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Z naucZania kościoła

laudato si
nowa papieska encyklika 

poświęcona trosce o wspólny dom

Druga encyklika papieża Franciszka została zaprezen-
towana 18 czerwca 2015 r. w Watykanie.

Tytuł dokumentu jest cytatem z XIII-wiecznego wło-
skiego kantyku o nazwie Pieśń słoneczna. Papież wska-
zuje, że inspiracją do napisania tej encykliki był dla niego 
Franciszek z Asyżu. Głównym tematem Laudato si jest 
ochrona środowiska przyrodniczego.

Papież na wstępie dokonuje krótkiego przeglądu róż-
nych aspektów obecnego kryzysu ekologicznego w celu 
wzbudzenia stosownej, głębokiej podstawy do rozważań 
natury etycznej i duchowej. Następnie podejmuje pewne 
zagadnienia wypływające z tradycji judeochrześcijań-
skiej, aby nadać większą konsekwencję zaangażowaniu 
na rzecz środowiska. 

Stara się też dotrzeć do głębszych przyczyn obecnej 
sytuacji. Papież ma nadzieję, iż w ten sposób będzie 
można zaproponować taką ekologię, która w swoich 
różnych wymiarach łączyłaby szczególną pozycję, jaką 
w przyrodzie zajmuje człowiek, oraz jego relacje z ota-

czającą go rzeczywistością. Proponuje też pewne drogi 
ludzkiego dojrzewania, które inspirowane są dorobkiem 
chrześcijańskiego doświadczenia duchowego.

* * *
Laudato si’, mi’ Signore – Pochwalony bądź, Panie 

mój, śpiewał święty Franciszek z Asyżu. W tej pięknej 
pieśni przypomniał, że nasz wspólny dom jest jak siostra, 
z którą dzielimy istnienie, i jak piękna matka, biorąca nas 
w ramiona: «Pochwalony bądź, mój Panie, przez siostrę 
naszą, matkę ziemię, która nas żywi i chowa, wydaje 
różne owoce z barwnymi kwiatami i trawami» (n. 1).

* * *
Ta siostra protestuje z powodu zła, jakie jej wyrządza-

my nieodpowiedzialnym wykorzystywaniem i rabunkową 
eksploatacją dóbr, które Bóg w niej umieścił. Dorasta-
liśmy myśląc, że jesteśmy jej właścicielami i rządcami 
uprawnionymi do jej ograbienia. Przemoc, jaka istnieje 
w ludzkich sercach zranionych grzechem, wyraża się 
również w objawach choroby, jaką dostrzegamy w glebie, 
wodzie, powietrzu i w istotach żywych. Z tego względu 
wśród najbardziej zaniedbanych i źle traktowanych znaj-
duje się nasza uciskana i zdewastowana ziemia, która 
«jęczy i wzdycha w bólach rodzenia» (Rz 8, 22). Zapo-
minamy, że my sami jesteśmy z prochu ziemi (por. Rdz 
2, 7). Nasze własne ciało zbudowane jest z pierwiastków 
naszej planety, jej powietrze pozwala nam oddychać, 
a jej woda ożywia nas i odnawia (n. 2).

* * *
Święty Jan Paweł II zajmował się tą kwestią z rosną-

cym zainteresowaniem. W swojej pierwszej encyklice 
ostrzegł, że «człowiek zdaje się często nie dostrzegać 
innych znaczeń swego naturalnego środowiska, jak tylko 
te, które służą celom doraźnego użycia i zużycia». Na-
stępnie zachęcał do globalnego «nawrócenia ekologicz-
nego». Jednakże równocześnie zauważył, że «zbyt mało 
wagi przywiązuje się do ochrony warunków moralnych 
prawdziwej „ekologii ludzkiej”». Zniszczenie środowiska 
ludzkiego jest sprawą bardzo poważną nie tylko dlatego, 
że Bóg powierzył człowiekowi świat, ale także dlatego, 
że samo ludzkie życie jest darem, który trzeba chro-
nić przed różnymi formami degradacji. Wszelka troska 
i dążenie do polepszenia świata wymaga dogłębnych 
«zmian stylów życia, modeli produkcji i konsumpcji, 
utrwalonych struktur władzy, na których opierają się 
dziś społeczeństwa». Prawdziwy rozwój człowieka ma 
charakter moralny i pociąga za sobą pełne poszanowanie 
osoby ludzkiej, powinien być również ukierunkowany 
na świat przyrody i «brać pod uwagę naturę każdego 
bytu oraz ich wzajemne powiązanie w uporządkowany 
system». Dlatego zdolność człowieka do przekształcenia 
rzeczywistości powinna być rozwijana na podstawie 
pierwotnego przeznaczenia rzeczy, wyznaczonego jej 
przez Boga (n. 5).
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Podróż Franciszka do ameryki Południowej

W dniach 5–13 lipca br. trwała podróż papieża Franciszka do Ameryki Łacińskiej. Franciszek odwiedził Ekwador, 
Boliwię i Paragwaj. Była to jego dziewiąta i najdłuższa z dotychczasowych podróż zagraniczna. Papież wielokrotnie 
w trakcie tej podróży odkładał przygotowane wcześniej przemówienia i improwizował, co przychodziło mu z tym 
większą łatwością, że mówił w swym ojczystym języku – hiszpańskim.
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biskuP włocławski

Homilia
msza św. z obrzędem wprowadzenia 

nowego proboszcza 
bazylika katedralna, 21 Vi 2015 r.

Drodzy moi Bracia i Siostry!
Czcigodni przedstawiciele miasta z Panem Prezyden-

tem i Panem Przewodniczącym, Panie Wiceprezydent, 
Panie Pośle!

Drodzy Przyjaciele nowo mianowanego księdza pro-
boszcza!

Kochane Siostry!
Prześwietna Kapituło Katedralna! 

Bardzo jestem wraz z ks. Michałem dzisiaj przejęty. Oto 
młody ksiądz zostaje proboszczem pierwszej świątyni 
w diecezji, świątyni liczącej tak wiele lat, wiek księdza 
proboszcza wydaje się jeszcze bardziej pomniejszony 
przez tę perspektywę.

Wprowadza nas w atmosferę dzisiejszego 
wydarzenia św. Marek. Najpierw zaprasza do 
Galilei, do tego regionu tak bardzo ukochanego 
przez Jezusa, który czuł się tam dobrze. Kochał 
Galileę bardziej niż inne części swojej ziemi. 
Tam wygłosił swoje sztandarowe kazanie Ośmiu 
Błogosławieństw. Tam zachwycał się jak każdy 
pielgrzym (ten sam zachwyt przeżywamy i dzi-
siaj) pięknem krajobrazu, ukwieconymi brzegami 
jeziora galilejskiego. Tam powołał pierwszych 
swoich uczniów, którym zaufał, których przez 
trzy lata przygotowywał do zadań, funkcji i urzę-
dów, jakie powierzył im w Kościele. 

Genezaret to jezioro dla Ziemi Świętej do dzisiaj jest 
synonimem życia. Życia, ponieważ stanowi jedyny tak 
wielki, naturalny zasób słodkiej wody, bez której bezradne 

są rośliny, zwierzęta i ludzie. Jezioro duże: 12 na 
22 km; duże i położone poniżej poziomu morza 
mniej więcej 200 m. Ten fakt a także otaczające 
doliny sprawiają, że często pojawia się tam gwał-
towny wicher, burzący jakby spokój jeziora. 

I właśnie na jeziorze Galilejskim Chrystus znajdu-
je się w łodzi ze swoimi uczniami. Zmęczony pracą, 
która wykonywał, przysnął. Była noc. Burza, która 
zerwała się nocą, wywarła jeszcze większe wrażenie 
na apostołach; wywołała większy lęk i niepewność. 
Nie mieli odwagi obudzić Jezusa natychmiast, ale 
przyszedł moment, w którym się zdecydowali: to 
wtedy, kiedy mieli już świadomość, iż bez Niego 
sobie nie poradzą. 

„Czemu tak bojaźliwi jesteście? Jakże wam brak 
wiary?” Ale my nie umiemy inaczej, Panie. Taka jest 
ludzka kondycja. Dotykali Ciebie, słuchali, siedzieli 
obok. Widzieli cuda. Widzieli te niezwykłe czyny, 

których nie oglądało nigdy oko człowieka. A jednak byli 
niepewni. Mieli Jezusa pośród siebie, a jeszcze im się to 
wydawało za mało. Ratuj nas! Czyż cię to nie obchodzi, 
że giniemy? Obudzili Jezusa i poprosili, żeby przyszedł 
im z pomocą. 

Mówią rozmaici komentatorzy tej sceny, że przedsta-
wia ona obraz Kościoła targanego ludzką niedoskonało-
ścią, brakiem wiary, niepewnością, zwątpieniem, Kościoła 
targanego grzechem, popełnianym przez ludzi. To jest 
obraz, który przypomina, że jeżeli Chrystus nie ocali 
Kościoła, nie ma on przed sobą przyszłości; że właśnie 
Jezus jest jego mocą, źródłem nadziei; że jest źródłem 
pewności, że największe burze nie wywrócą łodzi, nie 
zniszczą jej! 

Wszystko to przypominamy sobie w dniu, w którym 
nowy ksiądz proboszcz, zapewne poruszony jest nie 
mniej niż uczestnicy tej mszy świętej, zadaniem, które 
zostało mu zlecone; próbuje jakoś zebrać myśli, ogarnąć 
wszystko, co się dzieje i podjąć z wiarą, z ludzką wiarą, 
zadania, do których został wyznaczony. 
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To na tę dzisiejszą uroczystość napisałem do 

ks. Michała list, który dodałem do dekretu, w którym 
mianuję księdza proboszcza – przełożonym parafii 
Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny we Wło-
cławku i kustoszem naszej pradawnej i przepięknej 
bazyliki katedralnej. „Obejmuje ksiądz swój urząd 
kustosza pierwszej świątyni, matki kościołów w die-
cezji włocławskiej w niełatwych okolicznościach. 
Najpierw myślę o problemach, które wynikły z po-
wodu nagłego zwolnienia z urzędu ks. Radosława 
Nowackiego – dotknięty silnym atakiem depresji 
stał się, przejściowo przynajmniej, niezdolny do 
kierowania parafią. Musi przejść długotrwały proces 
leczenia ducha i ciała. Pamiętamy mu wiele cennych 
i dobrych inicjatyw, dotyczących parafii i katedry. Nie 
możemy jednak usprawiedliwić wszystkich działań, które 
podjął. Spodziewam się, że w pełni zrozumie popełnione 
błędy i ufam, że podejmie właściwe kroki jednające go 
z miłosiernym Bogiem i ludźmi, z którymi i dla których 
pracował”. 

Druga okoliczność jest z jednej strony radosna, z dru-
giej trudna. Myślę o stosunkowo młodym wieku Księdza 
Kapelana. W połowie lat sześćdziesiątych Paweł Apo-
stoł pisze swój pierwszy list do, jak go nazywa, swego 
prawowitego dziecka w wierze, czyli do Tymoteusza, 
ustanowionego przez Apostoła Narodów pierwszym 
w dziejach biskupem Efezu. Był młodym człowiekiem, 
na dodatek słabego zdrowia, a placówka, która została 
mu powierzona, była wyjątkowa trudna, niosąca wierze 
coraz nowe zagrożenia. Apostoł jest świadom, jak trudne 
przed Tymoteuszem postawił wymagania, dlatego uczy 
go, by karmił wiernych słowami wiary i dobrej nauki, 
a odrzucał światowe i babskie waśnie. Zaleca też ćwicze-
nie się w pobożności i złożenie nadziei w żywym Bogu. 

Otóż wydaje się, drogi Księże Proboszczu, że warto 
przypomnieć sobie te nieśmiertelne wskazówki Apostoła 
Narodów. Ale to nie wszystko. W dwunastym wierszu 
czwartego rozdziału znajdujemy zdanie, jakby napisane 
dla nas, zebranych w tej dostojnej świątyni, nawiedzanej 
w swojej historii przez królów, świętych, papieży, będącej 
katedrą 76. Biskupa Włocławskiego. To zdanie brzmi 

następująco: „Niechaj nikt nie lekceważy twego mło-
dego wieku, lecz bądź wzorem dla wiernych w mowie, 
w obejściu, w miłości, w wierze, w czystości. To bowiem 
czyniąc siebie samego zbawisz i tych, którzy cię słuchają”. 

Twoim nowym parafianom chcę dzisiaj powiedzieć, 
że otrzymują prezbitera dobrze przygotowanego do peł-
nienia urzędu proboszcza. Zapewniły to przygotowanie: 
trzyletnia posługa u mego boku, dwuletnie studia spe-
cjalistyczne zakończone licencjatem na Uniwersytecie 
Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Licencjat, 
chcę przypomnieć, oznacza w teologii stopień uzyskany 
po zrobieniu magisterium a przed doktoratem. Także 
sama dziedzina wybrana przez ks. proboszcza Michała 
czyli teologia pastoralna jest znacząca: teologia pasto-
ralna to przecież wiedza teologiczna, która ma pomóc 
w pełnieniu duszpasterskich obowiązków prezbiterowi, 
czy wypełnianiu zadań wypływających z duszpasterstwa 
człowiekowi świeckiemu.

Drogi Księże Proboszczu, nie sądzę, by urząd, który 
z zaufaniem Księdzu powierzam, był źródłem samych 
tylko i radości i satysfakcji. Z pewnością wiele będzie 
chwil trudnych i problemów niełatwych, jak owa burza 
na morzu, o której opowiadał św. Marek. Znając jednak 
energię Drogiego Księdza, umiejętność rozwiązywania 
najrozmaitszych konfliktów, zdecydowanie, które idzie 
w parze ze stanowczością, ale także, co chyba szczegól-
nie ważne kulturą osobistą, wiem, że parafia katedral-
na dostaje młodego, ale przede wszystkim sprawnego 
i gorliwego duszpasterza. 

Powierzam Księdza opiece skarb diecezji włocławskiej 
i jej chlubę, kościół, którego każdy centymetr kwadratowy 
nasycony jest wiarą i modlitwą wiernych. Tu dzieje się 
wszystko, co dla tego Kościoła najważniejsze: tu rodzą 
się nowi duszpasterze, diakoni, prezbiterzy i biskupi; tu 
króluje nasz Zbawiciel z Krzyża Tumskiego; stąd Chrystus 
woła do serc wiernych ufając, iż pozwolą ukształtować 
swoje biedne ludzkie serca na podobieństwo Serca sa-
mego Jezusa.

Niech podejmie Ksiądz z męstwem i wiarą nowe za-
dania!

Zapewniam Księdza Proboszcza o całej mojej przychyl-
ności i serdecznym w Panu błogosławieństwie.
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kościół i świat

święty proboszcz z ars

Św. Jan Maria Vianney przyszedł na świat 8 maja 1786 
roku w rodzinie małorolnego chłopa we francuskiej wio-
sce Dardilly koło Lyonu. Miał 3 lata, kiedy antykatolicka 
rewolucja wstrząsnęła Francją. W imię wyimaginowanych 
„swobód”, w tym oczywiście „wolności wyznania”, szalał 
terror, który obrócił się przeciwko Kościołowi katolickiemu.

Wiarę Jan Maria zawdzięczał przede wszystkim swej 
matce. Recytowanie przez chłopca z wielką żarliwo-
ścią litanii wzbudzało podziw sąsiadów. Pod wpływem 
świątobliwego proboszcza z Ecully zaczęło kształtować 
się powołanie kapłańskie Vianneya. Ksiądz ten uczył go 
łaciny, ale po 10 latach nauki nie osiągnął w tej dziedzi-
nie pożądanych wyników. Jan Maria został przyjęty do 
seminarium, ale nauka szła mu bardzo ciężko. Wielki brak 
kapłanów w archidiecezji lyońskiej sprawił, że wikariusz 
generalny pozwolił mu składać egzaminy nie po łacinie, 
ale w języku francuskim. Pomyślnie zdane egzaminy po-
zwoliły Janowi na przyjęcie święceń kapłańskich w roku 
1815 w Grenoble. Miał wówczas 29 lat.

Pierwsze trzy lata spędził jako wikariusz w Ecully. 
Następnie biskup wysłał Jana na wikariusza-kapelana 
do Ars-en-Dembes. Młody kapłan zastał kościółek za-
niedbany i opustoszały. Obojętność religijna była tak 
wielka, że na Mszy świętej niedzielnej było kilka osób. 
Wiernych było zaledwie 230; dlatego też nie otwierano 

parafii. O wiernych z Ars mówiono pogardliwie, że tylko 
chrzest różni ich od bydląt.

Całe godziny adorował Najświętszy Sakrament. Sypiał 
zaledwie po parę godzin dziennie na gołych deskach. Kiedy 
w 1824 r. otwarto w wiosce szkółkę, uczył w niej prawd 
wiary. Jadł nędznie i mało. Dla wszystkich był uprzejmy. 
Odwiedzał swoich parafian i rozmawiał z nimi przyja-
cielsko. Powoli wierni przyzwyczaili się do niego. Kiedy 
biskup spostrzegł, że ks. Jan daje sobie radę, erygował 
w 1823 r. parafię w Ars. Dobroć pasterza i surowość jego 
życia, kazania proste i płynące z serca – powoli nawracały 
zaniedbane i zobojętniałe dusze. Kościół zaczął się z wolna 
zapełniać w niedziele i święta, a nawet w dni powszednie. 
Wzrastała liczba przystępujących do sakramentów.

Od pierwszych lat kapłaństwa Jan dbał, by w każdej 
rodzinie znajdowała się figurka i wizerunek Maryi. W roku 
1836 powierzył Niepokalanej całą parafię. W tym samym 
czasie na obrazie Matki Bożej umieścił duże serce z po-
złacanego srebra, w którym po dzień dzisiejszy zacho-
wana jest jedwabna wstęga z nazwiskami wszystkich 
ówczesnych parafian z Ars. Mówił, że najszczęśliwszym 
dniem w jego życiu był 8 grudnia 1854 r., kiedy to Pius IX 
ogłosił dogmat o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej 
Maryi Panny. 

Nadmierne pokuty osłabiły już i tak wyczerpany or-
ganizm. Pojawiły się bóle głowy, dolegliwości żołądka, 
reumatyzm. Do cierpień fizycznych dołączyły duchowe: 
oschłość, skrupuły, lęk o zbawienie, obawa przed odpowie-
dzialnością za powierzone sobie dusze i lęk przed sądem 
Bożym. Jakby tego było za mało, szatan przez 35 lat nękał 
nocami ks. Jana, nie pozwalając nawet na kilka godzin 
wypoczynku. Inni kapłani myśleli początkowo, że są to 
gorączkowe przywidzenia, że proboszcz z głodu i nadmiaru 
pokut był na granicy obłędu. Kiedy jednak sami stali się 
świadkami wybryków złego ducha, uciekli w popłochu. 
Jan Maria przyjmował to wszystko jako zadośćuczynienie 
Bożej sprawiedliwości za przewiny własne, jak też grzesz-
ników, których rozgrzeszał.

Jako męczennik cierpiący za grzeszników i ofiara kon-
fesjonału, zmarł 4 sierpnia 1859 r., przeżywszy 73 lata. 
W pogrzebie skromnego proboszcza z Ars wzięło udział 
ok. 300 kapłanów i ok. 6000 wiernych. Nabożeństwu 
żałobnemu przewodniczył biskup ordynariusz. Doczesne 
szczątki złożono nie na cmentarzu, ale w kościele para-
fialnym. W 1865 r. rozpoczęto budowę obecnej bazyliki. 
Papież Pius X beatyfikował Jana Marię w 1905 r., a do 
chwały świętych wyniósł go w roku jubileuszowym 1925 
Pius XI. Ten sam papież ogłosił św. Jana Vianneya patro-
nem wszystkich proboszczów Kościoła rzymskiego w roku 
1929. W setną rocznicę śmierci Jana Marii papież Jan XXIII 
przygotował encyklikę Sacerdotii nostri primordia. Jan 
Paweł II w 1986 r. List do kapłanów na Wielki Czwartek 
poświęcił Proboszczowi z Ars. Zaś z okazji 150. rocznicy 
śmierci św. Jana Marii Vianneya papież Benedykt XVI 
ogłosił Rok Kapłaństwa.
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Przemienienie Pańskie

Wydarzenie to Ewangeliści musieli uważać za bardzo 
ważne, skoro jego szczegółowy opis umieścili wszyscy 
synoptycy: św. Mateusz (Mt 17, 1–9), św. Marek ( 9, 1–8) 
i św. Łukasz (Łk 9, 28–36). Również św. Piotr Apostoł 
przekazał opis tego wydarzenia (2 P 1, 16–18). Miało ono 
miejsce po sześciu dniach – czy też „jakoby w osiem dni” 
– po uroczystym wyznaniu św. Piotra w okolicach Ceza-
rei Filipowej (Mt 16, 13–20; Mk 8, 27–30; Łk 9, 18–21).

Św. Cyryl Jerozolimski (+ 387) jako pierwszy wyraził 
pogląd, że górą Przemienienia Chrystusa była 
góra Tabor. Za nim zdanie to powtarza 
św. Hieronim (+ ok. 420) i cała tra-
dycja. Góra Tabor uważana była 
w starożytności za świętą.

Może dziwić szczegół, że 
zaraz po przybyciu na górę 
Apostołowie posnęli. Po 
odbytej bardzo uciążliwej 
drodze musieli utrudzić się 
wspinaczką, zwłaszcza że 
wędrowali sześć dni od 
Gór Hermonu.

W Starym Testamencie 
powszechne było przeko-
nanie, że Bóg pokazuje 
się w obłoku (Wj 40, 34; 
1 Sm 8, 11). Dlatego w cza-
sie Przemienienia ukazał 
się obłok, który okrył Chry-
stusa, Mojżesza i Eliasza. 
Głos Boży z obłoku utwier-
dził uczniów w przekona-
niu o objawieniu się Boga. 
Dlatego Ewangelista stwierdza, że świadkowie tego 
wydarzenia bardzo się zlękli.

Termin „Przemienienie Pańskie” nie jest adekwatny do 
greckiego słowa metemorfothe (por. Mk 9, 2), które ma 
o wiele głębsze znaczenie. Podczas gdy słowo „przemie-
nienie” oznacza zjawisko zewnętrzne, to słowo greckie 
sięga w istotę zjawiska. Należałoby więc tłumaczyć, że 
Chrystus okazał się tym, kim jest w swojej naturze i isto-
cie – Synem Bożym. Przemienienie pozwoliło Apostołom 
zrozumieć, jak mizerne i niepełne są ich wyobrażenia 
o Bogu. Chrystus przemienił się na oczach Apostołów, 
aby w dniach próby ich wiara w Niego nie zachwiała 

się. Ewangelista wspomina, że Eliasz i Mojżesz rozma-
wiali z Chrystusem o Jego męce. Zapewne przypomnieli 
uczniom Chrystusa wszystkie proroctwa, które zapowia-
dały Mesjasza jako Odkupiciela rodzaju ludzkiego. Wy-
darzenie to musiało mocno utkwić w pamięci świadków, 
skoro po wielu latach przypomni je św. Piotr w jednym 
ze swoich Listów (2 P 1, 16–18).

Uroczystość Przemienienia Pańskiego na Wschodzie 
spotykamy już w VI w. Była ona największym świętem 

w ciągu lata. Na Zachodzie jako święto obo-
wiązujące dla całego Kościoła wprowa-

dził ją papież Kalikst III z okazji zwy-
cięstwa pod Belgradem w dniu 

6 sierpnia 1456 r. Wojskami 
dowodził wódz węgierski 

Jan Hunyadi, a całą obro-
nę i bitwę przygotował 
św. Jan Kapistran. Jednak 
lokalnie obchodzono to 
święto na Zachodzie już 
w VII w. W Polsce święto 
znane jest od XI w.

Święto to przypomina, 
że Jezus może w każdej 
chwili odmienić nasz los. 
Przyjdzie czas, że Pan od-
mieni nas wszystkich; na-
wet nasze ciała w tajem-
nicy zmartwychwstania 
uczyni uczestnikami swo-
jej chwały. Nasze przeby-
wanie na ziemi nie będzie 
ostateczne; przyjdzie po 

nim nieprzemijająca chwała.
Przemienienie to nakaz zostawiony przez Chrystu-

sa, zadanie wytyczone Jego wyznawcom. Warunkiem 
naszego eschatologicznego przemienienia jest stała 
przemiana duchowa Chrystusa. W drodze ku wieczno-
ści uczeń Jezusa musi być Mu wierny: myślą, słowem 
i chrześcijańskim czynem.

Chrystus obiecuje, że będziemy królować razem z Nim 
tam, gdzie – za Piotrem – będziemy powtarzać: „Mistrzu, 
jak dobrze, że tu jesteśmy”. Warunkiem jest to, abyśmy 
pamiętali o tym, co dla nas przygotował Bóg, i każdego 
dnia karmili się Jego Słowem i Ciałem. 

Na górze Tabor Chrystus przemienił się wobec Piotra, Jakuba i Jana. Jego twarz zajaśniała jak słońce, a szaty 
stały się olśniewająco białe. Apostołowie byli zachwyceni, choć poznali jedynie niewielki odblask wiecznej chwały 
Ojca, w której po swoim zmartwychwstaniu zasiadł Jezus. To wydarzenie pozostało tajemnicą dla pozostałych 
uczniów – dowiedzieli się o nim dopiero po wniebowstąpieniu Jezusa.
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Panno święta, co Jasnej bronisz częstochowy 

Kościół w Polsce obchodzi w dniu 26 sierpnia uroczystość Matki Bożej Częstochowskiej. Wśród licznych pol-
skich sanktuariów Jasna Góra ma pierwsze i uprzywilejowane miejsce. Rocznie nawiedza ją do dwóch milionów 
pielgrzymów. Co roku w sierpniu pielgrzymują do Czarnej Madonny setki tysięcy osób z całej Polski i spoza jej 
granic. Przed cudownym obrazem, otaczanym przez Polaków niezwykłą czcią, wielokrotnie modlił się św. Jan 
Paweł II.

Tradycja głosi, że obraz został nama-
lowany przez św. Łukasza Ewangelistę 
na desce stołu z domu Świętej Rodziny 
w Nazarecie. Wizerunek z Jerozolimy 
do Konstantynopola miał przewieźć 
cesarz Konstantyn. Służący w wojsku 
cesarskim książę ruski Lew zapragnął 
przenieść obraz na Ruś. Cesarz poda-
rował mu wizerunek. Obraz rzeczywi-
ście mógł dostać się na Ruś z Konstan-
tynopola, gdyż w XI–XIV w. pomiędzy 
Cesarstwem Bizantyjskim a Rusią 
trwał żywy kontakt. Możliwe też, że 
obraz został zraniony strzałą w czasie 
bitwy. W czasie walk prowadzonych 
przez Kazimierza Wielkiego i Ludwika 
Węgierskiego na Rusi obraz ukryto 
w zamku w Bełzie. W roku 1382 zna-
lazł go tam książę Władysław Opol-
czyk. Doznając wielu łask przez wstawiennictwo Matki 
Bożej, książę zabrał obraz i przywiózł do Częstochowy.

Pierwotny obraz jasnogórski mógł 
pochodzić z VII w. Byłby to więc jeden 
z najstarszych na świecie wizerun-
ków Matki Bożej. Analiza obrazu wy-
kazuje duże podobieństwo do obra-
zów, jakie mnisi bazyliańscy malowali 
na Krecie.

Książę Władysław Opolczyk spro-
wadził do Częstochowy z Węgier pau-
linów. Oddał im drewniany kościół 
parafialny w Starej Częstochowie. 
Bardzo szybko do obrazu zaczęli przy-
bywać pielgrzymi. Z czasem zaczęli tu 
przynosić swoje wota. Przyciągnęły 
one złodziei. W Wielkanoc 1430 r. 
dwaj panowie polscy i książę ruski 
dokonali napaści na Jasną Górę. Dla 
zatarcia śladów posłużyli się banda-
mi husyckimi, grasującymi na Śląsku. 
W tym czasie klasztor słynął już z powodu cudownych 
łask. Napastnicy sądzili, że w klasztorze są wielkie bogac-
twa i skarby. Kiedy okazało się, że wyposażenie klasztoru 
jest dość skromne – ukradli naczynia i sprzęty liturgiczne, 

kielichy, krzyże i ozdoby. Odarli cudow-
ny obraz ze złota i klejnotów. Wreszcie 
przecięli twarz Maryi cięciem szabli.

Prace nad restauracją obrazu trwały 
długo, być może nawet dwa lata. Dla 
zaakcentowania wierności dla pierwo-
wzoru artyści pozostawili ślady ran, 
zadanych Matce Bożej oraz te same 
deski, na których namalowano pier-
wowzór.

Księgi klasztoru częstochowskiego 
potwierdzają niezwykłe fakty, związa-
ne z cudownym obrazem. Zapisywano 
je skrzętnie w osobnej księdze łask. 
Najstarszy zachowany opis cudow-
nego uzdrowienia pochodzi z roku 
1402. O sławie jasnogórskiego obrazu 
świadczy również to, że już w owych 
czasach sporządzano jego kopie. Już 

w roku 1390 miał ją Głogówek, w roku 1392 daleki Sokal, 
a w roku 1400 Lepogłów w Chorwacji.

W roku 1655 miała miejsce obrona 
Jasnej Góry. Dnia 9 XI 1655 r. hrabia 
Wejhard podszedł pod Jasną Górę 
z trzema tysiącami żołnierzy i zażą-
dał bezwzględnej kapitulacji. Przeor 
klasztoru, o. Augustyn Kordecki, od-
mówił. Zaczęło się więc oblężenie. 
Na wieść o oblężeniu sanktuarium 
naród zerwał się do walki. To zmusiło 
Millera do opuszczenia Jasnej Góry 
nocą 27 grudnia.

Pierwsza papieska koronacja 
obrazu jasnogórskiego odbyła się 
w  1717  r. Korony podarował król 
August II Mocny.

Uroczystość Matki Bożej Często-
chowskiej powstała z inicjatywy 
bł.  Honorata Koźmińskiego. Wraz 
o. Euzebiuszem Rejmanem, ówcze-

snym przeorem Jasnej Góry, wyjednał u Piusa X ustano-
wienie w 1904 r. święta Matki Bożej Częstochowskiej. 
W 1931 r. papież Pius XI rozciągnął w 1931 r. ten obchód 
na całą Polskę.
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św. bartłomiej apostoł – człowiek bez podstępu

Święty Bartłomiej jest jednym z dwunastu Apostołów, których wybrał sobie Jezus spośród kilkudziesięciu uczniów.
W Ewangeliach spotykamy dwa imiona: Bartłomiej i Natanael. Synoptycy (Mateusz, Łukasz i Marek) używają 

nazwy pierwszej, natomiast Jan posługuje się imieniem drugim. Jednak według krytyki biblijnej i tradycji chodzi 
w tym przypadku o jedną i tę samą osobę.

Synoptycy wymieniają imię św. Bartłomieja jedynie 
w katalogach Apostołów. Św. Jan podaje, że pochodził 
z Kany Galilejskiej. Szczegółowo zaś opisuje pierwsze 
spotkanie Natanaela z Chrystusem (J 1, 35–51), którego 
był naocznym świadkiem. To Filip, uczeń Pana Jezusa, 
późniejszy Apostoł, przyprowadził Natanaela do 
Chrystusa i dlatego zawsze w wykazie 
Apostołów Natanael znajduje się tuż 
za Filipem. Niektórzy uważają, że 
to właśnie na weselu Natanaela 
w Kanie był Chrystus z ucznia-
mi i Matką, gdzie na Jej proś-
bę dokonał pierwszego cudu. 

Tradycja chrześcijańska 
ma niewiele do powiedzenia 
o św. Bartłomieju. Zaintere-
sowanie innymi Apostołami 
jest znacznie większe, postać 
św. Bartłomieja jest raczej 
w cieniu. Pierwszy historyk 
Kościoła, św. Euzebiusz, pi-
sze, że ok. roku 200 Pantenus 
znalazł w Indiach Ewangelię 
św. Mateusza. Wyraża przy 
tym przekonanie, że zaniósł 
ją tam właśnie św. Bartło-
miej. Podobną wersję poda-
je św. Hieronim. Natomiast 
św. Rufin i Mojżesz z Hore-
zmu są zdania, że św. Bartło-
miej głosił naukę Chrystusa 
w Etiopii. Pseudo-Hieronim 
zaś twierdzi, że św. Bartłomiej 
apostołował w Arabii Saudyjskiej. Jeszcze inni są zdania, 
że św. Bartłomiej pracował wśród Partów i w Mezopota-
mii. Ta rozbieżność pokazuje, jak mało wiemy o losach 
Apostoła po Wniebowstąpieniu Pana Jezusa.

Z apokryfów o św. Bartłomieju zachowały się Ewan-
gelia Bartłomieja i Apokalipsa Bartłomieja. Znamy je 
jednak w dość drobnych fragmentach. Zachował się 
również obszerniejszy apokryf Męka Bartłomieja Apo-
stoła. Według niego Bartłomiej miał głosić Ewangelię 
w Armenii. Tam miał nawet nawrócić brata królewskie-
go – Polimniusza. Na rozkaz króla Armenii, Astiagesa, 
został pojmany w mieście Albanopolis, ukrzyżowany, 

a w końcu ścięty. Od św. Izydora (zm. 636), biskupa Se-
willi, rozpowszechniła się pogłoska, że św. Bartłomiej 
został odarty ze skóry. Stąd też został uznany za patrona 
rzeźników, garbarzy i introligatorów. Jako przypuszczalną 
datę śmierci Apostoła podaje się rok 70.

Zaraz po śmierci Bartłomiej odbierał cześć jako 
męczennik za wiarę Chrystusową. Dlatego 

i jego relikwie chroniono przed zniszcze-
niem. Około roku 410 biskup Maruta 

miał je przenieść z Albanopolis do 
Majafarquin, skąd przeniesiono 

je niedługo do Dare w Mezo-
potamii. Stamtąd zaś relikwie 
umieszczono w Anastazjopo-
lis we Frygii w Azji Mniejszej 
ok. roku 507. Kiedy jednak 
najazdy barbarzyńców gro-
ziły zniszczeniem i profana-
cją, w roku 580 przewiezio-
no je na Wyspy Liparyjskie, 
a w roku 838 do Benewentu. 
Obecnie znajdują się pod 
mensą głównego ołtarza 
tamtejszej katedry. Część tych 
relikwii została przeniesiona 
za panowania cesarza Otto-
na III do Rzymu. Władca ten 
wystawił bazylikę na Wyspie 
Tyberyjskiej (dla przechowa-
nia relikwii św. Wojciecha), do 
której to bazyliki sprowadzo-
no potem relikwie Apostoła, 
zmieniając jej tytuł.

Kult św. Bartłomieja datuje się od V w. Grecy obcho-
dzą jego uroczystość 11 czerwca, Ormianie 8 grudnia 
i 25 lutego, Etiopczycy 18 lipca i 20 listopada. Kościół ła-
ciński święto Apostoła od wieku VIII obchodzi 24 sierp-
nia. W VI w. spotykamy już pierwszy kościół wzniesiony 
ku jego czci na wyspie Eolia. Piza, Wenecja, Pistoia 
i Foligno wystawiły mu okazałe świątynie. W Polsce kult 
św. Bartłomieja był niegdyś bardzo żywy – wystawiono 
ku jego czci na naszych ziemiach ponad 150 kościołów. 
Miał on nawet w Polsce swoje sanktuaria, np. w Pol-
skich Łąkach koło Świecia, gdzie na odpust ściągali 
pielgrzymi z daleka.
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Została wzięta do chwały niebieskiej

Prawda o Wniebowzięciu Matki Bożej stanowi dogmat naszej wiary. Formalnie został on ogłoszony stosunkowo 
niedawno – przez papieża Piusa XII w dniu 1 listopada 1950 r. w konstytucji apostolskiej Munificentissimus Deus. 
Orzeczenie to papież wypowiedział uroczyście w Bazylice św. Piotra w obecności 1600 biskupów i niezliczonych 
tłumów wiernych.

Nieskończenie hojny Bóg, który wszystko może, a któ-
rego plan opatrznościowy polega na mądrości i miłości, 
tajemniczym zarządzeniem swego rozumu łagodzi cier-
pienia narodów i poszczególnych jednostek przeplatając 
je radościami, aby tym, którzy Go miłują, wszystko, choć 
z różnych powodów i na różny sposób „pomagało do 
dobrego”.

Albowiem i na naszym Pontyfikacie podobnie jak na 
czasach obecnych spoczywa przytłaczającym cięża-
rem tyle trosk, niepokojów i obaw z powodu 
niezwykle ciężkich klęsk oraz masowych 
odstępstw od prawdy i cnoty. Jednakże 
wielką dla nas pociechą jest stwier-
dzenie, że podczas gdy wiara kato-
licka wyznawana jest publicznie 
i czynnie, nabożeństwo do Bo-
garodzicy Dziewicy wzmacnia 
się i rozpala z każdym dniem 
coraz bardziej, wieszcząc na ca-
łym niemal świecie poprawę 
i uświęcenie życia. 

Gdy bowiem Najświęt-
sza Dziewica z niewymowną 
czułością spełnia swe macie-
rzyńskie powinności wzglę-
dem ludzi odkupionych Krwią 
Chrystusową, umysły i serca (Jej) 
dzieci doznają tym silniejszej pod-
niety do pilniejszego rozważania Jej 
przywilejów.

* * *
Wierni bowiem kształceni i kierowani przez 

swych pasterzy nauczyli się z Pisma Świętego, że (Najśw.) 
Maryja Panna podczas doczesnej wędrówki, pędziła 
życie pełne trosk, udręk, boleści, że spełniło się nadto, 
co wieścił święty starzec Symeon – ostry bowiem miecz 
przeszył Jej serce pod Krzyżem Boskiego Jej Syna, a na-
szego Odkupiciela. Podobnie łatwo im było przyjąć, że 
wielka Matka Boża zeszła z tego świata tak, jak przed-
tem Jej Syn jedyny. Ale to bynajmniej nie stanęło na 
przeszkodzie ich jawnie wyznawanej wierze, że święte 
Jej ciało nie zaznało skażenia grobowego, że nigdy ów 
dostojny przybytek Słowa Bożego nie uległ rozkładowi, 
zamieniając się w zgniliznę i proch. Przeciwnie, oświe-
ceni łaską Bożą, przejęci czcią ku Tej, która jest Bożą 

Rodzicielką i zarazem naszą najczulszą Matką – coraz 
to jaśniej widzieli zgodność oraz wewnętrzny związek 
między tymi przywilejami, jakich udzieliła Opatrzność 
Boża Tej ukochanej Towarzyszce naszego Odkupiciela. 
Dosięgły one tak bardzo wzniosłego szczytu, jakiego 
poza Nią nikt przez Boga stworzony, wyjąwszy ludzką 
naturę Chrystusa, nigdy nie osiągnął.

* * *
W księgach liturgicznych, które wykazują to 

święto jako „Zaśnięcie”, lub „Wniebowzięcie 
Świętej Maryi”, zachodzą terminy zgod-

nie stwierdzające, że gdy Bogarodzica 
Dziewica przeszła z ziemskiego wy-

gnania do nieba, święte Jej Ciało 
z woli Opatrzności Bożej doznało 
tego, co odpowiadało godności 
Matki Słowa Wcielonego i pozo-
stałym przywilejom Jej udzie-
lonym.

* * *
My, którzyśmy publicznym 

aktem poświęcili cały rodzaj 
ludzki Jej Niepokalanemu Ser-
cu i tyle razy doznaliśmy Jej 

przemożnej opieki, ufamy bez-
względnie, że to uroczyste ogło-

szenie i określenie dogmatu Wnie-
bowzięcia niemało przyczyni się ku 

pożytkowi ludzkiej społeczności.

* * *
Dlatego zaniósłszy do Boga wielokrotne kor-

ne błaganie i wezwawszy światła Ducha Prawdy, ku 
chwale Boga Wszechmogącego, który szczególną Swą 
łaskawością obdarzył Maryję Dziewicę, na cześć Syna 
Jego, nieśmiertelnego Króla wieków oraz Zwycięzcy 
grzechu i śmierci, dla powiększenia chwały dostojnej 
Matki tegoż Syna, dla radości i wesela całego Kościoła, 
powagą, Pana Naszego Jezusa Chrystusa, świętych 
Apostołów Piotra i Pawła oraz Naszą ogłaszamy, wyja-
śniamy i określamy, jako dogmat przez Boga objawiony, 

ŻE NIEPOKALANA BOGARODZICA ZAWSZE DZIEWICA 
MARYJA, PO ZAKOŃCZENIU BIEGU ŻYCIA ZIEMSKIEGO, 
ZOSTAŁA Z CIAŁEM I DUSZĄ WZIĘTA DO NIEBIESKIEJ 
CHWAŁY.
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liturgia aktem zgromadzenia

Podczas liturgii gromadzimy się razem. Choć w mediach 
możemy usłyszeć i zobaczyć transmisje Mszy świętej, 
to jednak intuicyjnie wyczuwamy, że „wysłuchać” mszy 
w domu to nie to samo, co przyjść do kościoła. Co sprawia, 
że ludzie zebrani w jednym miejscu stanowią zgromadze-
nie liturgiczne? Nie jesteśmy 
gronem przyjaciół. 

Przecież – zwłaszcza w du-
żych parafiach – uczestnicy 
liturgii nawet nie znają się 
między sobą. Nie stanowimy 
publiczności. Nie przyszliśmy 
po to, by być biernymi i mil-
czącymi widzami świętego 
spektaklu (KL, n. 48). Zgro-
madzenie liturgiczne różni 
się od innych zebrań aktem 
wiary. Tu spełnia się obietni-
ca Chrystusa: „Gdzie są dwaj 
albo trzej zebrani w  imię 
moje, tam jestem pośród 
nich” (Mt 18, 20).

Gromadzimy się razem, aby przeżywać obecność Chry-
stusa; aby wsłuchać się w Jego słowo, „bo gdy w Ko-
ściele czyta się Pismo Święte, On sam przemawia” (KL, 
n. 7); aby przyjąć Go w sakramentalnych znakach chleba 
i wina. Nasza wiara idzie jednak jeszcze dalej. Oczyma 
wiary nie tylko dostrzegamy Chrystusa objawiającego 
się w „czymś” na zewnątrz nas – w słowie i w znakach, 
ale Kościół to Ciało Chrystusa, a zgromadzenie uobec-
nienia Kościół. 

Praca nad tym, byśmy zwiększyli swoją wrażliwość na przeżywanie tajemnicy Mszy świętej, powinna trwać 
nieustannie. Wszak to podczas Eucharystii w przedziwny sposób przychodzi do nas sam Jezus Chrystus w chlebie 
i winie. To podczas każdej Eucharystii na dziękczynienu Panu Bogu jednoczy się cały Kościół. Dlatego kontunu-
ujemy cykl artykułów, które pomogą nam pogłębić znajomość znaczenia podstawowych pojęć, gestów i znaków 
liturgicznych.

Chrystus jest z nami, bo wydał za nas samego siebie. 
W rozmowie z Nikodemem czytamy: „Bóg tak umiłował 
świat, że Syna swego Jednorodzonego dał...” (J 3, 16) 
i Jezus pragnie tego samego: być wydanym, być da-
rem. W Ogrójcu modli się: „Nie jak Ja chcę, ale jak Ty" 

(Mt 26,  39). Jesteśmy w peł-
ni zgromadzeniem Chrystu-
sowym, gdy wchodzimy 
w  Jego postawę, gdy jak 
On chcemy siebie ofiaro-
wać. Od Chrystusa czerpie-
my siłę do wydania siebie, 
czyli złączenia z wolą Ojca. 
Pragnąć tego samego, czego 
Bóg Ojciec dla nas pragnie – 
oto nasza ofiara, nasze peł-
ne uczestnictwo w liturgii.

Prawdę, iż liturgia jest 
dziełem zgromadzenia, 
wyrażamy przez wspólny 
udział w śpiewach, recy-
tacjach i odpowiedziach, 

w wykonywaniu wspólnych czynności i gestów, w przyj-
mowaniu właściwych postaw ciała. Prawda o zgroma-
dzeniu liturgicznym wyraża się także w podziale funkcji 
liturgicznych (KL, n. 30). Pamiętajmy jednak, że pełnienie 
funkcji liturgicznych jest zewnętrznym znakiem kapłań-
stwa powszechnego, którego istotą jest składanie Ofiary. 
Jesteśmy zgromadzeniem liturgicznym, gdy włączamy 
się w Ofiarę Chrystusa.

Źródło: www.archidiecezjalodz.pl

W sam dzień Pięćdziesiątnicy, kiedy Kościół ukazał się światu, „ci [...], którzy przyjęli 
naukę” Piotra, „zostali ochrzczeni”. „Trwali oni w nauce Apostołów i we wspólnocie, w ła-
maniu chleba i w modlitwach [...]. Wielbili Boga, a cały lud odnosił się do nich życzliwie” 
(Dz 2, 41–47). Od tego czasu Kościół nigdy nie przestawał zbierać się na sprawowanie 
paschalnego misterium: czytając to, „co we wszystkich Pismach odnosiło się do Niego” 
(Łk 24, 27), sprawując Eucharystię, w której „uobecnia się zwycięstwo i triumf Jego śmier-
ci”, i równocześnie składając „dzięki Bogu za Jego dar niewypowiedziany” (2 Kor 9, 15) 
w Chrystusie Jezusie, „ku chwale Jego majestatu” (Ef 1, 12), przez moc Ducha Świętego 
(KL, n. 6).
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warszawskie dzieci, pójdziemy w bój

1 sierpnia 1944 r., godz. 17.00. Rozpoczęło się powstanie warszawskie – heroiczny zryw oddziałów Akcji Krajo-
wej, do którego dołączyły inne formacje oraz ludność stolicy. Pierwsze godziny, a nawet dni były zachłyśnięciem 
się zajmowanymi pozycjami, realizacją kolejnych etapów planów walki o wyzwolenie Warszawy spod władzy 
okupanta. Potem przyszły cieżkie, coraz cięższe chwile. Znamy je z opowieści młodych powstańców, z fotografii, 
z filmów dokumentalnych, z literatury. Pokolenie 44, które złożyło daninę krwi z miłości do Ojczyzny.

21 lipca 1944 r. w obliczu zbliżania się do Warszawy 
armii radzieckiej dowódca AK generał Tadeusz Komo-
rowski (Bór) podjął decyzję o powstaniu zaakceptowaną 
w kilka dni później przez delegata Rządu RP na Kraj Jana 
Stanisława Jankowskiego (Sobola).

Rozpoczęcie powstania
Datę rozpoczęcia walk ustalono na 1 sierpnia 1944 r. na 

godzinę 17.00. W pierwszych walkach powstania wzięło 
udział ok. 23 tys. żołnierzy. Armia Krajowa dysponowała 
w Warszawie ok. 50 tys. ludzi, z czego jedynie ok. 10% było 
uzbrojonych, niemal wyłącznie w broń krótką. Do żoł-
nierzy AK dołączyły jednostki Narodowych Sił Zbrojnych 
(800 żołnierzy) i Armii Ludowej (500 żołnierzy), czynny 
udział w powstaniu wzięła ludność cywilna miasta.

Niemcy dysponowali w Warszawie garnizonem liczą-
cym ok. 20 tys. żołnierzy i policjantów, który mógł być 
wspierany przez jednostki udające się na front niemiec-
ko-radziecki. Od 4 sierpnia do niemieckiego garnizonu 
napływały posiłki, z których sformowano korpus liczący 
ok. 25 tys. żołnierzy, dowodzony przez generała Ericha von 
dem Bacha. W sumie w tłumieniu powstania warszaw-
skiego wzięło udział ok. 50 tys. żołnierzy niemieckich.

Dowódcą powstania mianowano pułkownika (od 
14 września generała brygady) Antoniego Chruściela 
(Montera). Do 3 sierpnia w rękach polskich znalazła się 
większa część Śródmieścia z Powiślem, Stare Miasto, 
Żoliborz, Mokotów i trzy enklawy na Ochocie. Nie zdo-

łano jednak opanować Cytadeli, Dworca Gdańskiego 
i lotniska na Okęciu.

Walki na Pradze i na Woli
Już 2 sierpnia załamało się powstanie na Pradze, sil-

nie obsadzonej przez przyfrontowe jednostki niemiec-
kie. Niemcy zachowali kontrolę nad wszystkimi liniami 
kolejowymi i mostami na Wiśle. 5 sierpnia inicjatywa 
przeszła w ręce niemieckie. Rozpoczęte w tym dniu ude-
rzenie na Wolę i Ochotę miało na celu przebicie arterii 
komunikacyjnych na linii wschód-zachód i połączenie 
się z walczącymi w okrążeniu w rejonie ratusza i Ogrodu 
Saskiego oddziałami generała Reinera Stahela.

Zgodnie ze specjalnym rozkazem Adolfa Hitlera, Niem-
cy w kontrolowanych przez siebie dzielnicach stosowali 
bezwzględny terror. Po przeniesieniu Komendy Głównej 
AK na Stare Miasto oddziały walczące na Woli wycofały 
się kanałami do Śródmieścia. 6 sierpnia Niemcy odcię-
li Stare Miasto od Śródmieścia, docierając do Ogrodu 
Saskiego. 11 sierpnia wycofały się ostatnie oddziały 
powstańcze walczące na Ochocie.

Walki na Starym Mieście
12 sierpnia Niemcy rozpoczęli natarcie na Stare Miasto 

bronione przez 9 tys. żołnierzy. W walkach o Starów-
kę hitlerowcy użyli najcięższego sprzętu wojennego: 

Godzina „W” – 1 VIII 1944 r. Patrol por. Stanisława Jankowskiego 
„Agatona” z batalionu „Pięść” na pl. Kazimierza Wielkiego 
w drodze do Śródmieścia

Zgrupowanie pułku „Baszta”
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wielkokalibrowej artylerii i lotnictwa. Generalny szturm 
Niemców na Stare Miasto rozpoczął się 19 sierpnia, jego 
celem było otwarcie komunikacji przez most Kierbedzia.

Pomimo kilkakrotnie podejmowanych prób nie uda-
ło się powstańcom rozbić pierścienia niemieckiego 
otaczającego Stare Miasto. Niepowodzenie tych akcji 
wymusiło decyzję o ewakuacji kanałami, 2 września 
ostatnie oddziały opuściły Stare Miasto. Powstańcy 
walczący w Śródmieściu po zaciętych walkach zdobyli 
ważne niemieckie punkty oporu, m.in.: Pałac Staszica 
(11 sierpnia), gmach Polskiej Akcyjnej Spółki Telefo-
nicznej (20 sierpnia), Komendę Policji na Krakowskim 
Przedmieściu (23 sierpnia).

5 września Niemcy rozpoczęli powstrzymany przez 
powstańców atak wzdłuż Alei Jerozolimskich, pomiędzy 
Nowym Światem a Marszałkowską. 6 września padło 
Powiśle. Brak perspektyw na pomyślny rozwój dalszych 
wydarzeń i poniesione w toku dotychczasowych walk 
straty skłoniły Komendę Główną AK do podjęcia w dniach 
9–10 września rozmów kapitulacyjnych z Niemcami.

Postawa Armii Czerwonej
10 września 1944 r. ruszyła radziecka ofensywa w kie-

runku Warszawy. W nowej sytuacji Polacy zerwali pro-
wadzone wcześniej rozmowy w sprawie kapitulacji. 
Ofensywa Armii Czerwonej zatrzymała się jednak po 
drugiej stronie Wisły, a rząd radziecki odmówił zgody 
na lądowanie na lotniskach pozostających pod kontrolą 
Armii Czerwonej samolotów alianckich mających dostar-
czać zaopatrzenie walczącym powstańcom.

11 września Niemcy przerwali połączenie Czerniakowa 
ze Śródmieściem. W dniach 16–21 września przeprowa-
dzono w rejonie Czerniakowa, Powiśla i Żoliborza desant 
żołnierzy 2. i 3. dywizji piechoty Pierwszej Armii Wojska 
Polskiego z zajętej 14 września przez wojska radzieckie 
Pragi. W sumie przez Wisłę przeprawiono 5 batalionów, 
które utworzyły przyczółki na Czerniakowie i Żoliborzu, 
nie zdołały ich jednak utrzymać.

Ze względu na brak odpowiedniego wsparcia artyleryj-
skiego operacja (w której poległo blisko 3 tys. żołnierzy) 

zakończyła się niepowodzeniem. 23 września skapitulo-
wał Czerniaków, jedyny zajęty przez AK rejon przylegający 
do Wisły. Po zaciętych walkach w dniach 24–26 września 
padł Mokotów, 30 września Żoliborz.

Upadek powstania
Tego samego dnia w Ożarowie rozpoczęły się roko-

wania kapitulacyjne. 2 października w kwaterze gene-
rała Ericha von dem Bacha podpisano akt kapitulacji. 
W dniach 3–5 października oddziały powstańcze złożyły 
broń i poddały się Niemcom.

Straty powstańcze ocenia się na 18 tys. zabitych 
i zaginionych, 25 tys. rannych. Do niewoli dostało się 
ok. 15 tys. żołnierzy i oficerów, w tym mianowany na-
czelnym wodzem gen. Tadeusz Komorowski (Bór). Stra-
ty ludności cywilnej wyniosły ponad 180 tys. zabitych 
(głównie pomordowanych). Niemcy stracili w walkach 
10 tys. zabitych, 6 tys. zaginionych, 9 tys. rannych oraz 
ok. 300 pojazdów opancerzonych.

Ok. 25% budynków na terenach objętych walkami 
uległo zniszczeniu, a dalsze Niemcy systematycznie bu-
rzyli po upadku powstania warszawskiego. Po kapitulacji 
powstania żołnierzy umieszczono w obozach jenieckich, 
ludność cywilną w obozie przejściowym w Pruszkowie, 
skąd rozsyłano ją po terenie Generalnego Gubernator-
stwa lub kierowano do obozów pracy w Niemczech.

Zdobyczna Pantera należąca do plutonu pancernego „Wacek” pod 
dowództwem Wacława Micuty, w rejonie ul. Okopowej

Powstańcza placówka w okolicach elektrowni na Powiślu

Powstańcy warszawscy maszerujący do niewoli. 
Ulica Nowowiejska (5 X)
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biskup Józef ignacy 
Rybiński h. Radwan

Z dZieJów PaRaFii

Urodził się w Torczynie, pow. radomyskim przed 
30 IV 1745 r., w tym bowiem dniu został ochrzczony 
i otrzymał trzy imiona Józef Ignacy Tadeusz. Był pierwo-
rodnym synem Tadeusza Łukasza Rybińskiego i Rozalii 
z d. Kościuszko. Miał dwóch braci: Jana Nepomucena 
– kapitana w wojsku francuskim, a zarazem szambe-
lana dworu pruskiego oraz Antoniego – szambelana 
królewskiego, a od 1790 r. kasztelana owruckiego. Po-
czątkowe nauki pobierał w domu rodzinnym, a potem 
na koszt stryja Jacka Józefa Rybińskiego, opata klasztoru 
cysterskiego w Oliwie, kształcił się blisko 8 lat w Kole-
gium pijarów w Warszawie. Naukę zakończył w 1762 r., 
poznając w tym czasie podstawy filozofii i początki 
teologii. Tego roku wyjechał do Rzymu i 26 września 
zapisał się na studia w Collegium Nazarenum – szkole 
o charakterze częściowo średnim, częściowo wyższym, 
prowadzonym przez pijarów, którą ukończył w 1764 r. 
W tym okresie zapewne podjął decyzję o wstąpieniu do 
stanu duchownego.

Po ukończeniu nauki, przy czynnej pomocy rodziny, 
a przede wszystkim opata Jacka, otrzymał w 1765 r. 
kanonię katedralną krakowską wraz z prebendą Bier-
żanów, którą objął dopiero 13 V 1767 r. przez pełno-
mocnika – scholastyka Franciszka Schwartzeenberga 
Czernego, ponieważ sam przebywał w tym czasie za 
granicą (Florencja, Londyn, Paryż). Do kraju powrócił 
dopiero w 1768 r. lub 1769 r. i zaraz rozpoczął usilne 
zabiegi o powiększenie swoich dochodów tak niezbęd-

nych do prowadzenia aktywnej działalności 
publicznej. Po nieudanej próbie koadiuto-
rii opactwa benedyktyńskiego w Płocku, 
o którą prosił króla Stanisława Augusta dla 
niego opat Jacek Rybiński w maju 1769 r., 
otrzymał 14 II 1771 r. królewską nomi-
nację na opata – komendarza cystersów 
w Wągrowcu. W początkach 1773 r., wraz 
z innymi dostojnikami, m.in. nuncjuszem 
papieskim J. Garampim, biskupami kujaw-
skimi Antonim Ostrowskim i poznańskim 
Stanisławem Młodziejowskim, brał na 
Pradze udział w powitaniu wracającego 
z  wygnania bp.  krakowskiego Kajetana 
Ignacego Sołtyka. 

Młody kanonik szybko zdobył zaufanie 
króla, który 3 I 1774 r. wysłał do papieża 
Klemensa XIV list z powiadomieniem, że 
mianował Rybińskiego koadiutorem bp. ku-
jawskiego Antoniego K. Ostrowskiego, pro-
sząc jednocześnie o jego zatwierdzenie. 
Postępowanie kanoniczne trwało jedynie 
trzy miesiące i  już 31 III 1774 r. papież 
mianował Rybińskiego biskupem tytular-
nym Ewarii (Eurei) w Fenicji i koadiuto-
rem z prawem następstwa przy biskupie 
Ostrowskim. Mając 29 lat, i tylko 5 miesięcy 

w kapłaństwie, otrzymał upragnione biskupstwo, ale 
tylko jako koadiutor, bowiem nie był zbyt dobrze przy-
gotowany do stanu duchownego, a wiedzę potrzebną 
do spełniania czynności kapłańskich, jak i biskupich, 
zawdzięczał jedynie pewnemu pijarowi z Kolegium 
warszawskiego, którego wyznaczył mu rektor Stanisław 
Górski. Święcenia kapłańskie, te niższe i wyższe, otrzymał 
w Warszawie od biskupa poznańskiego i zarazem kanc-
lerza koronnego Stanisława Kostki Młodziejowskiego, 
pierwsze 26 IX, a ostatnie 17 X 1773 r. Po zatwierdzeniu 
przez papieża na koadiutorię, w maju 1774 r., w kole-
giacie wolborskiej otrzymał sakrę biskupią, od biskupa 
Antoniego K. Ostrowskiego.

Prawdopodobnie jako koadiutor nie był ani razu we 
Włocławku, ale współpracował z biskupem ordynariu-
szem, który zlecał mu wykonanie niektórych czynno-
ści. Przebywał przeważnie w Warszawie. Gdy w 1777 r. 
bp Ostrowski przeniesiony został na arcybiskupstwo 
gnieźnieńskie, Rybiński, który miał zapewnioną sukcesję 
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po Ostrowskim, na specjalnej kapitule we Włocławku 
1 maja tr. został uroczyście wprowadzony na biskupstwo 
przez pełnomocnika bp. Jana Dembowskiego. Formal-
nego objęcia rządów w diecezji dokonał per procura 
15 IX 1777 r. Na uroczysty ingres do katedry włocławskiej 
trzeba było czekać trzy lata. Dopiero 10 V 1780 r. 
opuścił Warszawę i po czterech dniach – 13 maja 
wieczorem – przybył do pałacu we Włocławku. 
Witano go bardzo hucznie. 14 maja odbył się 
uroczysty ingres i po siedmiu dniach pobytu we 
Włocławku, 20 maja, bp Rybiński opuścił miasto 
i udał się do swoich dóbr biskupich. Wy-
pełniwszy wszystkie przewidziane 
prawem kościelnym czynności, stał 
się Rybiński ordynariuszem diecezji 
kujawsko-pomorskiej, którą kiero-
wał aż do śmierci.

Objęcie diecezji było także 
równoznaczne z wyniesieniem 
Rybińskiego do godności sena-
torskiej, co otworzyło mu nowe 
pole do działania. Pierwszą 
misję jako senator otrzymał już 
w 1778 r., kiedy to powierzono mu 
przewodnictwo deputacji do rewizji 
skarbu litewskiego. Z zadania tego 
wywiązał się nadzwyczaj sprawnie, 
wytykając Antoniemu Tyzenhauzowi wiele niepra-
widłowości w dokumentach skarbowych. W 1780 r. król 
przeforsował wprowadzenie Rybińskiego jako członka do 
Rady Nieustającej, w której pracował tylko do końca lipca 
1781 r. W tym czasie przekazał obowiązki administratora 
diecezji kan. Wojciechowi Leszczyc Skarszewskiemu, 
a sam wyjechał na kurację w zachodniej Europie. Prze-
bywał we Francji, Włoszech, a najdłużej w Strasburgu. 
Do kraju powrócił pod koniec 1784 r. W Wolborzu, do 
którego przybył przed 21 X 1784 r., odwołał Skarszew-
skiego z administratora diecezji.

Zwiększoną aktywność polityczną wykazał Rybiński 
w czasie obrad Sejmu Czteroletniego (1788–1792). Był 
jednak niezwykle ostrożny i mimo nacisków pruskiego 
posła Hieronima Lucchesiniego zwlekał z przybyciem 
do Warszawy, wyczekując na ustabilizowanie się oblicza 

Sejmu, na którym pojawił się dopiero 26 listopada. 
Dwa dni potem złożył akces do konfederacji. 
Po raz pierwszy zabrał głos 4 XII 1788 r., opo-
wiadając się zdecydowanie przeciwko Rosji i za 

naprawą Rzeczypospolitej przy udziale innych 
państw, przy czym wyraźnie wskazał na Prusy. 

14 I 1789 r. wygłosił na forum sejmu 
mowę, w której przedstawił swój 
pogląd na rolę Rady Nieustającej, 
twierdząc, że jest ona narzędziem 

rosyjskiej ingerencji w sprawy Polski 
oraz agitował za jej zniesieniem. 

W kwestii ewakuacji wojsk ro-
syjskich przemawiał na Sejmie 

16 lutego, artykułując dążenia 
części posłów i opinii publicz-
nej przeciwstawiających się 

dominacji rosyjskiej. Domagał 
się w konkluzji wycofania tych 

wojsk i likwidacji ich magazynów.
Na Sejmie Wielkim wypowie-

dział się bp Rybiński także w kwestii 
uchwał dotyczących podatków od duchowieństwa. 

Przestrzegał przed podjęciem nieprzemyślanej ustawy 
o pozbawieniu duchowieństwa określonych dochodów, 
a jednocześnie podsuwał śmiałą myśl wprowadzenia 
podatku generalnego, który w sprawiedliwych propor-
cjach rozkładałby ciężary na wszystkie stany w Rzeczy-
pospolitej.

W wydanym „Rozporządzeniu...” uregulowane zosta-
ły wszystkie kwestie miejskie wraz z powinnościami 
mieszczan, jurysdykcją, przepisami porządkowymi, za-
bezpieczeniem przed pożarami itp. Pracę Komisji Do-
brego Porządku zatwierdził 29 VII 1788 r., a 9 I 1789 r. 
zaakceptowała ją kapituła.

W ostatnich latach życia bp Rybiński odsunął się od 
aktywnego życia politycznego. Zamieszkał w małym 
dworku w Niesulkowie k. Wolborza i stamtąd kierował 
diecezją od 1795 r., poświęcając wiele uwagi sprawom 
gospodarczym i finansowym. Opuszczał swoją siedzi-
bę bardzo rzadko i to na krótko. W 1797 r. w Berlinie 
składał hołd nowemu królowi pruskiemu Fryderykowi 
Wilhelmowi III, a w czerwcu, na balu u księcia Józefa 
Poniatowskiego otrzymał nadany mu przez króla pru-
skiego Order Orła Czerwonego.

Józef Ignacy Rybiński zmarł 4 I 1806 r. i pochowany 
został w kolegiacie wolborskiej.

oprac. na podstawie Włocławski Słownik Biograficzny, 
t. 4, s. 135–138.Pałac biskupów kujawskich w Wolborzu

Herb Radwan
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nowi duszpasterze w parafii katedralnej

Z dniem 14 czerwca br. decyzją biskupa włocławskiego Wiesława Meringa nowym proboszczem parafii Wnie-
bowzięcia NMP we Włocławku mianowany został ks. Michał Krygier. Uroczystego wprowadzenia w urząd nowego 
proboszcza dokonał bp Wiesław Mering w niedzielę 21 czerwca br. o godz. 12.30, podczas Mszy św. sprawowanej 
w bazylice katedralnej. Z dniem 1 lipca br. pracę w parafii katedralnej rozpoczęli też dwaj nowi wikariusze.

Ks. Sebastian Adamczyk urodził 
się 30 maja 1980 r. w Koninie. Świę-
cenia prezbiteratu przyjął 29 maja 
2005 r. z rąk ks. biskupa Wiesława 
Meringa. 

Jako neoprezbiter został skierowa-
ny do pracy duszpasterskiej w Sank-
tuarium Matki Bożej Księżnej Sie-
radzkiej w Charłupi Małej. 

W latach 2007–2011 studiował na Papieskim Instytu-
cie Biblijnym w Rzymie (Biblicum), a w latach 2011–2015 
na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim. 

Od 30 czerwca 2015 r. rozpoczął pracę duszpasterską 
w parafii katedralnej.

* * *

Ks. Paweł Skowron urodził się 
28 maja 1990 r. w Radziejowie. Po-
chodzi z jednej ze starszych na Ku-
jawach parafii św. Jakuba Apostoła 
w Piotrkowie Kujawskim. 

Po ukończeniu Liceum Ogólno-
kształcącego w 2009 r. wstąpił do 
Wyższego Seminarium Duchownego 
we Włocławku. 

Święcenie kapłańskie przyjął 14 czerwca 2015 r. Od 
30 czerwca 2015 r. pełni funkcję wikariusza w parafii 
katedralnej.

Ks. Michał Krygier uro-
dził się 16 marca 1981 r. Po 
ukończeniu nauki w Tech-
nikum Szerokoprofilowego 
w  Kościelcu i zdaniu ma-
tury wstąpił do Wyższego 
Seminarium Duchownego 
we Włocławku. Święcenia 
kapłańskie przyjął z rąk 
ks. bp. Wiesława Meringa 
1 czerwca 2008 r. 

Jako wikariusz pracował 
w parafii Opieki Matki Bożej 

w Osięcinach. W 2010 r. bp Wiesław Mering skierował 
ks. Krygiera na studia doktoranckie z zakresu teologii 
pastoralnej na UKSW w Warszawie. 

Od 2012 r. pełnił funkcję kapelana Biskupa Włocław-
skiego. Dał się poznać jako gorliwy duszpasterz, świetnie 
nawiązujący kontakt z wiernymi, zwłaszcza z młodzieżą 
i dziećmi, wykazujący się wieloma inicjatywami duszpa-
sterskimi, a do tego cechujący się sprawnością organi-
zacyjną wielu przedsięwzięć. 

Ks. Michał Krygier został mianowany równocześnie 
dyrektorem Wydziału Duszpasterstwa Ogólnego Kurii 
Diecezjalnej we Włocławku. Nominację na probosz-
cza parafii katedralnej otrzymał 14 czerwca br. podczas 
Mszy św. we włocławskiej katedrze, sprawowanej przez 
ks. bp. Wiesława Meringa w dzień Patrona Miasta Wło-
cławka, bł. biskupa Michała Kozala.

To warto wiedzieć!
W dawnej Polsce do Wniebowzięcia przygotowywano się nie mniej gorliwie 

niż do Wielkanocy. Już kilka dni przed świętem Matki Boskiej Zielnej w gospo-
darstwach rozpoczynano świąteczne porządki. Robiono specjalne snopy zbóż 
z najdorodniejszych kłosów, w których nie mogło zabraknąć również ziół, owoców 
oraz warzyw. Zebrane zioła nie były przypadkowe – z wieloma łączono pogańskie 
jeszcze tradycje dotyczące ich magicznych właściwości. Dzieci plotły małe wiązanki 
z ziół i kwiatów. W drodze powrotnej z kościoła pozostawiano zioła w bruzdach 

zagonów, aby szkodniki nie zagrażały uprawom. Poświęcone przez kapłana plony trzymano w domach, co 
miało zapewniać bezpieczeństwo i harmonię ogniska domowego. Pobłogosławione wianki miały chronić 
przed wieloma chorobami i plagami. Z poświęconych kłosów wykruszano ziarna pod pierwszy zasiew. Jeżeli 
któryś z domowników lub zwierząt zachorował, zaparzano zioła z bukietu i wywaru używano jako lekarstwo. 
Ziołami okadzano izby i obejścia domów dla ochrony przed burzą, pożarami i chorobami.
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kalendaRZ lituRgicZny

18 niedziela zwykła – 2 Viii

Czytanie I (Wj 16, 2–4.12–15)
Przepiórki i manna to zjawiska naturalne, które w kon-

kretnej sytuacji narodu wybranego wyglądają na prze-
jaw Bożej Opatrzności. Bóg przemawia do człowieka 
nie tylko przez wydarzenia nadnaturalne, ale częściej, 
poprzez przedziwny niekiedy i niewytłumaczalny splot 
wydarzeń. Tak jest i w pierwszym czytaniu. Nie manna 
i nie przepiórki były cudowne, lecz niezwykłe było to, 
że właśnie w czasie swojej wędrówki Izraelici natrafili 
i na tereny przelotu przepiórek, i na tereny występo-
wania mannonośnego krzewu. Izraelici, zobaczywszy 
to przedziwne zjawisko przyrody, zawołali po hebraj-
sku: man – hu = „co to jest”; to zawołanie utrwaliło się 
w określeniu krystalicznej cieczy jako „manny”. Żywiczną 
jadalną wydzielinę tamaryszku, która stała się pokarmem 
Izraelitów wędrujących przez pustynię, zbierają do dziś 
arabscy Beduini i spożywają jako nadzwyczaj bogaty 
w witaminy pokarm. W czasie jednego porannego zbioru 
zgromadzić można do półtora kilograma „manny”. Ilość 
ta stanowi zupełnie wystarczającą rację dla dziennego 
zapotrzebowania organizmu na kalorie.

Czytanie II (Ef 4, 17.20–24)
Do ulubionych przez Pawła antytez należy w jego teo-

logii antyteza: człowiek stary – człowiek nowy. Nowym 
człowiekiem jest przede wszystkim sam Chrystus Pan 
(Ef 2, 15), a także każdy chrześcijanin złączony (zwłaszcza 
przez chrzest i Eucharystię) z Chrystusem. Człowiek nowy, 
czyli złączony z Chrystusem, najściślej zjednoczony z Nim, 
nieustannie odnawia się w „sprawiedliwości, świętości 
i prawdzie” (por. też: Kol 3, 10).

Ewangelia (J 6, 24–35)
Cudowne rozmnożenie chleba nad brzegami Jeziora 

Genezaret wywołało wśród obserwatorów i uczestników 
tego wydarzenia stan podniecenia. Mniemali oni, że 
rozpoczął się czas, gdy rabbi z Nazaretu zacznie działać 
według oczekiwań w Nim pokładanych i jako niezwy-
kły król stanie na czele swego ludu i poprowadzi go do 
antyrzymskiego powstania i zrzucenia obcej dominacji. 
Chrystus tymczasem zapowiada ustanowienie nowego 
porządku nie politycznego, lecz duchowego. Oto On sam 
stanie się pokarmem dla ludu wędrującego do niebieskiej 
ojczyzny. Zarówno „manna” na pustyni, jak i cudowne 
rozmnażanie chleba są tylko obrazami tej rzeczywistości, 
w której Jezus w sensie najdosłowniejszym stanie się dla 
ludzi „chlebem z nieba”.

19 niedziela zwykła – 9 Viii

Czytanie I (1 Krl 19, 4–8)
Król państwa północnoizraelskiego Achab, ulegając 

swej małżonce Jezabel zaczął sprzyjać kultowi Baala 
i Asztarte. Była to para bóstw syrofenickich (Jezabel była 
córką fenickiego władcy Etbaala), których cześć rozpo-
wszechniła w IX w. na Bliskim Wschodzie. Były to bóstwa 
wegetacji, płodności i przyrody. W niektórych regionach 
Baal był czczony jako bożek nieba i wojny. Z kultem Asz-
tarte wiązała się prostytucja sakralna, zaś z kultem Baala 
nawet krwawe ofiary z ludzi (por.: Jr 19, 5). Oba kulty 
znajdowały chętnych wyznawców również w Izraelu, 
sprzyjali im również królowie i notable. Przeciw owym 
politeistycznym dewiacjom gwałtownie występowali 
prorocy. Na czoło tej grupy wysuwa się prorok Eliasz 
działający za panowania króla Achaba (873–854) i jego 
syna Jehorama (854–853). Za odstępstwa od monote-
izmu Eliasz zapowiada karę Bożą. Piętnuje też publicznie 
i odważnie apostazję króla, jego małżonki i rodziny. Takie 
postępowanie proroka ściąga na niego gniew panują-
cych, a Jezabel nie ustaje w knowaniach na życie Eliasza. 
Powiadomiony o planach władczyni prorok ucieka na 
Pustynię Judzką. Gorliwość o czystość wiary zjednała Elia-
szowi wielkie uznanie u ludu, który słusznie upatrywał 
w nim prawdziwego wysłannika Pana. Nowy Testament 
często porównuje Jana Chrzciciela do Eliasza. Poprzednik 
Chrystusa, podobnie jak Eliasz, bronił czystości wiary, 
występując odważnie nawet przeciw królowi. 

Czytanie II (Ef 4, 30 – 5, 2)
Teologia Pawła obraca się wokół krzyża Chrystusowego 

jako wyrazu najwyższej do człowieka miłości. Stąd leit-
motivem rozważań Apostoła pozostaje fakt, że „Chrystus 
umiłował nas i wydał siebie samego za nas”, jak czytamy 
w dzisiejszym fragmencie z Listu do Efezjan. Formuła ta 
pojawiająca się w listach Pawła wielokrotnie (por. np.: Ga 
1, 4; 1 Tm 2, 6) jest osią i rdzeniem całej nauki Apostoła. 
Duszą Pawłowej teologii jest Chrystus umierający z mi-
łości za nas. Paweł został urzeczony faktem, że „Chrystus 
umiłował nas” i „wydał samego siebie za nas”. Ów ogrom 
Chrystusowej miłości podsunął Apostołowi myśl, by ująć 
całą naukę o Ojcu i Synu w kategoriach zbawczej miłości.

uroczystość wniebowzięcia
najświętszej maryi Panny – 15 Viii

Czytanie I (Ap 11, 9a; 12, 1.3–6a)
Cechą literatury apokaliptycznej jest obrazowość, 

symbolika i tematyka wiążąca się z końcem świata. Te 
elementy zawiera też Apokalipsa św. Jana. W dzisiejszym 
fragmencie pierwszego czytania widzimy „niewiastę ob-
leczoną w słońce”. Niewiastą tą – zwycięską i triumfującą 



1818
– jest Kościół Chrystusowy. W sensie przenośnym liturgia 
stosuje ów obraz apokaliptyczny również do Dziewicy 
Maryi, która stała się jakby nową Arką Przymierza, gdyż 
w Niej nastąpiło zjednoczenie bóstwa z człowieczeń-
stwem przez Wcielenie Syna Bożego.

Czytanie II (1 Kor 15, 16–26)
Chrystus Pan odniósł zwycięstwo nad grzechem i jego 

skutkiem – śmiercią. W zmartwychwstaniu, czyli zwy-
cięstwie Chrystusa, mamy udział wszyscy. Pierwszym 
człowiekiem, który dostąpił do udziału w triumfie Zbawi-
ciela, jest Najświętsza Dziewica. Ostateczny triumf nad 
szatanem, grzechem i śmiercią dokona się w powszech-
nym zmartwychwstaniu. Będzie to moment całkowitego 
i bezwarunkowego zwycięstwa dobra nad złem.

Ewangelia (Łk 1, 39–56)
Czcigodna tradycja sięgająca początków VI w. dom 

Elżbiety i Zachariasza umieszcza w miejscowości Ain 
Karim, położonej 7 km na zachód od Jerozolimy. Piesza 
wędrówka z Nazaret do Ain Karim nawet dla średnio 
sprawnego piechura nie przeciągała się poza siedem dni. 
Maryja przybywa do swej krewnej Elżbiety, by powiado-
mić ją o wybraniu przez Boga na Matkę Mesjasza. Przy 
powitaniu wyśpiewuje Maryja kantyk Magnificat. Z tekstu 
pieśni widać, że Maryja była do głębi przejęta obietnicami 
Bożymi danymi przez Boga narodowi wybranemu.

20 niedziela zwykła – 16 Viii

Czytanie I (Prz 9, 1–6)
Mądrość w Starym Testamencie nie jest tylko przymio-

tem umysłu. W księgach sapiencjalnych mamy często 
do czynienia z personifikacją Mądrości. Dopiero jednak 
w świetle Nowego Testamentu widzimy, że owa uoso-
biona Mądrość to Logos, Syn Boży. Mądrość uosobio-
na została w postaci zamożnej księżniczki wydającej 
przyjęcie. Uczta wprowadza nas w kontekst mesjański, 
zwłaszcza obfitość wina jest tu symbolem dóbr mesjań-
skich. Siedem kolumn symbolizuje nie tylko doskonałość 
owej uczty, ale i doskonałość samego miejsca, w którym 
się ona odbywa. Z perspektywy Nowego Testamentu 
widzimy w owym „domu o siedmiu kolumnach” niebo, 
miejsce przebywania Mądrości – Syna Bożego. „Sió-
demka” z dzisiejszego czytania zwraca ponadto uwagę 
na symbolikę cyfr w Biblii i w Ewangelii. Na Wschodzie 
liczba była uważana za element harmonii i symetrii, 
stanowiła element artystyczny, formalny, nie była zaś 
środkiem obiektywnego sprecyzowania wartości bądź 
chronologii. Operowanie cyframi należało do tzw. stylu 
mędrców i było charakterystyczne dla literatury mądro-
ściowo-dydaktycznej (przysłowia, przypowieści, poucze-
nia) – gatunku występującego we wszystkich kulturach 
Wschodu, od Babilonii do Egiptu.

Czytanie II (Ef 5, 15–20)
W stwierdzeniu, że „dni są złe”, kryją się pokłady 

bardzo głębokich znaczeń. Użyte w tym miejscu przez 
Pawła określenie poneros jest w Nowym Testamen-
cie terminem oznaczającym zasadę wszelkiego zła. 
O wybawienie od owego poneros prosimy w ostatnim 
wołaniu Modlitwy Pańskiej. Poneros brane rzeczowni-
kowo oznacza szatana. Gdy więc Paweł mówi, że „dni 
są złe”, chce wyrazić, że następuje aktywizacja mocy 
diabelskich. 

W łączności z innymi wypowiedziami św. Pawła 
(a zwłaszcza „zły wiek” z Ga 1, 4 i „zły dzień” z Ef 6, 16) 
widać, że chodzi tu Apostołowi o rozstrzygającą walkę 
eschatologiczną poprzedzającą Paruzję. Ta walka nie jest 
czymś, na co czekamy. Ona już trwa. 

Dla Pawła eon poprzedzający Paruzję, to już ten eon 
obecny, czas Kościoła. Czas obecny jest godziną swobod-
nego działania szatana. „To jest wasza godzina i pano-
wanie ciemności” (Łk 22, 53).

Ewangelia (J 6, 51–58)
Synagoga, w której została wygłoszona mowa eucha-

rystyczna (wzmiankują ją też Mk 1, 23 i Łk 4, 33 i 7, 5), 
została odkryta w czasie ekspedycji archeologicznej 
prowadzonej w latach 1905–1926. Ruiny zajmują obszar 
24 na 18 m. Bliższe badania wykazały, że w rumowisku, 
owym znajdują się tylko fragmenty budowli współcze-
snej Chrystusowi, sama zaś synagoga, tak jak ją odkryto, 
zwłaszcza zachowana kolumnada pochodzi z II w. Wśród 
fragmentów architektonicznych odnaleziono kamienie 
z wyrytymi figurami geometrycznymi (poza Dura Europos 
nie znaleziono żydowskiego malarstwa figuratywnego), 
roślinami, kwiatami, owocami, emblematami hebrajski-
mi (np. gwiazda Dawida).

21 niedziela zwykła – 23 Viii

Czytanie I (Joz 24, 1–2.15–18)

Jozue, następca Mojżesza, głowa domu Józefowego, 
zaprosił pokolenie izraelskie do Sychem. Na uroczystym 
zebraniu przypomina im wydarzenia od czasów Abra-
hama aż po czasy obecne, a następnie domaga się od 
nich, aby zdecydowały się ostatecznie, komu chcą służyć: 
Bogu czy bożkom. Naród jest wolny i może wybierać. 
Jozue zapytuje z pewną dozą ironii, czy może bardziej 
od służby Bogu odpowiada Izraelitom służba cudzym 
bogom. On sam i jego dom opowiadają się po stronie 
Pana, stąd wzywa Izraelitów do zupełnego oddania się 
Jedynemu Bogu. Odpowiedź ludu jest powtórzeniem 
mowy Jozuego i umotywowaniem wyboru. 

W ten sposób przymierze synajskie, którym związany 
był tylko dom Józefa, przeszło w przymierze sychemickie, 
którym wiążą się też pozostałe pokolenia Izraela.
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Czytanie II (Ef 5, 21–32)

Paweł podkreśla, że kryterium relacji męża do żony jest 
stosunek Chrystusa do Kościoła. Mąż posiada w rodzi-
nie podobny autorytet jak Chrystus w Kościele. Ma on 
umiłować swoją żonę, podobnie jak Chrystus umiłował 
Kościoł, a więc miłością nadprzyrodzoną, zdolną do po-
święceń i ofiar. Żona ma być podporządkowana mężowi 
„jak Panu”, to podporządkowanie jest odtąd zmienione 
ze względu na jej podporządkowanie Chrystusowi. Nie 
mąż jest panem żony, ale Chrystus. Skoro Chrystus jest 
głową Kościoła jako Zbawca, tzn. dzięki swojej ofiarnej 
miłości względem Oblubienicy, może żądać od Kościoła 
wzajemności – poddania Jemu. Jeśli więc żony mają 
być poddane mężom, to na tej samej zasadzie: miłości 
mężów dla nich. 

Ewangelia (J 6, 54.60–69)
Eucharystyczna mowa Chrystusa budzi opór nawet 

wielu uczniów: „Trudna jest ta mowa” (w. 60). Objawienie 
Jezusa wydaje się trudne, rzeczywistość nadprzyrodzona 
niemożliwa do przyjęcia. Jezus wie o tym i pragnie prze-
zwyciężyć to „zgorszenie”, wskazując na wstąpienie Syna 
Człowieczego do nieba, skąd zstąpił jako chleb życia. Aby 
w pełni zrozumieć trudne słowa Jezusa, potrzebny jest 
Duch Jezusa. To uwielbienie Jezusa przyniesie wierzącym 
dar Ducha, ktory pozwoli nim żyć naprawdę we wspól-
nocie z Synem i Ojcem. Eucharystia jest sakramentem 
chwały i zgorszenia, ciałem Zmartwychwstałego i Ukrzy-
żowanego. Zapewne dla Dwunastu słowa Mistrza też 
były trudne do zrozumienia, ale nie przeszkodziło to im 
stwierdzić i uznać życiodajnej ich mocy. W odpowiedzi 
Szymona dochodzi do głosu przekonanie, że Jezus jest 
jedyną ucieczką, jedynym punktem oparcia. Apostoło-
wie, w przeciwieństwie do innych, uwierzyli, że Jezus to 
„Święty Boga” i wybrali Go raz jeszcze. 

22 niedziela zwykła – 30 Viii

Czytanie I (Pwt 4, 1–2.6–8)
Wśród mów Mojżesza zachowanych w Księdze Powtó-

rzonego Prawa znajduje się mowa o wielkości Bożych 
przykazań. Mojżesz wskazuje na wielkość Dekalogu, 
który nie posiada żadnych paraleli w innych religiach 
orientalnych. Jego głęboka moralność, a zwłaszcza 
równość wszystkich wobec prawa Bożego, każe nam 
w Dekalogu widzieć nie tylko dzieło ludzkie, lecz przede 
wszystkim dzieło Opatrzności. Naród wybrany, w XIII w. 
i na ówczesnym poziomie swego rozwoju, nie byłby 
zdolny sam z siebie do tak wzniosłego skodyfikowania 
spraw osobistych, społecznych i religijnych. Słusznie 
zatem upatrujemy w Dekalogu dar samego Boga, nie 
negując dociekań i udziału człowieka. I choć niejedno-
krotnie ogłaszano upadek Dekalogu, on trwa poprzez 
wieki jako jedyne i ostateczne odniesienie wszelkiej 

ludzkiej działalności, wszelkich poczynań i dokonań 
człowieka.

Czytanie II (Jk 1, 17–18.21b–22.27)
Mojżesz wzywał naród do przestrzegania Dekalogu. 

Apostoł Jakub, po trzynastu przeszło wiekach, przypo-
mina, że samo „Słowo Boże ma moc zbawić nas”. Jest to 
aluzja do judaizmu czasów Chrystusa, która charaktery-
zowała się mnóstwem przepisów uczonych i starszych, 
a które zalecano przestrzegać na równi z przykazaniami 
Bożymi, a nawet przed nimi. Oto fragmenty nauk rabini-
stycznych na ten temat: „Gorszą rzeczą jest postępować 
wbrew słowom starszych niźli wbrew słowom Dekalo-
gu”. Tradycje i zwyczaje ludzkie podniesiono do rangi 
niezmiennego prawa. Jakub protestuje przeciw sfor-
malizowaniu religii, przypominając, że niezmienne jest 
tylko słowo Boże. Wszystko co w religii z ustanowienia 
ludzkiego jest drugorzędne, zawsze może ulec zmianie.

Ewangelia (Mk 7, 1–8.14–15.21–23)
Spór Chrystusa z faryzeuszami dotyczył koncepcji 

religijności. Jezus głosił religię ducha, człowieka wol-
nego wolnością dziecka Bożego, faryzeusze uprawiali 
kult litery. Faryzeusze (za czasów Chrystusa około 6 tys. 
przedstawicieli) ujęli całą religijność w mnóstwo drobia-
zgowych przepisów. Wśród nich na czoło wysuwały się 
przepisy dotyczące szabatu. Jeden z traktatów Talmudu, 
tzw. Shabbat, wymienia np. 39 czynności, które gwałcą 
szabat. Zabrania się tam np. zjedzenia owocu, który spadł 
z drzewa w szabat, zawiązania węzła na sznurze, zrobie-
nia więcej iż dwóch ściegów igłą, napisania więcej niż 
dwóch liter. Były one roztrząsane ze śmiertelną powagą 
przez wielkich nauczycieli. W mnóstwie przepisów uczeni 
i starsi zamknęli całe życie osobiste i społeczne Izraelity.
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kartka z kalendarza wakacje z uśmiechem

15 VII 1410 – zwycięstwo armii polsko-litewskiej nad 
krzyżakami pod Grunwaldem.

13 VII 1521 – pierwszy raz zabrzmiał Dzwon Zygmunt.
1 VII 1656 – polskie wojska koronne i masy chłopskie 

odbiły po oblężeniu Warszawę z rąk szwedzkich.
3 VII 1893 – w Nowym Sączu powstał Związek Stron-

nictwa Chłopskiego, pierwsza polityczna organizacja 
chłopska w Europie.

18 VII 1896 – pierwszy pokaz filmowy na ziemiach 
polskich (aparatura edisonowska).

15 VII 1910 – pierwsze publiczne wykonanie Roty 
22 VII 1942 – rozpoczęła się likwidacja warszawskiego 

getta (Grossaktion in Warschau).
5 VII 1943 – utworzono komórkę Komendy Głównej 

AK – Kierownictwo Walki Podziemnej.
17 VII 1943 – gen. dyw. Tadeusz Bór-Komorowski został 

mianowany dowódcą Armii Krajowej.
22 VII 1944 – do Lublina wkroczyły wojska radzieckie.
28 VII 1993 – Polska zawarła konkordat ze Stolicą 

Apostolską.
8 VII 1997 – Powódź tysiąclecia: w Raciborzu wylała 

Odra, 4 dni później dotarła do Wrocławia.

* * *
25 VIII 1599 – wydano drukiem Biblię w tłumaczeniu 

ks. Jakuba Wujka.
6 VIII 1711 – wyruszyła pierwsza pielgrzymka war-

szawska na Jasną Górę.
17 VIII 1794 – w czasie insurekcji kościuszkowskiej 

w Warszawie wprowadzono do obiegu pierwsze polskie 
banknoty.

16 VIII 1919 – wybuchło I powstanie śląskie.
15 VIII 1920 – w czasie bitwy warszawskiej polska 

armia powstrzymała ofensywę bolszewicką.
19 VIII 1920 – w nocy z 19/20 sierpnia wybuchło 

II powstanie śląskie.
31 VIII 1939 – sfingowany niemiecki napad na radio-

stację gliwicką – pretekst do ataku na Polskę.
5 VIII 1942 – Niemcy zlikwidowali prowadzony przez 

Janusza Korczaka warszawski Dom Sierot.
12 VIII 1943 – Żołnierze Kedywu Armii Krajowej upro-

wadzili w Warszawie samochód bankowy ze 105 mln zł.
1 VIII 1944 – o 17:00 (Godzina „W”) rozpoczęło się 

powstanie warszawskie.
28 VIII 1946 – 18-letnia Danuta Siedzikówna ps. „Inka”, 

sanitariuszka i łączniczka 5. Wileńskiej Brygady Armii 
Krajowej została zastrzelona w więzieniu przy ul. Kur-
kowej w Gdańsku.

23 VIII 1980 – podczas wydarzeń Sierpnia 1980 na 
Wybrzeżu wybuchł strajk generalny.

Grupa turystów błądzi w gó-
rach. Wieczór zapada, a tu ani śla-
du człowieka i nadziei na nocleg.

– Mówił pan, że jest najlep-
szym przewodnikiem po Tatrach! 
– wścieka się jeden z uczestników 
wycieczki.

– Zgadza się! Ale to mi już wygląda na Bieszczady...

* * *
Organizowane są przejażdżki 

łodzią po jeziorze Genezaret. Bilet 
kosztuje 500 dolarów.

– To strasznie dużo – dziwi się 
zbulwersowany turysta.

– Owszem, ale to przecież po 
tym jeziorze Jezus piechotą cho-
dził!

– Nie dziwię się, przy takich cenach!

* * *
Dwóch turystów z Izraela 

zwiedza Watykan, podziwiają 
przepych i bogactwo pięknych 
budowli. Jeden wzdycha:

– Popatrz, a zaczynali od sta-
jenki...

* * *
Po wakacjach spotykają się 

dwaj Japończycy:
– I co... Gdzie byłeś? Co cieka-

wego widziałeś?
– Nie wiem, jeszcze nie zdąży-

łem obejrzeć zdjęć...

* * *
Córka latarnika przegląda ma-

gazyn młodzieżowy.
– Hurrrrrra! Tato, wygraliśmy 

pierwszą nagrodę w konkursie 
wakacyjnym! 

– Świetnie – cieszy się latarnik. 
– A co to jest?

– Dwutygodniowe wczasy nad morzem...

* * *
List z wakacji:
Jest pięknie. Świetnie wypoczywam. Bądźcie spokojni 

i nie martwcie się o mnie.
P.S. Co to jest epidemia?
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Z życia PaRaFii czerwiec
2015

04.06 – Boże Ciało

W Uroczystość Bożego Ciała po Mszy św. o godz. 10.00 
pod przewodnictwem Pasterza Diecezji w bazylice kate-
dralnej wyruszyła procesja eucharystyczna ulicami mia-
sta. Tradycyjnie ołtarze były urządzone przy seminarium, 
klasztorze oo. franciszkanów, przy ul. 3 Maja i kościele 
św. Jana Chrzciciela. 14.06 – Święcenia kapłańskie

W bazylicie katedralnej o godz. 15.00 we wspomnienie 
bł. bp. Michała Kozala Pasterz Diecezji udzielił święceń 
kapłańskich diakonom: Bartoszowi Andrzejewskiemu, 
Dariuszowi Przybyłowskiemu i Pawłowi Skowronowi. Tym 
samym duchowieństwo diecezji włocławskiej wzbogaciło 
się o trzech neoprezbiterów. Na zakończenie liturgii sło-
wo wdzięczności pod adresem Pasterza Diecezji, księży 
moderatorów, profesorów, duszpasterzy z rodzinnych 
parafii oraz bliskich wypowiedział ks. Paweł Skowron.

14.06 – Wspomnienie  
bł. bp. Michała Kozala

W niedzielę 14 czerwca we wspomnienie Patrona 
Miasta Włocławka, bł. bp. Michała Kozala Biskup Ordyna-
riusz podczas Mszy św. o godz. 12.30 udzielił sakramentu 
bierzmowania młodzieży naszej parafii. Podczas homilii 
ogłosił nazwisko nowego proboszcza parafii katedralnej – 
ks. Michała Krygiera, swego dotychczasowego kapelana. 

07.06 – Święcenia diakonatu

W niedzielę 7 czerwca o godz. 15.00 w bazylice kate-
dralnej ks. bp Wiesław Mering przewodniczył Euchary-
stii, podczas której udzielił święceń diakonatu siedmiu 
alumnom włocławskiego seminarium. Delegacja nowo 
wyświęconych dziękowała Bogu za powołanie, za tych, 
którzy przyczynili się do ich formacji i organizacji świę-
ceń, za ludzi, których Stwórca postawił i postawi na ich 
życiowej drodze.
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Odpust 
w parafii katedralnej 
15 sierpnia (sobota) 

godz. 12.30

Serdecznie zapraSzamy

23.06 – Imieniny Pasterza Diecezji

We wtorek 23.06. cała diecezja uroczyście obchodzi-
ła imieniny Pasterza Diecezji. Tego dnia o godz. 11.00 
Dostojny Solenizant przewodniczył Mszy św. konce-
lebrowanej w bazylice katedralnej. W intencji Księdza 
Biskupa Ordynariusza modlili się kapłani diecezjalni, 
siostry zakonne oraz wierni świeccy. Homilię wygłosił 
ks. Michał Sadowski, prefekt WSD. W imieniu kapłanów 
życzenia złożył prepozyt Kapituły Uniejowskiej ks. prał. 
Andrzej Ziemieśkiewicz.

21.06 – Wprowadzenie nowego 
proboszcza parafii katedralnej

w dniu 21.06. podczas Eucharystii o godz. 12.30 
ks. bp Wiesław Mering dokonał uroczystego wprowa-
dzenia na urząd nowego proboszcza katedry włocławskiej 
w obecności kapłanów, kapituły katedralnej oraz wier-
nych parafii katedralnej. Pasterz Diecezji w wygłoszonej 
homilii podkreślił wagę odpowiedzialności, która płynie 
z urzędu proboszcza. Mówił też o mogących się pojawiać 
trudnościach, w których należy uciekać się do Chrystusa.



2323

kalendaRium

naJbliżsZycH uRocZystości
i wydaRZeŃ PaRaFialnycH

nowożeńcy:
• Amanda Cytacka / 
Arkadiusz Różalski
• Ewelina Powęziak / 
Dariusz Marcin Rakowski
• Katarzyna Czyżnielewska / 

Sebastian Władysław Słowik
• Ewa Agata Banach / 

Krzysztof Andrzej Ambroziak
• Katarzyna Rakoczy / Sergej Silvestr Ochrimović
• Katarzyna Jadwiga Trawczyńska / Krzysztof 

Wiesław Chyćko
• Ewa Troszyńska / Adam Wasielak
• Ewa Lisiecka / Damian Piotr Sztolcman
• Alicja Anna Stalka / Bartłomiej Edward Chyliński
• Marzena Barańska / Michał Małkowski

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

† Teresa Piwowar
† Longina Stolarska
† Marek Antoni Sobczak
† Grzegorz Leśnikowski
† Janina Rutkowska
† Maria Rozowa

Zmarli:

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

sieRPieŃ
05. – Msza św. dla Pielgrzymki Ziemi Lubawskiej 

pod przewodnictwem Pasterza Diecezji, 
godz. 800

06. – Święto Przemienienia Pańskiego; 
Eucharystia pod przewodnictwem 
Pasterza Diecezji na rozpoczęcie XXVII 
Włocławskiej Pieszej Pielgrzymki na 
Jasną Górę, godz. 6.00

09. – Święto św. Teresy Benedykty od Krzyża 
(Edyty Stein), patronki Europy

14. – Całodzienna adoracja Najświętszego 
Sakramentu w ramach stałej adoracji 
diecezji włocławskiej

15. – Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej 
Maryi Panny, Msza św. odpustowa, godz. 
12.30

26. – Uroczystość Najświętszej Maryi Panny 
Częstochowskiej

• Amelia Lemirowska
• Dawid Rakowski 
• Amelia Kornelia Klim
• Jakub Zieliński
• Adam Kamil Kajak
• Natalia Różalska
• Szymon Kleczewski
• Piotr Nicolas Podlaski
• Filip Nicolas Podlaski
• Katarzyna Patrycja 
 Górczyńska
• Oliwia Aniela Janowicz

• Bartosz Kazimierz 
 Rzepka
• Natan Tomasz 
 Ossowski
• Michał Jakub 
 Schaarsmidt
• Oscar Curyło
• Sylwia Urszula 
 Cieślińska
• Julia Nowakowska
• Alicja Zasada
• Tomasz Styczyński
• Gabrielle Tacij
• Przemysław Paweł 
 Wilczyński
• Wojciech Osmałek
• Amelia Cecylia 
 Marynowska
• Denis Pawłowski

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

ochrzczeni:

Adoracja 
Najświętszego 

Sakramentu
w bazylice 

katedralnej

poniedziałek–piątek
godz. 16.00–18.00

ZAPRASZAMY!



Trasa:
06.08 – Włocławek – Izbica Kuj.
07.08 – Izbica Kuj. – Koło
08.08 – Koło – Skęczniew
09.08 – Skęczniew – Charłupia Mała
10.08 – Charłupia Mała – Ostrówek
11.08 – Ostrówek – Rudniki
12.08 – Rudniki – Iwanowice
13.08 – Iwanowice – JASNA GÓRA

27 PIELGRZYMKA 
WŁOCŁAWSKA

Zapisy:
Kierownik: ks. Rafał Bogus
od 20.07 do 06.08.2015 r.
Kancelaria parafii katedralnej we Włocławku, pl. Kopernika 7 
w godzinach: 10:00 – 12:00; 16:00 – 18:00
Informacje: tel. 54 231 22 32 lub 507 030 240

www.pielgrzymkawloclawska.pl
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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 17.30:
 Poniedziałek: nabożeństwo 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 10.00 zbiórka ministrantów
 W ostatnią niedzielę miesiąca po Mszy św. o 11.00 spotkanie 

z rodzicami dzieci pierwszokomunijnych


