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Z naucZania kościoła

Homilia
PaPieża FrancisZka 

Beatyfikacja Pawła Vi
rzym, 19 X 2014 r.

Usłyszeliśmy właśnie jedno z najbardziej znanych zdań 
całej Ewangelii: „Oddajcie więc Cezarowi to, co należy 
do Cezara, a Bogu to, co należy do Boga” (Mt 22, 21).

Jezus odpowiada tym ironicznym i genialnym zdaniem 
na prowokację faryzeuszy, którzy, że tak powiem, chcieli Go 
przeegzaminować z religii i sprowokować do błędu. Jest to 
w istocie odpowiedź, jaką Pan przekazuje tym wszystkim, 
którzy stawiają sobie problemy sumienia, zwłaszcza gdy 
wchodzą w grę ich konwenanse, bogactwo, prestiż, ich 
władza i dobre imię. Dzieje się tak w każdym czasie.

Jezus kładzie z pewnością nacisk na drugą część zda-
nia: „Oddajcie Bogu to, co należy do Boga”. Oznacza 
to uznanie i wyznawanie – wobec wszelkiego rodzaju 
władzy – że tylko Bóg jeden jest Panem człowieka i nie 
ma innego. To jest odwieczną nowością, którą trzeba 
odkrywać każdego dnia, przezwyciężając lęk, który często 
doświadczamy w obliczu niespodzianek Boga.

On się nie boi nowości! Z tego powodu, ciągle nas 
zaskakuje, otwierając nas i prowadząc na drogi, o któ-
rych nie myśleliśmy. On nas odnawia, to znaczy czyni 
nas nieustannie „nowymi”. Chrześcijanin, który żyje 
Ewangelią jest „nowością Boga” w Kościele i w świecie. 
A Bóg bardzo miłuje tę „nowość”!

„Oddanie Bogu to, co należy do Boga” oznacza otwarcie 
się na Jego wolę i poświęcenie Jemu naszego życia oraz 
współpracę w Jego królestwie miłosierdzia, miłości i pokoju.

Na tym polega nasza prawdziwa siła, zaczyn, powodu-
jący wzrost i sól, nadająca smak wszelkiemu ludzkiemu 
trudowi wymierzonemu w panujący pesymizm, jaki pro-
ponuje nam świat. Na tym polega nasza nadzieja, bowiem 
nadzieja w Bogu nie jest ucieczką od rzeczywistości, nie 
jest jakimś alibi: jest pracowitym oddaniem Bogu, tego 
co do Niego należy. To z tego powodu chrześcijanin patrzy 

w przyszłą rzeczywistość, rzeczywistość Boga, aby żyć 
pełnią życia – obiema nogami mocno na ziemi – i mężnie 
odpowiedzieć na niezliczone nowe wyzwania.

Widzieliśmy to w minionych dniach podczas Nadzwy-
czajnego Synodu Biskupów – „synod” oznacza „wspólne 
pielgrzymowanie”. Rzeczywiście duszpasterze i świeccy z ca-
łego świata przynieśli tu do Rzymu głos swoich Kościołów 
partykularnych, aby pomóc współczesnym rodzinom w po-
dążaniu drogą Ewangelii, ze wzrokiem utkwionym w Jezusa. 
Było to wspaniałe doświadczenie, w którym przeżywaliśmy 
synodalność i kolegialność oraz poczuliśmy moc Ducha 
Świętego, który prowadzi i nieustannie odnawia Kościół 
wezwany do niezwłocznego opatrzenia krwawiących ran 
i rozpalenia nadziei dla wielu ludzi pozbawionych nadziei.

Za dar tego Synodu i za konstruktywny duch, jaki wnieśli 
wszyscy wraz z apostołem Pawłem: „Zawsze dziękujemy 
Bogu za was wszystkich, wspominając o was nieustannie 
w naszych modlitwach” (1 Tes 1, 2). Niech Duch Święty, któ-
ry w tych pracowitych dniach pozwolił nam wielkodusznie 
współpracować z prawdziwą wolnością i pokorną kreatyw-
nością, nadal towarzyszy drodze, która w Kościołach całej 
ziemi, przygotowuje nas na Zwyczajny Synod Biskupów 
w październiku 2015 r. Zasialiśmy i nadal będziemy siać 
cierpliwie i wytrwale, będąc pewnymi, że Pan daje wzrost 
temu, co zasialiśmy (1 Kor 3, 6).

W tym dniu beatyfikacji papieża Pawła VI przychodzą 
mi na myśl jego słowa, którymi ustanawiał Synod Bisku-
pów, „śledząc uważnie znaki czasów, staramy się dosto-
sować metody apostolatu do wzrastających wymagań 
naszych dni i zmieniających się warunków społecznych” 
(List. ap. Motu proprio, Apostolica sollicitudo).

W odniesieniu do tego wielkiego papieża, odważnego 
chrześcijanina, niestrudzonego apostoła, przed Bogiem mo-
żemy dziś tylko wypowiedzieć słowo tak proste, a jedno-
cześnie szczere i ważne: dziękuję! Dziękujemy nasz drogi 
i umiłowany papieżu Pawle VI! Dziękujemy za Twoje pokorne 
i prorocze świadectwo miłości do Chrystusa i Jego Kościoła!

W swoim osobistym dzienniku „wielki sternik Soboru” 
zapisał: „Może Pan mnie powołał i trzyma mnie na tej 
posłudze, nie dlatego, abym miał jakieś w tej dziedzinie 
zdolności, czy też abym rządził i ocalił Kościół od jego 
obecnych trudności, ale abym nieco dla Kościoła wycier-
piał i aby było jasne, że to On, a nie kto inny prowadzi go 
i ocala”. W tej pokorze jaśnieje wielkość błogosławionego 
Pawła VI, który, kiedy zarysowywało się społeczeństwo 
zlaicyzowane i wrogie, potrafił kierować z dalekowzrocz-
ną mądrością – a czasem w samotności – sterem łodzi 
Piotrowej, nigdy nie tracąc radość i ufność w Panu.

Paweł VI umiał rzeczywiście „oddawać Bogu to, co 
należy do Boga”, poświęcając całe swoje życie „zada-
niu świętemu, uroczystemu i niezwykle poważnemu, 
aby kontynuować w czasie i na ziemi misję Chrystusa”, 
miłując Kościół i prowadząc go, aby był równocześnie 
„oddaną dla całej społeczności ludzkiej matką i rozdawcą 
zbawienia” (Encyklika Ecclesiam Suam, Wstęp).
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BiskuP włocławski

PrZemówienie
msza święta z okazji 30. rocznicy 
śmierci bł. ks. Jerzego Popiełuszki

włocławek, 18 X 2014 r.
Dzień sprzed 30 lat zapamiętamy na zawsze. Ten ma-

jący zaledwie 12 lat kapłaństwa ksiądz, którego słuchała 
Polska, który nie głosił nienawiści, walczył o wolność, 
w którą Bóg wyposażył człowieka, walczył o prawdę, 
o godność, o sprawiedliwość społeczną, o wartości; 
walczył orężem wydawałoby się najbardziej kruchym 
z możliwych – dobrem, swoim młodzieńczym zapałem, 
wiernością kapłańskiej służbie, którą dopiero co zaczął. 
Nic dziwnego, że mrok tamtego dnia stał się gęstszy, 
bardziej przytłaczający niż zwykle. Seminaryjny kole-
ga ks. Jerzego, jego imiennik ks. Jerzy Czarnota zapisał 
w swoim wierszu: „W jakim obudziłeś się niebie, kiedy 
wody zatoki wymyły resztki twojego życia, czy zobaczyłeś 
domowy sad, jak kołuje, królika chowającego się w cień 
wyszczerbionego żłobu, matkę idącą ze świeżo udojonym 
mlekiem pocieszyłeś: nie martw się będzie jeszcze wiele 
do wycierpienia, wiele do umierania, zanim człowiek się 
nauczy choć raz przebaczać”.

A my dziś stajemy w sanktuarium kapłana męczenni-
ka bł. ks. Jerzego, by Bogu oddać hołd w Jego Słudze, by 
podziękować za lekcję, która się nie zdezaktualizuje, za 
jego męstwo. To o nim i o prawdzie, jako jedynej drodze 
ku wolności, co słusznie przed chwilą przypomniał nam 
Pan Premier, mówił w Bydgoszczy, w czasie ostatniego 
w swoim życiu kazaniu; podziękować za lekcję przebacze-

nia: „będzie jeszcze wiele do cierpienia, wiele do umierania 
zanim człowiek nuczy się choć raz przebaczać”. Dziękujemy 
mu za to, że swojego serca nie oddał w służbę nienawiści. 

Potrzebna jest ta nauka dziś, tak samo jak potrzebna 
była wtedy. Czyż to nie z ducha Błogosławionego zro-
dził się ten słynny zapis więźnia czasu internowania: 
„byśmy zemsty nie szukali za udręczenie niewódź nas 
na pokuszenie”? Jesteśmy tu dzisiaj, poruszeni nadzieją 
i ożywieni modlitwą o kanonizację ks. Jerzego. Ostatnie 
wydarzenia we Francji podtrzymują tę nadzieję. Dlatego 
witam z radością uczestników tego eucharystycznego 
spotkania, tej Mszy św., naszych gości z Francji, państwa 
Francoisa i Chantal  Audelan, ks. Bernarda Brien, siostrę 
Rozalię i ks. prof. Józefa Grzywaczewskiego. 

Ale oczyma duszy widzę tutaj jeszcze kogoś innego, 
widzę Mamę Błogosławionego, świętą matkę świętego 
księdza. „Ja jestem ból do samego nieba” – mówiła. To 
z niej ks. Jerzy zaczerpnął swoją wiarę, umiejętność prze-
baczenia, świętość. Jakże jesteśmy szczęśliwi i wdzięczni 
rodzinie ks. Jerzego za to, że wczoraj i dziś są razem 
z nami: wczoraj na premierze suity wokalno-instrumen-
talnej pana Michała Lorenca, mającą swoją premierę 
w bazylice katedralnej, a skomponowaną specjalnie na 
dzisiejszą rocznicę. Uczestnicy wczorajszego wieczoru 
nigdy tej muzyki i modlitwy nie zapomną. 

Chcę przywitać wszystkich, którym bliska jest szkoła 
bł. ks. Jerzego Popiełuszki, księży biskupów: ks. bp. Józefa 
Zawitkowskiego z Łowicza, dzisiejszego naszego ukocha-
nego kaznodzieję, ks. bp. Józefa Szamockiego z Torunia, 
ks. bp. seniora Bronisława Dembowskiego z Włocławka, 
a witam naszych gości wespół z ks. bp. pomocniczym 
włocławskim Stanisławem Gębickim. Słowa powitania 
kieruję do pani wojewody kujawsko-pomorskiej, pani 
Ewy Mes, do pana prezydenta miasta Włocławka, do 
przewodniczącego Rady Miasta i wszystkich radnych, 
którzy troszczą się o dobro tego miasta.
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Bardzo cenię sobie obecność parlamentarzystów, ale 
w sposób szczególny chcę zwrócić się do pana premiera 
Jarosława Kaczyńskiego. Pańska obecność dzisiaj we 
Włocławku jest dla nas szczególnie ważna i szczegól-
nie poruszająca. Pięć lat temu pan prof. Lech Kaczyń-
ski, Prezydent Najjaśniejszej Rzeczypospolitej, bardzo 
chciał być obecny tu, we Włocławku, na miejscu zbrodni. 
Wszystko było wtedy przygotowane, a obecność Panu 
Prezydentowi uniemożliwiła choroba. Jakby dla pocie-
szenia nas Pan Prezydent przysłał wtedy na ówczesne 
uroczystości kilkunastoosobową delegację. Większość 
uczestników tamtej delegacji wkrótce straciła życie w 
ponurej i nigdy przekonująco niewyjaśnionej tragedii 
smoleńskiej. Po Panu Prezydencie został nam jednak 
kielich mszalny, ofiarowany dla tego tworzącego się przed 
pięciu laty sanktuarium i muzeum błogosławionego 
kapłana. Witam zatem w Pana osobie wypełnienie woli 
śp. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego, traktując też Pańską 
obecność jako znak spełniającej się nadziei.

Witam wszystkich Państwa posłów i senatorów repre-
zentujących tu polski parlament, szczególnie ciesząc się 
obecnością towarzyszących panu premierowi Jarosła-
wowi z wicemarszałkiem Sejmu Markiem Kuchcińskim, 
wicemarszałkiem Senatu Stanisławem Karczewskim 
i przewodniczącym klubu parlamentarnego PiS panem 
Mariuszem Błaszczakiem.  

Parlamentarzystów chcę zapewnić, że często modlimy 
się do kapłana męczennika, prosząc o światło Ducha 
Świętego, o mądrość i męstwo w ustanawianiu takich 
praw i wartości ważnych dla naszego kraju, za które 
ks. Jerzy nie wahał się oddać swoje życie. 

Pozdrawiam serdecznie Niezależny Samorządny Zwią-
zek Zawodowy „Solidarność” z jego przewodniczącym 
panem Piotrem Dudą. Jesteście tu, drodzy Państwo, jak 
najbardziej u siebie, u waszego przecież już oficjalnie od 
tego roku patrona. Wy, „Solidarność”, duma i nadzieja 

Ojczyzny i Polaków – wtedy, w latach osiemdziesiątych, 
ale także i dzisiaj. 

Pozdrawiam pana Marka Mnicha, przewodniczącego 
Związku Zawodowego Solidarność 80. 

Kieruję wzrok ku prezbiterom włocławskim i gościom, 
ku Kapitule Katedralnej, księżom dziekanom i semina-
rium duchownemu z księdzem rektorem. Proszę was, 
pamiętajcie i głoście wiernym, ile kosztuje wolność i jaką 
niekiedy przychodzi płacić za tę wolność cenę.

Ze szczególną serdecznością chcę zauważyć obecność 
Braci Pocieszycieli z Getsemani z ich generałem, kusto-
szów tego świętego miejsca, gospodarzy sanktuarium 
i muzeum błogosławionego od 2011 roku.

Witam moich diecezjan i tych mieszkańców mia-
sta, którzy przyszli dzisiaj na to święte miejsce. Witam 
wszystkich uczestników.

Dziękuję Komitetowi Organizacyjnemu ze strony ko-
ścielnej. Wdzięczny jestem za wasz trud i wykonaną 
pracę.

Pozdrawiam wreszcie z głęboką wdzięcznością re-
daktorów i widzów Telewizji Trwam i słuchaczy Radia 
Maryja. Cieszę się, że tworzymy tutaj tę wspólnotę, 
którą katolickie środki przekazu zapewniają i tworzą. 
Z pewnością błogosławiony męczennik byłby widzem 
i wdzięcznym słuchaczem Telewizji Trwam i Radia Maryja, 
pilnym i czynnym uczestnikiem katolickich programów. 

Pozdrawiam katolicką redakcję Telewizji Polskiej i me-
dia nagłaśniające myśl błogosławionego ks. Jerzego.

Wszystkich Was, Siostry i Bracia, zauważam, obejmuję 
i każdym się cieszę.

Dziękuję animatorom muzycznym, wdzięczny za 
ubogacenie liturgii. Niech zmartwychwstały Chrystus, 
nieprzemijające i jedyne źródło świętości, wybaczy nam 
nasze grzechy, przyjmie hołd wdzięczności za pełną bla-
sku postać błogosławionego księdza Jerzego i pozwoli 
nam godnie uczestniczyć w tej Najświętszej Ofierze.
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kościół i świat

matka Boża ostrobramska
Historia cudownego obrazu Matki Bożej Ostrobram-

skiej i samej Ostrej Bramy wiąże się z historią rozbudowy 
Wilna. Na przełomie XV i XVI w. postanowiono otoczyć 
miasto murem obronnym. Powstało wtedy dziewięć bram 
miejskich. Do naszych czasów zachowała się tylko jedna – 
Ostra Brama (wcześniej nosiła nazwę Miednickiej, inaczej 
Krewskiej). Zgodnie z tradycją na bramach obronnych za-
wieszano święte obrazy. Jednym z takich obrazów w Ostrej 
Bramie był czczony do dziś wizerunek Matki Bożej.

Szczególny kult wizerunku rozpoczął się po najeździe 
moskiewskim na Wilno w 1655 r. W 1671 lub 1672 r., 
z inicjatywy ks. Franciszka Kielczewskiego (znanego jako 
o. Karol od Ducha Świętego), zbudowano przy bramie 
drewnianą kaplicę. Nie wiadomo dokładnie, kiedy został 
umieszczony w niej wizerunek Matki Bożej. Świątynia 
spłonęła w 1711 r., a już w roku następnym odbudowa-
no ją jako murowaną. Według legendy, obraz wyniósł 
z ognia młody zakonnik. W 1761 r. karmelita o. Hilańon 
(ks. Rościszewski) wydał Relację o Cudownym Obrazie....

W 1794 r. przy Ostrej Bramie miało miejsce starcie 
oddziału wojsk rosyjskich szturmujących Wilno z obroń-

cami miasta (powstańcami Jasińskiego). Podczas tych 
zajść ucierpiała kaplica i wizerunek.

W okresie zaborów w pobliżu Ostrej Bramy miały 
miejsce patriotyczne manifestacje. Kult Matki Bożej 
Ostrobramskiej był częścią polskiego ruchu niepodle-
głościowego. Po stłumieniu powstania styczniowego 
w 1864 r. , w obawie przed niepożądanymi reakcja-
mi władz rosyjskich, polski napis na frontonie kaplicy: 
„Matko Miłosierdzia pod Twoją obronę uciekamy się” 
zmieniono na łaciński: Mater Misericordiae, sub Tuum 
praesidium confugimus.

Oryginalny obraz jest namalowany temperą na ośmiu 
dębowych deskach. W późniejszych latach obraz został 
przemalowany farbą olejną; zmieniono także wizerunek 
Matki Bożej (zamalowano m.in. pukiel włosów wymyka-
jący się spod chusty i skrócono palce dłoni). Nie znamy 
twórcy obrazu. Namalowano go prawdopodobnie w I poł. 
XVII wieku na wzór obrazu Martina de Vosa, flamandz-
kiego artysty. Naukowcy odrzucają wersję o wschodnim 
pochodzeniu obrazu (miał go przywieźć z wyprawy książę 
litewski Olgierd w XIV w.), jak i to, że Matka Boża ma 
twarz Barbary Radziwiłłówny.

Wizerunek Matki Miłosiernej około 1671 r. został zasło-
nięty srebrną, złoconą sukienką. Pod metalową sukienką 
Ostrobramska Pani ubrana jest w czerwoną tunikę z pod-
winiętymi rękawami. Szyja okryta jest szalem, a głowa 
białą chustą. Całą postać okrywa zielonkawo-błękitny 
płaszcz zarzucony na głowę i ramiona. Tło obrazu ma 
odcień brązu. 

Od 1849 r. charakterystyczną ozdobę obrazu stanowi 
wielki, odwrócony sierp srebrnego półksiężyca z wygra-
werowanym napisem: „Dzięki Tobie składam Matko 
Boska za wysłuchanie próśb moich, a proszę Cię, Matko 
Miłosierdzia, zachowaj mnie nadal w łasce i opiece 
Swojej Przenajświętszej W. I. J. 1849 roku” – wotum 
z 1849 r. Choć nigdy nie był przymocowany do obrazu, 
tworzy z nim jednak optycznie jedność, pełniąc rolę 
wyrazistego akcentu zamykającego kompozycję całości. 
Na całą kompozycję wizerunku Pani Ostrobramskiej 
składają się dwie korony (nałożona jedna na drugą). 
Korony są ze złoconego srebra, jedna barokowa dla 
Królowej Niebios, druga rokokowa dla Królowej Polski. 
Koronacji obrazu złotymi koronami dokonał w dniu 
2 lipca 1927 r. metropolita warszawski kard. Aleksander 
Kakowski w obecności prezydenta Ignacego Mościckiego 
i marszałka Józefa Piłsudskiego. Insygnia te zaginęły 
w czasie II wojny światowej.

Obraz przedstawia pochyloną Madonnę bez Dzieciąt-
ka. Głowę otoczoną promienną aureolą Maryja lekko 
pochyla w lewo, smukłą szyję zdobi szal. Jej twarz jest 
pociągła, półprzymknięte oczy dodają jej powagi; ręce 
trzyma skrzyżowane na piersiach.

W 1993 roku modlił się w kaplicy w Ostrej Bramie 
św. Jan Paweł II. Ofiarował wtedy Matce Bożej Miłosier-
dzia złotą różę. 
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różaniec modlitwą kościołaBł. Paweł Vi – papież burzliwych czasów

W niedzielę 19 października br. papież Franciszek beatyfikował Pawła VI. Mówi się, że jakoś umknęła nam 
postać Pawła VI, pozostająca nieco w cieniu Jana XXIII i Jana Pawła II, a przecież tak wiele ważnych wydarzeń 
i spotkań jemu zawdzięczamy. To on zakończył Sobór Watykański II, odbywał podróże apostolskie, przemawiał 
w ONZ. Zdjęcia Pawła VI wychodzącego z samolotu z otwartymi ramionami, przytulającego dzieci i chorych tak 
bardzo przypominają nam Jana Pawła II, Benedykta XVI i Franciszka.

Giovanni Battista Enrico Antonio Maria Montini urodził 
się 26 IX 1897 r. w Concesio, małym miasteczku koło 
Brescii. Jego rodzicami byli Giudetta Alghisi i Giorgio 
Montini, a starszym bratem polityk Ludovico Montini. 
Uczył się w Collegio Cesare Artici. W 1916 r. zdał maturę 
w gimnazjum Arnoldo di Brescia. Następnie studiował 
w seminarium w Brescii. W tym mieście przyjął też świę-
cenia kapłańskie w dniu 29 V 1920 r.

Po święceniach studiował filozofię i prawo kanoniczne 
na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim, literaturę na 
Sapienzy oraz dyplomację w Kościelnej Akademii Szla-
checkiej. W czasie studiów opanował języki: francuski, 
hiszpański, niemiecki, angielski i grekę.

W czasie dalszych studiów pracował jako duszpasterz 
w Rzymie (1920–1923). W 1923 r. podjął pracę w dyplo-
macji watykańskiej, był m.in. sekretarzem nuncjusza 
apostolskiego w Polsce (V–XI 1923). Po powrocie do 
Watykanu został urzędnikiem Sekretariatu Stanu. Peł-

nił też funkcję arodowego asystenta kościelnego sekcji 
uniwersyteckiej włoskiej Akcji Katolickiej (1925–1933). 
Otrzymał tytuły: tajnego szambelana papieskiego (1925), 
prałata Jego Świątobliwości (1931), protonotariusza 
apostolskiego (1938). W dniu 16 XII 1937 r. został mia-
nowany substytutem w Sekretariacie Stanu; był bliskim 
współpracownikiem ówczesnego sekretarza stanu, kard. 
Eugenia Pacellego (późniejszego Piusa XII). Papież Pius XII 
w dniu 1 XI 1954 r. ogłosił jego nominację na arcybiskupa 
Mediolanu. Sakrę biskupią przyjął w dniu 12 XII 1954 r. 
w Rzymie. Dotychczasowy urzędnik, abp Montini, okazał 
się wspaniałym duszpasterzem. Zapoczątkował misje 
miejskie, odwiedzał zakłady pracy, powoływał do życia 
i wizytował nowe parafie, był inicjatorem budowy no-
wych kościołów. Nazywano go „arcybiskupem robot-
ników”, bo często w swoich wystąpieniach podkreślał 
potrzebę sprawiedliwości społecznej.

Na pierwszym konsystorzu, który zwołał Jan XXIII Mon-
tini został mianowany kardynałem (15 XII 1958). Blisko 
współpracował z papieżem w okresie przygotowań do 
Soboru Watykańskiego II i podczas pierwszej sesji Soboru.

Na konklawe po śmierci Jana XXIII, w dniu 21 VI 1963 r. 
został wybrany papieżem i przyjął imię Pawła VI. Dzie-
więć dni później odbyła się ostatna koronacja papieska.

Paweł VI kontynuował prace II Soboru Watykańskiego, 
przerwanego na skutek śmierci Jana XXIII. Ostatnia sesja 
soboru zakończyła się 8 XII 1965 r.

Z jego inicjatywy przywrócono w kościele instytucję 
synodu. W okresie pontyfikatu Pawła VI odbyło się pięć 
sesji Synodu (cztery zwyczajne: 1967, 1969, 1971, 1977 
i jedna nadzwyczajna w 1974 r.).

Dzięki jego decyzji został zniesiony istniejący 400 lat 
indeks ksiąg zakazanych. Zreorganizował Kurię Rzym-
ską i zlikwidował dwór papieski. Powołał nowe urzędy, 
uwzględniające wymogi współczesnego świata. Zre-
formował Kolegium Kardynalskie. Przywrócił wysokie 
znaczenie kardynałom-patriarchom Kościołów Wschod-
nich, a także wprowadził ograniczenie wiekowe prawa 
udziału w konklawe (80 lat). Zalecił także, by biskupi 
w wieku 75 lat składali rezygnację z funkcji. Kreował 
144 kardynałów na sześciu konsystorzach.

Promulgował nowy Mszał Rzymski, ktory nosi jego 
imię. Zlecił reformę prawa kanonicznego, lekcjonarza, 
brewiarza i muzyki sakralnej.
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Paweł VI przykładał dużą wagę do ekumenizmu. 

Spotkał się w dniu 24 marca 1966 r. z arcybiskupem 
Canterbury Michaelem Ramseyem, a w 1977 r. odbyło 
się spotkanie z prymasem całej Anglii – Donaldem Cog-
ganem, na którym zadeklarowano wspólne wysiłki na 
rzecz przywrócenia jedności.

Papież spotykał się też z patriarchami Kościołów 
Wschodnich, nieuznających zwierzchnictwa biskupa 
Rzymu. Jego spotkania z prawosławnym patriarchą Kon-
stantynopola Atenagorasem (w 1964 r. w Jerozolimie 
i dwa w 1967 roku – w Istambule i Rzymie) doprowadziły 
do wzajemnego cofnięcie ekskomunik, które spowodo-
wały schizmę wschodnią w 1054 roku.

Rok 1975 papież ogłosił Rokiem Jubileuszowym, pod 
hasłem „Pojednanie, odnowa, pokój”. 

Jako pierwszy papież od 160 lat odbywał podróże 
zagraniczne. Pierwszą była pielgrzymka do Ziemi Świę-
tej w styczniu 1964 r., podczas której odwiedził Kne-
set. W grudniu 1964 r. udał się do Bombaju z okazji 
Międzynarodowego Kongresu Eucharystycznego. Jako 
pierwszy papież przemawiał na forum Zgromadzenia 
Generalnego ONZ w Nowym Jorku, gdzie apelował 
o pokój (4 X 1965). Nawiedził sanktuarium w Fatimie 
(1967). Pielgrzymował do Turcji, Kolumbii (Między-
narodowy Kongres Eucharystyczny) i Genewy (1969). 
Odwiedził też Ugandę, by uczcić pamięć męczenników 
afrykańskich. W 1970 r. odbył podróż apostolską do Azji, 
podczas któej niezrównoważony mężczyzna zaatakował 
papieża sztyletem.

W 1966 r. miał przyjechać do Częstochowy na obchody 
Millennium Chrztu Polski, ale władze komunistyczne nie 
wyraziły na to zgody.

W roku 1972 Paweł VI wydał bullę Episcoporum Po-
loniae coetus, która porządkowała strukturę Kościoła 
katolickiego w Polsce po II wojnie światowej (znosząc 
„tymczasową administrację kościelną” na ziemiach za-
chodnich i północnych).

Papież nawiązał także stosunki z ZSRR. W 1966 r. spo-
tkał się z ministrem spraw zagranicznych Andriejem 

Gromyką, a rok później z przewodniczącym Prezydium 
Rady Najwyższej ZSRR Nikołajem Podgornym. Trzy lata 
później odbyło się jeszcze jedno spotkanie z Gromyką.

Paweł VI beatyfikował Maksymiliana Kolbego i Marię 
Ledóchowską. Nadał tytuły doktora Kościoła Katarzynie 
ze Sieny i Teresie z Ávili, które stały się pierwszymi ko-
bietami, noszącymi tę godność.

Paweł VI ogłosił następujące encykliki: Ecclesiam suam 
(1964) o drogach współczesnego Kościoła przy pełnie-
niu swojej misji; Mense maio (1965) o wojnie i pokoju; 
Mysterium fidei (1965) o kulcie i doktrynie Eucharystii; 
Christi Matri Rosari (1966) o kulcie maryjnym; Populorum 
progressio (1967) o popieraniu rozwoju ludów; Sacerdo-
talis caelibatus (1967) o celibacie kapłańskim i Humanae 
vitae (1968) o godności życia ludzkiego.

Zmarł w Castel Gandolfo 6 sierpnia 1978 r. szepcząc 
modlitwę „Ojcze nasz”.

Jan Paweł II otworzył proces beatyfikacyjny Pawła VI 
w dniu 11 V 1993 r., a Benedykt XVI dnia 20 XII 2012 r. 
promulgował dekret o heroiczności jego cnót. Cud za 
wstawiennictwem Pawła VI komisja Kongregacji Spraw 
Kanonizacyjnych zaaprobowała dnia 6 V 2014 r. (cud 
dotyczył niewytłumaczalnego naukowo przypadku ule-
czenia dziecka w łonie matki, przed 17 laty w Kalifornii. 
W okresie rozwoju płodowego lekarze stwierdzili u dziecka 
poważne problemy i sugerowali aborcję. Jednak kobieta 
chciała urodzić dziecko i prosiła o wstawiennictwo Paw-
ła VI. Dziecko urodziło się bez problemów. Na orzeczenie 
trwałości wyleczenia czekano, aż ówczesny noworodek 
skończy 15 lat). Cztery dni później papież Franciszek podpi-
sał dekret o beatyfikacji i ogłosił, że odbędzie się ona 19 X 
w dniu zakończenia III Nadzwyczajnego Zgromadzenia 
Synodu Biskupów poświęconego rodzinie. Wspomnienie 
liturgiczne bł. Pawła VI ustanowiono w dniu 26 września, 
czyli w dzień urodzin papieża.Podczas obrad II Soboru Watykańskiego

Tiara Pawła VI, na jego życzenie zlicytowana na potrzeby charyta-
tywne; obecnie wystawiona w podziemiach bazyliki Niepokalanego 
Poczęcia w Waszyngtonie 
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uroczystość wszystkich świętych w oczach młodzieży

Uroczystość Wszystkich Świętych to wyjątkowy dzień w polskim kalendarzu. W całym kraju na cmentarzach 
sprawowane są Msze św.; nekropolie są zapełnione odwiedzającymi, składającymi kwiaty i zapalającymi znicze. 
Wspominamy bliskich zmarłych, odwiedzamy groby znajomych, przyjaciół, kolegów. To tradycja piękna i godna po-
chwały.  Powinniśmy pamiętać o zmarłych i modlić się za nich. Jednak... dzień 1 listopada w kalendarzu liturgicznym 
nie jest świętem zmarłych – tych wspominamy 2 listopada w Dzień Zaduszny. To zakorzenione w polskiej tradycji 
błędne rozumienie treści uroczystości wyraźnie widać w wypowiedziach młodzieży, i nie tylko. A przecież uroczystość 
Wszystkich Świętych to radosne święto! Jednak cieszy potrzeba refleksji, zatrzymania się w pędzie codzienności, by 
pomyśleć o życiu, przemijaniu i przyszłości, o której piszą nasi młodzi parafianie.

Tego dnia Kościół wspomina nie tylko osoby ofi-
cjalnie uznane za święte, ale przede wszystkim ludzi, 
których życie nacechowane było świętością. Jest to 
także święto wszystkich, dla których celem jest życie 
prowadzące do zbawienia. [...] Uroczystość Wszyst-
kich Świętych przypomina prawdę o powszechnym 
powołaniu do świętości i naszej więzi z Bogiem.

Natalia Ciesielska, kl. IE

Tego dnia wspominamy naszych bliskich zmar-
łych.  Całymi rodzinami przyjeżdżamy na cmentarz, 
aby zapalić znicze, w których tlący się płomień jest 
symbolem życia.  Na grobach kładziemy również 
chryzantemy, czyli kwiaty symbolizujące żałobę. Jest 
to dzień zadumy, tęsknoty i miłych wspomnień. [...] 

Uroczystość Wszystkich Świętych jest momentem, 
w którym to możemy przez chwilę „zatrzymać się 
w czasie, „ wrócić myślami do przeszłości. Jest to 
czas refleksji nad swoim życiem. Zastanawiamy się, 
czym ono dla nas jest, jak trzeba je przeżyć, aby nas 
godnie pamiętano, tak jak my to robimy, stojąc przy 
pomniku kogoś bliskiego. [...]

[W tym dniu] możemy spotkać się z rodziną. Nie są 
to okoliczności luksusowe, ale człowiek w dzisiejszych 
czasach jest tak bardzo zapracowany, że zapomina 
o swoim rodzeństwie, ciotkach, wujkach. Może więc 
i taka okazja jest dobra, aby przez chwilę porozma-
wiać. Dzięki temu odnawiamy więzi. [...]

[W tym dniu] możemy odpocząć od codzienności. 
Zapomnieć o wszystkich problemach i uświadomić 
sobie jak ważne jest życie. 

Lidia Słowińska kl. Ie

1 listopada Kościół katolicki obchodzi uroczy-
stość Wszystkich Świętych. Dzień ten kojarzy się wielu 
ze zniczem, z grobem bliskich osób, z cmentarzem, 
dla innych z wiązanką kwiatów, jeszcze dla innych 
z modlitwą i pamięcią o tych, którzy wyprzedzili nas 
w drodze do wieczności. Niemniej jednak w tym dniu 
udajemy się z całymi rodzinami na cmentarz i nawie-
dzamy groby naszych bliskich, przyjaciół, rodziców, 
krewnych, znajomych, stawiając kwiaty, zapalając 
ten „płomyk nadziei”, wierząc, że już cieszą się oni 
chwałą w domu Ojca Niebieskiego. [...]

W wyznaniu wiary wypowiadamy słowa „wierzę 
w Świętych obcowanie”. Nie wszyscy wiedzą, że mówi 
ono o wspólnocie świętych. Wspólnota łączy nas nie 
tylko ze świętymi, przebywającymi w niebie, ale także 
ze wszystkimi zmarłymi. Dlatego czcimy ich pamięć 
i modlimy się za nich. Katechizm przypomina, że na-
sza modlitwa za zmarłych nie tylko może im pomóc, 
ale sprawia również, że ich wstawiennictwo za nami 
staje się skuteczne. 

Alicja Piasecka, kl. IE

W dzisiejszych czasach święto to kojarzy się 
przede wszystkim z uroczystą mszą świętą na cmenta-
rzu, zdobieniem grobów bliskich kwiatami i zniczami, 
których blask rozjaśnia ciemną noc. 

Karolina Matusiak, kl. IE
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w szkole bł. ks. Jerzego Popiełuszki 

Zło dobrem zwyciężaj – pisze św. Paweł Apostoł w Liście do Rzymian (12, 21). Te słowa charakteryzują postawę 
bł. ks. Jerzego Popiełuszki, współczesnego kapłana męczennika, który ukazał nam, jak można je w życiu realizo-
wać. Czy dokonujemy właściwych wyborów? Czy zastanawiamy się, w jaki sposób my możemy w naszym życiu je 
realizować? Czy uczymy nasze dzieci, co jest dobrem a co złem? Dobro, prawda, piękno – odwieczne wartości, do 
których człowiek dąży, których poszukuje. Czy przypadkiem we wszechpanującym relatywizmie nie zagubiliśmy 
właściwego ich rozumienia? W oczach dzieci i młodzieży wszystko jest proste – dobro zawsze zwycięża, a człowiek 
dobry jest szczęśliwy i spotykają go same miłe rzeczy. Być może ten nieco naiwny sposób myślenia bardzo młodych 
ludzi częściej powinien towarzyszyć dorosłym. 

Odkąd istnieje człowiek towarzyszy ludziom dobro i zło. 
Są przy nim, ale to właśnie człowiek je tworzy. Ze złem 
wiąże się cierpienie. Czasami jest ono tak stworzone i 
ogromne, że mnie przeraża, a jednocześnie dziwi, czy 
mamy kamień zamiast serca, dlaczego tyle łez, smutku, 
rozpaczy? A może wystarczyłoby, gdyby każdy z nas zło 
dobrem zwyciężył? Bóg dał nam wskazówki i przykaza-
nia, które wystarczy wypełniać z miłością, jednak zło 
nie znika. 

Największym złem we współczesnych czasach są woj-
ny. Jak można je zwyciężyć? Nie wiem. Może w dzie-
ciństwie tych obecnie rządzących krajami były błędy 
wychowawcze? Może nikt ich nie kochał, nie tłumaczył 
jak należy żyć? Myślę, że to rodzina odgrywa kluczową 
rolę, którą tworzą mama, tata i dzieci, to oni powinni być 
jak najlepsi. Tam powinno rosnąć dobro. [...]

My nastolatkowie też możemy zło zwyciężać dobrem. 
Powinniśmy dostrzegać smutnych, zagubionych, czy też 
opuszczonych przez innych. Zapytać się czy w czymś 
możemy pomóc. Jeżeli widzimy, że ktoś z kogoś się wy-
śmiewa, poniża, winniśmy zareagować, stanąć w obronie. 
Gdy ktoś rozsiewa plotki o nas, nie powinniśmy robić 
tego samego, tylko szczerze z nim porozmawiać. Czasa-
mi wystarczy serdeczny uśmiech i pogodne spojrzenie, 
słowo proszę, dziękuję i czasami przyznanie się do winy.

Erwin, GZK 

Życie bez Boga jest życiem bez prawdy, miłości i po-
mocy, bo do zwalczania zła potrzeba dużo poświęcenia 
i heroizmu. 

Kasia, GZK 

Dobro zawsze wygrywa ze złem. Dobro to wielka siła 
i tylko niektórzy potrafią zło dobrem zwyciężać. Bycie 
dobrym człowiekiem to najlepsza droga do Jezusa, po-
nieważ Jezus jest Prawdą i dobrem. [...] Nawet najwięk-
sze zło można zwalczyć dobrem. Wystarczy tylko chęć 
czynienia dobra wokół siebie. Być dobrym człowiekiem 
to znaczy szanować innych, pomagać każdemu kto tej 
pomocy potrzebuje. Dobrego człowieka spotykają same 
miłe rzeczy. Dobry człowiek jest szczęśliwy, ale kiedy ktoś 
jest złym człowiekiem jego życie jest smutne, ponieważ 
nie ma w nim obecności Boga. [...]

Izabela, GZK
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arcybiskup wincenty teofil chościak Popiel

Drodzy Czytelnicy,
w roku ubiegłym w numerze sierpniowym naszej gazety parafialnej rozpoczęliśmy publikowanie artykułów 

przybliżających sylwetki biskupów włocławskich pochowanych w naszej katedrze. Przypomnieliśmy zmarłych 
biskupów włocławskich (Zaręba, Pawłowski, Radoński, Zdzitowiecki) oraz ich biskupów pomocniczych, zamiesz-
czając również teksty o biskupach Lewandowskim i Andrzejewskim, choć nie są oni pochowani w krypcie kate-
dralnej. Przypominając obecnie biskupów kierujących diecezją kujawsko-kaliską oraz ich biskupów pomocniczych 
postanowiliśmy odejść od pierwotnie przyjętego schematu. Bowiem wśród biskupów kierujących diecezją kujaw-
sko-kaliską są tacy, którzy nie zostali pochowani w katedrze we Włocławku, a ze względu na swoją działalność 
w diecezji, kraju i Kościele, w najwyższym stopniu zasługują na przypomnienie, chociażby abp Teofil Wincenty 
Chościak Popiel, który podjął decyzję o przebudowie katedry. Z tych względów wracamy niejako w tym numerze 
do abp. Popiela, by potem przypomnieć życie i działalność bp. Tomaszewskiego, bp. Koźmiana i bp. Wołłowicza 
(okres kujawsko-kaliski).

Z DZieJów ParaFii

Urodził się 29 czerwca 1825 r. w miejscowości Cza-
ple Wielkie k. Miechowa, jako syn Konstantego i Zofii 
z hrabiów Badenich. Zapewne, jak przystało na dzieci 
ze znamienitszych domów, najpierw uczył się, jak jego 
starszy brat Paweł, w domu, a następnie w pensji Józe-
fa Kremera w Krakowie. Wielki wpływ na jego rozwój 
duchowy miała zapewne gorliwa i bogobojna matka. 

Znajomość prawa zdobył na kursach w Warszawie 
u mecenasa Kosjewicza i od 1845 r. zaczął u niego pra-
cować jako aplikant sądowy. Z powodu śmierci ojca, już 
w roku następnym, powrócił do rodzinnej miejscowości, 
aby pomóc matce w prowadzeniu majątku rodzinnego. 

Odczuwając jednak powołanie do stanu kapłańskiego, 
w 1847 r. wstąpił do seminarium duchownego w Kiel-
cach. Święcenia kapłańskie przyjął z rąk biskupa Józefa 
Joachima Goldmana (Goldtmanna), w Sandomierzu dnia 
5 VIII 1849 r. Po kilku miesiącach podjął dalsze studia, 
najpierw na uniwersytecie w Lovanium, gdzie zdobył 
stopień bakałarza. W 1835 r. wyjechał do Rzymu, gdzie 
jeszcze tego samego roku otrzymał doktorat z teologii. 
Przez cały czas pobytu za granicą prowadził ożywioną 
korespondencję z matką, dzięki czemu znane są dobrze 
jego lata studenckie.

Tak przygotowany intelektualnie powrócił do kraju 
i swojej diecezji, w której przez około osiem lat był za-
trudniony jako pracownik tamtejszego Konsystorza, a na-
stępnie jako profesor i wicerektor seminarium kieleckiego 
oraz otrzymał kanonię honorową lubelską. Zauważony 
przez nowego arcybiskupa Szczęsnego Felińskiego, został 
powołany 11 IV 1862 r. do Akademii Duchownej w War-
szawie. Wprawdzie nie na rektora, bo tego sam Feliński 
nie mógł uczynić, ale na stałego zastępcę rektora. Feliński 
widział w nim przyszłego współpracownika w planowa-
nych reformach tak w samej Akademii, jak i w Kościele 
na terenie Królestwa Kongresowego. Popiel rozumiał to 
dobrze i był gotowy do współpracy. Niebawem jednak 
obydwaj opuścili Warszawę. Feliński został wygnany, 
a pełniący obowiązki rektora Popiel, który nie popierał 
powstania w styczniu 1863 r., naraził się zwolennikom 
walki zbrojnej wśród studentów Akademii.

Tylko przez rok kierował uczelnią warszawską, ale 
dał się poznać jako dobry organizator życia naukowego 
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Grób abp. W.T. Chościaka Popiela w warszawskiej archikatedrze św. Jana

Poświęcenie Cmentarza Bródnowskiego w 1884 r. przez abp. Popiela
Źródło: W. Niemyski, Warszawski rzymsko-katolicki Cmentarz Św. Wincentego 
na Bródnie: 1884–1934, Warszawa 1934

i duchowego wychowanków. Już 16 III 1863 r. został 
wyznaczony na biskupa diecezji płockiej. Objąwszy rządy 
diecezji 25 sierpnia, przyjęty serdecznie przez ducho-
wieństwo i wiernych Płocka, święcenia biskupie przyjął 
dopiero 6 grudnia i to z rąk jednego biskupa, sufragana 
warszawskiego, Henryka Ludwika Platera. Biskup ku-
jawsko-kaliski Jan Marszewski wymówił się od udziału, 
natomiast abp Szczęsny Feliński był na zesłaniu w Rosji. 

Jako miejsce stałej rezydencji obrał Płock, choć dawniej 
biskupi płoccy rezydowali w Pułtusku. Szczególną uwagę 
zwrócił na seminarium duchowne; w 1865 r. powstało 
za jego sprawą jedno seminarium w Pułtusku i w Płocku.

Diecezją płocką kierował przez pięć lat. Naraził się 
szybko władzom zaborczym, wyrażając swoją dezapro-
batę wobec decyzji caratu o zniesieniu zakonów w Kró-
lestwie Polskim. Polecił duchowieństwu diecezjalnemu 
przychodzić z pomocą zakonnikom i dawać im zajęcie 
w parafiach, za co władze zaborcze potrącały mu pewną 
sumę z pensji. Najbardziej naraził się, gdy nie wysłał dele-
gata z diecezji do Kolegium Duchownego w Petersburgu, 
tworzonego bez porozumienia ze Stolicą Apostolską. Jako 
odwet za niesubordynację w stosunku do władzy został 
w 1868 r. zmuszony do opuszczenia diecezji i skazany na 
zamieszkanie w Nowogrodzie, gdzie przebywał przez 
siedem lat. Do swojej diecezji już nie wrócił. Dopiero 
w 1875 r. został zwolniony z zesłania, ale na prośbę cara 
Aleksandra II, papież Pius IX przeniósł go na biskupa die-
cezji kujawsko-kaliskiej (włocławskiej). Objął ją po długim 
(ośmioletnim) okresie wakansu, trwającego od 1867 r., 
to jest od śmierci bp. Jana Michała Marszewskiego. 

Uroczysty ingres do katedry włocławskiej odbył się 
19 X 1875 r. Następnie przez osiem lat kierował diecezją 
włocławską. Był to okres represji po powstaniu stycz-
niowym, stąd i działalność biskupa nie była ani łatwa, 
ani prosta. Lata zsyłki zrobiły swoje, osłabiając zdrowie 
i może zapał, ale – jak podkreślał Michał Nowodworski 
– podobnie jak w Płocku, tak i tu był oddany służbie. Pro-
testował przeciwko zarządzeniu władzy zakazującemu 
duchowieństwu urządzaniu rekolekcji oraz wyjeżdżania 

poza granice swojej parafii bez paszportu. Bronił języka 
polskiego w nauczaniu religii.

Co roku udawał się do Częstochowy (znajdującej się 
wówczas w granicach jego diecezji), aby służyć przybywa-
jącym tam pielgrzymkom i głosić słowo Boże. Szczególnie 
uroczyście urządził w 1882 r. jubileusz 500. rocznicy 
przybycia paulinów na Jasną Górę i obecności tam cu-
downego obrazu Matki Bożej. Przybyła nań, szczególnie 
na dzień 8 września, ogromna rzesza wiernych, dająca 
przykład rozmodlenia i poważnego zachowania, co było 
nie na rękę władzom zaborczym. W 1882 r. odbyła się 
też, urządzona przez bp. Popiela, uroczystość uczczenia 
bł. Bogumiła, którego relikwie zgromadziły wówczas 
w Uniejowie wielkie rzesze wiernych.

Najbardziej widomym znakiem pozostałym po tym 
biskupie jest katedra we Włocławku, której odnowę 
i regotyzację właśnie on rozpoczął.

Włocławek nie był ostatnią placówką bp. Popiela. Kie-
dy w związku z rezygnacją abp. Szczęsnego Felińskie-
go z arcybiskupstwa warszawskiego, przebywającego 
od 20 lat na zesłaniu, zawakowała stolica arcybiskupia 
w Warszawie, w 1883 r. został tam przeniesiony. Jego 
warszawska działalność biskupia jest różnie oceniania. 
Wielu zarzuca mu nadmierną ugodowość w stosunku 
do władzy, co można pewnie wytłumaczyć podeszłym 
wiekiem i pamięcią o zsyłce. Jako duszpasterz natomiast 
zapisał się dobrze, tworząc nowe parafie, popierając dzieła 
miłosierdzia chrześcijańskiego, powstawanie zakonów 
ukrytych, tworzonych przez o. Honorata Koźmińskiego. Nie 
rozumiał jednak programu-przesłania papieża Leona XIII 
i jego encykliki Rerum novarum oraz chrześcijańskiego 
ruchu społecznego. Jednak to on zainicjował Konferencję 
Episkopatu Królestwa Polskiego. Dożył sędziwej starości, 
pod koniec życia tracąc pamięć. Wówczas archidiecezją 
kierował jego biskup pomocniczy Kazimierz Ruszkiewicz. 

Zmarł 7 grudnia 1912 r. i został pochowany w archi-
katedrze warszawskiej.

Oprac. UH na podstawie: Włocławski słownik biogra-
ficzny, t. 3, Włocławek 2005, s. 134–136.
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Przemówienie bp. Henryka kossowskiego z 1893 r. (cz. 1)

Uroczystość poświęcenia katedry włocławskiej po pracach regotyzacyjnych odbyła się 30 listopada 1893 r. 
Przemówienie wygłosił wówczas bp Henryk Kossowski, znany kaznodzieja. W tym roku mija 121 lat od tamtego 
wydarzenia. Przypominamy owo przemówienie, zachowując niemal w całości oryginalne słownictwo i pisownię 
z końca XIX wieku, aby pokazać naszym Czytelnikom, w jaki sposób było głoszone słowo Boże w tamtym czasie. 

Gdy Judasz Machabeusz, powiada nam Księga święta, 
wiarą swoją raczej i ufnością w pomoc Boską, niż dziel-
nością walecznego miecza swego, pogromiwszy nieprzy-
jaciół Izraela, zajął nanowo wyzwolone od najeźdźców 
święte miasto Jeruzalem, pierwszą jego i wszystkiego 
ludu myślą, i pierwszem dziełem ich, było przywrócenie 
chwały Bożej w sprofanowanym bezbożnością pogańską 
kościele. I usunęli nagromadzone w przybytku i dokoła 
przybytku, brzydkości ruin i spustoszenia, i mury jego, 
świętokradzką złością splugawione, oczyścili, i na nowo 
wznieśli ołtarz całopalenia, i ołtarz kadzenia, i wielki 
lichtarz siedmioramienny, i chleby pokładne, i wszystkie 
naczynia i ochędóstwa do służby Bożej potrzebne odno-
wili. I tak dokonawszy świętego dzieła swego, i świąty-
ni Pańskiej przywróciwszy dawną jej ozdobę i chwałę, 
uczynili uroczyste odnowionego kościoła poświęcenie, 
„z pieśniami, z cytrami, z lutniami, z cymbały, z radością 
i weselem, i kłaniali się, i błogosławili do nieba Tego, który 
im dał szczęście” (1 Mch 4, 54).

Podobnej uroczystości i podobnej radości, tylko bez 
porównania szczęśliwszej i wyższej, i my dziś, najmilsi, 
staliśmy się z łaski Boga uczestnikami; o tyle wyższej 
i szczęśliwszej, o ile przedmiot i powód jej wyższy i święt-
szy jest nad one starozakonne świętości i radości. Tam 
były cienie, tu rzeczywistość; tam daleka zapowiedź, tu 
błogosławione spełnienie; tam wybrany niegdyś lud Boży 
odnawiał i poświęcał kościół, w którym Pan mieszkał 
tylko figurycznie; ten kościół, który my, synowie Kościo-
ła, prawdziwi synowie Abrahama, dziś z weselem na 
nowo poświęcamy, jest, prawdziwem i rzeczywistem 
mieszkaniem Pana zastępów, prawdziwym domem Bo-
żym. O, jaki to dom! Ta wspaniała świątynia, ten wysoki 
tum, ta poważna katedra, jest to prawdziwie, nietylko 
ze względu na zewnętrzną okazałość jej struktury, ale 
więcej jeszcze ze względu na duchowną jej wielkość i zna-
czenie, najwyższa wpośrodku nas, najświętsza na całą 
Dyecezyę budowa, i wspólna nas wszystkich matka. Z tą 
matką związane jest, do niej pociągane jest każde serce 
wierne związkami, w dalekiej przeszłości związanemi, 
i dotąd niepożycie trwającemi. Od przeszło pięciuset lat 
stoi na tem miejscu ta wspaniale piękna świątynia; od 
przeszło pięciuset lat wznosi wysoko ku niebu wysmukłe 
filary, i wdzięcznie harmonijne sklepienia, i wyniosłe 
szczyty swoje, o mocnej wierze tych, którzy je budowali, 
świadczące, i dotąd naszą, późnych potomków ich, wiarę 

krzepiące. Mało mówię, pięćset lat: jako moralne pier-
wotnej, na której miejscu stanęła, katedry przedłużenie, 
świątynia ta blisko dziesięć wieków już istnieje. Blisko 
tysiąc lat temu, pierwszy tej Dyecezyi pasterz, w samem 
zaraniu wschodzącej nad tym krajem naszym światłości 
Ewangelii, tu zatknął pasterską laskę swoją; tu założył 
pasterski tron i stolicę swoją, ogłaszając z niej słowo 
krzyża, przez które świat został zbawiony; tu otworzył 
siedmioraki zdrój Sakramentów; tu na wielkim ołtarzu 
spełnił pierwszą Ofiarę przejednania, bezkrwawą Ofiarę 
dobrego Pasterza, który duszę swą położył za owce swoje, 
i Krew swoją przelał na odkupienie wielu; stąd paster-
ską władzę swoją rozesłał po całej krainie wybranych 
uczniów i posłów swoich, aby wszędy, po miastach i wio-
skach, i w pałacach i w chatach, i możnych i maluczkich 
oświecali i umacniali w znajomości i w miłości Boga 
ukrzyżowanego, w świętej wierze katolickiej, i w świętych 
obyczajach chrześciańskich. Umarł on pierwszy pasterz, 
umarli idący za nim w długim szeregu, jego na urzędzie 
apostolskim następcy; ale katedra ich pozostała, i do-
kąd trwa, i dziś po upływie tylu wieków, na tej stolicy 
Karnkowskich i Rozdrażewskich, i ilu ich w kolei wieków 
uświetniło ją wielkich w Kościele i w kraju zasłużonych 
mężów Bożych, zasiada prawy Kościoła tego oblubieniec 
i pasterz, od Ducha Świętego postanowiony, aby rządził 
tą trzodą Bożą, i jako sługa roztropny i wierny, szafował 
chleb żywota zleconej mu czeladzi Pańskiej, i jako wódz 
w Izraelu, nieodrodny sławnych poprzedników następca, 
cierpliwie a mężnie walczył walki Pańskie, o zbawienie 
i dobra najwyższe ludu mu powierzonego; i dziś, jak od 
dziesięciu wieków, z wysokości tej stolicy opowiadana 
jest taż sama nauka Zbawiciela, i tejże wiary czystość 
i całość strzeżona, i kościelnego ładu i karności jedność 
i piękność zachowywana: i dziś, jak od dziesięciu wieków, 
ręce pasterskie zanoszą tęż samą, na przebłaganie za 
grzechy wszystkiego ludu, Ofiarę, i cudnie wspaniała 
obrzędów biskupich okazałość, na ożywienie wiary i po-
bożności ludu, święci uroczyście doroczne świąt pańskich, 
i Niepokalanej Matki, i świętych Jego obchody; i dziś, jak 
od dziesięciu wieków, lewici od Pana powołani i wybrani, 
u stóp tego ołtarza, włożeniem rąk biskupich i krzyżma 
świętego namaszczeniem poświęceni, i władzą i łaską 
z nieba do głoszenia słowa Pańskiego, do szafarstwa 
tajemnic Jego przyobleczeni, jak oni siedemdziesięciu 
dwóch uczniów w Ewangelii, stąd się rozchodzą przed 
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oblicznością Pańską do wszelkiego miasta i miejsca, 
i do wszelkiej duszy, do której Pan za nimi, i za posługo-
waniem ich, z łaską i prawdą swoją wniść postanowił 
(Łk 10, 1). Prawdziwie więc dziś, jak od dziesięciu wieków, 
katedra ta jest dla całej Dyecezyi ogniskiem i sercem 
życia chrześciańskiego, i naczelną Sakramentów świę-
tych krynicą, i wszystkich błogosławieństw niebieskich 
szafarką, i wszystkich parafij, i kościołów, i wszystkich 
wiernych matką. Dlatego, jak mówiliśmy, wszelkie serce 
katolickie związane jest z tą wspólną wszystkich matką 
serdecznymi, niepożytymi od tylu wieków węzłami, bo 
przez nią każdy spaja się ze świętą społecznością Ko-
ścioła, i w jedności jej pozostaje. Dlatego świętą i drogą 
jest nam ta świątynia, i słuszniej niż król Dawid mówił 
o starym kościele w Jerozolimie, możemy i powinniśmy 
powiedzieć o tej katedrze naszej: „Ten jest dom Boży, na-
pełniony chwałą Pańską. Domowi Twemu, Panie, przystoi 
świętobliwość na długość dni” (Ps 92, 5).

Lecz oto, w miejsce przystojnej mu świętobliwości, 
przyszła na ten dom Boży długość dni spustoszenia i po-
niżenia. Nie ręka nieprzyjacielska popsowała go, jak on 
kościół w Jerozolimie; nie złość pogańska skaziła świętość 
jego. Czas sam, ten wielki nieprzyjaciel i niszczyciel wszel-
kiego dzieła ręki ludzkiej, dokonał tu spustoszenia, i gdy 
opieszałość tych, którym czuwać należało, nie stawiała 
mu przeszkody, zębem swoim wyszczerbił mury 
tej świątyni, i pleśnią swoją pokrył ozdoby jej. 
Każdy z was, najmilsi, widział i pamięta, jaki 
był do niedawnego czasu smutny i żałosny 
stan tej świętej, wspaniałej dla oka, drogiej dla 
serca budowy: jako w niej prawdziwie, według 
skargi proroka, „pośniedziało złoto i odmieniła 
się barwa najlepsza” (Lm 4, 1); jako i zewnątrz, 
obdrapanemi, zwietrzałemi murami swemi, 
i wewnątrz, „od wierzchu głowy aż do stopy 
nogi” (Iz 1, 6), od wielkiego ołtarza aż do ostat-
niej kaplicy, od stropu sklepienia aż do pawi-
mentu (dop. red. – posadzki), zczerniałem i zbu-
twiałem ochędóstwem swojem przedstawiała 
widok rażąco niezgodny z wysokiem swem 
znaczeniem i świętem swem przeznaczeniem. 
Na widok taki, dla każdego serca wierzącego 
przykry i bolesny, nie mogło tembardziej po-
zostać obojętnem serce pasterza, i z urzędu 
swego, i z własnej pobożności i potrzeby serca, 
żarliwością chwały Bożej pałającego, i miłują-
cego ochędóstwo domu Bożego. Ani wielkością 
przedsięwzięcia, ani ogromem trudności nie-
ustraszony, wyjednawszy u wysokiego Rządu 
znaczną, ale potrzebie i w połowie nieodpo-
wiadającą, z funduszu kościelnego zapomogę, 
ufny co do reszty w ochotną owieczek swoich 
ofiarność, a nadewszystko w pomoc Bożą, bez 
wahania przystąpił do rzeczy, i wielkie dzieło 
odnowienia rozpoczął.

Prawda, że aby się stać mogło to odnowienie, mu-
siało je pierwej poprzedzić większe jeszcze, ostateczne 
spustoszenie. Na długie półtrzecia roku zamknęła się 
ta brama, która wiedzie do żywota; uszedł z przybytku 
swego Król niebieski, w istotnej i prawdziwej swojej 
w Sakramencie obecności miłościwie wśród ludu swego 
mieszkający; ustała na rozwalonych ołtarzach Przenaj-
świętsza Ofiara, ustały zdroje Sakramentów i kazanie 
Ewangelii Bożej, ustała świetność obrzędów świętych 
i pieni kapłańskich harmonia, i wraz z pasterzem, jako-
by z tronu swego złożonym, i wraz z kapitułą i klerem, 
z chóru swego wypartym, lud wierny, widoku i błogosła-
wieństwa pasterza swego, i uczestnictwa w uroczystych 
obrzędach biskupich pozbawiony, i w ciasnych, tłumów 
jego pomieścić nie mogących zakątkach Ofiary świętej, 
i słowa Bożego, i chleba duszy szukać zmuszony, przez 
te długie półtrzecia roku bolesne cierpiał jakby z domu 
własnego wygnanie, i od piersi matki swojej odłączenie.

Lecz oto dziś, z łaski Boga, skończyło się nasze wygna-
nie; dziś z Psalmistą, „uweseliliśmy się z tego co nam 
powiedziano, do domu Pańskiego wnidziemy” (Ps 121, 1); 
dziś, z pieniem świętem na ustach i z radością w sercu, 
obeszliśmy dokoła te mury, tak pięknie odnowione i rozsze-
rzone, wodą poświęcaną fundamenta i powierzchnię ich 
polewając; obeszliśmy dokoła szerokie i jasne, i smukłością 

Widok wnętrza katedry z nawy głównej w kierunku prezbiterium przed restauracją.
rys. Adolf Kozarski, ryt. Feliks Zabłocki 1896
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Dziewiętnastowieczne witraże 
katedry włocławskiej (cz. 2)

Witraż w kaplicy „Cibavit”

Na dwóch wmontowanych w sąsiednie okna tej kapli-
cy (będącej najpierw kaplicą Zwiastowania Najświętszej 
Maryi Panny, a potem kaplicą Najświętszego Sakra-
mentu) neogotyckich witrażach, wykonanych w Paryżu 
na początku II połowy XIX wieku, widnieją wizerunki 
dwóch świętych patronów Polski: św. Stanisław, biskup 
i męczennik, oraz św. Kazimierz Królewicz. Pierwotnie 
zdobiły one okna kaplicy Najświętszej Maryi Panny na 
Jasnej Górze. Przed 1878 rokiem ofiarowane zostały 
przez ich fundatora, archeologa Mikołaja Wisłockie-
go, biskupowi włocławskiemu (kujawsko-kaliskiemu) 

W poprzedniej części przybliżyliśmy naszym Czytelnikom witraże przedstawiające św. Marcina (kaplica św. Mar-
cina) oraz Ucieczkę Świętej Rodziny (kaplica św. Józefa). W drugiej części zajmiemy się witrażami ukazującymi 
św. Stanisława Biskupa i św. Kazimierza Królewicza zdobiącymi okna w kaplicy Cibavit.

naw i sklepień swoich duszę w górę podnoszące wnętrza 
tego przestwory, wzywając wszystkich błogosławionych 
Kościoła tryumfującego mieszkańców, aby Pan, za ich 
przyczyną, raczył przyjąć i za mieszkanie sobie obrać ten 
kościół, na chwałę Jego odnowiony; i oto za chwilę, jak 
zapowiedziano jest u Proroka, „przyjdzie do świętego 
kościoła swego Panujący, którego wy pragniecie” (Ml 3, 1), 
i Jezus w Najświętszym Sakramencie, utajony na nowo tu 
zamieszka w przybytku swoim, chwałą obecności swojej 
napełniając wszystkie tego domu swego przestrzenie, 
i Serce swoje Boskie we dnie i w nocy otwarte trzymając 
na prośby każdego, który będzie się modlił doń w tem 
miejscu, i znowu z tego Serca Jego i z tego przybytku Jego 
popłynie siedmioraka rzeka Sakramentów świętych, na 
obmycie grzesznika, na poświęcenie dusz; i znowu przez 
usta posłów Jego będzie płynęło na nas słowo prawdy 
Jego, „dające zrozumienie maluczkim” (Ps 118); i znowu, 
z przywróconej na miejsce swoje stolicy biskupiej, zstąpi na 
was błogosławieństwo pasterza, i przez ręce jego wstąpi 
z tego ołtarza do Pana, wraz z modlitwą i wdzięcznością 
serc waszych, Ofiara niepokalana, niebo i ziemię łącząca; 
i znowu w tym poważnym chórze brzmi na ustach ka-
płanów pieśń chwały i dziękczynienia, i rzesze ludu, po 
tem długiem wygnaniu i tułaniu się, „znalazłszy znowu 
dom sobie” (Ps 83, 4), kędyby przed Panem złożyły serca 
swoje, wtórując pieniom kapłanów, ze słuszniejszem, niż 
on stary lud żydowski, weselem i radością „pokłon oddają, 
błogosławiąc do nieba tego, który im dał szczęście".

Za to szczęście, i za tę radość dzisiejszą, po Bogu, 
wszystkiego dobra Sprawcy i Dawcy, niech będą dzięki 

Wincentemu Popielowi. Zostały one dostosowane do 
rozmiarów otworów okiennych w kaplicy przez do-
danie wokół nich prostej ornamentacji wykonanej 
z kawałków kolorowego szkła – według projektu księ-
dza Konstantego Waberskiego, kanonika i prokuratora 
włocławskiej kapituły katedralnej, mającemu pewną 
wrażliwość artystyczną – i osadzone w drewnianych 
ramach, a następnie zamontowane w oknach (około 
1880 r.). W końcu XIX wieku przy wymianie ram drew-
nianych na metalowe, w warsztacie hrabiny Marii Łu-
bieńskiej w Warszawie, wymieniono dodane niedawno 
obramowania (będące elementem obcym w stosunku 
do samych witraży) na rozszerzone tło pierwotnych 

temu, którego pasterskiej, rozumnie gorliwej pieczoło-
witości nasamprzód je zawdzięczamy; niechaj ta jego 
wolą i staraniem odnowiona katedra będzie dla niego 
hojnie płynącem źródłem pociech pasterskich, i niech tę 
piękną kartę, którą podjęciem i wykonaniem tego dzieła 
w historyi rządów swoich sobie zapisał, Anioł Stróż tej 
Dyecezyi, z rozkazu Sędzi przedwiecznego, wzniesie tam 
w górę do księgi żywota, na wieczną jemu zasługę. Nie 
mniej dzięki niech będą czcigodnym członkom Kapitu-
ły, za niestrudzoną, z poświęceniem siebie, kapłańską 
gorliwość, z jaką wiernie stojąc przy boku pasterza, radą 
i pomocą zamiary jego wspierali, i do szczęśliwego wy-
konania wielkiego dzieła tak skutecznie się przyczynili. 
Dzięki również obu szanownym panom budowniczym 
za umiejętną i pilną troskliwość ich w obmyśleniu i prze-
prowadzeniu tych robót, równie mozolnych i uciążliwych, 
jak pięknych i okazałych. Dzięki wreszcie tym wszystkim, 
którzy ofiarami swemi — a między nimi, gdybyśmy się nie 
obawiali obrazić chrześciańskiej skromności ofiarodaw-
ców, moglibyśmy wymienić dary prawdziwie książęcej 
szczodrobliwości — przyczynili się do podźwignienia 
i odnowienia tej świątyni. Niechaj Pan, u którego żaden 
dobry uczynek nie ginie, za hojność serca ich hojnością 
łask swoich im odpłaci, aby wedle obietnicy Apostoła, 
jako „sieli w błogosławieństwach, z błogosławieństw 
też żęli” (2 Kor 9, 6), i za doczesne na chwale Jego dary 
swoje, „pełną, z ręki Jego, i utrzęsioną, i natkaną, i opły-
wającą miarę" (Łk 6, 38) darów duchownych i chwały 
wiecznej otrzymali. 

Przedruk z: „Homiletyka”, 1(1898), s. 450–456
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witraży, z wypalanych szkieł z malowanymi kompozy-
cjami, które powstały przez wielokrotne powtórzenie 
elementów geometrycznych i stylizowanych roślin, oraz 
dodano, nawiązujące do dawnych, bordiury okalające 
całość kompozycji. Ponieważ witraże były pierwotnie 
przeznaczone do okien o mniejszych rozmiarach same 
wizerunki nieco „giną” w dodanych szerokich obramo-
waniach dekoracyjnych, chociaż wizualnie w całości nie 
dostrzega się dysproporcji. 

Jeden z witraży przedstawia świętego Stanisława (ok. 
1070–1079), biskupa i męczennika, w dalmatyce (do 
średniowiecza była to szata biskupia, później stała się 
ubiorem diakona) z materiału zdobionego motywami 
stylizowanych roślin (na witrażu szata ta wygląda niemal 
jak ornat) i kapie z ozdobną zapinką, z mitrą na głowie, 
w lewej ręce trzyma pastorał (symbol władzy biskupiej) 
i palmę (symbol męczeństwa), prawą rękę unosi w geście 
błogosławienia. W tle rozpięta purpurowa kotara, na jej 
tle herb Polski (Orzeł przypominający z wyglądu Orła 
piastowskiego, słabo widoczny). Ponieważ nie dodano 
właściwych tylko temu świętemu atrybutów (znaków 
rozpoznawczych), potrzebny okazał się wskazujący na 

niego podpis majuskułowy: „Ś. Stanisław, biskup kra-
kowski”. 

Drugi witraż ukazuje świętego Kazimierza Królewicza 
(1458–1484), z dynastii Jagiellonów, patrona Rzeczypo-
spolitej Obojga Narodów (Polski i Litwy), w długiej szacie 
z rękawami, obszytej futrem gronostaja, z książęcą koroną 
na głowie, z różańcem w lewej i kwiatem lilii w prawej 
ręce, z orderem Złotego Runa zawieszonym na łańcuchu 
na piersi Królewicza. W tle czerwony baldachim obszyty 
frędzlami, z godłami Polski (Orzeł; jego wygląd to dziwo-
ląg heraldyczny: nie wiadomo dlaczego jest on w kolo-
rze czerwonym na czarnym tle, nie jest Orłem z okresu 
jagiellońskiego ani żadnego innego, nie ma korony) oraz 
Litwy (Pogoń; w kolorze białym na niebieskim tle, zamiast 
prawidłowo na czerwonym). Mimo występowania jed-
noznacznych atrybutów tego świętego dodano jeszcze 
podpis majuskułowy: „Święty Kazimierz, królewicz polski”.

Nie wiadomo, czy perypetie tych witraży i dziwna for-
ma godeł Polski i Litwy nie są związane z widniejącymi 
na nich elementami patriotycznymi, zaciekle tępionymi 
przez zaborców moskiewskich.

Oprac. K.R.

Witraż św. Stanisława BM Witraż św. Kazimierza Królewicza
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kalenDarZ liturgicZny

uroczystość 
wszystkich świętych – 1 Xi

Czytanie I (Ap 7, 2–4.9–14)
W Apokalipsie do szczególnego głosu dochodzi se-

micka symbolika cyfr. Na Wschodzie liczba uważana za 
element harmonii i symetrii była artystycznym środkiem 
literackiego wyrazu.

W literaturze babilońskiej, egipskiej i ugaryckiej sym-
bolika cyfr wchodziła w zakres tzw. stylu mędrców, cha-
rakterystyczna też była dla folklorystycznych opowieści 
ludowych. Inną racją stosowania cyfr było zaostrzenie 
uwagi słuchaczy, który to zabieg widoczny jest szczegól-
nie w wielu przysłowiach, jak na przykład w ugaryckim: 
„Dwóch ofiar Baal nienawidzi, trzech ten, który konno 
przebiega obłoki”. Zresztą i w języku polskim symboli-
ka cyfr jest bogata. Mówimy przecież: „do trzech razy 
sztuka” albo: „stokrotne dzięki”. Ktoś inny powiada: „nie 
będę ci sto razy powtarzał”. Chodzi w nich nie o liczby, ale 
o treści ideowe, które za pomocą liczb pragnie się wyrazić. 

Symboliczne pieczętowanie przez anioła oznacza 
oświecenie umysłu wiarą i zwrócenie serca ku Bogu. 
Dwanaście jest liczbą pokoleń starego Ludu Bożego oraz 
symboliczną liczbą Kościoła zbudowanego na fundamen-
cie Dwunastu Apostołów. Dwanaście razy dwanaście – 
daje 144. To informacja o wielkiej ilości pieczętowanych 
– zbawionych. Jej mnożnikiem jest jeszcze 1000 – „sto 
czterdzieści cztery tysiące”. Tysiąc oznacza wielkie mnó-
stwo, niemal nieskończoność. Bóg przebacza „aż do tysią-
cznego pokolenia”, czyli zawsze. Tak więc 144 000 oznacza 
całość zbawionych. „Białe szaty” są w Biblii symbolem 
zmartwychwstania, a „palmy” zwycięstwa i radości. Starcy 
symbolizują ludzi sprawiedliwych, przenikniętych po-
znaniem prawdy. W czterech zwierzętach upatruje się 
symbole cnót: męstwa (lew), cierpliwości (wół), wstrze-
mięźliwości (z twarzą jakby człowieczą) i roztropności 
(orzeł). Te cztery cnoty potrzebne są do oglądania Boga 
i do znalezienia się w gronie pieczętowanych.

Czytanie II (1 J 3, 1–3)
W religiach pogańskich obdarzano bóstwa tytułem 

ojca bądź matki. W hymnie sumeryjsko-akkadyjskim z Ur 
czytamy inwokację do bożka księżyca – Sin: „Ojcze miło-
sierny w swych zrządzeniach, który dzierżysz w dłoniach 
życie całego kraju”. A o bożku sumeryjsko-babilońskim 
Ea mówi się: „Jego gniew jest jak potop, daje się wszakże 
przejednać niczym ojciec miłosierny”.

Św. Jan, znając mitologiczną ideę ojcostwa w religiach 
orientalnych (często zapominamy, że w Starym Testa-
mencie Bóg określony jest 14 razy jako ojciec), świadomy 

jest metaforyczności tamtych tytułów. Dlatego usilnie 
podkreśla, że: „zostaliśmy nazwani dziećmi Bożymi”. 
W mentalności semickiej nazwanie kogoś swoim dziec-
kiem było równoznaczne ze stwierdzeniem, że on jest rze-
czywiście dzieckiem. Jan świadomy trudności, jakie może 
mieć czytelnik hellenistyczny, semicką frazę objaśnia 
dopowiedzeniem: „i rzeczywiście nimi jesteśmy”. Dzie-
cięctwo Boże u chrześcijan w przeciwieństwie do kultów 
pogańskich nie jest przenośnią, w sposób rzeczywisty 
i realny Duch Boży zstępuje w człowieka, zamieszkuje 
w nim w sposób rzeczywisty. Bóg udziela człowiekowi 
swego życia i zaprasza do wspólnoty ze sobą.

Ewangelia (Mt 5, 1–12a)
Kazanie na Górze – będące syntezą całej moralnej na-

uki Chrystusa – otwiera Osiem Błogosławieństw. Kazanie 
zostało wygłoszone na pagórku, wznoszącym się około 
150 m nad Jeziorem Genezaret, zwanym również Galilej-
skim lub Tyberiadzkim. To tzw. Wzgórze Błogosławieństw 
położone jest w odległości 2,5 km od Kafarnaum, przy 
drodze z tego miasta do miejscowości Tabgha. 

Wypowiedzi błogosławiące znane były w świecie juda-
istycznym, a nawet grecko-rzymskim. Błogosławieństwa 
Chrystusa są jednak całkowicie oryginalne. Ich nowość 
polega na motywacji. Cierpienie, ból, prześladowanie, 
wszelki wysiłek dla czynienia sprawiedliwości i pokoju 
podejmujemy dla królestwa Bożego. W Chrystusowym 
nowym Prawie nie ma sankcji ludzkich, doczesnych, są 
tylko Boże, wieczne.

wspomnienie wszystkich wiernych 
Zmarłych – 2 Xi

Czytanie I (Iz 25, 6a.7-9)
W Biblii jednym z obrazów zbawienia i całkowitej 

szczęśliwości jest pełna wszelkiego dostatku uczta. W ten 
sposób biedni, a często głodni mieszkańcy starożytnego 
Wschodu dawali wyraz czekającej ich w wieczności rado-
ści. Te konkretne wyobrażenia o raju wiecznym – typowe 
dla mieszkańca Wschodu, a bardzo rozbudowane np. 
w islamie – podzielali i autorzy ksiąg biblijnych. W religii 
izraelskiej uczty były w sposób szczególny nawiązaniem 
i potwierdzeniem Przymierza zawartego z Bogiem. Samo 
święte pożywanie ubogacano z czasem przez elementy 
niematerialne: recytacje, modlitwy, śpiewy, procesje 
pochwalne. Tymczasem w kultach pogańskich uczty 
rytualne przybierały nierzadko charakter rozpasania 
zmysłowego, a nawet, jak w kulcie bogini Asztarte, do-
chodziło do prostytucji sakralnej. Tego nie było w religii 
izraelskiej, gdzie kładziono nacisk na duchowe elementy 
uczty – chwałę i cześć dla Boga. 

W pierwszym czytaniu Izajasz kreśli obraz uczty po-
wszechnej, eschatologicznej, w której uczestniczyć 
będą „wszystkie ludy”. Jest to jedno z Izajaszowych 
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stwierdzeń o powszechności zbawienia obejmującego 
wszystkich, a nie tylko naród wybrany, stwierdzeń, które 
słusznie przyczyniły się do nadania prorokowi tytułu 
„ewangelisty Starego Testamentu”. Największa radość 
zbawionych płynąć będzie z faktu ostatecznego zwy-
cięstwa nad grzechem i śmiercią, a nie z materialnego 
dostatku. Obfitość „mięsa i win” posiada tu charakter 
symboliczny. Prorok chce powiedzieć: tak wielka będzie 
radość zbawionych płynąca z ostatecznego zwycięstwa 
nad złem, iż przyrównana być może do radości bieda-
ków, którzy po długotrwałym głodzie znaleźli wielką 
obfitość pożywienia.

Czytanie II (2 Kor 5, 1.6-10)
Koryntianom, pokładającym zbytnią ufność w tym, co 

doczesne, Paweł przypomina prawdę o życiu człowieka 
– iż jest ono tylko drogą. Życie nasze ziemskie jest tylko 
pielgrzymką. Do prawdy tej dochodzili również myśliciele 
pogańscy, jak np. Cyceron, który w traktacie O starości 
tak pisał: „Odchodzę z tego życia tak, jak z gospody. 
Natura bowiem obdarzyła nas nim dla czasowego jeno 
przebywania, nie zaś na zamieszkanie stałe” (XXIII, 84). 
W koncepcji chrześcijańskiej znajduje się jednak – niezna-
na w pogaństwie – myśl: oto przyszła chwała człowieka 
uzależniona jest od doczesnego postępowania. W tym 
celu Paweł posługuje się obrazem trybunału, zaczerpnię-
tym z kultury grecko-rzymskiej. Na trybunale, na którym 
było krzesło stojące na podwyższeniu, tzw. sella curulis, 
zasiadał sędzia, by ferować wyroki. Podobnie Chrystus 
jako Najwyższy i Sprawiedliwy Sędzia oceni nasze uczynki 
„dokonane w ciele”, czyli za ziemskiego życia.

Ewangelia (J 14, 1-6)
Fragment tzw. wielkiej mowy misyjnej Chrystusa Pana, 

wygłoszonej na pożegnanie Apostołów przed Męką. 
Ukazuje się w niej Chrystus jako jedyny Kapłan Nowego 
Przymierza i prawdziwy Pośrednik między Ojcem a lu-
dem Bożym. Słowa: „Ja jestem Drogą, Prawdą i Życiem” 
świadczą o mesjańskiej świadomości Chrystusa, a zatem 
i o boskiej Jego godności.

32 niedziela zwykła – 9 Xi

Czytanie I (Mdr 6, 13–17)
Mądrością w księgach sapiencjalnych nazywana jest 

nie wiedza filozoficzna, nie umiejętności życia, lecz postę-
powanie pobożne i zgodne z Bożymi przykazaniami. Ten 
jest mądry, kto żyje po Bożemu. W zdobywaniu mądrości 
autor natchniony wyróżnia dwa etapy: najpierw trzeba 
mądrości pragnąc – miłować ją, potem zaś należy jej 
szukać. Owo szukanie przy tym naznaczone musi być 
rzetelnym wysiłkiem.

Wynikiem takiej gorliwej działalności będzie spo-
tkanie i rozpoznanie prawdziwej mądrości. Co więcej 

tylko zabiegającym o nią z całą świadomością, praw-
dziwa mądrość objawia się. Ona bowiem „szuka tych, 
co są jej godni”. Autor określa mądrość wychodzącą 
na spotkanie poszukującego jej klasycznym terminem 
paredros. Paredros, czyli oczekująca u drzwi. Przydom-
kiem tym określano często boginię Atenę. Atena Pa-
redros czyli Atena Oczekująca, przebywająca u drzwi, 
pragnąca zamieszkać. Dla człowieka, który mądrość 
ukochał i pragnie jej, jest ona też Sofia Paredros, Mą-
drość Oczekująca, pragnąca w człowieku zamieszkać, 
siedząca u jego progu.

Czytanie II (1 Tes 4, 12–17)
Tesaloniczanie – źle zrozumiawszy katechezę św. Pawła 

na temat rzeczy ostatecznych – mieli m.in. wątpliwości 
co do zmartwychwstania tych, którzy pomarli wcześniej, 
nie doczekawszy się dnia Pańskiego. Mniemali, że za ich 
życia nastąpi powtórne przyjście Chrystusa. W obrazach 
zaczerpniętych z apokaliptyki żydowskiej (która od II w. 
przed Chr. rozwinęła się jako oddzielny nurt w literaturze 
hebrajskiej, najwybitniejsze dzieła: Księga Henocha, 
Księga Jubileuszów, Testamenty 12 Patriarchów, Księga 
Sybilli, Apokalipsa Barucha) kreśli Paweł w sposób pla-
styczny („hasło”, głos archanioła”, „trąba”) przebieg dnia 
paruzji. Istotą pouczenia apostoła jest stwierdzenie, że 
w spotkaniu z Chrystusem przychodzącym powtórnie 
wezmą udział nie tylko ci, którzy żyć będą w tym mo-
mencie, ale również ci, którzy dawno pomarli. O nich 
troszczyli się Tesaloniczanie, mniemając, że śmierć unie-
możliwiła im uczestnictwo w triumfie Jezusa. Zgodnie z 
prawami apokaliptyki scenę paruzji przedstawia apostoł 
w specyficznej konwencji literackiej, używając pierwszej 
osoby w czasie przyszłym. 

Ewangelia (Mt 25, 1–13)
Przypowieść o pannach lekkomyślnych i przezornych 

bądź też o pannach roztropnych i nieroztropnych (Biblia 
Tysiąclecia) nawiązuje do palestyńskich zwyczajów we-
selnych. Chodzi tu już o drugi etap małżeństwa, nastę-
pujący po roku od zawarcia zaręczyn, mianowicie o uro-
czyste przeprowadzenie oblubienicy – przy dźwiękach 
instrumentów, okrzykach, tańcach, świetle i śpiewie – do 
domu oblubieńca.

Były to tzw. właściwe zaślubiny (hebr. nissu’in), od 
których zaczynało się oficjalne wspólne życie. Taki or-
szak weselny cieszył się szacunkiem, o czym świadczy 
chociażby fakt, że na czas tego pochodu rabini przery-
wali swoje wykłady, i wraz z uczniami dołączali doń, by 
uświetnić go swoją obecnością. Panna młoda w wieńcu 
na głowie, umalowana i przyozdobiona drogocennymi 
naszyjnikami, bransoletami i pierścieniami, w otoczeniu 
przyjaciółek – druhen z lampami w rękach, oczekiwała na 
przybycie narzeczonego. Ten również w wieńcu na głowie, 
w towarzystwie przyjaciół, przybywał pod wieczór, by 
przeprowadzić oblubienicę do swego domu.
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Lampki oliwne wykonane z terakoty, odnajdywane 

często przez archeologów, rzadziej stosowane były 
w procesjach weselnych, niż płonące pochodnie. Służyły 
uświetnieniu samych obrzędów weselnych. 

W przypowieści spotykamy też szereg szczegółów 
nierealnych, które miały zaostrzyć uwagę słuchaczy. Na 
przykład rzeczą nie do pomyślenia było – przy palestyń-
skiej gościnności – zamykanie drzwi domu weselnego. 
Także zakup oliwy o północy był niemożliwy. Również 
uczestnictwo w orszaku bez lampy nie mogło być czymś 
specjalnie nagannym. Te szczegóły – odmienne niż w ży-
ciu – słuchaczom miały uzmysławiać prawdę, że w przy-
powieści nie o zwykłe gody. Oblubieniec – to Chrystus. 
Panny lekkomyślne – to ci, których przychodzący Zbawi-
ciel zastaje nieprzygotowanych. Panny przezorne – to ci, 
którzy czuwają i zawsze są gotowi na spotkanie z Panem. 
Uczta – to wieczne gody baranka.

33 niedziela zwykła – 16 Xi

Czytanie I (Prz 31, 10–13.18–20.30–31)
Na kartach Biblii wielokrotnie spotykamy się z pochwa-

łą pracy ludzkiej. W pracy przejawia się mądrość, wielkość 
i godność człowieka. Liczne wypowiedzi na temat pracy 
znajdujemy w Księdze Przysłów, która skomponowana 
została w V wieku przed Chr. (autor nieznany) z nauk 
i myśli funkcjonujących w większości w tradycji ustnej, 
a pochodzących nierzadko z czasów Salomona (X w.), 
któremu przypisuje się niektóre z maksym tej księgi. Księ-
ga Przysłów zachęca, by w każde swoje dzieło człowiek 
„wkładał całe swoje serce” (Prz 38, 27). Redaktor Księgi 
Przysłów wyraża szczególny szacunek dla tych wszystkich, 
którzy „stale są pochłonięci troską o owoce swej pracy” 
(Prz 28, 28), a podziw okazuje tym, „którzy noce poświę-
cają, by wykończyć dzieło lub je przyozdobić” (Prz 28, 27). 
Wreszcie w księdze tej znajdujemy cały poemat na cześć 
pracowitej i dzielnej niewiasty, której wartość „przewyższa 
perły” (Prz 21, 10–31). Poemat ten, którego fragmenty 
podaje pierwsze czytanie, przed włączeniem do tekstu 
obecnej Księgi Przysłów istniał oddzielnie, jako niezależ-
ne dzieło literackie. Nieznany mędrzec kreśli w utworze 
wspaniały wzór kobiety – żony i matki.

Czytanie II (1 Tes 5, 1–6)
Chrześcijaństwo nakazuje człowiekowi pełne włącze-

nie się w rozwój i budowę świata, jednocześnie poucza, 
że doczesność nie jest kresem egzystencji ludzkiej. Stąd 
chrześcijanom przybywa dodatkowy i istotny – motyw 
ich zaangażowania: jest nim niespodziewane nadejście 
dnia przejścia z doczesności w wieczność. Dzień ten – 
„przychodzący jak złodziej” nie może zastać chrześcijani-
na w lenistwie, w bezczynności, w beztrosce. Owa łaska 
niepewności dnia ostatniego dynamizuje życie chrze-
ścijańskie, nakazując wyznawcy Chrystusa być zawsze 

gotowym na spotkanie ze swym panem. Chrześcijanin 
zaniedbując swoje obowiązki doczesne, narażałby na 
niebezpieczeństwo swoje zbawienie wieczne.

Istnieje – w koncepcji chrześcijańskiej – związek po-
między zaangażowaniem człowieka w doskonalenie 
rzeczywistości ziemskich a zbawieniem. Stąd nas – 
„synów światłości”, o których mówi Paweł w czytaniu, 
„dzień Pański” (jest to techniczne określenie w Biblii dnia 
ostatniego, niekoniecznie w sensie powszechnym, lecz 
raczej jako „ostatniego dnia człowieka”) winien zastać 
czuwających. Temat czuwania – poruszony przez Pawła 
w Listach do Tesaloniczan – jest też jednym z central-
nych zagadnień katechezy samego Zbawiciela (por. np. 
Mt 24, 42–44).

Ewangelia (Mt 25, 14–30)
Z medytacji nad Chrystusową przypowieścią o talen-

tach zrodziły się zapewne Pawłowe zachęty do aktyw-
ności i czuwania skierowane do Tesaloniczan, którzy 
popadli w apatię i zniechęcenie. Pouczenie przypowieści 
jest wyraźne: należy pracować, aby zyskać wstęp do 
królestwa Bożego. Zbawienia nie otrzymuje się za dar-
mo, trzeba na nie zasłużyć, zapracować. Z przypowieści 
wynika, że po otrzymaniu daru człowiek powinien zabrać 
się do zabiegów wokół jego pomnożenia. Talent (suma 
niezmiernie wysoka, bo wynosząca blisko sześć tysięcy 
denarów – denara płacono wówczas za dzień pracy 
najemnej w Palestynie) posiada tu znaczenie symbolicz-
ne i oznacza uzdolnienia i dyspozycje osobowościowe. 
Winniśmy je – przez pracę i zaangażowanie – powięk-
szać i rozwijać. Żaden wysiłek i żadne zabiegi – poucza 
przypowieść – nie pójdą na marne, gdyż praca zosta-
nie nagrodzona proporcjonalnie do włożonego w nią 
trudu. Życie chrześcijańskie winno być nieustannym 
owocowaniem, pomnażaniem otrzymanych wartości, 
uzdolnień i dyspozycji osobowościowych, które obrazowo 
przedstawiają ewangeliczne talenty. Lenistwo, bierność, 
brak zaangażowania i apatia otrzymują w przypowieści 
srogie potępienie. Ich skutkiem będzie „płacz i zgrzytanie 
zębów”. Tym starotestamentalnym zwrotem biblijnym 
określona została utrata wiecznego zbawienia.

uroczystość Jezusa chrystusa 
króla wszechświata – 23 Xi

Czytanie I (Ez 34, 11–12.15–17)
W historii Izraela ideałem króla i pasterza pozostawał 

zawsze Dawid (1010–970). Byli jednakże w dziejach 
narodu królowie, wodzowie i arcykapłani niegodni, spra-
wujący swe rządy w sposób niewłaściwy. Zwłaszcza po 
rozpadzie Izraela na dwa królestwa (r. 929) nastąpiły – 
szczególnie w królestwie północnym – gorszące odstęp-
stwa pasterzy narodu od Boga. Można by wymienić całą 
galerię królów (Jeroboam, Mori, Nadab, Basza, Ela, Achab), 
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którzy sprzyjali kultom pogańskim. Zamiast dać przykład 
wierności, sami czynili nieprawość. Prorocy – Jeremiasz 
i Ezechiel – ostro występowali przeciw niegodziwym pa-
sterzom. Zapowiadali karę na występnych przywódców 
i odebranie im władzy nad ludem. Niewola babilońska 
(606–538) była według powszechnego przekonania ludu 
realizacją tych gróźb prorockich. Naród pozostał sam. 
I wtedy Ezechiel przypomina mu, że jego prawdziwym 
i niezawodnym pasterzem jest przede wszystkim Bóg 
Przymierza. Odtąd On sam będzie miał pieczę nad swoim 
ludem. Uwidoczni się to szczególnie, gdy Bóg ustanowi 
jedynym pasterzem nad narodem swego sługę, który 
będzie „władcą pośrodku niego” (Rz 34, 23–24). Będzie 
on Pasterzem wielkim i wspaniałym, jakby nowym Da-
widem. Z naszej perspektywy widzimy jasno, że owe 
zapowiedzi Ezechiela zrealizowały się w Jezusie Chry-
stusie – „Dobrym Pasterzu” (J 10, 1–11).

Czytanie II (1 Kor 15, 20–26.28)
Bóstwo Chrystusa i Jego chwała okazały się w sposób 

najpełniejszy w zmartwychwstaniu. Zmartwychwstanie 
Chrystusa – poucza Paweł – jest rękojmią naszego zmar-
twychwstania. Jak powiązanie z Adamem sprowadza 
na każdego śmierć, tak powiązanie z Drugim Adamem 
– Chrystusem, daje życie. Tak jak w Adamie, wskutek jego 
grzechu, wszyscy pomarli (fizycznie i duchowo), tak też 
w Chrystusie wszyscy zmartwychwstaną. Zmartwych-
wstanie Chrystusa ma według nauki Pawła charakter 
społeczny, gdyż Chrystus zmartwychwstał jako pierwszy. 
W powszechnym zmartwychwstaniu, w którym ujawni 
się z całą jasnością ostateczne zwycięstwo nad grzechami 
i śmiercią, okaże się też w sposób najpełniejszy królewska 
godność Chrystusa i Jego władza nad całym Kosmosem.

Ewangelia (Mt 25, 31–46)
W ewangelii – zapisana tylko u Mateusza – ekspresyjna 

wizja Sądu Ostatecznego. 
Kościół głosi dzisiejszej niedzieli, że Chrystus, sprawie-

dliwy Sędzia, jest Panem Kosmosu. „Ogień wieczny” (gr. 
to pyr to aionion) raczej nie oznacza ognia materialnego, 
lecz jest symbolem odrzucenia, owego wewnętrznego 
ognia, który trawi grzesznika rozpoznającego swą osta-
teczną przegraną. Jest to ów wewnętrzny żar, o którym 
wspomina Jeremiasz (Jr 20, 9), że nie sposób go ugasić. 
Uroczyste przekleństwo (gr. kateramenoi) rzucone na 
kogoś nie mogło być u Semitów nigdy odwołane. Ono 
również świadczy o wieczności kary.

1 niedziela adwentu – 30 Xi

Czytanie I (Iz 63, 16b–17; 64, 1.3b–7)
Pierwsze czytanie to fragment modlitwy dziękczyn-

no-błagalnej zanoszonej przez proroka do Boga. Autor 
prosi Boga o zmiłowanie nad błądzącym ludem, o po-

wstrzymanie kary i o łaskę nawrócenia. Jednocześnie 
zaś dziękuje za to, iż Bóg po wielekroć w historii narodu 
okazywał się dlań Ojcem i Wybawicielem, czego przykład 
ma lud i teraz, gdy Pan posługuje się władcą perskim 
– poganinem dla ratowania swego narodu. To właśnie 
od VI w. (kiedy to powstawał ten tekst) w świadomości 
religijnej Izraela utrwaliła się prawda, że Bóg jest zawsze 
Bogiem zbawiającym: wybawia od zła i pochyla się 
nad narodem jak ojciec nad dzieckiem. Od tego czasu 
właśnie synonimami nazwy „Bóg Izraela” stały się, jak 
zaświadcza to pierwsze czytanie, określenia „Zbawiciel” 
i „Odkupiciel”. Ta właśnie cecha Boga, niespotykana 
w innych religiach, wyróżnia Boga Izraela od panteonu 
bóstw pogańskich. Bóg nasz Jedyny jest zawsze Bogiem 
wybawiającym. Jego działanie ma zawsze charakter 
zbawczy.

Czytanie II (1 Kor 1, 3–9)
W drugim czytaniu zawiera się modlitwa dziękczynna 

Pawła za wiarę Koryntian. „Dzień Pana” to typowe dla 
Nowego Testamentu określenie na dzień Sądu Ostatecz-
nego. Zamiennie też mówi się czasem o „tym dniu”, lub 
jeszcze inaczej określa się dzień paruzji jako „ów dzień”. 
Dzień powtórnego przyjścia Chrystusa na ziemię, w 
którym zamanifestuje się ostatecznie zwycięstwo Chry-
stusa i Jego wyznawców nad złem i śmiercią, będzie 
jednocześnie triumfem Bożej sprawiedliwości. Temat 
„Dnia Jahwe” (tzw. Iom Jahwe), w którym nastąpi osta-
teczna zbawcza interwencja Boga w historii zbawienia, 
jest jednym z ulubionych tematów przepowiadania 
prorockiego w Starym Testamencie. Szczególnie Amos, 
Sofoniasz i Micheasz wiele miejsca poświęcili ukazaniu 
charakteru i natury „owego dnia”, owego ostatecznego 
zwycięskiego wkroczenia Boga w dzieje. Ostatni werset 
czytania mówi o wspólnocie, które to określenie jest tu 
synonimem Kościoła. U podstaw tej wspólnoty leży przy-
branie za synów Bożych i udział w nowym życiu otrzy-
manym przez śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa.

Ewangelia (Mk 13, 33–37)
Niepewność czasu nadejścia „Dnia Pańskiego” winna 

być dla nas bodźcem do ciągłego czuwania. Życie chrze-
ścijanina winno być czasem nieustannej gotowości na 
ostateczne spotkanie z Bogiem. Stąd ewangelia jest 
apelem o czujność. Trudno zaprzeczyć, iż to ostrzeże-
nie Chrystusa nadaje nowy, a co najważniejsze, twór-
czy charakter życiu chrześcijanina. Nakaz nieustannej 
gotowości, umotywowany sankcjami wiecznymi, jest 
dynamizacją całej ludzkiej osobowości, zdolnej przez to 
do autentycznego i całkowitego włączenia się w twórczy 
proces przekształcania rzeczywistości, by nie stanąć 
przed Panem z pustymi rękoma i z pustym sercem. Nie 
jest przecież od rzeczy mniemać, iż ów końcowy rozra-
chunek będzie też obejmował relację o wykorzystaniu 
danego człowiekowi czasu: lat, dni i godzin.
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Z życia ParaFii październik
2014

17.10 – Koncert „Światło prawdy” 
Michała Lorenza

W ramach obchodów 30. rocznicy śmierci bł. ks. J. Popie-
łuszki w piatek 17 października we włocławskiej katedrze 
o godz. 19.00 odbyła się premiera suity wokalno-instrumen-
talnej „Światło prawdy” skomponowanej przez  Michała 
Lorenca. Bazylikę katedralną wypełnili licznie zgromadzeni 
słuchacze. W koncercie uczestniczyli przedstawiciele władz 
naszego województwa, miasta oraz biskupi włocławscy. 
Koncert rejestrowała TVP 1. 

11.10 – Pielgrzymka ministrantów  
i młodzieży

W sobotę 11 października grupa młodzieży i mini-
strantów z rodzicami i księżmi wikariuszami pojechali do 
Ślesina, gdzie rozegrali mecz piłki nożnej z ministrantami 
z tamtejszej parafii. Po pasjonującej grze wygrana przy-
padła drużynie katedralnej. Następnie młodzież z opie-
kunami nawiedziła sanktuarium w Licheniu. Późnym 
popołudniem wszyscy cali i zdrowi wrócili do Włocławka.

15.10 – Pogrzeb dzieci utraconych

Z okazji Dnia Dziecka Utraconego w środę 15 paź-
dziernika w bazylice katedralnej o godz. 13.00 ks. prał. 
Radosław Nowacki przewodniczył Mszy św. w intencji 
rodzin, które utraciły swoje dzieci przed ich narodzeniem. 
Urna z prochami dzieci utraconych została pochowana 
na cmentarzu parafialnym we Włocławku-Rózinowie. 

13.10 – Procesja Fatimska

W poniedziałek 13 października włocławianie mieli 
okazję uczestniczyć w procesji ku czci Matki Bożej Fa-
timskiej.  Procesję poprzedziła Msza św. w klasztorze 
ojców franciszkanów, której przewodniczył ks. rektor 
Jacek Szymański. Procesja zakończyła się w bazylice 
katedralnej śpiewem Apelu Jasnogórskiego. Następnie 
ks. bp Bronisław Dembowski udzielił błogosławieństwa 
Bożego licznie zgromadzonym wiernym.

Mini test – odpowiedzi:
1b, 2b, 3c, 4a, 5a, 6b, 7a, 8a, 9b, 10c
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1. Zanim został Pawłem VI nazywał się:
a) Fabio Chigi; b) Giovanni Montini; c) Achilles Ratti

2. Pochodził z miasta:
a) Neapol; b) Brescia; c) Rzym

3. Pierwsza encyklika Pawła VI to:
a) Mater et Magistra; b) Redemptor hominis;
c) Ecclesiam suam 

4. Data śmierci to:
a) 6 VIII 1978; b) 2 IV 1968; c) 21 VI 1964

5. Dokończył obrady soboru:
a) Watykańskiego II; b) trydenckiego; c) nicejskiego

6. Jako pierwszy papież przemawiał w:
a) polskim sejmie; b) ONZ; c) rosyjskiej Dumie

7. Pracował w Polsce w:
a) 1923; b) 1945; c) 1965

8. Przeznaczył na cele charytatywne:
a) tiarę; b) pastorał; c) pierścień

9. Był z wizytą apostolską w Polsce:
a) 1 raz; b) nie był; 3) 2 razy

10. Którego kontynentu nie odwiedził?
a) Afryki; b); Ameryki Płd.; c) Antarktydy

UWAgA! 
– Tylko jedna odpowiedź jest prawidłowa.
– Rozwiązanie testu można znaleźć w numerze.

oprac. UH

mini test 
o Bł. Pawle Vi

Relikwie bł. Pawła VI

Relikwią, którą zaniesiono do ołtarza, był pod-
koszulek z lekkiej wełny ze śladami krwi. Paweł VI 
miał ją podczas zamachu na jego życie w Manili na 
Filipinach w 1970 r. Rzucił się wtedy na niego ze 
sztyletem niezrównoważony mężczyzna. Papieża 
uratowały wówczas osoby z jego otoczenia.

Co do świata, nie należy sądzić, że mu się pomaga, 
przyjmując jego myśli, obyczaj i upodobania, lecz 
pouczając go, kochając i służąc mu.

Paweł VI, Testament

19.10 – Światowy Dzień Misji

W niedzielę 19 października na Eucharystii o godz. 11.00 
dzieci zapoznawały się z tematyką misyjną. Ks. Damian 
przybliżył dzieciom w homilii zadania i powołanie misjona-
rza. Dzieci czynnie uczestniczyły w liturgii: czytały czytania, 
modlitwę powszechną w intencji misji oraz przygotowały 
procesję z darami. 

18.10 – Msza św. z okazji 30. 
rocznicy śmierci bł. ks. J. Popiełuszki

W przeddzień rocznicy śmierci bł. ks. J. Popiełuszki we 
włocławskim sanktuarium kapłana męczennika ks. bp Wie-
sław Mering przewodniczył Mszy św., w której wzięły udział 
m.in. liczne delegacje związków zawodowych. Homilię 
wygłosił ks. bp Józef Zawitkowski. Uroczystość transmito-
wały Telewizja Trwam i Radio Maryja. Mszę św. poprzedziła 
procesja z relikwiami bł. ks. Jerzego. W uroczystościach 
wzięła udział rodzina męczennika. 
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koncert „światło prawdy” — fotorelacja

W piątkowy wieczór 17 października br. w bazylice katedralnej odbył się wyjątkowy koncert. Włocławscy miło-
śnicy muzyki mogli wysłuchać premierowego wykonania suity wokalno-instrumentalnej „Światło prawdy” skom-
ponowanej przez Michała Lorenca z okazji 30. rocznicy śmierci bł. ks. Jerzego. Kompozytor poświęcił je kapłanowi 
męczennikowi oraz jego matce, Mariannie Popiełuszko, zmarłej w ubiegłym roku. Poruszająca muzyka, niezwykła 
gra świateł przygotowana przez oświetleniowców z TVP1, wspaniała gra muzyków, śpiew chóru i solistów oraz 
recytacje w wykonaniu Wiktora Zborowskiego pozwoliły przeżyć słuchaczom prawdziwą ucztę duchową. 

Ja nigdy żadnej muzyki nie wymyśliłem, tylko ona przyszła do mnie – mawia kompozytor Michał Lorenc. „Światło 
prawdy” to nie tylko muzyka, to także modlitwa.
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Duszpasterze Parafii katedralnej we włocławku

nowożeńcy:
• Dominika Wawrzyńczak/
Adrian Górczyński
• Barbara Mularska-

Kucharska/Zygmunt 
Deskiewicz
• Agnieszka Tomaszewska/

Michał Jakub Antczak
• Agnieszka Barbara Jastrzębska/Sebastian 

Andrzej Bednarz

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

• Julia Żaneta Zatorska
• Antoni Łuczak
• Sara Renata Kowalska

• Aron Beniamin Kowalski
• Samuel Dawid Kowalski

• Kuba Górczyński
• Dawid Rychlewski
• Wiktor Łukasz Krzyżewski
• Liliana Koprowska

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

ochrzczeni:

† Mirosław Włodzimierz 
 Machaj
† Mieczysław Bolesław 
 Sporny
† Zofia Kamila Domanowska

Zmarli:

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

kalenDarium
naJBliżsZycH urocZystości

i wyDarZeŃ ParaFialnycH

listoPaD
1 – Uroczystość Wszystkich Świętych, Msze 

Święte na cmentarzu komunalnym, 
ul. Chopina o godz. 11.00 i 14.00.

2 – Wspomnienie Wszystkich Wiernych 
Zmarłych (Dzień Zaduszny).

7 – Msza św. z okazji 75. rocznicy 
aresztowania bł. bp. Michała Kozala 
i kapłanów włocławskich z procesją 
do tablicy upamiętniającej kapłanów 
i nauczycieli z Włocławka i okolic przy ul. 
Wojska Polskiego, godz. 18.00. 

9 – VI Dzień Solidarności z Kościołem 
Prześladowanym: Syria 2014.

9 – Koncert pieśni patriotycznych, 12.30.
11 – Narodowe Święto Niepodległości, Msza 

Święta w intencji Ojczyzny, godz. 11.00.
16 – Wizyta nuncjusza apostolskiego w Polsce 

abp. Celestino Migliore, godz. 12.30.
22 – Wspomnienie św. Cecylii, patronki 

muzyków.
23 – Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla 

Wszechświata.
29 – Nieszpory I Niedzieli Adwentu, 

rozpoczynające Nowy Rok Liturgiczny, 
godz. 17.00.

Życie nasze zmienia się, 
ale się nie kończy

Pamiętajmy 
o modlitwie za zmarłych
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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 św. 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

album 
Już w sPrzedaży

7 listopada 2014 r.
75. rocznica aresztowania bł. bp. Michała Kozala, kapłanów 

i nauczycieli włocławskich z procesją do tablicy upamiętniającej 
to wydarzenie przy ul. Wojska Polskiego.

Msza św. godz. 18.00.

serDecZnie ZaPrasZamy


