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Z naucZania kościoła

homilia
papieża FrancisZka
uroczystość świętych apostołów 

piotra i pawła
Watykan, Bazylika św. piotra

29 Vi 2021 r.

Dwóch wielkich Apostołów, Apostołów Ewangelii, 
i dwa filary Kościoła: Piotr i Paweł. Dziś świętujemy ich 
pamięć. Przyjrzyjmy się bliżej tym dwóm świadkom 
wiary: w centrum ich historii nie są ich umiejętności, ale 
w centrum jest spotkanie z Chrystusem, które odmie-
niło ich życie. Doświadczyli miłości, która ich uzdrowiła 
i wyzwoliła, a dzięki temu stali się apostołami i sługami 
wyzwolenia dla innych.

Piotr i Paweł są wolni jedynie dlatego, że zostali wy-
zwoleni. Zatrzymajmy się nad tym głównym punktem.

Piotr, rybak z Galilei, został przede wszystkim wyzwo-
lony z poczucia niegodności i goryczy porażki, a stało się 
to dzięki bezwarunkowej miłości Jezusa. Choć był wy-
trawnym rybakiem, wielokrotnie doświadczył w środku 
nocy gorzkiego smaku porażki, bo nic nie ułowił (por. Łk 5, 
5; J 21, 5), a wobec pustych sieci ogarniała go pokusa, 
by się poddać; choć był silny i porywczy, często ogarniał 
go strach (por. Mt 14, 30); choć był gorliwym uczniem 

Pana, nadal rozumował według świata, nie mogąc zro-
zumieć i przyjąć znaczenia krzyża Chrystusowego (por. 
Mt 16, 22); choć mówił, że gotów jest oddać za Niego 
swe życie, wystarczyło, że poczuł się podejrzany o to, iż 
jest jednym z Jego uczniów, by się przestraszył i zaparł 
się Mistrza (por. Mk 14, 66–72).

Jednak Jezus kochał go bezinteresownie i postawił na 
niego. Zachęcał go, by się nie poddawał, by znów zarzucił 
sieci w morze, by chodził po wodzie, by odważnie patrzył 
na własną słabość, by szedł za Nim drogą krzyżową, 
by oddał życie za braci i siostry, by karmił swoje owce. 
W ten sposób uwolnił go od lęku, od kalkulacji opartych 
wyłącznie na ludzkich pewnikach, od trosk doczesnych, 
zaszczepiając w nim odwagę do ryzykowania wszystkiego 
i radość z poczucia, że jest rybakiem ludzi. Powołał go, aby 
umacniał swoich braci i siostry w wierze (por. Łk 22, 32). 
Jemu dał - jak słyszeliśmy w Ewangelii - klucze, które 
otwierają drzwi prowadzące do spotkania z Panem, oraz 
władzę wiązania i rozwiązywania: wiązania braci i sióstr 
z Chrystusem i rozluźniania węzłów i okowów ich życia 
(por. Mt 16, 19).

Wszystko to było możliwe tylko dlatego, że - jak mówi 
nam pierwsze czytanie - Piotr był pierwszym, który został 
uwolniony. Okowy, które go więziły, zostają zerwane 
i, podobnie jak w noc wyzwolenia Izraelitów z niewoli 
egipskiej, zostaje wezwany, by  szybko wstał, założył pas 
i zawiązał sandały, żeby wyjść. A Pan otwiera przed nim 
szeroko drzwi (por. Dz 12, 7–10). Jest to nowa opowieść 
o otwarciu, o wyzwoleniu, o zerwaniu łańcuchów, o wyj-
ściu z niewoli, która zamyka. Piotr doświadcza Paschy: 
Pan go wyzwolił.

Apostoł Paweł również doświadczył wyzwolenia przez 
Chrystusa. Został wyzwolony z niewoli najbardziej przy-
tłaczającej, z niewoli swego „ja”. i z niewoli Szawła-Saula, 
imienia pierwszego króla Izraela, a stał się Pawłem, co 
oznacza „mały”. Został też uwolniony od religijnej żar-
liwości, która czyniła go zapaleńcem w zachowywaniu 
tradycji, jakie otrzymał (por. Ga 1, 14) i brutalnym w prze-
śladowaniu chrześcijan. Został wyzwolony. Formalne 
przestrzeganie religii i obrona tradycji za pomocą mie-
cza, zamiast otworzyć go na miłość wobec Boga i braci, 
uczyniły go surowym: był fundamentalistą. Od tego Bóg 
go uwolnił, ale nie oszczędził mu wielu słabości i trudno-
ści, które uczyniły jego misję ewangelizacyjną bardziej 
owocną: trudy apostolstwa, niedomagania fizyczne (por. 
Ga 4, 13–14), przemoc i prześladowania, rozbicie statku, 
głód i pragnienie, a także, jak sam wspomina, oścień, 
który dręczył jego ciało (por. 2Kor 12, 7–10).

W ten sposób Paweł pojął, że „Bóg wybrał to, co nie-
mocne, aby mocnych poniżyć” (1Kor 1,  27), że wszystko 
możemy w Tym, który nas umacnia (por. Flp 4, 13), że 
nigdy nic nie może nas oddzielić od Jego miłości (por. 
Rz 8, 35–39). Dlatego u kresu swego życia - jak mówi 
nam drugie czytanie – Paweł może powiedzieć: „Pan 
stanął przy mnie” i „wybawi mnie od wszelkiego złego 

Dnia 27 kwietnia 2021 r. papież Franciszek
mianował biskupem włocławskim

dotychczasowego 
biskupa pomocniczego archidiecezji gnieźnieńskiej 

Krzysztofa Wętkowskiego.

Błogosławieństwa Bożego i opieki św. Józefa
w kierowaniu diecezją włocławską

z najlepszymi życzeniami 

życzą

duszpasterze 
i wierni parafii katedralnej
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Biskup WłocłaWski

list pasterski
Bp. krZysZtoFa WętkoWskiego

na rozpoczęcie posługi 
w diecezji włocławskiej

Bracia i Siostry w wierze,
„Miłość Boga Ojca, łaska naszego Pana Jezusa Chrystu-

sa i dar jedności w Duchu Świętym niech będą z wami 
wszystkimi”. Tymi słowami pozdrawiam serdecznie Was 
wszystkich rozpoczynając posługę w Diecezji Włocław-
skiej, jako jej 77. biskup. Słowa tego pozdrowienia kieruję 
nade wszystko do mojego poprzednika bp. Wiesława 
Alojzego Meringa, którego, w przeddzień imienin, obej-
mujemy modlitwą i wdzięcznością. 

Przybywam do Was z pobliskiego Gniezna, z którym 
Włocławek, na przestrzeni wieków, wielokrotnie splatał 
swoje losy w życiu kościelnym. Przez niemal wszystkie 
wieki swojego długiego istnienia Diecezja Włocławska 
przynależała do Metropolii Gnieźnieńskiej. W jakimś 
sensie te wspólne dzieje spinają dwaj arcybiskupi gnieź-
nieńscy, a mianowicie bł. Bogumił i Prymas Tysiąclecia 
– niebawem błogosławiony kardynał Stefan Wyszyński. 
Oni to, w różnych czasach i odmiennych warunkach, 
kontynuowali misję św. Wojciecha, przez którego Bóg 
umocnił nasz naród w wyznawaniu swojego imienia. 

czynu” (2Tm 4, 17). Paweł prze-
żył doświadczenie Paschy: Pan 
go wyzwolił.

Drodzy bracia i siostry, Ko-
ściół spogląda na tych dwóch 
olbrzymów wiary i widzi 
dwóch apostołów, którzy wy-
zwolili moc Ewangelii w świe-
cie, jedynie dlatego, że sami 
zostali wyzwoleni przez spo-
tkanie z Chrystusem. On ich 
nie osądzał, nie upokarzał, ale 
z czułością i bliskością dzielił 
ich życie, wspierając ich swoją 
modlitwą, a niekiedy nawołu-
jąc ich, aby nimi wstrząsnąć 
i doprowadzić do zmiany. Do 
Piotra Jezus mówi z czułością: 
„prosiłem za tobą, żeby nie 
ustała twoja wiara” (Łk 22, 32); 
a Pawła pyta: „Szawle, Szawle, 
dlaczego Mnie prześladujesz?” 
(Dz 9, 4). Jezus czyni to samo z nami: zapewnia nas 
o swojej bliskości, modląc się za nas i wstawiając się 
do Ojca; łagodnie upomina nas, gdy popełniamy błędy, 
abyśmy mogli znaleźć siłę do powstania i podjęcia drogi. 

Dotknięci przez Pana, my także zostaliśmy uwolnie-
ni. I zawsze potrzebujemy wyzwolenia, bo tylko wolny 
Kościół jest Kościołem wiarygodnym. Podobnie jak Piotr, 
jesteśmy wezwani do uwolnienia się od poczucia porażki 
w obliczu naszych niekiedy nieudanych połowów; do 
uwolnienia się od strachu, który nas obezwładnia i czyni 
nas bojaźliwymi, zamykając nas w naszych pewnikach 
i odbierając nam odwagę prorokowania. Podobnie jak 
Paweł, jesteśmy wezwani, by być wolnymi od obłudy 
zewnętrzności; aby być wolnymi od pokusy narzucania 
się z mocą świata, zamiast ze słabością, która czyni 
miejsce dla Boga; wolnymi od przestrzegania religijności, 
która czyni nas surowymi i nieelastycznymi; wolnymi 

od dwuznacznych związków z władzą i od lęku przed 
byciem niezrozumianymi i atakowanymi.

Piotr i Paweł przekazują nam obraz Kościoła powie-
rzonego w nasze ręce, ale wiernie i czule prowadzonego 
przez Pana – to On prowadzi Kościół; obraz Kościoła 
słabego, ale mocnego obecnością Boga; obraz Kościoła 
wyzwolonego, który może ofiarować światu to wyzwo-
lenie, jakiego nie może sobie dać o własnych siłach: 
wyzwolenia od grzechu, od śmierci, od rezygnacji, od 
poczucia niesprawiedliwości, od utraty nadziei, które tak 
bardzo upadla życie kobiet i mężczyzn naszych czasów.

Zadajmy sobie, dzisiaj, podczas tej celebracji i potem, 
pytanie: jak bardzo nasze miasta, nasze społeczeństwa, 
nasz świat potrzebują wyzwolenia? Ileż to łańcuchów 
trzeba zerwać i jak wiele trzeba otworzyć zabarykado-
wanych drzwi! Możemy być współpracownikami w tym 
wyzwoleniu, ale tylko wtedy, gdy jako pierwsi pozwoli-
my się wyzwolić nowością Jezusa i będziemy podążali 

w wolności Ducha Świętego.
Dzisiaj nasi współbracia arcybiskupi otrzymują 

paliusze. Ten znak jedności z Piotrem przypomi-
na misję pasterza, który oddaje swoje życie za 
owczarnię. To właśnie przez oddanie życia Pasterz, 
wyzwolony od siebie, staje się narzędziem wy-
zwolenia dla braci. Dziś jest z nami delegacja Pa-
triarchatu Ekumenicznego, przysłana z tej okazji 
przez naszego drogiego brata Bartłomieja: wasza 
miła obecność jest cennym znakiem jedności na 
drodze wyzwolenia z dystansów, które w sposób 
gorszący dzielą wierzących w Chrystusa. Dziękuję 
za wszą obecność.

Modlimy się za Was, za Pasterzy, za Kościół, za 
nas wszystkich: abyśmy wyzwoleni przez Chrystu-
sa, byli apostołami wyzwolenia na całym świecie.

Także dzisiaj prosimy, abyśmy dzięki wstawiennictwu 
św. Wojciecha, patrona Polski i naszej Metropolii, trwa-
li w prawdziwej wierze oraz wyznawali ją słowami 
i uczynkami. 

Tak, wyznawać wiarę słowami i uczynka-
mi! Przecież ta święta i męczeńska ziemia 
włocławska mówi nam, że na przestrze-
ni tylu wieków jej synowie i córki wielo-
krotnie dawali świadectwo, tak właśnie 
przeżywanej wiary – słowami i czynami. 
Wspomnijmy bł. bp. Michała Kozala, św. 
Maksymiliana Kolbego, wspomnijmy wiel-
ką ofiarę życia kapłanów tej diecezji w cza-
sie II wojny światowej. Wiara to otwartość 
na słuchanie głosu Pana i wypełnianie 
tego, czego Pan od nas oczekuje. Czyż przy-
kładem takiej postawy zaufania nie jest 
córka tej ziemi św. Faustyna, Apostołka 
Bożego Miłosierdzia i kapłan naszej diece-
zji Stefan Wyszyński? Pragnę zaczerpnąć 
z obfitego źródła Waszej wiary, które bije 
tutaj nieprzerwanie od blisko tysiąca lat.

Bracia i Siostry,
„Przeprawmy się na drugą stronę” 

(Mk 4,  35), mówi do nas dzisiaj Jezus 
w odczytanej Ewangelii. Dobrze wiemy, 

że jeśli traktujemy poważnie nasze życie, to wciąż przy-
chodzą takie chwile, kiedy trzeba „przeprawić się na 
drugą stronę”. Jeśli chcemy być ludźmi i chrześcijanami 
dojrzałymi, to nie możemy stać w miejscu, musimy 
przejść wiele progów. Niekiedy nie chcemy podjąć tego 
ryzyka, wolimy zostać po tej stronie, którą dobrze znamy. 
Pamiętajmy, że w tych momentach Jezus jest z nami! On 
nie mówi: „przepraw się”, ale mówi: „przeprawmy się 
na drugą stronę”. Pójście ku czemuś nowemu zakłada 
kryzysy wzrostu. Burza przynależy do żeglowania. Czy 
ktoś może nazwać siebie doświadczonym żeglarzem, 
jeśli nie przeżył sztormu? Czyż nie mamy takich burz 
w naszym życiu osobistym, w tym trudnym czasie, jaki 
przeżywa obecnie cała ludzkość? Czy nie mamy takich 
burz w życiu Kościoła, które wystawiają na wielką próbę 
naszą wiarę? Liczenie na Chrystusa, gdy wszystko układa 
się pomyślnie, nie wymaga od nas wielkiej wiary. Ale 
kiedy znajdujemy się w trudnym położeniu, kiedy już 
nie widzimy drogi wyjścia, wtedy nasza wiara i nadzie-
ja mają szansę wzrostu. Kiedy wyczerpuje się ludzka 
nadzieja, przychodzi czas na Bożą nadzieję, nadzieję na 
Boga. Jezus, jak widzimy, nie reaguje od razu. Pozwala, 
aby sztorm nadszedł. Wydaje się, że ingeruje dopiero 
wtedy, kiedy uczniowie zaczynają tonąć. Sztorm może 
być pożyteczny. Bez burzy nie wzrastamy.

W dzisiejszej Ewangelii pojawiają się też dwa pytania. 
Jedno stawiają uczniowie: „Kim właściwie On jest?” 
(Mk 4, 41). Pytanie uczniów rodzi się ze zdziwienia, które 
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kościół i śWiat

światowy Dzień 
Dziadków i osób 

starszych w kościele
25 Vii 2021

rozwiązanie quizu wielkanocnego: 
Drodzy Czytelnicy! Podajemy odpowiedzi ostatniego quizu o przypowieściach biblijnych i zachęcamy do 

rozwiązania kolejnego :-).

Odpowiedzi quizu wielkanocnego: 1. c) aby namaścić ciało Jezusa; 2. a) Jan; 3. c)  jakiegoś ogrodnika; 
4. c) do Emaus; 5. c)  Pokój wam; 6. a) a) władzę odpuszczania grzechów; 7. c) Tomasz; 8. d) chleb i pieczoną 
rybę; 9. d) trzy; 10. c) głosić Ewangelię, aż po krańce ziemi.

Decyzję o ustanowieniu Światowego Dnia Dziad-
ków i Osób Starszych, Ojciec Święty ogłosił 31 stycznia 
tego roku, tuż przed świętem Ofiarowania Pańskiego 
wskazując, że podobnie jak w czasach Symeona i Anny, 
obojga bohaterów biblijnych w podeszłym wieku, także 
dzisiaj Duch Święty wzbudza w osobach starszych myśli 
i słowa mądrości. Postanowił, że ten dzień będzie ob-
chodzony w całym Kościele co roku w czwartą niedzielę 
lipca, w pobliżu wspomnienia świętych Joachima i Anny, 
«dziadków» Jezusa.

Ojciec Święty Franciszek wybrał temat Pierwsze-
go Światowego Dnia Dziadków oraz Osób Starszych. 
Brzmi on: „Ja jestem z tobą przez wszystkie dni” (por. 
Mt 28, 20). Dzień ten będzie obchodzony w niedzielę 
25 lipca.

Jak czytamy w watykańskim komunikacie, obrany przez 
Franciszka temat wyraża bliskość Pana i Kościoła wobec 
życia każdej osoby starszej, zwłaszcza w obecnym trud-
nym okresie pandemii. Słowa „Jestem z tobą każdego 
dnia” niosą w sobie również obietnicę bliskości i nadziei, 
którą mogą sobie nawzajem okazywać młodzi i starsi. 
W rzeczywistości, nie tylko wnuki i młodzież są wezwa-
ne do obecności w życiu osób starszych, ale także osoby 
starsze i dziadkowie mają misję ewangelizacji, głoszenia, 
modlitwy i wychowywania młodych do wiary. Aby ułatwić 
obchody tego dnia w Kościołach lokalnych i stowarzysze-
niach, Dykasteria ds. Świeckich, Rodziny i Życia zapropo-
nuje, od połowy czerwca, różne pomoce duszpasterskie 
na stronie internetowej www.amorislaetitia.va.

W Polsce Dzień Babci obchodzony jest 21 stycznia, 
a dzień później swoje święto mają dziadkowie. W innych 
krajach data święta babci wypada w innym terminie:

W Niemczech Święto Babci ob-
chodzi się w drugą niedzielę paź-
dziernika, ale zaledwie od 2010 
roku. Co ciekawe, Dzień Dziadka 
nie jest tam obchodzony w ogóle.

We Włoszech Dzień Babci 
i Dziadka – La festa dei nonni – 
obchodzony jest 2 października 
i obchodzi się go od niedawna, bo 
dopiero od 2005 roku. 2 paździer-
nika w Kościele Katolickim obcho-
dzone jest też święto Aniołów Stró-
żów, a dziadkowie są właśnie takim 
Aniołami Stróżami dla swoich wnu-
ków. Tu, podobnie jak w Stanach 
Zjednoczonych, symbolem Dnia 
Dziadków jest niezapominajka.

budzi moc Jezusa. Jego słowo potrafi uspokoić wzburzone 
jezioro. Pamiętajmy jednak, że Bóg, owszem objawia się 
poprzez moc, ale przede wszystkim objawia się przez 
miłość. Tylko dzięki niej może być do głębi poznany. Wiara 
nie jest przekazywana przez to, ile wiemy, ale jak bardzo 
kochamy. Miłość jest zawsze główną drogą na drodze 
wiary. Ziarna miłości, które będziemy potrafili zasiać, 
z Bożym błogosławieństwem wykiełkują i z czasem 
przyniosą owoce dobra. 

Drugie pytanie pochodzące od Jezusa brzmi: „Czemu 
tak bojaźliwi jesteście?” (Mk 4, 40). Kieruje ono naszą 
uwagę już nie na moc cudów, ale na wiarę uczniów. Łódź 
miotana burzą jest obrazem Kościoła, który w każdej 
epoce napotyka przeciwne siły i nieprzychylne wiatry. 
Zjednoczeni z Chrystusem nigdy nie jesteśmy sami, ale 
tworzymy jedno Ciało i tylko On jest Głową. To jest Jego 
Kościół. On jest Świętym, który uświęca swój Kościół. 
My zaś jesteśmy grzesznikami. I taki Kościół Chrystus 

kocha! W opisanym w Ewangelii wy-
darzeniu Jezus interweniuje na czas, 
ale napomina swoich uczniów: „Czemu 
tak bojaźliwi jesteście? Jakże brak wam 
wiary”. Jezus zestawia lęk z wiarą. Jeśli 
wierzymy, to nie ma w nas lęku. Wierzyć 
to zaufać Jezusowi. Wierzyć to złożyć 
siebie w Jego ręce i wiedzieć, że tam jest 
bezpiecznie. Wierzyć, to utrzymywać 
serce zwrócone ku Panu, ku Jego miłości 
i czułości jako Ojcu, nawet w środku 
burzy. Dojrzała wiara potrafi bowiem 
uspokoić uczniów i uczynić ich wytrwa-
łymi nawet w bardzo trudnych momen-
tach życia. Prawdziwy uczeń czuje się 
pewnie w obecności Pana, także wtedy, 
gdy trudności są wielkie, a Pan wydaje 
się spać. Takiego wewnętrznego ucisze-
nia możemy doświadczyć w Eucharystii. 

To tu i teraz jest z nami Zmartwychwstały Pan. I w na-
szym życiu, pośród różnych burz i sztormów, mogą się 
już dziś spełnić słowa psalmisty: „Wołali w nieszczęściu 
do Pana, a On ich wyzwolił od trwogi. Zamienił burzę na 
powiew łagodny, umilkły morskie fale” (Ps 107, 28–29).

Drodzy Bracia i Siostry,
„Ja jestem z Wami po wszystkie dni aż do skończenia 

świata” (Mt 28, 20). „To przeświadczenie towarzyszyło 
Kościołowi przez dwa tysiąclecia [...]. Z niego to winniśmy 
czerpać nowe energie dla chrześcijańskiego życia, czyniąc 
je wręcz źródłem natchnienia dla naszego postępowania 
[...]. Nie ulegamy bynajmniej naiwnemu przekonaniu, że 
można znaleźć jakąś magiczną formułę, która pozwoli 
rozwiązać wielkie problemy naszej epoki. Nie, nie zbawi 
nas żadna formuła, ale konkretna Osoba oraz pewność, 

jaką Ona nas napełnia: „Ja jestem 
z Wami!” (NMI, 29).

W kolejnym wieku istnienia na-
szej Diecezji Włocławskiej idźmy 
dalej za Panem. Idźmy z wiarą bez 
lęku, ku przyszłości. Z wiarą, że On 
jest z nami zawsze, pokonujmy 
kolejne progi w naszym życiu oso-
bistym i życiu wspólnoty Kościoła 
Włocławskiego. Wzywajmy wsta-
wiennictwa Najświętszej Maryi 
Panny, która patronuje katedrze 
włocławskiej i św. Józefa, patrona 
naszej diecezji. 

Zapewniam o mojej codziennej 
modlitwie za Was i proszę: módlcie 
sięza mnie. 

+ Krzysztof Wętkowski 
Biskup Włocławski
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św. krzysztof – patron kierowców
Boże daj mi pewną rękę i oko, aby nikomu nie wyrządził szkody na drogach. 

Dawco życia, nie pozwól, abym stał się przyczyną śmierci tych, którym Ty dałeś życie.
Zachowaj Panie, osoby towarzyszące mi, od nieszczęścia i wypadków.

Naucz mnie używać maszyny dla dobra współbraci i pohamuj pokusę nadmiernej szybkości.
Aby piękno świata, stworzonego przez Ciebie, radość Twojej łaski towarzyszyła mi zawsze.

Zacytowana powyżej modlitwa kierowcy powinna 
być znana ludziom prowadzącym wszelkiego rodzaju 
pojazdy mechaniczne, powinna znajdować się w kabinie 
każdego wierzącego kierowcy, by tymi prostymi słowami 
przypominać o wielkiej odpowiedzialności kierowców 
względem tych, którzy poruszają się po jezdniach.

Corocznie 25 lipca Kościół obchodzi wspomnienie 
św. Krzysztofa, patrona wędrujących, podróżujących, dziś 
już w większości zmotoryzowanych. Warto z tej okazji 
przyjrzeć się tej postaci bliżej, o której tak mało wiemy, 
a która obrosła wieloma podaniami i legendami.

Krzysztof – Chrystofor, Chrystophous, Chrystofer – to 
inaczej niosący Chrystusa, noszący go w sobie, wyznający 
Chrystusa. Przyjmuje się, iż prawdopodobnie pochodził 
z Azji Mniejszej, z prowincji rzymskiej Licji, gdzie był rzym-
skim żołnierzem.

Miał przyjąć wiarę 
chrześcijańską i ponieść 
za nią śmierć około 250 
roku, za panowania ce-
sarza Decjusza. Najstar-
szym dowodem kultu 
św. Krzysztofa w Licji jest 
napis z roku 452, znale-
ziony w Haidar-Pacha 
w Nikomedii, w którym 
jest mowa o wystawio-
nej ku czci męczennika 
bazylice w Bitynii.

Jest też pisemna 
wzmianka, że w syno-
dzie w Konstantynopolu 
w 536 roku uczestniczył 
niejaki Fotyn z  klasz-
toru św. Krzysztofa, 
św.  Grzegorz I Wielki, 
papież (540–604) pisał, 
że w Taominie na Sycylii 
za jego czasów także był 
klasztor pod wezwaniem 
św. Krzysztofa. Świa-
dectwa te dowodzą, że 
już w V i VI wieku kult 
św. Krzysztofa był dość 
powszechny.

Brak szczegółowych wiadomości o życiu św. Krzysztofa 
spowodował, że legenda biorąca się z imienia „niosą-
cy Chrystusa” zaowocował w średniowieczu czarującą 
opowieścią, która wszakże nie miała i nie ma żadnych 
realnych podstaw, a powstała tylko po to, by ukazać szla-
chetność serca człowieka wobec potrzebującego. Warto 
ją jednak przypomnieć, bo to właśnie ona tak bardzo 
spopularyzowała tę postać w całym świecie chrześci-
jańskim. Na niej oparła się również ikonografia, ukazu-
jąc św. Krzysztofa przenoszącego na swych potężnych 
barkach przez rwącą rzekę Chrystusa.

Jakub de Voragine w swej „Złotej legendzie” dowodzi, 
że św. Krzysztof był człowiekiem prostym, nieokrzesanym, 
ale o dobrym sercu. Miał pochodzić z dzikiego plemienia 
Kynokefałów (piogłowców), stąd brało się również przeko-

nanie, że miał głowę po-
dobną do pas. Odznaczał 
się wielkim wzrostem 
i  ogromną siłą. Służył 
więc najpierw królowi 
swej krainy, kiedy jednak 
przekonał się, że król ten 
boi się bardzo szatana, 
o którym opowiadali mu 
chrześcijanie, postanowił 
służyć szatanowi. Gdy za-
uważył, że szatan drży na 
słowo Chrystus, posta-
nowił Go szukać. Spotkał 
pobożnego pustelnika, 
który wiele opowiadał 
mu o Chrystusie. Z jego 
ręki przyjął chrzest świę-
ty i w tym momencie, 
według legendy, została 
mu przywrócona ludzka 
twarz. Osiadł nad rzeką 
w szałasie i postanowił 
przenosić przez rzekę 
podróżnych. Pewnego 
razu zobaczył małego 
chłopca proszącego go 
o przeniesienie na drugi 
brzeg. Wziął go na swe 
potężne barki, a im dalej 

wchodził do wody, dziecko było coraz cięższe. Z trudem 
doniósł je na drugi brzeg i mówi te słowa: o wielkie niebez-
pieczeństwo przyprawiłeś mnie chłopcze i tak mi ciążyłeś, 
że gdybym cały świat dźwigał na sobie, nie czułbym chyba 
większego ciężaru. Chłopiec odpowiedział na to Krzysz-
tofowi: Nie dziw się Krzysztofie, bo miałeś na sobie nie 
tylko cały świat, lecz niosłeś na swych ramionach także 
tego, który stworzył ten świat. Ja bowiem jestem królem 
twoim, Chrystusem, któremu tutaj wiernie służysz. Po 
tym spotkaniu, zgodnie z poleceniem Chrystusa, Krzysztof 
wbił w brzeg swój kij, a następnego dnia wyrosła z niego 
wielka palma z owocami.

Dzięki tej pobożnej legendzie św. Krzysztof stał się 
patronem podróżnych, a w średniowieczu zaliczano go 
do „Czternastu wspomożycieli”, czyli do szczególnych pa-
tronów pielgrzymów, podróżnych, przewoźników, flisaków 
i tych, których życie było narażone na niebezpieczeństwo.

Jego wizerunek był umieszczany w wielu kościołach, 
na wieżach obronnych, na bramach miejskich, nawet 
na domach. Takie domy nazywano krzysztoforami i stąd 
nazwa jednej z kamienic Krakowa czy Kazimierza Dolnego 
nad Wisłą. Zrodziło się przekonanie, że kto spojrzy na 
wizerunek św. Krzysztofa, to w danym dniu nie przytrafi 
mu się nic przykrego.

Dziś, kiedy samochód stał się popularnym i często 
nieodzownym środkiem lokomocji, kiedy nasze drogi 
stają się już za ciasne, jakże powinniśmy prosić o wsta-
wiennictwo przed Bogiem św. Krzysztofa wybierając się 
w drogę. Samochód to wielkie cudo techniki stworzone 
ludzkim rozumem, staje się jakże często dziś przyczyną 
wielu tragedii i ludzkich łez. Radiowe komunikaty i tele-
wizyjne obrazy dostarczają nam codziennie wstrząsającej 
statystyki. Jakże wielu z tragedii drogowych można by 
było uniknąć, gdyby w sercu każdego kierowcy tliła się 
mała iskierka miłości i poszanowania innych.

A tymczasem co się dzieje na naszych drogach, aby 
szybciej, aby prędzej, nie zważając często na przechod-
niów, nawet na pasach, każdy zdaje się być panem za 

swą kierownicą, ile nieraz groźnych gestykulacji, złorze-
czeń, wyzywania, trąbienia itp. Nie ma miłości bliźniego, 
poszanowania życia, jest pośpiech, są nerwy, jest złość 
wyładowywana na tych „co to nie umieją chodzić”.

Przelew niewinnej krwi na naszych drogach wzrasta 
z roku na rok, jest to niepotrzebna danina składana za 
luksus posiadania samochodu. Boska pomoc jest tu szcze-
gólnie potrzebna, ale i nasze postępowanie za kierownicą 
wiele może dać dobrych efektów. Kościół nie jest przeciw-
ny postępowi motoryzacji, choć zawsze przypomina, że 
samochód nie powinien przesłaniać Boga. Kościół boleje 
nad przelaną niewinnie krwią, nad tymi, którzy tracą życie 
na drogach. Zaleca więc na otwarcie sezonu na wiosnę 
i w dniu św. Krzysztofa poświęcać wszystkie pojazdy, by 
z Bożym błogosławieństwem służyły człowiekowi.

Okres wakacji, wzmożonych wyjazdów powinien być 
też swoistym rachunkiem sumienia dla każdego kierow-
cy czy aby postępuje on zgodnie z prawem drogowym 
i własnym sumieniem.

Wszystkich kierowców zachęcam do przestrzegania 
następujących zasad:

• Każdą jazdę rozpoczynaj od modlitwy i nigdy nie 
zaniedbuj niedzielnej Mszy św.

• Przepisy drogowe obowiązują cię w sumieniu.
• Sprawdź samochód przed każdą jazdą, czy jest spraw-

ny.
• Wobec każdego na drodze zachowaj grzeczność 

i rycerskość.
• Nie narażaj na żadne niebezpieczeństwo ani siebie, 

ani bliźniego przez picie alkoholu i używanie niedozwo-
lonych dla kierowców leków.

• Odmówienie pomocy jest grzechem przeciw miłości 
bliźniemu.

• Ucieczka przed odpowiedzialnością – to nie tylko 
tchórzostwo, ale grzech przeciwko prawdzie i sprawie-
dliwości.

Jan Uryga

Z litanii do św. Krzysztofa
Święty Krzysztofie, podświadomie szukający Boga,
Święty Krzysztofie, pragnący służyć Najsilniejszemu 

Władcy,
Święty Krzysztofie, pracujący dla dobra bliźnich,
Święty Krzysztofie, mężnie walczący z żywiołem,
Święty Krzysztofie, przez Dzieciątko Jezus nawiedzony,
Święty Krzysztofie, dźwigający Tego, który ciężar grze-

chów świata nosił,
Święty Krzysztofie, cudem zakwitnięcia suchej laski 

odznaczony,
Święty Krzysztofie, apostołem przez Dzieciątko Jezus 

mianowany,
Święty Krzysztofie, któryś tysiączne serca pogan prze-

istaczał,

Święty Krzysztofie, Zwycięzco pokus,
Święty Krzysztofie, bohaterski Męczenniku,
Święty Krzysztofie, Patronie pielgrzymów,
Święty Krzysztofie, Patronie podróżujących,
Święty Krzysztofie, Patronie kierowców,
Święty Krzysztofie, Patronie lotników i marynarzy,
Święty Krzysztofie, Patronie kolejarzy,
Święty Krzysztofie, Opiekunie możny,
Święty Krzysztofie, łaską wysłuchań przez Boga na-

grodzony,
Od grzechu każdego, wybaw nas, Panie,
Od katastrof lotniczych i innych, za wstawiennictwem 

św. Krzysztofa,
Od złych przygód w podróży,
Od śmierci nagłej, zachowaj nas, Panie,
Od burz i powodzi,
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Quiz o diecezji włocławskiej
Kochani. Zapraszamy do wzięcia udziału w kolejnym quizie. Poprawne odpowiedzi należy zapisać na przygoto-

wanej karcie odpowiedzi i dostarczyć do kancelarii parafialnej (można wrzucać do skrzynki pocztowej lub wręczyć 
osobiście) lub zakrystii do 20 sierpnia br. Wśród autorów poprawnie wypełnionych kuponów zostanie wylosowany 
zwycięzca, na którego czeka nagroda. Zapraszamy do zabawy!

1.  Na ile dekanatów podzielona jest diecezja wło-
cławska?
a) 31; b) 33; c) 45

2. Ile parafii tworzy diecezję włocławską?
 a) 231; b) 323; c) 233 

3. Ile kościołów w diecezji włocławskiej ma tytuł 
bazyliki mniejszej?.

 a) 4 (katedra włocławska, bazylika licheńska, ko-
legiata sieradzka, bazylika Wniebowzięcia NMP 
w Zduńskiej Woli); b) 2 (katedra włocławska, 
bazylika licheńska); c) 1 (katedra włocławska)

4. Główny patron diecezji włocławskiej to:
 a) św. Stanisław BM; b) św. Jan z Dukli; c) św. Józef

5. Czy w granicach diecezji włocławskiej znajdo-
wała się kiedyś Jasna Góra?

 a) nie; b) tak

6. W której kaplicy w katedrze włocławskiej przyjął 
święcenia kapłańskie kard. Stefan Wyszyński?

 a) Cibavit; b) Najświętszego Sakramentu; c) Matki 
Bożej

7. Który biskup włocławski powołał do istnienia 
seminarium włocławskie?

 a) bp Michał Gołańczewski b) bp Stanisław Zdzito-
wiecki; c) bp Stanisław Karnkowski

8. W którym obozie hitlerowskim zmarł śmiercią 
męczeńską bł. bp Michał Kozal?
a) Auschwitz; b) Dachau; c) Majdanek

9. Który biskup włocławski podjął decyzję o re-
gotyzacji katedry włocławskiej?
a) bp Aleksander K. Bereśniewicz; b) bp Wincenty 
Teofil Chościak Popiel; c) bp Stanisław Zdzitowiecki

10. Jednym z cenniejszych eksponatów, które 
można podziwiać we włocławskim Muzeum 
Diecezjalnym jest:
a) obraz Powrót syna marnotrawnego pędzla Guer-
cina z 1666 r.; b) obraz Ekstaza św. Franciszka pędzla 
El Greca z ok. 1580 r.; c) Biblia Gutenberga z 1455 r.

11. Z diecezją włocławską związani są święci:
a) św. o. Maksymilian Kolbe, św. s. Faustyna Kowal-
ska; b) bł. ks. Wincenty Matuszewski, bł. ks. Józef 
Kurzawa; c) bł. bp Bogumił, bł. ks. Henryk Kaczo-
rowski

12. Czy założyciel Katolickiego Uniwersytetu Lu-
belskiego, ks. Idzi Radziszewski był kapłanem 
diecezji włocławskiej?:
a) tak; b) nie

13. Którym z kolei biskupem włocławskim jest 
bp Krzysztof Wętkowski:

 a) 56; b) 82; c) 77

1. .........................................
2. ...........................................
3. .........................................
4. ...........................................
5. ...........................................
6. ...........................................
7. ...........................................

8. ...........................................
9. ...........................................
10. ...........................................
11. ...........................................
12. ...........................................
13. ...........................................

Imię i nazwisko: 
..............................................................
numer telefonu:
...............................................................

karta odpowiedzi – Quiz o diecezji włocławskiej

kalenDarZ liturgicZny

14 niedziela zwykła – 4 Vii

Czytanie I (Ez 2, 2–5)
Prorok nie przeżyłby bezpośredniego spotkania z Bo-

giem, podobnie jak Mojżesz. Bez udzielenia niezbędnego 
Bożego umocnienia. „Duch Pański” często udziela czło-
wiekowi siły do nadludzkiego postępowania lub powo-
duje popadniecie w ekstazę. W większości przypadków 
Ezechiel doświadcza drugiego z przeżyć. Bóg powierza 
Ezechielowi misję przekazywania Bożego słowa ludowi, 
który jest tak zatwardziały w nieposłuszeństwie, że nie 
będzie go słuchał; ludzie będą się sprzeciwiali prorokowi, 
traktując go jak śmiertelnego nieprzyjaciela – mąż Boży 
znajdzie się pośród skorpionów. Obowiązkiem proroka 
jest zwiastowanie pomimo sprzeciwów.

Czytanie II ( 2Kor 12, 7–10)
Termin „ciało” nie musi tutaj wskazywać na fizyczną 

słabość jak się często przyjmuje. Paweł może nawiązywać 
do „ciernia w boku Izraela”, tj. Kananejczyków, których 
Bóg pozostawił w Ziemi Obiecanej, by Izraelici nie popadli 
w pychę. Uczeni debatowali nad tym, czym dokładnie 
był ten Pawiowy „cierń”, lecz w kontekście „unoszenia 
się pychą” może chodzić o nieustanne prześladowania. 
Słowa „wysłannik szatana” mogą też być ironiczną znie-
wagą pod adresem samych przeciwników apostoła. Po-
dobnie jak w Starym Testamencie i większości nurtów 
myśli żydowskiej, Bóg sprawuje tutaj suwerenną władzę 
nad szatanem i jego aniołami. „Oścień dla ciała”: Słowa 
te interpretuje się zwykle jako psychiczną lub fizyczną 
dolegliwość, która według tradycji żydowskiej była spo-
wodowana przez demona lub 
szatana. Słowa te nie znalazły 
się jednak obok siebie przypadko-
wo, lecz pozostają w apozycji, co 
wskazuje na zewnętrzne źródło 
ludzkiego cierpienia. Może być 
to zatem aluzja do prześlado-
wań, wymienionych na listach 
cierpień Apostoła. Paweł miał na 
myśli wrogość, z jaką spotykał 
się ze strony własnych wspólnot.

Ewangelia (Mk 6, 1–6)
Ta część Ewangelii Marka 

kończy się relacją o odrzuceniu 
Jezusa przez rodaków. Jest ona 
podsumowaniem niektórych 
rozwijanych wcześniej tematów: 
Łukasz umieszcza te wydarzenia 

na początku publicznej działalności Jezusa, natomiast 
w Ewangelii Marka przygotowuje nas do nich to, o czym 
czytaliśmy do tej pory. „Wyszedł stamtąd” Wydarzenia 
opisane w poprzednim fragmencie miały miejsce na za-
chodnim brzegu Jeziora Galilejskiego. Teraz Jezus udaje się 
w głąb lądu, do Nazaretu, „do swego rodzinnego miasta”: 
Markowi chodzi o pokazanie, że rodacy Jezusa odrzucili 
go, natomiast niektórzy mieszkańcy Kafarnaum i innych 
miast zaakceptowali go na tyle, by udać się razem z nim 
do Nazaretu. „zaczął nauczać w synagodze” Opis Jezusa 
jako nauczyciela i cudotwórcy jest reminiscencją. Pierw-
szą reakcją na jego mądrość i nadprzyrodzone czyny jest 
zdumienie. Pytanie ludu  o pochodzenie tych dokonań 
ma charakter ironiczny: mieszkańcy Nazaretu starają się 
ustalić imię Jezusowego nauczyciela, chociaż źródłem 
mocy Jezusa jest Bóg.

„Czy nie jest to cieśla, syn Maryi, a brat Jakuba, Józefa, 
Judy i Szymona?” Ironię pogłębia ostra, jeszcze bardziej 
negatywna uwaga, która pada w tym wersecie. Nazwa-
nie Jezusa „synem Maryi” mogło być obraźliwe, bowiem 
Żydzi mieli zwyczaj nazywania ludzi od imienia ojca, „syn 
Józefa”. Tłumaczenie określenia „syn Maryi” tym, że Józef 
mógł już wówczas nie żyć, czy jako aluzji do dziewiczego 
poczęcia Jezusa, wydaje się mało prawdopodobne. ”po-
wątpiewali o Nim”: Gorszyli się nim. Słowo skandalom, 
„zgorszenie”, znaczy dosłownie „kamień powodujący 
potknięcie”. Pozytywna lub obojętna postawa względem 
Jezusa przeradza się w niechęć. „Tylko w swojej ojczyźnie 
[...] może być prorok tak lekceważony” Przysłowie jasno 
tłumaczy przyczynę odrzucenia Jezusa przez mieszkańców 
Nazaretu. „Nie mógł tam zdziałać żadnego cudu”. Drugi 
człon zdania („jedynie...”) modyfikuje i łagodzi brzmienie 
pierwszej części. Marek koncentruje się raczej na braku 
wiary u zebranych ludzi niż na tym, czego Jezus mógł doko-
nać, lub na psychologicznych aspektach wiary prowadzą-
cych do uzdrowienia. „Dziwił się też ich niedowiarstwu”: 
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Poprzednia część Ewangelii 
Marka zakończyła się rela-
cją o opozycji względem Je-
zusa ze strony faryzeuszów. 
„obchodził okoliczne wsie 
i nauczał” Rezultatem od-
rzucenia Jezusa w Nazare-
cie była decyzja, by nauczać 
gdzie indziej.

15 niedziela 
zwykła 
– 11 Vii

Czytanie I 
(Am 7, 12–15)

„Nie jestem ja proro-
kiem” Należy go chyba 
rozumieć jako odparowa-
nie zarzutu Amazjasza, że 
Amos jest po prostu „pro-
rokiem do wynajęcia”. „Ani 
nie jestem synem prorockim” człowiekiem należącym do 
proroków; stowarzyszenia takie znane były w Izraelu od 
początku istnienia monarchii. Amos odrzuca więc związki 
z „zawodowymi” prorokami. Działalność prorocka, jakiej 
się oddaje, nie wynika z jego wyboru, lecz opiera się na 
tym, że Jahwe wybrał jego. „Idź... prorokuj” Nakaz kapłana: 
„uciekaj... tam prorokuj” jest dokładnym przeciwieństwem 
słów Jahwe do proroka.

Czytanie II (Ef 1, 3–14)
Autor opisuje miejsce, jakie w Bożym planie zajmują 

odbiorcy listu, którzy stali się beneficjentami Bożego planu 
w Chrystusie. W kompozycji tego fragmentu zostały wyko-
rzystane słowa i frazy: „udział”, „nadzieja”, „słowo prawdy”, 
„Ewangelia”, „wola”, „chwała”, „odkupienie”. Pojawiający 
się w tych wersetach kontrast między „my” i „wy” odno-
szono również do Żydów („my”) i pogan („wy”). Jeśli tak 
rzeczywiście było, fraza powinna zostać przetłumaczona 
„my, którzyśmy złożyli nadzieję w Mesjaszu. Można rów-
nież odnieść słowo „my” do wszystkich chrześcijan, a „wy” 
do odbiorców listu. W takim przypadku można rozumieć 
jako „którzyśmy złożyli naszą nadzieję w Chrystusie”. 

Tę ostatnią interpretację „my” i „wy” potwierdza pierw-
sza część hymnu, w której słowo odnosi się do wszystkich 
chrześcijan. Co więcej, autor z pewnością zalicza pogan 
do tych, którzy „zostali przeznaczeni i wybrani zgodnie 
z zamiarem”. Znaczenie tego fragmentu jest trudne do 
ustalenia. Mogło zostać użyte w znaczeniu „odkupienia” 
tego, co było zniewolone, może też oznaczać uwolnienie 
spod panowania złych duchów wszechświata, dokonane 
dzięki śmierci Chrystusa.

Ewangelia (Mk 6, 7–13)
Marek stworzył redakcyjne ramy do opisania przygo-

towań do misji oraz wskazania, jak należy postępować 
w przypadku udzielenia gościny lub jej odmowy. Dzia-
łalność uczniów jest przedłużeniem Jezusowej misji 
zwiastowania królestwa Bożego słowem i czynem. 

W czasach, gdy nie istniały środki masowego przekazu, 
idee religijne i filozoficzne były rozpowszechniane głównie 
przez wędrownych misjonarzy. Dlatego wskazówki udzie-
lone w były sprawdzianem dla misjonarzy oraz dla tych, 
u których szukali oni gościny. Główną myślą fragmentu 
jest podporządkowanie materialnych i fizycznych trosk 
zadaniu głoszenia królestwa Bożego. W kulturze greckiej 
i rzymskiej zwyczajem było posyłanie heroldów lub po-
słańców po dwóch. W judaizmie rozsyłanie posłańców 
parami dostarczało dodatkowej mocy ich świadectwu. 
„Dał im też władzę nad duchami nieczystymi”. Marek 
ukazuje działalność Dwunastu jako kontynuatorów Je-
zusowej posługi nauczania i uzdrawiania, gdzie czytamy, 
że uczniowie nie potrafili wypędzić demona z opętanego. 
Wysłannicy Jezusa podróżowali z podręcznym bagażem, 
jak członkowie innych grup: wieśniacy, którzy zwykle 
mieli jedynie płaszcz niektórzy wędrowni filozofowie, 
zwani „cynikami” niektórzy prorocy, tacy jak Eliasz i Jan 
Chrzciciel. Musieli być oni bez reszty oddani swej misji, nie 
związani żadnymi ziemskimi sprawami. „Torba” była też 
używana do żebrania. „Żeby nic z sobą nie brali na drogę”. 
Nie przywiązywanie wagi do wygody materialnej podczas 
misji podkreśla naglący charakter zadania wyznaczonego 
uczniom i ufność, że to Bóg zaspokoi ich potrzeby,” prócz 

laski” zakazują uczniom zabrania ze sobą laski. Wyjątek, 
który czyni Ewangelia Marka, można uznać za pragnienie 
złagodzenia zakazu lub za błędne odczytanie aramej-
skiego, „oprócz”, zamiast użytego w oryginale „nie”, „ani 
chleba, ani torby, ani pieniędzy w trzosie”. Torba lub worek 
mogły pomieścić dużo pieniędzy, lecz w trzosie mieściło 
się niewiele. Wszelkie zabezpieczenie finansowe było 
zabronione. „Obuci w sandały” zakazuje uczniom zabra-
nia sandałów; być może Markowi chodziło o dodatkową 
parę, gdyż chodzenie boso po skalistych drogach Palestyny 
byłoby trudne, „Dwóch sukien” Gościnność była ceniona. 
Podobnie jak niektóre synagogi, wczesny „Kościół uznał 
za najbardziej praktyczne rozwiązanie spotykanie się 
w domach i wykorzystywanie ich jako bazy do pozyska-
nia miejscowej społeczności. „Wzywali do nawrócenia”. 
Markowa charakterystyka posługi uczniów powtarza 
podsumowanie nauk Jezusa podkreślając w ten sposób, że 
uczestniczyli oni w jego służbie. „Wyrzucali też wiele złych 
duchów oraz wielu chorych namaszczali olejem i uzdra-
wiali”. Oprócz aluzji do namaszczania olejem opis Marka 
nawiązuje do działań Jezusa opisanych we wcześniejszych 
fragmentach tej Ewangelii. Wykorzystywanie oliwy w le-
czeniu było w starożytności praktyką powszechną.
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Czytanie I (Jr 23, 1–6)
Wyrocznie o poszczególnych królach następowały 

w porządku chronologicznym. Dlatego też moglibyśmy 
się spodziewać tekstu proroctwa o Sedecjaszu, jednak 
prorok zmienia perspektywę; podaje jedynie zmienione 
imię ostatniego króla Judy przy ogłoszeniu nowej ery 
mesjańskiej. Obecny opis przyszłości także jest wynikiem 
połączenia różnych krótkich proroctw. Pierwsze proroctwo 
prozą dotyczy zarówno „pasterzy”, jak i „owiec” Wyrocznie 
te można uznać za autentyczne, ponieważ źli pasterze - 
królowie - nadal działają; jednakże Bóg już przystąpił do 
sprowadzenia na nich swojego sądu. Faktycznie, wszyscy 
ostatni królowie Judy zakończyli życie w sposób tragiczny. 
Teraz Jeremiasz zwraca się do ludu, używając określenia 
podobnych do występujących w innej części. Perspektywą 
jest odbudowa narodu po wygnaniu, oraz z pełna reali-
zacja celów przymierza, częścią których byli z prawdziwi 
przywódcy. Poetyckie proroctwo o „Dawidowej Odrośli” 
jest z pewnością autentyczne.

Czytanie II (Ef 2, 13–18)
Paweł pisze ten list z więzienia, ponieważ został fał-

szywie oskarżony, że wprowadził poganina nie-Żyda do 
Świątyni w Jerozolimie. Wprowadzenie poganina poza 
pewną linię graniczną oddzielającą dziedziniec pogan, 
stanowiło tak poważne naruszenie żydowskiego prawa, 
że Rzymianie zezwalali przywódcom żydowskim zabijać 
tych, którzy ten przepis naruszyli. Pawłowi czytelnicy 

mieszkający w Efezie i w rzymskiej prowincji Azji z pew-
nością wiedzieli, dlaczego apostoł znalazł się w więzieniu. 
Dla nich, podobnie jak dla Pawła, nie mógł więc istnieć 
lepszy symbol bariery oddzielającej Żydów od nie-Żydów 
od „rozdzielającego muru”. Paweł twierdzi jednak, że ten 
rozdzielający mur został zburzony w Chrystusie. Słowa 
„On jest naszym pokojem”. „On bowiem jest naszym po-
kojem” Słowa te mogły stanowić początkowy fragment 
wczesnochrześcijańskiego hymnu, który autor włączył 
do swojego listu. „Zburzył rozdzielający je mur” Chociaż 
słowa te mogą być metaforyczną aluzją do muru oddzie-
lającego pogan od wewnętrznego dziedzińca świątyni 
w Jerozolimie. „Pokój wam, którzyście daleko” można 
rozumieć w odniesieniu do rozproszonych Izraelitów, 
wcześniej jednak Bóg obiecał, że Jego dom będzie dostęp-
ny także dla cudzoziemców. Tekst ten wyraża Pawłową 
ideę jedności Żydów i pogan w nowej Świątyni.

Ewangelia (Mk 3, 30–34)
Można by dowodzić, że wersety te są wprowadzeniem 

do opowieści o nakarmieniu pięciu tysięcy jednak fraze-
ologiczne podobieństwo do rozesłania uczniów i związek 
obydwu  wskazuje, że fragment ten należy. Mimo to kilka 
elementów tworzy tło dla cudownego rozmnożenia chleba 
i ryb. Perykopa podkreśla uczestnictwo uczniów w dzia-
łalności Jezusa, jego popularność wśród mas oraz troskę, 
którą im okazywał. Troska Jezusa o owce jest wzorowana 
na trosce Boga o swój lud. Opieka ta wyraża się gdzie in-
dziej w postaci udzielania licznych nauk. „Apostołowie” 
Być może powodem użycia słowa „apostołowie” Marek 
posłużył się określeniem „uczniowie” w odniesieniu do 
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naśladowców Jana Chrzciciela. „Wszystko, co zdziałali 
i czego nauczali”. Nieco niejasne podsumowanie 
rezultatów misji uczniów łączy ją z redakcyjnymi 
fragmentami opisującymi rozesłanie co wskazuje, 
że również ono jest dziełem Marka. „Pójdźcie wy 
sami osobno na miejsce pustynne”. Ten i pozostałe 
wersety perykopy zapowiadają cud rozmnożenia 
chlebów. Fakt, że Jezus i jego apostołowie znaleźli 
się na miejscu pustynnym i zabrali ze sobą niewiele 
jedzenia dla zaspokojenie własnych potrzeb, jest 
kontrastem do sceny nakarmienia pięciu tysięcy. 
„A nawet ich uprzedzili” Tłumy wędrujące pieszo 
wyprzedziły Jezusa i uczniów płynących łodzią. Ich 
nieoczekiwana obecność tworzy bezpośredni wstęp 
do cudu rozmnożenia chleba. 
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Czytanie I (2Krl 4, 42–44)
Dar składał się z pierwo cin, które przekazywano 

zwykle jako ofiarę na rzecz przybytku, przeznaczoną 
do użytku kapła nów. Jako mąż Boży, Elizeusz naj-
wyraźniej kwalifi kował się do przyjęcia tych darów.

Czytanie II ( Ef 4, 1–6)
Na początku części zawierającej wskazówki po-

stępowania, autor listu ponownie przywołuje obraz 
Pawła, więźnia w Panu, by poprzeć nauczanie jego 
autorytetem. Zjednoczenie nowej ludzkości, stworzonej 
w Chrystusie zostało ukazane na przykładzie jedności 
panującej w Kościele – podtrzymywanej przez cnoty, 
dzięki którym wspólne życie staje się możliwe: pokorę, 
wrażliwość, cierpliwość i wytrwałość. „Jedna wiara, jeden 
chrzest”. Jedność wiary można utożsamiać z jednością 
przedmiotu wiary – nauczania przyjętego przez wszystkich 
członków Kościoła. Po okresie apostolskim, gdy zaczęło 
się kształtować zinstytucjonalizowane chrześcijaństwo, 
wiara stała się równoznaczna z przyjęciem autorytatywnej 
tradycji apostolskiej, którą odróżniano od fałszywej nauki. 
Wzmianka o jedności wyrażonej w chrzcie harmonizuje 
z eklezjologiczną perspektywą. Droga do nowego życia, 
do którego chrześcijanie zostali powołani w Kościele, 
prowadzi przez chrzest, będący formalnym aktem inicjacji, 
włączenia w Ciało Chrystusa. „Ponad wszystkimi, przez 
wszystkich i we wszystkich”. Deklaracja monoteizmu 
kulminację serii stwierdzeń. Transcendencja i zawarcie 
wszystkiego w Bogu zostały tutaj wyrażone za pomocą 
czterokrotnego użycia słowa „wszystko”.

Ewangelia (J 6, 1–15)
Nauczyciele nieraz stawiali zagadkowe pytania swo-

im uczniom oraz sprawdzali ich pojętność, każąc roz-
wiązywać trudne problemy. „Skąd kupimy chleba?” Po-
dobnie jak w innych Janowych opowieściach o cudach, 

inicjatywa leży po stronie Jezusa. W Ewangelii Jana nie 
ma wzmianki o późnej porze i utrudzeniu ludu Jezus 
zadaje Filipowi pytanie, wystawiając go na próbę. Fi-
lip nie pojął, że pytanie to odwołuje się do jego wiary, 
i wymienia kwotę potrzebną do zakupienia żywności. 
Chleb potrzebny do nakarmienia tak wielkiego tłumu 
kosztowałby dwieście dniówek wieśniaka lub niewykwa-
lifikowanego robotnika. Chociaż rybacy mogli szybciej 
zarobić taką kwotę, nadal przecież oznaczała wielką 
ofiarę dla wspólnej kiesy uczniów. Chleby „jęczmienne” 
nawiązują do, gdzie Elizeusz dzieli podobne bochenki. 
Sceptycyzm Filipa i Andrzeja odzwierciedla postawę 
uczniów Elizeusza . Ryby i chleb były podstawowymi 
składnikami jadłospisu; niewielu ludzi stać było na mięso. 
Trawa zieleniła się szczególnie w okolicach Święta Paschy 
Powodowało to, że wygodniej było siedzieć na ziemi. 
Jan podaje liczbę pięciu tysięcy „mężczyzn” Cały tłum, 
wraz z kobietami i dziećmi, mógł liczyć nawet cztery 
razy więcej osób. Jezus zwraca się więc do rzeszy niemal 
tak licznej jak ta, którą mógł pomieścić teatr w ważnym 
mieście Efezie. Przemawianie do tak wielkiego tłumu 
nie było łatwym zadaniem. Głowa żydowskiego domu, 
zgodnie ze zwyczajem, składała dziękczynienie przed 
posiłkiem Cudowne rozmnożenie pokarmu pojawia się 
też w Starym Testamencie oraz w tradycji żydowskiej oraz 
w tekstach grecko-rzymskich. Tłem jest tutaj szczegól-

nie manna. „Odmówiwszy dziękczynienie”. Janowe 
słowo eucharistein ma podteksty eucharystyczne, 
chociaż samo wyrażenie nawiązuje do żydowskiego 
zwyczaju wypowiadania błogosławieństwa przed 
spożyciem posiłku. „Rozdał siedzącym”. Uwaga, że 
Jezus rozdawał chleb, zapowiada mowę o Jezusie 
jako chlebie życia.
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Czytanie I (Wj 16, 2–4.12–15)
Lud szemrze przeciwko Mojżeszo wi i Aaronowi, 

chociaż jego narzekania są osta tecznie skierowane 
przeciwko Jahwe - woli on zaopatrzenie faraona 
od tego, jakiego Jahwe do starczył mu na pustyni. 
Podobnie jak w innych przedsynajskich próbach 
Jahwe zwykle zgadza się z prośbami, nie udzielając 
żadnej nagany. Poddaje się tu sprawdzianowi goto-
wość ludu do przestrzegania zaleceń dotyczących 
manny; święty pokarm musi być zbierany zgodnie 
z Bożymi wskazówkami. Przepiórka to coturnix co-
turnix, mały ptak wędrowny, osiągający ok. 20 cm, 
o barwie brązowej lub piaskowej z żółtymi paskami. 
Przepiórki przylatują wielkimi stadami do Palestyny 
i w rejon Synaju w marcu-kwietniu. Zwykle podążają 
z wiatrem, jeśli jednak jego kierunek ulegnie nagłej 
zmia nie, wtedy cale stado osiada na ziemi - wówczas 
wyczerpane ptaki, stanowią łatwy łup. Manna jest nazwą 
chleba z niebios. Manna przypomina podobne do miodu 
krople z drzewa tamaryszku rosnącego w Palestynie i na 
Synaju, zwanego mann. Biblia opisuje mannę jako dar 
nadprzyrodzony; nie jest to zjawisko codzienne. Polecenia 
dotyczące bezpiecznego spożywania pokarmu z nieba 
zostaną dwukrotnie złamane przez ludzi. 

Czytanie II (Ef 4, 17.20–24)
Greccy pisarze często ujmowali moralne napomnie-

nia w postaci przeciwieństw, jak to czyni tutaj Paweł. 
Literatura z tego okresu świadczy o tym, że Żydzi zasad-
niczo opisaliby nie Żydów za pomocą języka podobne-
go do tego, jakim posługuje się tutaj Paweł. Zwróćmy 
uwagę, że Paweł nie nazywa „poganami”  chrześcijan 
pochodzenia pogańskiego. Pod względem etnicznym 
mogą być poganami, lecz w sensie etycznym są Żydami. 
Współżycie przedmałżeńskie, kontakty homoseksualne 
i bałwochwalstwo były grzechami typo wo pogańskimi, 
których unikali niemal wszyscy Żydzi. Poganie przeciwnie  
byli w takim duchu wychowywani. Inicjacji seksualnej 
wielu greckich chłopców dokonywali starsi mężczyźni. 
Słowo „chodzić” znaczy „postępować” 

„Nowy człowiek” „stworzony według Boga”, tj. na 
Jego obraz lub podobieństwo. Paweł nawiązuje przy-
puszczalnie do stworzenia Adama i Ewy na obraz Boga, 
i powiada, że nowy człowiek, jakim stał się chrześcijanin, 

został obdarzony moralną czystością, został bowiem 
stworzony moralnie na podobieństwo Boże. Powinien 
wiec postępować jak nowy człowiek, tak nienagannie 
jak Adam i Ewa przed upadkiem. „Przyoblec” i „porzucić” 
wyrażają obrazowo w Starym Testamencie i literaturze 
grec kiej przyjęcie lub porzucenie jakiegoś sposobu po-
stępowania. Żydowscy pisarze mądrościowi i starożytni 
greccy filozofowie zgodziliby się z Pawłowym postulatem 
„odnowienia umysłu” Rozumieli oni, że wewnętrzna 
postawa i wartości wyznawane przez człowieka wypły-
wają na jego postawę życiową. Jednak Pawłowa odnowa 
różni się od pro ponowanej przez nich apostoł opiera 
ją na nowym życiu, które jest dostępne w Chrystusie 
i którego większość Żydów oczekiwała jedynie w przy-
szłym świecie. 

Ewangelia (J 6, 24–35)
Tłum pragnął podążać za prorokiem, któ ry dostarczy 

darmowej strawy i politycznego wyzwolenia nowym 
Mojżeszem. Nie dostrzegają jed nak istoty misji Jezusa. 
„Nazajutrz” Charakterystyczne przejście. Wersety te 
tworzą dziwne przejście łączące cud nakarmienia tłu-
mów z mową. Duża liczba wariantów tekstu wskazuje, 
że już w starożytności wywoływał on problemy. Związek 
łączący Tyberiadę z cudem rozmnożenia chleba mógł być 
dziełem późniejszych redaktorów. Tłum odkrywa tajem-
niczy charakter przejścia Jezusa przez Jezioro Tyberiadzkie 
po fakcie, że na brzegu znajdowała się tylko jedna łódź, 
którą uczniowie popłynęli z Tyberiady. Geograficzne tło 
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wydarzeń komplikuje dodatkowo założenie, że następna 
mowa została wygłoszona przez Jezusa w Kafarnaum, 
które nie znajduje się „na przeciwległym brzegu”, lecz 
nieco na północny wschód od Tyberiady. Zamieszanie 
to wskazuje na brak znajomości regionu.

Pytanie tłumu „Rabbi, kiedy tu przybyłeś?”, pozostało 
bez odpowiedzi. W mowie Jezusa pojawia się rozróżnie-
nie między „widzeniem znaków” a zwracaniem uwagi 
wyłącznie na materialne elementy cudu. Pierwszą reakcją 
tłumu było „obwołanie Jezusa prorokiem”, co spowodo-
wało jego usunięcie się na górę. „Troszczcie się nie o ten 
pokarm, który ginie”. Słowa przypominają mowę o Jezusie 
jako wodzie żywej. W obydwu przypadkach kluczem do 
przyjęcia daru Jezusa jest wiara w to, że pochodzi on od 
Boga. Dlatego werset ten nie odnosi się przede wszystkim 
do „chleba” Eucharystii, lecz do objawienia zawartego  
w słowach Jezusa. „Jego to bowiem pieczęcią swą nazna-
czył Bóg Ojciec” Słowa te przywołują każdy kto przyjął 
świadectwo tego, który jest „z góry”, potwierdził swą 
pieczęcią prawdomówność Boga. Fraza stanowi anty-
cypację zbliżającego się sporu poprzez podkreślenie, że 
to Bóg potwierdza rolę Jezusa.

19 niedziela zwykła – 8 Viii

Czytanie I (1Krl 19, 4–8)
Rozdział  maluje żywy obraz relacji proroka do jego 

Boga, chociaż motyw przeciwstawienia jahwizmu kultowi 
Baala nadal jest obecny. Eliasz podejmuje pielgrzymkę na 
Horeb, górę teofanii Mojżesza , żeby poskarżyć się Bogu; 
tam, w odpowiedzi, doświadcza objawienia i otrzymuje 
zlecenie. Teraz wszystko staje się jasne: pozostaje on po 
stronie Baala, którego czci żona. Pośpieszna ucieczka Elia-
sza i jego późniejsza skarga na Izraela sugeruje zresztą, 
że nawet nawrócenie ludu do Boga było niestałe. Ucieka 
więc na południową pustynię, by ratować życie. Jednak 
przybywszy tam, paradoksalnie modli 
się o śmierć. Jego niezdecydowanie na-
daje ton narracji. Jego ucieczka szybko 
staje się podróżą poza zwyczajny świat, 
co symbolizuje pozostawienie za sobą 
towarzyszy i pokarmu oraz pielgrzymka 
na miejsce święte.

Czytanie II (Ef 4, 30 – 5, 2)
„Zasmucanie” Bożego Ducha sta-

nowi poważną obrazę. Odnosi się ono 
do buntu Izraelitów na pustyni, który 
doprowadził do ich odrzucenia przez 
Boga. Podobnie, bunt Izraelitów prze-
ciwko Duchowi Bożemu spowodował, 
że Mojżesz zgrzeszył swoimi ustami. 
Temat „zapieczętowania” jako znaku 
poświadczającego, że nikt nie naruszył 

znajdujących się wewnątrz towarów. Efezjanie muszą 
zachować swój znak potwierdzający na dzień, w którym 
ich odkupienie stanie się pełne (w Starym Testamencie 
„dzień Pański”, w którym Bóg osądzi świat i wstawi się za 
swoim ludem). „Nie zasmucajcie Bożego Ducha Święte-
go”. Skoncentrowana na wspólnocie natura napomnień 
sugeruje, że każde wykroczenie przeciwko innemu człon-
kowi jest wykroczeniem przeciwko Duchowi Świętemu, 
bowiem chrześcijanie tworzą razem świątynię żywą, 
w której mieszka Duch Święty. „Którym zostaliście opie-
czętowani”; „wszelka gorycz”. Autor włącza do swojej 
parenezy elementy tradycyjnej listy grzechów. Grzechy, 
które zostały tutaj wymienione, niszczą życie wspólnoty.

Ewangelia (6, 41–51)
Szemranie słuchaczy Jezusa upodabnia ich do Izraeli-

tów na pustyni. „Szemranie” doprowadziło do udzielenia 
Mojżeszowego daru wody i manny. Było ono wyrazem 
„niewiary”. Jan sięgnął po jeden z epizodów chrześcijań-
skiej tradycji, odrzucenia Jezusa z powodu wiedzy o jego 
pochodzeniu, by uzasadnić opinię ludu, że Jezus nie może 
być „z nieba” Polecenie Jezusa, by zaprzestać szemrania, 
poprzedza serię wypowiedzi streszczających Janową 
teologię wiary. Powtarzają stwierdzenie, że w Jezusa 
wierzą jedynie ci, którzy zostali „pociągnięci przez Ojca”. 
Znajdujemy redakcyjne rozwinięcie, czyniące Jezusa 
sprawcą „wskrzeszenia (umarłych) w dniu ostatecznym”. 
Wydaje się, że Jan opracowuje kolejny cytat biblijny, łą-
cząc być może by wykazać, że to Bóg jest odpowiedzialny 
za wiarę ludzi, którzy przyszli do Jezusa. ”Nie znaczy to, 
aby ktokolwiek widział Ojca”. Nie istnieje poznanie Boga 
niezależne od Jezusa . Nie można „nauczyć się” od Boga 
bez słuchania i wierzenia w słowa Jezusa. Życie, będące 
rezultatem spożywaniem chleba, który zstąpił z nieba, 
zostało przeciwstawione śmierci pokolenia Izraelitów, 
które wędrowało po pustyni. Stwierdzenie o charakterze 
negatywnym dotyczące tradycji związanej z wyjściem 

Izraelitów z Egiptu „Nie Mojżesz...”, „Oj-
cowie wasi [...] pomarli...”; po którym 
następuje definicja „Albowiem chle-
bem Bożym...”, „chlebem żywym, który 
zstąpił z nieba...”. Werset czyni jasnym, 
o co chodzi w obrazach mówiących 
o uwolnieniu od głodu i pragnienia – 
o życie wieczne.

uroczystość 
Wniebowzięcia 

najświętszej maryi panny 
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Czytanie I (Ap 11, 19a; 12, 
1.3–6a.10ab)

W wizji tej odwołano się do obrazu, 
który był szeroko znany w starożyt-
nej mitologii. Grecki mit, występujący 
w kilku wersjach, opowiada o Lato-
nie, która poczęła boga Apolla mimo 
sprzeciwu smoka Pytona. Apollo ści-
gał później smoka i zabił go. W opo-
wieści egipskiej bogini Izyda urodzi-
ła boga słońca, Horusa, gdy ścigał ją 
czerwony smok Tyfon. Horus zgładził 
w końcu Tyfona. Takie popularne opo-
wieści odnoszono też, jak się wydaje, 
do rzymskiego cesarza, którego pa-
nowanie zostało tutaj połączone ze 
złym smokiem. Chociaż opowieści te 
pomijają wiele szczegółów, które apo-
stoł Jan czerpie z innych źródeł (cała 
jego relacja mogłaby zostać zbudo-
wana w oparciu o Stary Testament 
i źródła żydowskie), wskazują one, że 
wszyscy Janowi czytelnicy mogli z łatwości uchwycić 
główną linię opowieści, która ludziom współczesnym 
wydaje się często niezrozumiała. Starożytni czytelnicy 
znający Biblię dostrzegliby tutaj zwłaszcza opowieść o 
Izraelu, który rodzi Jezusa, i ‚szatanie, sprzeciwiającym 
się Bożemu ludowi. Późniejsza tradycja chrześcijańska 
dopatrywała się w tej niewieście Maryi, matki Jezusa. 
„Niewiasta obleczona w słońce i księżyc pod jej stopami, 
a na jej głowie wieniec z gwiazd dwunastu”. W świecie 
starożytnym są to typowe atrybuty bogiń, takich jak 
Isis. Przedmiotem dyskusji jest tożsamość Niewiasty. 
Według tradycyjnej interpretacji rzymskokatolickiej jest 
to Maria, Matka Jezusa, która jest nową Ewą. Według 
innych opinii Niewiasta to niebieskie Jeruzalem, uoso-
biona Mądrość albo Kościół. W odpowiednim źródle 
Niewiasta uosobiała Izraela, który cierpi bóle rodzenia, 
te zaś oznaczają eschatologiczne „biada” poprzedzające 

pojawienie się Mesjasza. W obecnej postaci rozdz. 12 
Niewiasta to niebieskie Jeruzalem, oblubienica Boga. 
Jan, który przypisuje chrześcijanom nazwę „Żyd” nie 
rozróżnia między Izraelem a Kościołem.

Czytanie I (1Kor 15, 20–26)
Paweł może tutaj nawiązywać do tradycji żydowskiej 

wywodzącej się spoza Palestyny (poświadczonej przez 
Filona), być może przejętej przez niektórych chrześcijan 
w Koryncie, według której idealny duchowy człowiek, 
różnił się od cielesnego Adama. Chociaż język, którego 
Paweł tutaj używa, jest niejasny, może oznaczać, że apo-
stoł, podobnie jak wielu ówczesnych pisarzy żydowskich, 
przyjmował istnienie pośredniego okresu mesjańskiego 
pomiędzy obecnym wiekiem i wiekiem przyszłym. Wy-
wyższony jako Pan przez zmartwychwstanie. Chrystus 
musi kontynuować swoje dzieło, niszcząc wrogie moce, 
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które trzymały żyjących w niewoli, a na-
stępnie śmierć, która jest władczynią 
umarłych. Królestwo Boże nie jest jeszcze 
doskonałe, zaś Koryntianie jeszcze nie 
panują.

Ewangelia (Łk 1, 39–56)
Podróż z Nazaretu do górzystej krainy 

Judy mogła zabrać od dwóch do trzech 
dni, w zależności od miejsca, w którym 
znajdował się dom Elżbiety. Z uwagi na 
rozbójników grasujących na drogach, pod 
róż młodej Maryi była bardzo odważnym 
przedsięwzięciem, chociaż mogła przy-
łączyć się do przejeżdżającej karawany 
i wędrować wraz z nią. Pozdrowienia były 
zwykle błogosławieństwami mającymi 
sprowadzić pokój. Magnificat, hymn Marii, mający skłonić 
czytelnika do refleksji nad naturą Boga uczestniczącego  
w poczęciu Jezusa, może zostać naturalnie podzielony na 
Pierwsza część dotyczy Marii, druga stanowi uogólnienie 
jej doświadczenia, prowadząc do refleksji nad sposobem, 
w jaki Bóg obchodzi się z ludzkością. Wersety te mają 
wiele odpowiedników w Starym Testamencie, szczególnie 
w pieśni Anny. Pochodzą one z wcześniejszego, przed 
Łukaszowego, greckiego źródła. Łukasz zmodyfikował 
teologię tego rewolucyjnego kantyku dodając i umiesz-
czając ją w ramach swojej Ewangelii; napomina w nim 
bogatych, by dzielili się swoimi majętnościami i zachęca 
do pokoju oraz miłowania nieprzyjaciół.
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Czytanie I (Joz 24, 1–2a.15–17.118b)
„Przed Bogiem”. Pośrednio oznacza to, że znajdowała 

się tam Arka Przymierza, chociaż nie ma o tym mowy 
wprost. „Rozstrzygnijcie”. Wybór pomiędzy Bogiem i in-
nymi bogami pojawia się. Gdzie indziej Izrael wybiera 
fałszywych bogów znamienne jest to, że propozycja Jozu-
ego stanowi więcej niż tylko retoryczną opcję. „W których 
kraju zamieszkacie”. Tekst stanowi przeciwieństwo,  jest 
jednak zgodny Amoryci nadal zajmują znaczną część 
kraju. „Pan, Bóg nasz” Wyznanie to wskazuje na istotę 
konfederacji Izraela opartej na religijnej podstawie – od-
dawaniu czci wyłącznie Bogu. Przyjmując Pana, lud stał 
się uczestnikiem Wyjścia i w efekcie mógł potwierdzić 
słowa Pana cytowane w mowie Jozuego.

Czytanie II (Ef 5, 21–32)
Zasady życia w rodzinie, które w NT występują jedynie 

w listach deutero-Pawłowych i, zostały zaczerpnięte 
przez autorów Nowego Testamentu z grecko-rzymskiej 
popularnej filozofii i stanowią pomoc w moralnym na-
uczaniu chrześcijan. Zasady owe ukazują chrześcijańską 

rodzinę jako hierarchicznie uporządkowaną komórkę 
społeczną. Mogły one stanowić odpowiedź na zarzuty, że 
chrześcijaństwo burzy podstawy porządku społecznego, 
popierając ideę równości wśród swoich wyznawców. 
W literaturze grecko-rzymskiej, podobnie jak w Ef, zasady 
życia rodzinnego dotyczyły stosunków między mężem 
i żoną, dziećmi i rodzicami, niewolnikami i właścicielami 
niewolników oraz relacji między podwładnymi i przeło-
żonymi. NT podaje typowo chrześcijańską motywację 
jako podstawę nakazów w tych zasadach wyrażonych. 
Panowanie Chrystusa nad Ciałem zostało ukazane jako 
wzór stosunków, w których mąż jest głową żony. Dalsze 
rozwinięcie koncentruje się na miłości Chrystusa do 
Kościoła i obrazie Kościoła jako Oblubienicy Chrystusa. 
Na tle starożytnych sakralnych małżeństw bogów Bli-
skiego Wschodu autor ukazuje Jezusa jako Oblubieńca, 
który oczyszcza Kościół, swoją Oblubienicę, wodą chrztu 
i przyodziewa w szaty świętości i czystości, by mogła 
stanąć przed nim. W czasach Pawła wielu Rzymian oba-
wiało się popularności „religii ze Wschodu” (np. kultu 
Izydy, judaizmu i chrześcijaństwa), które, jak sądzili, 
podminowują tradycyjne rzymskie wartości rodzinne. 
Wyznawcy tych religii mniejszościowych często starali 
się wykazać, że wspierają te wartości, posługując się 
w tym celu tradycyjna formą napominania rozwinię-
tą przez filozofów, począwszy od czasów Arystotelesa. 
Napomnienia te dotyczyły sposobu, w jaki głowa domu 
powinna postępować z członkami rodziny i poruszały 
zwykle problem relacji mąż-żona, ojciec-dziecko i pan-
-niewolnik. Paweł korzysta pod względem formalnym 
z grecko-rzymskich pism moralnych. W przeciwieństwie 
do większości pisarzy antyku, Paweł podważa jednak 
podstawową przesłankę owych kodeksów, tj. absolutną 
władzę sprawowaną przez mężczyznę – głowę domu.

Ewangelia (J 6, 54.60–69)
Słowa Jezusa wywołały rozłam wśród ludu linia podzia-

łu nie przebiega jednak przez żydowski „tłum”, oddziela-
jąc tych, którzy podejrzewają, że mesjańskie twierdzenia 

Jezusa mogą być prawdziwe od tych, którzy je odrzucają. 
Podział zarysowuje się wewnątrz chrześcijańskiej wspól-
noty. Niektórzy uczniowie opuszczą teraz Jezusa. Ich 
odejście da okazję do Janowego odpowiednika „wyznania 
Piotrowego”, o którym czytamy w tradycji synoptycznej. 
Autor przypomina czytelnikowi o wspólnotowym tle 
przez nawiązanie do tego, który zdradzi Jezusa. Odejście 
grupy uczniów podkreśla konieczność pozostawania 
w eucharystycznej wspólnocie, którą zakładał poprzedni 
fragment tekstu. Żaden czytelnik Janowy nie przeoczyłby 
związku między odejściem uczniów w ewangelicznej 
narracji a doświadczeniem zdrady i opuszczenia przez 
wspólnotę Janową. „Trudna jest ta mowa”. Z wprowa-
dzenia nie dowiadujemy się, jakie gorszące treści za-
warte były w słowach Jezusa. Wspólnotowa orientacja 
poprzedniej części Janowej Ewangelii, słowa Jezusa, że 
daje swoje ciało jako chleb życia, i fakt, że zwracał się 
do uczniów wskazują, iż przyczyną rozłamu była mowa 
eucharystyczna. Jednak w przyczyną sporu było stwier-
dzenie Jezusa, że „daje życie”, zaś we wcześniejszej części 
mowy źródłem napięcia mogło być utożsamienie jego 
objawicielskich słów z „chlebem z nieba”.
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Czytanie I (Pwt 4, 1–2.6–8)
Mojżesz to przede wszystkim nauczyciel , co wskazuje 

na związek prawnego nauczania tradycji z kręgami urzędu 
nauczycielskiego. Przestrzeganie Prawa stanowi istotny 
warunek bezpiecznego zamieszkiwania ziemi. Przestrze-
ganie Prawa zawartego w tradycji ma stanowić mądrość 
i umiejętność Izraela, być odpowiednikiem tradycji mą-
drościowej innych narodów; jest to ważny krok na drodze 
identyfikacji Tory z mądrością. Idea Boga przebywającego 
w pobliżu pełni ważną rolę w teologii na temat dostęp-
ności Prawa. Nakaz zachowywania w pamięci wydarzeń 
i tworzenia zrębów (poprzez nauczanie) ma podstawowe 
znaczenie dla celów tradycji. Prawa ukazano tutaj jako 
dowód mądrości i sprawiedliwości, który różni Izraelitów 
od innych narodów. W pewnych zbiorach dokumentów 
prawnych Bliskiego Wschodu pojawia się prolog i epilog 
wyjaśniający, że prawa dowodzą, jak mądry i sprawiedliwy 
jest król. Podobnie mądrość Salomona znalazła wyraz 
w jego dekretach i prawach. Królowie Bliskiego Wschodu 
zwykle ufali, że zbiory ich praw przekonają bogów, iż są 
mądrymi władcami. Tutaj to Pan objawia własną mądrość 
i sprawiedliwość swojemu ludowi i światu.

Czytanie II (Jk 1, 17–18.21b–22.27)
Zamiast zsyłać próby, by ludzi złamać. Bóg udziela 

darów, do których zalicza się stworzenie i ponowne na-
rodziny. Pogląd, iż Bóg jest źródłem wszelkiego dobra, 
był powszechnym rysem żydowskiej i greckiej mądrości. 
W starożytności uważano, że to, co znajduje się w niebie, 

jest doskonałe. Pisarze żydowscy używali czasami słów 
„z góry” w znaczeniu „od Boga”. Określenie „Ojciec świa-
teł” może oznaczać „Stwórcę gwiazd”. Poganie uważali 
gwiazdy za bogów, Żydzi za aniołów. Kananejczycy w Uga-
rit dużo wcześniej nazwali boga El „Ojcem świateł”, zaś 
zwoje znad Morza Martwego nazywają najpotężniejszego 
z Bożych aniołów „Władcą świateł”. Różne starożytne 
teksty żydowskie nazywają gwiazdy „światłami”. Staro-
żytni astronomowie używali zwrotów w rodzaju „cień 
zmienności” na oznaczenie nieregularności w zachowaniu 
ciał niebieskich. Filozofowie uważali jednak za doskonałe 
to, co znajduje się w niebie, jako niezmienne i pozbawio-
ne bezpośredniego kontaktu z ziemią. Starożytny świat 
wierzyła w astrologię i bała się mocy gwiazd. Jakub nie 
opowiada się tutaj za astrologią, raczej podobnie jak inni 
pisarze żydowscy ogłasza Boga Panem nad gwiazdami, 
zaprzeczając jednocześnie, jakoby była w Nim jakakolwiek 
sprzeczność. Dla starożytnych czytelników jego słowa 
oznaczałyby, że doświadczenia nie są wynikiem arbitral-
nej decyzji losu, lecz wiernymi dziełami miłującego Ojca.

Ewangelia (Mk 7, 1–8.14–15.21–23)
Spór o tradycję jest punktem kulminacyjnym tej części 

rozpoczyna się od zarzutu faryzeuszów i uczonych w Piśmie, 
że uczniowie Jezusa nie przestrzegają prawa dotyczącego 
rytualnej czystości i nie myją rąk przed posiłkiem. Jezus 
odpowiada, że jego przeciwnicy zastępują Boże przykazania 
ludzkimi tradycjami, takimi jak korban. Na zakończenie 
Jezus publicznie przedstawia swoje stanowisko, a na osob-
ności wyjaśnia, dlaczego żydowskie przepisy pokarmowe 
już nie obowiązują .Perykopy są ze sobą luźno powiązane 
za pomocą wspólnego tematu (rytualnego obmywania rąk, 
koranu, przepisów pokarmowych). Centralnym tematem 
teologicznym jest starotestamentowe Prawo w relacji do 
Jezusa. Jezus odrzuca faryzejską tradycję narosłą wokół 
Prawa, ostrzegając przed zastępowaniem Bożych przykazań 
ludzką nauką i sięganiem po Prawo jako środek umożliwia-
jący obejście zobowiązań, jak też znosząc obowiązywanie 
przepisów pokarmowych Starego Testamentu. Teologiczny 
wniosek, wypływający pośrednio z omawianego fragmentu, 
brzmi: Jezus posiada władzę autorytatywnego wykładania 
starotestamentowego Prawa.

Źródło: www.wiara.pl
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Z życia paraFii

maj – Pierwsza Komunia Święta

Maryjny miesiąc maj kojarzy się z uroczystością Pierw-
szej Komunii Świętej. Nie mogło być inaczej i w naszej pa-
rafii. W pięciu turach dzieci z naszej parafii oraz z Zespołu 
Szkół Katolickich im. ks. Jana Długosza po raz pierwszy w 
pełni uczestniczyły w Eucharystii. Na piękną przygodę, 
do której zaprasza Jezus życzymy wszystkim dzieciom 
pierwszokomunijnym wielu łask Bożych i radości z przyj-
mowania Chrystusa do swego serca.

23.05 – Święcenia diakonatu

23 maja 2021 r. w Uroczystość Zesłania Ducha Świętego 
o godzinie 15.00 we włocławskiej bazylice katedralnej 5 
alumnów Wyższego Seminarium Duchownego przyjęło 
święcenia diakonatu. Diakonat to posługiwanie przy sto-
le eucharystycznym i rozdzielanie Ciała Pańskiego oraz 
służba przy stole Słowa Bożego. Nowo wyświęconym 
diakonom życzymy asystencji Ducha Świętego oraz opieki 
ich świętych patronów.

03.06 – Boże Ciało

Dnia 3 czerwca 2021 r. obchodziliśmy Uroczystość Ciała 
i Krwi Chrystusa, zwaną też Bożym Ciałem. Zgromadzi-
liśmy się w bazylice katedralnej pod przewodnictwem 
księdza biskupa Wiesława Meringa. Podczas tej uroczy-
stości miała miejsce procesja eucharystyczna. Z powodu 
pandemii nie odbyła się ona ulicami Włocławka, jak miało 
to miejsce w latach poprzednich, lecz dookoła katedry. 
Wyszliśmy z Jezusem Eucharystycznym, aby ukazać Go 
światu i nieść tam gdzie jeszcze Go nie znają.

06.06 – Święcenia prezbiteratu

Ksiądz Mateusz Brzeziński i ksiądz Adrian Nowicki to 
dwaj neoprezbiterzy naszej diecezji. Dnia 6 czerwca o 
godzinie 15.00 w bazylice katedralnej święceń kapłańskich 
udzielił im ks. bp senior Wiesław Mering. Prezbiter to ten, 
który ma stać na czele wspólnoty po to, aby prowadzić ją 
do spotkania z Jezusem Chrystusem. Swoim nauczaniem 
oraz czynami na wskazywać na jedynego i prawdziwego 
Pana jakim jest Chrystus. Winien świadczyć o Nim w porę 
i nie w porę i nieustannie być otwartym na Jego wołanie. 
Właśnie takiej otwartości serca na słowo Boga życzymy 
nowo wyświęconym księżom naszej diecezji.

19.06 – Ingres biskupa Krzysztofa 
Wętkowskiego

19 czerwca 2021 r. odbył się ingres bp. Krzysztofa Węt-
kowskiego do włocławskiej bazyliki katedralnej. 27 kwiet-
nia br. papież Franciszek zdecydował, że dotychczasowy 
biskup pomocniczy gnieźnieński zostanie 77. biskupem 
włocławskim. Na uroczystości obecny był Nuncjusz Apo-
stolski w Polsce abp Salvatore Pennacchio, prymas Polski 
i metropolita gnieźnieński abp Wojciech Polak, przewod-
niczący KEP i metropolita poznański abp Stanisław Gą-
decki oraz wielu zaproszonych gości: biskupów, księży, 
osoby konsekrowane oraz wierni świeccy. Homilię wygłosił 
bp Wętkowski. Odniósł się w niej do osoby patrona diecezji 
włocławskiej – św. Józefa. 
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i WyDarZeŃ paraFialnych

lipiec
05. – Wspomnienie św. Antoniego Marii 

Zaccaria
06. – Wspomnienie bł. Marii Teresy 

Ledóchowskiej
08. – Wspomnienie św. Jana z Dukli
12. – Wspomnienie św. Brunona Bobifacego 

z Kwerfurtu BM
13. – Wspomnienie Świętych Pustelników 

Andrzeja Świerada i Benedykta
15. – Wspomnienie św. Bonawentury BDK
16. – Wspomnienie Najświętszej Maryi Panny 

z Góry Karmel (Szkaplerznej)
22. – Święto św. Marii Magdaleny
23. – Święto św. Brygidy, Zak., Patronki Europy
25. – Wspomnienie św. Kingi, Dz.
26. – Wspomnienie Świętych Rodziców 

Najświętszej Maryi Panny – Anny 
i Joachima (Światowy Dzień Dziadków 
i Osób Starszych)

29. – Wspomnienie Świętych Marii, Marty 
i Łazarza

29. – Wspomnienie św. Ignacego z Loyoli

sierpieŃ
04. – Wspomnienie św. Jana Marii Vianneya
06. – Święto Przemienienia Pańskiego; 

Rozpoczęcie XXXIII Pieszej Pielgrzymki 
Włocławskiej na Jasną Górę

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

10. – Święto św. Wawrzyńca Diak.M.
11. – Święto św. Klary Dz.
11. – Święto św. Maksymiliana Marii Kolbego
15. – Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej 

Maryi Panny, Msza św. odpustowa, godz. 
12.00

17. – Wspomnienie św. Jacka
20. – Wspomnienie św. Bernarda, Opata, DK
21. – Wspomnienie św. Piusa X
24. – Wspomnienie św. Bartłomieja Ap.
26. – Uroczystość Najświętszej Maryi Panny 

Częstochowskiej
27. – Wspomnienie św. Moniki
28. – Wspomnienie św. Augustyna BDK

ochrzczeni:

Serdecznie gratulujemy Rodzicom naszych no-
wych Parafian! Niech sakrament chrztu stanie się 
dla nich początkiem przyjaźni z Panem Bogiem!

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

Zmarli:
† Antoni Stanisław Bogdański
† Irena Brudło

† Marek Henryk Bednarczyk
† Urszula Sadokierska

† Danuta Henke

† Teresa Maria Balewska
† Jan Kołtun
† Apolonia Wrzesińska
† Kazimierz Czesław 
Opasiak
† Stefan Wiczorek
† Marianna 
Nowakowska
† Bronisława Domańska
† Maria Nencka-
-Borowiecka
† Marianna Maślanka

† Zenobia Józefa 
Przybyłowska
† Robert Ryszard 
Kozłowski
† Stanisław Masłowski
† Danuta Teresa 
Małecka
† Antoni Karpiński
† Marcin Dominik Henke
† Kazimiera Pawlicka
† Artur Kujewski

• Gabriel Szłczyński
• Maja Macudzińska

• Lena Kujawa
• Maria Panfil

• Szymon Artur 
Gemejnert
• Vanesa Jędrzejczak
• Lena Arkuszewska
• Filip Dura
• Oskar Maciej 
Trojanowski
• Karim Mogbil
• Tymoteusz Krzysztof
Kłos

• Natan Baranowski
• Alicja Eliza 
Szczepińska
• Alicja Amelia Biniędor
• Lena Dembowska
• Wiktor Wawrzonkowski
• Nikola Wujkowska
• Magdalena Helena
Dudzińska

nowożeńcy:
• Nikola Patrycja Tukiendorf 
/ Maciej Grzelakowski

• Natalia Poręba / Grzegorz 
Michał Klimczak

• Iga Darowska / Marcin Henryk 
Czerwiński

• Anna Maria Borowiak / Krystian Artur Hałas
• Manuela Julia Nowakowska / Bartosz 

Nowakowski
• Antonina Małgorzata Kałowska/ Jakub Jan 

Andrzejewski
• Aleksandra Katarzyna Gładyszak / Jakub Braun
• Magdalena Rzepińska / Dawid Leonard 

Gryczewski
• Karolina Gadaj / Hubert Września

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

Jeżeli nasza praca i służba  Ko-
ściele Bożym ma być owocna, 
musi to być za przykładem Słu-
żebnicy Pańskiej służba Temu, 
który przyjął postać Sługi, 
a swoich zastępców na ziemi 
nauczył, aby byli sługami sług 
Bożych.

kard. Stefan Wyszyński

czy wiesz, że...

Najdłuższy werset w Biblii to fragment Księgi 
Estery, który brzmi: 

„I zawołano pisarzy królewskich w tym czasie, 
w trzecim miesiącu, to jest miesiącu Siwan, w dniu 
dwudziestym trzecim, i napisano według tego 
wszystkiego, co rozkazał Mardocheusz, do Żydów 
i do satrapów, i do namiestników, i książąt państw, 
które [rozciągają się] od Indii aż do Etiopii, to jest do 

stu dwudziestu 
siedmiu państw, 
do poszczegól-
nych państw 
ich pismem i do 
poszczególnych 
ludów w ich ję-
zyku, i do Żydów 
ich pismem w ich 
języku” (8, 9), 

a najkrótszy to 
zdanie z Ewan-
gelii św. Jana: 

„Jezus zapła-
kał” (11, 35).
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życie sakramentalne
sakrament chrZtu śW.
udzielany uroczyście w pierwszą i trzecią niedzielę miesiąca 
na Mszy św. o godz. 12.00. 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. Reymonta 11/13, 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, 8.30, 10.00, 12.00 
(z udziałem dzieci i młodzieży), 18.00

msze św. w dni powszednie: godz. 7.00, 18.00

Pozostałe informacje:
 Kancelaria parafialna czynna od poniedziałku do piątku, godz. 

16.00–17.30 (w niedziele, święta i uroczystości kancelaria 
nieczynna)

 Możliwość skorzystania z sakramentu pokuty i pojednania 
codziennie przed Mszą świętą poranną i wieczorną, 
a w pierwszy piątek miesiąca od godz. 6.45 oraz od godz. 17.30. 

 W pierwszą sobotę miesiąca o godzinie 9.00 Msza św. 
w intencji członków Koła Żywego Różańca oraz nabożeństwo 
różańcowe

 W każdy czwartek o godz. 18.00 spotkanie Kręgu Biblijnego
 W każdy piątek o godz. 16.00 spotkanie scholi
 W każdy piątek po Mszy św. o godz. 18.00 spotkanie 

Młodzieży Oazowej
 W każdą sobotę o godzinie 10.00 zbiórka ministrantów

Odpust 
w parafii 

katedralnej 
15 sierpnia 
(niedziela) 

godz. 12.00

Serdecznie 
zapraSzamy
Msze święte 15 sierpnia:
8.00, 10.00, 12.00 (suma odpustowa), 18.00


