Bożego działania. Bóg nie objawia się pod postaciami 
światowej potęgi i bogactwa, ale słabości i ubóstwa: 
„będąc bogatym, dla was stał się ubogim...”. Chrystus, 

odwieczny Syn Boży, mocą i chwałą równy Ojcu, stał 
się ubogi; wszedł między nas, stał się bliski każdemu 
z nas; obnażył się, „ogołocił, aby stać się we wszystkim 
podobny do nas” (por. Flp 2, 7; Hbr 4, 15). Wcielenie 
Boże to wielka tajemnica! �le źródłem tego wszystkiego 
jest Boża miłość, miłość, która jest łaską, ofiarnością, 
pragnieniem bliskości, i która nie waha się poświęcić 
i złożyć w darze samej siebie dla dobra umiłowanych 
stworzeń. Kochać znaczy dzielić we wszystkim los istoty 
kochanej. Miłość czyni podobnym, ustanawia równość, 
obala mury i usuwa dystans. To właśnie Bóg uczynił dla 
nas. Jezus przecież „ludzkimi rękami wykonywał pracę, 
ludzkim umysłem myślał, ludzką wolą działał, ludzkim 
sercem kochał. Zrodzony z Maryi Dziewicy stał się praw�
dziwie jednym z nas, podobny do nas we wszystkim 
z wyjątkiem grzechu” (Gaudium et spes, n. 22). Jezus 
stał się ubogi nie dla ubóstwa samego w sobie, ale – 
jak pisze św. Paweł – po to, „aby was ubóstwem swoim 
ubogacić”. To nie jest gra słów czy tylko efektowna 
figura retoryczna! Przeciwnie, to synteza Bożej logiki, 
logiki miłości, logiki Wcielenia i Krzyża. Bóg nie chciał, 
by zbawienie spadło na nas z wysoka, niczym jałmużna 
udzielona przez litościwego filantropa, który dzieli się 
czymś, co mu zbywa. Nie taka jest miłość Chrystusa! 
Kiedy Jezus zanurza się w wodach Jordanu i przyjmuje 
chrzest z rąk Jana Chrzciciela, nie dlatego to czyni, że 
potrzebuje pokuty czy nawrócenia; czyni to, aby stanąć 
pośród ludzi potrzebujących przebaczenia, pośród nas 
grzeszników, i wziąć na swoje barki brzemię naszych 
grzechów. Taką wybrał drogę, aby nas pocieszyć, zba�
wić, uwolnić od naszej nędzy. Zastanawiają nas słowa 
�postoła, że zostaliśmy wyzwoleni nie przez bogactwo 
Chrystusa, ale przez Jego ubóstwo. � przecież św. Paweł 
dobrze zna „niezgłębione bogactwo Chrystusa” (Ef 3, 8), 
„dziedzica wszystkich rzeczy” (por. Hbr 1, 2).

Czym zatem jest ubóstwo, którym Jezus nas wyzwa�
la i ubogaca? Jest nim właśnie sposób, w jaki Jezus 
nas kocha, w jaki staje się naszym bliźnim, niczym 
Dobry Samarytanin, który pochyla się nad półżywym 
człowiekiem, porzuconym na skraju drogi (por. Łk 10, 
25n). Tym, co daje nam prawdziwą wolność, prawdzi�
we zbawienie i prawdziwe szczęście, jest Jego miłość 
współczująca, tkliwa i współuczestnicząca. Chrystus 
ubogaca nas swoim ubóstwem przez to, że staje się 
ciałem, bierze na siebie nasze słabości, nasze grzechy, 
udzielając nam nieskończonego miłosierdzia Bożego. 
Ubóstwo Chrystusa jest Jego największym bogactwem: 
Jezus jest bogaty swoim bezgranicznym zaufaniem do 
Boga Ojca, swoim bezustannym zawierzeniem Ojcu, bo 
zawsze szuka tylko Jego woli i Jego chwały. Jest bogaty 
niczym dziecko, które czuje się kochane, samo kocha 
swoich rodziców i ani na chwilę nie wątpi w ich miłość 
i czułość. Bogactwo Jezusa polega na tym, że jest Synem. 
Jedyna w swoim rodzaju więź z Ojcem to najwyższy 
przywilej tego ubogiego Mesjasza. Jezus wzywa nas, 
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byśmy wzięli na siebie Jego „słodkie jarzmo”, to znaczy 
byśmy wzbogacili się Jego „bogatym ubóstwem” albo 
„ubogim bogactwem”, byśmy wraz z Nim mieli udział 
w Jego Duchu synowskim i braterskim, stali się synami 
w Synu, braćmi w pierworodnym Bracie (por. Rz 8, 29). 
Znane jest powiedzenie, że jedyny prawdziwy smutek 
to nie być świętym (L. Bloy); moglibyśmy też powiedzieć, 
że istnieje jedna tylko prawdziwa nędza: nie żyć jak 
synowie Boga i bracia Chrystusa.

2. Nasze świadectwo
Moglibyśmy pomyśleć, że taka „droga” ubóstwa była 

odpowiednia dla Jezusa, my natomiast, którzy przycho�
dzimy po Nim, możemy zbawić świat odpowiednimi 
środkami ludzkimi. Tak nie jest. W każdym czasie i miejscu 
Bóg nadal zbawia ludzi i świat poprzez ubóstwo Chry�
stusa, bo On staje się ubogi w sakramentach, w Słowie 
i w swoim Kościele, który jest ludem ubogich. Bogactwo 
Boga nie może się udzielać poprzez nasze bogactwo, ale 
zawsze i wyłącznie poprzez nasze ubóstwo, osobiste 
i wspólnotowe, czerpiące moc z Ducha Chrystusa. Na 
wzór naszego Nauczyciela jesteśmy jako chrześcijanie 
powołani do tego, aby dostrzegać różne rodzaje nę�
dzy trapiącej naszych braci, dotykać ich dłonią, brać je 
na swoje barki i starać się je łagodzić przez konkretne 
działania. Nędza to nie to samo co ubóstwo; nędza to 
ubóstwo bez wiary w przyszłość, bez solidarności, bez 
nadziei. Możemy wyróżnić trzy typy nędzy. Są to: nędza 
materialna, nędza moralna i nędza duchowa. Nędza 
materialna to ta, którą potocznie nazywa się biedą, 
i która dotyka osoby żyjące w warunkach niegodnych 
ludzkich istot, pozbawione podstawowych praw i dóbr 
pierwszej potrzeby, takich jak żywność, woda, higiena, 
praca, szanse na rozwój i postęp kulturowy. W obliczu 
takiej nędzy Kościół spieszy ze swoją posługą, ze swoją 
diakonią, by zaspokajać potrzeby i leczyć rany oszpeca�
jące oblicze ludzkości. W ubogich i w ostatnich widzimy 
bowiem oblicze Chrystusa; miłując ubogich i pomagając 
im, miłujemy Chrystusa i Jemu służymy. Nasze działanie 
zmierza także do tego, aby na świecie przestano deptać 
ludzką godność, by zaniechano dyskryminacji i nad�
użyć, które w wielu przypadkach leżą u źródeł nędzy. 
Kiedy władza, luksus i pieniądz urastają do rangi idoli, 
stawia się je ponad nakazem sprawiedliwego podziału 
zasobów. Trzeba zatem, aby ludzkie sumienia nawróciły 
się na drogę sprawiedliwości, równości, powściągliwości 
i dzielenia się dobrami.

Nie mniej niepokojąca jest nędza moralna, która czyni 
człowieka niewolnikiem nałogu i grzechu. Ileż rodzin żyje 
w udręce, bo niektórzy ich członkowie – często młodzi 
– popadli w niewolę alkoholu, narkotyków, hazardu czy 
pornografii! Iluż ludzi zagubiło sens życia, pozbawionych 
zostało perspektyw na przyszłość, utraciło nadzieję! 
I iluż ludzi zostało wepchniętych w taką nędzę przez 
niesprawiedliwość społeczną, przez brak pracy, odbiera�

jący godność, jaką cieszy się żywiciel rodziny, przez brak 
równości w zakresie prawa do wykształcenia i do ochrony 
zdrowia. Takie przypadki nędzy moralnej można słusznie 
nazwać zaczątkiem samobójstwa. Ta postać nędzy, pro�
wadząca także do ruiny ekonomicznej, wiąże się zawsze 
z nędzą duchową, która nas dotyka, gdy oddalamy się 
od Boga i odrzucamy Jego miłość. Jeśli sądzimy, że nie 
potrzebujemy Boga, który w Chrystusie wyciąga do nas 
rękę, bo wydaje się nam, że jesteśmy samowystarczal�
ni, wchodzimy na drogę wiodącą do klęski. Tylko Bóg 
prawdziwie zbawia i wyzwala. Ewangelia to prawdziwe 
lekarstwo na nędzę duchową: zadaniem chrześcijanina 
jest głosić we wszystkich środowiskach wyzwalające 
orędzie o tym, że popełnione zło może zostać wybaczone, 
że Bóg jest większy od naszego grzechu i kocha nas za 
darmo i zawsze, że zostaliśmy stworzeni dla komunii i dla 
życia wiecznego. Bóg wzywa nas, byśmy byli radosnymi 
głosicielami tej nowiny o miłosierdziu i nadziei! Dobrze 
jest zaznać radości, jaką daje głoszenie tej dobrej nowiny, 
dzielenie się skarbem, który został nam powierzony, aby 
pocieszać strapione serca i dać nadzieję wielu braciom 
i siostrom pogrążonym w mroku. Trzeba iść śladem Je�
zusa, który wychodził naprzeciw ubogim i grzesznikom 
niczym pasterz szukający zaginionej owcy, wychodził do 
nich przepełniony miłością. Zjednoczeni z Nim, możemy 
odważnie otwierać nowe drogi ewangelizacji i poprawy 
ludzkiej kondycji.

Drodzy Bracia i Siostry, niech w tym czasie Wielkie�
go Postu cały Kościół będzie gotów nieść wszystkim, 
którzy żyją w nędzy materialnej, moralnej i duchowej, 
gorliwe świadectwo o orędziu Ewangelii, którego istotą 
jest miłość Ojca miłosiernego, gotowego przygarnąć 
w Chrystusie każdego człowieka. Będziemy do tego 
zdolni w takiej mierze, w jakiej upodobnimy się do 
Chrystusa, który stał się ubogi i ubogacił nas swoim 
ubóstwem. Wielki Post to czas ogołocenia: dobrze nam 
zrobi, jeśli się zastanowimy, czego możemy się pozba�
wić, aby pomóc innym i wzbogacić ich naszym ubó�
stwem. Nie zapominajmy, że prawdziwe ubóstwo boli: 
ogołocenie byłoby bezwartościowe, gdyby nie miało 
wymiaru pokutnego. Budzi moją nieufność jałmużna, 
która nie boli. Duch Święty, dzięki któremu jesteśmy 
„jakby ubodzy, a jednak wzbogacający wielu, jako ci, 
którzy nic nie mają, a posiadają wszystko” (2 Kor 6, 10), 
niech utwierdza nas w tych postanowieniach, niech 
umacnia w nas wrażliwość na ludzką nędzę i poczucie 
odpowiedzialności, abyśmy stawali się miłosierni i speł�
niali czyny miłosierdzia. W tej intencji będę się modlił, 
aby każdy wierzący i każda społeczność kościelna mogli 
owocnie przeżyć czas Wielkiego Postu, proszę was też 
o modlitwę za mnie. Niech Chrystus wam błogosławi, 
a Matka Boża ma was w swojej opiece.

Watykan, 26 grudnia 2013 r., w święto św. Szczepana, dia�
kona i pierwszego męczennika
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7 lutego po zakończeniu audiencji u Ojca Świętego 
Biskup Włocławski Wiesław Mering podzielił się pierw-
szymi przemyśleniami związanymi z papieskim przesła-
niem skierowanym do biskupów polskich odbywających 
wizytę ad limina Apostolorum, zawierającym zadania 
dla Kościoła w Polsce.

Od początku wizyty oczekiwaliśmy ojcowskiego po�
uczenia, ojcowskiej wizji, ojcowskich wskazówek ze 
strony Ojca Świętego Franciszka. O ile pierwsza część 
wizyty, czyli nasze indywidualne spotkania, albo spo�
tkania w małych grupach raczej ujawniała braterstwo, 
o tyle dzisiejsze spotkanie z Ojcem Świętym dało nam 
bardzo konkretne wskazówki. Na pierwsze miejsce papież 
Franciszek wyniósł sprawy związane z rodziną, która pie�
lęgnuje chrześcijańskie wartości i wzajemnie się wspiera, 
jest zasadniczą i niezastąpioną komórką społeczeństwa. 
Zdrowie moralne rodziny przesądza o moralnym zdro�
wiu całej społeczności ludzkiej. Ojciec Święty mówił 
również o katechezie i życiu sakramentalnym, jak też 
o przygotowaniu do małżeństwa, które dzisiaj, wskutek 
emigracji wielu młodych Polaków, przynosi problemy, 
których dawniej nie znaliśmy. Dlatego dzisiaj trzeba te 
sprawy przemyśleć na nowo, żeby umieć ogarnąć owym 
przygotowaniem również tych, którzy opuścili Polskę 
z przyczyn ekonomicznych. Nie zabrakło papieskich wska�
zówek dotyczących powołań kapłańskich i zakonnych. 
Istnieje bardzo silny, niepowtarzalny związek między 
troską o rodzinę a troską o powołania. Dobra, zdrowa 
rodzina daje Kościołowi zdrowe, pewne powołania. Oj�
ciec Święty Franciszek zachęcał do modlitwy w intencji 

powołań. Dziękujmy Bogu, że trwa ona w naszej diecezji 
od kilku lat; we wszystkie miesiące maryjne, czyli w maju, 
październiku – o tej sprawie mówimy i tę sprawę pole�
camy Bożej Opatrzności. Ufam, że w związku z naszą 
gorliwą modlitwą nie zabraknie powołań w Kościele 
włocławskim. 

Byliśmy pełni podziwu dla niespożytej energii, spon�
taniczności i pracowitości Ojca Świętego. Np. w piątek 
7 lutego nie miał chwili wolnej od rana aż do spotkania 
z nami. Widać było, że jest już nieco zmęczony, ale nie 
oszczędzał się. Z każdym z nas żegnał się tak, jak ojciec 
żegna się z synem. Czyli chciał odesłać swoich współpra�
cowników, którym dziękował za pracę, z nowym zaufa�
niem z jego strony, z przyjęciem zapewnień dotyczących 
naszej wierności Kościołowi i następcy św. Piotra. Zapew�
nienia te wyraził przemawiający w imieniu polskiego 
Episkopatu jego przewodniczący, arcybiskup metropolita 
przemyski Józef Michalik.

oprac. Barbara Sawic
fot. ks. �. Niemira

Po bratersku i po ojcowsku
Bp Wiesław Mering o spotkaniu

z papieżem Franciszkiem
ad liminia Apostolorum, 2014

BISKUP WŁOCŁAWSKI

W dniach 1–8 lutego br. księża biskupi z Włocławka odbyli 
wizytę ad limina �postolorum. Jest to wizyta, którą biskupi 
każdej diecezji co pięć lat składają papieżowi, żeby przedsta�
wić stan swojej diecezji. Pielgrzymują do grobów �postołów 
Piotra i Pawła oraz pogłębiają więź z papieżem. Nawiedzają 
rzymskie bazyliki większe, spotykają się z papieżem i odwiedzają 
poszczególne urzędy Kurii Rzymskiej.
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Środa Popielcowa rozpoczyna okres Wielkiego Postu, 
czterdziestodniowego przygotowania do największej 
chrześcijańskiej uroczystości – świąt Zmartwychwstania 
Pańskiego. Wielki Post trwa do Mszy Wieczerzy Pańskiej 
sprawowanej w Wielki Czwartek. 

Już w II w., dla lepszego przygotowania do przeży�
cia Świąt Paschalnych, dodano dwa dni postu przed 
tym świętem. Wspominał o tym Tertulian (zm. ok. 240). 
Św. Ireneusz (zm. ok. 202) pisał, że za jego czasów zwyczaj 
ten istniał również w Galii: ku czci 40�dniowego postu 
Pana Jezusa był nakazany post 40�godzinny (obowią�
zywał w Wielki Piątek i Wielką Sobotę). W wieku III po�
szczono już cały tydzień. Wreszcie na początku wieku IV 
wprowadzono post 40�dniowy na pamiątkę postu Jezusa 
Chrystusa. Po raz pierwszy wspomina o tym św. �tanazy 
z �leksandrii w liście pasterskim z okazji Wielkanocy 
z 334 r. Chodziło o to, aby jak najlepiej przygotować 
wiernych do świąt wielkanocnych.

Według świadectwa Egerii (w. IV) post 40�dniowy był 
powszechnie znany. Potwierdza to także św. Cyryl Jero�
zolimski, kiedy pisze w swoich katechezach o 40 dniach 
pokuty. Na Wschodzie jednak Wielki Post obchodzono 
przez 8 tygodni, a to dlatego, że soboty i niedziele były 
wolne od postu. Chodziło więc o uzupełnienie pełnych 
40 dni postu. W wieku VI w Rzymie post rozpoczynał się 

6 tygodni przed Wielkanocą. Jednak po odliczeniu nie�
dzieli, w które nigdy nie poszczono, post trwał właściwie 
tylko 36 dni. Dlatego w wieku VII dodano brakujące dni 
i wyznaczono jako początek Wielkiego Postu Środę Popiel�
cową. Ostatecznie środa jako początek Wielkiego Postu 
weszła na stałe do tradycji rzymskiego kościoła w 1570 r. 

Od św. Grzegorza I Wielkiego (zm. 604) datuje się po�
wstanie «przedpościa». Na trzy tygodnie przed Wielkim 
Postem Kościół wprowadzał fioletową, pokutną barwę 
szat liturgicznych, z modlitw i śpiewów usuwano radosne 
�lleluja, do roku zaś 1248 w tym czasie obowiązywał 
również post, chociaż w formie złagodzonej.

We wspomnianym 1248 r. Innocenty IV skrócił Wielki 
Post, wyznaczając go od Środy Popielcowej. Przedpoście 
było więc rodzajem przedsionka, wprowadzającego w na�
strój Wielkiego Postu. Reforma liturgiczna ostatnich lat 
Przedpoście zniosła. W Polsce Wielki Post zachowywano 
wraz z Przedpościem (łącznie 70 dni) w niektórych stro�
nach w wieku XVIII, a nawet XIX. W niedzielę post nie 
obowiązywał i dotąd nie obowiązuje – każda niedziela 
bowiem ma charakter uroczystości.

Zwyczaj posypywania głów popiołem na znak żałoby 
i pokuty, celebrowany w Środę Popielcową,  znany jest 
w wielu kulturach i tradycjach, m.in. w starożytnym 
Egipcie, u �rabów i w Grecji. W liturgii pojawił się on 
w VIII w. Pierwsze świadectwa o święceniu popiołu po�
chodzą z X w. W 1091 r. Urban II wprowadził ten zwyczaj 
w całym Kościele. W tym też czasie ustalono, że popiół 
do posypywania głów wiernych ma pochodzić z palm 
poświęconych w Niedzielę Palmową poprzedniego roku.

W Środę Popielcową  obowiązuje wstrzemięźli�  obowiązuje wstrzemięźli�obowiązuje wstrzemięźli�
wość od pokarmów mięsnych i post ścisły. Prawem 
o  wstrzemięźliwości są związani wszyscy powyżej 
14. roku życia, a prawem o poście – osoby pełnoletnie 
do rozpoczęcia 60. roku życia. 

W Wielkim Poście odbywały się nauki, które kandy�
datom do przyjęcia chrztu dawał miejscowy biskup. 
On przeprowadzał końcowy egzamin i udzielał tego 
sakramentu w noc wielkanocną wobec całej wspólnoty 
kościelnej. Do dziś zaleca się, by chrzest osób dorosłych 
odbywał się w Wigilię Paschalną.

W Wielkim Poście w liturgii dominuje kolor fioletowy. 
Z obrzędów Mszy św. znika hymn „Chwała na wysokości 
Bogu” oraz radosna aklamacja „�lleluja” (zastępuje ją 
«Chwała Tobie, Królu wieków» albo «Chwała Tobie, Sło�
wo Boże»). Nie ozdabia się ołtarza kwiatami, zaś gra na 
instrumentach muzycznych dozwolona jest tylko w celu 
podtrzymania śpiewu. Wyjątkiem jest IV Niedziela Wiel�
kiego Postu, zwana Niedzielą Laetare (łac. „wesel się”). 

W okresie Wielkiego Postu nie powinno urządzać za�
baw. W parafiach i innych wspólnotach organizuje się 
kilkudniowe rekolekcje. 

W Wielki Post, który jest czasem pokuty i nawrócenia, 
Kościół, przypominając słowa Jezusa, proponuje trzy 
drogi przybliżania się do Boga: post, jałmużnę i modlitwę.

Wielki Post

KOŚCIÓŁ I ŚWIAT
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Podczas kilku tygodni Wielkiego Postu, corocznie 
mamy okazję zastanowić się, jaka jest nasza wiara, kim 
jesteśmy i dokąd zmierzamy. Czy podejmujemy starania 
o znalezienie się w królestwie niebieskim, czy też docze�
sność jest dla nas najważniejsza? 

Czas od Środy Popielcowej do poranka wielkanoc�
nego jest specyficzny w swojej symbolice, nastroju 
emocjonalnym i klimacie ducha. W dzisiejszym sko�
mercjonalizowanym świecie nieustannie toczy się bój 
o sprowadzenie tych świąt do wydarzenia o charakterze 
kampanii handlowej, podobnej do tej, jaką uprawia się 
na długo przed świętami Bożego Narodzenia. Jest jednak 
pewien kłopot, bo trudno jest rozweselać 
kupujących pieśniami wielkopostnymi 
czy oferować gadżety w formie 
korony cierniowej lub gwoździ. 
Tematyka Wielkiego Postu 
okazuje się tak kłopotli�
wa, że trzeba święta 
wielkanocne zamienić 
w święto wiosny, ja�
jeczka czy zajączka 
(a nawet małego 
kotka w trawie, bo 
i taką symbolikę na 
kartkach świątecz�
nych widziałem). No 
i koniecznie trzeba je�
chać na zaległe narty, 
bo to już ostatni śnieg 
w �lpach.

 Marketingowe spłyca�
nie problematyki, zawartej 
w misterium tego okresu, jest 
zjawiskiem niebezpiecznym. Dzia�
łają tu sprawdzone systemy socjotech�
niki i ogromne doświadczenie sterowania 
ideologicznego. Niekiedy, aby nie być postrzeganym 
jako „moher” albo „ciemnogród” w imię nowoczesności 
i postępu ulegamy temu permanentnemu okrawaniu 
nas z Boga. Gubimy się w sprytnie wymieszanej sym�
bolice: religijnej, ludowej i reklamowo�bilbordowej. To 
utrudnia nam zagłębienie się w tajemnicę męki, śmierci 
i zmartwychwstania naszego Zbawiciela. 

Warto zatem przeżyć Wielki Post i święta Zmartwych�
wstania ze zrozumieniem i zamyśleniem w wierze. 

Człowiek potrzebuje narzędzi i pomocy w drodze do 
zbawienia. Przez cały Wielki Post w liturgii dominuje 
krzyż. Żaden symbol w dziejach ludzkości nie zawarł 
w sobie tylu znaczeń i mocy, od upokorzenia, przez 
cierpienie, mękę, śmierć do zwycięstwa. Jaką pustkę 

ekspresyjną odczuwamy w Wielki Piątek, gdy nie jest 
sprawowana Najświętsza Ofiara!

Wielki Post, przeżywany tak jak naucza Kościół, nie 
może się podobać niektórym specjalistom wolnoryn�
kowym, gdzie trwa ciągła walka o człowieka�biorcę, 
konsumenta. Najlepiej wprowadzić zamęt w informacji; 
niech świętuje zajączka lub kotka w trawie, będąc na 
stoku, a nie na rezurekcji; niech nawet idzie raz w roku 
do kościoła z „koszyczkiem”, a do niego włoży baton 
z reklamy, plastikowe miniaturki postaci z bajek i chipsy; 
niech Najświętszy Sakrament nazywa opłatkiem, a krzyż 
muzealnym zabytkiem. 

Zgoda katolika na postawę tak zwaną 
nowoczesną i postępową daje szyb�

kie efekty – mamy pokazy negliżu 
w kościele, profanację krzyża 

na ekspozycji w galerii, nie 
mówiąc o zachowaniach 

antyreligijnych i anty�
kulturowych ponoć 
ludzi kultury. �le, ale, 
sami nazwaliśmy 
świątynię obiektem 
użyteczności pu�
blicznej, więc o co 
chodzi? Krzyż sami 
oddaliśmy jako cen�
ny zabytek muzealny, 

bardzo stary i specja�
listycznie zakonser�

wowany, a teraz razem 
z talerzem z XIX wieku 

i pierwszym wydaniem Ka�
pitału Marksa spokojnie leży 

na półce muzealnego magazynu. 
Zatem o co chodzi? Na publiczne wy�

powiedzi czy twórczość poetycką o cechach 
obrazoburczych nawet już nie reagujemy, chętnie zasła�
niamy się tolerancją, więc o co chodzi? Nic się nie stało 
słyszymy tu i tam, takie czasy, trzeba być nowoczesnym 
Europejczykiem – tak dzisiaj jest na całym świecie. 

To jaka w końcu jest nasza wiara? W co wierzymy? Cze�
mu podajemy w ankietach – wierzący? Jeśli Wielki Post nie 
pogłębia mojej wiary, to jestem tylko kibicem, poddałem 
się obróbce socjotechnicznej. Jeśli moje uczestnictwo 
w przeżywaniu Wielkiego Postu będzie tylko uczestnic�
twem dla statystyki lub wizerunku czy funkcji; jeśli oddzie�
lę to, co zwykliśmy nazywać sacrum od codziennego życia, 
to nie pozostaje nic innego jak zapytać, czy rzeczywiście 
jestem człowiekiem wierzącym i w co wierzę!

Włodzimierz Kaniewski

Wielki Post i symbole – refleksja
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Już w pierwszych wiekach chrześcijanie w grupach lub 
indywidualnie pielgrzymowali do Ziemi Świętej, rozwa�
żając mękę Zbawiciela w tych miejscach, gdzie On był 
męczony i zabity. Od IV wieku ruch pielgrzymkowy wy�
raźnie wzrósł. Jednak nie wszyscy mogli pielgrzymować, 
a w czasie wojen i arabskiej okupacji, narzucającej islam, 
było to wręcz niemożliwe. Dlatego stawiano krzyże przy 
drogach, nad rzekami i w posiadłościach ludzi zamoż�
nych, przy których wierni rozpamiętywali mękę Pańską. 

W okresie wypraw krzyżowych (XI–XIII w.) znowu 
pielgrzymowano do Ziemi Świętej, a krzyżowcy budowali 
kaplice, w których przedstawiane były wydarzenia z męki 
Pana Jezusa. Tak powstała droga krzyżo�
wa, która w następnych wiekach 
(XIV–XVII) była rozbudowywana 
i rozpowszechniana w różnych 
krajach. 

Na wzór Drogi Krzy�
żowej w Palestynie 
budowano kalwarie 
w  różnych miejsco�
wościach. Odmierza�
no nawet odległości 
między poszczegól�
nymi wydarzeniami 
z męki Pana Jezusa 
i przenoszono na te�
reny kalwarii. W Pol�
sce wybudowano kilka 
kalwarii: w Wejherowie, 
Wambierzycach, Pieka�
rach Śląskich, Kalwarii Ze�
brzydowskiej, Górze Kalwarii, 
Kalwarii Pacławskiej. 

W kalwariach rozważano mękę 
Pana Jezusa, obchodząc tzw. dróżki, 
czyli drogę krzyżową. Odprawiano ją nie tylko 
w Wielkim Poście, w piątki, ale i w inne dni roku.

Oprócz kalwarii w naturalnych odległościach budowa�
no mniejsze wokół kościołów lub wewnątrz kościołów. 
Początkowo przywilej zakładania drogi krzyżowej miały 
zakony franciszkańskie we własnych kościołach i to one 
przede wszystkim przyczyniły się do spopularyzowania 
nabożeństwa drogi krzyżowej. 

Ilość stacji drogi krzyżowej w niektórych rejonach 
urosła do kilkudziesięciu, a nawet kilkuset. W 1731 r. 
Klemens XII ustalił ilość stacji drogi krzyżowej na 14. 
W 1871 r. Pius IX wydał dekret zezwalający na wpro� Pius IX wydał dekret zezwalający na wpro�
wadzenie drogi krzyżowej do każdego kościoła, kaplicy 
i oratorium.

Źródło: Effatha.org.pl

Gorzkie żale to popularne nabożeństwo i zbiór pieśni 
o męce Pańskiej śpiewanych podczas Wielkiego Postu w ra�
mach nabożeństwa pasyjnego. Nabożeństwo gorzkich 
żali powstało na przełomie XVII i XVIII wieku. Można 
powiedzieć, że jest to nabożeństwo rdzennnie polskie 
i w naszym kraju, przede wszystkim odprawiane. 

Mieszczanie i magnateria należeli do grup modlitew�
nych, czyli tzw. bractw nabożnych, np. Bractwa św. Ro�
cha przy kościele Księży Misjonarzy Świętego Krzyża 
w Warszawie. Zadaniem bractw była działalność chary�
tatywna, wspólna modlitwa i udział w nabożeństwach 
i procesjach. Bractwa brały sobie za honor uczestnictwo 

właśnie w takich wydarzeniach liturgicznych. 
Dla tego bractwa jego opie�

kun,  ks.  Wawrzyniec Stanisław 
Bennik CM przygotował nabo�

żeństwo gorzkich żali (jemu 
przypisuje się autorstwo). 

Właśnie on wydał dru�
kiem w lutym 1707 r. 
tekst znanego nam 
nabożeństwa pod ty�
tułem Snopek Myrry 
z  Ogrodu Gethse�
mańskiego albo ża�
łosne Gorzkie Męki 
Syna Bożego [...] roz�
pamiętywanie.

Pierwsze nabożeń�
stwo zostało uroczyście 

odprawione w pierwszą 
niedzielę Wielkiego Postu 

– 13 marca 1707 r. w kościele 
pw. Świętego Krzyża w Warsza�

wie. Nabożeństwo szybko zyskało 
popularność w całej Polsce i otrzymało 

akceptację Stolicy �postolskiej. 
Gorzkie żale nawiązują treścią do tradycji pieśni pa�

syjnych, lamentacji, płaczów. Ich schemat oparty jest 
na Jutrzni z modlitwy brewiarzowej. Treść nabożeństwa 
opiera się na ewangelicznym opisie męki, jednak widocz�
ny jest wpływ tekstów Starego Testamentu: Psalmu 22 
czy Pieśni o Cierpiącym Słudze Jahwe z Księgi Proroka 
Izajasza. 

Od początku nabożeństwo gorzkich żali miało uro�
czystą oprawę liturgiczną. Odprawia się je podczas wy�
stawienia Najświętszego Sakramentu, a jego częścią 
jest tzw. kazanie pasyjne. Najczęściej wierni zbierają 
się na nabożeństwo Gorzkich żali w niedziele, czasem 
odprawia się je późnym wieczorem w Wielki Piątek.

Źródło: http://ststanskostka.org

Droga krzyżowa Gorzkie żale
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Święty Józef – Patron Kościoła, rodziny i nie tylko...

W Piśmie Świętym św. Józefowi poświęcono łącznie 
26 wierszy, a jego imię jest wymienione 14 razy. Osobą 
św. Józefa zajmują się natomiast żywo apokryfy, np.: Pro�
toewangelia Jakuba (II w.), Ewangelia Pseudo�Mateusza 
(VI w.), Historia Józefa Cieśli (IV w.). Jednak jest w nich 
zbyt wiele legend, by można je było traktować poważnie. 

Józef pochodził z rodu króla Dawida. Wykazuje to 
św. Mateusz w genealogii przodków św. Józefa.

Mimo wysokiego pochodzenia Józef nie posiadał żad�
nego majątku. Na życie zarabiał stolarstwem i pracą jako 
cieśla. Zdaniem św. Justyna (ok. 100 – ok. 166) św. Józef 
wykonywał sochy drewniane i jarzma na woły. Przygo�
towywał więc narzędzia gospodarcze i rolnicze. �utor 
Pseudoewangelii Filipa (III w.) nazywa Józefa stolarzem.

Zaręczony z Maryją, Józef stanął przed tajemnicą cu�
downego poczęcia. Nie był według ciała ojcem Chrystusa. 
Był nim jednak według prawa żydowskiego jako prawo�
mocny małżonek Maryi. Tak go też nazywają Ewangelie.

Kiedy Józef dowiedział się, że Maryja oczekuje dziec�
ka, wiedząc, że nie jest to jego potomek, postanowił 
dyskretnie usunąć się z życia Maryi, by nie narazić Jej na 
zhańbienie i obmowy. Wprowadzony jednak przez anioła 
w tajemnicę, wziął Maryję do siebie (Mt 1–2; 13, 55; 

Łk 1–2). Podporządkowując się dekretowi o spisie ludno�
ści, udał się z Nią do Betlejem, gdzie urodził się Jezus. Po 
nadaniu Dziecku imienia i przedstawieniu Go w świątyni, 
w obliczu prześladowania, uciekł z Matką i Dzieckiem 
do Egiptu. Po śmierci Heroda udał się do Nazaretu. Po 
raz ostatni Józef pojawia się na kartach Pisma Świętego 
podczas pielgrzymki z dwunastoletnim Jezusem do Jero�
zolimy. Potem nie ma już żadnej wzmianki o św. Józefie. 
Wynika z tego, że prawdopodobnie już nie żył. 

Ikonografia zwykła przedstawiać Józefa jako starca. 
W rzeczywistości był on młodzieńcem w pełni męskiej 
urody i sił. Sztuka chrześcijańska zostawiła wiele tysięcy 
wizerunków Józefa w rzeźbie i w malarstwie.

Ojcowie i pisarze Kościoła podkreślali, że do bliskie�
go życia z Jezusem i Maryją Opatrzność wybrała męża 
o niezwykłej cnocie. Dlatego Kościół stawia św. Józefa na 
czele wszystkich świętych i daje mu wyróżnione miejsce 
w hagiografii. O św. Józefie pierwszy pisał Orygenes, 
chwaląc go jako „męża sprawiedliwego”. Św. �ugustyn 
pisał o legalności jego małżeństwa z Maryją i o jego pra�
wach ojcowskich. O Józefie pisali też: św. �lbert Wielki, 
św. Tomasz z �kwinu, św. Bonawentura i inni. 

Wielką cześć do św. Józefa miała św. Teresa z �vi�
la, reformatorka Karmelu (zm. 1582). Twierdziła, że 
o cokolwiek prosiła Pana Boga za jego przyczyną, za�
wsze to otrzymała. Swoje klasztory fundowała pod 
jego imieniem. Jego też obrała za głównego patrona 
swoich dzieł. 

Św. Wincenty à Paulo ustanowił św. Józefa patronem 
swojej kongregacji misyjnej. Do szczególnych czcicieli 
św. Józefa zaliczał się również św. Jan Bosko. Św. Leonard 
Murialdo, przyjaciel św. Jana Bosko, założył zgromadzenie 
zakonne pod wezwaniem św. Józefa.

Papież Leon XIII wydał pierwszą w dziejach Kościo�
ła encyklikę o św. Józefie: Quamquam pluries (1889); 
św. Pius X zatwierdził litanię do św. Józefa do publicznego 
odmawiania; Jan XXIII wpisał imię św. Józefa do Kanonu 
Rzymskiego (I Modlitwa Eucharystyczna) i wydał także 
osobny list apostolski o odnowieniu nabożeństwa do 
niebiańskiego Patrona (1961) oraz uczynił św. Józefa 
patronem II Soboru Watykańskiego (1962–1965); Jan 
Paweł II napisał adhortację poświęconą św. Józefowi 
Redemptoris custos.  

Św. Józef jest patronem Kościoła powszechnego, 
licznych zakonów i krajów, m.in. �ustrii, Czech, Filipin, 
Hiszpanii, Kanady, Portugalii, Peru, wielu diecezji (tak�
że włocławskiej) i miast oraz patronem małżonków 
i rodzin chrześcijańskich, ojców, sierot, cieśli, drwali, 
rękodzielników, robotników, rzemieślników, wszystkich 
pracujących i uciekinierów. Wzywany jest także jako 
patron dobrej śmierci.Sen św. Józefa mal. �nton Raphael Mengs, 1773–1774
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Uroczystość Zwiastowania Pańskiego

Zwiastowanie mal. Carl Heinrich Bloch, 1890

25 marca Kościół przypomina nam tajemnicę Zwia�
stowania Pańskiego, kiedy Maryja, posłuszna wezwaniu 
nieba, godzi się zostać Matką Jezusa Chrystusa. 

Bóg wybrał młodą, ubogą kobietę na matkę swoje�
go Jednorodzonego Syna. Przygotował Ją na przyjęcie 
tego wyjątkowego przywileju poprzez Jej Niepokalane 
Poczęcie.

W tradycji Izraela życie ludzkie liczyło się od chwili 
jego zaistnienia, czyli poczęcia, nie zaś od dnia narodzin. 
W starożytności istniało przekonanie, że wielcy ludzie 
umierają w tym samym dniu, w którym się urodzili. 
W pierwszych wiekach Kościoła mówiono, że Chrystus 
zginął na krzyżu 25 marca. W takim przypadku według 
tradycji i przekonań ówczesnych ludzi, poczęcie Chrystu�
sa musiało mieć miejsce również 25 marca. Jest czymś 
logicznym, że dziewięć miesięcy później, 25 grudnia, 
obchodzi się święta Bożego Narodzenia.

Najprawdopodobniej uroczystość ta nie została wpro�
wadzona jakimś formalnym dekretem władzy kościelnej, 
ale wyrosła z refleksji nad wydarzeniem szczegółowo 
przedstawionym na kartach Ewangelii.

Dla upamiętnienia tego mistycznego wydarzenia 
w IV wieku zbudowano bazylikę nad Grotą Zwiastowa�
nia w Nazarecie. W tym też czasie zaczęto obchodzić tę 
uroczystość w klasztorach palestyńskich, a od roku 500 
w Efezie. Bazylikę wystawił ją bogacz żydowski, Józef 
z Tyberiady, który przyjął chrześcijaństwo. Wybudował 
on kościół na miejscu, gdzie według podania miał stać 
domek Świętej Rodziny. Obecną zbudowali franciszkanie 
w 1955 r. Uroczystość Zwiastowania Pańskiego obcho�
dzona była w Kościele Wschodnim już w V wieku. Na 
Zachodzie znamy ją od czasów papieża św. Grzegorza 
Wielkiego (zm. 604). Jako święto Pańskie uroczystość ta 
miała wysoką rangę w Kościele. �kcentowano nie tylko 
moment Zwiastowania, ale także Wcielenia się Chrystusa 
Pana, czyli akt pierwszy Jego przyjścia na ziemię. 

Uroczystość Zwiastowania Pańskiego obchodzona 
jest w Wielkim Poście, co uświadamia nam, że tajem�
nica Wcielenia złączona jest ściśle z tajemnicą męki, 
śmierci i zmartwychwstania Pana Jezusa; jeśli 25 marca 
wypadnie w Wielki Tydzień, to uroczystość ta zostaje 
przeniesiona na poniedziałek po oktawie wielkanocnej.

Scena Zwiastowania to jeden z ulubionych tematów 
malarstwa religijnego. Najdawniejszy wizerunek Maryi 
– z II w. – zachował się w katakumbach świętej Pryscylli. 
Maryja siedzi na krześle, przed Nią zaś stoi anioł w postaci 
młodzieńca, bez skrzydeł, za to w tunice i w paliuszu, 
który gestem ręki wyraża rozmowę.

W Polsce od najdawniejszych czasów świętu Zwiasto�
wania Pańskiego nadawano charakter maryjny. Wyraża 
się to szczególnie w ludowych nazwach tego świę�

ta: Matki Bożej Roztwornej, Zagrzewnej, Ożywiającej, 
Kwietnej. Maryja, która sama będzie matką, patronuje 
nabrzmiałej już pąkami przyrodzie, żeby i ona mogła 
zaowocować. Pomoże ziemi w rozwiązaniu, da urodzaj 
zbóż. Matka Boża Roztworna – czyli otwierająca ziemię. 
Dzięki niej jaskółki, o których sądzono, że zimują w bło�
cie, mogą wyfrunąć pod niebo i chwalić swą Opiekunkę. 
Mówi też o tym stare przysłowie: Na Matkę Boską Roz�
tworną rzuca jaskółka swoją topiel jeziorną.

Gdzieniegdzie rozwiązywano w stodołach snopy zboża 
(w chatach, gdzie rodziły kobiety, wszystkie węzły musiały 
być rozplątane), żeby zapewnić urodzaj zbóż.

Z dniem tym związanych było wiele przysłów: Jakie 
Zwiastowanie, takie Zmartwychwstanie; Kiedy dzień 
Zwiastowania Pańskiego piękny i jasny, każdy kąt dla 
dobytku będzie za ciasny; Ile dni ciepłych przed Zwia�
stowaniem Panny Maryi, tyle po Zwiastowaniu dni śnie�
giem i deszczem przeplatanych; Na Zwiastowanie kiedy 
mgła w zaranie, chociaż słonko jasno wschodzi, znak 
niechybnej to powodzi; W Zwiastowanie i robaczek,  
i żmija z ziemi zmartwychwstanie; Na Zwiastowanie już 
coś bydełko w polu zastanie; Na Zwiastowanie bocian 
na gnieździe stanie.
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Z DZIEJÓW PARAFII 

Biskup 
Czesław Lewandowski

Urodził się 15 sierpnia 1922 r. w Kole. Jego rodzicami 
byli Kazimierz (rzemieślnik) i �niela z d. Kamińska. Był 
trzecim z siedmiorga rodzeństwa. Do wybuchu II wojny 
światowej ukończył w latach 1929–1935 sześć oddzia�
łów siedmioklasowej Publicznej Szkoły Podstawowej 
nr 3 w Kole i w latach 1935–1939 cztery klasy Gimna�
zjum Koedukacyjnego Towarzystwa „Oświata” w Kole. 
W gimnazjum należał do Związku Harcerstwa Polskiego. 
W okresie okupacji nie miał możliwości kontynuowania 
nauki, lecz musiał pracować. Należał w tym czasie do 
organizacji podziemnej Narodowe Siły Zbrojne. Nie brał 
jednak udziału w akcjach zbrojnych, pomagał w redago�
waniu miejscowej gazetki podziemnej. 

Po wojnie w 1945 r. przez miesiąc pracował jako urzęd�
nik w Komisji Poborowej, a następnie uczył się w liceum 
ogólnokształcącym w Kole. W lipcu 1945 r., po zdaniu eg�
zaminów w trybie eksternistycznym, uzyskał świadectwo 
dojrzałości i od 2 X 1945 r. rozpoczął studia w Wyższym 

W uroczystość Zwiastowania Pańskiego obchodzi�
my Dzień Świętości Życia. W tym dniu Bóg, przyjmując 
ciało ludzkie, ukazał, jak wielka jest godność każdego 
człowieka, jak ceni życie każdej osoby od chwili jego 
zaistnienia. Tę wyjątkową godność człowieka Bóg obja�
wił w tym, że dla zbawienia człowieka posłał na świat 
Swojego Syna, aby mógł tego dzieła dokonać, przez Krzyż 
i Zmartwychwstanie swoje. Życie każdego człowieka 
pochodzi od Boga i do Niego należy. Jednak wiele osób 
odbiera życie innym. Najczęstszymi przypadkami, które 
w wielu krajach są stosowane w imię ludzkiego prawa, 
które jest w tym przypadku bezprawiem i gwałceniem 
prawa naturalnego – Bożego, są aborcje i eutanazje. 

W tym dniu wielu chrześcijan w swoich kościołach 
w sposób publiczny i uroczysty podejmuje się duchowej 
adopcji dziecka poczętego. Polega ona na złożeniu przyrze�
czenia odmawiania codziennie podanej modlitwy i jednej 
tajemnicy różańca świętego oraz innych zobowiązań, np. 
modlitwa, post, umartwienie, dobre uczynki. Jeśli nie 
jest to praktykowane w kościele parafialnym, to można 
przyrzeczenie złożyć prywatnie. Tą modlitwą wspiera 
się nienarodzone dziecko, którego życie jest zagrożone. 

Modlitwę należy odmawiać przez dziewięć miesięcy. 
Jeśli rozpocznie się adopcję 25 marca, to kończy się ją 
w święta Bożego Narodzenia.

Jest to jeden z piękniejszych sposobów przygotowania 
do świąt Bożego Narodzenia. Stanowi jakby nowennę, 
która nie trwa dziewięć dni, ale dziewięć miesięcy. Owo�
cem tej pobożnej praktyki jest ocalenie dziecka, któremu 
groziła śmierć. Nazywa się to duchową adopcją, gdyż po�
dobnie jak rodzice, podając pokarm fizyczny, podtrzymują 
życie dziecka, tak w tym przypadku wspiera się je ducho�
wo przez modlitwę. Dziecko to znane jest tylko Bogu, 
gdyż On wie, które potrzebuje modlitewnego wsparcia. 

Dzień Świętości Życia

CODZIENNA MODLITWA DUCHOWEJ ADOPCJI
Panie Jezu za wstawiennictwem Twojej Matki 

Maryi, która urodziła Cię z miłością oraz za wsta-
wiennictwem Świętego Józefa, „Człowieka Zawie-
rzenia", który opiekował się Tobą po urodzeniu, 
proszę Cię w intencji tego nienarodzonego dziecka 
które znajduje się w niebezpieczeństwie zagłady 
i które duchowo adoptowałem. Proszę, daj rodzicom 
tego dziecka miłość i odwagę, aby zachowali je przy 
życiu, które Ty sam mu przeznaczyłeś. Amen.

Moje zobowiązania: odmówienie jednej tajem�
nicy różańca świętego i codzienna modlitwa (oraz 
ewentualne dobrowolne postanowienia).
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Seminarium Duchownym we Włocławku. W 1945 r. przyjął 
bierzmowanie z rąk ks. Stefana Wyszyńskiego, który pełnił 
wówczas funkcję rektora i ojca duchownego. Święcenia 
kapłańskie otrzymał 18 VI 1950 r. w katedrze włocławskiej. 

Po święceniach skierowano go, 20 VII 1950 r., do pracy 
duszpasterskiej w parafii Lubraniec, gdzie pełnił obowiązki 
wikariusza i od 1 IX 1950 r. prefekta etatowego w tam�
tejszych szkołach. Po dwóch latach został przeniesiony 
1 VII 1952 r. do Sieradza, gdzie pracował jako wikariusz 
do 1955 r. Prowadził katechizację przykościelną, jako że 
władze komunistyczne usunęły naukę religii ze szkół. 
Z wikariatu w Sieradzu został zwolniony 30 VIII 1955 r. 
i skierowany na studia specjalistyczne z teologii moral�
nej na KUL�u, uwieńczone zdobyciem stopnia magistra 
teologii w 1958 r. Po powrocie z KUL�u powierzono mu 
1 IX 1958 r. stanowisko ojca duchownego dla kursów 
filozoficznych Wyższego Seminarium Duchownego oraz 
alumnów Niższego Seminarium Duchownego we Wło�
cławku, mieszkających w tym samym gmachu „Długosza” 
przy ul. Łęgskiej 26. Ojcem duchownym dla kursów filozo�
ficznych był tylko przez jeden rok akademicki (1958/59), 
a dla alumnów niższego seminarium do 1961 r. Uczył też 
religii w szkołach włocławskich: Technikum Przemysłu 
Papierniczego (1958–1960), Szkole Podstawowej nr 6 
(1958–1960), Szkole Podstawowej nr 11 (1960/61). 

Gdy na początku sierpnia 1961 r. Niższe Seminarium 
Duchowne zostało przez władze państwowe zlikwido�
wane, władza diecezjalna przeniosła ks. Lewandowskiego 
do Kalisza, gdzie podjął obowiązki kapelana szpitala 
oraz prowadził katechizację wśród dzieci i młodzieży. 
Ponieważ miał on szczególną predyspozycję do pracy 
z chorymi, posługa ta dawała mu dużo satysfakcji. On 
sam napisał o tym okresie swego życia: „W pracy szpital�
nej czułem się tak dobrze. Potrafiłem zrozumieć chorych, 
oni zaś darzyli mnie zaufaniem”.

Od 1 IX 1965 r. powierzono mu funkcję ojca duchowne�
go Wyższego Seminarium Duchownego we Włocławku, 
którą pełnił osiem lat – do czerwca 1973 r. Jednocześnie 
prowadził wykłady dla alumnów z teologii ascetycznej 
i mistycznej. Na formację duchową alumnów oddzia�
ływał przede wszystkim swoją autentyczną postawą 
kapłańską i posługą w konfesjonale.

Ksiądz Czesław Lewandowski został mianowany bisku�
pem pomocniczym włocławskim 16 II 1973 r. Święcenia 
biskupie przyjął 1 IV 1973 r. w katedrze włocławskiej. Jego 
konsekratorem był prymas Polski kard. Stefan Wyszyński. 
Jako dewizę biskupią przyjął słowa: In Domino speravi 
(W Panu złożyłem nadzieję). Funkcję biskupa pomocnicze�
go pełnił do 6 XII 1997 r., kiedy to przeszedł na emeryturę. 

Przez 24 lata służył w diecezji włocławskiej jako biskup 
pomocniczy u boku trzech kolejnych biskupów ordyna�
riuszy: Jana Zaręby, Henryka Muszyńskiego i Bronisława 
Dembowskiego. Był członkiem Komisji Episkopatu Polski 
ds. Powołań Duchownych i Podkomisji ds. Seminariów 
Duchownych oraz Komisji ds. Duchowieństwa.

W diecezji włocławskiej biskup Lewandowski, oprócz 
funkcji wikariusza generalnego, zajmował się formacją 
duchową kapłanów, życiem zakonnym w diecezji oraz 
świeckimi pracownikami kościelnymi. Przewodniczył komi�
sji misyjnej, komisji ds. sanktuariów oraz prowadził diece�
zjalną komisję synodalną II Polskiego Synodu Plenarnego.

Do największych i fizycznie najtrudniejszych przedsię�
wzięć duszpasterskich, w jakich uczestniczył, należała 
jego obecność w latach 1974–1975 w 260 parafiach 
diecezji włocławskiej w okresie nawiedzenia kopii obrazu 
jasnogórskiego. Prawie w każdej parafii głosił homilię, 
przewodniczył uroczystościom i sprawował Eucharystię. 
Przeprowadził 565 wizytacji w parafiach; 195.225 oso�
bom udzielił sakramentu bierzmowania; 469 alumnom 
udzielił święceń diakonatu, a 87 kapłańskich; sześcio�
krotnie uczestniczył w udzielaniu święceń biskupich. 

Katedra włocławska była miejscem stałej posługi dusz�
pasterskiej księdza, a potem biskupa Lewandowskiego. 
Sprawował tu nabożeństwa, głosił słowo Boże (choć nie 
błyszczał zdolnościami oratorskimi). Zaznaczył się jednak 
przede wszystkim w posłudze sakramentu pokuty, wiele 
lat był penitencjarzem katedralnym. Każdego wieczoru, 
jak długo pozwalało mu zdrowie, przed nabożeństwem 
wieczornym można go było zastać w konfesjonale jako 
spowiednika (jak sam przyznawał, posługa w konfesjo�
nale była szczególnie umiłowanym jego zajęciem).

Był bardzo wrażliwy na potrzeby duchowe i materialne 
innych ludzi. Nie da się uchwycić, a tym bardziej ocenić, 
owoców jego osobistej modlitwy. Nie da się „zmierzyć” 
owoców godzin spędzonych wśród chorych, ani tego, 
co zrodziło się i zostało w duszach ludzkich dzięki jego 
szczeremu słowu, życzliwości, duchowemu wsparciu. 
W opinii wiernych uchodził za świątobliwego pasterza.

Za życia został uhonorowany różnymi odznaczeniami 
i medalami. Otrzymał Krzyż Niezłomny nadany przez 
Zarząd Naczelny Stowarzyszenia Polskich Byłych Więź�
niów Politycznych we Wrocławiu za pracę w ZHP (17 VII 
1999). Z okazji pielgrzymki Ochotniczych Hufców Pracy 
z województwa poznańskiego do Liczenia 14 X 2004 r. 
wręczono mu Medal 45�lecia OHP. Był honorowym człon�
kiem Towarzystwa Przyjaciół miasta Koła (12 XII 1997). 
W 1989 r. otrzymał przyznany Kolskie Towarzystwo Kultu�
ralne medal pamiątkowy 625�lecia miasta Koła za zasługi 
dla rozwoju kultury. W 1979 r. w czasie pielgrzymki do 
Ziemi Świętej otrzymał Polski Krzyż Pielgrzymi. 

Zmarł 16 sierpnia 2009 r., ukończywszy w przeddzień 
87 lat życia, w tym 59 lat w kapłaństwie i 36 lat w biskup�
stwie. Został pochowany, zgodnie z własnym życzeniem, 
w kwaterze kapłańskiej cmentarza włocławskiego przy 
al. Chopina, choć jako biskupowi pomocniczemu przy�
sługiwało mu miejsce w krypcie biskupiej w katedrze 
włocławskiej.

Na podstawie: Włocławski słownik biograficzny, t. 6, 
Włocławek 2011, s. 74–76.
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Witraże Mehoffera
w katedrze włocławskiej

W czasie prac remontowych w katedrze włocławskiej 
w latach trzydziestych XX wieku, biskup włocławski 
Karol Radoński zwrócił się do Józefa Mehoffera, aby 
przygotował projekty witraży do okien w prezbiterium. 
Na tego artystę zwrócili uwagę biskupa włocławskiego 
ks. Wacław Kwarciański, pracownik kurii włocławskiej, 
i ks. Józef Florczak, proboszcz z Turku, gdzie Mehoffer 
zaprojektował polichromię i witraże dla tamtejszego 
kościoła parafialnego Najświętszego Serca Pana Jezusa. 

Początkowo rozmowy koncentrowały się na projekcie 
i wykonaniu okna głównego w prezbiterium. Jednak 
biskup Radoński miał nadzieję, że J. Mehoffer podejmie 
się też innych prac w katedrze – chodziło o pozostałe 
okna w prezbiterium oraz nową polichromię. 

W 1936 roku trwały konsultacje, w wyniku których 
biskup Radoński w sierpniu zamówił witraż do okna 
środkowego prezbiterium. Miał on ukazywać Matkę 
Bożą jako Pośredniczkę Łask, a jeśli temat ten byłby 
zbyt trudny do ukazania – Matkę Bożą Królową Nieba 
w chwale. W październiku 1936 roku biskup Radoński 
przesłał artyście rysunki wykroju okien i propozycje te�
matów kompozycji. Środkowy witraż miał przedstawiać 
Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny, z lewej strony 
miało być ukazane Zaśnięcie Matki Bożej, a z prawej Jej 
Koronacja. Propozycje, przedstawione przez biskupa 
Radońskiego, uległy modyfikacjom, gdyż Józef Mehoffer 
opracował zmieniony program ikonograficzny, w którym 
najważniejszym punktem stało się Wniebowzięcie i Ko�
ronacja Maryi przez Chrystusa. W lutym 1937 roku były 
już wykonane pierwsze szkice koncepcyjne dla całego 
zespołu witraży, a prace nad kartonami do witraży artysta 
rozpoczął w listopadzie 1937 roku.

Dnia 11 maja 1938 r. podpisano umowę na wykonanie 
przeszklenia okna środkowego z Krakowskim Zakładem 
Witrażów S.G. Żeleński. Józef Mehoffer zobowiązał się 
do wymalowania na szkle karnacji i elementów figu�
ralnych. Przeszklenia wykonano ze szkła antycznego 
malowanego, patynowanego i częściowo trawionego, 
którego wszystkie elementy wypalano. Szerokość wi�
traża wynosi 177 cm, a wysokość 923 cm. Przeszklenie 
zamontowano na uroczystość odpustową w katedrze, 
czyli na uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi 
Panny – 15 sierpnia 1938 roku. �utor ocenił rezultat prac 
pozytywnie, choć zaznaczył miejsca do poprawienia, 
czego jednak nigdy nie zrealizowano. 

Umowę na wykonanie witraży bocznych podpisano 
26 kwietnia 1939 r., planując zakończenie prac również 
przed odpustem katedralnym, ale tego terminu nie udało 
się dotrzymać. Zostały zamontowane 25 sierpnia 1939 r., 

na tydzień przed wybuchem II wojny światowej. Boczne 
witraże są nieco wyższe od środkowego, mają po 945 cm 
wysokości i po 116 cm szerokości. Przeszklenia boczne 
wykonano z tych samych materiałów i tą samą techni�
ką. Malowania elementów figuralnych podjął się sam 
Mehoffer, a w doborze szkieł pomagała mu Iza Żeleńska, 
wdowa po Stanisławie Gabrielu Żeleńskim, uznawana 
za fachowca w tej dziedzinie.

Okno centralne wypełnia kompozycja rozwinięta 
wokół osi pionowej, podzielona na trzy kondygnacje. 
Na górze ukazany jest Chrystus zasiadający na tronie 
osłoniętym baldachimem. Ubrany jest w białą suknię, 
czerwoną dalmatykę i ciężki, purpurowy płaszcz. Unosi 
w dłoniach złotą koronę przeznaczoną dla Maryi. Jego 
tron jest ustawiony na trzech stopniach, na ornamen�
talnym tle z motywem upersonifikowanych słońc. Po 
prawej stronie Chrystusa widoczne jest berło w formie 
rozkwitającej gałązki lilii, a po lewej – cesarskie jabłko. 
Skraj tego przedstawienia zamykają smukłe kolumny; 
siedzą na nich orły pełniące straż u tronu. 

Środkowa scena w oknie centralnym ukazuje Wnie�
bowzięcie Najświętszej Maryi Panny. Matka Boża przed�
stawiona jest jako młoda dziewczyna, ubrana w długą 
czerwoną suknię. Ma zaczesane na bok włosy, niebieską 
chustę na ramionach, przewiązaną z przodu, która z tyłu 
przechodzi w długi rozwiany, płaszcz. Maryję otaczają 
skłębione jasne obłoki, mieniące się różem i fioletem, 
wśród których unosi się ku Chrystusowi. Wśród obłoków 
widać główki anielskie o jasnych twarzach i misternie 
upiętych lokach, w które artysta wmontował wysokie 
świeczniki ze świecami. 

Dolna scena przedstawia grupę dwunastu apostołów 
odprowadzających wzrokiem Maryję wznoszącą się 
do nieba. Poniżej widać fragment ołtarza z kielichem 
i hostią oraz dwoma świecznikami po bokach. W lewym 
dolnym rogu przeszklenia znajduje się sygnatura Kra�
kowskiego Zakładu Witrażów S.G. Żeleński, a w prawym 
autora.

Kompozycja okien bocznych została rozwiązana ina�
czej niż środkowego. Pojawiają się tu płomienie i schody, 
które zaznaczają kierunki koncepcji i nadają jej oryginalny 
charakter. Witraże boczne także mają podział na trzy 
kondygnacje. Zewnętrzne części kompozycji ukazują od 
góry dwa biegi schodów, po których schodzą i wchodzą 
aniołowie, co przypomina widzenie senne patriarchy Jaku�
ba, opisane w Starym Testamencie (Rdz 28, 12–13). Szaty 
aniołów są bardzo barwne i jakby poruszane wiatrem, ich 
ręce wykonują ekspresyjne gesty – wszystko to tworzy 
okazałą malowniczą kompozycję, pełną nasyconych barw. 
Różnobarwne skrzydła aniołów, przypominające kolorami 
upierzenie papug i kolibrów, świetnie współgrają kolo�
rystycznie z resztą sceny. Ze strefy niebieskiej spływają 
w dół, na niżej położone sceny, promienie. Z lewej strony 
artysta przedstawił scenę Zwiastowania, z prawej zaś 
scenę Ofiarowania w Świątyni. 
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W scenie Zwiastowania archanioł Gabriel, w różowej 
luźnej sukni, z zielonymi skrzydłami, nadlatuje z nieba. 
Lewą ręką wskazuje na niebo i pochyla się ku twarzy Maryi. 

Z prawej strony w scenie Ofiarowania w Świątyni 
artysta ukazał Symeona, trzymającego Dzieciątko Jezus 
i spoglądającego z zadumą na stojącą obok Maryję. Zadu�
ma Symeona wyraża smutek nad przyszłymi cierpieniami 
Matki Bożej, które symbolizuje miecz skierowany ku 
piersi Maryi; Ta zaś, opuszczając wzrok ku ziemi, w geście 
rozpaczy przykłada prawą dłoń do czoła. 

Poniżej zostały przedstawione boczne części ołtarza, 
z trzema potężnymi stopniami, na których stoją wyko�
nane z malachitu wazony z barwnymi bukietami. Obok 
artysta umieścił postaci: bł. Jolanty z lewej strony i bł. 
Bogumiła z prawej. 

Bł. Jolanta, żona księcia kaliskiego Bolesława Pobożne�
go, ubrana w szaty książęce, klęczy z rękoma złożonymi 
przy policzku i z pokornie spuszczonym wzrokiem. Obok 
znajduje się tarcza herbowa z godłem ziemi kaliskiej, 
której jest patronką. 

Bł. Bogumił, arcybiskup gnieźnieński, później pustelnik 
w Dobrowie, został przedstawiony w habicie zakonnym. 
Przyklęka na jedno kolano, z prawą ręka u czoła, a z lewą 
spuszczoną w geście pokłonu. Patrzy on na unoszoną do 
nieba Maryję w centralnym oknie. Obok bł. Bogumiła jest 
ustawiona tarcza z herbem archidiecezji gnieźnieńskiej 
(na niebieskim polu trzy białe lilie, symbolizujące cnoty: 
wiarę, nadzieję i miłość), zwieńczona mitrą i pastorałem. 

Na pierwszym planie przed błogosławionymi stoją po 
trzy wysokie świeczniki. 

Elementami wiążącymi kompozycje boczne i central�
ną są dwa promienie rozchodzące się od tronu Boga ku 
scenom Zwiastowania i Ofiarowania, strumienie iskier 
i części ołtarza u dołu projektu. Schody, po których prze�
mieszczają się aniołowie, zdają się rozpoczynać pośrodku, 
gdzieś za tronem Chrystusa; także tło we wszystkich 
częściach jest podobne.

Twarze przedstawionych osób mają podobne rysy, 
zróżnicowane jedynie nieco w zależności od tego, jaką 
pełnią rolę; symbolizują one raczej niż przedstawiają 
występujące osoby. Wspólne dla wszystkich są znacznie 
rozstawione oczy, podkreślone wyraźnie od strony skroni 
i zamknięte wysoko osadzonymi, szerokimi łukami brwi, 
a także wydatne usta i zaznaczone kości policzkowe. 
Można też zauważyć, że dłonie i stopy niejednokrotnie 
zdają się być zbyt duże i niekształtne u wielu postaci. 
Charakterystyczne jest też, że postać Symeona jest wła�
ściwie portretem artysty. 

Można z tego wnioskować, że Mehoffer opracował na 
potrzeby dekoratorskie katalog motywów, twarzy, świec, 
sukien, skrzydeł, wazonów, które dowolnie komponował 
w zależności od potrzeb. Dlatego te same motywy można 
zauważyć w różnych pracach artysty.

W czasie II wojny światowej witraże ucierpiały głównie 
z powodu przestrzeleń, ale ich ołowiana konstrukcja za�
chowała się niemal nienaruszona. Reperację powierzono 
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KALENDARZ LITURGICZNY

Ósma niedziela zwykła – 2 III

Czytanie I (Iz 49, 14–15)
W prawodawstwie izraelskim istniały przepisy, które 

zezwalały, w ściśle określonych przypadkach, na prze�
klęcie i wyrzucenie z domu bądź to niewiernej mał�
żonki, bądź niegodziwie postępujących dzieci. Klątwa 
taka miała moc niezwykłą, nigdy już nie można było 
w razie jej zastosowania, przywrócić dawnych więzów 
rodzinnych. Żona nie mogła nigdy wrócić do męża, ani 
dzieci do rodziców. Rzucenie przekleństw równało się 
całkowitemu zapomnieniu tych, których one dotyczy�
ły. W kontekście owych przepisów, dotyczących życia 
rodzinnego trzeba rozpatrywać dzisiejszy tekst pierw�
szego czytania, w którym aż czterokrotnie występuje 
określenie „zapomnieć”.

Miłość Boga do swego narodu jest większa niż miłość 
rodziców do dzieci. Oni mogą zapomnieć o swoim po�
tomstwie. Bóg jednak o swoim narodzie nie zapomni 
nigdy. Jakże jednocześnie wzruszające jest zapewnie�
nie Boga skierowane do swego ludu: „Ja nie zapomnę 
o tobie!”. Głęboką religijną treść owego zapewnienia 
Boga – brzmiącego niemal jak przysięga, uprzytomnimy 
sobie przypominając, że wypowiedź Boga skierowana 
została do narodu w czasie długotrwałej niewoli. Udrę�
czony i uciemiężony przez najeźdźcę naród otrzymuje dar 
słowa, zapewnienia Bożego, wzbudzający przeogromną 
nadzieję. Bezwarunkowa i niewytłumaczalna miłość 
rodziców wobec własnych dzieci jest u proroka obrazem 
miłości Boga do swego ludu, miłości, która jest również 
całkowicie niezasłużona, darmowa i bezgraniczna. 

Co więcej, jest większa od miłości rodzicielskiej, gdyż nie 
zostanie, niezależnie od chwilowych doświadczeń i boleści, 
zerwana nigdy. Bóg nigdy, poucza prorok, nie zapomina 
o człowieku. Mocą owego natchnionego zapewnienia 
podążajmy i my wśród udręk naszego czasu.

Czytanie II (1 Kor 4, 1–5)
Jednym z objawów niedojrzałości adeptów młodej 

gminy korynckiej było wzajemne przeciwstawienie sobie 
głosicieli Ewangelii. Nie brakło w Koryncie i takich, którzy, 
ulegając sugestii pseudo�apostołów, podawali w wąt�
pliwość apostolski autorytet Pawła. Rozłamy w Kościele 
korynckim miały głównie źródło w ambicji jednostek, 
ludzi, którzy bardziej niż o Bożą chwałę, dbali o wła�
sną. Tymczasem u głosicieli Ewangelii nie retoryka, nie 
piękno wysłowienia są najważniejsze, lecz jak powiada 
�postoł, ich wierność i służba tajemnicom Bożym. Paweł 
zachęca adresatów, by na wszystkich głosicieli Ewangelii 
patrzyli oczyma wiary, to znaczy by widzieli w nich sługi 

Krakowskiemu Zakładowi Witrażów, ale śmierć Józefa 
Mehoffera w lipcu 1946 r. spowodowała opóźnienia w pra�
cach naprawczych; przeprowadzono je dopiero w 1948 
roku. Niemały problem stanowił dobór szkieł. Powojenny 
deficyt potrzebnych materiałów, ograniczający możliwości 
konserwatorskie, widać do dziś, np. na lewym witrażu 
w partii gzymsu oddzielającego scenę Zwiastowania od 
dekoracji dolnej musiano wstawić szkło innego gatunku.

Józef Mehoffer nie wypowiadał się na temat swego dzie�
ła z Włocławka. Z późniejszych wypowiedzi żony artysty, 
Jadwigi z Janakowskich, wiemy, że prace we Włocławku 
potraktował on bardzo osobiście, jako pewnego rodzaju 
wyznanie wiary, a witraż włocławski był przedstawieniem 
stosunku człowieka do Boga, ludzkiego pragnienia prze�
bywania z Bogiem oraz oddania należnej Panu Bogu czci.

Oprac. UH na podstawie: 
J. Zaleska, Witraże Józefa Mehoffera w katedrze we Włocławku, 

http://www.artifex.uksw.edu.pl/mehoffer.html

Józef Mehoffer (19 III 1869 – 8 VII 1946) – pochodzący z Ga�
licji, polski malarz, witrażysta, grafik, zaliczany do najbardziej 
wyrazistych twórców Młodej Polski; uczeń m.in. Jana Matejki. 
Do jego ważniejszych dzieł należą: współpraca przy realizacji 
polichromii Jana Matejki w kościele Mariackim w Krakowie 
(ze Stanisławem Wyspiańskim), polichromia skarbca wa�
welskiego (z Janem Talagą), polichromia katedry ormiańskiej 
we Lwowie, projekt witraży katedry łacińskiej we Lwowie, 
polichromia i projekty witraży w kościele Najświętszego Serca 
Pana Jezusa w Turku, projekt witraża w katedrze św. Mikołaja 
we Fryburgu (Szwajcaria), a także wiele kościelnych witraży, 
m.in. w katedrze wawelskiej oraz liczne obrazy, m.in. Plac 
Pigalle w Paryżu (1894), Wisła pod Niepołomicami (1894), 
�utoportret (1897), Rynek krakowski (1903) oraz inne.
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słowa Bożego. Przeciwstawia się �postoł pochopnym 
sądom o duszpasterzach opartych tylko na zewnętrznych 
spostrzeżeniach i stawiających na pierwszym miejscu 
ich czysto naturalne umiejętności i zdolności, których 
wszakże nie deprecjonuje.

„Nie sądźcie przedwcześnie” – przestrzega natchniony 
autor. Może wśród nas są też tacy, którym powtarzać by 
trzeba częściej te słowa �postoła? Powtarzać, że każdy 
kapłan jest „sługą Chrystusa”. Rzecz znamienna: uży�
wając w tym miejscu wyrażenia „sługa”, �postoł sięga 
do terminologii nawigacyjnej. Użyte przezeń określenie 
greckie hyperétes miast bardziej popularnego diákonos 
oznaczało wioślarza na niższym poziomie galer. Z kolei 
określenie szafarz (lub włodarz, gr. oikonómos) oznaczało 
w starożytności zarządcę cudzymi dobrami, całkowicie 
uzależnionego od swego pana, niemogącego działać 
bez jego przyzwolenia i nakazów. Mając przed oczyma 
owe dwa obrazy – galernika i włodarza, kreśli �postoł 
identyfikujący się z nimi obraz duszpasterza.

Ewangelia (Mt 6, 24–34)
Określenie „Mamona”, występujące w Ewangelii, ma 

głębszy sens niż nadaje się mu w języku potocznym. 
Oznacza ona wszystko, co przeciwne jest Bogu. Należy 
je pojmować z myślą o ostatecznym wyborze: z jednej 
strony Bóg – z drugiej to wszystko, co nazwane jest „Ma�
moną”. W tak postawionej alternatywie chodzi zatem 
o wybór pomiędzy Bogiem prawdziwym a fałszywym. 
Fałszywym zaś bogiem (= bożkiem) dla człowieka może 
być nie tylko pieniądz, ale i władza, i słowa, i konfor�
mizm. Panteon nowożytnych bożków jest zresztą bardzo 
zróżnicowany: bóg – kieliszek, bóg – komputer, bóg – 
telewizor, bóg – samochód, bogini – moda, bożek – sex, 
bożek – pośpiech – oto niektórzy tylko przedstawiciele 
Olimpu XXI wieku. 

Chrystus mówi dziś: „nie możecie” – znaczy to, że dla 
chrześcijanina nie ma kompromisów. Posługując się 
obrazem lilii polnej (bot. lilium candidum), występującej 
niemal na całym obszarze Palestyny, przypomina nam 
Chrystus Pan o znikomości naszych trosk powszednich, 
które, choć takie małe, nazbyt absorbują nasze życie, na�
szą uwagę, nasze wysiłki. Chrystusowego „nie troszczcie 
się zbytnio” nie należy wszakże rozumieć jako zachęty 
do bezczynności czy lenistwa. Praca – na to argumenty 
w Piśmie znajdujemy wielokrotnie – jest naszym ścisłym 
moralnym obowiązkiem; Chrystus przestrzega tylko 
przed zbytnim zafascynowaniem się sprawami codzien�
ności. Przyznajmy przecież, iż wielu ludziom sprawy 
konsumpcji, ubrania i jedzenia przesłaniają wszystko 
inne – bogaty świat pozostałych wartości.

Tak więc chrześcijanin, mając na oku sprawy i wartości 
ostateczne, winien troskom codziennym wyznaczyć na�
leżne im miejsce, nade wszystko zaś swoje prace i wysiłki 
winien – taka jest nauka ewangelii dzisiejszej – łączyć 
z niezachwianą wiarą w dobroć i opatrzność Bożą.

Środa Popielcowa – 8 III

Czytanie I (Jl 2, 12–18)
Czytamy dziś jedno z najpiękniejszych wezwań biblij�

nych do pokuty. Na wezwanie kapłanów mają – poucza 
prorok Joel – przybyć do świątyni również niemowlęta 
i dzieci. Za niemowlęta uważali starożytni Hebrajczy�
cy dzieci do lat trzech, zaś okres dziecięcy trwał do lat 
trzynastu. Do pokuty wezwani są też młodzi małżonko�
wie, co ma szczególne znaczenie zważywszy, że prawo 
zwalniało ich na przeciąg jednego roku od innych aktów 
i obowiązków społecznych, jak np. od udziału w wojnie. 

„Między przedsionkiem a ołtarzem” – chodzi tu o oł�
tarz całopalenia, który stał na środku tzw. dziedzińca 
kapłańskiego świątyni. Między owym ołtarzem, a kruchtą 
(przedsionkiem) sanktuarium w czasie nabożeństw stali 
kapłani zwróceni twarzą do świątyni.

Czytanie II (2 Kor 5, 20 – 6, 3)
Nowe prawo, nowa ekonomia zbawcza zapoczątko�

wana przez nowego �dama, Jezusa Chrystusa dają – jest 
to rdzeń nauczania Pawłowego – człowiekowi nowe 
życie (Rz 6, 4). Nowe życie (chrzest) czyni nas nowymi 
stworzeniami. Nowy człowiek winien w świecie ustana�
wiać nowe stosunki. Sprowadzają się one najpierw do 
wzajemnego pojednania.

Całe dzieło zbawcze nazwie Paweł gdzie indziej „po�
jednaniem wszystkiego na nowo” (Kol 1, 20). Tak jak 
w Chrystusie Bóg pojednał świat ze sobą, tak i my chrze�
ścijanie – poucza �postoł – nowi ludzie, bo złączeni 
z Chrystusem, spełniać winniśmy dzieło jednania ludzi 
ze sobą. Zachęta Pawła: „pojednajcie się z Bogiem” tkwi 
– jak widzimy – swymi korzeniami, w głębokiej teologii 
ukazującej całe dzieło Odkupienia jako POJEDN�NIE. 
Każde nasze pojednanie z Bogiem i z ludźmi jest zatem 
kontynuacją tamtego dzieła i uczestnictwem w nim.

Ewangelia (Mt 6, 1–6.16–18)
W Kazaniu na górze spotykamy się m.in. z wykazem 

dobrych uczynków, które sprowadzają życie. Jak grzech 
sprowadza śmierć duchową, tak dobre czyny – doskona�
łość, sprawiedliwość i świętość wewnętrzną. Fragment 
dziś czytany mówi o trzech takich uczynkach: jałmuż�
nie, modlitwie i poście. O rzeczywistej wartości owych 
uczynków decyduje – jak poucza Zbawiciel, czystość 
intencji i zamiarów, dla których są wykonywane. Tak więc 
jałmużna jest wartościowa tylko wtedy, gdy towarzyszy 
jej najdalej posunięta dyskrecja. O faryzeuszu, który 
chełpił się swoimi uczynkami, powiedział Chrystus na 
innym miejscu, że nie odszedł do domu usprawiedliwiony 
(Łk 18, 14). Także istotnym warunkiem każdej prawdziwej 
modlitwy jest jej wewnętrzna szczerość i czystość. Gdy 
jej zabraknie, modlitwa staje się tylko czczą dewocją, 
pogłębiającą jeszcze zakłamanie człowieka. Przykładem 
byli dla Chrystusa faryzeusze, którzy nadmiernie lubowali 
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się w przeciągłych, a ostentacyjnych modłach. Jedną 
z form była publiczna modlitwa na ulicach i placach, tak 
typowa dla ludów orientalnych, a praktykowana przecież 
jeszcze do dziś w islamie.

Podkreślmy jednak, że Chrystus Pan nie potępia samej 
publicznej modlitwy (owszem jest ona czymś godnym 
i pięknym) tylko samą ostentacyjność, wiecowość czy 
propagandowość, gdyby tylko do nich taka rzekoma 
modlitwa miała się ograniczać. Każda publiczna modli�
twa, w której uczestnicy wielbią Boga w swoich sercach, 
z całej duszy i ze wszystkich sił, jest godna pochwały. 
I owszem sam Zbawiciel brał udział w takich publicznych 
zgromadzeniach modlitewnych: wspomnijmy choćby 
pielgrzymkę dwunastoletniego Jezusa do świątyni czy 
też późniejsze podróże do Jerozolimy na święta religij�
no�narodowe. Wreszcie i post zasługujący, to tylko taki, 
który ożywiony jest szczerą intencją pokuty i uwielbie�
nia Boga. Głęboką duchową wartość postu podkreślają 
wszelkie religie, ale nigdzie chyba ta wartość nie ma 
takiego znaczenia, jak w islamie (ramadan).

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

1 niedziela Wielkiego Postu – 9 III

Czytanie I (Rdz 2, 7–9; 3, 1–7)
W pierwszym czytaniu mamy opowiadanie o stwo�

rzeniu człowieka. Nie reportaż, ale głęboką filozoficzną 
medytację. �utor daje odpowiedź na pytanie: kim z na�
tury jest człowiek? Jest istotą tak nietrwałą jak proch na 
ziemi. Po każdym ulewnym deszczu mieszkańcy Wschodu 
wznosili na nowo swoje lepianki z gliny. Przechodziła 
burza, deszcz, niszcząc ich skromne domostwa. Gdy 
wyjrzało słońce, wznosili je na powrót. Glina była dla 
ówczesnego autora (VI wiek, Babilonia, gdzie i kiedy 
powstawał ten opis) symbolem kruchości, nietrwało�
ści. Stąd powiada on, że człowiek jest tak nietrwały, jak 
glina, jak proch ziemi, a nie, że powstał z prochu ziemi. 
�utorowi nie chodziło o to, jak powstał człowiek, ale jaki 
jest człowiek ze swej natury, że jest nietrwały, a życie jego 
jest niepewne. Jest w człowieku jednak element trwały, 
niezniszczalny; jest to otrzymane od Boga „tchnienie 
życia”, które czyni z człowieka „istotę żywą”. To „tchnienie 

życia” jest specjalnego rodzaju, gdyż inne istoty, choć je 
posiadają, nie potrafią tak jak człowiek nazywać rzeczy 
i określać ich funkcji. Zatem „tchnienie życia” (niszmat 
hajim) dane człowiekowi jest jakościowo różne od tego, 
które dane zostało innym istotom żywym.

Drugi obraz – to obraz raju. Kiedyś zastanawiano się 
nad jego lokalizacją, próbowano odnaleźć miejsce, gdzie 
rozciągał się ten ogród. Zauważmy, że opis nawet nie zna 
tego określenia: „raj”. Mówi jedynie o ogrodzie. Tak, bo dla 
mieszkańca starożytnego Wschodu obraz sadu pełnego 
owoców i dobrze nawodnionego to synonim pełnej szczę�
śliwości. Nie ma zatem potrzeby poszukiwania miejsca, 
gdzie znajdował się raj. �utorowi tego tekstu chodziło o co 
innego: pragnął wyrazić myśl, że człowiek na początku 
był w stanie pełnej harmonii wewnętrznej i zewnętrznej, 
w pełnej szczęśliwości. Szczęście to zachwiane zostało 
przez przyczyny zewnętrzne, będące poza człowiekiem.

Dramat ten relacjonuje autor przez wprowadzenie 
obrazu węża. I znowu – jest to obraz, bo taką formę 
mówienia – plastyczną, obrazową, uznawał i rozumiał 
mieszkaniec tamtego kręgu kulturowego, tak jest zresztą 
i do dziś. Nie ma bowiem, jak wiadomo, węży mówią�
cych. Wąż (po hebr. nahasz) był na Wschodzie symbolem 
mądrości i płodności. Np. w religii kananejskiej Ilu – Siru 
– bożek – wąż – to bóg płodności. Jako symbol mądrości 
używany był do wróżb – chiromancji. Kobiety składały 
wężom ofiary, by sobie zapewnić płodność. Wierzono, 
że wąż zmieniając skórę, odnawia się, mając wpływ na 
wegetację roślin, a nawet rozwój ludzi. Tego powszechnie 
znanego na Wschodzie symbolu używa i autor biblijny, 
nadając mu jednak własne, oryginalne znaczenie. Jak 
wynika i z dalszych ksiąg biblijnych (Mdr 2, 24; J 8, 44; 
�p 20, 2), wąż – to szatan. Człowiek nie wytrzymał – za 
podszeptem szatana – próby, nie dotrzymał wierności 
Bogu. Wyraża to zerwanie owocu (w opisie nie ma ani 
słowa o jabłku!). I znowu – jest to tylko symbol. „Drzewo 
poznania dobra i zła” – to obraz, to plastyczna prawda 
symbolizująca próbę – bliżej trudną do określenia – przed 
jaką z woli Stwórcy – stanął człowiek.

Czytanie II (Rz 5, 12.17–19)
Drugie czytanie to jeden z najtrudniejszych tekstów 

Nowego Testamentu, który i dziś sprawia niemało kło�
potu w dialogu ekumenicznym. Z samych prac, które 
mu poświęcono uzbierałaby się spora biblioteczka. We 
fragmencie tym rozwija Paweł znaną w Nowym Testa�
mencie typologię: �dam – Chrystus (por. 1 Kor 15, 20–22, 
44–49; Flp 2, 8–11). Typ jest to figura literacka. W Sta�
rym Testamencie pewne osoby lub wydarzenia, zwane 
typami, zapowiadały konkretne osoby lub wydarzenia 
z Nowego Testamentu. Tak np. przejście przez Morze 
Czerwone, w Starym Testamencie jest typem chrztu 
w Nowym Testamencie. Manna zaś (Wj 16, 4–21) na 
pustyni jest typem Eucharystii (J 6, 31; �p 2, 17). Między 
typem w Starym Testamencie, a jego realizacją, czy�
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li antytypem, w Nowym Testamencie istnieją zawsze 
podobieństwa i różnice. W typologii czytania Chrystus 
– �dam wskażmy przynajmniej niektóre.

1. Zarówno �dam jak i Chrystus dają początek nowym 
dziejom.

2. Decydują – w sposób jednak jakże dalece odmienny 
– o istnieniu tych, którzy po nich przychodzą.

3. Wpływ Chrystusa, na losy ludzkości jest o wiele 
silniejszy niż Jego typu – �dama.

4. Każdy z nas jest w solidarności zarówno z typem 
(�damem) jak i antytypem (Chrystusem). Solidarność 
z Chrystusem jest jednak znacznie mocniejsza – stąd 
jesteśmy odkupieni z grzechu �dama.

5. Grzech ten Paweł nazywa nieposłuszeństwem – 
podczas gdy dzieło antytypu – Chrystusa – streszcza jako 
posłuszeństwo. Nie jest ono jednak zwykłym przeciwsta�
wieniem nieposłuszeństwu �dama, lecz pełnym miłości, 
zbawczym zwróceniem się Boga do ludzi, jak do przyjaciół, 
by zaprosić ich do wspólnoty ze sobą (por. KO, n. 2).

Ewangelia (Mt 4, 1–11)
W Nowym Testamencie znana jest również typologia: 

Mojżesz – Chrystus (por. 1 Kor 10, 2; 2 Kor 3, 7; Kol 2, 17). 
Przez post czterdziestodniowy Jezus staje się antytypem 
Mojżesza, który jak mówi Księga Wyjścia, „Czterdzieści 
dni chleba nie jadł i wody nie pił” (34, 28). Stara tradycja, 
sięgająca pierwszych wieków, wskazuje na miejsce postu 
Chrystusowego. Ma nim być szczyt (około 500 m) zwa�
ny Kwarantanną (po aramejsku Dok, przez �rabów zaś 
dziś zwany Gebel ed Duq), wznoszący się po zachodniej 
stronie Jordanu, w odległości kilkunastu kilometrów od 
Jerycha. W czasach przedchrystusowych wznosiła się 
na nim potężna warownia – Dagon (por. �nt. 13, 8, 1). 
Miejsce kuszenia – to Pustynia Judzka (80 km długości, 
25 szerokości) (por. Joz 15, 61; Mk 1, 12). 

Wspominając o drugiej pokusie, Mateusz mówi o „mie�
ście świętym”. To Jerozolima. Nad wąwozem Cedron stała 
świątynia. „Wąwóz – pisze Józef Flawiusz, znakomity hi�
storyk żydowski (37–101) – był niezmiernie głęboki, tak że 
w oczach się ćmiło, jeśli się w głąb spojrzało. Tuż przy nim 
zbudował (tzn. Herod, p.m.) krużganek o tak olbrzymiej 
wysokości, że jeśli ktoś z jego szczytu przemierzył okiem tę 
podwójną głębokość, doznawał zawrotu głowy, gdy wzrok 
nie dosięgał dna niezmierzonej przepaści” (�nt. 15, 11, 5). 
Na szczyt tego krużganka, zwanego Salomonowym (J 10, 
23; Dz 3, 11, 5, 12), przywiódł szatan Chrystusa.

2 niedziela Wielkiego Postu – 16 III

Czytanie I (Rdz 12, 1–4a)
Było to w XIX wieku przed Chrystusem. Dokładną datę 

trudno jeszcze dziś ustalić. Ojciec �brama, Terach (por. Joz 
24, 2) wyruszył – na czele swego plemienia – z Ur, wiel�

kiego miasta sumeryjskiego w południowej Mezopotamii 
(Kraju Dwurzecza, pomiędzy dwoma rzekami: Tygrysem 
i Eufratem; od grec. mesos – pomiędzy, w środku i pota�
mos – rzeka) – dziś blisko Zatoki Perskiej. W drodze do 
Kanaanu (terytorium Palestyny, Fenicji i Syrii) zatrzymał 
się w Haranie (w północnej Mezopotamii), leżącym na 
skrzyżowaniu traktów handlowych z �zji nad Morze 
Śródziemne i dalej na Cypr i Kretę oraz z Syrii do Egiptu. 
Tu, w Haranie, �bram został powołany przez Boga na 
protoplastę narodu wybranego. Jest to jeden z central�
nych momentów w dziejach zbawienia. Musimy przyjąć 
nadprzyrodzone objawienie się Boga �bramowi, gdyż 
inaczej nie zrozumiemy, nie wytłumaczymy, dlaczego 
ten człowiek wychowany w środowisku politeistycznym, 
stał się czcicielem Jedynego Boga, stał się monoteistą.

Ideę Boga Jedynego – przy tak niesłychanie rozbu�
dowanym politeizmie narodów Wschodu – wytłuma�
czyć możemy tylko faktem bezpośredniego objawienia 
się Boga człowiekowi. Później po zawarciu przymierza 
z Bogiem �bram otrzyma imię �braham, co w hebraj�
skim znaczy „ojciec wielu, ojciec mnóstwa (narodów)”. 
Z Haranu do Kanaanu było ponad 1000 km. Dziś Haran, 
zidentyfikowany przez archeologów ostatecznie w latach 
trzydziestych XX wieku, jest niewielką turecką osadą.

Czytanie II (2 Tm 1, 8b–10)
Dwudziestoletniego Tymoteusza, syna poganina i Ży�

dówki Eunice, ochrzcił Paweł około roku 50 w Listrze 
(miasto w Likaonii – kraina w centrum �zji Mniejszej). 
W czasie drugiej podróży misyjnej (50–53 r.) Tymoteusz 
towarzyszył Pawłowi jako niezwykle oddany współ�
pracownik, o czym Paweł niejednokrotnie wspomina 
w swoich listach (por. 1 Tes 3, 2; 4, 12; 1 Tm 5, 23; 1 Kor 
16, 10). Po wielu latach pracy apostolskiej Tymoteusz 
został biskupem Efezu (duży ośrodek handlowy na wy�
brzeżu małoazjatyckim – dziś tureckie miasteczko Selcuk, 
wym. Seldżuk).

Drugie czytanie to fragment ostatniego chronolo�
gicznie listu św. Pawła, pisanego do Tymoteusza przed 
śmiercią, z więzienia mamertyńskiego w Rzymie, w roku 
67, na krótko przed męczeństwem za Bramą Ostyjską. 
List ten słusznie uważany jest za duchowy testament św. 
Pawła. Paweł – we fragmencie będącym II czytaniem – 
sam znosząc prześladowanie, zachęca młodego biskupa 
Tymoteusza do męstwa w głoszeniu Ewangelii.

Ewangelia (Mt 17, 1–9)
Piotr i dwaj bracia – Jakub i Jan, synowie Zebedeusza, 

to najbliżsi Jezusowi uczniowie. Oni to towarzyszą Chry�
stusowi w czasie agonii w Getsemani. Przemienienie – 
według tradycji – miało miejsce na Górze Tabor (562 m), 
położonej około 7 km na południe od Nazaretu. Na gó�
rze tej wznosi się dziś potężna bazylika Przemienienia 
Pańskiego. Przemienienie miało miejsce w trzecim roku 
publicznej działalności Chrystusa. Jego świadkami są 
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również: Mojżesz (protoplasta i prawodawca izraelski 
z XIII wieku) i Eliasz (prorok z IX wieku). Eliasz nie umarł 
śmiercią naturalną, lecz wzięty został do nieba (2 Krl 2, 
9–10). Według tradycji judaistycznej Żydzi spodziewali 
się ponownego przyjścia Eliasza na Ziemię w czasach 
mesjańskich.

Celem przemienienia było wzmocnienie wiary uczniów 
przed zbliżającą się Męką i sprostowanie ich oczekiwań 
mesjańskich, które często przybierały zbyt polityczny 
charakter.

Uroczystość Świętego Józefa – 19 III

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

do uporządkowania spraw państwowych, powikłanych 
nieudolnymi rządami Saula (1040–1010). Przede wszyst�
kim poskramia (nie ostatecznie wszakże) Filistynów 
i Moabitów, dwa plemiona, z którymi Izrael był w per�
manentnym konflikcie od czasów przybycia do Kanaanu.

Część północną Moabu (kraina ta rozciągała się na 
wschód od Morza Martwego w kierunku pustyni syryjsko�
�arabskiej); na południu poprzez rzekę Zared, dziś Wadi 
El Hesa. Sąsiadowali Moabici z Edomitami; na północy 
zaś poprzez rzekę �rnon, a w pewnym okresie Hesbon, 
z �mmonitami) włączył Dawid w obręb królestwa izrael�
skiego, zaś część południową zmusił do lennej zależności. 
Uporządkowawszy sprawy terytorialne i założywszy 
w Jerozolimie stolicę całego królestwa, przystąpił Dawid 
do wzniesienia okazałej siedziby królewskiej. Szybko na 
zboczach Syjonu stanął wspaniały pałac cedrowo�ka�
mienny, będący godną siedzibą konsolidującej się coraz 
bardziej monarchii. Tymczasem �rka Przymierza znaj�
dowała się ciągle w prowizorycznym namiocie. Dawid 
poczuł wyrzuty sumienia, że wpierw pomyślał o domu 
dla siebie, nie zaś o domu dla Boga. Postanawia więc 
wznieść przybytek dla �rki. W zamiary króla wkracza ze 
swą zapowiedzią prorok Natan, oznajmiając monarsze, 
że nie on Bogu, lecz Bóg jemu zbuduje dom prawdziwy 
i wieczny; że jego dynastia będzie wieczna. Od tej za�
powiedzi nadzieje mesjańskie związane zostały trwale 
z oczekiwaniem potomka – Syna Dawida.

Czytanie II (Rz 4, 13.16–18.24)
Poprzez całe dzieje biblijne �braham pozostaje zawsze 

przykładem człowieka heroicznej wiary. Rozwijając naukę 
o usprawiedliwieniu człowieka św. Paweł usilnie pod�
kreśla, że obietnice dane �brahamowi uwarunkowane 
były wiarą �brahama, nie zaś wypełnianiem przepisów 
Prawa. Wiarę, o którą tu chodzi, zdefiniował anioł Gabriel 
podczas Zwiastowania w Nazarecie. Jest to wiara, której 
najistotniejszym elementem jest przeświadczenie, że 
u Boga „nie ma nic niemożliwego” (Łk 1, 37). Liturgia 

przypomina dziś taką właśnie heroiczną wiarę �brahama 
po to, by powiedzieć jednocześnie, że podobnie niezwykłą 
wiarą odznaczał się i Józef, syn �brahama, i syn Dawida. 
Wiara Józefa była nawet większa niż �brahama; �braham 
wierzył, że urodzi kobieta niepłodna i stara, tymczasem 
Józef, że porodzi Dziewica.

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

innymi z rzetelnością, z lojalnością wobec słusznych ko�
deksów i przepisów prawnych obowiązujących w jakiejś 
społeczności. Innymi słowy: nie nazwalibyśmy chyba 
sprawiedliwym człowieka, który łamie bądź przekracza 
przepisy, np. kodeksu prawa cywilnego czy drogowego. 
Ewangelista o Józefie mówi „człowiek sprawiedliwy”. 
� tymczasem wszedł on przecież na drogę nielegalną, 
winien dać Maryi – według Prawa – list rozwodowy. Bez 
wątpienia Józef przekracza ustalone normy obowiązujące 
w jego społeczności. Dlaczego więc nazwany został „spra�
wiedliwym”? Dlatego, że postąpił zgodnie z wolą Bożą, 
choć jego punkt widzenia był inny. W języku biblijnym 
(zwłaszcza starotestamentalnym) sprawiedliwy to ten, 
kto jest wierny Bożej woli.

Choć rozum i potoczne doświadczenie mówiły Józefo�
wi co innego, to jednak on pokornie włącza się w miste�
rium, w to co niepojęte i przekraczające ludzkie możli�
wości poznawcze. Zatem określenie „mąż sprawiedliwy” 
ma u Mateusza sens głęboko teologiczny, a nie tylko 
socjologiczno�prawny.

3 niedziela Wielkiego Postu – 23 III

Czytanie I (Wj 17, 3–7)
W czasie wędrówki Izraelitów (1250–1225) z niewoli 

egipskiej do Zajordania Bóg niejednokrotnie okazywał 
Narodowi Wybranemu swoją moc zbawczą. Wystarczy 
wspomnieć przejście przez Morze Czerwone, mannę 
i przepiórki – pokarm, który otrzymywali wędrowcy 
w czasie przejścia przez pustynię. Podczas wędrówki 
przez pustynię Sin (dziś: Debet el�Ramleh, co znaczy 
„piaski piasków”, por. Lb 33, 11) Izraelitom zabrakło wody 
w Refidim. Zaczęli szemrać przeciw Bogu, tracąc wiarę 
w Jego moc zbawczą, w Jego Opatrzność. Nie potrafili 
bezgranicznie zaufać Panu swemu, którego potęgi i mi�
łości tak wiele razy już doświadczyli.

Mojżesz wyprowadza wodę ze skały góry Horeb. Horeb 
(dziś: Ras es�Safsaf – trzy wierzchołki – 1995 – 2064–
2114 m) to sąsiedni szczyt na północ od Synaju (dziś: 
Dżebel Musa, 2244 m), gdzie Mojżesz otrzymał tablice 
10 Przykazań. Czasami na oba te wzniesienia, tworzące 
organiczną całość, używa się tych nazw – Horeb i Synaj 
– zamiennie, określając oba wzniesienia łącznie Synaj 
bądź Horeb. Stąd można raz usłyszeć, że Bóg zawarł 
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przymierze z narodem na Synaju, innym razem zaś, że na 
Horebie. I oba stwierdzenia są poprawne. Słowem Synaj 
określa się też niekiedy całe pasmo górskie. 

Miejsce, gdzie spragniony lud otrzymał wodę, nazwał 
Mojżesz Massa (z hebr.: doświadczenie, próba), bo tu 
wypróbował Bóg wierność swego ludu i Meriba (po 
hebr.: kłótnia), bo tu lud kłócił się i narzekał na swój los.

Czytanie II (Rz 1–2.5–8)
List do Rzymian (napisany w Koryncie około r. 58) 

wraz z Listem do Galatów i dwoma Listami do Koryntian 
tworzy grupę czterech, tak zwanych wielkich listów 
św. Pawła. Nazwa ta – listy wielkie – przysługuje im ze 
względu na wagę poruszanej w nich tematyki teolo�
gicznej. Można bez przesady powiedzieć, że trzon całej 
nauki katolickiej zawiera się – oprócz Ewangelii – w tych 
właśnie listach. Dość wspomnieć, że niejednokrotnie 
owoc przemyśleń i medytacji całego życia – zawierają 
wielcy teologowie, pod koniec życia – w komentarzu 
do Listu do Rzymian.

Szesnastowieczna reformacja zrodziła się właśnie 
z  jednostronnej – co sami bracia odłączeni obecnie 
przyznają – interpretacji tekstu do Rzymian. � jest to 
list o tematyce niezwykle rozległej – zasadnicze zręby 
chrześcijańskiej nauki o łasce, o powołaniu do zbawie�
nia, o wzajemnym stosunku wiary i rozumu, o wolności 
i pluralizmie postaw i poglądów, o roli Żydów w historii 
zbawienia – by wspomnieć tylko niektóre problemy, 
jaki w liście tym się zawierają. Tematem centralnym 
jest jednak zagadnienie usprawiedliwienia. Źródłem 
jego – według Pawła – jest wiara. Wiarą odpowiadamy 
na zbawczą inicjatywę Boga wobec nas, która osiągnęła 
swój punkt kulminacyjny w śmierci Chrystusa. Chrystus 
umiłował nas „i umarł za nas”. Ta typowo Pawłowa for�
muła – z II czytania – streszcza całą naukę �postoła na 
temat zbawczego dzieła Ojca, Syna i Ducha.

Ewangelia (J 4, 5–42)
Samaria w czasach Chrystusa była niewielką prowin�

cją – między Galileą i Judeą – zamieszkałą przez ludność 
etnicznie obcą Żydom. Samarytanie byli potomkami 
ludów azjatyckich (Ibadybów, Marsimaniów, Elamitów 
i Kutejczyków), które �syryjczycy przesiedlili w VIII wieku 
na te tereny, w czasie hegemonii �syrii na Wschodzie. 
Ludy te, zmieszane częściowo z ludnością izraelską, stwo�
rzyły z czasem oddzielną nację – właśnie Samarytan.

Gdy po edykcie Cyrusa Perskiego (538 r.) Izraelici – 
przesiedleni wcześniej przez Babilończyków nad Tygrys 
i Eufrat – wrócili z niewoli do ojczyzny, rozpoczęła się 
odbudowa (choć w skromniejszych rozmiarach niż Sa�
lomonowej) Świątyni, zniszczonej przez Nabuchodono�
zora Babilońskiego (586 r.). Do pracy tej zgłosili akces 
i Samarytanie, jednak ich oferta została wzgardliwie 
odrzucona przez Zorobabela (przywódcę z tego okresu) 
i starszyznę żydowską. To zwiększyło jeszcze – trwającą 

i tak od blisko dwóch wieków – niechęć Samarytan 
do Żydów. Niechęć ta przerodziła się w nienawiść, gdy 
przywódca Samarytan, Manasses, wybudował na górze 
Garizim w Samarii (druga święta góra Samarytan to 
Ebal) osobną świątynię (424 r., do czasów Chrystusa nie 
przetrwała). Było to formalne zerwanie więzi z kultem 
jerozolimskim (i tak do tego czasu luźnej ze względu 
na politeistyczne odchylenia Samarytan) i równało się 
schizmie religijnej.

Nienawiść pogłębiała się, zwłaszcza poprzez utrud�
nienia, jakie Samarytanie stwarzali pielgrzymom podą�
żającym z północy, z Galileli, do Judei, do Jerozolimy, do 
Świątyni. Droga wiodła przez Samarię, którą wędrowcy 
przebywali w pośpiechu (25–40 km) jednego dnia. Zda�
rzyło się nawet, jak pisze Józef Flawiusz, że gdy Żydzi byli 
w drodze do Świątyni, „niektórzy mieszkańcy wsi Ginae, 
leżącej na pograniczu Samarii napadli na nich i wielu 
zabili”. (�nt. 20, 6, 1). W czasach Chrystusa nazwanie 
Żyda Samarytaninem uchodziło za najwyższą obelgę 
(J 8, 48). Żydzi unikali Samarytan, tak samo jak pogan 
(J 4, 9). Znane było przezwisko: „pies samarytański”. 
W takim to kontekście historycznym rozmowa Chrystusa 
z Samarytanką, była czymś rzeczywiście zdumiewającym 
dla uczniów Jezusa. To jedna z pierwszych prób Chrystu�
sowych zerwania z ciasnym nacjonalizmem religijno�
�narodowym – jutrzenka uniwersalizmu zbawczego 
obejmującego wszystkie narody.

Sychar – zidentyfikowane przez archeologię – to dzi�
siejsza wioska El��skar. Godzina szósta – w tamtejszej 
rachubie czasu – to nasza dwunasta w południe. Stud�
nia Jakubowa – zwana tak od imienia Jakuba (XVIII w.), 
protoplasty narodu izraelskiego – istnieje do dziś (32 m 
głębokości).

Uroczystość Zwiastowania Pańskiego 
– 25 III

Czytanie I (Iz 7, 10–14)
Od 929 r. przed Chrystusem państwo izraelskie podzie�

lone było na dwa królestwa: północne, odszczepieńcze, 
zwane też Efraima (od największego pokolenia) i połu�
dniowe, skupione wokół Jerozolimy i Świątyni, zwane 
królestwem Judy. Tym drugim rządziła prawowita dy�
nastia 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 – �syrii. Wynikiem owych 
układów miało też być – streszczajmy błyskawicznie – 
zniszczenie królestwa judzkiego i pozbawienie władzy 
dynastii Dawidowej. Król Judy �chaz (rządzący od 735 r.) 
– świadom grożącego niebezpieczeństwa – obchodzi 
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w inspekcji mury obronne Jerozolimy. Tu spotyka go 
prorok Izajasz i zwraca się uroczystą formułą: „słuchajcie 
więc, domu Dawidowy”.

Natchniony mąż Boży pociesza strwożonego �chaza 
i stwierdza, że niebezpieczeństwo nie grozi jego dynastii. 
�chaz nie daje wiary słowom proroka. Wtedy Izajasz 
mówi, że znakiem prawdziwości jego słów będzie naro�
dzenie z Dziewicy. Samo zaś już imię dziecka: Emmanu�el 
= z nami Bóg ma być dla niewiernego �chaza źródłem 
ufności i nadziei. Po ośmiu wiekach, w narodzeniu Jezusa 
Chrystusa z Najświętszej Panny, ukazała się – w sensie 
pełniejszym – prawda słów proroka.

Czytanie II (Hbr 10, 4–10)
Drugie czytanie składające się z cytatów Psalmu 

40 i komentarza autora wyraża jedną myśl zasadniczą: 
Bóg nie chce już ofiar składanych w Świątyni Jerozolim�
skiej, ofiar niedoskonałych i zewnętrznych. Przypomnij�
my, że już po niewoli babilońskiej prorok Malachiasz 
(V w.) występował przeciwko nadużyciom kapłanów, 
którzy składali Bogu w ofierze zwierzęta ułomne i chore. 
W związku z tym prorok zapowiadał nastanie jednej 
„ofiary czystej”. Bóg, powiada autor Listu do Hebraj�
czyków, pragnie ofiary jednej i prawdziwie Go godnej 
– pełnienia Jego zbawczej woli.

W sposób najpełniejszy i najdoskonalszy złożył ją 
Przedwieczny i Jednorodzony Syn Boży, który spełniając 
wolę Ojca (= zbawczy plan Boga) przyszedł na świat, 
żył i umarł, aby i nas zbawić. Chrystus przez pełnienie 
zbawczej woli Ojca złożył Bogu najdoskonalszą ofiarę, 
stąd – motywuje drugie czytanie – nie są już potrzebne 
ofiary starotestamentalne. Słowa: „abym spełniał wolę 
Twoją” wprowadzają nas jednocześnie w najgłębszą 
istotę fiat Maryi w Nazarecie.

Ewangelia (Łk 1, 26–38)
W scenie Zwiastowania, Łukasz dwukrotnie podkreśla 

łączność tego, którego począć ma Miriam, z Dawidem. 
Potomek będzie z roku Dawida. Słowa Gabriela nawiązują 
wyraźnie do proroctwa Natana. �nioł uświadamia Dzie�
wicy, że oto przez Nią dokona się realizacja największej 
Obietnicy Izraela.

Opierając się na Izajaszowym tekście o Emmanuelu, 
Łukasz wykazuje w sposób szerszy niż Mateusz – dzie�
wicze narodzenie i boski charakter Jezusa. Tylko Łukasz 
mówi o boskim działaniu w łonie Maryi (ze względu 
na zachodzący paralelizm literacki trzeba przyjąć rów�
norzędność określeń „Duch Święty” i „Moc”), którego 
wynikiem będzie narodzenie „Świętego” – „Syna Bo�
żego”. „Zstąpienie Mocy” na Maryję przywodzi na myśl 
„zstąpienie” w obłoku na pustyni. Wypracowaną przez 
Łukasza w scenie Zwiastowania (sam tekst Łk 1, 26–38 
jest typowym semickim schematem literackim; mówi się 
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) występujące w trzeciej Ewangelii dziewięć 
razy (poza tym w Nowym Testamencie jeszcze tylko 
cztery razy), ale także Pneuma Hagion (= Duch Święty; 
u Łukasza 56 razy; poza Łukaszem 39 razy), eperchomai 
(= 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, jak Łukasz 
rozwinął teologię dziewiczego poczęcia i jak mu zależało 
na tym, by czytelnikowi hellenistycznemu, nieobezna�
nemu z semickim substratem perykopy zaczerpniętym 
z Izajasza, ukazać ową teologię poprzez nowe (zrozu�
miałe) słownictwo.

4 niedziela Wielkiego Postu – 30 III

Czytanie I (1 Sm 16, 1b.6–7, 10–13a)
Działalność Samuela, proroka i organizatora życia spo�

łeczno�religijnego w Izraelu, przypada na lata 1040–1010 
przed Chrystusem. Samuel – jako najwyższy moralny au�
torytet w narodzie – namaszcza na pierwszego króla nad 
Izraelem – Saula (1030–1010). Równa się to powstaniu 
monarchii izraelskiej i ostatecznej, po blisko 200 latach 
walk z plemionami tubylczymi w Kanaanie, integracji 
Izraela jako jednolitego organizmu państwowego. Saul, 
którego rządy miały być obrazem władztwa Bożego nad 
Izraelem, sprzeniewierzył się jednak Bogu Jahwe, gdyż 
po zwycięstwie nad �malekitami (szczep koczowniczy 
z pobrzeży Morza Czerwonego) wzniósł sobie, na swoją 
chwałę, pomnik w górach Karmelu (płaskowyż – około 
500 m wysokości oddzielający na przestrzeni 30 km 
Galileę od Samarii – szerokości 15 km) oraz złożył – co 
było zakazane – ofiarę ze zdobytych zwierząt. Samuel 
potępił ten czyn Saula i na króla nad Izraelem namaścił 
dwudziestoletniego, najmłodszego z ośmiu (liczba nie 
jest pewna, według niektórych źródeł było ich trzech, 
według innych czterech) synów Jessego (pasterza z Be�
tlejem) – Dawida. Po śmierci Saula, w czasie bitwy z Fili�
stynami (lud o trudnym do ustalenia pochodzeniu, być 
może z Krety – zamieszkujący tereny na dzisiejszych 
nadmorskich wybrzeżach Libanu i Syrii) pod wzgórzami 
Gilboa (albo inaczej Gelboe, dziś Dżebel Fuku, 550 m 
wysokości) Dawid został faktycznie królem izraelskim 
(1010–970).

Czytanie II (Ef 5, 8–14)
List do mieszkańców Efezu, w którym Paweł przebywał, 

głosząc Ewangelię przez blisko trzy lata, zawiera szereg 
praktycznych uwag na temat życia chrześcijańskiego. 
Spotykamy się w tym liście z charakterystycznym dla 
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01.02 – Diecezjalne obchody  
Dnia Życia Konsekrowanego

W sobotę o godzinie 10.00 w bazylice katedralnej na 
uroczystej Eucharystii z okazji obchodów Diecezjalnego 
Dnia Życia Konsekrowanego zgromadzili się bracia i sio�
stry zakonne pracujący w naszej diecezji, a szczególnie 
w mieście biskupim. Mszy Świętej przewodniczył i homi�
lię wygłosił o. Rufin Maryjka OFM, przełożony prowincji 
Matki Bożej �nielskiej Zgromadzenia Braci Mniejszych. 
Po homilii osoby życia konsekrowanego odnowiły swoje 
śluby i przyrzeczenia zakonne. Wszystkim zebranym za 
obecność i modlitwę w intencji osób życia konsekrowa�
nego podziękował ks. Paweł Pokora, referent ds. życia 
zakonnego w naszej diecezji.

28.02 – Modlitwa z Benedyktem  
i za Benedykta

W piątek o godz. 17.30 wspólnota parafii katedralnej 
modliła się w intencji papieża seniora Benedykta XVI. 
Modlitwę rozpoczęto nabożeństwem różańcowym przy 
wystawionym Najświętszym Sakramencie. Następnie od�
prawiona została Msza Święta dziękczynna za pontyfikat 
papieża seniora, po której odśpiewano Te Deum.

Podczas tej Mszy Świętej modliliśmy się także o pokój na 
Ukrainie, stosownie do zalecenia Episkopatu Polski, który 
ogłosił 28 lutego br. dniem postu i modlitwy w intencji 
Ukrainy. Zgodnie z życzeniem Biskupa Ordynariusza nasza 
diecezja, w tym także nasza parafia włączyła się czynnie 
w tę inicjatywę. 

Z ŻYCIA PARAFII luty
2014

nauki Pawłowej (sam tekst pisma zredagował – być 
może – któryś z bliskich współpracowników Pawła) 
przeciwstawieniem: człowieka nowego – człowieko�
wi staremu, który żył w mrokach pogaństwa i bałwo�
chwalstwa. Człowiek nowy – to chrześcijanin, ten, który 
postępuje drogą miłości. Typowo Pawłowe jest również 
uzasadnienie tego postępowania: „bo i Chrystus nas 
umiłował” (Ef 5, 2). Przeciwstawiając się pogańskiemu 
stylowi życia (nieczystość, chciwość, bałwochwalstwo, 
plotkarstwo), �postoł daje nowy, chrześcijański kodeks 
moralnego postępowania. Zachęca adresatów swego 
listu (który najprawdopodobniej był listem okólnym do 
wielu innych gmin małoazjatyckich), by strzegli nowej 
światłości, która wyraża się w sprawiedliwości, miłości, 
prawości i prawdzie.

Dziećmi światłości stają się chrześcijanie przez chrzest 
– stąd pierwsze czytanie kończy się inwokacją: „zbudź się, 
o śpiący, i powstań z martwych”. �postrofa ta – zdaniem 
uczonych – jest wezwaniem liturgicznym starochrze�
ścijańskiej liturgii chrzcielnej. Jakżeż aktualne jest ono 
i dziś wobec wielu chrześcijan, którzy chodzą, a wydają 
się być „śpiącymi”, żyją, a są jakby „martwi”.

Ewangelia (J 9, 1–41)
W ewangelii uzdrowienie niewidomego od urodzenia, 

któremu Chrystus Pan każe pójść i obmyć się w Sadzaw�
ce Siloe. Sadzawka ta była naturalnym zakończeniem 
podziemnego strumienia, długości pół kilometra, prze�
pływającego pod zboczem wzgórza Ofel tuż za murami 
Jerozolimy. Początek tego strumienia stanowiło źródło 
Gihon. Ujście podziemnego kanału, czyli sama sadzawka 
Siloe, znajdowało się już wewnątrz miasta. Sadzawka 
Siloe, podobnie jak i druga znana z Ewangelii Janowej 
(5, 2) – sadzawka Owcza (Betesda lub jeszcze inaczej 
Betsaida) zostały współcześnie zidentyfikowane przez 
archeologię.

Cudu przywrócenia wzroku niewidomemu dokonał 
Jezus w szabat. Było to, według Prawa żydowskiego, 
przestępstwo, albowiem w świętym dniu szabatu nie 
wolno było wykonywać żadnych prac, by nie gwałcić 
spoczynku świątecznego. Z płonącego domu – w czasie 
szabatu – wolno było wynieść tylko Księgę Pisma św.

Chrystus Pan przez wykonywanie różnych czynności 
w szabat, a zwłaszcza uzdrowień, dawał do zrozumienia, 
że On jest Panem szabatu (por. Mk 2, 27–28). Zgodnie 
z wiarą Izraelity, Panem szabatu był jedynie sam Bóg, któ�
ry szabat ustanowił. W religijnej świadomości Izraelitów 
szabat był łącznikiem między Ludem Wybranym a jego 
Panem. Przez religijny spoczynek świąteczny Izraelici 
łączyli się ze swym Bogiem. Przez dokonywanie cudów 
w tym dniu (była to pedagogia całkiem świadoma), co 
równało się naruszeniu spoczynku świątecznego i zapa�
nowaniu nad szabatem, Chrystus Pan zadawał niejako 
patrzącym na Niego pytanie: Kim ja jestem, skoro jestem 
Panem szabatu?
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KALENDARIUM
NAJBLIŻSZYCH UROCZYSTOŚCI

I WYDARZEŃ PARAFIALNYCH

MARZEC

† Krzysztof Zbigniew Woźniak
† Bogumiła Niedzielska
† Janusz Fordon
† Władysława Brenda
† �leksandra Dylewska
† Zofia Mulketyn
† Leszek Mulketyn
† Teresa Iwońska
† Stanisława Wierzbowska

Zmarli:

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

Duszpasterze Parafii Katedralnej we Włocławku

• Dawid Gerard Dębek

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

Ochrzczeni:

05. – Liturgia Środy Popielcowej, godz. 
18.00. Dzień modlitw za Republikę 
Środkowoafrykańską

19. – Uroczystość Świętego Józefa Oblubieńca 
Najświętszej Maryi Panny, głównego 
patrona Diecezji

24. – Obchody Diecezjalnego Dnia Świętości 
Życia i X Narodowego Dnia Życia, Msza 
św. o godz. 9.30 pod przewodnictwem 
Pasterza Diecezji

25. – Uroczystość Zwiastowania Pańskiego

Droga Krzyżowa – piątek
godz. 16:30 (dzieci), 17:30 (dorośli)

Gorzkie Żale – niedziela
godz. 17:00

Serdecznie zapraszamy!

Nabożeństwa
wielkopostne
w Bazylice katedralnej
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TO ..................................................

Poziomo:
1. Król Izraela słynący z mądrości.
3. Najmłodszy z �postołów.
8. Owinięto w niego Pana Jezusa po zdjęciu z krzyża.
9. Prorok Izraela, który według proroctw Starego Testamentu 

miał poprzedzać Mesjasza.
10. Pan Jezus wybrał ich Dwunastu.
14. Najwyższy kapłan podczas procesu Pana Jezusa.
17. Jeden z królów judzkich z czasów proroka Izajasza.
18. Wsparł swoim autorytetem św. Pawła.
20. Tłum w Jerozolimie chciał jego uwolnienia, zamiast Jezusa.
21. Z tej miejscowości w Cylicji pochodził �postoł Narodów.
22. Obrządek liturgiczny.
23. Jedna z żon Jakuba.
25. Bohaterka opowiadania z Księgi Daniela, symbol niewinnie 

oskarżonej.
27. Jej taniec bardzo podobał się Herodowi
30. W roku liturgicznym trwa 40 dni.
32. Prorok, nacinający drzewa figowe, pochodził z Tekoa.
33. Miasto Zwiastowania Pańskiego.
36. Pan Jezus wskrzesił jego córkę.
37. Jeden z czterech większych proroków Starego Testamentu.
38. Kraina słynąca z lasów cedrowych.
39. Druga żona �brahama.
40. Słowo kończące zwykle modlitwę.
41. Drugie imię Ezawa.
42. Ojciec Racheli, żony Jakuba.

Pionowo:
2. Pierwszy człowiek.
4. Izraelici przechowywali w niej tablice Dekalogu.
5. Sakrament ustanowiony podczas Ostatniej Wieczerzy.
6. Prześladowała Eliasza.
7. Kapłan z czasów króla Dawida.
8. Tytuł cesarza rzymskiego.

11. Prorok Starego Testamentu, któremu Pan Bóg polecił ożenić 
się z nierządnicą.

12. �postoł, który prawdopodobnie dotarł z Dobrą Nowiną 
do Indii.

13. Brat Marty i Marii, którego wskrzesił Pan Jezus.
15. Miesiąc kalendarza żydowskiego, w którym ukrzyżowany 

został Pan Jezus.
16. Wyspa, na której św. Jan napisał �pokalipsę.
19. Zanim został �brahamem.
24. Jedno z pokoleń Izraela. / Wnuk Jakuba.
26. Budowniczy arki.
27. Najsłynniejsza królowa, która odwiedziła króla Salomona.
28. Uniknął zamienienia się w słup soli.
29. Brat bliźniak Jakuba.
31. Matka Izaaka.
33. Za jego rządów męczeńską śmierć ponieśli św. Paweł i Piotr.
34. Zginął z ręki Kaina.
35. Żydowska nazwa Pięcioksięgu.
37. Jedno z dwóch bałwochwalczych sanktuariów, które usta�

nowił Jeroboam po podziale królestwa izraelskiego.

KRZYŻÓWKA – weź do ręki Pismo Święte

oprac. UH
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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


