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Z naucZania kościoła

Homilia
PaPieża FrancisZka

niedziela Palmowa
Watykan, 29 iii 2015 r.

W centrum tej celebracji, która wydaje się tak uroczysta 
znajduje się słowo, które usłyszeliśmy w hymnie z Listu 
do Filipian: „uniżył samego siebie” (2, 8). Uniżenie Jezusa.

To słowo objawia nam styl Boga i chrześcijanina: 
pokorę. Ten styl nigdy nie przestanie nas zaskakiwać 
i rodzić problemy: nigdy nie możemy przywyknąć do 
Boga pokornego.

Uniżenie samego siebie jest przed wszystkimi stylem 
Boga: Bóg się uniża, aby pielgrzymować ze swoim ludem, 
aby znosić jego niewierności. Można to dobrze zobaczyć, 
czytając Księgę Wyjścia: jakież to upokorzenie dla Pana, 
kiedy słyszy wszystkie te szemrania, narzekania! Były 
skierowane przeciwko Mojżeszowi, ale w istocie skiero-
wane były przeciw Niemu, ich Ojcu, który wyprowadził 
ich z niewoli i doprowadził w pielgrzymce przez pustynię 
do ziemi wolności.

W tym tygodniu, Wielkim Tygodniu, który prowadzi nas 
do Wielkanocy, pójdziemy tą drogą upokorzenia Jezusa. 
Tylko w ten sposób będzie on „święty” także dla nas!

Usłyszymy o pogardzie przywódców Jego ludu i ich 
oszustwach, mających spowodować Jego upadek. Będzie-
my świadkami zdrady Judasza, jednego z Dwunastu, któ-
ry sprzeda Go za trzydzieści srebrników. Zobaczymy Pana 
pojmanego i prowadzonego jak złoczyńca; opuszczonego 

przez uczniów; ciągniętego przed Sanhedryn, skazanego 
na śmierć, pobitego i znieważonego. Usłyszymy, że Piotr, 
„skała” uczniów, trzy razy się Go zaprze. Usłyszymy krzyki 
tłumów, podżeganych przez zwierzchników, proszą-
cych o uwolnienie Barabasza, a ukrzyżowanie Jezusa. 
Zobaczymy Go wyśmiewanego przez żołnierzy, okryte-
go purpurowym płaszczem, ukoronowanego cierniem. 
A następnie wzdłuż Drogi Krzyżowej, niosącego krzyż, 
usłyszymy obelgi ludu i przywódców, wyśmiewających 
to, że jest Królem i Synem Bożym.

To jest droga Boga, droga pokory. To droga Jezusa, 
a innej nie ma. I nie ma pokory bez upokorzenia.

Przemierzając dogłębnie tę drogę, Syn Boży przyjął 
„postać sługi” (por. Flp 2,7). Rzeczywiście, pokora ozna-
cza służbę, oznacza pozostawienie miejsca dla Boga, 
rezygnacji z samego siebie, „ogołocenia się”, jak mówi 
Pismo (w. 7). To jest największe upokorzenie.

Istnieje inna droga, sprzeczna z drogą Chrystusa: świa-
towość. Światowość oferuje nam drogę próżności, pychy, 
sukcesu… Jest inną drogą. Zły duch zaproponował ją także 
Jezusowi podczas czterdziestu dni na pustyni. Ale Jezus 
ją bez wahania odrzucił. Wraz z Nim także i my możemy 
pokonać tę pokusę, nie tylko przy specjalnych okazjach, 
ale w zwykłych okolicznościach życia.

Pomaga nam w tym i pokrzepia przykład tak wielu 
mężczyzn i kobiet, którzy w ciszy i ukryciu, na co dzień 
wyrzekają się samych siebie, aby służyć innym: chore-
mu krewnemu, samotnej osobie starszej czy niepełno-
sprawnej …

Pomyślmy także o upokorzeniu tych, którzy ze względu 
na swoją postawę wierności Ewangelii są dyskrymino-
wani i osobiście za to płacą. Pomyślmy też o naszych 
braciach i siostrach, którzy cierpią prześladowanie z tego 
powodu, że są chrześcijanami, współczesnych męczen-
nikach: nie zapierają się Jezusa i godnie znoszą obe-
lgi i zniewagi. Idą za Nim Jego drogą. Możemy mówić 
o „mnóstwie świadków” (Hbr 12, 1).

Także i my wraz z nimi stanowczo pójdźmy tą drogą, 
z wielką miłością dla Niego, naszego Pana i Zbawiciela. 
To miłość nas będzie prowadzić i da nam siłę. A gdzie 
On jest, także i my będziemy (J 12, 26).

Amen.
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Wielkanocne życZenia biskuPa WłocłaWskiego

Drodzy Bracia Kapłani!
Siostry i Bracia – Diecezjanie Włocławscy!

Składając tegoroczne życzenia świąteczne chcę przypomnieć – sobie i Wam – słowa Apostoła Na-
rodów z Pierwszego Listu do Koryntian 15, 14: „Jeżeli zaś Jezus nie zmartwychwstał, to bezsensowne 
jest nasze nauczanie i bezsensowna jest wasza wiara”.

Właśnie wiara w zmartwychwstanie Jezusa – ukrytego w znakach chleba i wina – gromadzi nas 
przy ołtarzu. To ona pozwala patrzeć z nadzieją i ufnością na wszystkie burze i niepokoje wypełniające 
nasze życie: Zmartwychwstały jest z nami, a my złączeni z Nim przez Eucharystię. 

Czego zatem moglibyśmy się obawiać?! „Zwycięstwem, które zwyciężyło świat, jest wiara nasza” 
(1 J 5, 4).

Świętujmy w radości, pokoju – silni wiarą w Zmartwychwstałego! Z serca wszystkim błogosławię.

+ Wiesław Mering
Biskup Włocławski

Włocławek, Zmartwychwstanie Pańskie 2015 r.
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kościół i śWiat

oktawa Wielkiej nocy

Cud Zmartwychwstania „nie mieści się” w jednym 
dniu, dlatego też Kościół obchodzi Oktawę Wielkiej Nocy 
– przez osiem dni bez przerwy powtarza się tę samą 
prawdę, że Chrystus zmartwychwstał.

Zwyczaj przedłużania najważniejszych świąt chrześci-
jańskich na oktawę, czyli na osiem dni, jest bardzo dawny. 
W ten sposób Kościół podkreśla rangę i ważność uroczy-
stości. Okres ośmiu dni traktowany jest jak jeden dzień, 
jako jedno święto. W oktawie Wielkanocy nie obowiązuje 
post w piątek. Teksty liturgiczne i biblijne oktawy Wiel-
kanocy nawiązują bezpośrednio do zmartwychwstania 
Jezusa i jego konsekwencji dla nas. Znajdujemy także 
wyraźne odniesienia do sakramentu chrztu i tego, co 
staje się udziałem każdego ochrzczonego.

Wielkanoc jest najważniejszym świętem chrześcijań-
skim. Dopiero z upływem wieków zaczęły pojawiać się 
inne święta i okresy przygotowania aż ukształtował się 
obecny rok liturgiczny.

Nie znamy dokładnej daty powstania oktawy Wiel-
kanocy. Wspomina o niej w IV w. Asteriusz Sofista z Ka-
padocji. 

W pierwszych wiekach chrześcijaństwa oktawa wielka-
nocna była czasem wyjątkowym dla nowo ochrzczonych. 
W Wigilię Paschalną przyjmowali sakrament chrztu, 
a potem przez cały tydzień chodzili w białych szatach, 
uczestniczyli w codziennej Eucharystii ze specjalną ka-
techezą mistagogiczną, która wprowadzała w tajemnicę 
obecności Chrystusa we wspólnocie wierzących.

W ostatni dzień oktawy, tj. Niedzielę in albis (Białą 
Niedzielę) w Rzymie nowo ochrzczeni, odziani w białe 
szaty, szli w procesji do kościoła św. Pankracego, by tam 
uczestniczyć w Mszy św. 

Jan Paweł II ustanowił w 2000 r. Białą Niedzielę, czy-
li drugą niedzielę wielkanocną, świętem Miłosierdzia 
Bożego.

Dni oktawy Wielkanocy traktowane są jako uroczy-
stości. W te dni nie obchodzimy dodatkowych świąt czy 
wspomnień, tak jak w oktawie Bożego Narodzenia. Dlate-
go jeśli w jej trakcie wypadnie jakaś inna uroczystość (np. 
Zwiastowanie Pańskie albo uroczystość św. Wojciecha), 
musi ona zostać przeniesiona na inny dzień. 

We wszystkie dni oktawy stosuje się 1. prefację Wiel-
kanocną z wariantem: „Zaprawdę godne to i sprawiedli-
we, słuszne i zbawiennie, abyśmy Ciebie, Panie, zawsze 
sławili, a zwłaszcza w tym dniu uroczyściej głosili Twoją 
chwałę, gdy Twój Syn został ofiarowany jako nasza Pas-
cha”. W modlitwach eucharystycznych 1–3 obowiązuje 
okolicznościowa wstawka: „Dlatego stajemy przed Tobą 
i zjednoczeni z całym Kościołem uroczyście obchodzimy 
święty dzień Zmartwychwstania naszego Pana, Jezusa 
Chrystusa”. W modlitwie eucharystycznej jest też spe-
cjalna modlitwa wstawiennicza za nowo ochrzczonych, 
co podkreśla chrzcielny wymiar Wielkanocy. Ponadto 
w liturgii słowa wolno przez całą oktawę śpiewać przed 
Alleluja sekwencję Victimae paschali laudes („Niech 
w święto radosne Paschalnej Ofiary”), obowiązującą 
w samą Niedzielę Zmartwychwstania.

Modlitwy mszalne oktawy Wielkanocy podejmują na-
stępujące tematy: pojednanie z Bogiem i między ludźmi 
przez paschalne misterium Chrystusa, zmartwychwsta-
nie Chrystusa jako zadatek naszego zmartwychwstania, 
chrzest jako duchowe narodziny, wiara i miłość jako 
owoce nowego życia, Eucharystia jako „wielkanocny 
sakrament”, umacniający dar nowego życia w Chrystusie 
zmartwychwstałym.

Podczas liturgii słowa w ramach pierwszego czytania 
Kościół rozpoczyna lekturę Dziejów Apostolskich, zaczy-
nając od pierwszej katechezy Piotra o zmartwychwstaniu 
Chrystusa w dniu Pięćdziesiątnicy (Dz 2, 14nn). Przez 
cały okres wielkanocny podejmujemy lekturę Dziejów 
Apostolskich, śledząc początki działalności Kościoła 
i świadectwo działania Ducha Świętego wśród aposto-
łów i wiernych. Słuchając ewangelii jesteśmy świadkami 
kolejnych spotkań zmartwychwstałego Pana z kobietami 
i uczniami. Opowiadania te są fragmentami ostatnich 
rozdziałów czterech Ewangelii.
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moje święta wielkanocne
Wigilia Paschalna i uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego to punkt kulminacyjny roku liturgicznego. Oto 

pod osłoną nocy Syn Boży, który zawisł na krzyżu dla zbawienia świata, powstaje z martwych. Śmierć i ciemność 
zostały pokonane. To jest Dobra Nowina. Tą wspaniałą, niesamowitą tajemnicę Bożej miłości do ludzi wspomina-
my, uobecniamy i przeżywamy w liturgii Kościoła i w naszych domach. Jak wyglądają te wyjątkowe dni w naszych 
rodzinach? Jak uświęcamy dni, które powinny być w sposób szczególny przeznaczone na dziękczynienie Bogu 
w Trójcy Jedynemu? Może zwyczajnie i niezwyczajnie, tradycyjnie i z szacunkiem dla zwyczajów, w radosnej za-
dumie, tak jak w rodzinie Sylwi, która podzieliła się z nami z zwyczajami swojej rodziny.

Święto Wielkiej Nocy jest bardzo 
ważne i choć te słowa nie brzmią ja-
koś pięknie, bo przecież każdy może to 
powiedzieć, to są one mimo wszystko 
cenną informacją. Można by spytać, a co 
w tym takiego mądrego? Otóż obecnie 
ludzie coraz częściej zapominają o zna-
czeniu tego święta. Nie będę tutaj pisać, 
o tym jak powinniśmy je obchodzić, lecz 
o tym jak ja i moja rodzina podchodzimy 
do tego święta. Odkąd pamiętam za-
wsze w Wielką Sobotę wraz z rodzicami 
i bratem rano chodzimy z koszyczkiem 
do kościoła. Pokarm zostaje poświęcony 
i po wyjściu wspólnie wracamy do domu. 
Oczywiście w tych dniach nie zapomi-
namy o bliskich, którzy odeszli od nas. 
Zawsze zapalamy znicze i modlimy się 
za nich wspólnie. 

Od kilku lat jestem członkiem ochotni-
czej straży pożarnej, druhny i druhowie 
mają przydzielone godziny czuwania 
przy Grobie Pańskim, i tak o różnych go-
dzinach wspólnie z nimi czuwam. Nie 
wiem, czy można nazwać to powodem 
do dumy, jak traktują to niektórzy, raczej 
dla mnie jest to forma obowiązku, dzię-
ki której zbliżam się do Boga. Nasza 
ochotnicza straż zabezpiecza, jak i po-
maga podczas drogi krzyżowej w Wielki 
Piątek, jak i podczas Wigilii Paschalnej. 
Droga krzyżowa odbywa się na ulicach 
małej miejscowości. Zdarzyło się, że 
wraz z ludźmi niosłam krzyż lub po-
chodnie przed procesją. Dla mnie droga 
krzyżowa to okres zadumy. Wieczór, 
światło pochodni, krzyż, ludzie. Dzię-
ki temu człowiek może uświadomić 
sobie i zauważyć cierpienie, ból wokół 
siebie. Może zacząć próbować, chociaż 
w najbliższym otoczeniu, je niwelować. 
Wszystko zależy od niego, ode mnie, od 
Ciebie. Niedziela Wielkanocna zaczyna 

się wspólnym śniadaniem. W otoczeniu 
odświętnego stołu. Mnie poświęcone po-
karmy zawsze smakują jakoś inaczej. Na 
początku wszyscy dzielimy się jajkiem, 
później znika cała święconka. Wspólne 
rozmowy z najbliższymi również czynią 
ten dzień wyjątkowym i wesołym.

W mojej rodzinie święta wiążą się 
również ze spotkaniami rodzinnymi. 
Wspólnie przeżywamy zmartwychwsta-
nie Chrystusa. Wspólnie gromadzimy 
się przy jednym stole, często po dość 
długim okresie rozłąki. Podczas obiadu 
pojawiają się różnego rodzaju potra-
wy oraz pięknie wyglądające i zarazem 
smaczne ciasta. 

Święta te to dla mnie okres połącze-
nia z rodziną, okres radości jak i we-
wnętrznych refleksji. Zawsze znajdzie 
się coś, co nie powinno mieć miejsca. 
Okres ten uświadamia mi, że najwyższy 
czas coś zmienić. Po niedzieli przycho-
dzi wyczekiwany przez mężczyzn Lany 
Poniedziałek. Wspólnie z mamą stara-
my się zaszyć w jakimś bezpiecznym 
miejscu, lecz nigdy nam się nie udaje. 
Zostajemy bez wahania oblane kubłem 

wody. Nie obędzie się również bez 
wizyty sąsiadów. Mieszkam w małej 
wsi niedaleko Włocławka, gdzie każdy 
zna każdego i żaden dom nie zostaje 
pominięty. 

Święta Wielkanocne to nie tylko do-
bra zabawa wśród znajomych czy ro-
dziny. To okres przeznaczony na radość 
i wspólne przeżywanie zmartwych-
wstania Chrystusa. Często związany 
z refleksjami na temat naszego życia. 
Coraz częściej ludzie zapominają, po co 
właściwie jest to święto. My nie zapo-
minajmy i czcijmy je godnie w miarę 
osobistych możliwości. 

Sylwia Zakrzewska, LZK
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Druga niedziela wiel-
kanocna nazywana jest 
Niedzielą Miłosierdzia 
Bożego. W tym dniu ob-
chodzimy Święto Miło-
sierdzia Bożego. W dniu 
kanonizacji s. Faustyny 
Kowalskiej 30 IV 2000 r. 
Jan Paweł II ogłosił to 
święto dla całego Kościo-
ła, wypełniając  ten spo-
sób prośbę Pana Jezusa 
z objawień s. Faustyny.

niedziela miłosierdzia bożegomodlitwa za synod

Jezu, Maryjo i Józefie w Was kontemplujemy blask 
prawdziwej miłości, do Was zwracamy się z ufnością.

Święta Rodzino z Nazaretu, uczyń także nasze rodzi-
ny środowiskami komunii i wieczernikami modlitwy, 
autentycznymi szkołami Ewangelii i małymi Kościo-
łami domowymi.

Święta Rodzino z Nazaretu niech nigdy więcej w na-
szych rodzinach nikt nie doświadcza przemocy, za-
mknięcia i podziałów: ktokolwiek został zraniony albo 
zgorszony niech szybko zazna pocieszenia i uleczenia.

Święta Rodzino z Nazaretu, oby przyszły Synod 
Biskupów mógł przywrócić wszystkim świadomość 
sakralnego i nienaruszalnego charakteru rodziny, jej 
piękna w Bożym zamyśle.

Jezu, Maryjo i Józefie!
Usłyszcie, wysłuchajcie naszego błagania. Amen 

Modlitwa do Świętej Rodziny

W ramach trwających przygotowań do październiko-
wego synodu o rodzinie na całym świecie wierni modlą 
się w intencji dobrych owoców obrad biskupów. Modli-
twa ta to nowenna eucharystyczna. Polega na adoracji 
Najświętszego Sakramentu w intencji synodu przez 
dziewięć pierwszych czwartków miesiąca. 

Podczas uroczystej Mszy św. ku czci św. Józefa we wło-
cławskiej katedrze we środę 18 marca br. ks. bp Wiesław 
Mering zainaugurował modlitwę diecezji włocławskiej 
w intencji rodzin i synodu.Ksiądz biskup zachęca, aby ta 
modlitwa odmawiana była codziennie na zakończenie 
Mszy św. w parafiach diecezji do zakończenia synodu. Za-
chęca także do jej prywatnego odmawiania, w rodzinach.

Swoje pragnienie po raz pierwszy wypowiedział Pan 
Jezus w Płocku w 1931 r.: „Święto to wyszło z wnętrzności 
miłosierdzia mojego i jest zatwierdzone w głębokościach 
zmiłowań moich. Wszelka dusza wierząca i ufająca mi-
łosierdziu mojemu – dostąpi go”. W następnych latach 
Pan Jezus powracał do tego żądania 14 razy, określając 
miejsce tego święta w kalendarzu liturgicznym, przyczy-
nę i cel jego ustanowienia oraz sposób przygotowania 
i obchodzenia: „W tym dniu kapłani będą mówić ludziom 
o wielkim i niezgłębionym miłosierdziu moim”.

Wybór pierwszej niedzieli po Wielkanocy, która kończy 
oktawę Zmartwychwstania Pańskiego, wskazuje na ści-
sły związek między wielkanocną tajemnicą Odkupienia 
a Świętem Miłosierdzia. Męka, śmierć i zmartwychwsta-
nie Chrystusa są bowiem szczytowym objawieniem 
miłości miłosiernej Boga.

Prawda o Bożym miłosierdziu przewija się przez całe 
dzieje ludzkości. Po grzechu pierworodnym Pan Bóg daje 
zrozpaczonym pierwszym ludziom nadzieję zbawienia 
i wyzwolenia z mocy szatana.

W Starym Testamencie znajdziemy wiele opowiadań 
o Bożym miłosierdziu. Najlepiej jednak okazało się ono 
na ziemi w Synu Bożym, Wcielonym Słowie, który miło-
sierdzie dla rodzaju ludzkiego przypieczętował aktem 
najwyższej ofiary, bo haniebną śmiercią na krzyżu.

Formami kultu Bożego Miłosierdzia są: święto Bożego 
Miłosierdzia, obraz Jezusa Miłosiernego, Koronka do 
Bożego Miłosierdzia, Godzina Miłosierdzia. Istota nabo-
żeństwa zawiera się w słowach: ufność i miłosierdzie. 
Ufność w miłosierdzie jest konieczna przy każdym akcie 
tegoż nabożeństwa. Wszystko to, co czynimy podejmu-
jąc jedną z wymienionych powyżej form modlitwy jest 
ważne i skuteczne tylko wtedy, gdy wyrasta z ufności. 
Praktykowanie miłosierdzia względem bliźnich poprzez 
czyn, słowo i modlitwę, jest konieczne do skuteczności 
nabożeństwa, czyli otrzymania przypisanych do niego 
łask.



77

bóg bogaty w miłosierdzie

„Bogaty w swoim miłosierdziu Bóg” (por. Ef 2, 4) jest 
Tym, którego objawił nam Jezus Chrystus jako Ojca. 
Objawił nam Go zaś i ukazał w sobie — Jego Synu (por. 
J 1, 18; Hbr 1, 1n) (DiM, n. 1).

* * *
Umysłowość współczesna, może bardziej niż człowiek 

przeszłości, zdaje się sprzeciwiać Bogu miłosierdzia, a tak-
że dąży do tego, ażeby samą ideę miłosierdzia odsunąć na 
margines życia i odciąć od serca ludzkiego. Samo słowo 
i pojęcie „miłosierdzie” jakby przeszkadzało człowie-
kowi, który poprzez nieznany przedtem rozwój 
nauki i techniki bardziej niż kiedykolwiek 
w dziejach stał się panem: uczynił so-
bie ziemi poddany (por. Rdz 1, 28) 
(DiM, n. 2).

* * *
Objawiona w Chrystusie 

prawda o Bogu, który jest 
„Ojcem miłosierdzia” (2 Kor 
1, 3), pozwala nam „widzieć” 
Go szczególnie bliskim czło-
wiekowi wówczas, gdy jest 
on nawiedzany cierpieniem, 
gdy jest zagrożony w samym 
rdzeniu swej egzystencji i ludz-
kiej godności. I dlatego też wielu 
ludzi i wiele środowisk, kierując 
się żywym zmysłem wiary, zwraca 
się niejako spontanicznie do miłosier-
dzia Bożego w dzisiejszej sytuacji Kościoła 
i świata (DiM, n. 2).

* * *
Jezus nade wszystko swoim postępowaniem, całą swo-

ją działalnością objawiał, że w świecie, w którym żyjemy, 
obecna jest miłość. Jest to miłość czynna, miłość, która 
zwraca się do człowieka, ogarnia wszystko, co składa się 
na jego człowieczeństwo. Miłość ta w sposób szczególny 
daje o sobie znać w zetknięciu z cierpieniem, krzywdą, 
ubóstwem, w zetknięciu z całą historyczną „ludzką kon-
dycją”, która na różne, sposoby ujawnia ograniczoność 
i słabość człowieka, zarówno fizyczną, jak i moralną. 
Właśnie ten sposób i zakres przejawiania się miłości na-
zywa się w języku biblijnym „miłosierdziem” (DiM, n. 3).

* * *
W przypowieści o synu marnotrawnym nie wystę-

puje ani razu słowo „sprawiedliwość”, podobnie jak 
w tekście oryginalnym nie ma też wyrażenia „miłosier-
dzie”. A jednak w sposób ogromnie precyzyjny stosunek 
sprawiedliwości do tej miłości, która objawia się jako 
miłosierdzie, zostaje wpisany w samą treść ewange-
licznej przypowieści. Tym jaśniej widać, iż miłość staje 
się miłosierdziem wówczas, gdy wypada jej przekroczyć 
ścisłą miarę sprawiedliwości, ścisłą, a czasem nazbyt 

wąską (DiM, n. 5).

* * *
Misterium paschalne stanowi 
szczytowy punkt tego właśnie ob-

jawienia i urzeczywistnienia miło-
sierdzia, które jest zdolne uspra-
wiedliwić człowieka, przywrócić 
sprawiedliwość w znaczeniu 
owego zbawczego ładu, jaki 
Bóg od początku zamierzył 
w człowieku, a przez człowie-
ka w świecie. Chrystus cier-
piący przemawia w sposób 
szczególny do człowieka, i to 

nie tylko do ludzi wierzących. 
Również człowiek niewierzący 

potrafi w Nim odkryć całą wymo-
wę solidarności z ludzkim losem, 

a także doskonałą pełnię bezintere-
sownego poświęcenia dla sprawy czło-

wieka: dla prawdy i miłości (DiM, n. 7).

* * *
W swoim zmartwychwstaniu Chrystus objawił Boga 

miłości miłosiernej właśnie przez to, że jako drogę do 
zmartwychwstania przyjął krzyż. I dlatego — kiedy pa-
miętamy o krzyżu Chrystusa, o Jego męce i śmierci — 
wiara i nadzieja nasza koncentruje się na Zmartwych-
wstałym (DiM, n. 8).

* * *
Prawdziwe poznanie Boga miłosierdzia, Boga miłości 

łaskawej, jest stałym i niewyczerpalnym źródłem nawró-
cenia, nie tylko jako doraźnego aktu wewnętrznego, ale 
jako stałego usposobienia, jako stanu duszy (DiM, n. 13).

Druga niedziela wielkanocna to Święto Miłosierdzia Bożego, o którego włączenie do kalendarza liturgicznego 
prosił sam Pan Jezus w objawieniach Apostołki Bożego Miłosierdzia, św. s. Faustyny. Dlatego też przypominamy 
kilka fragmentów drugiej encykliki Jana Pawła II Dives in misericordia, ogłoszonej w dniu 30 XI 1980 r. Papież 
przypomina też, że szczytem objawienia się Bożego Miłosierdzia jest misterium paschalne Chrystusa.
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młodzi w roku św. Jana Pawła ii
Sejm RP ogłosił św. Jana Pawła II jednym z patronów roku 2015. W stosownej uchwale przyjętej w dniu 5 grudnia 

2014 r. posłowie podkreślili ogromne zaangażowanie papieża w proces odradzania się polskiej niepodległości oraz 
w propagowanie uniwersalnego przesłania o godności i prawach człowieka. Posłowie chcą, by te wartości towa-
rzyszyły działaniom podejmowanym w ramach obchodów Roku św. Jana Pawła II. Niewątpliwie papież Polak to 
postać, która wywarła znaczący wpływ na losy nie tylko Polski, ale i współczesnego świata. Jakie refleksje o Janie 
Pawle II towarzyszą młodym ludziom? Oto kilka wypowiedzi młodzieży.

* * *
2 kwietnia 2005 r., godz. 21. 37 – Watykan, Rzym, 

Włochy – Totus Tuus, „Pozwólcie mi odejść do Pana” – to 
ostatnie słowa Wielkiego Polaka, papieża Jana Pawła II. 
Umierał daleko od swojej ojczyzny, którą bardzo kochał.

27 kwietnia – kanonizacja Wielkiego Polaka.
Całe życie Jana Pawła II jest dla mnie wzorem i pragnę 

naśladować jego czyny, miłość do 
ludzi a przede wszystkim miłość 
do Boga. W dzisiejszych złych 
czasach dla ludzi liczą się tylko 
pieniądze i dobra materialne. Nie 
potrafimy okazywać sobie miłości 
i wzajemnego zrozumienia. Trwa 
ciągła walka, kto lepszy, kto kogo 
pokona. Ale czy tak powinno być? 
Uważam, że nie! Pochylmy się 
nad dokonaniami naszego Roda-
ka. Bierzmy z niego przykład. Pa-
trzmy na jego miłosierdzie i wolę 
przebaczania zła. Staram się brać 
z Niego przykład. Chcę się uczyć 
i być dobrym – tak jak On. Uczę się 
wybaczania zła oraz okazywania 
dobroci i miłości innym ludziom. 
Walczę ze swoimi niedoskonało-
ściami. Pogłębiam wiarę w Boga. 
Chcę, aby moje życie było piękne 
i aby nikt nie musiał przeze mnie 
płakać. Tego pragnę i o to proszę 
Boga. Mam nadzieję, że Bóg po-
zwoli mi osiągnąć wszystko to, co sobie zaplanowałam. 
O to Go proszę w bezpośredniej modlitwie oraz za wsta-
wiennictwem Świętego Jana Pawła II.

„Brońmy się przed pozorami miłości, nie miłujmy 
słowem i językiem, ale czynem i prawdą” (Jan Paweł II, 
Homilia, Rzym 1979 r.)

Katarzyna

* * *
Byłem uczniem gimnazjum, którego patronem jest Jan 

Paweł II. Zawsze wpajano mi, że był on wspaniałym czło-
wiekiem. Dopiero niedawno zrozumiałem dlaczego. Dla 
mnie, jako osoby o bardzo krytycznym nastawieniu wobec 

Kościoła, Papież Polak jest wzorem. Nieugiętość w dążeniu 
do celu, skromność, umiejętność trafiania do serc tysięcy 
osób, to niektóre z kilku cech, najbardziej przeze mnie 
podziwianych. Karol Wojtyła jest dla mnie autorytetem 
w dziedzinie poezji oraz oratorstwa. Podczas przemów 
ludzie oddawali papieżowi swoje serca, pragnęli, by pro-
wadził ich tak światły człowiek. Wiersze Karola Wojtyły są 

jednymi z najbardziej przejmują-
cych dzieł. Pomimo piastowanego 
urzędu Jan Paweł II umiał wyrazić 
krytykę wobec Kościoła, bardzo mi 
to imponuje. Papież Jan Paweł II nie 
jest dla mnie tylko pustym imie-
niem obok nazwy szkoły. Za tym 
imieniem kryje się wielki poeta, 
mówca, człowiek. 

Kacper

* * *
Gdy żyła moja babcia, mówiła, 

że był on wspaniałym człowiekiem. 
Powtarzała jego przymioty, prosiła, 
żebym postępował wzorując się 
na nim. Jan Paweł II. Papież Polak. 
Nasz rodak. We wcześniejszych la-
tach jeździłem na różne konkursy, 
których tematem było właśnie jego 
życie. Nie zdawałem sobie spra-
wy, że uczyłem się o nim rzeczy 
ważnych, lecz nie najważniejszych, 
takich jak: lata jego pontyfikatu, 

data urodzin, śmierci. Rzeczy najważniejsze to: osobo-
wość, honor, umiejętność rozmowy z drugim człowie-
kiem. Propagował on równość dla wszystkich, co bardzo 
poprawiło sytuację wielu ludzi na świecie. Kiedy zdałem 
sobie sprawę, iż jego życie poprawiło życie innych ludzi, 
postanowiłem pracować nad sobą, żeby móc powiedzieć: 
mimo trudu moje życie miało sens. Jan Paweł II powinien 
być wzorem do naśladowania nie tylko dla Polaków, ale 
też ludzi innych narodowości. Pozwolę sobie zacytować 
jego słowa: „Przyszłość zaczyna się dzisiaj, nie jutro.” Ta 
sentencja powinna prowadzić przez życie. Mnie prowadzi. 
Myślę, że babcia byłaby ze mnie dumna.

Karol
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W 10. rocznicę odejścia Jana Pawła ii do domu ojca
Przed dziesięcioma laty, w ostatnich dniach marca przeżywaliśmy dochodzące do nas informacje z Watykanu 

o poważnym stanie zdrowia Jana Pawła II. Przez wiele godzin śledziliśmy komunikaty, aż wreszcie w sobotę 
wieczorem, 2 kwietnia 2005 r. abp Leonardo Sandri poinformował wiernych modlących się w intencji papieża na 
pl. św. Piotra i cały świat: „O godzinie 21:37 nasz ukochany Ojciec Święty Jan Paweł II powrócił do Domu Ojca”. 

Jan Paweł II

W Wadowicach urodzony, 
zaś w Krakowie wykształcony.
Kapłanem został z powołania,
podróżnikiem był z zamiłowania.
Za młodu jako Lolek w teatrze grywał, 
potem często z przyjaciółmi na kremówkach bywał.
Nigdy od wycieczek z młodzieżą nie stronił,
konwenanse w ten sposób przegonił.
Bardzo kochał góry i las,
rozsławił w świecie nas.
Polak z krwi i kości,
stanął na zadania wysokości.
Na papieża został wybrany
a przez świat cały pokochany!
Jako pierwszy papież podróżował,
gości chętnie również przyjmował.
Słowo Boże całe życie dumnie głosił
i zawsze o modlitwę wszystkich prosił.
Ojcem wszystkich narodów nazwany
przez świat długo będzie zapamiętany.
Błogosławiony Ojciec Święty
W swej dobroci niepojęty… 

Agata, LZK

Prośba do Papieża Polaka

Jest mała prośba jedyna taka,
którą kieruję do Papieża Polaka.
Aby na świecie wojen nie było,
a wszystkim ludziom lepiej się żyło.
Proszę Ojcze Święty zaniechaj przemocy,
niepotrzebnej śmierci,
strachu w dzień i w nocy.
Przepełnij więc serca strumieniem miłości,
bez cienia agresji w dalekiej przyszłości.
Janie Pawle II za modlitwy Twoje
Ofiaruję Bogu całe życie moje!!!

Agnieszka, LZK

Jan Paweł II od zawsze święty

Jan Paweł II od zawsze święty,
dobry i mądry lecz nieugięty.
Z Boga On nigdy nie zrezygnował,
wierność do końca mu ofiarował.
Skromny, pokorny, wybitny, moralny, 
pod każdym względem był wręcz genialny.
Połączył serca w jednej godzinie,
odchodząc ze świata ku wiecznej krainie.
Miał jedną słabość bez żadnej wymówki,
uwielbiał po prostu papieskie kremówki.

Agnieszka, LZK
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ze śmiercią. Zarażano ich malarią, badając możliwości 
leczenia tej choroby u żołnierzy niemieckich. Ekspery-
mentowano z niskimi temperaturami i ciśnieniami, by 
sprawdzić jak wysoko mogą latać lotnicy. Sytuacja nieco 
zmieniła się po klęsce pod Stalingradem w lutym 1943 r., 
kiedy Niemcy wysłali młodych esesmanów z obozu na 
front wschodni. Nowa załoga składająca się ze starszych 
Niemców była bardziej ludzka. Złagodzono dyscyplinę 
obozową i pozwolono przysyłać więźniom paczki żyw-
nościowe. 

Siła z Eucharystii
Na użytek propagandy hitlerowskiej 22 I 1941 r. odda-

no duchownym do dyspozycji kaplicę w bloku 26, w której 
raz dziennie odprawiano Mszę św. i można było przyjąć 
Komunię św. Trwało to jednak tylko do 17 września. 
Spośród księży wydzielono wszystkich Niemców i umiesz-
czono ich w bloku 26. Od tego momentu kaplica została 
zamknięta dla polskich księży. Czasami księża niemieccy 
potajemnie dostarczali Polakom wino i hostie do odpra-
wiania Mszy św. w barakach między pryczami. Niektórym 
kapłanom w ciągu kilkuletniego pobytu w Dachau udało 
się to choć raz. Hostię łamano na dwadzieścia lub więcej 
części, by każdy mógł choć trochę otrzymać. Potajemnie 
zanoszono Eucharystię chorym do szpitala obozowego, 
a także konającym na tyfus na oddziałach. Pomimo 
zakazów wspólnie odmawiano modlitwy, wygłaszano 
kazania i prelekcje. Ks. Franciszek Korszyński, późniejszy 

biskup pomocniczy we Włocławku 
,zorganizował nawet seminarium 
duchowne na terenie obozu.

Zawierzenie św. Józefowi
Polscy księża udzielali pomocy 

i wspierali duchowo więźniów. To 
właśnie wśród nich powstała inicja-
tywa, by prosić o pomoc św. Józefa, 
tego który chronił także od śmierci 
Syna Bożego. Już 8 XII 1940 r. w obo-
zowej kaplicy w Sachsenhausen gru-
pa księży z bloku 18 zawierzyła życie 
św. Józefowi Kaliskiemu.

Pod koniec wojny więźniowie 
obawiali się, że czeka ich zagłada. 
Kilka grup esesmani wyprowadzili 
z obozu i zamordowali. Powrócono 

uratowani przez św. Józefa

Obóz KL Dachau był pierwszym obozem koncentracyjnym. Został założony wiosną 1933 r. na peryferiach miasta 
Dachau na północ od Monachium. Utworzenie obozu miało na celu izolowanie przede wszystkim politycznych 
przeciwników reżimu hitlerowskiego. Od 1938 r. w obozie Dachau szkolono członków załóg innych niemieckich 
obozów koncentracyjnych.

Pierwsze, duże transporty księży polskich do niemiec-
kiego obozu zagłady w Dachau przybyły w kwietniu 
i maju 1940 r. W grudniu 1940 r. w Dachau znalazło 
się tam 2720 księży katolickich z różnych krajów. Polscy 
duchowni stłoczeni w jednej izbie, zapędzani do tych 
samych prac, wspólnie przeżywali te same ćwiczenia 
karne, oczekiwali w kolejce na miskę zupy, korzystali 
z tej samej łaźni obozowej. Ich wspomnienia cechuje 
z jednej strony świadectwo niewyobrażalnych cierpień, 
a z drugiej strony heroizm, wiara w Boga i człowieka.

Obozowa codzienność to głód, praca ponad siły, tyfus 
i śmierć. Więźniowie po sześciu godzinach snu, porannym 
apelu, cały dzień musieli wystawać na placu obozowym  
czy dźwigać stukilogramowe kotły z jedzeniem dla ca-
łego obozu. Na bloku nie wolno było przebywać nawet 
chorym zwolnionym ze szpitala. 
Każdego dnia wybierano robotni-
ków do prac dorywczych: zimą do 
uprzątania śniegu, do roznoszenia 
bielizny w magazynie, przenoszenia 
łóżek, do ładowania transportu itp. 

Więźniowie byli bici i poniżani. 
Nakazywano im uprawiać „sport” 
polegający na padaniu w błoto. 
Niemcy bili kijami po głowie i pod-
kutymi butami deptali po tych, któ-
rzy nie dość głęboko zanurzali twarz 
w błocie. Hitlerowcy wykorzystywali 
ich do pseudomedycznych ekspery-
mentów prowadzonych przez prof. 
dr. Clausa Schillinga. Na początku 
istnienia obozu odmowa wzięcia 
w nich udziału była równoznaczna 

Obóz koncentracyjny w Dachau

W pielgrzymce dziękczynnej do Kalisza
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do aktu zawierzenia się św. Jó-
zefowi. Tym razem do tego wy-
darzenia duchowo przygotowy-
wano księży i świeckich. Czuwał 
nad tym komitet pod przewod-
nictwem ks. kan. Franciszka Je-
dwabskiego. Wygłoszono konfe-
rencje, pogadanki odprawiono 
nowennę do św.  Józefa jako 
modlitwę o ocalenie Ojczyzny, 
rodziny i samych siebie. Więźnio-
wie przez dziewięć dni zbierali 
się w kaplicy księży niemieckich 
prosząc o cud wyzwolenia. 

W ostatni dzień nowenny, 22 IV 1945 r., podczas dwóch 
Mszy św. około 800 księży i osób świeckich odmówiło akt 
oddania się w opiekę św. Józefa Kaliskiemu. Księża nie 
tylko oddali się pod opiekę św. Józefa, ale także zobowią-
zali się szerzyć Jego cześć, a po wyzwoleniu złożyć Mu 
hołd w pielgrzymce do kolegiaty kaliskiej i przyczynić się 
do powstania Dzieła Miłosierdzia pod jego wezwaniem. 
Księża więźniowie nie wiedzieli wtedy, że w tajnym 
rozkazie Reichsfuhrer SS Heinrich Himmler zaplanował 
likwidację obozu i żaden więzień nie miał się dostać żywy 
w ręce nieprzyjaciela. Siedem dni później, 29 kwietnia, 
o godz. 21.00 miał wybuchnąć pożar jako sygnał dla sta-

cjonującej niedaleko dywizji SS 
Wiking, która po wkroczeniu do 
obozu zrównałaby go z ziemią. 

Cud ocalenia
Na cztery godziny przed re-

alizacją rozkazu obóz strzeżony 
przez uzbrojoną załogę został 
zdobyty przez kilkunastu alianc-
kich żołnierzy armii gen. Patto-
na, która kierowała się do Mo-
nachium. Na wieść, że w obozie 
są Amerykanie 32 tysiące więź-
niów, pokonując lęk, wybiegło 

z radością z baraków. Jeden z wartowników na wieży 
zaczął strzelać. Amerykanie odpowiedzieli ogniem, nie 
wiedzieli, że żołnierzy niemieckich było sześciokrotnie 
więcej. W dniu wyzwolenia w obozie było 856 kapłanów.

Ci, którzy przeżyli, w 1948 r. po raz pierwszy przybyli 
do sanktuarium św. Józefa w Kaliszu w pielgrzymce 
dziękczynnej. Co roku odnawiali swoje przyrzeczenie. 

Jako wotum za ocalenie powstały Kaplica Męczeństwa 
i Wdzięczności w podziemiach kaliskiego sanktuarium 
św. Józefa oraz Instytut Studiów nad Rodziną w Łomian-
kach. 

Na podstawie www.swietyjozef.kalisz.pl

Święty Józefie, wybrany przez Boga na Opiekuna Pana naszego Jezusa Chrystusa i na Oblubieńca Przeczystej 
Bogarodzicy, racz przyjąć ofiary serc naszych i miłościwie wysłuchaj prośby, które Tobie w pokorze niesiemy.

Kościół święty i Ojczyzna nasza stają obecnie w obliczu nowych i niezwykle trudnych zadań dziejowych. 
Zdając sobie z tego sprawę i ufając możnemu orędownictwu Twojemu, do Ciebie się uciekamy. Twojej opiece 
się oddajemy i poświęcamy, my, Twoi czciciele, których jedna wiara, jedna miłość i jedna mowa ojczysta złą-
czyła, a teraz wspólna niewola obozowa jeszcze ściślej jednoczy.

Patronie Kościoła świętego, Opiekunie Ojczyzny naszej, Umocnienie rodzin, Mężu Sprawiedliwy, który 
niegdyś troskliwie strzegłeś i prowadziłeś Dziecię Jezus, prosimy Ciebie, utwierdź nas i cały nasz Naród 
w niezachwianej wierności zasadom Kościoła Bożego, zachowaj nas w sprawiedliwości i miłości społecznej, 
a w grożących niebezpieczeństwach broń nas i rodziny nasze oraz spraw, byśmy rychło i szczęśliwie wrócili 
do ukochanej Ojczyzny i pracowali tam nad zabezpieczeniem upragnionego pokoju.

Ufni w Twoje orędownictwo, uroczyście przyrzekamy, po szczęśliwym powrocie do wolnej Ojczyzny:
- W głębokim zrozumieniu Twego Dostojeństwa żywić cześć dla Ciebie nie tylko w sercach własnych, ale 

równocześnie szerzyć ją wśród naszych rodzin.
- Obecnością naszą w rok po powrocie złożyć Ci wspólny hołd wdzięczności przed cudownym obrazem 

Twoim w kolegiacie kaliskiej, stamtąd zaś roznieść cześć Twego Imienia wraz z usiłowaniem utwierdzenia 
zasad sprawiedliwości i miłości społecznej w naszych rodzinach w myśl Stolicy Apostolskiej, by każda z nich 
tworzyła życiodajną komórkę drogiej Ojczyzny.

- W dowód wdzięczności za nasze ocalenie przyczynić się, wedle możliwości, do powstania Dzieła Miłosier-
dzia pod Twoim wezwaniem.

Święty Józefie, oręduj za nami przed tronem Najwyższego Boga, ażeby te porywy serc naszych przyczyniły 
się do naszego dobra, do pomyślności Ojczyzny, do rozwoju Kościoła i większej chwały Pana naszego Jezusa 
Chrystusa. Amen.

Dachau, 22 kwietnia 1945 r.

Akt oddania się w opiekę św. Józefowi

Kaplica Męczeństwa i Wdzięczności w kaliskim sanktuarium
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biskup 
Józef Joachim goldtmann

Z dZieJóW ParaFii

Urodził się 21 marca 1782 r. w Wejherowie w rodzinie 
rzemieślniczej. Rodzicami jego byli Karol (pochodzący 
ze spolszczonych niemieckich mieszczan) i Franciszka 
z Sadochów czy Sachodów. Po ukoń czeniu czterech klas 
w miejscowej szkole kształcił się w gimnazjum jezuic-
kim w Starym Szotlandzie pod Gdańskiem (dzisiejsza 
dzielnica Gdańska – Stare Szkoty), gdzie w 1800 roku 
uzyskał świadectwo dojrzałości. Tam też w tymże roku 
rozpoczął stu dium filozofii, a później teologii. W r. 1804 
wstąpił do seminarium duchownego w Łowiczu, a po 
ukończeniu studiów teologicznych 20 VI 1806 r. przyjął 
święce nia kapłańskie w Warszawie. 

Następnie przez 22 lata pracował w Zgierzu; począt-
kowo jako wikariusz, a od 1810 r. jako pro boszcz. W roku 
1818 został mianowany komisarzem do spisu majątków 
kościelnych. W trzy lata później objął urząd dziekana i eg-
zaminatora du chowieństwa, pełnił też funkcje członka 
dozoru szkol nego i egzaminatora, od 1822 r. urzędnika 
stanu cywilnego, a w rok później mianowany został 
komisarzem do zamiany dziesięcin w obwodzie łęczyc-
kim. Za udział w sprowadzaniu kolonistów i zakładaniu 

osiedli fabrycznych w powiecie zgierskim oraz za pracę 
duszpasterską nad przybywającymi tam cudzo ziemcami 
otrzymał w 1823 r. Order św. Stanis ława II klasy z gwiaz-
dą. Władze kościelne nadały mu godność kanonika ho-
norowego z krzyżem kapituły warszawskiej.

Z diecezją włocławską został związany w 1824 r., kiedy 
to – promowany przez rząd rosyjski – otrzymał kanonię 
tutejszej kapituły katedralnej (instalowany 8 I 1825 r.). 
W sierpniu 1825 r. członkowie kapituły z przedstawionych 
im przez biskupa kujawsko-kaliskiego Józefa Szczepana 
Koźmiana dwóch kandydatów na wakującą prałaturę 
archidiakona włocławskiego wybrali Goldtmanna jako 
szczególnie cenionego i wyróżniającego się troską o do-
bro wspólne kapituły; wymagane wówczas na to stano-
wisko zatwierdzenie rządu moskiewskiego otrzymał dnia 
30 września, a 7 grudnia 1825 r. dopełniono instalacji 
i polecono mu w ciągu roku przedstawić wymagany 
wówczas do objęcia tej prałatury doktorat, co przyobie-
cał zrobić, ale nie wiadomo czy zrealizował. 

Biskup Koźmian powierzył mu w 1825 r. urząd wika-
riusza generalnego in spiritualibus (w sprawach ducho-
wych) oraz oficjała kujawskiego. Po śmierci bp. Koźmiana 
(29 I 1831), gdy kapituła włocławska wybrała na wika-
riusza kapitulnego jako administratora diecezji ks. Woj-
ciecha Jasińskiego, znanego ze swych patriotycznych 
wystąpień, rząd carski sprzeciwił się temu i zażądał no-
wego wyboru, wskazując na Goldtmanna jako możliwego 
do przyjęcia przez rząd kandydata. Kapituła, zmuszona 
do ustępstwa, wybrała nowego administratora, ale nie 
Goldtmanna, tylko Walentego Tomaszewskiego, który 
później został biskupem kujawsko-kaliskim. Na wnio-
sek kapituły otrzymał Goldtmann w 1838 r. probostwo 
w Brześciu Kujawskim oraz Kowalu. 

W tym samym czasie, przedstawiony przez władze 
carskie, w 56 roku swego życia, został prekonizowany 
(uroczyście ogłoszony) przez papieża Grzegorza XVI bi-
skupem sufraganem włocławskim 17 IX 1838 r., a konse-
krację otrzymał w Warszawie w tymże roku 18 listopada. 
Przez nieco ponad pięć lat spełniał posługi liturgiczne 
w diecezji, także w katedrze włocławskiej (zastępując 
zmuszonego rezydować w Kaliszu biskupa ordynariu-
sza Walentego Tomaszewskiego), wymagające święceń 
biskupich.

W roku 1842 został wyznaczony przez cara na biskupa 
diecezji sandomierskiej, mimo to nie spieszył się z podję-
ciem starań o zatwierdzenie tej nominacji przez Stolicę 
Apostolską. Nadal przebywał we Włocław ku i brał udział 
w zebraniach kapitulnych jako prałat archidiakon. Dopie-
ro 25 I 1844 r. uzyskał potwierdzenie nominacji. Przed 
wyjazdem z Włocławka, 7 III 1844 r. uroczyście pożegnał 
członków kapituły, ponawiając z nimi konfraternię (wspól-
notę) duchowną. Dla katedry włocławskiej ofiarował sześć 
lichtarzy, które stały na ołtarzu w kaplicy „Cibavit”. 

Rządy w diecezji sandomierskiej objął Goldtmann 
ostatecznie 14 IV 1844 r. W krótkim okresie swego pa-
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sterzowania dokonał wiele dla diecezji sandomierskiej: 
jako wielki czciciel bł. Wincentego Kadłubka sprowadził 
jego relikwie z Jędrzejowa do Sandomierza, w 1847 roku 
odrestaurował katedrę (na co uzyskał w 1845 r. zapomo-
gę rządową), wyposażając ją ponadto w bogate szaty 
i sprzęt liturgiczny, wprowadził odpusty: bł. Wincentego 
Kadłubka i bł. Czesława. Często wizytował diecezję, trosz-
czył się o formację duchową księży, zainicjował praktykę 
rekolekcji kapłańskich. Nie mogąc osobiście udać się do 
Rzymu, przesłał w 1848 r., za pośrednictwem generała 
franciszka nów, opis stanu życia religijno-moralnego swej 
diecezji. Podkreślił szczególnie zorganizowanie opieki 
społecznej w postaci parafialnych domów dla ubogich, 
utrzymywanych z ofiar wiernych, a także utrzymywanie 
kosztem mieszkańców, pod opieką proboszczów, szkół 
elementarnych w wielu parafiach. W r. 1848 wezwał 
kapłanów, aby nieśli ze swych osobistych dochodów 
pomoc materialną ludności objętej epidemią cholery. 

W odniesieniu do rosyjskich władz zaborczych był 
bardzo uległy, czemu nieraz dawał wyraz publicznie, na 
przykład w r. 1846 wzywał podległe mu duchowieństwo 
do spokoju i lojalności wobec władz rosyjskich. Choć 
za takie akty otrzymywał podziękowania od rządu, to 
jednak nie pozyskał jego pełnego zaufania. Zarzuty i po-
dejrzenia spotkały go w 1847 r. za ogłoszenie jubileuszu 
kościelnego bez wiedzy rządu. Nie uzyskał też zgody na 
wysłanie prośby do papieża o władzę dyspensowania 
przy zawieraniu przez wiernych małżeństw z akatoli-
kami. Bez skutku pozostały jego starania, ponawiane 
w latach 1849–1850, o mianowanie biskupa sufragana 
w Sandomierzu.

Na cele religijne i charytatywne zrobił kilka zapisów; 
m.in. uposażył szpital w Radomiu.

Był uważany za człowieka o dobrotliwym sercu. 
Wspomagał podupadłe finansowo klasztory jak i ubogą 
ludność, szczególnie w czasie nieurodzajów. W swojej 

Krypta w katedrze sandomierskiej

posłudze biskupiej wyświęcił ponad 1000 kapłanów, 
z których trzech zostało biskupami (Wincenty Popiel, 
Antoni Sotkiewicz i Teofil Kuliński). Konsekrował kilka-
naście kościołów i blisko pół miliona ludzi bierzmował. 

Otrzymał odznaczenia nadawane zwyczajowo przez 
rząd rosyjski biskupom: w czasie wizyty w Petersburgu 
na przełomie roku 1841 i 1842 otrzymał najniższej rangi 
w siedmiostopniowej hierarchii orderowej państwa ro-
syjskiego Order św. Sta nisława l klasy oraz szlachectwo 
dla rodziny, a w maju 1850 r. o jeden stopień wyższy 
Order św. Anny I klasy.

Zmarł 27 marca 1852 r., przeżywszy 70 lat, w tym 
46 lat w kapłaństwie; biskupem był 14 lat, w tym we 
Włocławku sufraganem sześć lat, a w Sandomierzu ordy-
nariuszem osiem lat. Pochowany został w podziemiach 
katedry sandomier skiej.

Oprac. Kaz na podstawie: Polski słownik biograficzny, 
t. 8, s. 215–216; S. Chodyński, Biskupi sufragani włocław-
scy, Włocławek 1906, s. 79–80.

Najstarszy zachowany fragment papirusowego manuskryptu Nowego Testamentu odnaleziono w ruinach 
greckiego miasta na terenie starożytnego Egiptu. Mierzący zaledwie 6,5 na 8,5 cm skrawek papirusu jest dato-
wany na ok. 135 r. po Chrystusie. Zawiera urywki Ewangelii według św. Jana 18, 31–33.37–38. Jest powszechnie 
znany jako papirus Rylandsa, ponieważ jest przechowywany w Bibliotece Johna Rylandsa w Manchesterze.

Kodeks Synajski to najstarsza kopia zawierająca cały Nowy Testament. Składa się z zapisanych ręcznie kart 
połączonych z jednej strony grzbietem. Został spisany po grecku około 350 r. Hrabia Konstantyn von Tischendorf 
odnalazł go w Klasztorze Świętej Katarzyny na górze Synaj w 1859 r. Jest spisany majuskułą (dużymi literami) 
na papierze welinowym o wymiarze 38x33 cm. Odnalezione starsze od niego manuskrypty nie zawierają 
całości Nowego Testamentu. Obecnie kodeks znajduje się w British Museum w Londynie.

Między spisaniem najstarszej a najmłodszej księgi biblijnej upłynęło ponad tysiąc lat, a zatem upłynęła 
mniej więcej połowa czasu, jaki minął od ukończenia ostatniej księgi do dziś. Z czego wynika, że podobnie jak 
Biblia różni się stylem literackim od współczesnych książek, tak i poszczególne jej księgi różnią się między sobą.

Ciekawostki z historii Pisma Świętego
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Powojenna uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego

Klucze przetrzymywane były w Komendanturze Wo-
jennej miasta (od 21 stycznia obowiązki komendanta 
miasta z nominacji majora Stklianina pełnił kapitan U.A. 
Blinow) i długo nie było sposobności na ich odzyskanie. 
Wreszcie nadeszła stosowana chwila. Tak o tym wspo-
mina ks. Władysław Szafrański, który od końca stycznia 
1945 r. działał we Włocławku:

„Urządzono pogrzeb poległych żołnierzy polskich i 
radzieckich. Mnie przypadło prowadzić ten pogrzeb. Byli 
przed stawiciele wojska radzieckiego i pol skiego. Obok 
mnie szedł ów komendant wojskowy miasta.

Przyszło do przemówienia przed zło żeniem trumien do 
grobów. O czym tu mówić? Zacząłem od historycznych 
więzów łączących wszystkich Słowian, dalej mówiłem, 
że w ostatnich latach po lała się krew słowiańska, polska 
i ro syjska, w walce ze wspólnym wrogiem, faszystowskimi 
Niemcami. Ta wspólna walka i przelana krew przyniosły 
nam wyzwolenie spod okupacji niemieckiej. Kątem oka 
patrzyłem na komendanta. Słuchał w milczeniu. Kiedy 
wreszcie skończyłem, poklepał mnie po ramieniu i po-
wiedział:

— Ot, charaszo ty gawarił, charaszo! Wyczułem, że 
teraz jest właściwy mo ment. Poprosiłem — w przerwie 
między jedną a drugą modlitwą — o klucze do katedry. 
Obiecał je oddać, kazał mi przyjść jutro do swego urzędu.

Nazajutrz rano przychodzę do komen dy. Przed budyn-
kiem stoją rosyjscy żoł nierze z karabinami i zagradzają 
wejś cie. Żadne tłumaczenia nic nie dają. Stoję więc i cze-
kam. Wreszcie wychodzi jakiś wyższy rangą wojskowy 
rosyjski. Próbuję szczęścia i tłumaczę mu, że ko mendant 
kazał mi dziś przyjść do siebie. Zjawia się jeszcze jeden 
wojskowy. Po wysłuchaniu mnie znikają w budynku. Za 

jakiś czas przychodzi pozwolenie. Wchodzę do budyn-
ku, mijam jeszcze kilka straży i wchodzę do gabinetu 
komendanta.

— Dzień dobry, panie komendancie.
— Dzień dobry — odpowiada ku mo jemu zaskoczeniu 

po polsku.
Wyciągnął z biurka klucze od katedry i dał mi je. Kazał 

tylko beczki z ben zyną, które były złożone w katedrze, 
od dać żołnierzom radzieckim.

Wnętrze katedry było w stanie opła kanym. Na środku 
stały owe beczki z benzyną. Nawy załadowane różny-
mi me blami i gratami. W zakrystiach — kupy zgniłych 
ziemniaków.

W najbliższą niedzielę ogłosiłem wier nym, że każdy, 
kto pomoże przy porząd kowaniu katedry, może sobie 
wziąć tyle ze składowanego tam sprzętu, ile tylko uniesie. 
Chętnych znalazło się pod do statkiem. W krótkim czasie 
katedra zo stała opróżniona i uporządkowana”.

Pamięć jednak nieco zawiodła ks. Szafrańskiego, ponie-
waż według relacji ukazujących się wówczas „Wiadomo-
ści Włocławskich”, pogrzeb ten odbył się 11 lutego 1945 r., 
ale prowadził go ks. Ignacy Zięciak, natomiast potwierdza 
się fakt, że ks. Szafrański wygłosił na nim przemówienie. 
Nie wiadomo, czy rozmawiał on wówczas z komendan-
tem miasta kpt. Binowem, czy może z mjr. Stklianinem, 
dowódcą wojsk radzieckich we Włocławku. Poza tym 
z odzyskaniem katedry nie poszło tak łatwo, ponieważ 
nastąpiło to dopiero po pertraktacjach z komendan-
turą rosyjską i oddaniem w zamian za katedrę parteru 
budynku seminarium duchownego do dyspozycji woj-
ska; a porządkowanie katedry w rzeczywistości trwało 
ponad miesiąc; w prace porządkowe włączyło się wielu 

Katedra, która w czasie wojny zo stała zamieniona na magazyn róż nych rupieci po opuszczeniu Włocławka przez 
Niemców, a zajęciu go przez wojska sowieckie – znajdowała się pod zarządem wojskowym.

Pogrzeb żołnierzy polskich i radzieckich, 11 II 1945 r.
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mieszkańców miasta, a przede wszystkim starsza mło-
dzież szkolna, pod kierunkiem ówczesnego zakrystianina 
katedralnego p. Krobskiego.

Dnia 2 marca penitencjarzem katedry, a faktycznie 
p.o. kustosza, czyli odpowiedzialnego za pełnioną w niej 
służbę Bożą, został mianowany ks. infułat Stani sław 
Kuźmiński, wyrzucony przez zawieruchę wojenną ze 
swej diecezji łuckiej.

W tym czasie ks. Władysław Szafrański postarał się 
o przewiezienie do katedry i umieszczenie w ówczesnej 
kaplicy Najświętszego Sakramentu (Cibavit) porzucone-
go przez Niemców we Włocławku okazałego, odlanego 
z brązu w końcu XVI wieku, siedmioramiennego świecz-
nika z kościoła św. Piotra i Pawła w Rydze (niedawno 
wrócił on na swoje pierwotne miejsce). 

Po wykonaniu tych wszystkich prac katedra nadal 
nosiła ślady zniszczeń wojennych we wnętrzu, bowiem 
obie zakrystie zostały ograbione z naczyń i szat liturgicz-
nych, a także na zewnątrz: uszkodzone ściany i dachy, 
na ścianie północnej skute przez Niemców popiersie 
papieża Piusa XI, na placu przed katedrą olbrzymi schron 
przeciwlotniczy.

* * *
Mimo to, 1 kwietnia, w dzień bardzo pogodny, w uro-

czystość Zmartwychwstania Pańskiego, została od-
prawiona pierwsza po wojnie Msza w katedrze. Już od 
samego rana kilkutysięczna rzesza ludzi zaległa plac 
przed katedrą, oczekując na chwilę rozpoczęcia ceremonii 
religijnych. O godz. 10.15 zaczęły przybywać procesje ze 
wszystkich kościołów Włocławka (św. Jana Chrzciciela, 
Wszystkich Świętych (klasztornego), św. Stanisława, 
Najświętszego Serca Jezusowego). Na godz. 10.30 za-
planowany został początek rekoncyliacji (liturgicznego 
przywrócenia charakteru sakralnego) katedry. 

Z wież katedralnych odezwały się wszystkie dzwony. 
Z pobliskiej kurii prałackiej wyruszyła procesja duchow-
nych ubranych w szaty liturgiczne, na czele z wikariuszem 
generalnym (zarządzającym diecezją) ks. prał. Antonim 
Borowskim i ks. infułatem Stanisławem Kuźmińskim. 
Przed głównymi drzwia mi celebrans poświęcił wodę 
i pokropił fronton katedry, a lud śpiewał pieśń Ser deczna 
Matko ku czci Patronki katedry. O godz. 10.50 nastąpiło 
uroczyste wejście do wnętrza katedry. W prezbiterium 
zarezerwowano miejsca dla przedstawicieli władz cy-
wilnych i wojskowych, a także stowarzyszeń i pocz tów 
sztandarowych. O godz. 11.10 – obrzęd rekoncyliacji 
wnętrza katedry. Przed wielkim ołtarzem poświęcenie 
tzw. wody gregoriańskiej, zmiesza nej z solą, popiołem 
i winem. Kapłan trzykrotnie obszedł świątynię, poświę-
cając jej ściany. 

Wreszcie o godz. 11.30 rozpoczęła się Msza Świę-
ta pontyfikalna, sprawowana przez ks. inf. Stanisława 
Kuźmińskiego. Okolicznościowe przemówienie wygłosił 
„złotousty kaznodzieja”, ks. prał. Antoni Borowski. Wspo-

mniał zniszczenia, które z rąk niemieckich dotknęły tę 
świątynię, a także udręki, których doznał Kościół w Polsce 
i cały naród. Powiedział m.in.: „Dla cząstki Kościoła po-
wszechnego, którą stanowi diecezja włocławska, ogni-
skiem kultu Bożego i życia religijnego jest nasza katedra, 
którą wróg wystawił na haniebną poniewierkę”. Jednak: 
„W uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego – tej pod-
waliny i mocnego fundamentu wiary naszej – ożyła nasza 
dostojna bazylika katedralna. […] I ponownie zapłonie 
ognisko wspaniałej kultury duchowej, przy którym pod 
patronatem Królowej naszej, serca lewitów, gotujących 
się do służby Bożej, kapłanów oraz wiernych zagrzewać 
się będą miłością Boga i bliźnich, a umysły opromieniać 
nadprzyrodzonym światłem wiary”. 

Śpiewy w czasie mszy wykonały połączone chó ry: 
katedralny i „Lutni”, które zapre zentowały mszę współ-
czesnego kompozytora polskiego Wacława Lachmana, 
opartą na moty wach polskich pieśni narodowych, nad-
zwyczaj ulubioną zarówno przez chórzystów, jak i przez 
słuchaczy. Po rządek w katedrze dawnym zwyczajem 
utrzymywała włocławska Ochotnicza Straż Pożarna. Lud 
płakał ze wzrusze nia.

* * *
Od 2 maja rozpoczęła się w katedrze normalna służba 

Boża. Nabożeństwa były sprawowane według usta-
lonego porządku. W dni powszednie były odprawiane 
dwie msze rano: o godz. 6 oraz godz. 9; msza święta 
w czwartek o godz. 9 była odprawiana z wystawieniem 
Najświętszego Sakramentu (tzw. msza Cibavit) oraz 
następującą po niej procesją eucharystyczną wewnątrz 
katedry. W niedziele i święta do południa były spra-
wowane cztery msze: o godz. 6, o godz. 9 – dla dzieci 
szkół powszechnych, o godz. 10 – dla młodzieży szkół 
średnich, o godz. 11 – suma (główna msza). Po południu, 
o godz. 16, odprawiane były nieszpory.

Oprac. K.R. na podstawie: „Wiadomości Włocławskie”, 
1(1945), nr 17, s. [2]; nr 49, s. 3; nr 55, s. 3; „Kronika 
Diecezji Włocławskiej”, 39(1945), s. 14–18; „Ład Boży”, 
1985, nr 26, s. 11, 15.

Ks. Władyslaw Szafrański i rzemieślnicy, 1947 r.
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sto lat temu, czyli rok 1915 w bazylice katedralnej (3)

Sto lat temu, w marcu 1915 r. Kościół katolicki, przeżywał Wielki Post – tak jak my. Sprawdźmy, o jakich ważnych 
wydarzeniach dla miasta i diecezji donosiła „Kronika diecezji kujawsko-kaliskiej”.

W Wielki Czwartek, 1 kwietnia, bi-
skup włocławski podczas uroczystej 
mszy konsekrował oleje. Chyba pierw-
szy raz zdarzyło się tak, że oficjałaty 
kaliski i piotrkowski nie mogły odebrać 
świeżych olejów świętych; otrzymały 
je tylko oficjałat włocławski i dekanat 
łaski. Dla siedmiu dekanatów oficjałatu 
kaliskiego sprowadzono oleje z Gnie-
zna, gdzie je konsekrował bp Wilhelm 
Kloske, tamtejszy sufragan.

Dorocznym zwyczajem pasterz die-
cezji w Wielki Piątek, 2 kwietnia, od-
prawił wszystkie obrzędy liturgiczne 
przed południem, z procesją wewnątrz 
katedry.

Z powodu wojny, nie w nocy, jak to 
było dotąd zwyczajem, lecz rano w nie-
dzielę wielkanocną, 4 kwietnia, o godz. 
6 we wszystkich kościołach włocławskich odprawiono 
rezurekcję. W bazylice katedralnej rezurekcję i sumę 
pontyfikalną (tzn. mszę sprawowaną przez biskupa) 

odprawił pasterz diecezji, a po sumie 
udzielił błogosławieństwa papieskiego 
z odpustem zupełnym. Kazanie wygło-
sił ks. prof. Antoni Borowski. W ponie-
działek wielkanocny, 5 kwietnia, ksiądz 
biskup koncelebrował sumę z ks. kan. 
Leonem Michalskim, prokuratorem 
kapituły. 

Nabożeństwom ostatnich dni Wiel-
kiego Tygodnia oraz Świąt Wielkanoc-
nych towarzyszył odgłos wystrzałów 
armatnich dochodzących z kierunku 
Płocka.

Procesje w dniu św. Marka, 25 kwiet-
nia, i w Dni Krzyżowe, 10, 11 i 12 maja, 
odprawiono wewnątrz kościoła kate-
dralnego; dawniej, przed wojną, pro-
wadzono procesję zawsze do miejsco-

wych kościołów.

Oprac. Kaz na podstawie: „Kronika Diecezji Kujawsko-
-Kaliskiej” z 1915 r.

W Armenii do świątecznych zwyczajów należy wypiekanie chleba zwanego cheorek. Ormianie 
wierzą, że gdy Matka Boża stała pod krzyżem, miała przy sobie chleb, który zabarwiła na czerwono 
krew Zbawiciela.

Wielkim wydarzeniem w Brazylii w czasie świąt jest przedstawienie w Nova Jerusalem 
w stanie Pernambuco. W Wielki Piątek wystawiane jest tam misterium Męki Pańskiej, w którym 
występuje ponad 500 aktorów. To miasto-teatr zajmuje powierzchnię 100 tys. m2. Jest repliką Je-
rozolimy z czasów Chrystusa.

W Bułgarii po Liturgii Wigilii Paschalnej skorupkę jajka pomalowaną na czerwono rozbija się o mur 
kościoła. Całoroczne powodzenie zapewni sobie ten, kogo jajko przetrwa bez stłuczki stukanie 
z innymi jajkami.

Meksykanie mają dwa tygodnie wolne od pracy z okazji świąt Wielkiej Nocy. Pierwszy tydzień tzw. 
Semana Santa (od Niedzieli Palmowej do Wielkiej Soboty) to wspomnienie ostatnich dni Chrystu-
sa. Odbywają się wówczas procesje z poświęceniem palm, które w wielu domach są wieszane na 
drzwiach wejściowych, a po wyschnięciu spalane. 

W Libanie jest zwyczaj wypieku ma'amoul z semoliny – małych ciasteczek wypełnionych farszem 
z daktyli lub orzeszków pistacjowych. Przepisy są pilnie strzeżone w poszczególnych rodzinach. Starsi 
Libańczycy wierzą, że wieszając swoje ciasteczka na gałęziach drzew, dostąpią łaski prosto z nieba.

A to ciekawe...

Klasztor reformatów we Włocławku, pocz. XX w. 
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kartka z kalendarza kwiecień z uśmiechem

14 IV 966 – w Wielką Sobotę Mieszko I przyjął chrzest, 
prawdopodobnie na Ostrowie Tumskim w Poznaniu lub 
na Ostrowie Lednickim.

18 IV 1025 – w Gnieźnie odbyła się koronacja Bolesła-
wa I Chrobrego na pierwszego króla Polski.

9 IV 1241 – wojska polskie poniosy klęskę w bitwie 
z najeźdźcami mongolskimi pod Legnicą.

10 IV 1525 – książę pruski Albrecht Hohenzollern złożył 
hołd lenny królowi Zygmuntowi I Staremu.

5 IV 1573 – otwarto pierwszy warszawski stały most 
na Wiśle.

4 IV 1794 – zwycięstwo wojsk polskich nad rosyjskimi 
w bitwie pod Racławicami.

5 IV 1883 –Zygmunt Wróblewski i Karol Olszewski jako 
pierwsi na świecie dokonali skroplenia tlenu, a osiem dni 
później azotu.

24 IV 1894 – w warszawskiej „Zachęcie” Władysław 
Podkowiński pociął nożem swój obraz Szał uniesień.

4 IV 1926 – ukazało się pierwsze wydanie czasopisma 
katolickiego „Niedziela”.

16 IV 1927 – Polskie Radio po raz pierwszy transmito-
wało w południe Hejnał Mariacki z Krakowa.

23 IV 1937 – Sejm ustanowił dzień 11 listopada Świę-
tem Niepodległości.

30 IV 1940 – w okolicach Anielina pod Opocznem 
zginął w walce mjr Henryk Dobrzański ps. „Hubal”.

25 IV 1943 – z powodu tzw. sprawy katyńskiej zerwano 
polsko-radzieckie stosunki dyplomatyczne.

30 IV 1946 – Do Krakowa powróciło 26 wago-
nów  z dziełami sztuki zrabowanymi w czasie wojny 
(wśród nich był m.in. Ołtarz Mariacki).

16 IV 1947 – na terenie byłego obozu Auschwitz-Birke-
nau został powieszony jego były komendant Rudolf Hess.

27 IV 1956 – w Polsce zalegalizowano aborcję.
8 IV 1976 – szablista Jerzy Pawłowski został skazany 

na 25 lat pozbawienia wolności za szpiegostwo.
30 IV 1981 – wprowadzono kartki na masło, mąkę, 

kaszę i ryż.
15 IV 1983 – rozpoczęto budowę metra warszaw-

skiego.
5 IV 1989 – podpisano porozumienia Okrągłego Stołu.
25 IV 1998 – wszedł w życie Konkordat między Polską 

a Stolicą Apostolską.
2 IV 2005 – zmarł Jan Paweł II.
19 IV 2005 – Sejm RP uznał przez aklamację turecką 

rzeź Ormian za ludobójstwo.
10 IV 2010 – podczas podchodzenia do lądowania na 

lotnisku w Smoleńsku rozbił się samolot z członkami 
delegacji państwowej z prezydentem RP Lechem Ka-
czyńskim. Nikt nie przeżył.

Pewien chłopak zrobił prawo 
jazdy. Poprosił ojca o pozwole-
nie używania rodzinnego auta.

– Zdaj maturę, przeczytaj 
Biblię i obetnij włosy, a dostaniesz samochód – odpo-
wiedział ojciec. 

Młody człowiek zdał maturę, przeczytał Biblię, po czym 
ponowił swoją prośbę.

– Dobrze, musisz jeszcze tylko obciąć włosy! – przy-
pomniał ojciec.

– Ależ, tato, w Biblii Samson, Mojżesz, a nawet Jezus, 
wszyscy mieli długie włosy! – krzyknął chłopak.

– Tak? I zawsze przemieszczali się na własnych nogach!

* * *
Pewien człowiek, który walczył z Bo-

giem, wszedł na szczyt najwyższej 
góry, jaką udało mu się znaleźć, 
i woła:

– Ej, Boże!
– Tak?
– Czym jest dla Ciebie milion lat?
– Phi, mniej niż jedną sekundą 
– odpowiada Bóg.
– A czym jest dla Ciebie milion dolarów?
– Phi, ledwo jednym dolarem!
– W takim razie – mówi człowiek – daj mi milion 

dolarów.
Bóg na to:
– Dobrze, poczekaj jedną sekundę…

* * *
Pewien misjonarz zgubił 

się na pustyni. Jakiś czas póź-
niej, dzieląc się z przyjaciółmi 
swoją przygodą, opowiada, 
jak ogarnięty rozpaczą rzucił 

się na kolana i zaczął błagać Boga, żeby mu przyszedł 
z pomocą.

– I Bóg wysłuchał twojej prośby?
– Nie! Zanim zdołał ją spełnić, nadszedł jakiś podróżnik 

i wskazał mi drogę.

* * *
Mały Kazio przed tabernakulum 

(w którym połyskujące czerwone świa-
tło oznacza realną obecność Chrystu-
sa) pyta: 

– Mamo, czy Pan Jezus wychodzi z tej 
szafki, kiedy światło robi się zielone?
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kalendarZ liturgicZny

Wielki czwartek – 2 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 
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)
Kościoł w Koryncie zatracił prawdziwy sens Eucharystii. 

Św. 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 Pańskiej zawiązuje się nowe 
przymierze, które uobecnia przejście od starego do no-
wego życia. Dlatego Eucharystia ma kształtować nasze 
życie, sposób postępowania i myślenia, a nie odwrotnie.

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

ale umycie nóg, symboliczną czynność, ktora wyraża 
potrójny sens spożywanego posiłku: a) oznacza miłość 
Jezusa do swoich; spełnia On wobec nich pokorny akt 
służby; b) jako czyn miłości stanowi on przykład do na-
śladowania; c) objawia on istotę przyjaźni z Chrystusem.

Wielki Piątek – 3 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 
doświadczenie prócz grzechu nie zostało Mu oszczę-
dzone. Jako Kapłan i Ofiara uprzedza nas w naszych 
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 prawnego pro-
cesu. Św. Jan rozważa ostatni etap drogi Jezusa w świetle 
wielkanocnej wiary. Jezus objawia się tutaj jako praw-
dziwy zwycięzca: świadomie staje w obliczu śmierci, 
wiedząc o jej zbawczym wymiarze. Dlatego też idzie 
na nią dobrowolnie. Wie bowiem, 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 – 4 iV

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

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

Czytanie II (Wj 14, 15 – 15, 1)
Ten, który stworzył cały świat, również zbawia i wy-

zwala. Wyzwolenie z Egiptu jest znakiem Bożego wy-
boru i zatroskanej miłości Boga do tych, ktorzy uginają 
się pod jarzmem niewoli. Boże dzieło zbawienia jest 
wyzwoleniem od czegoś do czegoś: z Egiptu do Ziemi 
Obiecanej, z niewoli do wolności, z przeżywania życia 
jako brzemienia nie do uniesienia do stanu radości i pełni.

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 całkowicie darem Boga. Mogą je przyjąć 
tylko ci, którzy są głodni i spragnieni. Ci zaś, którzy są 
samowystarczalni i poprzez nieprawe knowania umieją 
zabezpieczyć sobie życie, muszą się nawrócić i porzucić 
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stare drogi. Wtedy dostąpią zmiłowania od Boga, ponie-
waż jest On hojny 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. Nie ma innej drogi 
wyzwolenia się od sposobu życia w świecie, rządzonym 
przez śmierć, niesprawiedliwość i zło, jak tylko przez 
zanurzenie się w śmierć Chrystusa, który przez swoje 
zmartwychwstanie daje nam możliwość wkroczenia 
w nowe życie, uwolnione z poddaństwa grzechu.

Ewangelia (Mk 16, 1–8)
W Ewangelii św. Marka na zmartwychwstanie Jezusa 

wskazuje pusty grób – znak Jego męki i śmierci. Dlatego 
też tak bardzo podkreśla się w niej fakt, że ukrzyżowany 
Jezus jest tym samym, który teraz uprzedza uczniów 
w Galilei. W ten sposob Bóg uwiarygodnił drogę Jezusa, 
prowadzącą przez uniżenie i krzyż, jako jedyną drogę 
zbawienia.

niedziela Zmartwychwstania – 5 iV

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

wygłoszonego w domu poganina, Rzymianina Korneliu-
sza. Był on setnikiem (centurionem, dowódcą stu żołnie-
rzy w kohorcie) w Cezarei Nadmorskiej (dziś: Caisarije, 
50 km od Jafy). W domu Korneliusza, którego ochrzcił, 
Piotr schronił się przed pierwszym prześladowaniem 
Kościoła ze strony króla Heroda Agryppy I (37–44), wnuka 
Heroda Wielkiego (37–4 przed Chr.). W swojej kateche-
zie Piotr zwraca uwagę na całe życie Chrystusa, które 
było działaniem wyłącznie dla dobra ludzi – „przeszedł, 
dobrze czyniąc”. Chrystus zbawił nas przez wszystkie 
czyny swego życia, a nie tylko przez Mękę i Śmierć. Stąd 
i nasze codzienne działania i prace, o ile tylko 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 nazwę od 
mnóstwa zakrętów czyli meandrów (tak niezliczonych 
i przedziwnych, iż Grecy mówili, że rzeka biegiem swo-
im wypisała cały grecki alfabet) corocznymi wylewami 
użyźniał okoliczne ziemie. W tej urodzajnej dolinie, która 
i dziś jest – zwłaszcza przez uprawę bawełny – krainą 
dobrobytu niespotykanego w innych prowincjach turec-
kich, rozsiadły się w starożytności – przy szlakach han-
dlowych 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 spekulacje oraz elementy pogańsko-
-mitologiczne, uprawiając przy tym niezdrową ascezę 
i obniżając wartość Chrystusowego Odkupienia. Paweł 
występuje ostro w obronie czystości wiary. Przypomina 
bezwzględne pierwszeństwo Chrystusa, przez którego 
mamy „odkupienie – odpuszczenie grzechów” (1, 14). 
On jest „obrazem Boga Niewidzialnego” (1, 15), jedynym 
i prawdziwym Pośrednikiem między Bogiem a człowie-
kiem, Głową Ciała, którym jest Kościół. 

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. Uczniowie weszli do grobu. 
Było to możliwe, gdyż grobowce palestyńskie były obszer-
nymi pieczarami (na ogół 3 na 4 metry) poprzedzonymi 
jeszcze przedsionkami, z których prowadziło 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 wykra-
dzione. Nie odwijanoby go bowiem z opasek, a chusta 
nie byłaby zdjęta i odłożona na bok.
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niedziela miłosierdzia bożego – 12 iV

Czytanie I (Dz 4, 32–35)
Miłość zespalająca Kościół pierwotny była tak wielka, 

że prowadziła aż do wspólnoty własności. Wspólnota 
materialnych dóbr rodziła się z ducha wiary i miała 
podstawę we wspólnocie modlitwy i Eucharystii. Ta 
postawa chrześcijan w odniesieniu do dóbr doczesnych 
budziła podziw w otaczającym ich świecie pogańskim. 
Znany przeciwnik chrześcijaństwa, który w licznych swo-
ich utworach wyszydzał religię chrześcijańską, Lukian 
z Samosaty Syryjskiej (około 120–180) napisał nie bez 
podziwu: „Jest nie do wiary skwapliwość, z jaką ludzie 
tego wyznania wspierają się w potrzebach. Niczego na 
to nie żałują, albowiem pierwszy ich prawodawca wbił 
im w głowę, że wszyscy są dla siebie braćmi” (Peregrinus, 
13). Wspólnota majątkowa, praktykowana w wysoko 
postawionych ideowo gminach, nie była jednak ani 
powszechna, ani przymusowa. Zasada dobrowolności 
w świadczeniach na rzecz wspólnoty wielokrotnie pod-
kreślana jest przez pisarzy wczesnochrześcijańskich 
sięgających tradycji apostolskiej (por. np. Ireneusz, 140–
202, Adv. haer. 4, 18). Postawa pierwszych chrześcijan 
w odniesieniu do zagadnień społecznych wypływała 
z ducha wiary, nie była zaś przejawem walki klas czy 
napięć społeczno-gospodarczych. Gminy udzielały sobie 
pomocy, gdyż czuły się jednym Kościołem, wierni zaś 
jedną rodziną Bożą. 

Jak głęboko religijną, a nie ekonomiczno-socjalną 
motywację miała solidarność pierwszych chrześcijan, 
świadczy np. taki tekst: „Jeśli znajdzie się między nimi 
jakiś biedny, albo potrzebujący, a nie mają mu z czego 
pomóc, bo sami nie mają za wiele, wtedy poszczą dwa 
albo trzy dni, aby – tym sposobem zaoszczędziwszy – 
podzielić się z głodnymi pożywieniem” (Arystydes, II, w., 
Apol. 15, 9). 

Czytanie II (1 J 5, 1–6)
Obowiązki społeczne mają swe źródło w wierze – 

mówiło pierwsze czytanie. Wiara zaś nakazuje miłość. 
Doskonała miłość źródło swe ma w Bogu, który stał się 
człowiekiem i realnie cierpiał za nas. 

Ten wiersz ostatni jest polemiką św. Jana z poglądami 
współczesnego mu Kerynta (albo Cerynta), który sze-
rzył błędne poglądy jakoby Jezus był tylko człowiekiem 
o wysokiej inteligencji, w którym czasowo (od chrztu 
w Jordanie do momentu Męki) zamieszkał Bóg – Chry-
stus. Stąd – dodawał Kerynt – na krzyżu nie cierpiał Bóg 
– Chrystus, lecz Jezus – Człowiek. Śmierć Jezusa zaś był, 
według Kerynta śmiercią pozorną. Jan Apostoł wskazuje 
na absurdalność takiego rozumowania, przypominając 
wodę i krew, które wypłynęły z przebitego boku Chrystu-
sa, a które według medycyny wskazują bez wątpienia na 
śmierć rzeczywistą, a nie tylko pozorną.

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

dopiero ukazał się niewiastom i Piotrowi. Po południu zja-
wił się dwóm idącym z Jerozolimy do odległego o 11 km 
Emaus. A wieczorem (to już piąta chrystofania tego dnia) 
ukazuje się pozostałym, zgromadzonym w Wieczerniku 
Apostołom, bardzo zatrwożonym o swoje dalsze losy. 
Wśrod zgromadzonych nie było Tomasza Didymosa (co 
z greckiego znaczy „Bliźniak”). Niewiara Tomasza sank-
cjonuje wszystkie nasze niepokoje, załamania i zwąt-
pienia. Czyż jednak ich końcem nie jest zawsze radosne 
i wyzwalające, powtarzane za Tomaszem, wołanie: „Pan 
mój i Bóg mój”. Tradycja, która umieszcza śmierć Toma-
sza w Indiach, gdzie czczony jest jako Tomasz Wątpiący, 
podaje, że gdy modlił się na wzgórzu (w Kalamina, na 
przedmieściach dzisiejszego Madras) – a był to rok 68 
– mordercy zadali mu z tyłu cios włócznią. Zginął na 
skutek ciosu zadanego tą bronią, którą żołdak rzymski 
otworzył bok Chrystusa, a do którego Tomasz wkładał 
rękę, by przekonać się o realności Zmartwychwstałego.

3 niedziela wielkanocna – 19 iV

Czytanie I (Dz 3, 13–15.17–19)
Krużganek Salomona ciągnący się wzdłuż wschodniej 

ściany świątyni był miejscem, gdzie przychodzili nauczy-
ciele, by przemawiać do ludu. Wielokrotnie przemawiał 
tam Zbawiciel. Dziś przemawia Piotr. Element świadec-
twa jest istotną cechą przepowiadania apostolskiego. 
Ewangelii nie głosili wędrowni kaznodzieje i nauczyciele 
o bliżej niesprecyzowanej proweniencji, lecz wiarygodni 
świadkowie i naoczni obserwatorzy słów i czynów Chry-
stusa. Świadectwo uczniów Jezusa przekazywane dotarło 
do nas nienaruszone dzięki hierarchicznej strukturze 
Kościoła, gdzie funkcja głoszenia nauki Chrystusowej od 
początku zarezerwowana została specjalnie do tego celu 
powołanym przedstawicielom Ludu Bożego. W Kościele, 
w oparciu o autorytet apostolski następców Kolegium 
Dwunastu, dokonuje się dzieło przekazywania auten-
tycznej nauki Jezusa Chrystusa. 

Ewangelia nie jest dziełem niezorganizowanej grupy 
ludzi, ktorzy zbierali strzępy pogłosek o Jezusie, ale dzie-
łem ludzi, ktorzy znali Jezusa osobiście i słuchali Jego 
nauczania. Ewangelię głosili specjalni do tego powołani 
przez Chrystusa świadkowie – apostołowie. 

Piotr w dzisiejszym czytaniu występuje jako świadek 
Jezusa Chrystusa. Nacisk, by dzieło głoszenia było doko-
nywane przez bezpośrednich świadków, był tak duży, że 
gdy przyszło wybrać do Grona Dwunastu kogoś na miej-
sce Judasza, pierwszą kwalifikacją było, czy przebywał 
z Jezusem i Jego uczniami „począwszy od chrztu Jana” 
(Dz 1, 22). Zatem od początku „naocznymi świadkami 
i sługami Ewangelii” (Łk 1, 2) byli ci, którzy towarzyszyli 
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w ziemskiej wędrówce Panu Jezusowi. Nauka, którą głosił 
Piotr w krużganku Salomona, nauka, którą głosili ucznio-
wie – świadkowie Chrystusa, została nam dzięki Duchowi 
Świętemu przekazana bez uszczerbku w Kościele i jest 
głoszona przez następcę Piotra – papieża z Kolegium 
Biskupów pozostających w łączności z Piotrem. 

Czytanie II (1 J 2, 1–5a)
Każdy z pisarzy natchnionych ma swoje ulubione te-

maty, a także właściwe sobie słownictwo, niespotyka-
ne u innych. W dzisiejszym fragmencie spotykamy się 
z właściwymi dla Jana Apostoła wyrażeniami. Przede 
wszystkim: „synaczkowie” (por. też J 13, 33), którą to 
formułą podeszły już w latach Jan zwraca się z miłością 
do swoich wiernych. Tak odzywali się rabini żydowscy do 
uczniów. Dalej określa Jan Chrystusa tytułem „Obrońca” 
(gr. parakletos), co jest znowu spotykane tylko u niego, 
podobnie jak i zwrot „zachowywać przykazania” (Paweł 
np. mówi „strzec przykazań” – np. Rz 2, 26; Ga 6, 13). Ta 
ostatnia sprawa jest przedmiotem troski Apostoła, który 
poucza, że poznanie Boga nie polega na teoretycznym 
tylko rozważaniu i roztrząsaniu spraw wiary, lecz na 
praktyce codziennego życia zgodnego z nauką Bożą.

Ewangelia (Łk 24, 35–48)
Poznanie nauki Chrystusa przekazanej nam przez 

świadków, właściwe jej odczytanie i zinterpretowanie 
z uwzględnieniem „znaków czasu” wymaga trudu i osobi-
stego wysiłku człowieka. Od strony naukowej badaniami 
Ewangelii zajmuje się ogromna i skomplikowana gałąź 
teologii, jaką jest biblistyka. Jej osiągnięcia są niezwykłe 
i imponujące. Na świecie ukazuje się kilkadziesiąt spe-
cjalistycznych pism poświęconych wyłącznie badaniom 
nad Pismem Świętym. Wszystkie trudy tych, którzy nieraz 
dziesiątki lat spędzają nad studiowaniem jednej tylko 
biblijnej księgi, byłyby bezowocne, gdyby nie oświecenie 
i dar zrozumienia, które daje Bóg. Z pomocą modlitwy 
i pokornej prośby zabiegajmy i my o to, byśmy „rozumieli 
Pisma”. Nie zaniedbując osobistego wysiłku (systema-
tyczna lektura Biblii, medytacja nad nią, cześć dla Pisma 
Świętego) prośmy, by Pan „oświecił” nasz umysł.

4 niedziela wielkanocna – 26 iV

Czytanie I (Dz 4, 8–12)
Przemówienia apostołów, w których dawali świadec-

two o zmartwychwstaniu Jezusa, wzbudzały niepokój 
przywodców narodu. W pierwszym czytaniu przed San-
hedrynem występuje Piotr, uwięziony poprzedniego dnia 
wraz z Janem. Mowa Piotra jest jedną z siedmiu mów 
tego apostoła zamieszczonych w Dziejach Apostolskich. 
Istotnym elementem w katechezie wczesnoapostolskiej 
było odwoływanie się do Starego Testamentu. Na pod-

stawie proroctw mesjańskich mówcy wykazywali, że 
Jezus był zapowiedzianym przez proroków Mesjaszem. 
W dzisiejszej mowie Piotra spotykamy się z odwołaniem 
do Starego Testamentu, gdy apostoł cytuje Ps 118, 22 mó-
wiący o odrzuconym kamieniu, który stał się kamieniem 
węgielnym. Tekst ten zastosował do siebie sam Chrystus 
Pan (Mk 12, 10; Łk 20, 17), gdy mówił o odrzuceniu Go 
przez starszyznę i przywodców ludu. Tymczasem okazało 
się, że był to kamień węgielny, czyli taki, na którym cała 
budowla miała się wesprzeć. Kościół Chrystusowy wznosi 
się na głazie odrzuconym przez naród wybrany. Jest nim 
sam Chrystus Pan, który Lud Boży zgromadzony w Ko-
ściele prowadzi, jednoczy, scala, utwierdza i podtrzymuje.

Czytanie II (1 J 3, 1–2)
Wśród zachęt, jakie Jan kieruje do adresatów swego 

listu (chrześcijan gmin małoazjatyckich), znajdują się 
wezwania do życia godnego dzieci Bożych. Dziecięc-
two to ma podstawę w nowym narodzeniu, jakim jest 
chrzest. Jest to dziecięctwo rzeczywiste, a nie fikcyjne 
(por.: J 3, 5). Używane przez Apostoła określenie greckie 
tekna (dzieci, dziateczki) wskazuje na bezpośredniość 
relacji pomiędzy Bogiem a Jego wybranymi. Ponieważ 
jesteśmy dziećmi Bożymi, nie zna nas świat. „Świat” 
w terminologii Janowej to synonim zła i grzechu. Określe-
nia tego nie należy rozumieć w sensie kosmologicznym, 
jako świata, w którym i na którym żyjemy, tylko w sensie 
metaforycznym, jako przeciwstawienie się dobra i łaski. 
W pismach Janowych „świat” albo „ten świat” to rzeczy-
wistość przeciwstawna Bogu i znajdująca się pod władzą 
szatana. „Świat” (grzech, zło, szatan) nienawidzi Boga 
i wszelkiej światłości. Chrystus poprzez swoją zbawczą 
śmierć zatriumfował nad „światem” (J 16, 33) i rozpoczął 
jednanie go na nowo z Ojcem. W dziele przywracania 
świata Bogu każdy chrześcijanin ma swój udział przez 
przekształcanie rzeczywistości ziemskich w duchu nauki 
Chrystusowej. Uświadomienie sobie znaczenia określe-
nia „świat” w pismach Janowych jest ważne, gdyż niekie-
dy mylnie rozumiane wypowiedzi apostoła były okazją 
do fałszywej ascezy, głoszącej pogardę i potępienie dla 
świata jako ziemi, kosmosu i rzeczywistości materialnej. 

Ewangelia (J 10, 11–18)
Obraz pasterza, bliski każdemu słuchaczowi Chrystusa, 

posłużył Zbawicielowi do ukazania prawdy o Jego zbaw-
czej misji. W Starym Testamencie wielokrotnie Lud Boży 
przyrównywany był do owczarni, a królowie, arcykapłani 
i przywódcy narodu do pasterzy (por. np.: Iz 40, 11; Ez 34, 
11n; Ps 77, 70–72; 1 Sm 17, 32–37). Nie zawsze jednak 
pasterze ludu byli jego prawdziwymi pasterzami, często 
byli niegodni, źli i gorszący swój lud. Stąd Bóg (zwłaszcza 
przez proroka Ezechiela) zapowiedział, że sam stanie 
się pasterzem swego narodu, że sam będzie gromadził 
swoje owce i troszczył się o nie. Te zapowiedzi spełniły 
się w Jezusie Chrystusie. 
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Z życia ParaFii marzec
2015

18.03 – Diecezjalne dziękczynienie 
św. Józefowi z okazji 70. rocznicy 

wyzwolenia obozu w Dachau

We środę 18 marca diecezja włocławska złożyła dzięk-
czynienie św. Józefowi za cudowne ocalenie kapłanów 
i pozostałych więźniów z obozu koncentracyjnego w Da-
chau. Mszy św. połączonej z nieszporami w bazylice 
katedralnej o godz. 17.00 przewodniczył ks. bp Wiesław 
Mering. Homilię wygłosił ks. prał. Wojciech Hanc. Cała 
uroczystość była transmitowana przez Telewizję TRWAM. 
Materialnym wyrazem dziękczynienia było poświęcenie 
nowej ufundowanej przez kapitułę katedralną figury 
św. Józefa umieszczonej w prezbiterium katedry. 

25.03 – Dzień Świętości Życia

W uroczystość Zwiastowania Pańskiego diecezja wło-
cławska obchodziła Dzień Świętości Życia. Z tej okazji 
o godz. 9.00 ks. inf. Krzysztof Konecki przewodniczył 
Mszy św., przed którą grupa młodzieży i dorosłych pod-
jęła Duchową Adopcję Dziecka Poczętego. Po Eucharystii 
odbyła się konferencja, podczas której wręczono nagrody 
laureatom konkursów organizowanych m.in. przez Die-
cezjalne Duszpasterstwo Rodzin i Kujawsko-Pomorskie 
Centrum Edukacji Nauczycieli. Niezwykłym punktem 
programu było świadectwo p. Małgorzaty Waszkiewicz.

27–29.03 – Wielkopostne 
rekolekcje parafialne

Rekolekcjom wielkopost-
nym przewodniczył ks. Piotr 
Ochotny, student UKSW. 
W piątek uczestniczyliśmy 
w drodze krzyżowej ulicami 
miasta, a sobotę poświęci-
liśmy sakramentowi pokuty 
i  pojednania. Zakończenie 
rekolekcji w  Niedzielę Pal-
mową rozpoczęło bezpośredni czas przygotowania do 
uroczystości Zmartwychwstania Pańskiego.

29.03 – Niedziela Palmowa

W Niedzielę Męki Pańskiej ks. bp Wiesław Mering 
przewodniczył Mszy św. z procesją z palmami o godz. 
9.30. Homilię wygłosił ks. Piotr Ochotny – tegoroczny 
rekolekcjonista.

27.03 – Pierwsze dziecko w oknie 
życia

Po godz. 19.00 w piątek 27 marca br. w oknie życia 
w domu sióstr Wspólnej Pracy znaleziono dziewczyn-
kę. Zgodnie z procedura-
mi dziewczynka (nadano 
jej imię Hania) trafiła do 
włocławskiego szpitala. 
Okno życia znajdujące 
się w domu generalnym 
sióstr Wspólnej Pracy od 
strony ul. Wojska Polskie-
go, powstało w 2011 r. 
W  ciągu dziewięciu lat, 
odkąd uruchomiono w Krakowie pierwsze okno życia, 
w Polsce pozostawiono w nich około 70 noworodków.
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† Karolina Jóźwiak
† Tadeusz Gawrysiak
† Mieczysław Adamczewski
† Irena Sławińska
† Janina Winiarek-Zawadzka
† Tadeusz Wilczyński
† Marcel Gołębiewski

Zmarli:

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

kalendarium

naJbliżsZycH urocZystości
i WydarZeŃ ParaFialnycH

kWiecieŃ
02. – Wielki Czwartek, Msza Krzyżma, godz. 10.00; 

Msza Wieczerzy Pańskiej, godz. 18.00.
03. – Wielki Piątek, Liturgia Godzin, godz. 8.00;
  Liturgia Męki Pańskiej, godz. 18.00.
04. – Wielka Sobota, Liturgia Godzin, godz. 8.00;
  Liturgia Wigilii Paschalnej, godz. 21.30.
05. – Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego.
10. – 5. rocznica tragedii smoleńskiej, Msza św., 

godz. 17.00 pod przewodnictwem 
Pasterza Diecezji ks. bp. W. A. Meringa.

11. – 12. rocznica święceń biskupich i ingresu 
do katedry włocławskiej Pasterza Diecezji 
ks. bp. Wiesława A. Meringa.

12. – Niedziela Miłosierdzia Bożego.
23. – Uroczystość św. Wojciecha BM, Patrona 

Polski.
25. – Święto św. Marka Ewangelisty.
27. – 1. rocznica kanonizacji Jana Pawła II 

i Jana XXIII.
29. – Święto św. Katarzyny Sieneńskiej, Dz.DK, 

Patronki Europy; 70. rocznica wyzwolenia 
obozu koncentracyjnego w Dachau.

• Anna Rybarczyk

Serdecznie gratuluje-
my Rodzicom naszych 

małych Parafian! Niech 
sakrament chrztu stanie 
się dla nich początkiem 

przyjaźni z Panem Bogiem!

ochrzczeni:

Drodzy Parafianie i Przyjaciele włocławskiej katedry!

Zmartwychwstanie Chrystusa jest dobrą nowiną o tym, że On pokonał 
śmierć i zło, a my mamy udział w tym zwycięstwie! Życzymy ponownego 
odkrycia, że Jezus żyje i działa w naszym świecie, gotów czynić dla nas 
cuda, jeżeli Mu tylko pozwolimy!

Pełnych pokoju Świąt! Chrystus zmartwychwstał! Alleluja!
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 2015 r.

Chrystus zmartwychwstał! Alleluja!

Aby dojść do nieba, 
trzeba oderwać się od ziemi.

św. Teresa od Jezusa
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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

Stowarzyszenie wspiera działania 
zmierzające do zachowania i ochrony 

katedry włocławskiej i wszystkich należących 
do niej dzieł sztuki i kultury.

Działania Stowarzyszenia można wesprzeć 
przekazując 1% swojego podatku dochodowego 

w rocznym rozliczeniu PIT wpisując 
KRS: 0000301363.

Można też dokonać wpłaty na konto 
stowarzyszenia: 

Bank Pekao S.A. II o. we Włocławku 
28 1240 1981 1111 0010 1738 2217.

Stowarzyszenie Przyjaciół Katedry Włocławskiej 
– Plac Kopernika 7, 87-800 Włocławek


