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Z naucZania kościoła

orędZie
PaPieża FrancisZka 

na XXiX światowy dzień Młodzieży, 
13 iV 2014 r.

„Błogosławieni ubodzy w duchu, 
albowiem do nich należy królestwo niebieskie” 

(Mt 5, 3)

Drodzy Młodzi,
W mojej pamięci głęboko zapisało się niezwykłe 

spotkanie, jakie przeżyliśmy w Rio de Janeiro podczas 
XXVIII Światowego Dnia Młodzieży: było to wielkie święto 
wiary i braterstwa! Wspaniali Brazylijczycy powitali nas 
z szeroko otwartymi ramionami, tak jak figura Chrystusa 
Odkupiciela, która z góry Corcovado dominuje nad cu-
downą scenerią plaży Copacabana. Nad brzegiem morza 
Jezus ponowił swoje wezwanie, aby każdy z nas stał się 
Jego uczniem misjonarzem, odkrył Go jako najcenniejszy 
skarb swojego życia i dzielił się tym bogactwem z innymi, 
bliskimi i dalekimi, aż po najdalsze peryferie geograficzne 
i egzystencjalne współczesności.

Następny etap międzykontynentalnej pielgrzymki 
młodzieży będzie w Krakowie w roku 2016. Aby nadać 

rytm naszej drodze, chciałbym wraz z Wami w ciągu 
najbliższych trzech lat zastanowić się nad ewangelicz-
nymi Błogosławieństwami, które czytamy w Ewangelii 
Świętego Mateusza (5, 1–12). W tym roku rozpoczniemy 
rozważając pierwsze: Błogosławieni ubodzy w duchu, 
albowiem do nich należy królestwo niebieskie” (Mt 5, 3); 
na rok 2015 proponuję: „Błogosławieni czystego serca, 
albowiem oni Boga oglądać będą” (Mt 5, 8); i wreszcie 
w roku 2016 tematem będzie: „Błogosławieni miłosierni, 
albowiem oni miłosierdzia dostąpią” (Mt 5, 7).

1. „Rewolucyjna siła Błogosławieństw”
Zawsze wielką korzyścią jest czytanie i rozważanie 

Błogosławieństw! Jezus głosił je w swoim pierwszym 
wielkim kazaniu, na brzegu Jeziora Galilejskiego. Był 
tam wielki tłum, a On wyszedł na wzgórze, aby nauczać 
swoich uczniów, dlatego jest ono nazywane „Kazaniem 
na Górze”. W Biblii góra jest postrzegana jako miejsce, 
gdzie objawia się Bóg, a Jezus głoszący kazanie na wzgó-
rzu przedstawia się jako Boży Nauczyciel, jako nowy 
Mojżesz. A co przekazuje? Jezus przekazuje drogę życia, 
tę drogę, którą On sam przebywa, a wręcz którą On sam 
jest i proponuje ją jako drogę prawdziwego szczęścia. 
W całym swym życiu, od narodzin w grocie w Betlejem, 
aż po śmierć na krzyżu i zmartwychwstanie, Jezus był 
ucieleśnieniem Błogosławieństw. W Nim zostały wypeł-
nione wszystkie obietnice królestwa Bożego. 

Głosząc Błogosławieństwa, Jezus zachęca nas, byśmy 
poszli za Nim, byśmy wraz z Nim szli drogą miłości, jedy-
ną, która prowadzi do życia wiecznego. To nie jest droga 
łatwa, ale Pan nam zapewnia swoją łaskę i nigdy nie po-
zostawia nas samymi. W naszym życiu obecne jest ubó-
stwo, ucisk, upokorzenia, walka o sprawiedliwość, trudy 
codziennego nawrócenia, walka, by żyć powołaniem do 
świętości, prześladowania i tak wiele innych wyzwań. Ale 
jeśli otworzymy drzwi Jezusowi, jeśli pozwolimy, aby był 
On obecny w naszej historii, jeśli będziemy z Nim dzielić 
radości i smutki, to doświadczymy pokoju i radości, które 
może dać tylko Bóg, nieskończona Miłość.

Błogosławieństwa Jezusa niosą rewolucyjną nowość, 
wzór szczęścia będącego przeciwieństwem tego, co jest 
zwykle przekazywane przez media, przez dominującą 
myśl. Dla mentalności światowej zgorszeniem jest to, że 
Bóg przyszedł, aby być jednym z nas, że umarł na krzyżu! 
W logice tego świata ci, których Jezus nazywa błogosła-
wionymi, są uważani za „przegranych”, za słabych. Glo-
ryfikuje się natomiast sukces za wszelką cenę, dobrobyt, 
arogancję władzy, autoafirmację kosztem innych.

Drodzy Młodzi, Jezus stawia przed nami wzywanie, 
abyśmy odpowiedzieli na Jego propozycję życia, abyśmy 
postanowili, jaką drogą chcemy iść, żeby osiągnąć praw-
dziwą radość. Jest to wielkie wyzwanie wiary. Jezus nie 
bał się zapytać swoich uczniów, czy chcą rzeczywiście 
pójść za Nim, czy też raczej wolą odejść i pójść innymi 
drogami (por. J 6, 67). A Szymon zwany Piotrem miał 
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odwagę powiedzieć: „Panie, do kogóż pójdziemy? Ty 
masz słowa życia wiecznego”(J 6, 68). Jeśli i Wy będziecie 
umieli powiedzieć Jezusowi „tak”, to Wasze młode życie 
wypełni się znaczeniem i w ten sposób będzie owocne.

2. „Odwaga szczęścia”
Ale co to znaczy „błogosławieni” (po grecku makarioi)? 

Błogosławiony oznacza szczęśliwy. Powiedzcie mi: czy 
naprawdę pragniecie szczęścia? Gdy jesteśmy pociągani 
licznymi pozorami szczęścia, grozi nam, że zadowolimy 
się byle czym, że będziemy mieli mało ambitną ideę 
życia. Dążcie natomiast do tego, co wielkie! Poszerzcie 
Wasze serca! Jak mawiał bł. Piergiorgio Frassati: „Ży-
cie bez wiary, bez dziedzictwa, którego się broni, bez 
podtrzymywania prawdy w nieustannej walce, to jest 
nie życie, lecz wegetacja. My nigdy nie powinniśmy 
wegetować, zawsze powinniśmy żyć” (List do I. Bonini, 
27 lutego 1925). W dniu beatyfikacji Piergiorgio Frassa-
tiego, 20 maja 1990 roku, papież Jan Paweł II nazwał go 
„człowiekiem błogosławieństw” (Homilia podczas Mszy 
św.: AAS 82(1990), s. 1518).

Jeśli naprawdę sprawicie, że ujawnią się najgłębsze 
oczekiwania waszego serca, to zdacie sobie sprawę, że 
jest w Was niegasnące pragnienie szczęścia, a to wam 
pozwoli zdemaskować i odrzucić wiele „tanich” ofert, 
jakie znajdujecie wokół siebie. Kiedy poszukujemy suk-
cesu, przyjemności, egoistycznego posiadania i czynimy 
z tego bożki, to możemy wprawdzie doświadczać chwil 
upojenia, fałszywego poczucia zaspokojenia, ale w końcu 
stajemy się niewolnikami, nigdy nie jesteśmy zadowoleni, 
jesteśmy pobudzani, by szukać coraz bardziej. Bardzo 
smutno widzieć młodzież „sytą”, ale słabą.

Święty Jan pisząc do młodych, mówił: „Jesteście 
mocni i nauka Boża trwa w was, i zwyciężyliście Złego” 
(1 J 2, 14). Ludzie młodzi, którzy wybierają Chrystusa, są 
silni, karmią się Jego Słowem i nie „opychają się” innymi 
rzeczami! Miejcie odwagę iść pod prąd. Miejcie odwagę 
prawdziwego szczęścia! Powiedzcie „nie” kulturze tego, 
co tymczasowe, powierzchowności i odrzucenia, która 
uważa, że nie jesteście w stanie wziąć nas siebie odpo-
wiedzialności i zmierzyć się z wielkimi wyzwaniami życia!

3. „Błogosławieni ubodzy w duchu...”
Pierwsze błogosławieństwo, temat najbliższego Świa-

towego Dnia Młodzieży, ogłasza szczęśliwymi ubogich 
w duchu, albowiem do nich należy królestwo niebieskie. 
W czasach, gdy tak wiele osób cierpi z powodu kryzysu 
gospodarczego, zestawienie ubóstwa i szczęścia może 
wydawać się nie na miejscu. W jakim sensie możemy 
pojmować ubóstwo jako błogosławieństwo?

Przede wszystkim starajmy się zrozumieć, co znaczy 
„ubodzy w duchu”. Kiedy Syn Boży stał się człowiekiem, 
wybrał drogę ubóstwa, ogołocenia. Jak mówi św. Paweł 
w Liście do Filipian: „Niech was ożywiają uczucia zna-
mienne dla Jezusa Chrystusa. On, istniejąc w postaci 

Bożej, nie skorzystał ze sposobności, aby na równi być 
z Bogiem, lecz ogołocił samego siebie, przyjąwszy postać 
sługi, stawszy się podobnym do ludzi” (2, 5–7). Jezus jest 
Bogiem, który ogołocił się ze swej chwały. Tutaj widzimy 
Boży wybór ubóstwa: On „będąc bogaty, dla nas stał się 
ubogim, aby nas ubóstwem swoim ubogacić” (por. 2 Kor 
8, 9). Jest to tajemnica, którą kontemplujemy w szopce, 
widząc Syna Bożego w żłobie, a następnie na krzyżu, 
gdzie ogołocenie osiąga swój szczyt.

Greckie określenie ptochós (ubogi) ma nie tylko zna-
czenia materialne, ale oznacza „żebrak”. Należy je wiązać 
z żydowskim pojęciem anawim, „ubogimi Jahwe”, które 
przywołuje pokorę, świadomość swoich ograniczeń, 
swojej zasadniczej egzystencjalnej kondycji ubóstwa. 
Anawim ufają Panu, wiedzą, że od Niego zależą.

Jak to dobrze potrafiła dostrzec Święta Teresa od Dzie-
ciątka Jezus, Pan Jezus w swoim wcieleniu ukazuje się 
jako żebrak, potrzebujący, poszukujący miłości. Katechizm 
Kościoła katolickiego mówi o człowieku jako „żebraku 
wobec Boga” (n. 2559 ) i powiada nam, że modlitwa 
jest spotkaniem pragnienia Boga z naszym pragnieniem 
(n. 2560).

Święty Franciszek z Asyżu bardzo dobrze zrozumiał 
tajemnicę błogosławieństwa ubogich w duchu. Rzeczy-
wiście, kiedy Jezus przemówił do niego w osobie trędo-
watego i z krucyfiksu, rozpoznał on wielkość Boga oraz 
swoją kondycję pokory. W swojej modlitwie Biedaczyna 
spędzał godziny, pytając Pana: „Kim Ty jesteś? Kim jestem 
ja?”. Ogołocił się z życia dostatniego i beztroskiego, aby 
poślubić „Panią Biedę”, aby naśladować Jezusa i dosłow-
nie iść za Ewangelią. Franciszek „żył naśladowaniem 
Chrystusa ubogiego i miłością do ubogich” nieodłącznie, 
jak dwa oblicza tego samego medalu.

Możecie więc mnie zapytać: jak konkretnie możemy 
sprawić, aby to ubóstwo ducha przekształciło się w styl 
życia, aby konkretnie wpływało na nasze życie? Odpo-
wiem wam w trzech punktach.

Przede wszystkim starajcie się być wolni wobec rzeczy. 
Pan nas wzywa do życia ewangelicznego, naznaczonego 
umiarkowaniem, nieuleganiem kulturze konsumpcji. 
Chodzi o poszukiwanie tego, co najistotniejsze, na-
uczenie się ogołocenia z wielu tłumiących nas rzeczy 
powierzchownych i zbędnych. Zdystansujmy się od żą-
dzy posiadania, od pieniądza najpierw traktowanego 
bałwochwalczo, a następnie marnowanego. Postawmy 
Jezusa na pierwszym miejscu. On nas może uwolnić 
od zniewalającego nas bałwochwalstwa. Pokładajcie 
ufność w Bogu, droga młodzieży! On nas zna, kocha 
nas i nigdy o nas nie zapomina. Tak jak troszczy się o lilie 
polne (por. Mt 6, 28), tak też nie pozwoli, aby czegokol-
wiek nam zabrakło. Również by przezwyciężyć kryzys 
gospodarczy trzeba być gotowym do zmiany stylu życia, 
do unikania wielu przypadków marnotrawstwa. Tak jak 
potrzebna jest odwaga szczęścia, tak też trzeba odwagi 
umiarkowania.
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Po drugie, aby żyć tym błogosławieństwem, wszyscy 

potrzebujemy nawrócenia wobec ubogich. Musimy za-
troszczyć się o nich, być wrażliwymi na ich potrzeby du-
chowe i materialne. Wam, młodym powierzam zwłaszcza 
zadanie stawiania solidarności w centrum ludzkiej kultury. 
W obliczu dawnych i nowych form ubóstwa – bezrobocia, 
emigracji, wielu różnego rodzaju uzależnień – mamy 
obowiązek być czujnymi i świadomymi, przezwyciężając 
pokusę obojętności. Pomyślmy także o tych, którzy nie 
czują się kochani, nie mają nadziei na przyszłość, rezygnują 
z zaangażowania w życie, bo są zrażeni, rozczarowani, 
zastraszeni. Musimy nauczyć się przebywania z ubogimi. 
Nie wypełniajmy naszych ust ładnymi słowami o ubogich! 
Spotkajmy ich, spójrzmy im w oczy, wysłuchajmy ich. 
Ubodzy są dla nas konkretną okazją spotkania samego 
Chrystusa, dotknięcia Jego cierpiącego ciała.

Ale – i to jest trzeci punkt – ubodzy są nie tylko oso-
bami, którym możemy coś dać. Również oni mają nam 
wiele do zaoferowania, aby nas nauczyć. Wiele można 
się nauczyć z mądrości ubogich! Pomyślcie, że jeden 
ze świętych XVIII wieku, Benedykt Józef Labre, który 
spał w Rzymie na ulicy i żył z ofiar ludzi, stał się doradcą 
duchowym wielu osób, w tym szlachty i hierarchów. 
W pewnym sensie ubodzy są dla nas jakby nauczycielami. 
Uczą nas, że osoba jest warta nie tyle, ze względu na to 
jak dużo posiada, jak wiele ma na koncie w banku. Ubogi, 
osoba pozbawiona dóbr materialnych, zawsze zachowuje 
swoją godność. Ubodzy mogą nas wiele nauczyć także 
o pokorze i ufności w Bogu. W przypowieści o faryzeuszu 
i celniku (Łk 18, 9–14), Jezus przedstawia celnika jako 
wzór, bo jest on pokorny i uznaje siebie za grzesznika. 
Także wdowa, która wrzuciła dwie drobne monety do 
skarbca świątyni, jest przykładem ofiarności tych, którzy, 
chociaż mają niewiele lub nic, dają wszystko (Łk 21, 1–4).

4. „... albowiem do nich należy królestwo niebieskie”
Głównym tematem Jezusowej Ewangelii jest królestwo 

Boże. Jezus jest uosobieniem królestwa Bożego, jest 
Emmanuelem, Bogiem-z-nami. To w sercu człowieka 
jest ustanawiane i wzrasta Królestwo, panowanie Boga. 
Królestwo jest jednocześnie darem i obietnicą. Zostało 
nam już dane w Jezusie, ale jeszcze się musi dokonać 
w pełni. Dlatego każdego dnia modlimy się do Ojca: 
„Przyjdź królestwo Twoje”.

Istnieje głębokie powiązanie między ubóstwem a ewan-
gelizacją, między tematem ostatniego Światowego 
Dnia Młodzieży – „Idźcie i nauczajcie wszystkie narody” 
(Mt 28, 19), a tematem bieżącego roku: „Błogosławieni 
ubodzy w duchu, albowiem do nich należy królestwo 

niebieskie” (Mt 5, 3). Pan chce Kościoła ubogiego, ewan-
gelizującego ubogich. Jezus, kiedy posłał Dwunastu na 
misję, powiedział im: „Nie zdobywajcie złota ani srebra, 
ani miedzi do swych trzosów. Nie bierzcie na drogę torby 
ani dwóch sukien, ani sandałów, ani laski! Wart jest bo-
wiem robotnik swej strawy” (Mt 10, 9–10). Ewangeliczne 
ubóstwo jest podstawowym warunkiem, aby rozprze-
strzeniało się królestwo Boże. Najpiękniejsze i najbardziej 
spontaniczne radości, jakie przeżyłem w czasie mojego 
życia, to radości ludzi ubogich, którzy mają niewiele tego, 
czego mogliby się trzymać. Ewangelizacja w naszych 
czasach będzie możliwa jedynie przez zarażanie radością.

Jak widzieliśmy, błogosławieństwo ubogich w duchu, 
ukierunkowuje naszą relację z Bogiem, z dobrami mate-
rialnymi i z ubogimi. W świetle przykładu i słów Jezusa 
dostrzegamy, jak bardzo potrzebujemy nawrócenia, 
sprawienia, aby nad logiką posiadania więcej przeważała 
logika bycia bardziej! Święci to ci, którzy mogą nam naj-
bardziej pomóc zrozumieć głęboki sens błogosławieństw. 
Dlatego kanonizacja Jana Pawła II, w drugą niedzielę 
wielkanocną jest wydarzeniem, które napełnia nasze 
serca radością. Będzie On wielkim patronem Światowego 
Dnia Młodzieży, którego był inicjatorem i promotorem. 
A we wspólnocie świętych nadal będzie on dla Was 
wszystkich ojcem i przyjacielem.

W kwietniu przypadnie także trzydziesta rocznica prze-
kazania młodym Krzyża Jubileuszu Odkupienia. Właśnie 
od tego aktu symbolicznego Jana Pawła II rozpoczęła się 
wielka pielgrzymka młodzieżowa, która od tej pory nadal 
przemierza pięć kontynentów. Wielu pamięta słowa, 
które w Niedzielę Wielkanocną 1984 roku towarzyszyły 
jego gestowi: „Droga młodzieży, na zakończenie Roku 
Świętego powierzam wam znak tego Roku Jubileuszowe-
go: Krzyż Chrystusa! Nieście go na cały świat jako znak 
miłości Pana Jezusa do ludzkości i głoście wszystkim, że 
tylko w Chrystusie umarłym i zmartwychwstałym jest 
zbawienie i odkupienie”.

Drodzy Młodzi, Magnificat, pieśń Maryi, ubogiej w du-
chu to także pieśń tych, którzy żyją Błogosławieństwami. 
Radość Ewangelii wypływa z serca ubogiego, które potrafi 
radować się i zadziwić dziełami Boga, jak serce Dziewicy, 
którą wszystkie pokolenia nazywają „błogosławioną” 
(por. Łk 1, 48). Niech Ona, Matka ubogich i Gwiazda 
nowej ewangelizacji, pomaga nam żyć Ewangelią, urze-
czywistniać Błogosławieństwa w naszym życiu i mieć 
odwagę szczęścia.

Watykan, 21 stycznia 2014 r., we wspomnienie 
św. Agnieszki, dziewicy i męczennicy

Światowe Dni Młodzieży zainicjował w 1985 r. Jan Paweł II. Od tej pory co dwa lata (od 2002 r. co trzy lata) 
młodzież gromadzi się w różnych miejscach na świecie pod przewodnictwem Ojca Świętego. W pozostałych 
latach ŚDM odbywają się w wymiarze diecezjalnym pod przewodnictwem biskupa diecezjalnego. Kolejne 
spotkanie młodzieży z całego świata odbędzie się w dniach 26–31 lipca 2016 r. w Krakowie.
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Wielkanocne życZenia biskuPa WłocłaWskiego

Chrystus Zmartwychwstał! 
Przypominamy sobie tę prawdę, bo jest nam nieodzownie potrzebna! Daje nam przecież nadzieję 

udziału w Jego Zmartwychwstaniu, które śpiewem, procesją i bogatą liturgią Nocy Zmartwychwstania 
ogłosiliśmy kolejny raz światu!

Nowina przekraczająca ludzką wyobraźnię o pokonaniu przez Chrystusa cierpienia, zdrady, nienawiści, 
bezprawia i śmierci – jakże jest nam dzisiaj, w 2014 roku, potrzebna! Przed kilku tygodniami widzieliśmy 
na ekranach telewizorów, jak zwycięża w życiu politycznym kłamstwo, tępa siła, nienasycona zaborczość! 

Otóż spróbujmy przed żądzą odwetu i wszystkimi tymi nieprawościami obronić nasze własne serca 
i umysły! To jest jedyna droga naprawiania świata: wszędzie tu, gdzie jesteśmy, możemy zacząć szerzyć 
naukę Zmartwychwstałego, zmieniając i uwrażliwiając na dobro własne sumienia! Włączamy się tym 
samym w ewangelizację świata, odpowiadamy na wołanie, jakie kierowali pod naszym adresem bł. Jan 
Paweł II, Benedykt XVI, a dziś – Ojciec Święty Franciszek. Zwłaszcza nasz Ukochany Rodak dowodzi, że 
taka jest droga świętości! Szedł nią konsekwentnie, wytrwale, do końca!

Te Święta pozwalają nam, z całym chrześcijańskim światem, wielbić zmartwychwstałego Pana za Jego 
Sługi: bł. Jana XXIII i bł. Jana Pawła II, za wzór, jaki nam zostawili. Razem ze Świętymi Patronami, wsparci 
ich możną protekcją, wejdźmy na drogę „do Galilei”, by spotkać Naszego Mistrza!

Życzę Wam, Bracia Kapłani, Kochani Siostry i Bracia, siły i odwagi do życia w przyjaźni z Chrystusem, 
Ostatecznym Zwycięzcą!

+ Wiesław Mering
Biskup Włocławski

Włocławek, Wielkanoc 2014 r.
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kościół i śWiat

Szczyt roku liturgicznego, podczas którego przeżywamy 
Mękę, Śmierć i Zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa, to 
Święte Triduum Paschalne. Obejmuje ono wieczorną Mszę 
Wieczerzy Pańskiej sprawowaną w Wielki Czwartek, Litur-
gię Męki Pańskiej w Wielki Piątek oraz Wigilię Paschalną, 
będącą centrum Triduum Paschalnego, którą sprawuje 
się po zapadnięciu zmroku w Wielką Sobotę, a właściwie 
w Wielką Noc. Triduum kończy się wieczornymi nieszpo-
rami w Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego. 

Znamiennym jest, że liturgia Kościoła sprawowana 
podczas Triduum Paschalnego stanowi trzy nierozłącznie 
ze sobą związane etapy wydarzenia zbawczego – Paschy 
Chrystusa. Liturgia nigdy nie oddziela Krzyża Chrystusa 
od Zmartwychwstania. W drzewie krzyża dostrzegamy 
doskonałe „wypełnienie i pełne objawienie całej Ewan-
gelii życia” (EV, n. 50). 

Pascha Chrystusa, czyli przejście Chrystusa przez mękę 
i śmierć do życia, nawiązuje do święta Paschy obcho-

dzonego przez Izraelitów na pamiątkę nocy opisanej 
w Księdze Wyjścia Starego Testamentu, kiedy to Pan Bóg 
wyprowadził naród wybrany z niewoli egipskiej. 

W pierwszych wiekach misterium paschalne obcho-
dzono w każdą niedzielę, wspominając wielkie dzieła 
zbawcze podczas coniedzielnej Eucharystii. Później na-
stąpiło coroczne obchodzenie Paschy, dokonujące się 
podczas liturgii paschalnej. 

W IV wieku św. Augustyn pisał o trzech dniach: o dniu 
śmierci Pana (Wielki Piątek), jego odpoczynku w grobie 
(Wielka Sobota) i Jego Zmartwychwstaniu (Noc i Dzień 
Niedzieli Paschy), nazywając te dni Świętym Triduum. 
W wieku IX przyjęła się praktyka rozpoczynania Triduum 
Paschalnego od Wielkiego Czwartku. Reforma liturgiczna 
Soboru Watykańskiego II przywróciła szczytowe miejsce 
Wigilii i Nocy Paschalnej. 

Jak widać, w ciągu wieków obliczanie czasu trwania 
Triduum Paschalnego i rozumienie jego sensu zmieniało 
się. Pamiętajmy zatem, że powinniśmy przeżywać Tridu-
um jako całość obchodów Paschy Chrystusa. 

Wielki Czwartek – zgromadzenie w Wieczerniku

Wieczorem w Wielki Czwartek rozpoczynamy Triduum 
Paschalne. W kościołach parafialnych celebrowana jest 
w tym dniu Msza Wieczerzy Pańskiej. W czasie tej liturgii 
wspominamy Ostatnią Wieczerzę Jezusa Chrystusa ze 
swoimi uczniami w Wieczerniku, podczas której usta-
nowił sakramenty Eucharystii i kapłaństwa. 

Ostatnia Wieczerza odbyła się w pierwszym dniu 
Przaśników, kiedy Izraelici rozpoczynali obchody świę-
ta Paschy na pamiątkę pośpiesznego wyjścia z Egiptu. 
Przez wszystkie pokolenia Żydzi przygotowywali ucztę 
paschalną, w czasie której spożywali paschalnego ba-
ranka. Podczas Ostatniej Wieczerzy Chrystus zmienił 
sens uczty paschalnej. On, Syn Boży, stał się Barankiem 
Paschalnym – ofiarą daną za nasze zbawienie. 

Msza Wieczerzy Pańskiej
W czasie Mszy Wieczerzy Pańskiej kapłan, na pamiątkę 

wydarzenia opisanego w Ewangelii św. Jana, umywa 
nogi wybranym parafianom, tak jak Chrystus umywał 
nogi Apostołom.

W czasie śpiewu „Chwała na wysokości Bogu” biją 
wszystkie dzwony kościelne. Podczas dalszej części litur-
gii, a także w Wielki Piątek dzwony milczą. Zastępują je 
dźwięki drewnianych kołatek. 

Na zakończenie liturgii wielkoczwartkowej Najświęt-
szy Sakrament zostaje przeniesiony do kaplicy, którą 
nazywamy ciemnicą. Ten uroczysty obrzęd ma na celu 
przechowanie Chleba eucharystycznego, aby udzielić 
go wiernym w czasie Liturgii Wielkiego Piątku oraz jako 
Wiatyku dla chorych. 

Wnętrze kościoła wygląda teraz w sposób szczególny. 
Tabernakulum pozostaje puste, a jego drzwi otwar-

triduum Paschalne

Ostatnia Wieczerza (mal. Hans Holbein)
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te. Wieczna lampka, teraz nie płonie, ołtarz jest pusty 
i obnażony. 

Wielki Piątek – Męka i Śmierć Jezusa Chrystusa 

Wielki Piątek to dzień, w którym Kościół wspomina 
szczególnie Mękę i Śmierć Jezusa Chrystusa. Wspomina 
uwięzienie Chrystusa, Jego proces przed Sanhedrynem, 
wyrok Poncjusza Piłata, okrutną drogę na Golgotę, 
śmierć Boga-Człowieka na krzyżu i złożenie Syna Bo-
żego w grobie. 

Chociaż Wielki Piątek uobecnia najbardziej drama-
tyczne wydarzenia historii zbawienia, nie ma charakteru 
żałobnego. Przeżywając Mękę i Śmierć Chrystusa na 
krzyżu, Kościół wskazuje przede wszystkim na zbawczy 
charakter tego wydarzenia, na wypełnienie zapowiedzi, 
na to, że dobrowolna ofiara, którą złożył Syn Boży, jest 
drogą naszego zbawienia. 

W Wielki Piątek w wielu miejscowościach odbywają 
się uroczyste nabożeństwa drogi krzyżowej, np. ulicami 
miast. W rzymskim Koloseum, miejscu śmierci wielu 
chrześcijan, odbywa się w tym dniu wieczorem droga 
krzyżowa z udziałem Ojca Świętego. W niektórych sank-
tuariach, organizowane są misteria wielkopostne. Są to 
przedstawienia Męki Pańskiej na wzór średniowiecznych 
dramatów liturgicznych. 

Wszystkie nabożeństwa pasyjne odprawiane w Wiel-
ki Piątek, nawet bardzo rozbudowane, nie mogą być 
rozumiane jako centrum celebracji tego dnia. Najważ-
niejsza bowiem jest jedyna w swoim rodzaju liturgia 
wielkopiątkowa. 

W Wielki Piątek obowiązuje post ścisły. 

Liturgia Wielkiego Piątku 
W Wielki Piątek w Kościele katolickim nie sprawuje 

się Mszy św. Po południu (najlepiej około godziny 15.00, 
gdyż według ustaleń badaczy Jezus umarł mniej więcej 
o tej porze) odbywa się Liturgia Wielkiego Piątku. 

Liturgia rozpoczyna się procesyjnym wejściem kapłana, 
który na początku celebracji leży krzyżem przed obna-
żonym ołtarzem. Następnie ma miejsce liturgia słowa, 
której punktem kulminacyjnym jest opis Męki Pańskiej 
według św. Jana. Uroczysta modlitwa powszechna obej-
mująca wszystkie stany Kościoła i cały świat. 

Następną częścią liturgii jest adoracja krzyża. Podczas 
trzykrotnego śpiewu antyfony „Oto drzewo krzyża, na 
którym zawisło Zbawienie świata” kapłan zdejmuje 
tkaninę zasłaniającą krzyż. Następnie wszyscy wierni 
oddają hołd krzyżowi. Po udzieleniu wiernym Komunii 
św., Najświętszy Sakrament jest przenoszony w procesji 
z ciemnicy do tzw. Grobu Pańskiego. To przeniesienie 
symbolizuje zdjęcie z krzyża i pogrzeb Chrystusa. Grób 
Chrystusa nie jest jednak końcem Jego życia i naszej 
nadziei, na co wskazują słowa modlitwy przy grobie: 
„Chryste, nasze Zmartwychwstanie i Życie, podźwignij 
nas z grobu grzechów”.

Wielka Sobota – spoczynek Jezusa w grobie

W Wielką Sobotę od samego rana Kościół groma-
dzi się przy Grobie Pańskim, rozważając Mękę i Śmierć 
Chrystusa oraz Jego zstąpienie do otchłani. Jest to dzień 
spoczywającego w grobie Chrystusa, dzień milczenia 
Kościoła. Tego dnia, podobnie jak w Wielki Piątek, zgodnie 
ze starożytną tradycją Kościoła, nie sprawuje się Eucha-
rystii. Nie udziela się nawet Komunii św., z wyjątkiem 
Wiatyku. Nie odprawia się żadnych nabożeństw, można 
natomiast odmówić modlitwę brewiarzową – jutrznię 
z Wielkiej Soboty. 

Przez cały dzień wierni mogą adorować Najświętszy 
Sakrament w Grobie Pańskim. 

Wigilia Paschalna – szczyt Triduum Paschalnego

Liturgia Wigilii Paschalnej jest najważniejszą celebracją 
w roku, podczas której świętujemy zmartwychwstanie 
Jezusa Chrystusa. 

W VI wieku papież Grzegorz Wielki nazwał Wielką Noc 
solemnitas solemnitatum, czyli uroczystością uroczystości. 

W czasie Nocy Paschalnej przeżywamy najważniejszy 
moment w dziejach świata, punkt zwrotny w historii Pieta z Tubądzina
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całej ludzkości. Tej nocy Chrystus skruszył więzy śmierci 
i jako zwycięzca wyszedł z otchłani (por. Exsultet). Dzięki 
Śmierci i Zmartwychwstaniu Chrystusa mamy zapew-
nione życie wieczne. 

Liturgia Wigilii Paschalnej nie jest tylko celebracją, 
wspomnieniem, owej tajemniczej nocy sprzed dwóch 
tysięcy lat. Noc Paschalna jest przede wszystkim uobec-
nieniem zbawczych wydarzeń, które są faktem dokona-
nym i wciąż aktualnym, tzn. mającym miejsce właśnie 
„tu i teraz”. Podkreślają to słowa Orędzia Wielkanocnego: 
„Jest to zatem ta noc, która światłem ognistego słupa 
roproszyła ciemności grzechu, a teraz ta sama noc uwal-
nia wszystkich wierzących w Chrystusa [...]” (Exsultet).

Liturgii Wigilii Paschalnej nie należy wiązać z Wielką 
Sobotą. Mówi ona przecież o zmartwychwstaniu Jezu-
sa Chrystusa, które miało miejsce w nocy z soboty na 
niedzielę. 

Obrzędy Wigilii Paschalnej powinny odbywać się 
w nocy; nie wolno ich rozpoczynać, zanim nie zapadnie 
zmrok, a należy je zakończyć przed świtem niedzielnym. 

Liturgia Wigilii Paschalnej
Liturgia Wigilii Paschalnej składa się z czterech części: 

liturgii światła, liturgii słowa, liturgii chrzcielnej i liturgii 
eucharystycznej. 

Wigilia Paschalna rozpoczyna się liturgią światła. 
Przed kościołem rozpala się ognisko. Od poświęconego 

Zmartwychwstanie Chrystusa (mal. A. Altdorfer)

ognia kapłan zapala nowy paschał – symbol Chrystu-
sa zmartwychwstałego. Zapalenie Paschału to symbol 
przejścia z ciemności do światła, ze śmierci do życia. 
Zapalony paschał kapłan w procesji wnosi do kościoła, 
intonując trzykrotnie śpiew: „Światło Chrystusa”. Przy 
trzecim śpiewie w kościele zapala się wszystkie światła. 
Ogień paschalny znajduje swoje „dopełnienie” w ogniu 
Pięćdziesiątnicy.

Po okadzeniu paschału i księgi następuje odśpiewanie 
Orędzia Paschalnego o nazwie Exsultet, które powstało 
w VII w. Jego autorstwo przypisuje się św. Augustynowi 
lub św. Ambrożemu. Obecnie używany tekst został tylko 
nieznacznie zmodyfikowany. 

Druga część liturgii Wigilii Paschalnej to liturgia słowa. 
Jest ona bardzo rozbudowana. Składa się z dziewięciu 
czytań. Siedem czytań pochodzi ze Starego Testamentu, 
dwa z Nowego Testamentu. W wyjątkowych sytuacjach 
można zmniejszyć ich liczbę. Każdemu czytaniu towa-
rzyszy psalm i modlitwa kapłana. 

Po czytaniach ze Starego Testamentu następuje śpiew 
„Chwała na wysokości Bogu”, podczas którego rozbrzmie-
wają wszystkie dzwony. 

Trzecia część to Liturgia chrzcielna. Składają się na nią 
cztery elementy: śpiew Litanii do Wszystkich Świętych,  
błogosławieństwo wody chrzcielnej, sakrament chrztu 
i bierzmowania, jeśli w tym dniu udziela się chrztu oso-
bom dorosłym. Wszyscy obecni w kościele odnawiają 
także przyrzeczenia chrzcielne. 

Ostatnią częścią Liturgii Wigilii Paschalnej jest liturgia 
eucharystyczna.

Na zakończenie uroczystości następuje procesja rezu-
rekcyjna z Najświętszym Sakramentem. 

W niektórych parafiach pozostał jeszcze dawny zwy-
czaj odprawiania tzw. Mszy św. rezurekcyjnej wcześnie 
rano w niedzielę, co właściwie nie jest zgodne z przepi-
sami liturgicznymi. 

Niedziela Wielkanocna 

Niedziela Zmartwychwstania jest ostatnim dniem 
Triduum Paschalnego. Św. Grzegorz z Nazjanzu nazy-
wa ją „uroczystością nad uroczystościami” albo używa 
określenia „królowa dni”, Tertulian mówi o niej „wielki 
dzień”. Można jeszcze spotkać u Kommodiana nazwę 
„dzień najszczęśliwszy”, a w innych miejscach, u innych 
autorów, „nowa niedziela, prawdziwy dzień Boga, dzień 
zbawczej paschy, zmartwychwstanie Pana”, czy po prostu 
„Pascha”. 

Zgodnie z postanowieniami Soboru Nicejskiego 
z 325 r., Wielkanoc jest obchodzona w Kościele w pierw-
szą niedzielę po pierwszej wiosennej pełni Księżyca, zaraz 
po zrównaniu wiosennym. 

Najwcześniej Wielkanoc może być obchodzona 
22 marca, najpóźniej 25 kwietnia.

Źródło: Rytuał domowy, Włocławek 2010 
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Jan Paweł II stał się dla mnie, młodego człowieka 
– ideałem mówcy, zdolnego prowadzić ludzi swoimi 
słowami. Nikt nie potrafił wpłynąć tak mocno na świat 
współczesny, jak On. 

W encyklice Veritatis splendor Jan Paweł II z właściwą 
sobie mocą dowiódł, że nikt nie jest w stanie zmusić 
człowieka do życia w kłamstwie, ani tym dużym, ani 
nawet w tym małym. 

Świat bez Niego byłby na pewno zupełnie inny. Jako 
papież wyzwolił w Polakach ducha i energię, która między 
innymi doprowadziła do obalenia komunizmu, najpierw 
w Polsce, a potem w całej Europie Środkowowschodniej. 
Znacząco pomógł zmienić oblicze Europy. 

Czytanie nauczania Ojca Świętego było i jest impulsem 
do dalszych, głębszych duchowych poszukiwań. Dzięki 
temu na przykład bardziej zainteresowałam się siostrą 
Faustyną, a przez to kultem Miłosierdzia Bożego. 

Aż boję się pomyśleć, jaki byłby świat bez Niego. Jest to 
dla nas niedościgniony wzór. Człowiek Święty prostujący 
nasze poplątane życie. 

Najlepsze słowo, jakie przychodzi nam na określenie 
tego, co czujemy wobec niego to FASCYNACJA. Fascynacja 

Jan Paweł ii a moje życie
Jego wewnętrzną siłą. On był twardy jak skała i wierny 
do końca swojemu narodowi. 

Bardzo często słuchamy Jego nauk. Niektóre zapamię-
tujemy i staramy się wprowadzać w swoje życie. 

Pierwsza myśl, którą dobrze pamiętamy, mówi o tym, 
że Bogu bardziej się podoba, kiedy poświęci się czas dru-
giemu człowiekowi potrzebującemu pomocy. Okazanie 
miłości i cierpliwości drugiemu człowiekowi, a do tego 
choremu, jest większym wysiłkiem niż uczestnictwo we 
Mszy świętej. Pan Jezus mówi: „Cokolwiek uczyniliście 
jednemu z moich braci, mnieście uczynili”. 

Pamiętamy także, że Ojciec Święty zaraz po zamachu 
i operacji w szpitalu, na drugi dzień, pracował na łóż-
ku. Kiedy zapytano: „Dlaczego?”, odpowiedział: „Przed 
Bogiem będziemy odpowiadali za każdy wykorzystany 
dzień, minutę i sekundę naszego życia”. Słyszymy te 
słowa za każdym razem, gdy przychodzi na nas lenistwo. 
Oczywiście, na odpoczynek też potrafimy znaleźć czas. 

Jan Paweł II swoim życiem i trudem pielgrzymowania 
ukazał nam, czym jest zawierzenie swojego życia Bogu. 
Jest to największym szczęściem i dobrem dla człowieka. 

Osobiście zachęcamy wszystkich do czytania książek 
o Papieżu, które ukazują Jego postać pełną ciepła, miłości, 
cierpliwości i oddania się służbie Bogu.

Klaudia Skórzewska, Izabela Francuz, 
uczennice LZK

czuwanie w wigilię kanonizacji 
Jana XXiii i Jana Pawła ii

Przeżyjmy wspólnie kanonizację
Jana XXiii i Jana Pawła ii

ZaPrasZaMy

Wspólna modlitwa przed kanonizacją papieży 
Jana XXIII i Jana Pawła II w bazylice katedralnej 
w sobotę 26 kwietnia br.

20.00 — nabożeństwo różańcowe; 
21.00 — Apel Jasnogórski

Na placu przed kościołem pw. św. Jana Chrzciciela 
będzie ustawiony telebim, dzięki któremu może-
my wspólnie przeżyć Mszę Świętą kanonizacyjną 
w niedzielę 27 kwietnia br. o godz. 10.00. 
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Z dZieJóW ParaFii 

biskup 
roman andrzejewski

Urodził się 19 lutego 1938 r. we wsi Morzyczyn na 
Kujawach, w parafii Broniszewo, jako syn Antoniego 
i Marianny z d. Paluszak, właścicieli gospodarstwa rol-
nego. Dzieciństwo spędził na wsi, którą pokochał, co 
w przyszłości miało duży wpływ na jego postawę.

W latach 1945–1951 uczęszczał do szkoły podstawo-
wej. Wykształcenie w zakresie szkoły średniej zdobył jako 
alumn Niższego Seminarium Duchownego we Włocław-
ku w latach 1951–1955, a następnie w latach 1955–1961 
studiował w Wyższym Seminarium Duchownym we 
Włocławku. Święcenia kapłańskie przyjął 21 czerwca 
1961 r. z rąk bp. Franciszka Korszyńskiego, ówczesnego 
sufragana włocławskiego.

Dostrzeżone przez zwierzchników zdolności umy-
słowe spowodowały, że władze diecezjalne zaraz po 
święceniach skierowały go na studia z zakresu filologii 
klasycznej na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Studia 
te (1961–1966) ukończył ze stopniem magistra filologii. 

Następnie w 1966 r. został zatrudniony w charakterze 
asystenta przy Katedrze Klasycznej KUL, a wkrótce także 
wykładowcy języka łacińskiego w Wyższym Seminarium 
Duchownym we Włocławku. Ponadto powierzano mu 
inne obowiązki w seminarium. Pośród tych zajęć przy-
gotował rozprawę doktorską poświęconą umiłowanemu 
przez siebie rzymskiemu mówcy, filozofowi i mężowi 
stanu – Cyceronowi, obronioną w 1973 r. na Wydziale 
Filologicznym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza 
w Poznaniu. Myślał o habilitacji i zaczął zbierać mate-
riały do pracy na temat wpływu Cycerona na twórczość 
św. Ambrożego.

Mianowany przez papieża Jana Pawła II biskupem 
pomocniczym włocławskim, przyjął święcenia bisku-
pie z rąk ordynariusza włocławskiego bp. Jana Zaręby, 
przy współudziale biskupów Czesława Lewandowskiego 
z  Włocławka, Tadeusza Zawistowskiego z Łomży i Jana 
Wosińskiego z Płocka, 20 grudnia 1981 r. (w drugą nie-
dzielę stanu wojennego w Polsce). 

Posługę biskupią pełnił u boku czterech kolejnych ordy-
nariuszy włocławskich, a mianowicie: Jana Zaręby (w la-
tach 1981–1986), Henryka Muszyńskiego (1987–1992), 
Bronisława Dembowskiego (1992–2003) i Wiesława 
Meringa (2003).

Dwukrotnie, podczas wakansu stolicy biskupiej we 
Włocławku, pełnił obowiązki administratora. Pierwszy 
raz, po śmierci bp. J. Zaręby (22 XI 1987), przez przeszło 
rok kierował diecezją, w czasie gdy ta przeżywała swój 
wielki dzień beatyfikacji biskupa sufragana włocławskie-
go Michała Kozala (14 VI 1987), a następnie goszcząc 
we Włocławku Konferencję Plenarną Episkopatu Polski 
(18–20 VI 1987) oraz przeprowadzając nabożeństwo 
dziękczynne za beatyfikację; zatroszczył się o zorgani-
zowanie izby pamięci biskupa Kozala we Włocławku 
(funkcjonującej w latach 1987–2008 przy ul. Gdańskiej) 
i powołał komisję do przygotowania publikacji jego 
pism (co mimo ich zebrania oraz daleko posuniętego 
opracowania redakcyjnego jednak nie nastąpiło). Drugi 
raz zarządzał diecezją w kwietniu 1992 r., po odejściu 
bp. H. Muszyńskiego do Gniezna, a przed ingresem 
bp. B. Dembowskiego.

Sześć miesięcy wcześniej, w 1991 r. (14 IX), został skie-
rowany przez bp. H. Muszyńskiego, jako wikariusz biskupi, 
do Kalisza, gdzie zamieszkał przy parafii św. Mikołaja. 
Niektórzy spodziewali się (on sam też tego nie wykluczał), 
że jako dobry administrator, zostanie biskupem ordyna-
riuszem nowo utworzonej diecezji kaliskiej, ale skoro 
to nie nastąpiło, 25 III 1992 r. powrócił do Włocławka.

Swoje posługiwanie biskupie rozumiał w kategoriach 
potrzeb Kościoła powszechnego, a nie tylko w ramach 
diecezji, do której został posłany. To spowodowało, że już 
w 1987 r., i wiele razy później, jeździł na tereny ówcze-
snego Związku Radzieckiego. Był pierwszym z polskich 
biskupów, który występował tam oficjalnie w charakterze 
biskupa jeszcze przed tzw. pierestrojką i to nie tylko w eu-
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ropejskich republikach radzieckich – na Litwie, Białorusi 
czy Ukrainie, ale także na dalekiej Syberii, nie pomijając 
nawet Moskwy.

Ważnym etapem jego działalności było sprawowanie 
(od 1988 r.) funkcji przewodniczącego Komisji Episkopatu 
ds. Duszpasterstwa Rolników. Do tej roli miał specjalne 
predyspozycje. Pochodząc z kujawskiej wsi i chłopskiej ro-
dziny, czego się nie wstydził i co podkreślał, pewnie lepiej, 
aniżeli inni, rozumiał mentalność polskiego rolnika, jego 
radości, troski i potrzeby. Umiał rozmawiać z rolnikami, 
wśród nich czuł się dobrze, oni zaś wiedzieli, że ich praca 
przez tego biskupa jest szczególnie rozumiana i docenia-
na. Kiedy było potrzeba, nie wahał się brać ich w obronę. 
Niejednokrotnie uczestniczył w negocjacjach z rządem 
(II 1999), gdy występowali oni w obronie swojej sprawy. 
Cieszył się, gdy można było organizować (XI–XII 1989) 
uniwersytety ludowe, których celem było podniesienie 
poziomu wykształcenia mieszkańców wsi; cieszył się, 
gdy powstało (w 1990 r.), dzięki jego osobistym zabie-
gom, Wydawnictwo Duszpasterstwa Rolników (we Wło-
cławku-Michelinie), wydające m.in. znany w całej Polsce 
„Kalendarz Rolników”; współtworzył Tygodnik Rolników 
„Solidarność” (1989) oraz czasopismo dla rolników pod 
nazwą „Obserwator” (1990). Te trudne funkcje pełnił 
do 2001 r., kiedy to, na własną prośbę, został zwolniony 
z nich przez Konferencję Episkopatu.

W pamięci wiernych w diecezji pozostało przede 
wszystkim jego głoszenie, z widocznym talentem ora-
torskim, homilii podczas wizytacji kanonicznych (nie 
omieszkał w nich nigdy nawiązać do dziejów wizytowa-
nej parafii) czy innych spotkań, zachowanie humanisty, 
z szacunkiem odnoszącego się do każdego człowieka. 
Zdaje się, że w tym odnoszeniu się biskupa do innego 
człowieka najpełniej wyrażało się jego biskupie zawoła-
nie Humana divinis (rzeczy ludzkie kierować ku boskim).

Fascynował się historią diecezji włocławskiej. Stąd jego 
umiłowanie katedry i jej kapituły (chciał uczynić z niej 
promotorkę działań kulturalnych we Włocławku, m.in. 
przez organizowanie wykładów otwartych w gmachu 
Wyższego Seminarium Duchownego) oraz pamięć o daw-
nych instytucjach włocławskich. W katedrze wielokrot-
nie głosił homilie z okazji różnych uroczystości, chociaż 
w okresie zimowym, ze względu na schorzenie górnych 
dróg oddechowych, było to dla niego bardzo uciążliwe.

Niewątpliwą zasługą biskupa Andrzejewskiego dla 
szkolnictwa włocławskiego było jego zaangażowanie 
w utworzenie Zespołu Szkół Katolickich im. ks. Jana 
Długosza – szkoła rozpoczęła funkcjonowanie w roku 
szkolnym 2001/2002.

Wiele osób, zwłaszcza uczących się, gdy znajdowało 
się w potrzebie, otrzymało od niego wsparcie, i nie tylko 
moralne. Można powiedzieć, że był mecenasem nauki. 
Sam sporo pisał, czego dowodem jest liczące ponad 
450 pozycji zestawienie jego książek i artykułów. Był 
swoistym bibliofilem, który z zamiłowaniem gromadził 

książki, nie ze względu na ich piękno zewnętrzne, ale na 
ich treść, i uzbierał ich około 4 tys. tomów. Na 65. rocznicę 
urodzin został mu dedykowany szósty tom „Studiów 
Włocławskich”, w którym m.in. zostało przedstawione 
jego życie i działalność, co – jak się okazało po kilku 
miesiącach – było zarazem swoistym podsumowaniem 
niełatwego jego życia. On sam zwierzył się tam: „Miłość 
do diecezji, gdy się jest biskupem, nie jest rzeczą łatwą”.

Za życia otrzymał następujące tytuły i odznaczenia: 
honorowy tytuł obrońcy Lwowa, członek Bractwa Orląt 
Lwowskich, honorowy członek Związku Więźniów Poli-
tycznych Okresu Stalinowskiego 1939–1956, honorowy 
członek Związku Sybiraków, honorowy założyciel Towa-
rzystwa Przyjaciół KUL, honorowy Krzyż Sybiraka.

Biskup Roman Andrzejewski zmarł nagle 7 lipca 2003 r., 
w wieku 65 lat, w miejscowości Klusek k. Gostynina, 
gdzie przebywał na wypoczynku. Został pochowany, 
zgodnie ze swoim życzeniem, na cmentarzu w Licheniu, 
choć jako biskupowi pomocniczemu przysługiwało mu 
miejsce w krypcie biskupiej w katedrze włocławskiej. 
W obrzędach pogrzebowych uczestniczyła wielka rzesza 
wiernych z całej Polski i spoza jej granic.

W 2004 r. została ustanowiona przez Fundację „So-
lidarna Wieś” Nagroda im. ks. bp. Romana Andrzejew-
skiego, przyznawana za szczególne osiągnięcia w pracy, 
zgodnej ze wskazaniami nauczania społecznego Kościoła, 
na rzecz środowisk wiejskich i małomiasteczkowych, ich 
rozwoju kulturalnego i gospodarczego.

Na podstawie: Włocławski słownik biograficzny, t. 1, 
Włocławek 2004, s. 3–4.

Sarkofag bp. R. Andrzejewskiego na cmentarzu licheńskim  (fot. Z. Nabzdyk)
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Kapituła katedralna, kolegium osób duchownych skła-
dające się z prałatów i kanoników, ustanowione w celu 
sprawowania i uświetniania kultu Bożego w kościele 
katedralnym oraz wspomagania biskupa w zarządzaniu 
diecezją, gromadziła także w katedrze przydatne jej książki. 
Ten zbiór książek stał się zaczątkiem zorganizowanej z cza-
sem biblioteki kapitulnej (pierwsze pisane wzmianki o niej 
pochodzą z XV wieku). Funkcjonowała ona w katedrze do 
końca lat trzydziestych XX wieku. Po II wojnie światowej 
fragment jej księgozbioru, który przetrwał zawieruchę 
wojenną, został przekazany do zbiorów miejscowej bi-
blioteki Wyższego Seminarium Duchownego.

* * *
Gromadzone księgi liturgiczne, a także dzieła teologicz-

ne, prawnicze i historyczne przechowywano w różnych 
p o m i e s zc z e n i a c h  katedry. Najwięcej tych książek 
znajdowało się w kapitularzu; natomiast używane na 
bieżąco księgi liturgiczne i pomoce kaznodziejskie znaj-
dowały się w zakrystiach – prałackiej i wikariuszowskiej, 
kaplicach, na chórze, w ambonie czy stallach kanonickich.

Nagromadzony przez wieki zbiór rękopisów i starych 
druków wymagał odpowiedniego za b e z p i e c ze n i a, 
dlatego umieszczano księgi w skrzyniach, zamykanych 
szafach, które w późniejszym czasie zastąpiono prze-
szklonymi szafami. Do obowiązków kapituły należał 
nadzór nad zachowaniem należytego porządku wśród 
książek. Do tego celu wybierała ona spośród swoich 
członków bibliotekarzy. Początkowo był to prałat-schola-
styk, następnie prałat-kanclerz, którego w pracy wspoma-
gał notariusz kapitulny, pochodzący z grona kanoników. 

Biblioteka kapitulna ro z w i j a ł a  s i ę  podobnie jak 
większość księgozbiorów powstających przy instytucjach 
kościelnych. Początkowo książki napływały do zbiorów 
jako dary, zapisy testamentowe od prałatów i kanoników, 
w mniejszym stopniu od biskupów, którzy zaopatrywali 
katedrę włocławską głównie w księgi liturgiczne. Dla 
zapewnienia stałego napływu książek kapituła posta-
rała się o zatwierdzenie przez biskupów rozporządzenia 
o przekazywaniu do biblioteki kapitulnej księgozbiorów 
kanoników, którzy zmarli, nie pozostawiwszy testamentu. 
Już na początku XVII wieku kapituła powiększała także 
zbiory liturgiczne poprzez zakup potrzebnych pozycji 
w Krakowie, Toruniu, Gdańsku, a później w Warszawie. 
Księgozbiór kapitulny rozrastał się również przez naby-
wanie na polecenie biskupów i kapituły takich pozycji, 
jak: brewiarze, graduały oraz rubrycele. W końcu XIX wie-
ku, na podstawie decyzji ks. Stanisława Chodyńskiego, 
bibliotekarza seminaryjnego i kapitulnego, przeniesiono 
do biblioteki kapitulnej ponad 300 woluminów książek 

XV- i XVI-wiecznych zwiezionych do seminarium wło-
cławskiego z bibliotek skasowanych klasztorów.

W ciągu wieków sporządzano różnego rodzaju kat a -
l o g i, inwentarze i spisy zbiorów bibliotecznych, ksiąg 
liturgicznych oraz nut przechowywanych na chórze. 
Poza funkcją dokumentacyjną służyły one również bi-
bliotekarzom do notowania wypożyczeń. Wykonywano 
je najczęściej w XVIII i XIX wieku. Kolejnym dowodem 
troski o księgozbiór jest wysiłek włożony w konserwa-
cję uszkodzonych ksiąg, co ukazują przede wszystkim 
rachunki kapitulne. Praktycznie co roku przekazywano 
różne kwoty na naprawę czy nadanie nowej oprawy 
zepsutym księgom.

Dzięki zachowanym katalogom oraz inwentarzom, 
a także przetrwałym do dziś rękopisom i drukom, moż-
liwe jest zapoznanie się z zawartością t re ś c i o wą  księ-
gozbioru. Na podstawie pierwszych wykazów z XVI wieku 
stwierdzono, że zawierał on dzieła o treści teologicznej, 
prawniczej, liturgicznej oraz szeroko rozumianą lite-
raturę szkolną. Na pierwszym miejscu pod względem 
liczby zebranych dzieł znajdowało się prawo rzymskie 
i kanoniczne. Kolejne wieki przyniosły wyodrębnianie 

biblioteka kapituły katedralnej we Włocławku

Oprawa (z charakterystycznymi okuciami) tzw. Biblii czeskiej, 
z końca XIV wieku, rękopis
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się z teologii poszczególnych dziedzin: 
dogmatyki, teologii moralnej oraz teo-
logii ascetycznej i mistycznej. Katalogi 
XVIII-wieczne wyróżniały już poszcze-
gólne zagadnienia teologiczne, wśród 
których najliczniej była reprezentowa-
na ascetyka i mistyka. Raczej rzadko 
napływały do kapituły dzieła z biblistyki 
oraz pisma ojców Kościoła. Coraz więk-
szy stawał się zbiór z zakresu kazno-
dziejstwa. Wyjątkową opieką otacza-
no zasób liturgiczny, który rokrocznie 
uzupełniano i konserwowano. Nadal 
systematycznie rozrastał się zasób dzieł 
prawniczych, który pomnożony został 
czterokrotnie w XIX wieku. Kolekcjo-
nowanie wszelkich dzieł prawniczych 
było podyktowane nie tylko potrzebą 
zdobywania przez członków kapituły 
wykształcenia przede wszystkim z tej 
właśnie dziedziny wiedzy, ale także 
zadaniami, jakie były nałożone na tę 
instytucję: uczestniczenie w sądach kościelnych oraz 
zarządzanie sprawami diecezji. Kanonicy gromadzili 
poza tym dzieła o tematyce historycznej oraz literaturę 
szkolną, do której poza klasykami literatury starożytnej, 
słownikami, gramatykami, zaliczano również publikacje 
matematyczne. 

W zbiorze rękopisów średniowiecznych, które pierwot-
nie znajdowały się w katedrze, najwięcej było pozycji 
prawniczych i liturgicznych. Rękopisy od XVI do XIX wieku 
są reprezentowane przede wszystkim przez różne skrypty, 
podręczniki wykorzystywane do nauki w seminariach 
zakonnych i diecezjalnych.

Znaczącym fragmentem kolekcji były również inkuna-
buły (druki XV-wieczne), w których widoczne są zaintere-
sowania członków kapituły zagadnieniami prawniczymi, 
na kolejnych miejscach wymienić należy kaznodziejstwo 
oraz inne zagadnienia teologiczne.

Identyfikacja o ś r o d k ó w  d r u k a r s k i c h  i  w y -
d a w n i c z yc h, z których napływały książki do biblio-
teki kapitulnej, jest utrudniona z powodu niepełnych 
danych występujących w katalogach. Rozpoznane po-
zycje w przeważającej mierze pochodzą z zagranicz-
nych warsztatów drukarskich. Prym wiedzie drukarstwo 
niemieckie wraz z włoskim i francuskim. Stopniowo na 
czoło wysuwają się oficyny polskie, które pod koniec XIX 
stulecia zajmują pierwsze miejsce. Największa liczba 
zachowanych druków pochodzi z oficyn niemieckich, na 
drugim polskich, a na trzecim włoskich. Księgi kapitulne 
reprezentują ponadto drukarnie: belgijskie, szwajcarskie, 
holenderskie, austriackie, czeskie, a nawet angielskie.

Jeżeli chodzi o polskie ośrodki wydawnicze, to bi-
blioteka kapituły włocławskiej była zasobna w druki 
z Warszawy i Krakowa, głównych ośrodków życia poli-

tycznego, naukowego i kulturalnego kraju. Początkowo 
na pierwszym miejscu ulokował się Kraków, który został 
zdeklasowany pod koniec XIX wieku na rzecz Warszawy. 
Na kolejnym miejscu znajdował się Poznań, a za nim 
Wilno, Kalisz, Gdańsk, Lwów, Braniewo.

Nie bez znaczenia pozostaje fakt, że księgozbiór kapi-
tulny składał się przede wszystkim z druków XVII-wiecz-
nych, potem XVI-wiecznych. Zbiór był ubogi w druki 
XVIII- czy XIX-wieczne, co świadczy o zatrzymaniu się 
jego rozwoju zasadniczo w XVII wieku.

J ę z y k i e m  dominującym w bibliotece była łacina – 
język duchowieństwa, nauki oraz prawa. W XIX wieku 
spotykano też pozycje w języku polskim oraz nieliczne 
książki rosyjskie. Zapewne ze studiów zagranicznych 
przywożono pozycje w języku włoskim, francuskim czy 
niemieckim.

U ż y t ko w n i ka m i  omawianego zbioru byli przede 
wszystkim członkowie kapituły włocławskiej oraz osoby 
bezpośrednio związane z katedrą, czyli wikariusze, nauczy-
ciele szkoły katedralnej oraz jej uczniowie. Księgozbiór wy-
korzystywano do zdobywania wykształcenia, w nauczaniu 
oraz w sprawowaniu sakramentów. Biblioteka gromadziła 
bieżące rozporządzenia prawne, co było niezbędne do 
kierowania diecezją i własnością kapituły. W niewielkim 
tylko stopniu księgozbiór był wykorzystywany przez osoby 
spoza kręgu kapituły. Książnica kapitulna zyskała większy 
rozgłos dzięki opracowaniom napisanym przez wielo-
letniego bibliotekarza, ks. S. Chodyńskiego, ukazującym 
zasób tej biblioteki; przyczyniły się one do liczniejszych 
w niej odwiedzin. Jednakże przybywający do Włocławka 
badacze nie interesowali się jej zakresem treściowym, 
lecz traktowali ją jako zbiór historyczny, umożliwiający 
badania księgoznawcze dawnych rękopisów i druków.

Mszał włocławski z 1590 r., dar biskupa włocławskiego Hieronima Rozrażewskiego 
(herbu Doliwa) dla katedry włocławskiej, rękopis
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* * *

Przedstawiony księgozbiór biblioteki kapitulnej był 
wynikiem zainteresowań oraz potrzeb intelektualnych 
poszczególnych prałatów i kanoników. Na podstawie 
zebranych danych biblioteka jawi się jako instytucja pra-
wie zamknięta, dostępna jedynie dla osób z najbliższego 
otoczenia kapituły. Zakres tematyczny księgozbioru jest 
zbliżony do innych bibliotek kapitulnych. Jedynie wiel-
kość kolekcji włocławskiej jest zdecydowanie mniejsza, 
co uwidacznia się w porównaniu do innych bibliotek 
kapitulnych – wrocławskiej lub gnieźnieńskiej. Jesz-
cze w XVIII wieku biblioteka kapitulna mogła spełniać 
swoje zadania jako biblioteka naukowa dysponująca 
głównymi dziełami z zakresu prawa świeckiego i ko-
ścielnego, fundamentalnymi dziełami teologicznymi, 
historycznymi i patrystycznymi. Jednakże jej znaczenie, 
a przede wszystkim zasób treściowy nie umożliwiał 
już poszerzania horyzontów naukowych. W XIX wieku 
bardziej interesowano się zbiorami kazań niż pracami 
teologicznymi. Prawdopodobnie w drugiej połowie XIX 
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wieku we Włocławku wszelkie zapotrzebowania nauko-
we zaspokajano w pobliskiej bibliotece seminaryjnej, 
która dysponowała wtedy około 50-tysięcznym zbiorem. 
Poza tym profesorowie seminarium duchownego (nie-
którzy z nich należeli do kapituły katedralnej) gromadzili 
do swego użytku, nieraz okazałe, księgozbiory osobiste.

Koniec wieku XIX i pierwsza połowa XX wieku były 
okresem próby wskrzeszenia biblioteki przez ks. S. Cho-
dyńskiego, nadania jej zabytkowego, historycznego cha-
rakteru (czegoś na kształt muzeum książki).

Obecnie księgozbiór włocławskiej biblioteki kapituły 
katedralnej, zachowany tylko we fragmencie w bibliote-
ce seminaryjnej we Włocławku, jako jeden z zabytków 
kultury kościelnej, stanowi źródło badań nad księgo-
zbiorami prywatnymi jej członków, a także jest mate-
riałem do badań nad dziejami sztuki introligatorskiej 
i konserwatorskiej.

Na podstawie: B. Iwańska-Cieślik, Biblioteka kapituły 
katedralnej we Włocławku, Bydgoszcz 2013, s. 341–346.

W kręgu książki, biblioteki i nie tylko…
z okazji Światowego Dnia książki, obchodzonego 23 iV
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poziomo:
11. Do pieczątek albo do drukarki.
17. Uciążliwy owad z żądłem.
10. Niektórzy kanonicy zapiywali go bibliotece kapitulnej.
13. Można w niej przewozić lub składować różne rzeczy.
14. Wystawiany w teatrze.
16. W średniowieczu osoba, która uzyskała najniższy stopień 

akademicki lub żartobliwie nauczyciel.
17. Roślina włóknodajna o szerokim zastosowaniu; w Chinach 

z tej rośliny (obok jedwabiu) wyrabiano papier.
18. Pojedyncza linijka tekstu.
20. Zwykle kończy zdanie.
22. Dolna powierzchnia rzeki lub wąwozu.
23. Zwierzę z fajkami.
24. Maksymalne wymiary zewnętrzne np. maszyny lub budyn-

ku.
25. Formuła umieszczona na końcu średniowiecznej książki 

z danymi dotyczącymi dzieła (imię pisarza, data powstania, 
zleceniodawca itp.).

26. Klinowe albo kipu.
28. Dzieło napisane ręcznie lub odręczny podpis.
30. Odsyłacz w tekście – znajdujemy w nim dodatkowe wyja-

śnienia albo źródło informacji / objaśnienie lub uzupeł-
nienie dodane przez autora lub wydawcę do tekstu dzieła, 
umieszczane u dołu stronicy, na końcu rozdziału lub dzieła.

31. Willa w Zakopanem, w której mieszkał Karol Szymanowski.
33. Np. szyk bojowy w kształcie trójkąta.
36. Meble, które znajdują się w bibliotece.
37. Np. biblioteczna albo do gry.
40. Starodruk wydrukowany przed 1500 r.
44. Osad zbierający się na dnie np. oczka wodnego lub stawu.
45. Odmiana druku wklęsłego zbliżona do akwaforty, metoda 

odtwarzania rysunków i obrazów.
48. Muzyczny albo ze zdjęciami.
50. Najbardziej rozpowszechniona forma książki, wyparła zwój; 

zbiór kart łączonych na jednym brzegu – grzbiecie książki.
51. W Egipcie przed wiekami używano go jako materiał pi-

śmienniczy.
52. Jest składnikiem alfabetu.
56. Mały koń, lubiany przez dzieci.
58. Pionowy blok zarezerwowany dla tekstu, leżący na kolum-

nie, posiadający określoną szerokość i długość, który w 
dziennikarstwie jest nieprawidłowo nazywany szpaltą.

60. Znak własnościowy danego egzemplarza, książki, często 
ozdobny, mała zadrukowana karteczka lub pieczątka; pod-
nosi wartość kolekcjonerską książki.

63. Według przysłowia jest srebrem.
64. Obraz małych rozmiarów wykonany na porcelanie, kości 

słoniowej lub pergaminie, przeważnie portrety.
65. Najdelikatniejszy rodzaj pergaminu.
67. Można go zrobić z papieru mache.
71. Malował Warszawę za Stanisława Augusta Poniatowskiego.
74. Z Bazyliką św. Piotra.
75. W średniowieczu zajmował się wykonywaniem wyroków i 

torturami.
76. Np. internetowa albo w książce.
77. Identyfikator książki w bibliotece.
78. Dodatki i uzupełnienia do tekstu opublikowanego.
79. Jeden z modeli Seata lub miasto w Hiszpanii.

pionowo:
11. „Ogniem i mieczem” składa się z 2, a „Potop” z 3.
12. Inaczej manuskrypt lub każdy tekst zapisany ręcznie.
13. Stoją na niej książki.
14. Preferans albo piłka nożna.
15. Rysunek wykonany w twardym materiale za pomocą rylca.
16. Książka w języku łacińskim.
18. Wyraz bliskoznaczny lub określenie równoznaczne znacze-

niowo, które może zastąpić inne.
19. Technika graficzna, której używał Władysław Skoczylas.
11. Zewnętrzna część oprawy książki trwale połączona z wkła-

dem; może być z papieru, kartonu, tkaniny.
12. Wypożyczamy z niej książki.
13. Przepisywał książki w klasztorze.
15. Rozdziela zdania złożone.
19. Tak określa się publikację mającą mniej niż 48 stron.
21. Można nią pisać na tablicy.
24. Farba wodna z domieszką kredy lub bieli; technika używana 

do wykonywania szkiców do obrazów olejnych.
27. Dawniej atrament.
29. Ostre zakończenie strzały lub dzidy.
30. Materiał pisarski wyrabiany ze skór zwierzęcych.
32. Wysyłany, gdy ktoś przetrzymuje książki z biblioteki.
34. Pewien zbiór rzeczy nagromadzonych w celu wykorzystania 

w przyszłości.
35. Dodatek do publikacji albo kuchenny.
38. Składnik alfabetu, którym posługiwały się starożytne ludy 

germańskie.
39. Twórca dzieła.
41. Pismo gotyckie, które dało początek niemieckiej kursywie.
42. Mały zbiorek wierszy.
43. Kartka z błędami, dołączona do wydrukowanej książki.
45. Podstawowa jednostka logiczna dłuższego tekstu; składa 

się ze zdań tworzących logiczną całość.
46. W wiecznym piórze.
47. Twórca pierwszej przemysłowej metody druku na świecie.
49. Osoba pracująca w drukarni przy kasztach.
53. Miasto niedaleko Łęczycy, z XII-wieczną romańską archiko-

legiatą.
54. Wsparcie finansowe dla osoby bądź organizacji, np. na ba-

dania naukowe.
55. Wielokrotne odbicie obrazu z formy drukowej na podłoże 

drukowe (np. na papier).
57. Imię króla w komediodramacie Piotra Szulkina (grał Jan 

Peszek), adaptacji sztuki Alfreda Jarry’ego.
59. Strona w języku łacińskim.
61. Rodzaj literacki, z sonetami i limerykami.
62. Nieudane zagranie np. w piłce nożnej.
66. Krótki tekst zawierający uwagi lub dodatkowe informacje 

związane z publikowanym materiałem.
68. Taką postać miały książki z papirusu.
69. Zestaw czcionek o określonych cechach zapisanych elektro-

nicznie.
70. Np. chłodnicza w sklepie.
71. Władca w Rosji albo rośliny ze „Świtezi” Adama Mickiewicza.
72. Sztuka w języku łacińskim.
73. Rozszerzenie formatu OpenOffice, przeważnie oznacza 

kłopot z otworzeniem pliku.
75. Np. pocztowy albo kulturowy.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61

Ą
62
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Jr 1, 5); po wtóre zaś dlatego, iż przyjął je Chrystus (2 Kor 
4, 10n). Słowo – odwieczny Bóg stał się ciałem (określe-
nie „ciało” – to hebraizm oznaczający całego człowieka) 
i zamieszkał wśród nas (J 1, 14). Człowiek ciałem, nie tylko 
duchem i sercem, winien oddawać chwałę Bogu. Paweł 
zachęca Koryntian: „Chwalcie więc Boga w waszym ciele” 
(1 Kor 6, 20). Pełną godność ciało człowiecze osiągnie 
wtedy, gdy Chrystus Pan przekształci je swoją potęgą 
w ciało chwalebne (Flp 3, 21). Wielka jest zatem god-
ność ludzkiego ciała, skoro jest również – oprócz duszy 
– przeznaczone do nieskończonego istnienia i wiecznej 
chwały. W świetle tego, co zostało powiedziane, dziwić 
mogą Pawłowe słowa z drugiego czytania: „A ci, którzy 
żyją według ciała, Bogu podobać się nie mogą”.

Otóż w listach Apostoła – zwłaszcza do Rzymian i Ga-
latów – występuje typowa dlań antyteza literacka: duch 
– ciało. Ciało w tej antytezie nie oznacza zewnętrznej 
formy, zewnętrznego stanu człowieka, naszej masy cie-
lesnej. Oznacza natomiast grzeszną naturę człowieczą 
i zło, które jest w człowieku. By przybliżyć zrozumienie, 
czym jest określenie „ciało” w teologii Pawłowej, musimy 
sięgnąć do innej – spotykanej w jego pismach – antytezy: 
człowiek cielesny – człowiek duchowy (1 Kor 3, 1, 3; 2 Kor 
1, 12; Kol 2, 11). Człowiek cielesny pokłada całkowitą 
ufność i nadzieję w ciele, zamiast opierać się na Bogu. 
„Przeklęty mąż – mówi Pismo – co na ludziach tylko po-
lega i w ciele pokłada swą siłę, a z daleka trzyma się od 
Pana” (Jr 17, 5). Paweł nie potępia ciała jako takiego, ale 
przeciwstawia się wewnętrznej przewrotności człowieka, 
która czyni ciało grzesznym. Apostoł występuje przeciw 
prymatowi ciała nad duchem, przeciw traktowaniu ciała 
jako rzeczywistości autonomicznej, przeciw uważaniu 
ciała za normę ludzkiego postępowania. Nie może być 
ono – powiada – zasadą naszego postępowania i dzia-
łania, gdyż zostało uwikłane w grzech i jest rzeczywi-
stością, do której ma łatwy dostęp duch zła. Prawdę tę 
wyraził później w równie pięknym, co zwięzłym adagium 
św. Augustyn (354–430): „Widzę rzeczy dobre i pochwa-
lam je, a jednak idę za złymi”. Przeciwstawia się zatem 
Paweł Apostoł trwaniu w niewoli ciała (czyli zła i grze-
chu), w niewoli pożądliwości i zachcianek cielesnych. 
Reasumując: Pawłowe określenie: „ciało” (greckie sarks) 
to synonim grzechu, zła, słabości i doczesności... Stąd 
„życie według ciała” (czyli według cielesnych pożądań 
i pragnień) przeciwstawia Paweł „życiu według Ducha”. 
Życie w ciele, ale według Ducha zapoczątkowuje triumf 
ciała, który pełnię osiągnie w wieczności.

Ewangelia (J 11, 1–45)
W trzecim czytaniu zawarta jest jedna z chwytających 

za serce scen, ukazująca naszego Pana w jego człowie-
czeństwie. Chrystus płacze. Czy nie należałoby już tu 
zamilknąć? Dwa razy płakał. Nad miastem swoim uko-
chanym, nad stolicą, która nie rozpoznała, nie zrozumiała 
znaków swego czasu, i nad śmiercią przyjaciela.

kalendarZ liturgicZny

5 niedziela Wielkiego Postu – 6 iV

Czytanie I (Ez 37, 12–14)
W VI przed Ch. wieku Babilończycy, zdobywszy Palesty-

nę, trzykrotnie deportowali Izraelitów do niewoli (w la-
tach: 598, 586 i 581). Nabuchodonozor, król babiloński 
zniszczył i spustoszył kraj, a jego wódz Nabuzardanes 
zniszczył świątynię jerozolimską Salomona (970–930) – 
jeden z cudów starożytnego świata. „Ograbił on – pisze 
Józef Flawiusz – świątynię, zabrał złote i srebrne naczynia 
Boże, a nawet złupił spiżowe kolumny wraz z głowicami 
oraz złote stoły i świeczniki. Gdy już wszystko to wyniósł, 
podpalił świątynię [...] spłonęła ona po czterystu siedem-
dziesięciu latach, sześciu miesiącach i dziewięciu dniach 
od czasu jej wybudowania...” (Ant. 10, 8, 5). Był to dla 
narodu największy cios, gdyż świątynia – obok szabatu 
– uważana była za łącznik między Bogiem a Jego ludem 
oraz za widomy znak Bożej obecności wśród Izraela. Stąd, 
jak mówi psalmista, Żydzi nad brzegami rzek Babilonu 
siedzieli i płakali, wspominając święte miasto Jeruzalem 
(Ps 137). Znękanych wygnańców, którzy utracili nadzieję 
powrotu do ojczyzny, pocieszał prorok Ezechiel (powołany 
przez Boga w piątym roku niewoli); imię to po hebrajsku 
znaczy: „Mocą moją jest Bóg”. Żyjąc z zesłańcami w Tell 
Abib nad rzeką Kebar wieścił im, że po ciężkich doświad-
czeniach, gruntownej naprawie obyczajów i prawdziwym 
nawróceniu do Boga, Izraelici wrócą do kraju swych ojców. 
Ezechiel przypomniał rodakom, że niewola jest karą za 
odstępstwo od Boga. Izraelici bowiem przed deportacją do 
Babilonu ulegali kultom pogańskim, a zwłaszcza kultowi 
kananejskiego bożka Baala (por. Sdz 2, 11; 8, 13; Ez 6, 4) 
i bogini Asztarte (por. 3 Krl 15, 13; 4 Krl 21, 3). We wspa-
niałej wizji Ezechiel przepowiada powrót wygnańców do 
ojczyzny. Powrót ten będzie znakiem, że Bóg dalej chce 
być ze swym ludem, pragnąc by naród realizował zbawcze 
Jego plany. Myśl tę, typowo Ezechielową, wyraża formuła 
(występująca w jego Księdze 66 razy): „poznacie, że ja 
jestem Bogiem”. Wychodząc z niewoli Izraelici zaczną 
inne, nowe życie. Tekst Ezechiela mówi też o nowym życiu, 
dla wybranych Boga w dniu ostatecznym, gdy przejdą do 
wiecznej ojczyzny. Słowa „otworzę wasze groby i z grobów 
was wydobędę” – w łączności z innymi tekstami biblijny-
mi – są zapowiedzią zmartwychwstania.

Czytanie II (Rz 8, 8–11)
W Piśmie Świętym wielokrotnie podkreślana jest god-

ność ludzkiego ciała. Pogarda dla ciała jest całkowicie 
obca myśli biblijnej. Podziw i szacunek dla ludzkiego 
ciała wynika z dwóch faktów: po pierwsze z tego, że 
jest ono stworzone przez Boga (por. Rdz 2, 7; Hi 10, 11; 
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uniżenie [...] aż do śmierci” został wywyższony (przez 
zmartwychwstanie i wniebowstąpienie) ponad wszystkie 
stworzenia. Użyte przez Pawła słowa: „ogołocił” (w nie-
których tłumaczeniach „wyniszczył”) i „uniżył” mówią 
o kenozie Chrystusa (greckie kenoo – „wyniszczam”). 

Przez Wcielenie w ludzką naturę Słowo Boże, przyjęło 
wszystkie nędze i słabości człowiecze włącznie ze śmier-
cią, co nie znaczy, że pozbawiło się przymiotów i mocy 
Bożych. Skutkiem samozatraty Chrystusa jest wyniesienie 
Go do godności Pana. Terminem „Pan” (greckie Kyrios) 
pierwsza wspólnota chrześcijan wyznawała swą wiarę 
w bóstwo Chrystusa (Dz 2, 21; 9, 14; 22, 16). „Jeżeli więc 
uwierzysz – pisał Paweł do Rzymian – i wyznasz swoimi 
ustami, że Jezus jest Panem [...] osiągniesz zbawienie” 
(10, 9). Pieśń o uniżeniu Syna Bożego jest więc najpełniej-
szą syntezą nauki o ludzkiej i boskiej godności Chrystusa. 
Stąd słusznie pisał św. Jan Złotousty (344–407), biskup 
Konstantynopola i wielki Doktor Kościoła, iż słowami tego 
hymnu Paweł „powalił wszystkie herezje”, zarówno te, 
które negowały bóstwo Chrystusa jak i te, które odbierały 
Mu człowieczeństwo.

Ewangelia (Mt 26, 14–27, 66 lub 27, 11–54)
Judasz Iskariota, to znaczy mąż (po hebrajsku: isz – 

mężczyzna) pochodzący z miasta Karioth w południowej 
Judei (por. Joz 15, 25). Sykl (szekel) był oprócz miny i de-
nara jedną z obiegowych monet w Palestynie w czasach 
Chrystusa. Sykl srebrny zwany był inaczej srebrnikiem 
albo jeszcze inaczej staterem. Bito go w Izraelu od cza-
sów Szymona Machabeusza (143–135). Był to wyją-
tek, gdyż na terenie Palestyny nie wolno było, zgodnie 
z przepisami zostawionymi przez Mojżesza, bić monet 
ze szlachetnych kruszców (oprócz brązu). Trzydzieści 
srebrników płacono w Palestynie za niewolnika (por. 
Wj 21, 32). Święto Przaśników to tyle, co święto nie-
kwaszonych chlebów. Było ono integralnie związane ze 
świętem Paschy, które upamiętniało Wyjście Izraelitów 
z Egiptu. W czasie Wyjścia piekli oni pośpiesznie chleby 
na drogę, nie używając nawet kwasu chlebowego. Na 
tę pamiątkę każdego roku spożywano przez siedem dni 
chleby niekwaszone, cienkie pszenne placki tak zwane 
mazooth (po polsku: „maca”).

Wielki czwartek (Msza Wieczerzy) 
– 17 iV

Czytanie I (Wj 12, 1–8.11–14)
Centralnym świętem w Izraelu, upamiętniającym pod-

stawowe wydarzenie zbawcze, tj. wyzwolenie z Egiptu, 
było święto Paschy. W wymiarze wspólnoty oznaczało 
ono początek historii zbawienia, w której wyłonił się 
Izrael jako naród wybrany przez Boga i związany z Nim 
nierozerwalnym przymierzem. Spożywając pieczonego 

Jak wielkie jest piękno ludzkiej przyjaźni uświęconej 
łzami Zbawiciela. A było to w Betanii, oddalonej od Jero-
zolimy „około piętnastu stadiów”. Stadion to grecka miara 
długości (kultura i język grecki były wtedy powszechne), 
licząca 185 metrów. Zatem blisko 3 km było z Betanii do 
Jerozolimy. Nic dziwnego, że przy tak małej odległości 
przybyło z Jerozolimy wielu Żydów, by zgodnie z ówcze-
snymi zwyczajami pocieszyć siostry w żałobie. Wizyty te 
– starowschodnim zwyczajem bardzo hałaśliwe – składa-
no przez siedem dni od pogrzebu, który zawsze odbywał 
się w dniu śmierci. Archeologiczne odkrycia grobowców 
palestyńskich poświadczają realia ewangelicznej sceny. 
Grobowiec składał się z dwóch części. Wykuwany najczę-
ściej w skale (na ogół w pobliżu miejsca zamieszkania) 
obejmował korytarzyk i właściwą niszę, do której składano 
zwłoki. Przed niewielkim wejściem, przez które czołgano 
się do wnętrza, zataczano olbrzymie kamienie, które 
broniły wstępu. Stara Betania jest dziś niewielką osadą 
(około tysiąca mieszkańców) i nazywa się „miastem Łaza-
rza” – El’Azarije. W pierwszym czytaniu mówi Bóg przez 
proroka Ezechiela: „otworzę wasze groby i z grobów was 
wydobędę”. We wskrzeszeniu Łazarza uwidoczniła się 
prawda tych słów. Z nadzieją możemy oczekiwać naszego 
zmartwychwstania. Wpierw jednak musimy zaznać bólu 
śmierci. Bowiem śmierć jest bramą życia.

niedziela Palmowa – 13 iV

Czytanie I (Iz 50, 4–7)
Działający w VI wieku przed Chrystusem prorok, zwany 

umownie Drugim Izajaszem, w czterech pieśniach (tzw. 
Kantykach) zapowiada cierpienia mającego nadejść Wy-
bawiciela, którego określa: Sługa Jahwe (ebed Jahwe). 
Pierwsze czytanie to trzeci z owych prorockich kantyków. 
Pieśń ta głosi, iż Bóg wspiera swego Sługę w prześlado-
waniach. Według Mateusza, który w swojej Ewangelii 
wykazuje, że w Osobie Jezusa z Nazaretu zrealizowały 
się wszystkie starotestamentalne proroctwa mesjań-
skie, zapowiedzi trzeciego kantyku Izajasza spełniły się 
w momencie, gdy Chrystus został wyszydzony przez 
służbę świątynną (Mt 26, 67) oraz cierniem ukoronowany 
i zelżony przez żołnierzy rzymskich (Mt 27, 30).

Czytanie II (Flp 2, 6–11)
Jeden z najpiękniejszych hymnów starochrześcijań-

skich na cześć Boga-Człowieka, a zarazem najważniejszy, 
według teologów, tekst św. Pawła dotyczący Chrystusa 
Pana. Apostoł mówi o trzech sposobach istnienia Chry-
stusa. Na pierwszym miejscu powiada, iż miał on „po-
stać”, naturę Bożą, czyli, że był Bogiem. Dalej – „przyjął 
postać sługi”, to znaczy ludzką naturę wraz z uniżeniem 
i wzgardą Sługi Jahwe z zapowiedzi deutero-izajańskiej 
z pierwszego czytania. W końcu, ze względu na swe 
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zwycięzca: świadomie staje w obliczu śmierci, wiedząc 
o jej zbawczym wymiarze. Dlatego idzie na nią dobro-
wolnie. Wie, że składając ofiarę ze swego życia wypełni 
do końca zbawczy plan Boga. Poprzez ponure cienie 
panowania mocy ciemności i zła prześwitują promienie 
paradoksu: Ten, który zostaje ukrzyżowany, objawia się 
jednocześnie jako Ten, który żyje i daje życie w obfitości.

Wigilia Paschalna – 19 iV

Czytanie I (Rdz 1, 1 – 2, 2)
Początek pierwszej księgi Pisma Świętego opisuje nie 

tyle stworzenie świata, ile opowiada o Bogu, jego Stwór-
cy. Jest to hymn na cześć stwórczej mocy Boga, będącej 
źródłem wszelkiego życia. Ten, który wszystko powołuje 
do istnienia i z chaosu bezkształtnych wód wyprowadza 
porządek, umożliwiający powstanie życia, dowodzi, że 
jest Panem i Królem całego wszechświata. W Jego stwór-
czym dziele jest miejsce dla każdego człowieka i każde 
ludzkie życie ma w nim swój prawdziwy sens.

Czytanie II (Wj 14, 15 – 15, 1)
Stwórca świata również zbawia i wyzwala. Wyzwole-

nie z Egiptu jest znakiem Bożego wyboru i zatroskanej 
miłości Boga do tych, którzy uginają się pod jarzmem 
niewoli. Boże dzieło zbawienia jest zawsze wyzwole-
niem od czegoś do czegoś: z Egiptu do Ziemi Obiecanej, 
z niewoli do wolności, z przeżywania życia jako brzemie-
nia nie do uniesienia do stanu radości i pełni. Dlatego 
też zbawienie, dokonane przez Boga jest rzeczywistym 
faktem: w martwych Egipcjanach, leżących na brzegu 
morza, Izraelici widzą namacalny znak swego wypro-
wadzenia z niewoli. Wzbudza on w nich głęboką wiarę 
w zbawczą moc Boga, której istotnym elementem jest 
bojaźń, przyznająca Mu absolutną władzę nad historią.

Czytanie III (Iz 55, 1–11)
Wyzwolenie z niewoli stanowi nową epokę w historii 

zbawienia i otwiera perspektywę udziału w dobrach 
Nowego Przymierza. Nowe życie, będące konsekwencją 
wyzwolenia, jest darem Boga. Mogą je przyjąć tylko 
ci, którzy są głodni i spragnieni, nieposiadający zabez-
pieczenia i oparcia. Ci zaś, którzy są samowystarczalni 
i przez nieprawe knowania umieją zabezpieczyć sobie 
życie, muszą się nawrócić i porzucić stare drogi. Wtedy 
dostąpią zmiłowania od Boga, hojnego w przebaczaniu.

Czytanie IV (Rz 6, 3–11)
Chrześcijanie poprzez chrzest stają się ludem Mesja-

sza, w którego śmierci i zmartwychwstaniu świta już 
nowa przyszłość, tj. królestwo Boże. Dlatego nie ma innej 
drogi wyzwolenia się od sposobu życia w tym świecie, 
rządzonym przez śmierć, niesprawiedliwość i zło, jak tylko 

baranka, którego krew stała się znakiem zbawienia, 
w każdym pokoleniu i każdego roku Izrael uczestniczył 
w akcie wyzwolenia z niewoli egipskiej, będącej odtąd 
symbolem wszelkiego zniewolenia: politycznego, eko-
nomicznego, wreszcie zniewolenia grzechem.

Czytanie II (1 Kor 11, 23–26)
Kościół w Koryncie zatracił prawdziwy sens Eucharystii. 

Święty Paweł interweniuje, odwołując się do tradycji. Sens 
i treść Eucharystii zostały ustanowione przez samego 
Chrystusa, przez Jego mękę i zbawczą śmierć na krzyżu. 
W spożywaniu Ciała i Krwi Jezusa zawiązuje się nowe przy-
mierze, które uobecnia przejście od starego do nowego 
życia. Dlatego to Eucharystia ma kształtować nasze życie, 
nasz sposób postępowania i myślenia, a nie odwrotnie.

Ewangelia (J 13, 1–15)
Święty Jan nie wspomina ustanowienia Eucharystii, ale 

umycie nóg, symboliczna czynność, która wyraża potrój-
ny sens spożywanego posiłku: a) oznacza miłość Jezusa 
do swoich; spełnia On wobec nich pokorny akt służby; 
b) jako czyn miłości stanowi przykład do naśladowania; 
c) objawia istotę przyjaźni z Chrystusem.

Wielki Piątek (Męki Pańskiej) – 18 iV

Czytanie I (Iz 52, 13–53, 12)
W centrum wielkopiątkowej liturgii słowa stoi figu-

ra cierpiącego Sługi Jahwe z proroctwa Izajasza. On 
to, zamiast nas, ponosi skutki wszystkich naszych win, 
wszelkich grzechów i słabości. Jego uniżenie sprawia 
nasze wyzwolenie i pojednanie. W jego cierpieniu Bóg 
objawia swoją zbawczą moc i daje możliwość nowego 
życia dla grzeszników. Ów tajemniczy Sługa Jahwe nosi 
wszelkie znamiona męki i śmierci Chrystusa.

Czytanie II (Hbr 4, 14–16, 5, 7–9)
Nasze zbawienie dokonało się za cenę męki i śmierci 

Jezusa. Nie możemy zapominać, że nasze odkupienie 
wymagało ofiary z życia Syna Bożego. Żadne ludzkie do-
świadczenie prócz grzechu nie zostało Mu oszczędzone. 
Jako Kapłan i Ofiara uprzedza nas w naszych wszystkich 
ludzkich cierpieniach i próbach. Uczy nas naśladować 
swoje boskie posłuszeństwo, dzięki któremu możemy 
być zbawieni. W Jego męce i umieraniu odnajdujemy 
źródło naszego uzdrowienia: wyzwolenie z grzechów 
i pojednanie z Bogiem.

Ewangelia (J 18, 1–19.42)
Ewangeliczne opowiadanie, opisujące mękę i śmierć 

Jezusa nie jest zwykłą relacją historyczną procesu. Święty 
Jan rozważa ostatni etap drogi Jezusa w świetle wiel-
kanocnej wiary. Jezus objawia się tutaj jako prawdziwy 
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przy tym niezdrową ascezę i obniżając wartość Chry-
stusowego Odkupienia. Paweł występuje bardzo ostro 
w obronie czystości wiary, zagrożonych prawd i zasad. 
Przypomina bezwzględne pierwszeństwo Chrystusa, 
przez którego mamy „odkupienie – odpuszczenie grze-
chów” (1, 14). On jest „obrazem Boga Niewidzialnego” 
(1, 15), jedynym i prawdziwym Pośrednikiem między 
Bogiem a człowiekiem, Głową Ciała, którym jest Kościół. 
Z przyjęcia tych prawd wynika wniosek praktyczny: Chry-
stus ma być celem i sensem naszego życia.

Ewangelia (J 20, 1–9)
Pierwszego dnia po szabacie, czyli w niedzielę, przy-

chodzi do grobu Maria Magdalena, w której tradycja 
(dopiero od VI w.) upatruje jawnogrzesznicę, nawróconą 
po wypędzeniu z niej przez Chrystusa złych duchów. Zo-
baczyła odsunięty kamień, który zgodnie z palestyńskimi 
zwyczajami zamykał wejście do grobowca. Kamienie 
takie bywały wielkich rozmiarów i ich usunięcie wyma-
gało niemałego wysiłku. Maria zawiadamia o zaistniałej 
sytuacji Szymona Piotra, który widać już w tym czasie 
cieszył się większym niż inni prestiżem, oraz „ucznia, 
którego Jezus miłował”, jak określa sam siebie autor 
czwartej Ewangelii – Jan Apostoł. Uczniowie weszli do 
grobu. Było to możliwe, gdyż grobowce palestyńskie były 
właściwie obszernymi pieczarami (na ogół 3 na 4 metry) 
poprzedzonymi jeszcze przedsionkami, z których prowa-
dziło przejście do właściwej niszy grzebalnej. Wzmianka 
o leżących opaskach i chuście, których używano przy 
grzebaniu zwłok, świadczy nie tylko o dokładności relacji 
naocznego świadka Jana, ale i o tym, że ciało nie mogło 
być wykradzione. Nie odwijanoby go bowiem z opasek, 
a chusta nie byłaby zdjęta i odłożona na bok.

niedziela Miłosierdzia bożego – 27 iV

Czytanie I (Dz 2, 42–47)
Pierwsze czytanie ukazuje życie pierwotnej gminy jero-

zolimskiej. Dwie rzeczy Łukasz podkreśla szczególnie: to, 
iż wierni „trwali w nauce Apostołów [...] w łamaniu chle-
ba i w modlitwie” oraz to, że „wszystko mieli wspólne”. 
„Łamaniem chleba” pierwotny Kościół nazywał Euchary-
stię. Do konsekracji używano bowiem dużych chlebów, 
które w czasie Uczty Ofiarnej łamano i spożywano, a na-
wet zabierano do domów, by posilić się Ciałem Pańskim 
w ciągu dnia. Owo „łamanie chleba” pełniej ukazywało 
jedność wiernych w Chrystusie. Jedność tę praktycznie 
chrześcijanie jerozolimscy wyrażali przez to, iż „wszyst-
ko mieli wspólne” (por. też: Dz 4, 32.34–35). Przez taką 
formę życia pierwsi wyznawcy realizowali ideał, jaki 
ukazał i jakim był sam Chrystus Pan (Mt 19, 21; Łk 8, 3; 
J 13, 29). Pierwsze gminy chrześcijan bardzo pamiętały 
o materialnych potrzebach swych współbraci. Znana 

przez zanurzenie się w śmierć Chrystusa, który przez 
swoje zmartwychwstanie daje nam możliwość wkro-
czenia w nowe życie, uwolnione z poddaństwa grzechu.

Ewangelia (Mt 28, 1–10)
Święty Mateusz przedstawia zmartwychwstanie Jezu-

sa, jako skutek wszechmocnej interwencji Boga, inaugu-
rującej nowy porządek rzeczy. W obrazie trzęsienia ziemi 
walą się fundamenty starego świata, a ukazanie się po-
staci anioła w lśniącej bieli zwiastuje nadejście nowego 
wieku. Wszechobecne panowanie śmierci i lęku kończy 
się i nastaje panowanie zmartwychwstałego Chrystusa.

niedziela Zmartwychwstania 
Pańskiego – 20 iV

Czytanie I (Dz 10, 34a.37–43)
Pierwsze czytanie to fragment przemówienia Piotra 

wygłoszonego w domu poganina, Rzymianina Korne-
liusza. Był on setnikiem (czyli centurionem, dowódcą 
stu żołnierzy w kohorcie) w Cezarei Nadmorskiej (dziś: 
Caisarije, 50 km od Jafy). W domu Korneliusza, którego 
ochrzcił, Piotr schronił się przed pierwszym prześladowa-
niem Kościoła ze strony króla Heroda Agryppy I (37–44), 
wnuka Heroda Wielkiego (37–4 przed Chr.). 

Piotr zwraca uwagę na całe życie Chrystusa, które było 
działaniem dla dobra ludzi – „przeszedł, dobrze czyniąc”. 
Chrystus zbawił nas, co coraz częściej i dziś – wzorem 
Piotra – się podkreśla, przez wszystkie czyny swego życia, 
a nie tylko przez Mękę i Śmierć. Stąd i nasze codzienne 
działania i prace, o ile zespolone są w Chrystusie, są 
wkładem do zbawczego dzieła.

Czytanie II (Kol 3, 1–4)
W krainie frygijskiej (zachodnia część Azji Mniejszej) 

leżały starożytne Kolosy – u zbiegu dwóch rzek: Meandra 
i Lykosu. 250-kilometrowy Meander noszący swą nazwę 
od mnóstwa skomplikowanych zakrętów, czyli meandrów 
(tak niezliczonych i przedziwnych, iż Grecy mówili, że rzeka 
biegiem swoim wypisała cały grecki alfabet) corocznymi 
obfitymi wylewami użyźniał okoliczne ziemie. W tej to 
urodzajnej dolinie, która i dziś jest – zwłaszcza przez 
uprawę bawełny – krainą dobrobytu niespotykanego 
w innych prowincjach tureckich, rozsiadły się w staro-
żytności – przy szlakach handlowych biegnących z głębi 
Azji do Efezu – trzy znaczne miasta: Laodycea, Hierapolis 
i Kolosy. Ewangelię głosił Kolosanom w latach 56–60 
Epafras, uczeń św. Pawła, pochodzący z pobliskiego Efezu. 
On to, przebywającemu w rzymskim więzieniu (61–63), 
apostołowi, zdaje relację ze stanu Kościoła w Kolosach.

Stan ten był niepokojący, gdyż Kolosanie do nauki 
ewangelicznej wprowadzali pseudofilozoficzne speku-
lacje oraz elementy pogańsko-mitologiczne, uprawiając 



20
jest na przykład wielka zbiórka w syryjskiej Antiochii nad 
Orontesem (Dz 11, 29) na rzecz głodujących w Palestynie, 
czy też datki jakie Paweł przekazywał najuboższej z gmin 
chrześcijańskich – jerozolimskiej (Dz 24, 17), a które 
uzyskiwał w zakładanych przez siebie Kościołach Grecji 
i Małej Azji (por. 2 Kor 9, 1–15; Ga 2, 10). Jakże i dziś aktu-
alna jest ta praktyka pierwotnego Kościoła zrzekania się 
przynajmniej części swojej własności dla dobra ogółu. Być 
może pomogłaby ona przywrócić Kościołowi pierwotny 
dynamizm i ewangeliczny blask, gdyby jak Koryntianie, 
każdy wierny „na rzecz innych [...] odkładał pierwszego 
dnia tygodnia co uzna za właściwe” (1 Kor 16, 1–2).

Czytanie II (1 P 1, 3–9)
Gminy małoazjatyckie, założone przez Pawła, cierpiały 

liczne prześladowania ze strony pogan. Młodzi chrześci-
janie skierowali do Apostoła do Rzymu liczne pytania 
dotyczące postępowania wobec pogan. Ponieważ Pawła 
nie było już w Rzymie (być może udał się wtedy na misje 
do Hiszpanii?), w jego imieniu odpowiedzi udzielił Piotr 
(w początkach roku 64). I tak powstał tak zwany Pierwszy 
List św. Piotra. Mówi w nim Apostoł między innymi o na-
dziei – dzisiejsze drugie czytanie. Pomimo różnorodnych 
doświadczeń chrześcijanie powinni się cieszyć, gdyż są 
wezwani do „dziedzictwa niezniszczalnego i niewięd-
nącego”, to jest do życia wiecznego. Osiągnięcie go jest 
pewne, gdyż adresaci listu Piotra odznaczają się głęboką 
wiarą i miłością do Chrystusa, choć Go nie widzieli.

Ewangelia (J 20, 19–31)
Rano ukazał się u grobu Marii Magdalenie. Jakże to 

wspaniałe i wzruszające, że Jezus najpierw, przed Aposto-
łami, ukazuje się dawnej grzesznicy. Potem dopiero ukazał 
się Piotrowi. Po południu ukazał się dwom idącym z Jero-
zolimy do odległego o 11 km Emaus. A teraz wieczorem 
ukazuje się pozostałym zgromadzonym w Wieczerniku 
Apostołom, bardzo zatrwożonym o swoje dalsze losy. 
Wśród zgromadzonych nie było Tomasza zwanego Didy-
mosem. Didymos to greckie (Ewangelie były pisane po 
grecku, który to język był wtedy w powszechnym użyciu, 
nie zaś łacina) tłumaczenie aramejskiego Theoma – co 
znaczy „Bliźniak”. Niewiara Tomasza nadała ewangelicznej 
scenie głębię prawdy i usankcjonowała wszystkie na-
sze niepokoje, załamania i zwątpienia. Czyż jednak i ich 
końcem nie jest zawsze radosne i wyzwalające wołanie, 
które powtarzamy za Tomaszem: „Pan mój i Bóg mój”. 

Tomasz, jak utrzymuje tradycja, poniósł śmierć mę-
czeńską w Indiach, w Kalamina i pochowany został 
w  Mailapur (przedmieścia dzisiejszego Madras). Relikwie 
jego, po wielu translokacjach (Edessa, Chios) znajdują się 
obecnie w Ortonie, we Włoszech. Warto zwrócić uwagę, 
że trzecie czytanie zawiera słowa ustanawiające sakra-
ment pokuty. Przy wszystkich psychologicznych trudno-
ściach związanych z tym sakramentem nie zapominajmy, 
że jego twórcą jest sam Pan nasz Jezus Chrystus.

RekolekCJe WielkoPoSTNe 
11–13 kwietnia 2014 r.

11 kwietnia 2014 r. (piątek)
7.00 – Msza Święta z nauką ogólną
9.00 – Msza Święta z nauką ogólną

17.00 – Droga krzyżowa ulicami miasta z udziałem 
Ks. Bp. Ordynariusza (rozpoczęcie na dzie-
dzińcu klasztoru ojców franciszkanów)

 – Po Drodze krzyżowej Msza Święta

12 kwietnia 2014 r. (sobota) – dzień spowiedzi
7.00 – Msza Święta z nauką ogólną
8.30 – Spowiedź
9.00 – Msza Święta z sakramentem namaszczenia 

chorych (dla osób starszych i chorych)
17.00 – Spowiedź
18.00 – Msza Święta z nauką ogólną

13 kwietnia 2014 r. (Niedziela Palmowa)
7.00 – Msza Święta z nauką ogólną
8.00 – Msza Święta z nauką ogólną
9.30 – Suma z procesją z palmami

11.00 – Msza Święta dla dzieci
12.30 – Msza Święta z nauką ogólną
18.00 – Msza Święta z nauką dla dorosłych

koNCeRT PieŚNi WielkoPoSTNyCh
W bazyliCe kaTedRalNeJ

w wykonaniu
 chóru zespołu Szkół Muzycznych CaNTo 
pod dyrekcją p. Mariana Szczepańskiego

Niedziela Palmowa, 13 iV br., godz. 16.00

ZaPrasZaMy
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05.03 – Liturgia Środy Popielcowej

O godz. 18.00 w bazylice katedralnej rozpoczęła liturgia 
Środy Popielcowej rozpoczynająca Wielki Post. Eucharystii 
przewodniczył Pasterz Diecezji. Homilię wygłosił ks. kan. 
Marcin Filas, prokurator włocławskiego seminarium. 
Przypomniał, czym jest Wielki Post, i jak powinniśmy 
przygotować się na spotkanie ze zmartwychwstałym 
Chrystusem. W tym dniu modliliśmy się też o pokój w Re-
publice Środkowoafrykańskiej. 

15.03 – Rozgrywki piłki halowej 
ministrantów

W sobotę 15 marca, o godz. 11.00 w Zespole Szkół 
Katolickich im. ks. Jana Długosza we Włocławku został 
rozstrzygnięty turniej w piłkę halową ministrantów. De-
kanalny duszpasterz ministrantów ks. Adam Zieliński 
zadbał, aby każda drużyna otrzymała puchar. W kategorii 
młodszych ministrantów reprezentanci naszej parafii 
zajęli po wyrównanej i zaciętej walce wysokie II miejsce. 
Gratulujemy! 

Z życia ParaFii marzec
2014

24.03 – Diecezjalny Dzień  
Świętości Życia

Z okazji Dnia Świętości Życia i X Narodowego Dnia Życia 
o godz. 9.30 ks. bp Wiesław Mering przewodniczył Eucha-
rystii w bazylice katedralnej. Przed rozpoczęciem Mszy św. 
wielu uczestników spotkania podjęło duchową adopcję 
dziecka poczętego. Pasterz Diecezji wygłosił homilię, a także 
skierował przesłanie do zgromadzonej młodzieży. Apelo-
wał, by młodzi tak, jak Apostołowie bronili życia, stawali 
w obronie bezbronnych, nawet w obliczu ideologii gender. 
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kalendariuM
naJbliżsZycH urocZystości

i WydarZeŃ ParaFialnycH

kWiecieŃ

† Jadwiga Ciulik
† Józef Kobyłecki
† Dariusz Brodecki
† Krystyna Górczyńska
† Ludwik Podlaski
† Grzegorz Ekiert
† Teresa Nijakowska
† Krystyna Wojnarowska

† Teresa Czerwińska

Zmarli:

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

duszpasterze Parafii katedralnej we Włocławku

• Marcel Pawlak
• Gracjan Wiktor Michalak
• Michał Chrzanowski

Serdecznie gratulujemy 
Rodzicom naszych małych 

Parafian! Niech sakrament chrztu 
stanie się dla nich początkiem 
przyjaźni z Panem Bogiem!

ochrzczeni:

02. – 9. rocznica śmierci bł. Jana Pawła II
06. – Koncert muzyki dawnej „Stabat Mater”, 

godz. 16.00
10. – 4. rocznica tragedii smoleńskiej
11. – Droga Krzyżowa ulicami miasta: godz. 

17.00 – dziedziniec klasztoru ojców 
franciszkanów przy placu Wolności

12. – Bierzmowanie dla dorosłych, godz. 18.00
11–13 – Parafialne rekolekcje wielkopostne
13. – Niedziela Palmowa. Procesja z palmami 

i Msza Święta pod przewodnictwem 
Pasterza Diecezji godz. 9.30

17. – Wielki Czwartek, Msza Krzyżma, godz. 10.00 
26. – 11. rocznica święceń biskupich i ingresu 

do katedry włocławskiej Pasterza Diecezji 
ks. bp. Wiesława Alojzego Meringa; 
czuwanie przed kanonizacją – godz. 
20.00 – różaniec; 21.00 Apel Jasnogórski

27. – Niedziela Miłosierdzia Bożego. 
Kanonizacja Jana Pawła II i Jana XXIII

Droga Krzyżowa
ulicami miasta – 11 IV, godz. 17.00

Gorzkie Żale – niedziela
godz. 17.00

Serdecznie zapraszamy!

Nabożeństwa
wielkopostne
w Bazylice katedralnej

Wielki Czwartek – 17 IV
 10:00 –  msza krzyżma
 18:00 –  msza wieczerzy pańskiej 

(po mszy św. – kompleta)
* adoracja najświętszego sakramentu do 21:30

Wielki Piątek – 18 IV
 8:00 –  liturgia godzin (Jutrznia)
 15:00 –  koronka do miłosierdzia 

Bożego i adoracja  
relikwii krzyża

 18:00 –  liturgia męki pańskiej  
(po liturgii Gorzkie żale)

* adoracja najświętszego sakramentu do 21.30

Wielka Sobota – 19 IV
8:00 –  liturgia godzin (Jutrznia)

21:30 –  liturgia wigilii paschalnej 
z procesją rezurekcyjną

* od godz. 9:00 do godz. 17:00  
co pół godziny święcenie pokarmów

** możliwość skorzystania  
z sakramentu pokuty i pojednania  
w czasie święcenia pokarmów

*** w niedzielą zmartwychwstania  
nie ma mszy świętej o godz. 7:00
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Drodzy Parafianie i Przyjaciele włocławskiej katedry!

Przeżywając uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego, możemy w pełni cieszyć się nadzieją daną 
wszystkim ludziom przez Jezusa Chrystusa. 

Tak jak uczniowie, Piotr i Jan, biegniemy do grobu Mistrza z Nazaretu, który odniósł zwycięstwo nad 
śmiercią i ciemnością. Oni zobaczyli i uwierzyli (por. J 20, 8). My też mamy zobaczyć i uwierzyć! Pomimo 
wielu trosk i kłopotów, niezrozumienia i problemów, możemy być pewni nadziei zbawienia i życia wiecz-
nego, które otrzymaliśmy podczas sakramentu chrztu. 

Uczestnicząc w Paschalnym Misterium: Męki, Śmierci i Zmartwychwstania naszego Pana, Jezusa 
Chrystusa, nieśmy wszystkim napotkanym na naszej drodze ludziom radość i pokój Boży. Oby w naszych 
rodzinach zapanowały miłość, życzliwość i zgoda, aby łatwiej pokonywać trudności, które przynoszą 
kolejne dni. 

Święta Paschalne to czas radości. W tym roku przeżywamy je w atmosferze kanonizacji Jana Pawła II 
i Jana XXIII. Korzystając z okazji serdecznie namawiam do zapoznawania się z biografiami i nauczaniem 
obydwu Papieży. Niech postawy Papieża Polaka i Dobrego Papieża, ich miłość do Boga i świadectwo wiary, 
będą dla nas przykładami do naśladowania. 

„Gdzie dwóch albo trzech zbierze się w imię moje, tam Ja jestem pośród nich” (Mt 18, 20) powiedział 
Pan Jezus. Już teraz serdecznie zachęcam do udziału we wspólnej wieczornej modlitwie w naszej bazylice 
katedralnej w wigilię kanonizacji. 

Na czas wielkanocnego świętowania wszystkim drogim Parafianom, Dobrodziejom katedry i Gościom 
z serca błogosławię 

ks. Radosław Nowacki
proboszcz parafii katedralnej wraz z duszpasterzami

Włocławek, Wielkanoc 2014 r.

Niech w święto radosne Paschalnej Ofiary
Składają jej wierni uwielbień swych dary.

(Sekwencja wielkanocna)
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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


