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WITAJ, NASZA NADZIEJO!

Z głęboką pokorą upadamy przed Tobą,
Święta Boska Rodzicielko,
Pani Łaskawa.

Wśród życia mojego kniei
Jesteś Ty Matko Nadziei
Moja umiłowana Matko
Rozmodlona, Skupiona, Smutna
Ja zawierzam Ci moje smutki
Zawierzam Ci moje jutro
Jutro mojej lepszej nadziei
Proszę Cię Matko o pomoc
Dla smutnych matek Włocławka
Miej w swojej opiece młodzież zagubioną
Młodzież uczącą się, w dorosłe życie wstępującą
Daj im Matko Łaskawa
Dużo Twojej Dobrej Nadziei
Na lepsze jutro, pogodniejsze dni
Na Naszej Polskiej Ziemi

Agnieszka Dobińska

Z Księgi Próśb i Podziękowań
Matko Boża Łaskawa, w 51 rocznicę naszego ślubu dziękujemy  
za otrzymane łaski i prosimy o dalszą opiekę. 
                                                                 Anna i Andrzej

Matko Boża Łaskawa, dziękuję za otrzymane łaski i proszę o dal-
szą opiekę nad moją rodziną, a szczególnie o łaskę nawrócenia dla moich dzieci. 
                                                                                            Czcicielka

Matko Boża Łaskawa, przychodzę do Ciebie i proszę o przemianę życia, aby od dziś tylko Jezus był Panem 
mojego życia i moich najbliższych. Proszę o żarliwą wiarę, gorącą miłość i niezachwianą nadzieję. 
                                                                                                                                            Mateusz M.

Matko Boża Łaskawa, proszę pokornie za mojego syna Rafała, o łaskę uwolnienia go od depresji i lęków  
oraz o pokój w jego sercu.  
                                             Ewa
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Słowo proboszcza

Słowo proboszcza

„Przyjdź na świat, 
aby zająć wśród nas, 
puste miejsce przy stole...”

Wszystkim Drogim Parafianom, Niezawodnym Przyjaciołom i Sympatykom 
naszego Sanktuarium, Miłym Gościom życzę w prostych, ale popartych mo-

dlitwą słowach:
Niech to, co najlepsze w nas samych, i co jesteśmy w stanie wydobyć, wykrze-

sać z siebie na czas Wigilii i Świąt - z Bożą pomocą i błogosławieństwem staje się 
codziennym Cudem Bożego Narodzenia: w nas samych, w naszych rodzinach,  
w  sąsiedztwie, w miejscach pracy. Szczególnie serdecznie pozdrawiam i życzę  
nadziei i siły wszystkim chorym i cierpiącym w domach i w szpitalu. Modlitwą ogar-
niam wszystkich, którzy są osamotnieni i przygnębieni.

Jezus – objawiający się jako Emmanuel – Bóg z nami – po cichu i z wielką  
Miłością czeka na gotowość każdego człowieka, by mu towarzyszyć, podnosić, uwal-
niać, uzdrawiać i kierować życiem.

Świątecznie wszystkich pozdrawiam!
Błogosławionych Świąt!

o. Mariusz Dębiński, proboszcz
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Z życia parafii

W roku szczególnych jubileuszy maryj-
nych: trzystu lat od koronacji ob-

razu MB Częstochowskiej, stu czter-
dziestu lat objawień w Gietrzwałdzie, 
stulecia objawień w Fatimie oraz 
pięćdziesięciu lat od przyozdo-
bienia koronami wizerunku MB 
Licheńskiej, tradycyjnie 7 września 
wyruszyła 411 Piesza Pielgrzymka 
z Włocławka do Skępego. 

Pielgrzymowanie rozpoczęło się we 
włocławskim ,,klasztorku” uroczystą Mszą 
św., której przewodniczył o. Damian Bieńkow-
ski – tegoroczny pielgrzymkowy duszpasterz.

Na pielgrzymkowy szlak wyruszyło około 50 pąt-
ników, w tym o. Damian oraz 1 diakon i 2 alumnów 
seminarium włocławskiego, którzy oprócz bagażu, 
wygodnych butów, zabrali ze sobą intencje swoich 
parafii i najbliższych, ale także te polecane przez Ojca 
Świętego i naszego biskupa Wiesława. Jak mówią 
sami pielgrzymi: „Pielgrzymka to czas wyciszenia, 
rozmodlenia, to czas rekolekcji w drodze…” Jest to 
czas wyjątkowy i niepowtarzalny, to droga, którą nie 
pokonuje się samemu, ale z bratem i siostrą, którzy 
idą obok nas. Jest to czas, kiedy można więcej swo-
ich chwil poświęcić dla Boga i drugiego człowieka. 

411 pielgrzymka z Włocławka do Skępego

W  czasie pielgrzymiego trudu innej war-
tości nabiera zmęczenie, niedogodność 

czy smak powszedniego chleba.
Trasa pielgrzymki liczy oko-

ło 40  km i biegnie przez Szpetal 
Górny, Lipno i Karnkowo. W tym 
miejscu chcemy również podzię-
kować proboszczom wymienio-

nych parafii na życzliwe przyjęcie, 
wzmacniające nasze dusze i ciała. 

Po dotarciu do celu uczestniczyliśmy 
w I Nieszporach uroczystości Narodzenia 

Najświętszej Maryi Panny, a później wspólnie 
spożyliśmy kolację w atmosferze rozmodlonej rado-
ści. Następnego dnia wzięliśmy udział w uroczystej 
sumie odpustowej pod przewodnictwem Biskupa 
Płockiego J. E. Ks. Bp. Piotra Libery, podczas której 
oddaliśmy nasze życie we władanie Niepokalanego 
Serca Maryi. Tego dnia również dołączyli do nas piel-
grzymi autokarowi, z którymi po południu wrócili-
śmy razem do naszych domów.

Bogu i Matce Najświętszej niech będą dzięki na ten 
wymagający, ale zarazem i ubogacający czas!

kl. Damian Kurzawski 

Pierwsza niedziela października była okazją do 
dziękczynienia Panu Bogu za dar Maryi – Pani 

Ku czci Pani Łaskawej
Łaskawej. Od prawie 300 lat odbiera Maryja cześć 
w  tym cudownym wizerunku znajdującym się 
w  bocznej kaplicy kościoła. Uroczysta koronacja 
obrazu Matki Bożej Łaskawej Niezawodnej Nadziei 
złotymi koronami poświęconymi przez papieża Be-
nedykta XVI odbyła się w katedrze włocławskiej 
2 października 2010 r. Od tego wydarzenia, pełnego 
radości i wzruszeń minęło już siedem lat. 

Wspominaliśmy ten niezwykle ważny dzień w hi-
storii  naszej  parafii. Sumę odpustową w niedzielne 
południe celebrował o. Mariusz Dębiński – kustosz 
sanktuarium. Zwieńczeniem uroczystości odpusto-
wych była procesja z  kopią cudownego obrazu po 
placu kościelnym.

red.
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Z życia parafii

W Zakonie Braci Mniejszych 
na całym świecie, corocz-

nie 4 października obchodzona jest 
uroczystość założyciela, Serafic-
kiego Ojca św. Franciszka. W tym 
dniu wspólnota włocławska świę-
towała wielki jubileusz złożenia 
profesji wieczystej o.  Aleksandra 
Szlachty (65 lat) i  o. Piotra Grą-
żawskiego (60 lat). Ojcowie jubilaci 
sprawowali Mszę św. dziękczynną, 
podczas której gwardian wspólno-
ty – o. Mariusz Dębiński odczytał 
i wręczył dostojnym Jubilatom 
nadesłane z  Rzymu błogosławień-
stwo papieża Franciszka, Ministra 
Generalnego Zakonu Braci Mniej-
szych a  także list ojca Prowincjała 
Jacka Komana.

red. 

Jubileusz zakonny

o. Aleksander Szlachta                                                     o. Piotr Grążawski

Niech Dobry Bóg wynagrodzi naszym Jubilatom
za wytrwałą i gorliwą posługę w zakonie św. Franciszka!

1 listopada obchodzona jest 
w Kościele uroczystość Wszyst-

kich Świętych, która dla tutejsze-
go kościoła parafialnego stanowi 
święto tytularne. W wigilię tej 

świec i pochodni, przy śpiewie 
Litanii do Wszystkich Świętych 
przeszli w uroczystej procesji wo-
kół Placu Wolności, dając świa-
dectwo wiary w świętych obco-
wanie. W czasie procesji niesione 
były relikwie świętych i błogosła-
wionych. Procesja przeszła ulica-
mi miasta, którymi każdego dnia 
przechodzą rzesze włocławian, 
aby w ten sposób uświadomić 
każdemu, że świętość nie jest dla 
wybranych, ale dla wszystkich bez 
wyjątku.  Była przypomnieniem, 
że każdy chrześcijanin może li-
czyć na pomoc tych członków Ko-
ścioła, którzy zakończyli już swoją 
ziemską pielgrzymkę i orędują za 
nami w niebie. 

red.

Procesja ku czci świętych
uroczystości została odprawiona 
Msza św. odpustowa pod prze-
wodnictwem Pasterza Diecezji ks. 
bp. Wiesława Alojzego Meringa. 
Po Eucharystii, wierni w blasku 
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Z życia parafii

W niedzielę 19 listopada, we włocławskim Sank-
tuarium Matki Bożej Łaskawej Niezawodnej 

Nadziei, Słowo Boże głosił o. Mariusz Żychowicz, 
który w naszej prowincji zakonnej animuje duszpa-
sterstwo powołań. Jego przepowiadanie miało za za-
danie uzmysłowić wiernym potrzebę wspólnotowej 
modlitwy za powołanych i o nowe powołania zakonne 
i kapłańskie. Mówił: „Współczesny świat domaga się 
nowych, autentycznych świadków Ewangelii. Projekt 
#JESTEM jest odpowiedzią na tę potrzebę. Buduje-
my społeczność ludzi, którzy wierzą w moc modli-
twy, w  tym modlitwy o powołania. Razem, każdego 
dnia, będziemy wspierać tych, którzy usłyszeli we-
zwanie Chrystusa i chcą swoim życiem naśladować 
Świętego Franciszka z Asyżu (...)” Drugim celem akcji 
#JESTEM jest pokazanie różnych odcieni życia za-
konnego, odczarowanie błędnie utrwalonego w świa-
domości ludzi stereotypu osoby, która decyduje się na 

drogę zakonną/bycie duchownym. W trakcie głosze-
nia słowa o. Mariusz wyświetlał wiernym film pt. #JE-
STEM – przygotowany na potrzeby powyższego pro-
jektu. O. Mariusz wyraził głębokie wzruszenie i słowo 
dziękczynienia, za modlitwę we włocławskim sanktu-
arium w intencji powołań oraz zachęcał, aby nie usta-
wać w modlitwach, jak również aby przyłączyć do ak-
cji #JESTEM gdyż, „nasza modlitwa daje siłę”. 

Nasi parafianie oraz sympatycy, którzy gromadzili 
się na Mszach świętych w niedzielę otrzymali ulotki 
oraz inne materiały przygotowane przez braci z Refe-
ratu Młodzieżowo-Powołaniowego.

Więcej szczegółów na temat prospektu #JESTEM 
na stronie internetowej: 

braciamniejsi.pl/jestem
fanpage: Facebook/FranciszkanieOFM

o. Łukasz Buksa

Świadkowie Zmartwychwstałego

Okres Świąt Bożego Narodze-
nia mimo woli kojarzy się 

nam przede wszystkim z wiecze-
rzą wigilijną i prezentami. Jed-
nakże wciąż są (mimo, że stopa 
ubóstwa spadła w naszym kra-
ju) takie domy i rodziny, gdzie 
wieczerza wigilijna i prezenty są 
wręcz symboliczne. Takim to ro-
dzinom wspólnota Kościoła stara 
się przyjść z pomocą. Oferowana 
pomoc jest świadczona wieloto-
rowo. 

Caritas Polska wraz z ewan-
gelicką Diakonią i prawosławną 
Eleos organizuje Wigilijne Dzieło 

Pomocy Dzieciom. Zbiera pienią-
dze na rzecz dzieci m.in. poprzez 
rozprowadzanie świec i zachęca-
nie do wysyłania specjalnych wia-
domości SMS.

Różnorodne grupy przygoto-
wują wigilie dla uboższych, choć-
by „Trójkolorowa Wigilia”, którą 
zorganizowali kibice Klubu WKS 
Włocłavia Włocławek wspólnie 
z zarządem klubu. Pragnęli spra-
wić, by na twarzach 80 milusiń-
skich z ubogich rodzin należących 
do Klubu Kibica oraz wyznaczo-
nych przez Miejski Ośrodek Po-
mocy Społecznej i podopiecznych 

„Radosnego dawcę miłuje Bóg” (2Kor 9,7)
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Z życia parafii

Fundacji Anwil dla Włocławka 
zagościł szeroki uśmiech!

Lokalne wspólnoty, choćby jak 
nasza „klasztorkowa” organizują 
zbiórkę darów żywnościowych, 
które w formie paczek trafią do 
biednych rodzin naszej parafii. 
Od kilku lat koordynujemy rów-
nież akcję „Aniołek”. Przy ołtarzu 
św. Franciszka jest wystawiana 
choinka, a na niej wiszą aniołki 
z  imionami i  wiekiem potrzebu-
jących dzieci. Wierni zabierając 
ze sobą aniołka, mogą ufundować 
paczkę świąteczną konkretnemu 

dialnie, a inne dzieją się po cichu, 
niejako zgodnie z ewangelicznym 
zaleceniem: „Kiedy zaś ty dajesz 
jałmużnę, niech nie wie lewa two-
ja ręka, co czyni prawa, aby two-
ja jałmużna pozostała w ukryciu. 
A Ojciec twój, który widzi w ukry-
ciu, odda tobie” (Mt 6,3-4).

„Każdy niech przeto postąpi tak, 
jak mu nakazuje jego własne serce, 
nie żałując i nie czując się przymu-
szonym, albowiem radosnego daw-
cę miłuje Bóg” (2Kor 9,7).

dkn Jordan Dylewski

biednemu dziecku. Ta akcja z roku 
na rok nabiera coraz większego 
rozmachu. Wystarczył zaledwie 
tydzień, by choinka została ogo-
łocona z  „aniołków” i niektórzy 
„spóźnialscy” wierni odeszli z lek-
ką dozą pretensji do nas i do siebie 
samych, że nie zdążyli.

Jest też wiele innych akcji czy 
drobnych gestów różnych grup 
i wspólnot, bądź pojedynczych ro-
dzin i osób wychodzącym naprze-
ciw potrzebującym i  to nie tylko 
w okresie świątecznym. Jedne są 
wręcz sztucznie nagłaśniane me-

Radosne, pełne ciepła rodzinnego, kolędowania, 
prezentów i tradycji święta Bożego Narodzenia 

w Kościele ewangelickim poprzedza czas adwentu. 
Podobnie jak rok kalendarzowy w Kościele ewange-
lickim jest rok kościelny rozpoczynający się czterema 
niedzielami adwentu poprzedzającego Święta Bożego 
Narodzenia. 

Adwentus (z łac.) oznacza oczekiwanie podzielo-
ne na cztery niedziele posiadające swoje znaczenie: 
•	 1. Niedziela adwentu przypomina triumfalny 

wjazd Jezusa do Jerozolimy.
•	 2. Niedziela adwentu mówi o powtórnym przyj-

ściu Chrystusa.
•	 3. Niedziela adwentu wspomina Jana Chrzciciela 

torującego drogę dla Mesjasza.
•	 4. Niedziela upamiętnia Marię – Matkę Jezusa 

(theotokos).

Już w tym okresie można dostrzec ewangelickie 
elementy dekoracyjne. Najbardziej popularnym jest 
wieniec adwentowy z czterema świecami, pierwszy raz 
pojawił się w domu dziecka w Hamburgu z inicjaty-
wy ks. Johanna Wicherna w roku 1833, wtedy było to 
koło od wozu z 24 świecami, w kolejnych latach zdo-

Boże Narodzenie 
w Kościele 
ewangelickim
„po sąsiedzku”
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bione gałązkami choinek. Dwadzieścia świec białych 
przeznaczonych było na dni tygodnia, cztery czerwone 
na niedziele adwentowe. Wieniec ten miał wzbudzić 
w dzieciach napięcie i oczekiwanie związane ze zbliża-
jącymi się Świętami Narodzenia Pańskiego. 

Z czasem w kościo-
łach pojawia się „Gwiazda 
Adwentowa”, symbolizuje 
przyjście Pana Adwentu – 
Jezusa Chrystusa, tradycja 
ta pochodzi z Herrnhut od 
wspólnoty „Braci Czeskich”. 

Dzieci w tym czasie 
również odliczają czas odkrywając do Bożego Na-
rodzenia na specjalnym kalendarzu kolejne okienko 
z datą, za którą kryje się czekoladka. Adwent to z jed-
nej strony radosne oczekiwanie, z drugiej czas poku-
ty i wewnętrznej zadumy, w kościele przypominają 
o tym fioletowe barwy liturgiczne, a wierni częściej 
przystępują do Stołu Pańskiego. Pieśni tego okre-
su znajdujące się w śpiewniku ewangelickim mówią 
o przygotowaniu na powitanie Pana Adwentu, wspo-
minają proroctwa starotestamentowe czy opisują ra-
dość z nadejścia Mesjasza. 

W tym roku 4. niedziela adwentu pokrywa się 
z Wigilią Bożego Narodzenia. Nabożeństwo Wigilij-
ne we Włocławku rozpocznie się o godzinie 21.00, 
kiedy większość rodzin jest już po wieczerzy wigilij-
nej. W tym miejscu warto podkreślić, że Święta Bo-
żego Narodzenia nie są świętami katolickimi, prawo-
sławnymi, czy ewangelickimi. Boże Narodzenie jest 
ogólnochrześcijańskie, wszystkie kościoły przyjmują 
tę samą Ewangelię i wierzą w Zwiastowanie. Świę-
ta różnią się więc tylko zwyczajami regionalnymi. 
Wspólnym zwyczajem i tradycją jest czytanie histo-
rii godowej o narodzeniu Jezusa według ewangelii 
św. Łukasza, łamanie opłatkiem i składanie życzeń 
przed rozpoczęciem wieczerzy wigilijnej. Dwanaście 
potraw stawianych na stole, barszcz z uszkami, zupa 
rybna, karp, sałatka jarzynowa, kompot z suszonych 
owoców, makówki i wiele innych przysmaków to naj-
częściej domowe, rodzinne tradycje przekazywane 
przez babcie wnuczkom i wpływ reklam oraz tego, co 
jako gotowe produkty jest dostępne w sklepach. 

W dzisiejszej dobie przekazu wiele tradycji i zwy-
czajów się przenika – to dobrze, ponieważ w ten spo-
sób budujemy wspólne bogactwo. Jedna z legend gło-
si, że pierwszym, który zawiesił na choince ozdoby 

(w postaci owoców) był Marcin Luter. Tradycja cho-
inki bożonarodzeniowej narodziła się w Niemczech 
w XVI wieku, a do Polski trafiła dopiero 300 lat póź-
niej. Na początku gościła tylko wśród ewangelickich 
mieszczan, a dziś gości w każdym domu chrześcijań-
skim i nie tylko. Dokładne rysy choinki bożonaro-
dzeniowej można pierwszy raz zauważyć w sztychu 
protestanckiego malarza Lucasa Cranacha Starszego 
z początku XVI stulecia, który przedstawia drzewko 
wigilijne ozdobione gwiazdkami i świeczkami. Na 
nim znajdował się ozdobny łańcuch symbolizujący 
węża kusiciela z rajskiego drzewa życia, a na czub-
ku gwiazda symbolizująca tę światłość, na podstawie 
której trzej mędrcy szli do Betlejem przywitać nowo-
narodzonego Króla. W tamtym czasie polskie domy 
dekorowano podłaźniczkami czyli podwieszanymi 
pod sufitem stroikami. Są to oczywiście zwyczaje re-
gionalne i ludowe, nie mające związku z Ewangelią. 
A z wieczerzą wigilijną wiąże się wiele różnych trady-
cji, choćby takich jak kładzenie siana pod obrus, ale 
są to zwyczaje pochodzące z dawnych kultów pogań-
skich.

Nabożeństwo Wigilijne jest szczególne w swojej 
formie i treści. Choinka z ozdobami, w niektórych pa-
rafiach mniejsze lub większe stajenki i ta specyficzna 
aura: główne światła są wyłączone, panuje półmrok, 
w kościele jest bardzo zimno, więc widać wydychaną 
parę. Wtedy rozbrzmiewają dzwony i cichutko grają 
organy do kolędy Wśród nocnej ciszy. Kolędy stały 
się dobrem całego chrześcijaństwa i nie tylko, Cichą 
noc autorstwa austryjackiego księdza Josepha Mohra 
śpiewa cały świat. Natomiast Cudowna różdżka wzro-
sła to ulubiona kolęda Adama Małysza (ewangelika).

Nabożeństwo wigilijne to radość z narodzenia 
Pańskiego: Słowo ciałem się stało i zamieszkało wśród 
nas, i ujrzeliśmy chwałę Jego (J 1,14). Dzieciątko Jezus 
rozświetla mroki naszego życia. Tej nocy wsłuchujemy 
się w słowa Aniołów zwiastujących narodzenie Mesja-
sza i rozważamy sens przyjścia Syna Bożego na Świat, 
w nasze serca wlewany jest pokój i spokój: Nie bójcie 
się, bo oto zwiastuję wam radość wielką, która będzie 
udziałem wszystkiego ludu, gdyż dziś narodził się wam 
Zbawiciel, którym jest Chrystus Pan (Łk 2,10-11). 

Święta Narodzenia Pańskiego to zdecydowanie 
święta rodzinne, tak jak Maria i Józef pochylali się 
nad dzieciątkiem Jezus, tak i wielu parafian w tym 
czasie rodzinami przychodzi do kościołów i kaplic 
uświadamiać sobie radość z przyjścia mesjasza na 
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świat. Kolędy pełne treści, mądrości, zwiastowania 
i radości pozwalają w tym czasie zbliżyć się do wyda-
rzeń betlejemskich, dzieciątka Jezus. Pierwszy dzień 
Świąt zarezerwowany jest w domach ewangelickich 
na rodzinne spotkania, drugi natomiast na spotkania 
z bliskimi znajomymi.

Najbardziej sporna kwestia na koniec: skąd są 
prezenty i kto je przynosi? Św. Mikołaj, Gwiazdor, 
Aniołek, Dzieciątko czy może Dziadek Mróz? Na to 
pytanie trudno udzielić odpowiedzi, z resztą trudno 
to ustalić, ponieważ najczęściej gdy po nabożeństwie 
wigilijnym wracamy do domu, to prezenty już są pod 

choinką, a myśmy znowu się spóźnili, żeby spraw-
dzić, kto je nam przyniósł… 

Błogosławionych Świąt Narodzenia Pańskiego, 
pełnych zgody i wyrozumiałości, czasu dla rodzi-
ny i najbliższych, chęci do śpiewania kolęd i zasta-
nawiania się nad sensem przyjścia Syna Bożego na 
świat. 

Życzy ks. Dawid Mendrok
Parafia Ewangelicko-Augsburska we Włocławku, 
Lipnie i Rypinie

Kościół pw. Wszystkich Świętych oraz klasztor 
Franciszkanów kryją wiele wspaniałych dzieł 

sztuki, przede wszystkim malarstwa. Zmieniające się 
wraz z czasem epoki, style, nurty artystyczne dzięki 
swym przedstawicielom oraz wielkiej otwartości Bra-
ci Mniejszych, pozostawiły po sobie ślady, które pie-
lęgnowane, do dziś budzą zachwyt radując nie tylko 
oko, ale i serce. Jednym z wybitnych artystów, które-
go obrazy i polichromie oddziałują na wiernych, był 
Jan Stępień. W bogatym dorobku malarza znalazł się 
też niezwykle ważny czas współpracy z włocławskimi 
franciszkanami. Zaowocowała ona powstaniem wie-
lu dzieł, z których wymienić należy: Ukrzyżowanie 
w ołtarzu głównym, św. Józefa z Dzieciątkiem, Szopkę 
w Greccio, Dzieciątko w żłóbku, polichromie w pre-
zbiterium z przedstawieniami św. Franciszka z Asyżu, 
wizerunki Ewangelistów w kaplicy Matki Bożej oraz 
Ostatnią Wieczerzę w refektarzu.

Jan Stępień urodził się 28 stycznia 1895 r. w Policz-
nej. Bardzo wcześnie odkryty talent plastyczny rozwi-
jał od 1913 r. w C. K. Szkole Przemysłu Drzewnego 
w Zakopanem. Jednym z jego wykładowców był wów-
czas wybitny artysta grafik Władysław Skoczylas. Brał 
czynny udział w działaniach wojennych w latach 1914- 
-1918 oraz w 1920 r. Po zakończeniu działań zbroj-
nych, Jan Stępień dostał się do Akademii Sztuk Pięk-
nych w Krakowie do klasy samego Jacka Malczewskie-
go. Poza studiami akademickimi, pobierał także nauki 
u Ignacego Pieńkowskiego, Wojciecha Weissa i Xawe-

rego Dunikowskiego. Przełomem w życiu artysty było 
zaproszenie od baronów Kronenbergów, którzy doce-
nili jego zdolności, zwłaszcza w zakresie malowania 
koni, którymi się fascynowali. Artysta przeniósł się 
więc w 1928 r. z rodziną do Włocławka, by móc re-
alizować kolejne zamówienia płynące od rodziny zna-
czących wówczas bankierów i przemysłowców. Nie 
tylko Kronenbergowie stali się zleceniodawcami Mi-
strza Jana. Wojna 1920 r. przyniosła wiele zniszczeń, 
w tym w głównej świątyni Włocławka – w katedrze. 
Stępień podjął zlecenie odrestaurowania polichromii 
w bazylice, a kolejnych latach także realizacji nowych 
malatur w kościele pw. Wszystkich Świętych, jak też 
w Zakrzewie i Kruszynie. 

We współpracy z ks. Henrykiem Brzuskim opra-
cowany został program malowideł dla Franciszka-

Dzieła Mistrza Jana  
we włocławskim klasztorze Franciszkanów
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nów, którego realizację rozpoczęto w czerwcu 1931 r. 
Powstały wówczas przedstawienia św. Franciszka 
i św.  Antoniego na sklepieniu prezbiterium, Mat-
ka Boża Anielska w części nawy głównej oraz bujne 
winorośle na łuku tęczowym. Po przeciwnej stronie, 
nad prospektem organowym Jan Stępień namalował 
św. Cecylię grającą na organach. 

W obecnej kaplicy męczenników, na sklepieniu 
umieszczone zostały wizerunki czterech Ewangeli-
stów w medalionach wpisanych w ornamentalne ob-
ramienia. 

Prawdopodobnie z tego samego czasu pochodzi 
monumentalna polichromia w refektarzu klasztor-
nym, na której artysta ukazał Ostatnią Wieczerzę. 
Dzieła te przetrwały do 1963 r., kiedy to zostały zama-
lowane i stosunkowo niedawno na nowo odłonięto je 
w znacznej części, dzięki pracom konserwatorów. 

Największą realizacją Jana Stępnia dla włocław-
skiego kościoła Franciszkanów jest malowidło w oł-
tarzu głównym. Monumentalne płótno zostało ufun-
dowane przez ks. prałata Pawła Załuskę, proboszcza 
parafii Kruszyn. Zastąpiło ono obraz Wszystkich 

Świętych, a poświęcenia nowego ołtarza dokonał 
1 czerwca 1933 r. ks. biskup Karol Radoński. W okre-
sie międzywojennym powstały także inne płótna dla 
franciszkańskiej wspólnoty. 

Drugim, pod wzglę-
dem wielkości po wize-
runku Ukrzyżowania jest 
obraz przedstawiający 
Dzieciątko Jezus siedzą-
ce na żłóbku z rozległą 
panoramą w  tle. Zdecy-
dowanie mniejszy jest 
wizerunek św. Stanisła-
wa Kostki, niezwykle 
oszczędny i surowy por-
tret patrona młodzie-
ży. Wśród zaginionych 
w  czasie zawieruchy wojennej obrazów znalazło się 
też niestety wykonane przez artystę malowidło uka-
zujące św. Teresę z Lisieux.

Związki Mistrza Jana i jego dzieła znajdujące się 
w kościele i klasztorze oo. reformatów trwały także 
w okresie powojennym. Stępień czas okupacji spędził 
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z rodziną we Włocławku, jednak sytuacja ekonomicz-
na zmusiła go do wyjazdu do Karpacza. W 1950 r. ar-
tysta powrócił i stworzył kolejne dzieła, które znala-
zły się we włocławskiej świątyni. 

Jako jeden z wcze-
śniejszych, pocho-
dzących z  tego czasu 
obrazów, powstał 
wizerunek św. Józefa 
z Dzieciątkiem. Prze-
znaczony do ołtarza 
bocznego, dziś sta-
nowi samoistny por-
tret świętego patrona 
wszystkich mężczyzn. 
Chociaż zapisana na 
płótnie data wskazuje 
na rok 1935, to czas 
jego powstania jest znacznie późniejszy. Wsteczne dato-
wanie zostało zastosowane na wyraźne życzenie fundato-
ra obrazu. 

Z tego czasu pochodzi też wspaniała scena pierw-
szej żywej szopki, którą w Greccio zainscenizował 
w 1221 r. sam św. Franciszek. 

Najpóźniejszym zaś płótnem Jana Stępnia znaj-
dującym się w kościele pw. Wszystkich Świętych 
jest portret św. Maksymiliana Kolbe, namalowany 
w 1971 r. a więc zaledwie na pięć lat przed śmiercią 
artysty.

Wszystkie dzieła, które zachowały się w zbiorach 
klasztoru Franciszkanów, świadczą o niezwykłym ta-
lencie i pracowitości malarza. Każdy z obrazów i po-
lichromii jest dowodem na przeżycie wewnętrzne po-
dejmowanego tematu. 

Ujmująca jest przecież powaga i troska św. Józefa 
trzymającego Dzieciątko. Dramatyzm i rozpacz za-
mknięte w scenie z Ukrzyżowanym, Matką Bożą, Ma-
rią Magdaleną i św. Janem mówią więcej niż słowa, 
poruszając serca i umysły. Wizerunki Ewangelistów, 
św. Franciszka, Antoniego i Stanisława stanowią swo-
isty opis emocji i charakteru postaci. Płótna podej-
mujące temat Bożego Narodzenia, a więc Dzieciątko 
i Szopka w Greccio są malarskim zapisem jednego 
z  najpiękniejszych charyzmatów – obezwładniającej 
radości franciszkańskiej. Na wizerunku małego Jezu-
sa jest on pełen pokoju ale i niezwykłego światła, zaś 
wśród gawiedzi zgromadzonej przy toskańskim Be-
tlejem emanuje wręcz ekspresją porywającą widza do 
udziału w wydarzeniu całym sercem.

Adam Zapora

Lit.:

Krystyna Kotula, Jan Stępień 1895-1976 – malarz wszechstronny, 
Włocławek2006.

Anzelm Janusz Szteinke OFM, Kościół Wszystkich Świętych 
i  Klasztor Franciszkanów-Reformatów we Włocławku 1625- 
-1997, Włocławek 1998.
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W prezbiterium włocławskiej świątyni oo. Franciszkanów dominu-
je masywny ołtarz, w którym umieszczony został obraz autor-

stwa Jana Stępnia. Płótno skrywa za sobą rzeźbiarskie przedstawienie 
Chrystusa Ukrzyżowanego, które jest nawiązaniem do sceny ukazanej 
na kompozycji malarskiej. Nie zawsze jednak taki obraz widzieli wierni 
przybywający licznie do franciszkańskiej świątyni.

Z KART HISTORII

Tajemnice ołtarza głównego w kościele  

pw. Wszystkich Świętych we Włocławku
nej części ukazany został Chrystus 
i Bóg Ojciec w majestacie, wraz 
z  unoszącym się nad Nimi Du-
chem Świętym pod postacią go-
łębicy. Po lewej stronie zwrócona 
twarzą do Tronu widoczna jest 
Matka Boża, po prawej zaś (praw-
dopodobnie) św. Jan Chrzciciel. 
W tle, w otoczeniu kłębów chmur 
unosiły się postaci aniołków. 
U  dołu sferę Niebios zamykają 
chóry anielskie i święci. W części 
dolnej, oddzielonej szerokim pa-
sem jasnego nieba, ukazana zosta-
ła duża liczba postaci, z których 
na pierwszym planie wyodręb-
nione zostały sylwetki świeckich 
możnych i rycerzy o charaktery-
stycznym sarmackim wyglądzie 
(być może wśród nich uwiecznio-
ny został fundator świątyni) przed 
którymi klęczy półnagi mężczy-
zna. Po prawej stronie widoczna 
jest grupa kapłanów. U dołu, po-
środku przedstawione zostały trzy 
postaci w strojach zakonnych.

Zarówno obraz Wszystkich 
Świętych jak też niezwykle cieka-
we wyobrażenie Chrystusa prze-
trwały aż do wspomnianego już 
roku 1911, kiedy to znalazły się 
w ołtarzu głównym przesuniętym 
w głąb, w stronę apsydy prezbite-
rialnej. Wizerunek Ukrzyżowa-
nego odnowiony został przez ma-
larza warszawskiego, Wojciecha 
Piechowskiego. Zmian w drew-
nianej obudowie ołtarza dokonał 
Hieronim Ziemian z Włocławka. 
Uroczystość konsekracji odno-
wionego miejsca sprawowania 

Pierwotnie ołtarz był odsu-
nięty w stronę nawy, ustawiony 
pośrodku prezbiterium, z zacho-
waniem za nim przestrzeni na 
chór zakonny. W tej części prze-
strzeni sakralnej znajdował się 
obraz przedstawiający Chrystusa 
na krzyżu, z umieszczonymi po 
bokach symbolicznymi wizerun-
kami, m.in. pelikana, kielicha, 
ryb i Baranka Eucharystycznego, 
z których każdy opatrzony był ła-
cińską sentencją. Poniżej oraz nad 
Ukrzyżowanym widniały wersety, 
z których górny został zaczerpnię-
ty z Pierwszego Listu św. Jana: Vi-
dete qualem charitatem dedit nobis 
Pater, ut filii Dei nom. (Popatrzcie, 

jaką miłością obdarzył nas Oj-
ciec: zostaliśmy nazwani dziećmi  
Bożymi) (1J 3,1). 

Jak można przeczytać na ulot-
nym druku pamiątkowym wyda-
nym w 1911 r., był to wizerunek 
darzony przez oo. Franciszkanów 
wielką czcią. Po przeciwnej stro-
nie, na wprost wiernych, w bo-
gato rzeźbionej, barokowej opra-
wie drewnianej umieszczony był 
obraz przedstawiający Wszyst-
kich Świętych adorujących Trójcę 
Przenajświętszą. Złożona, wielo-
postaciowa kompozycja była tak-
że nazywana Sądem Ostatecznym. 
Na płótnie podzielonym wyraźnie 
w poziomie na dwie strefy, w gór-
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Eucharystii miała miejsce w dniu 
2 grudnia 1911 r. a przewodniczył 
jej ks. biskup Stanisław Zdzito-
wiecki. Po 22 latach ks. prałat Pa-
weł Załuska z Kruszyna ufundował 
do kościoła oo. reformatów nowy 
obraz ołtarzowy – monumen-
talne płótno zamówione u Jana 
Stępnia, które pozostało w  nim 
aż do dnia dzisiejszego. W  tym 
czasie usunięto z kościoła zarów-
no przedstawienie Wszystkich 
Świętych jak też Ukrzyżowanego. 
Wizerunek patronów świątyni 
zwinięto i w takim stanie dotrwał 
aż do 1965 r., kiedy zadecydowa-
no o jego spaleniu ze względu na 
bardzo zły stan uniemożliwiający 
konserwację. Losy drugiego obra-
zu nie są znane, prawdopodobnie 
zaginął w  czasie wojny lub został 
zniszczony. 

Po nie istniejących dziś arcydziełach z końca XVII w. pozostała wy-
jątkowa pamiątka – obrazek z konsekracji z 1911 r., dzięki któremu wie-
my jak one wyglądały.

Adam Zapora

Wiele osób starszych, a nawet w średnim wie-
ku doskonale pamięta msze odprawiane po 

łacinie, czyli w rycie trydenckim, gdy kapłan, tak 
jak wierni, stał przodem do Pana Boga ukrytego 
w  tabernakulum ołtarza, przysłoniętego konopeum 
– jedwabną zasłonką, bo jak uzasadniały kościelne 
przepisy: „konopeum używa się nie tylko dla ozdoby 
tabernakulum jako tronu miłości bożej, na którym 
zasiada Chrystus Pan, lecz także do oznaczenia wier-
nym rzeczywistej obecności Pana Jezusa w tym taber-
nakulum”. 

Odmienne też były szaty liturgiczne, zwłasz-
cza ornaty, z uwagi na krój, nazywane popularnie 
„skrzypcami”, w których bogato haftowane moty-
wy kolumn, z przodu i tyłu, także szykowne galo-
ny, przyciągały wzrok wiernych uczestniczących 
w nabożeństwach. U wielu zatem wspomnienia z 

tamtych, już odległych lat, zwłaszcza te bożonaro-
dzeniowe, zespolone z tajemnicą trydenckiego rytu 
sprawiają, że łzy same napływają do oczu, a słowa 
wypowiadane ongiś, po łacinie przez kapłana, ukry-
te gdzieś głęboko w podświadomości, wybrzmie-
wają na nowo – stając się nostalgiczną podróżą do 
miejsca i czasów dzieciństwa.

Przypomnijmy zatem, że „Msza Trydencka” 
nazywana też Mszą św. Piusa V lub Mszą Świętą 
Wszechczasów obowiązywała w Kościele katolickim 
niezmiennie przez 400 lat. W 1570 r. papież Pius V 
wydaniem Bulli „Quo primum tempore” oraz Msza-
łu Rzymskiego ujednolicił ryt kościoła łacińskiego 
i ustanowił Wieczny Kanon Mszy Świętej obowiązu-
jący do czasu reform Soboru Watykańskiego II. 

Sobór zwołany 25.12.1961 r. obradował od 
11.11.1962 r. do 8.12.1965 r. Reformy posoborowe, 

O świątyni w rycie trydenckim w skansenie  
w Kłóbce, czyli tradycji kościelnej  
wartej przypomnienia i poznania
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które wprowadzano powoli, sprawiły, że we wnę-
trzach świątyń zachodziły zmiany (usuwano ołtarze 
boczne i ambony), a liturgię sprawowano w językach 
narodowych. Usytuowany w prezbiterium dodatko-
wy ołtarz sprawił, że kapłan odprawia mszę, stojąc 
przodem do wiernych. 

Wszystkich, którzy z powodów nostalgicznych 
lub poznawczych chcieliby zobaczyć wystrój świątyni 
obowiązujący w okresie przedsoborowym zaprasza-
my do urokliwie położonego Kujawsko-Dobrzyń-
skiego Parku Etnograficznego w Kłóbce (gm. Lubień 
Kujawski), gdzie od września 2017 r. udostępniono 
zwiedzającym ekspozycję, jaką jest drewniana świą-
tynia wraz z pełnym wyposażeniem.

Kościół pw. Matki Bożej Częstochowskiej, 
w  2016  r. przeniesiony został z Brzeźna (dekanat 
lipnowski) na teren skansenu, wzbogacając sektor 
wiejski (istnieje też dworski) o zabytek sakralny, któ-
rego rola w tradycyjnych społecznościach wiejskich 
była nie do przecenienia. Wiejska świątynia to swo-
iste centrum, w którym jak w lustrze odbijało się ży-
cie codzienne i odświętne nierozerwalnie związane 
z  rytmem pór roku, a więc cyklem prac gospodar-
skich i rolniczych. 

Świątynia na terenie skansenu, ulokowana jest na 
granicy wsi i parku dworskiego. Pierwotnie w Brzeź-
nie była ona kaplicą dworską Rościszewskich i mia-
ła formę ośmiobocznego budynku wzniesionego 
w 2. ćw. XVIII w., powiększonego ok. 1789 r., o nawę. 
Taki właśnie barokowy charakter świątyni jako kapli-
cy publicznej, funkcjonował do ok. 1914 r i został od-
tworzony w skansenie. 

W aranżacji skansenowskiej ekspozycji uwzględ-
niono przedsoborowe zasady, a więc w trzonie wy-
posażenia, poza barokowym ołtarzem głównym, 
znajduje się ołtarz boczny i ambona, zabytki wcze-
snoklasycystyczne. Większość zgromadzonych 
w kościele sprzętów, paramentów i utensyliów litur-
gicznych pochodzi z końca wieku XVIII, wieku XIX 
i pocz. XX stulecia. Tworzą one klimat dawnej wiej-
skiej świątyni, w której z uwagi na niewielką prze-
strzeń, te same obiekty pełniły wielorakie funkcje, 
dostosowane do okresów liturgicznych (np. tron dla 
biskupa po zamontowaniu kratek stawał się konfesjo-
nałem, pulpit pełnił rolę klęcznika kapłańskiego pod-
czas Adoracji Najświętszego Sakramentu). 

Widok na prezbiterium, fot. J. Czerwiński

Wystrój wnętrza świątyni urządzono na moment 
przygotowań do Mszy świętej, na niedzielę zwykłą, 
w której uczestniczyć ma biskup. Stąd w prezbiterium 
wystawiony jest dla niego tron, a zgodnie officjum 
(porządku) tego dnia w kościele obowiązuje kolor 
zielony. 

Kredencja w prezbiterium przed Mszą świętą, fot. J. Czerwiński

Zielone jest wspomniane wyżej konopeum osła-
niające tabernakulum oraz welon na kielichu mszal-
nym wraz z bursą przygotowane do Mszy świętej na 
stoliku – kredencji ustawionej, zgodnie z ówczesnymi 
zasadami, z prawej strony prezbiterium. Na kreden-
cji, obok kielicha mszalnego, kompletnie ubrane-
go do Mszy świętej (puryfikaterz, patena na Hostię 
Świętą, usztywniona palka), ustawione są pozostałe 
naczynia liturgiczne: puszka (cyborium) na komuni-
kanty, taca z ampułkami na wodę i wino oraz Mszał 
Rzymski zamknięty i skierowany kartami w kierun-
ku ołtarza oraz pozostałe przedmioty kościelne po-
trzebne do sprawowania liturgii (przybory do lavabo, 
pateny komunijne, dzwonek ministrancki). Moment 
przygotowań do Mszy świętej sygnalizują tablice – 
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tzw. kanony ołtarzowe, z lewej od strony Ewangelii, 
„In principio” z tekstem Ewangelii św. Jana, z prawej 
od strony Epistoły (lekcji) „Lavabo” – tekstem modli-
twy odmawianej przez kapłana przy obmywaniu rąk. 
Trzecia, środkowa tablica z tekstem wypowiadanym 
podczas konsekracji, nazywana „Tabella secretarum” 
znajduje się jeszcze w zakrystii. Tablice te po zakoń-
czeniu Mszy świętej powinny być usuwane, zwłaszcza 
podczas wystawienia Najświętszego Sakramentu, gdy 
nie jest odprawiana Msza święta. 

Na ołtarzu, po obu stronach tabernakulum z wid-
niejącym na nim wizerunkiem Ukrzyżowanego 
Chrystusa (cynowy pacyfikał barokowy), ustawione 
są po trzy świeczniki cynowe z XVII w. i XVIII  w. 
z woskowymi świecami. W ołtarzu znajduje się ob-
raz tytularny Matki Bożej Częstochowskiej z XIX w., 
malowany na płótnie w częstochowskim warsztacie. 

Na zasuwie ołtarzowej XX-wieczny obraz na płótnie 
Najświętszego Serca Pana Jezusa, a w zwieńczeniu 
tondo z wizerunkiem Świętego Antoniego Padew-
skiego – od XVII w. jednego z najpopularniejszych 
świętych polskiego ludu – powszechnie wzywanego 
w przypadkach gorączki, niepłodności i do szczęśli-

wego rozwiązania. Także orędownika w sprawie po-
szukiwania rzeczy skradzionych czy zgubionych.

W retabulum ołtarza bocznego umieszczony jest 
XIX-wieczny obraz z wizerunkiem św. Marii Mag-
daleny oraz krucyfiks drewniany. W tondo obraz św. 
Walentego – orędownika, do którego zwracano się 
w chorobach nerwowych i epileptycznych, dziś – za 
tradycją zachodnią – powszechnie znanego, jako pa-
tron zakochanych. 

O przygotowaniu ekspozycji w rycie trydenckim 
świadczy wyposażenie zakrystii, w której obok wy-
stawionych naczyń liturgicznych znajdują się różne 
sprzęty i paramenty kościelne, a na wieszaku wśród 
liturgicznych szat, w szczególny sposób wyekspono-
wany zielony ornat, stuła i manipularz – płaska prze-
paska zawieszana przez kapłana na przedramieniu 
lewej ręki. Skansenowski kościół jako ekspozycja mu-

zealna jest przykładem zachowania dawnego piękna 
sakralnych zabytków, które odrestaurowane – swo-
im drugim życiem opowiadają o duchowej tradycji 
mieszkańców dawnej wsi.

Krystyna Pawłowska

Szaty liturgiczne w zakrystii, J. Czerwiński Kredencja w zakrystii, J. Czerwiński 

Miałam 36 lat i naprawdę „dobre” życie. Praca, 
którą uwielbiałam pozwalała mi na wiele, po-

dróżowałam, bawiłam się, otoczona byłam tabunem 
znajomych. Można by powiedzieć, że „szłam prze-
bojem przez życie”. Choć wychowana zostałam w ka-

tolickiej rodzinie, niespecjalnie przejmowałam się 
kwestiami wiary i nie zgłębiałam jej tajników. Byłam 
skupiona głównie na dostarczaniu sobie kolejnych 
rozrywek i nie widziałam powodu, aby rezygnować 
z tak wygodnego życia. Czasami tylko, a potem coraz 

Świadectwo wiary 
„Narodzić się na nowo”
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częściej gdzieś na dnie serca, odzywał się jakiś bliżej 
nieokreślony ból. Z biegiem czasu dołączył do tego 
strach, coraz dotkliwsza pustka i nurtujące pytanie 
„po co to wszystko” oraz „czy ja jestem naprawdę 
szczęśliwa”. Im dłużej zadawałam sobie to pytanie, 
tym mroczniejsze zakamarki mojej duszy dawały 
o sobie znać, by przerodzić się któregoś dnia w roz-
dzierający krzyk, którego już nie potrafiłam niczym 
uciszyć – ani zabawą, ani mocnym drinkiem, ani 
nowym mężczyzną lub egzotyczną podróżą. I wte-
dy przyszedł do mnie Jezus. Na dnie mojej rozpaczy 
usłyszał mój głos, kiedy pewnego dnia zawołałam: 
„Panie Jezu, straciłam kontrolę nad swoim życiem, 
jestem u kresu sił i oddaje się w pełni w Twoje ręce. 
Proszę przejmij całkowitą kontrolę nade mną i rób to, 
co uważasz z moim życiem”. Nie wiem skąd wziął się 
we mnie ten krzyk, myślę, że to była łaska. Pan nigdy 
nie pozostaje głuchy na takie wołanie i od tego dnia 
zaczął zmieniać całe moje życie. Nie łudźcie się, że 
stało się to jednego dnia, ale mogę śmiało powiedzieć, 
ze od tego dnia oprócz nazwiska i numeru pesel nie 
miałam za wiele wspólnego z dawną Agnieszką. 

Pan uczynił we mnie dwie zasadnicze zmiany, 
które zaprowadziły mnie do miejsca, gdzie dziś je-

stem i  wciąż prowadzą na mojej drodze duchowej. 
Otworzył mi oczy na prawdziwe życie i dotknął mo-
jego serca. Dał mi cudownego męża i dwójkę dzieci, 
których nigdy wcześniej nie chciałam mieć. Powołał 
mnie, abym im służyła, jak i wielu innym ludziom, 
których spotykam. Wykorzystał moje zdolności so-
cjalne i pracę w show-biznesie do głoszenia Jego 
dobrej nowiny tym, którzy Go jeszcze nie znają. Co-
dziennie otwiera mi serce i oczy na nowe obszary, 
gdzie mogę czynić dobro. Zdemaskował największe 
kłamstwo szatana, że nie jestem godna miłości i spra-
wił, że jestem WOLNYM człowiekiem. I za tę wol-
ność, której szukałam całe życie, kocham go ponad 
wszystko. Bo tylko w nim jesteśmy w stanie być wol-
nymi ludźmi, czuć się kochani i doceniani, nie czuć 
lęku i strachu o przyszłość, móc dawać prawdziwą 
miłość innym. I tego nie są w stanie kupić żadne pie-
niądze świata, żadne egzotyczne podróże czy najbar-
dziej prominentne znajomości. Uwierzcie, miałam to 
wszystko….

Ufajcie tylko Jemu!

Z miłością do Was bracia i siostry  
– Agnieszka Dąbrowska Riddersholm

Z ŻYCIA WSPÓLNOTY

22 lipca 2017 r.
Pod opieką duchową o. Mariusza Dębińskiego, gwar-

diana i proboszcza naszego klasztoru, wyruszyliśmy 
z Włocławka autokarem, by wziąć udział w XXIV Ogól-
nopolskiej Pielgrzymce FZŚ do Matki Bożej Jasnogórskiej.

Hasłem tegorocznej pielgrzymki było zdanie z Li-
stu św. Franciszka do wszystkich wiernych „Matkami 
dla Niego są, gdy noszą Go w sercu i w ciele przez 
miłość Boską oraz czyste sumienie”. W roku 300-le-
cia koronacji obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej bra-

POKÓJ I DOBRO
Franciszkański Zakon Świeckich
Ordo Franciscanus Saecularis

przy klasztorze OO. Franciszkanów we Włocławku

cia i  siostry FZŚ składali Maryi w darze modlitwę 
oraz postanowienie wiernego wypełnienia złożonej 
profesji życia Chrystusową Ewangelią. O godz. 11.00 
rozpoczęła się uroczysta Msza św. koncelebrowana 
z udziałem około 50 kapłanów, której przewodniczył 
i homilię wygłosił o. dr hab. Zdzisław Gogola OFM 
Conv, Asystent Narodowy.

„III Zakon – mówił – to nie jest dodatek do ży-
cia twojego, to jest sposób życia. (...) Wybrałeś, bracie 
i  siostro, najpiękniejszą ideę – Franciszka.(...) Bracie 
i  siostro, nie szukaj innych form realizacji powołania, 
znalazłeś piękną, dobrą bezpieczną drogę i na tej wła-
śnie glebie buduj swoje życie. Masz swój uporządko-
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wany styl życia, czyli Ordo, Zakon, 
uporządkowany sposób życia we-
dług św. Franciszka. Czego więc się 
wstydzisz? Czego się boisz? Dla-
czego nie lansujesz św. Francisz-
ka w  swoich środowiskach? Jeste-
ście elitą Kościoła. 800 lat istnieje 
III Zakon, co to znaczy? To znaczy, 
że się sprawdził”. Przed błogosła-
wieństwem s. Joanna Berłowska, 
przełożona narodowa FZŚ przeczy-
tała Akt Odnowienia Zawierzenia 
Franciszkańskiego Zakonu Świec-
kich Matce Bożej Jasnogórskiej.

W drodze powrotnej zatrzyma-
liśmy się jeszcze w  Częstochowie 

w  Sanktuarium Krwi Chrystusa. 
Jest to jedyne w Polsce sanktuarium 
Przenajświętszej Krwi, gdzie od 
1998 r. czczone są relikwie Krwi 
Chrystusa z Mantui (drobina ziemi 
z Golgoty nasiąknięta krwią Chry-
stusa). Jeden z posługujących tam 
kapłanów przybliżył nam postać 
założyciela Zgromadzenia Misjo-
narzy Krwi Chrystusa, św. Kaspra 
del Bufalo. Mieliśmy również moż-
liwość uczestniczenia w odsłonięciu 
Relikwiarza, a następnie po krótkim 
nabożeństwie do Krwi Chrystusa 
otrzymaliśmy indywidualne błogo-
sławieństwo Relikwiarzem.

Na zakończenie wyjazdu wykonaliśmy przy autokarze uczestnikom naszej pielgrzymki zbiorową fotogra-
fię i przesłaliśmy ją drogą elektroniczną, by wziąć udział w inicjatywie Ojców Paulinów, z okazji Jubileuszu 
300-lecia Koronacji Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej, „Selfie dla Maryi”. Z 14 tys. ogółem nadesłanych na 
Jasną Górę zdjęć powstała Mozaika Obrazu Matki Bożej o wymiarach: 5,65 m. wysokości i 4,20 m. szerokości. 
Mozaika została umieszczona 26 sierpnia na murach klasztoru od strony Błoń Jasnogórskich. Fotografia naszej 
grupy wkomponowana została w dolną część obrazu (czarna ramka na wysokości czerwonego fragmentu rę-
kawa szaty Maryi).
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25 lipca 2017 r.
Pożegnaliśmy naszą siostrę Marię Lewandowską, 

którą 20 lipca Pan powołał do wieczności w wieku lat 
88. Na pogrzebie delegaci z FZŚ oddali ostatnią po-
sługę zmarłej, dziękując w ten sposób Panu Bogu za 
dar jej przynależności do naszej wspólnoty.

Siostra Maria Lewandowska urodziła się 8 wrze-
śnia 1928 r. Pracowała jako nauczycielka wychowania 
przedszkolnego, a następnie wizytator przedszkoli. 
Ukończyła studia pedagogiczne i 3-letnie studium 
teologiczne. Prowadziła bogate życie duchowe, ak-
tywnie uczestniczyła w życiu Kościoła. Po przejściu 
na emeryturę jeszcze gorliwiej wzmacniała swoją 
wiarę. Należała do wielu wspólnot: Najświętszego 
Sakramentu i Maryi Niepokalanej, Zjednoczenia 
Apostolstwa Katolickiego (od 1990 r.), Jasnogórskiej 
Rodziny Różańcowej (od 1999 r.), Bractwa Szkaple-
rza Świętego, Stowarzyszenia Matki Bożej Bolesnej 
Patronki Dobrej Śmierci (od 2001 r.), Towarzystwa 
Przyjaciół Wyższego Seminarium Duchownego we 
Włocławku. Pisała też artykuły do czasopism religij-
nych: „Głos Świętego Franciszka”’, „Różaniec”.

12 stycznia 1998 r. złożyła profesję wieczystą we 
Franciszkańskim Zakonie Świeckich, decydując się 
na ewangeliczną drogę życia według zasad wskaza-
nych przez św. Franciszka z Asyżu. Obrała imię We-
ronika. I niczym święta Weronika „ocierała twarz” 
biednym , chorym, samotnym i wszystkim potrzebu-
jącym pomocy, dostrzegając w nich cierpiącą twarz 
Chrystusa. Dzieliła się nie tylko tym co posiadała, 
ale także dary dla ubogich zbierała od znajomych. Jej 
serce było szczególnie wrażliwe na rodziny, w których 
były małe dzieci. Skupiając się na potrzebach innych, 
żyła bardzo skromnie i niejednokrotnie zapominała 
o  sobie. Bywało, że rozdawszy całą emeryturę bied-
nym, sama nie miała co jeść.

Życie Siostry było przeniknięte kultem Matki Bo-
żej. Być może to data urodzin, w Święto Narodzenia 
Najświętszej Maryi Panny, zaważyła na jej pobożno-
ści maryjnej. Często pielgrzymowała pieszo i auto-
karem do Sanktuariów Maryjnych w Częstochowie, 
Licheniu, Oborach, Skępem. Zwykle można było ją 
spotkać w naszym klasztorze franciszkańskim przy 
odmawianiu Różańca Fatimskiego w pierwszą sobotę 
miesiąca. Wierna świętom maryjnym, zmarła w roku 
jubileuszu 100. Rocznicy objawień w Fatimie. Zakoń-
czyła swoje życie w szpitalu, w obecności swojej bra-

towej, z uśmiechem na ustach, podczas odmawiania 
Koronki do Bożego Miłosierdzia.

5 sierpnia 2017 r.
Jak co roku, w święto Matki Bożej Śnieżnej, w go-

dzinach porannych gościliśmy w klasztorze około 100 
pielgrzymów Pieszej Franciszkańskiej Pielgrzymki 
z Brodnicy, którzy już po raz 35 szli na Jasną Górę. Po 
Mszy św. o godz. 7.00, siostry i bracia z FZŚ pomagali 
przy wydawaniu pielgrzymom śniadania. Po krótkim 
odpoczynku pątnicy bardzo dziękowali za poczęstu-
nek, obiecali pamięć modlitewną i wyruszyli w dal-
szą drogę. To był ich trzeci dzień pielgrzymowania. 
W tym dniu pokonywali jeden z dłuższych etapów, 
aż 42 km, z Bogucina poprzez Kruszyn i Choceń do 
Chodcza.

26 sierpnia 2017 r.
W święto Matki Bożej Częstochowskiej 5 osób 

reprezentujących naszą Wspólnotę miało przyjem-
ność uczestniczyć w ceremonii zawarcia sakramentu 
małżeństwa naszego brata Romana Ćwirko – Godyc-
kiego (br. Józef Franciszek) z wybranką jego serca – 
Anią. Ślub kościelny odbył się w Licheniu w kościele 
św. Doroty. W czasie uroczystej mszy czytania słowa 
Bożego podjął się przełożony naszej Wspólnoty Br. 
Tadeusz Szwak (br. Augustyn). Po zaślubinach i zło-
żeniu życzeń Młodej Parze zaproszeni goście spotka-
li się na przyjęciu weselnym w restauracji na terenie 
Sanktuarium.

3 października 2017 r.
Rodzina franciszkańska na całym świecie, zgod-

nie z wielowiekową tradycją, spotyka się w wigilię 
uroczystości św. Franciszka na nabożeństwie zwa-
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nym „Transitus”, które upamiętnia śmierć Biedaczy-
ny z  Asyżu. „Transitus” w języku łacińskim znaczy 
„Przejście”. W nocy z 3 na 4 października 1226  r. 
św. Franciszek z Asyżu przeszedł z tego życia do życia 
wiecznego; odchodził do Pana na ziemi przy kaplicz-
ce w Porcjunkuli.

Po wieczornej Mszy świętej franciszkanie i wierni, 
trzymając w dłoniach zapalone świece, zgromadzili 
się wokół ołtarza św. Franciszka. Nastrój potęgował 
panujący w kościele półmrok. Siostry i bracia z FZŚ 
odczytali szczegółowy opis śmierci św. Franciszka, 
zaczerpnięty z wczesnych źródeł franciszkańskich. 
Zwieńczeniem modlitwy było uroczyste błogosła-
wieństwo i pobożne ucałowanie relikwii Świętego. 
Obrzędy ku czci św. Franciszka zakończyły się wie-
czorem dnia następnego koncelebrowaną Mszą świę-
tą i procesją po placu klasztornym, również z licznym 
udziałem sióstr i braci z FZŚ.

28 października 2017 r.
W sali Wyższego Seminarium Duchownego OO. 

Franciszkanów w Łodzi – Łagiewnikach odbyła się 
IX Kapituła Wyborcza Regionu Łódzkiego FZŚ, któ-
remu podlegamy. Zgodnie ze Statutem kapitułę zbiera 
się co trzy lata. Wspólnoty miejscowe wydelegowały 
31 delegatów. Naszą włocławską wspólnotę reprezen-
towali br. Tadeusz Szwak (br. Augustyn) i s.  Alina 
Pieczkowska (s. Klara).

Po zapisie delegatów i pobraniu mandatów do gło-
sowania wszyscy udali się na uroczystą Mszę świętą, 
koncelebrowaną przez siedmiu kapłanów. Następnie 
uczestnicy przeszli do sali obrad, gdzie rozpoczęła 
pierwsza część Kapituły, pod przewodnictwem Prze-
łożonej Narodowej FZŚ w Polsce, s. Joanny Berłow-
skiej. Brat Tadeusz Szwak został powołany na stano-
wisko sekretarza Kapituły i protokolanta. Przełożona 
Regionu s. Elżbieta Uram przedstawiła sprawozdanie 
z działalności podczas kadencji 2014-2017, a skarb-
nik regionalny sprawozdanie finansowe. Po krótkiej 
przerwie obiadowej rozpoczęła się część wyborcza 
Kapituły, którą poprzedziło odśpiewanie Hymnu 
do Ducha Świętego. W wyniku tajnego głosowania 
wybrano nową Radę Regionu Łódzkiego. Przełożo-
ną Regionu na następną kadencję została ponownie 
s. Elżbieta Uram. Posiedzenie zakończyła krótka dys-
kusja związana z funkcjonowaniem wspólnot w na-
szym regionie. 

31 października 2017 r.
Już po raz kolejny, w wieczór poprzedzający uro-

czystość Wszystkich Świętych miała miejsce w klasz-
torze Franciszkanów odpustowa Msza św. pod prze-
wodnictwem ks. bp. Wiesława Alojzego Meringa. Po 
zakończonej Eucharystii, przeszła ulicami naszego 
miasta procesja z relikwiami około czterdziestu świę-
tych i błogosławionych, które tradycyjnie niesione 
były przez uczniów z Zespołu Szkół Katolickich im. 
Ks. Jana Długosza. Śpiewając Litanię do Wszystkich 
Świętych wierni z zapalonymi świecami przeszli wo-
kół Placu Wolności.

Uroczystość ubogaciła inicjatywa sióstr i bra-
ci z  FZŚ, którzy przy wyjściu z kościoła rozdawali 
przygotowane przez nich zwinięte w rulon karteczki 
z myślami świętych. Akcja ta cieszyła się dużym zain-
teresowaniem wśród wiernych, którzy brali również 
„ruloniki” dla swoich krewnych i przyjaciół. Niech 
przemyślenia tych, którzy osiągnęli już świętość, po-
magają nam wzrastać w wierze i dążyć do uświęcania 
się w każdej sytuacji naszego życia.

7 listopada 2017 r.
W 78. rocznicę aresztowania przez hitlerowców 

bł. bp. Michała Kozala, księży, alumnów i nauczycie-
li Włocławka, w Katedrze Włocławskiej biskup wło-
cławski Wiesław Mering przewodniczył Mszy świętej 
i poprowadził procesję do miejsca upamiętniające-
go uwięzienie bł. bp. Michała Kozala. W uroczysto-
ściach, pamiętając także o aresztowanych w czasie 
okupacji niemieckiej i zamordowanych w obozie 
koncentracyjnym w Dachau franciszkanach z nasze-
go Klasztoru, uczestniczyła również delegacja FZŚ. 
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Przy pomniku znajdującym się na miejscu ówczesne-
go więzienia, wśród wielu kwiatów i zniczy złożonych 
przez przedstawicieli władz miasta, duchowieństwa, 
sióstr zakonnych, nauczycieli, młodzieży szkolnej za-
płonął także znicz z franciszkańskim znakiem TAU.

16 listopada 2017 r.
W święto Matki Bożej Ostrobramskiej, Matki 

Miłosierdzia, a jednocześnie w wigilię wspomnienia 
św. Elżbiety Węgierskiej, patronki FZŚ dwoje kandy-
datów rozpoczęło formację w naszej wspólnocie. Po 
Mszy świętej o godz. 18.00 przed ołtarzem św. Fran-
ciszka odbyła się ceremonia przyjęcia do postula-
tu s. Barbary Bruzdowskiej i br. Artura Ligockiego. 
Z wielką radością przyjęliśmy ich do naszej wspólno-
ty i życzymy im wytrwałości na drodze do Chrystusa 
w duchu franciszkańskim. 

19 listopada 2017 r.
Już od godziny 9.00 rozpoczął się dla sióstr i bra-

ci z naszej miejscowej wspólnoty dzień skupienia. Po 
odmówieniu Koronki franciszkańskiej do Siedmiu 
Radości NMP mieliśmy krótką przerwę na rozmowy 

braterskie przy kawie i herbacie. Na spotkaniu gości-
liśmy przez chwilę o. Mariusza Żychowicza, który za-
chęcał nas do udziału w akcji „#Jestem” i wypełniania 
zgłoszeń deklarujących udział w modlitwie o powo-
łania do Zakonów Franciszkańskich. Ze względu na 
przypadającą w tym roku 100. rocznicę Objawień Fa-
timskich obejrzeliśmy film dokumentalny przybliża-
jący postaci Łucji, Franciszka i Hiacynty i związanych 
z nimi miejsc. Następnie przeszliśmy do kościoła, 
by jak zwykle w 3 niedzielę miesiąca o godz. 12.00, 
wziąć udział w Mszy św. w intencji członków FZŚ. Po 
Eucharystii odmówiliśmy wspólnie modlitwę brewia-
rzową i powróciliśmy do salki, gdzie po omówieniu 
spraw organizacyjnych wysłuchaliśmy konferencji 
formacyjnej, wygłoszonej przez o. Jordana na temat 
apostolstwa Franciszkanów Świeckich. Dzień sku-
pienia zakończyliśmy odmówieniem w Sanktuarium 
przed wystawionym Najświętszym Sakramentem Ko-
ronki do Miłosierdzia Bożego.

2 grudnia 2017 r.
Jak co roku, we wspomnienie liturgiczne bł. Ra-

fała Chylińskiego, w Sanktuarium Św. Antoniego 
Padewskiego w Łodzi – Łagiewnikach, gdzie znajdu-
je się grób z zachowanym ciałem Błogosławionego, 
odbywał się zjazd franciszkanów świeckich Regionu 
Łódzkiego. Z naszej Wspólnoty wyruszyło 5 osób. Po 
Mszy św., która zgromadziła wielu czcicieli bł. Rafa-
ła odbyły się modlitwy przy grobie i ucałowanie re-
likwii. W tym dniu wysłuchaliśmy jeszcze ciekawej 
konferencji i mogliśmy wspólnie odmówić Koronkę 
do Bożego Miłosierdzia. Nie zabrakło również czasu 
na rozmowy braterskie w czasie przerwy przy cie-
płym posiłku.

Osoby chcące pogłębić swoją wiarę i żyć we-
dług wskazań Ewangelii naśladując św. Francisz-
ka z Asyżu, a także dowiedzieć się o życiu i po-
słudze Franciszkanów Świeckich zapraszamy do 
skontaktowania się z naszą Wspólnotą.

Wspólnota spotyka się:
– w każdy poniedziałek  

na Mszy św. o godz. 8.00;
– w III niedzielę miesiąca  

o godz. 12 (Msza św., liturgia  
godzin – brewiarz, spotkanie w salce)
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Cz. 3 i 4 ORĘDZIE FATIMSKIE – RATUNKIEM DLA ŚWIATA

TAJEMNICE FATIMSKIE

Jak było wspomniane w po-
przednich częściach artykułu, 

Matka Boża ukazała się w Fatimie 
w 1917 r. trojgu pastuszkom: Hia-
cyncie, Franciszkowi i Łucji. Hia-
cynta i Franciszek zmarli wkrótce 
po objawieniach, natomiast Łu-
cja, później jako siostra zakonna: 

„SŁUCHAJMY GŁOSU MATKI BOŻEJ FATIMSKIEJ. 
NIECH GO SŁUCHA CAŁY KOŚCIÓŁ I CAŁA LUDZKOŚĆ”.

św. Jan Paweł II

doroteuszka i karmelitanka, żyła do 2005 r. To właśnie dzięki jej wspo-
mnieniom znana jest dziś treść orędzia z Fatimy. Spisała je na wyraźne 
polecenie Kościoła. 

Tak zwane tajemnice fatimskie zostały przekazane pastuszkom 
13  lipca 1917 r. Dzieci o nich nie mówiły, ponieważ Maryja prosiła je 
o milczenie. Siostra Łucja za przyzwoleniem Matki Bożej spisała dwie 
pierwsze części tajemnicy 31 sierpnia 1941 r., na prośbę ówczesnego or-
dynariusza diecezji Leiria, bpa Jose Alves Correira da Silva. W dwudzie-
stą piątą rocznicę objawień, w 1942 r. papież Pius XII, za pośrednictwem 
kardynała Schustera, oficjalnie podał do wiadomości publicznej treść 
dwóch pierwszych części tajemnicy fatimskiej. 

Trzecią tajemnicę, która najbardziej przeraziła dzieci, spisała dopiero 
kiedy poważnie zachorowała, 3 stycznia 1944 r. Wręczyła ją biskupowi 
Leirii w zapieczętowanej kopercie, zaznaczając, że jej treść jest „przezna-
czona tylko dla samych papieży” i pozwoliła otworzyć po 1960 r. 

Pierwsza tajemnica

Łucja, Franciszek i Hiacynta przed domem 
rodziny Marto
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Pierwsza tajemnica dotyczy wizji piekła, do które-
go idą dusze grzeszników: „Pani Nasza pokazała nam 
morze ognia, które wydawało się znajdować w głębi 
ziemi, widzieliśmy w tym morzu demony i dusze jak-
by były przezroczystymi czartami lub brunatnymi 
żarzącymi się węgielkami w ludzkiej postaci. Unosiły 
się w pożarze, unoszone przez płomienie, które z nich 
wydobywały się wraz z kłębami dymu. Padały na 
wszystkie strony jak iskry w czasie wielkich pożarów, 
bez wagi, w stanie nieważkości, wśród bolesnego wy-
cia i rozpaczliwego krzyku. Na ich widok można by 
ogłupieć i umrzeć ze strachu. Demony miały straszne 
i obrzydliwe kształty wstrętnych, nieznanych zwie-
rząt. Lecz i one były przejrzyste i czarne. Ten widok 
trwał tylko chwilę. Dzięki niech będą naszej dobrej 
Matce Najświętszej, która nas przedtem uspokoiła 
obietnicą, że nas zabierze do nieba (w pierwszym wi-
dzeniu). Bo gdyby tak nie było, sądzę, że bylibyśmy 
umarli z lęku i przerażenia.”

Druga tajemnica
Druga tajemnica odnosi się do nabożeństwa Nie-

pokalanego Serca Maryi: „Widzieliście piekło, dokąd 
idą dusze biednych grzeszników. Aby ich ratować, 
Bóg chce ustanowić na świecie nabożeństwo do 
mego Niepokalanego Serca. Jeśli zrobi się to, co ja 
wam mówię, wiele dusz zostanie uratowanych, na-
stanie pokój na świecie. Wojna się skończy. Ale jeżeli 
się nie przestanie obrażać Boga, to za pontyfikatu 
Piusa XI rozpocznie się druga, gorsza. Kiedy ujrzy-
cie noc oświetloną przez nieznane światło, wiedzcie, 
że to jest wielki znak, który wam Bóg daje, że ukarze 
świat za jego zbrodnie przez wojnę, głód i prześlado-
wania Kościoła i Ojca Świętego. Żeby temu zapobiec, 
przyjdę, by żądać poświęcenia Rosji memu Niepoka-
lanemu Sercu i ofiarowania Komunii św. w pierwsze 
soboty na zadośćuczynienie. Jeżeli ludzie me życze-
nia spełnią, Rosja nawróci się i zapanuje pokój, jeże-
li nie, Rosja rozszerzy swoje błędne nauki po świecie, 
wywołując wojny i prześladowania Kościoła. Spra-
wiedliwi będą męczeni, Ojciec Święty będzie bardzo 
cierpieć, wiele narodów zostanie zniszczonych, na 
koniec zatriumfuje moje Niepokalane Serce. Ojciec 
Święty poświęci mi Rosję, która się nawróci, a dla 
świata nastanie okres pokoju.”

Trzecia tajemnica

 
Trzecia tajemnica dotyczy zamachu na papieża 

i prześladowania Kościoła: „Po dwóch częściach, któ-
re już przedstawiłam, zobaczyliśmy po lewej stronie 
Naszej Pani nieco wyżej Anioła trzymającego w le-
wej ręce ognisty miecz; iskrząc się wyrzucał języki 
ognia, które zdawało się, że podpalą świat; ale ga-
sły one w zetknięciu z blaskiem, jaki promieniował 
z prawej ręki Naszej Pani w jego kierunku; Anioł 
wskazując prawą ręką ziemię, powiedział mocnym 
głosem: Pokuta, Pokuta, Pokuta! I zobaczyliśmy 
w nieogarnionym świetle, którym jest Bóg: „coś po-
dobnego do tego, jak widzi się osoby w zwierciadle, 
kiedy przechodzą przed nim” Biskupa odzianego 
w Biel „mieliśmy przeczucie, że to jest Ojciec Świę-
ty”. Wielu innych Biskupów, Kapłanów, zakonników 
i zakonnic wchodzących na stromą górę, na której 
szczycie znajdował się wielki Krzyż zbity z nieocio-
sanych belek jak gdyby z drzewa korkowego pokryte-
go korą; Ojciec Święty, zanim tam dotarł, przeszedł 
przez wielkie miasto w połowie zrujnowane i na poły 
drżący, chwiejnym krokiem, udręczony bólem i cier-
pieniem, szedł modląc się za dusze martwych ludzi, 
których ciała napotykał na swojej drodze; doszedł-
szy do szczytu góry, klęcząc u stóp wielkiego Krzy-
ża, został zabity przez grupę żołnierzy, którzy kilka 
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razy ugodzili go pociskami z broni palnej i strzałami 
z łuku i w ten sam sposób zginęli jeden po drugim 
inni Biskupi Kapłani, zakonnicy i zakonnice oraz 
wiele osób świeckich, mężczyzn i kobiet różnych klas 
i pozycji. Pod dwoma ramionami Krzyża były dwa 
Anioły, każdy trzymający w ręce konewkę z kryszta-
łu, do których zbierali krew Męczenników i nią skra-
piali dusze zbliżające się do Boga.” 

Istnieje jeden tylko rękopis tego objawienia. Po-
czątkowo biskup Leirii zamknął dokument w szafie 
pancernej. Aby zapewnić lepszą ochronę „tajemnicy”, 
zapieczętowaną kopertę przekazał 4 kwietnia 1957  r. 
do Tajnego Archiwum Świętego Oficjum w  Waty-
kanie, o czym siostra Łucja została powiadomiona. 
Zgodnie z rejestrem Archiwum, 17 sierpnia 1959  r. 
komisarz Świętego Oficjum o. Pierre Paul Philippe OP 
w porozumieniu z kard. Alfredo Ottavianim, sekreta-
rzem tej instytucji dostarczył kopertę zawierającą zapis 
trzeciej części tajemnicy fatimskiej papieżowi Janowi 
XXIII, który poznał jej treść wraz ze swoim spowied-
nikiem. Nie będąc pewny, czy obaj rozumieją dokład-
nie wszystkie niuanse portugalskiego tekstu, zażądał 
sporządzenia jego profesjonalnego tłumaczenia. Nie 
zdecydował się ostatecznie na ujawnianie tajemnicy 
i odesłał zapieczętowaną kopertę z powrotem do Świę-
tego Oficjum. Jednakże 13 grudnia 1962 r., ustanowił 
święto Matki Bożej Fatimskiej, a o  orędziu wyrażał 
się, że jest ono „największą nadzieją świata na pokój”. 
Również papież Paweł VI nie ujawnił tajemnicy, kie-
dy 27 marca 1965 r. zapoznał się z rękopisem s. Łucji 
wraz ze swoim zaufanym przyjacielem abp. Angelo 
Dell’Acqua. Z kolei Jan Paweł II przeczytał trzecią część 
tajemnicy po zamachu z 13 maja 1981 r. i zdecydował 
się, po uprzednim opatrzeniu komentarzem, na upu-
blicznienie tekstu 26 czerwca 2000 r. Siostra Łucja ni-
gdy nie interpretowała swoich wizji. Twierdziła, że „in-
terpretacja nie należy do widzącego, ale do Kościoła”.

13 maja 2000 r. w Fatimie, podczas uroczystości 
beatyfikacyjnych rodzeństwa Marto, sekretarz stanu 
kard. Angelo Sodano dokonał wstępnego przedsta-
wienia treści i komentarza III Tajemnicy. Kardynał 
stwierdził, iż tekst może być odczytany tylko w klu-
czu symbolicznym i dotyczy „przede wszystkim walki 
systemów ateistycznych przeciw Kościołowi i chrze-
ścijanom” oraz opisuje „niezmierne cierpienia świad-
ków wiary w stuleciu zamykającym drugie millen-
nium. Jest to niekończąca się Droga krzyżowa, której 
przewodniczą papieże dwudziestego wieku”.

Teologicznej interpretacji przepowiedni podjął 
się ówczesny prefekt Kongregacji Nauki Wiary, kard. 
Joseph Ratzinger – przyszły papież Benedykt XVI. 
Trzecia tajemnica fatimska – jak podkreślił – jest 
dramatycznym ostrzeżeniem przed  ateizmem, po-
nieważ największym zagrożeniem dla ludzkości jest 
odrzucenie Boga i  Jego praw, zarówno przez ateizm 
w wydaniu komunistycznym jak i przez ateizm ukry-
ty w  tej najbardziej rozpowszechnionej mentalności 
życia takiego, jakby Bóg nie istniał. Zaznaczył, że 
„Kościół męczenników staje się drogowskazem dla 
człowieka poszukującego Boga”, „Sens wizji nie pole-
ga na ukazaniu filmu na temat przyszłości ostatecznie 
ustanowionej, ale jest dokładnie przeciwny: chodzi 
o zmobilizowanie sił przemiany ku dobremu”. Mimo 
ukazania apokaliptycznej wizji zniszczenia świata 
„nie istnieje niezmienne przeznaczenie, ale to wiara 
i modlitwa są siłami mogącymi wpływać na historię, 
a w ostateczności „modlitwa jest silniejsza od dywizji 
wojskowych”. Tej niszczącej sile zła może się przeciw-
stawić tylko Matka Boża z ludźmi, którzy przyjmują 
jej wezwanie do pokuty i nawrócenia.

KOLEJNE OBJAWIENA I ZAWIERZENIE  
ŚWIATA NIEPOKALANEMU SERCU 
MARYI

Kontynuacją fatimskich objawień było ukazanie 
się Maryi siostrze Łucji w Pontevedra, gdzie rozpo-
częła postulat u doroteuszek. 10 grudnia 1925 r. zjawi-
ła się Matka Boża z Dzieciątkiem, które powiedziało: 
„Miej współczucie z sercem twej Najświętszej Matki, 
otoczonym cierniami, którymi niewdzięczni ludzie 
je wciąż na nowo ranią, a nie ma nikogo, kto by 
przez akt wynagrodzenia te ciernie powyciągał…”. 
Następnie Maryja udzieliła jej wskazówek na temat 
nabożeństwa pierwszych sobót: „oznajmij w moim 
imieniu, że w godzinę śmierci obiecuję przyjść z po-
mocą z wszystkimi łaskami tym, którzy przez 5 mie-
sięcy w  pierwsze soboty odprawią spowiedź, przyj-
mą Komunię św., odmówią jeden różaniec i  przez 
15 minut rozmyślania nad 15 tajemnicami różańca 
towarzyszyć mi będą w intencji zadośćuczynienia”. 

Cztery lata później, 13 czerwca 1929 r. będąc 
w klasztorze w Tuy w Hiszpanii, siostra Łucja miała 
kolejne widzenie. Maryja powiedziała do niej: „przy-
szła chwila, w którym Bóg prosi Ojca Świętego, aby 
wspólnie ze  wszystkimi biskupami świata poświę-
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cił Rosję memu Niepokalanemu Sercu, obiecując ją 
w ten sposób ocalić”. Papież Pius XI został poinfor-
mowany o tym przez Jose da Silva, biskupa diecezji 
Leiria. Mimo, że  13 maja 1930 r. Kościół oficjalnie 
potwierdził wiarygodność objawień Matki Bożej 
w Fatimie 1917 r. i papież zezwolił na organizowa-
nie pielgrzymek do Fatimy oraz ustanowił związane 
z  tym odpusty, to  jednak prośba poświęcenia Rosji 
nie doczekała się spełnienia. Natomiast w Portuga-
lii, apele siostry Łucji sprawiły, że w 1931 r. biskupi 
i lud w czasie narodowej pielgrzymki do Fatimy, po-
święcili swój kraj Niepokalanemu Sercu Maryi. Akt 
ten ponowili w 1938 r. w obliczu zbliżającej się wojny 
światowej. Wielu uważa, że właśnie dzięki wstawien-
nictwu Maryi Portugalia uniknęła wojny domowej 
i zachowała neutralność w czasie II wojny światowej.

W  kwietniu 1939  r. nowym papieżem został 
Pius XII. 2 grudnia 1940 r. s. Łucja napisała do niego 
list, w którym czytamy: „W kilku wewnętrznych roz-
mowach Pan Jezus nie przestawał nalegać na spełnienie 
tej prośby. Ostatnio obiecał, że jeśli Wasza Świątobli-
wość raczy dokonać poświęcenia świata Niepokalane-
mu Sercu Maryi ze szczególnym uwzględnieniem Rosji 
oraz raczy nakazać, żeby w jedności z Waszą Świąto-
bliwością w tym samym czasie dokonali tego również 
wszyscy biskupi świata, to skróci dni utrapienia, w któ-
rych zdecydował się ukarać narody za ich zbrodnie za 
pomocą wojny, głodu i różnych prześladowań Kościoła 
świętego i Waszej Świątobliwości.”

Prośbę tę Ojciec Święty spełnił 8 grudnia 1942 r., 
ale tylko częściowo, dokonując poświęcenia całego 
Kościoła i całego rodzaju ludzkiego na zawsze Nie-
pokalanemu Sercu Maryi. Polecił również, aby tego 
samego aktu dokonały kościoły lokalne całego świa-
ta. Jako pierwsza, zaraz po Portugalii, dokonała tego 
Polska, wkrótce po zakończeniu działań wojennych, 
8 września 1946 r., czego owocem było zachowanie 
wolności wiary i Kościoła w kraju rządzonym przez 
komunistów.

W  roku 1944 papież Pius XII ustanowił świę-
to Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny, 
a  dwa lata później przez swojego legata koronował 
figurę Matki Bożej Fatimskiej na  Królową Świata. 
W 1949 r. wydał zgodę na rozpoczęcie prac koniecz-
nych do  otwarcia procesu beatyfikacyjnego fatim-
skich dzieci, Franciszka i  Hiacynty. W  roku 1952 
papież powtórzył akt Poświęcenia, tym razem wymie-
niając „wszystkie narody w Rosji” – ale siostra Łucja 

pozostała nie przekonana co do wypełnienia w pełni 
woli Matki Bożej, bowiem nie dokonał tego w  łącz-
ności ze wszystkimi biskupami Kościoła katolickiego.

21 listopada 1964 r., na zakończenie III sesji So-
boru Watykańskiego II, papież Paweł VI ponowił 
poświęcenie świata Niepokalanemu Sercu Maryi 
i  w adhortacji Signum Magnum wzywał wszystkich 
wiernych do osobistego ofiarowania się. Przekazał też 
do sanktuarium w Fatimie Złotą Różę. Jako pierwszy 
papież, udał się do Fatimy osobiście z  jednodniową, 
prywatną pielgrzymką, podczas przypadającej wów-
czas 50. rocznicy objawień. Odprawił tam Mszę i spo-
tkał się z siostrą Łucją.

Jan Paweł II początkowo nie interesował się spe-
cjalnie Fatimą. Zaczęła ona nurtować go po zamachu 
z 13 maja 1981 r. Poprosił o tekst objawień. Osobiście 
dostarczył je z tajnej części archiwum watykańskiego 
bp Pavol Hnilica. Indywidualne doświadczenie Pa-
pieża związane ze zbieżnością zamachu i pierwsze-
go objawienia Maryi w Fatimie oraz „ewangeliczna 
wymowa” Orędzia Matki Bożej, spowodowały, że od 
razu powziął myśl o zawierzeniu świata Niepokalane-
mu Sercu Maryi. Sam ułożył modlitwę, którą nazwał 
„Aktem zawierzenia”. Została zarejestrowana i od-
tworzona (ponieważ Papież jeszcze przebywał w szpi-
talu) podczas liturgii, sprawowanej w Bazylice Matki 
Boskiej Większej 7 czerwca 1981 r., w uroczystość 
Zesłania Ducha Świętego. Po opuszczeniu Poliklini-
ki Gemelli, Jan Paweł II oświadczył: „Zrozumiałem, 
że jedyną drogą uniknięcia wojny, uratowania świata 
przed ateizmem, jest nawrócenie Rosji zgodnie z fa-
timskim orędziem”.

W rok po zamachu, 13 maja 1982 r. Jan Paweł II 
odbył pielgrzymkę do Fatimy, traktując ją jako wotum 
wdzięczności Matce Bożej za ocalenie życia. Pozosta-
wił tam pocisk, którym został poważnie raniony (na-
bój został umieszczony w koronie wieńczącej figurę 
Matki Bożej Fatimskiej, która obecnie jest ekspono-
wana w muzeum Sanktuarium). W kazaniu wyjaśnił, 
czemu Kościół przyjął orędzie Matki Bożej Różańco-
wej – „jest tak dlatego, że zawiera prawdę i wezwanie, 
które są w swej zasadniczej treści prawdą i wezwaniem 
samej Ewangelii. „Nawracajcie się i wierzcie w Ewan-
gelię” – to przecież pierwsze słowa, jakie Mesjasz skie-
rował do ludzkości” – mówił. Będąc w Fatimie, Papież 
przynaglony orędziem, zawierzył świat Niepokala-
nemu Sercu Maryi. Siostra Łucja prosiła go jednak 
o  ponowienie tego aktu, gdyż  nie był on dokonany 
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w łączności ze wszystkimi biskupami (z niewyjaśnio-
nej sytuacji do wielu biskupów nie doszła wówczas 
poczta z zaproszeniem Jana Pawła II do Fatimy.

Jan Paweł II zawierza świat, Rzym 1984 r.

25 marca 1984  r. Jan Paweł II w  duchowej jed-
ności ze  wszystkimi biskupami świata (uprzednio 
do tego wezwanymi) w Bazylice św. Piotra zawierzył 
ponownie świat i  Rosję Maryi. Przed figurą Matki 
Bożej Fatimskiej, sprowadzonej do Watykanu z por-
tugalskiego Sanktuarium, wobec wielotysięcznej rze-
szy wiernych prosił: „O Serce Niepokalane! Pomóż 
nam przezwyciężyć grozę zła, które tak łatwo zako-
rzenia się w sercach współczesnych ludzi – zła, które 
w swych niewymiernych skutkach ciąży nad naszą 
współczesnością i zdaje się zamykać drogi ku przyszło-
ści”. Ojciec Święty wyliczał kolejno zagrożenia: głód 
i wojny, wojnę atomową i nieobliczalne samoznisz-
czenia, grzechy przeciw życiu człowieka od jego zara-
nia, nienawiść i podeptanie godności Ducha Bożego, 
wszelkie rodzaje niesprawiedliwości w życiu społecz-
nym, państwowym i międzynarodowym, deptanie 
Bożych przykazań, usiłowanie zdeptania samej praw-
dy o Bogu w sercach ludzkich, grzechy przeciw Du-
chowi Świętemu. I chociaż słowo „Rosja” nie znalazło 
się w tekście poświęcenia, Papież w trakcie wypowia-
dania aktu wymienił jednak Rosję po cichu. 

Tego samego dnia w Moskwie na Kremlu, w ko-
ściele św. Michała „przebywał jako turysta” bp. Pavol 
Hnilica. Duchowo połączył się z Papieżem i wszyst-
kimi biskupami świata i przeczytał papieski tekst 
aktu poświęcenia znajdujący się w „L’Osservatore 
Romano”, a ukryty między stronami komunistycznej 
„Prawdy”. Po powrocie opowiedział o tym wydarze-
niu Ojcu Świętemu. Siostra osobiście potwierdziła, 
że taki uroczysty i powszechny akt odpowiadał temu, 
czego żądała Matka Boża. Jednocześnie dodała, że być 
może akt ten ustrzegł świat od wojny atomowej. ”

W 10. rocznicę zamachu, w 1991 r. Jan Paweł II 
odbył powtórną pielgrzymkę do Fatimy. Ponowił też 
akt zawierzenia świata i podziękował Maryi za „nie-
oczekiwane przemiany w krajach Europy Środkowo
-Wschodniej”. Nie było już wtedy muru berlińskiego, 
obalone zostały reżimy komunistyczne w państwach 
Europy Środkowo-Wschodniej, w tym w Polsce. Oj-
ciec Święty prosił Maryję: „Nie przestawaj okazywać, 
że jesteś Matką wszystkich, świat bowiem potrzebuje 
Ciebie. Nowa sytuacja narodów i Kościoła wciąż po-
zostaje chwiejna i niepewna. Wciąż jeszcze istnieje 
niebezpieczeństwo, że miejsce marksizmu zająć może 
ateizm w innej postaci, który wychwalając wolność, 
zmierza do zniszczenia samych korzeni moralności 
ludzkiej i chrześcijańskiej. Potrzebują Ciebie narody, 
które niedawno odzyskały przestrzenie wolności i teraz 
budują swoją przyszłość. Potrzebuje Ciebie Europa, 
która – od zachodu po wschód – nie zdoła odnaleźć 
swej prawdziwej tożsamości, jeżeli na nowo nie odkry-
je wspólnych chrześcijańskich korzeni. Potrzebuje Cie-
bie świat, ażeby położyć kres tak wielu i tak gwałtow-
nym konfliktom, które wciąż jeszcze są jego udręką… 
Czuwaj nad Kościołem, zawsze narażonym na zasadz-
ki ducha tego świata”.

 

Po raz trzeci Jan Paweł II udał się z pielgrzymką 
do Fatimy 12–13 maja 2000 r. Beatyfikował wówczas 
pastuszków fatimskich – Hiacyntę i Franciszka, a tak-
że, podobnie jak przy pierwszej i drugiej pielgrzym-
ce, spotkał się z s. Łucją.

Spotkanie s. Łucji i Jana Pawła II  
w Fatimie

8 października 2000 r. Jan Paweł II sprowadził do 
Rzymu figurę Matki Bożej Fatimskiej i wraz z 1500 
biskupami – przedstawicielami Episkopatów całego 
świata-dokonał aktu zawierzenia, poświęcając po raz 
kolejny Maryi Kościół i świat trzeciego tysiąclecia.
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13 października 2013 r. papież Franciszek rów-
nież dokonał aktu poświęcenia świata Niepokalane-
mu Sercu Maryi. Uczynił to wraz z biskupami świata 
w Dzień Maryjny, wśród przedstawicieli 800 maryj-
nych stowarzyszeń i grup modlitewnych oraz repre-
zentantów najważniejszych sanktuariów maryjnych 
z całego świata, przed figurą Matki Bożej Fatimskiej, 
która specjalnie na ten dzień została sprowadzona do 
Watykanu.

13 maja 2017 r., w 100. rocznicę Objawień Fatim-
skich, papież Franciszek w czasie pielgrzymki do Fa-
timy kanonizował rodzeństwo wizjonerów: Francisz-
ka i Hiacyntę Marto.

Ojciec Święty Jan Paweł II wskazywał na aktu-
alność orędzia z Fatimy i mówił: „Wezwanie Maryi 
nie jest jednorazowe. Jej apel musi być podejmowany 
z pokolenia na pokolenie, zgodnie z nowymi znakami 

czasu. Trzeba do niego nieustannie powracać” . Fatima 
do dziś jest jednocześnie i aktualna, i niewypełnio-
na, gdyż do dziś nie ma powszechnej praktyki nabo-
żeństwa pierwszych sobót miesiąca. Jeżeli pragniemy, 
by dla świata nastał okres pokoju i zatryumfowało 
Niepokalane Serce Maryi, możemy mieć w tym swój 
udział. Każdy z nas może ratować ludzkość, żyjąc dziś 
wezwaniem Maryi. Siostra Łucja z mądrością uczy-
ła nas: „Gdy ktoś pyta, co to wszystko ma znaczyć, 
co nas czeka, odpowiedź z Fatimy pada zawsze ta 
sama: nie patrzcie w przyszłość, lecz spoglądajcie 
na dzień obecny. Dziś jest czas nawrócenia, dziś 
jest czas spełnienia próśb Matki Bożej Fatimskiej. 
A jutro zawierzcie jej matczynej trosce… nie za-
wiedziecie się. Ani jako poszczególni ludzie, ani 
jako naród”.

J.W.J

Litwa
Pierwszy etap podróży to Litwa, ze stolicą w Wil-

nie, Litwa to Państwo o powierzchni pięciokrotnie 
mniejszej od Polski, zamieszkałe przez 3 miliony lud-
ności. W Wilnie pierwsze kroki kierujemy ku Ostrej 
Bramie. Od jej wewnętrznej strony mieści się kapli-
ca, która kryje skarb, słynący cudami obraz Matki 
Boskiej Ostrobramskiej. „Matko Miłosierdzia pod 
Twoją obronę uciekamy się” – to słowa wypisane 
w  języku łacińskim na wewnętrznej fasadzie kapli-
cy. My cichutko je powtarzamy w ojczystym języku. 
Bardzo ważną rolę w życiu polskiej wspólnoty 
katolickiej Wilna odgrywa kościół św. Ducha. 
Jest to kościół, w  którym Msze św. odprawia-
ne są wyłącznie w języku polskim. W Wilnie 
jak i  w  Kownie widoczne są polskie akcenty: 
ulice, tablice, pomniki, muzea upamiętniające 
sławnych Polaków. Z dumą podążamy śladami: 
Mickiewicza, Słowackiego, Gałczyńskiego, Mo-
niuszki, Miłosza, św. Jana Pawła II. Pobyt koń-
czymy na Rossie, gdzie pochowano Lelewela 
i serce Józefa Piłsudskiego.

Następnie udajemy się na Górę Krzyży, koło 
Szawli. To jedyne w swoim rodzaju sanktuarium 

pod gołym niebem, miejsce pielgrzymek. Znajdu-
je się tu przypuszczalnie kilka milionów krzyży, od 
kilkumetrowych do zupełnie malutkich. Są krzyże 
zdobne, rzeźbione i bardzo skromne. Każdy krzyż to 
prośba i  błagania zanoszone do Boga, podziękowa-
nia za uzyskane łaski. Każdy pielgrzym zostawia tu 
swój krzyż, bo to wyraz Wiary, Nadziei i Miłości. Ta 
piękna tradycja sięga czasów po powstaniu listopado-
wym. Gdy władze carskie zabroniły stawiania krzy-
ży na grobach poległych powstańców, bliscy zaczęli 
stawiać krzyże na wzgórzu, by uczcić ich pamięć. 
W czasach komunistycznych Góra Krzyży była wie-

Wspomnienia z podróży
Pragnę podzielić się wrażeniami z podróży do krajów nadbałtyckich: Litwy, Łotwy, Estonii i Rosji.



27

Z życia parafii

lokrotnie niszczona, lecz za każdym razem odradzała 
się. W dniu 7 września 1993 roku Górę Krzyży od-
wiedził Jan Paweł II. Z tego miejsca błogosławił Litwę 
i całą Europę. Po upływie roku na Górze Świętej sta-
nął prezent od papieża – krucyfiks. Opiekę nad Górą 
Krzyży sprawują Franciszkanie. Kolejny etap podróży 
to Łotwa i Estonia.

Estonia
Państwo o powierzchni siedmiokrotnie mniejszej 

od Polski, mieszka w nim mniej ludzi niż w War-
szawie, Polaków tylko 1600. Biorąc pod uwagę silne 
wpływy skandynawskie, wielu Estończyków czuje się 
Skandynawami. W stolicy mieszka 30% ludności kra-
ju. Stolica - Tallin to nowoczesne, czyste, pełne zieleni 
miasto. Jednak na szczególną uwagę zasługuje Stare 
Miasto, nazywane „Muzeum Średniowiecznej Archi-
tektury”. Kramarze przebrani w stroje ze średniowie-
cza, pozwalają lepiej poczuć klimat epoki. W 1997 r. 
zostało wpisane na listę światowego dziedzictwa lud-
ności UNESCO. Kraj mocno zlaicyzowany, obecne są 
wpływy protestanckie.

Łotwa

Stolica Ryga. Państwo małe 65000 kilometrów 
kwadratowych, zamieszkane przez niecałe 2 miliony 
ludzi. Łotwa podobnie jak Estonia od wczesnego śre-
dniowiecza aż do dwudziestego wieku znajdowała się 
pod silnym wpływem kultury niemieckiej i to widać 
na każdym kroku. Ryga jest piękna, miesza się tu hi-
storia z nowoczesnością. Stare Miasto wpisane jest na 
listę światowego dziedzictwa kulturowego i przyrod-
niczego UNESCO. Kraj głównie protestancki, kościół 
katolicki to drugie wyznanie na Łotwie pod wzglę-
dem ilości wiernych. 

Rosja

Docieramy do Petersburga – stolicy Imperium 
Rosyjskiego w latach 1712-1918, dumy Rosji. Mia-
sto założone w 1703 r. według zamysłu cara Piotra I. 
Drugie co do wielkości po Moskwie miasto Rosji. 
Liczy 6 milionów mieszkańców. Zwane też „Wenecją 
Północy” ze względu na dużą liczbę wysp – 42, mo-
stów – ponad 400 i kanałów. Atrakcją dla turystów są 
zwodzone mosty na rzece Newie, otwierane nocą na 
2-3 godziny dla żeglujących.

Piękna i bogata jest architektura Petersburga. 
Zachwyca różnorodnością stylów. Wybitni architek-
ci rosyjscy i zagraniczni łącząc elementy architekto-
niczne z rzeźbiarskimi stworzyli właściwy tylko dla 
Petersburga styl. Nad miastem górują złote kopuły. 
Petersburg jest objęty opieką UNESCO. Szczególnej 
uwagi wymaga muzeum Ermitaż. Ermitaż znaczy 
„pustelnia”, bo jest tu spokój dla duszy i nowa wie-
dza dla każdego. Można tu poznać światową kulturę 

Bilet wstępu do cerkwi Newskiej. Uznano nas za turystów, bo nie 
mieliśmy nakrytej głowy. Pielgrzymi nic nie płacą. Były w przedsion-
ku cerkwi chusty. Nie były one jednak zbyt czyste, dlatego odmówi-
łam nakrycia głowy.
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i rosyjską historię. Powstał dzięki oświatowej i twór-
czej działalności rosyjskich cesarzy. Sercem Ermitaża 
jest Pałac Zimowy, siedziba carów. Zachwycają też 
letnie ich rezydencje np. Peterhof z fontannami i ka-
skadami, Carskie Sioło z Bursztynową Komnatą. Na 
początku 1917 r. było ponad 700 cerkwi i kaplic w Pe-
tersburgu. Większość z nich zburzono. Obecnie jest 
około 100 budynków sakralnych, większość należy 
do cerkwi. Jest tylko 6 kościołów katolickich.

Najbardziej bajeczną porą w mieście są słynne 
białe noce, które trwają od połowy maja do połowy 
lipca. W ciągu całej nocy jest tak jasno, że można czy-
tać bez prądu elektrycznego. Petersburskie białe noce 
były natchnieniem dla Fiodora Dostojewskiego do 
stworzenia opowiadania o tym tytule.

Barbara Reroń

Wtorek (2 stycznia) – ul. Słowackiego
Środa (3 stycznia) – ul. Reja (numery nieparzyste) 
Czwartek (4 stycznia)  – ul. Reja (numery parzyste), ul. Królewiecka
Piątek (5 stycznia) – Plac Wolności
Poniedziałek (8 stycznia)  – ul. POW 
Wtorek (9 stycznia) – ul. Kościuszki
Środa (10 stycznia) – ul. Mickiewicza, ul. Zduńska, ul. Kilińskiego, 
     ul. 3 Maja (nry: 31, 33, 35, 38), ul. Piekarska
Czwartek (11 stycznia)  – ul. Pułaskiego, ul. Przedmiejska
Piątek (12 stycznia) – ul. Starodębska 8, 10, bl. 12, 16, 
     bl. 24, bl. 24a
Sobota (13 stycznia)  – ul. Starodębska bl. 24b, 
    numery: 26, 36, 38,38b, 42
    ul. Spółdzielcza, ul. Okrzei, 
    ul. Skorupki, ul. Brzeska 
Poniedziałek (14 stycznia)  – ul. Starodębska (numery nieparzyste)
Wtorek (15 stycznia)  – ul. Warszawska 

WIZYTA DUSZPASTERSKA  (KOLĘDA)
Rok  2018

•	 Wizytę duszpasterską rozpoczynamy o godz. 16.00 a w soboty od godz. 15.00.
•	 Kancelaria w czasie kolędy będzie czynna w poniedziałki, środy i piątki  

od godz. 9.00 do godz. 10.30. 
•	 Rodziny, które z różnych powodów nie mogą przyjąć kapłana w wyznaczonym  

terminie, a pragną to uczynić w innym, prosimy o kontakt z ojcem proboszczem.
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W ostatnich dwóch latach zosta-
ła we Włocławku podjęta inicjatywa 
Mszy św., adoracji Najświętszego Sa-
kramentu, Wieczorów Uwielbienia 
w intencji Włocławka i jego ewan-
gelizacji, która w 2017 roku decyzją 
części proboszczów włocławskich 
i liderów lokalnych wspólnot zo-
stała przekształcona w tzw. „Dobry 
Wieczór dla Włocławka!”. Spotkania 
odbywają się w poszczególnych pa-
rafiach miasta biskupiego. Stanowią 
one niejako duchowy korzeń inicja-
tyw podejmowanych w tym obsza-
rze przez lokalne wspólnoty i para-
fie, zgodnie z zasadą prymatu łaski 
obowiązującą w każdej aktywności 
chrześcijańskiej. 

Organizatorzy gorąco zaprasza-
ją wszystkich mieszkańców Wło-
cławka do uczestnictwa! Zapro-
szenie to jest w szczególny sposób 
kierowane do wspólnot włocław-
skich i  osób niezrzeszonych, któ-
rym zależy na szerzeniu Królestwa 
Bożego w mieście biskupim. Ostat-
nie spotkanie z cyklu miało miejsce 
w klasztorze Franciszkanów przy 
Placu Wolności w dniu 9 grudnia. 
Kolejne będzie miało miejsce w pa-
rafii Ducha Świętego w Michelinie 
w dniu 13  stycznia i  będzie połą-
czone z odbywającą się w tej pa-
rafii regularnie każdego 13-tego 
dnia miesiąca Mszą św. w  intencji 
uzdrowienia i uwolnienia.

Poniżej podajemy najbliższe daty „Dobrych Wieczorów” dla Wło-
cławka i Mszy św. za nasze miasto tj. w pierwszej połowie 2018 r.

Grudniowe spotkania w szkołach w ramach projektu 
„Nie zmarnuj swojego życia” i koncert chrześcijańskiej 

muzyki rap we Włocławku
W dniach 4-5 grudnia br. w sześciu włocławskich szkołach odbyły się 

spotkania z młodzieżą w ramach projektu „Nie zmarnuj swojego życia”:
1) III Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej
2) Zespół Szkół Katolickich im. Ks. Jana Długosza
3) Szkoła Podstawowa nr 2
4) Zespół Szkół Technicznych
5) Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy
6) Zespół Szkół Samochodowych

Projekt ten ma charakter profilaktyczny i zawiera w sobie przesłanie 
do młodych, często pogubionych ludzi o radzeniu sobie z zagrożeniami 
wynikającymi z sięgania po łatwo dostępne w dzisiejszych czasach używ-
ki typu: papierosy, alkohol, dopalacze, narkotyki, które bardzo często 
prowadzą do chorób, depresji, samotności, braku realizacji siebie, pasji, 
braku sensu życia itd. Spotkania z młodzieżą poprzez swoje świadectwa 
walki z nałogami i twórczość muzyczną poprowadził zespół hip-hopowy 
„Rymcerze”, który tworzy dwóch przyjaciół raperów: Łukasz Bęś (pseu-
donim Bęsiu) i Yonatan Blank (pseudonim Dj Yonas) współpracujących 
razem od 2006 roku. Dzielili się oni swoimi doświadczeniami walki z na-
łogami, szukania miejsca w życiu językiem młodzieży, szczerze i prosto 
z serca. Celem było ostrzeżenie młodych ludzi przed zmarnowaniem ży-
cia. Prowadzący przekazali wskazówki, jak można dobrze i pięknie żyć 
zgodnie z wartościami chrześcijańskimi i nauką Kościoła. Podkreślali 

Dobre Wieczory dla Włocławka
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Msza św. i procesja z relikwiami świętych, 31.10.2017

również autorytet Grona Pedagogicznego i kateche-
tów, którzy codziennie pełnią misję wychowywania 
młodego pokolenia. Podsumowaniem wydarzenia 
był koncert Rymcerzy promujący w swej twórczości 
Rap o chrześcijańskich wartościach, na który zapro-
szona była cała włocławska młodzież w dniu 5 grud-
nia o godzinie 18.30 w Browarze B przy ulicy Bechie-
go. Wstęp na koncert był bezpłatny! 

Misja – życia w wolności od nałogów według war-
tości chrześcijańskich, z jaką zostali posłani do pol-
skich placówek edukacyjnych miała swój początek 
w 2013 roku i przez okres 4 lat dotarła już do ponad 
400 szkół, przede wszystkim w Polsce, ale i za gra-
nicą. Rymcerze mają bogate doświadczenie w pro-
wadzeniu spotkań z młodymi ludźmi, dzieleniu się 
swoim świadectwem życia oraz graniu koncertów. 
Od wielu lat zapraszani są na spotkania w domach 
dziecka, ośrodkach wychowawczych, schroniskach 
dla nieletnich, poprawczakach, zakładach karnych, 
więzieniach w  całej Polsce. Nagrali wspólnie kilka 
płyt. Do tej pory, projekt został objęty patronatem 
m.in. Gościa Niedzielnego, Niedzieli, Miłujcie się!, 
księgarni Gloria24.pl, portalu wiara.pl. 

W organizacji tego ważnego wydarzenia we Wło-
cławku brało udział wielu ludzi dobrej woli i instytu-
cji. Szczególna wdzięczność należy się:
a) Urzędowi Miasta Włocławek z wydziałami: Edu-

kacji, Kultury, Promocji i Komunikacji Społecznej,
b) Wydziałowi Duszpasterstwa Ogólnego Diecezji 

Włocławskiej,
c) Parafii Najświętszego Serca Jezusowego, Księżom 

Orionistom i wspólnocie Tabita,
d) Forum Ewangelizacji Diecezji Włocławskiej,
e) Dyrektorom Włocławskich Placówek Edukacyjnych.

Organizatorom towarzyszy wiara, że jest to cyt. 
„początek nowych rzeczy w wizji przebudzenia mło-
dego pokolenia naszego miasta, które niech będzie dla 
nas wszystkich zachętą do jeszcze większego zaanga-
żowania się w walkę o naszą włocławską młodzież tj. 
ludzi, którzy w niedalekiej przyszłości wezmą odpo-
wiedzialność za nasze miasto we wszystkich możliwych 
sferach jego rozwoju i życia”.

Niech Dobry i Wszechmocny Bóg będzie  
uwielbiony w młodych ludziach, w tym czasie  

i tym mieście.
Jacek Bargielski
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Z życia parafii

Wigilia to niezwykły, 
niepowtarzalny dzień 

w roku. W tym dniu wszy-
scy, starzy i młodzi starają się 
być dobrzy i mili dla drugich. 
A w domu pewnego rodzeń-
stwa było tak: Starszy brat – 

wielki łobuz, o imieniu Angelo 
i malutka siostrzyczka – Natal-
ka. Angelo po urodzeniu był 
tak słodki, jak aniołek, stąd 
takie otrzymał imię na chrzcie 
św. Rodzice zajęci przygoto-
waniem wieczerzy wigilijnej 
nie bardzo mieli czas zajmo-
wać się Natalką. 

Było to w Wigilię po po-
łudniu. Angelo ubrał choin-
kę, ustawił szopkę i włączył 
kasetę z baśnią Andersena 
„O dziewczynce z zapałkami”. 
Bardzo się wzruszył losem 
dziewczynki z przedmieścia, 

która sprzedawała zapałki, 
a nikt ich od niej nie chciał 
kupić. Ludzie szli do swoich 
ciepłych domów i nikt bied-
nej dziewczynce nie pomógł. 
Angelo tak zdenerwował się 
na taką obojętność ludzi, że 
mruknął – „a to dranie …”, 
gdy do pokoju wtoczyła się 
Natalka, skarżąc się bratu, że 

popsuł się jej św. Józef. „– Na-
praw go, bo będzie krzywy”. 
„Daj mi spokój wrzasnął brat. 
Nie widzisz, że słucham?. 
Dziewczynka przestraszona 
szybciutko wyszła, zamyka-
jąc drzwi. Za drzwiami słychać 

było krzyk taty; „Nie zawracaj 
mi głowy papierowymi ku-
kłami!”. Natalka pobiegła do 
babcinego pokoju, który już 
nie był babci, bo poszła do 
Pana Boga.

Angelo słuchał dalej, jak 
dziewczynka z zapałkami za-
palała w sobie marzenia, żeby 
dla niej był ciepły kąt i coś do 

Siostrzyczka z zapałkami
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zjedzenia. Angelo tak się wzru-
szył, że aż zaszkliły mu się oczy 
i gdyby ją spotkał przyniósłby 
ją do domu na rękach. 

Znów skrzypnęły drzwi 
i zapłakana Natalka pokazu-
je bratu stłuczoną bombkę. 
„Zaraz cię stłukę, jak się nie 
wyniesiesz” wrzasnął An-
gelo i zamknął za nią drzwi, 
za którymi krzyczała mama: 
„Skaranie z tym dzieciakiem, 
który co weźmie, to zepsuje!” 
Angelo, by nie słyszeć włożył, 
słuchawki. Baśń kończy się, 
że dziewczynka leci nad lodo-
wym światem ze swoją babcią 
do Boga, gdzie w końcu bę-
dzie ciepło, jasno i nie głodno. 
I ostatnie słowa: „Dlaczego 
nikt dziewczynki nie zabrał do 
domu, dlaczego nikt tej małej 
nie dopomógł”?

Angelo postanowił nagle, 
że pójdzie i poszuka takiej 
małej, żeby nie zamarzła na 
śmierć, żeby nie zagasło dla 
niej wszystko. Przecież to 
w niej mógł kryć się Jezus, 
który mówił: „Byłem bezdom-
ny, byłem głodny…” Angelo 
włożył puchową kurtę, czap-
kę, rękawice, krzyknął mamie: 
„Idę szukać dziewczynki z za-
pałkami” – i wybiegł na ulicę.

Był mróz, robiło się ciem-
no, lecz nigdzie nie było widać 
małej dziewczynki. Musi ją 
znaleźć i posadzić na pustym 
miejscu przy stole wigilijnym, 
Jakby ta mała była samym Je-
zusem. Zapali dla niej świecz-

kę na choince, powie mamie, 
by przygotowała prezent dla 
niej…Tak szedł i marzył o so-
bie dobrym, wspaniałym, nie-
mal anielskim. Nagle zobaczył 
małą, całkiem jak z baśni An-
dersena. Podbiegł, chwycił za 
rękę i powiedział: „Chodź ze 
mną. Mała zaczęła krzyczeć. 
Ze sklepu wypadła cyganka 
– jej mama i podniosła wielki 
krzyk. Wtem pojawił się tata – 
cygan, jak ze złej bajki. Angelo 
nie czekając, uciekł i przeska-
kując jakiś mur ukrył się. Był 
to cmentarz, na którym mi-
gotały płomyki. Tam był ktoś 
żywy i zapalał świeczki. Była 
to chlipiąca dziewczynka któ-
ra uklękła przy grobie i prosi-
ła: „Babciu, weź mnie do sie-
bie. Tu mnie nikt nie chce. Nikt 
nie przytula. Każdy wypędza. 
Wszyscy wrzeszczą. Od kie-
dy ciebie nie ma, to czuję się 
jak kundelek, w którego każ-
dy rzuca kamieniem. Babciu 
weź mnie do nieba, bo tam 
jest chyba prawdziwe Boże 
Narodzenie”. Podszedł bliżej 
i zobaczył, że jest to grób jego 
babci, a chlipiąca dziewczyn-
ka to jego mała siostrzyczka, 
zmarznięta i zapłakana. Chwy-
cił ją i przytulił do serca, które 
nie wiadomo, czy było gorące, 
czy zimne jak lód. Szeptał jej: 
„Chodź siostrzyczko, bo za-
marzniesz na sopel, jak dziew-
czynka z zapałkami”. Natalka 
chlipała mu w kurtkę: „Wiesz, 
tak mi serce strasznie zmarz-

ło!” Angelo pomyślał: „Jak to 
blisko może dziać się bajka.” 
Włożył jej swoją czapkę, rę-
kawiczki i szalik. Szedł z przy-
tuloną do niego siostrą, jakby 
dopiero odkrył, że ją ma. Na-
talka nagle się zatrzymała. 
„Patrz! Pierwsza gwiazdka. 
Chyba się urodziła z Panem 
Jezusem”. „Tak, masz ra-
cję»– powiedział –„i tyś się 
dla mnie urodziła” –„Ale ja 
zawsze byłam, tylko ty byłeś 
tak daleko.” Kiedy weszli do 
domu, zobaczyli przerażone 
twarze rodziców i policjanta, 
który miał ich poszukiwać. 
Uśmiechnął się i powiedział: 
„Oto zguby – znalazły się”. 
Angelo zawołał: „Mamo, ja 
odnalazłem Natalkę.” „Wi-
dzę” i przytuliła córkę, jak 
odnaleziony skarb. „Już się 
gwiazdka narodziła i Jezus, 
to możemy zaczynać. A pan 
policjant niech siądzie na miej-
scu po babci”- powiedziała 
Natalka. Policjant chrząknął 
i powiedział: „Miałem was 
szukać, ale skoro znalazłyście 
się same, to i ja znalazłem tu 
ciepły kąt”. Po podzieleniu się 
opłatkiem i odśpiewaniu ko-
lędy policjant powiedział do 
taty: „Chciałbym mieć taką 
córkę, to prawdziwy anioł”.

Dlatego pamiętajmy, że do-
brym trzeba być zawsze dla 
wszystkich, nie tylko od święta.

 opr. Lidia Szymanowska
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grudzień 2017 r.

Hasło ..........................................................................................................................................................................................................................................

Imię i nazwisko ..................................................................................................................................................................................................

Telefon ...................................................................................................................................................................................................................................

Litery w polach z dodatkową numeracją w kolorze zielonym, uszeregowane w kolejności, 
utworzą hasło. Prawidłowo wypełniony kupon przynosimy do zakrystii.  

Termin: do 14 stycznia
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HASŁA DO KRZYŻÓWKI
POZIOMO PIONOWO

3. Wieszamy je na choince.
6.  Wystrojona w lampeczki i bombeczki.
7.  Wigilijna ryba.
9. Ukazał się pasterzom i obwieścił narodziny  

Zbawiciela.
10. Miasteczko, w którym urodził się Jezus.

1. Śpiewamy je przy wigilijnym stole.
2. Przynosi prezenty.
4. Przybyli jako pierwsi, by pokłonić się małemu 

Jezusowi.
5. Pod obrusem w wigilijny wieczór.
8. Imię jednego z trzech mędrców ze wschodu.

 

 

Czas Świąt 
Bożego 
Narodzenia to 
czas prezentów! 

Spróbujcie 
pobawić się z 
nami i zróbcie 
gwiazdkę. 
Możecie ją 
podarować 
bliskiej osobie, 
koleżance, 
sąsiadce albo 
przynieść ją do 
naszego 
klasztoru i 
powiesić ją na 
choince przy 
żłóbku… 

Kolejność 
czynności jest 
wskazana na 
trzech zdjęciach 
ABC, a przy 
każdym zdjęciu 
czynności są 
ponumerowane… 

Miłej zabawy! 

 

  

 

 

 

 

Czas Świąt 
Bożego 
Narodzenia to 
czas prezentów! 

Spróbujcie 
pobawić się z 
nami i zróbcie 
gwiazdkę. 
Możecie ją 
podarować 
bliskiej osobie, 
koleżance, 
sąsiadce albo 
przynieść ją do 
naszego 
klasztoru i 
powiesić ją na 
choince przy 
żłóbku… 

Kolejność 
czynności jest 
wskazana na 
trzech zdjęciach 
ABC, a przy 
każdym zdjęciu 
czynności są 
ponumerowane… 

Miłej zabawy! 

 

  

 

 

Czas Świąt Bożego Narodzenia 
to czas prezentów!

Spróbujcie pobawić się z nami 
i zróbcie gwiazdkę. Możecie ją 

podarować bliskiej osobie, koleżance, 
sąsiadce albo przynieść ją 

do naszego klasztoru i powiesić 
na choince przy żłóbku...

Kolejność czynności jest wskazana 
na trzech zdjęciach ABC, 
a przy każdym zdjęciu czynności 
są ponumerowane...

Miłej zabawy!
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KANCELARIA PARAFIALNA
Godziny otwarcia:
•	 w	poniedziałki	9.00-10.30
•	 w	środy	15.30-17.00
•	 w	piątki	15.30-17.00

Tel. 54 232 40 46 w. 22 (w godzi-
nach urzędowania). W sprawach 
związanych z kancelarią prosimy 
kontaktować się z: 
o. Mariuszem Dębińskim OFM 
(proboszcz)	tel.	54	242	40	46	w.	71	
lub o. Robertem Prokopiukiem OFM 
tel.	54	242	40	46	w.	72

Odwiedziny chorych: ojcowie 
odwiedzają chorych w pierwszy 
piątek oraz pierwszą sobotę mie-
siąca	 z  Komunią	 św.	 i  ewentualną	
posługą	Sakramentu	Namaszczenia	
Chorych. Osoby chore, które pra-

gną być odwiedzane przez naszych 
ojców	prosimy	zgłaszać	w	zakrystii	lub	
kancelarii	 parafialnej.	 W  nagłych	 wy-
padkach można wzywać do chorego o 
każdej porze.

Sakramentu Chrztu udzielamy 
w  pierwszą niedzielę miesiąca na 
Mszy  św.	 o	 godz.	 12.00.	 W	 innych	
terminach po konsultacji z o. pro-
boszczem. Dziecko do Chrztu należy 
zgłosić	 2	 tygodnie	 przed	 planowaną	
datą	 chrztu.	 Należy	 przedstawić	 akt	
urodzenia dziecka. Chrzestnym może 
być	 osoba,	 która	 ukończyła	 16	 lat,	
przyjęła	Sakrament	Bierzmowania,	jest	
wierzącym i praktykującym katolikiem. 
Jeśli	żyje	w małżeństwie	to	sakramen-
talnym.

Osoby pragnące zawrzeć Sakra-
ment Małżeństwa	powinny	zgłosić	
się	 do	 kancelarii	 dwa-trzy	miesiące	
przed	 planowaną	 datą	 ślubu.	 Na-
leży	 przynieść	 ze	 sobą:	 aktualne	
świadectwo	 chrztu	 i	 bierzmowania,	
świadectwo	 ukończenia	 katechezy	
w	 szkole,	 świadectwo	 ukończenia	
kursu dla narzeczonych, dowód 
osobisty	 oraz	 zaświadczenie	 z	 USC	
o	braku	przeszkód	do	zawarcia	mał-
żeństwa.

Pogrzeb katolicki	 można	 zgłosić	
w każdej chwili, należy przedstawić 
akt zgonu. Prosimy przede wszyst-
kim	 o	 pełne	 uczestnictwo	 (tzn.	
spowiedź	 i	 przyjęcie	 Komunii	 św.)	
we	Mszy	św.	żałobnej	sprawowanej	
w intencji	zmarłej	osoby.

Zostali ochrzczeni Zawarli sakramentalny 
związek małżeński

Odeszli do wieczności

• Urszula Nowacka
• Igor Rojewski
• Amelia Witkowska
• Zuzanna  

Domańska-Jędrzejewska
• Amelia Gołębiowska
• Amelia Grunt
• Leo Olach
• Hanna Szafrańska
• Filip Wyka
• Hanna Fradley
• Jan Skalski
• Małgorzata Śnieżewska
• Celina Calińska

• Marcin Zasada i Magdalena Adamska
• Piotr Rutkowski i Anna Wiśniewska
• Jacek Kin i Martyna Waligórska
• Jarosław Kępczyński  

i Kinga Kruszyńska
• Ronald Grzybkowski i Martyna 

Rogozińska
• Rafał Trymerski i Aleksandra Kęsicka
• Kamil Kolankowski  

i Paulina Kobrzyńska
• Hubert Kurdubski i Patrycja Kosin
• Łukasz Ważny i Joanna Jankowska
• Tomasz Koprowski i Marta Pawlak
• Ariel Koprowski  

i Karolina Furmańska
• Jakub Kubiak i Ewelina Kuś
• Michael Dąbrowski  

i Elżbieta Kaczorowska
• Rafał Szczepański i Natalia Głąbicka
• Marcin Śnieżewski i Sylwia Osińska
• Piotr Waśkowski i Izabela Wasielewska

•	† Barbara Grzywacz
•	† Władysława Jankowska
•	† Hanna Kruszyńska
•	† Edmund Bończyk
•	† Andrzej Falkowski
•	† Halina Wiśniewska
•	† Ryszard Romanowski
•	† Stanisław Politowicz
•	† Teresa Grams
•	† Maria Olender
•	† Anna Trokowska
•	† Aleksandra Parzyńska
•	† Janina Maciejewska
•	† Leokadia Borowska

OD WYDANIA OSTATNIEGO NUMERUOD WYDANIA OSTATNIEGO NUMERU

•	Olkiewicz Inga
•	Rycicki Stefan
•	Tomasiewicz Kaja
•	Korpusińska Nicole
•	Borucka Marcelina
•	Rzadkowolska Melania
•	Brewerski Aleksander
•	Łuczak Anna
•	Pastusiak Aurelia
•	Pazderski Franciszek
•	Milczarek Antoni
•	Tuszyńska Zuzanna
•	Mechuła Borys
•	Pilarski Adam
•	Chrzanowski Jakub
•	Ręgocki Łukasz
•	Ręgocki Szymon

	Klimkiewicz Aleksandra
	Hanyszkiewicz Daniel
	Zapiec Roman
	Gryglewska Zenona
	Nowakowska Barbara
	Droszyńska Jolanta
	Pawłowska-Nowakowska Irena
	Kołodziejczyk Wojciech
	Wojciechowska-Panfil Zofia
	Torzyński Henryk
	Tracz Zofia
	Rorat Elżbieta
	Brudnowska Czesława
	Zielińska Genowefa
	o. Kolasiński Edward
	 Jakóbczak Aleksander
	Szwak Genowefa
	Lewandowska Maria
	Kielak Włodzimierz
	Pietrowski Mirosław
	Bogus Marian
	Roznoch Krystyna
	Kluszczyński Dariusz
	Szczególski Józef

Godziny otwarcia:
•	 w	poniedziałki	9.00-10.30
•	 w	środy	15.30-17.00
•	 w	piątki	15.30-17.00

Tel. 54 232 40 46 w. 22 (w godzinach 
urzędowania). W sprawach związa-
nych z kancelarią prosimy kontakto-
wać się z:
o. Mariuszem Dębińskim OFM
(proboszcz) tel. 54 232 40 46 w. 71
lub o. Damianem Bieńkowskim OFM
tel. 54 232 40 46 w. 72

Odwiedziny chorych: ojcowie od-
wiedzają chorych w pierwszy piątek 
oraz pierwszą sobotę miesiąca z Ko-
munią św. i ewentualną posługą Sa-
kramentu Namaszczenia Chorych. 

Osoby chore, które pragną być odwie-
dzane przez naszych ojców prosimy 
zgłaszać w zakrystii lub kancelarii pa-
rafialnej. W nagłych wypadkach można 
wzywać do chorego o każdej porze.

Sakramentu Chrztu udzielamy 
w pierwszą niedzielę miesiaca na Mszy 
św. o godz. 12.00. W innych terminach 
po konsultacji z o. proboszczem. Dziec-
ko do Chrztu należy zgłosić 2 tygodnie 
przed planowaną datą chrztu. Należy 
przedstawić akt urodzenia dziecka. 
Chrzestnym może być osoba, która 
ukończyła 16 lat, przyjęła Sakramentu 
Bierzmowania, jest wierzącym i prak-
tykującym katolikiem. Jeśli żyje w mał-
żeństwie to sakramentalnym.

Osoby pragnące zawrzeć Sakra-
ment Małżeństwa powinny zgłosić 
się	 do	 kancelarii	 dwa-trzy	 miesiące	
przed planowaną datą ślubu. Należy 
przynieść ze sobą: aktualne świadec-
two chrztu i bierzmowania, świadec-
two ukończenia katechezy w szkole, 
świadectwo ukończenia kursu dla 
narzeczonych, dowód osobisty oraz 
zaświadczenie z USC o braku prze-
szkód do zawarcia małżeństwa.

Pogrzeb katolicki można zgłosić 
w  każdej chwili, należy przedstawić 
akt zgonu. Prosimy przede wszysk-
tim o pełne uczestnictwo (tzn. spo-
wiedź i przyjęcie Komunii św.) we 
Mszy św. żałobnej sprawowanej w in-
tencji zmarłej osoby.

Zostali ochrzczeni: Zawarli sakramentalny
związek małżeński:

Odeszli do wieczności:
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KANCELARIA PARAFIALNA
Godziny otwarcia:
•	 w	poniedziałki	9.00-10.30
•	 w	środy	15.30-17.00
•	 w	piątki	15.30-17.00

Tel. 54 232 40 46 w. 22 (w godzi-
nach urzędowania). W sprawach 
związanych z kancelarią prosimy 
kontaktować się z: 
o. Mariuszem Dębińskim OFM 
(proboszcz)	tel.	54	242	40	46	w.	71	
lub o. Robertem Prokopiukiem OFM 
tel.	54	242	40	46	w.	72

Odwiedziny chorych: ojcowie 
odwiedzają chorych w pierwszy 
piątek oraz pierwszą sobotę mie-
siąca	 z  Komunią	 św.	 i  ewentualną	
posługą	Sakramentu	Namaszczenia	
Chorych. Osoby chore, które pra-

gną być odwiedzane przez naszych 
ojców	prosimy	zgłaszać	w	zakrystii	lub	
kancelarii	 parafialnej.	 W  nagłych	 wy-
padkach można wzywać do chorego o 
każdej porze.

Sakramentu Chrztu udzielamy 
w  pierwszą niedzielę miesiąca na 
Mszy  św.	 o	 godz.	 12.00.	 W	 innych	
terminach po konsultacji z o. pro-
boszczem. Dziecko do Chrztu należy 
zgłosić	 2	 tygodnie	 przed	 planowaną	
datą	 chrztu.	 Należy	 przedstawić	 akt	
urodzenia dziecka. Chrzestnym może 
być	 osoba,	 która	 ukończyła	 16	 lat,	
przyjęła	Sakrament	Bierzmowania,	jest	
wierzącym i praktykującym katolikiem. 
Jeśli	żyje	w małżeństwie	to	sakramen-
talnym.

Osoby pragnące zawrzeć Sakra-
ment Małżeństwa	powinny	zgłosić	
się	 do	 kancelarii	 dwa-trzy	miesiące	
przed	 planowaną	 datą	 ślubu.	 Na-
leży	 przynieść	 ze	 sobą:	 aktualne	
świadectwo	 chrztu	 i	 bierzmowania,	
świadectwo	 ukończenia	 katechezy	
w	 szkole,	 świadectwo	 ukończenia	
kursu dla narzeczonych, dowód 
osobisty	 oraz	 zaświadczenie	 z	 USC	
o	braku	przeszkód	do	zawarcia	mał-
żeństwa.

Pogrzeb katolicki	 można	 zgłosić	
w każdej chwili, należy przedstawić 
akt zgonu. Prosimy przede wszyst-
kim	 o	 pełne	 uczestnictwo	 (tzn.	
spowiedź	 i	 przyjęcie	 Komunii	 św.)	
we	Mszy	św.	żałobnej	sprawowanej	
w intencji	zmarłej	osoby.

Zostali ochrzczeni Zawarli sakramentalny 
związek małżeński

Odeszli do wieczności

• Urszula Nowacka
• Igor Rojewski
• Amelia Witkowska
• Zuzanna  

Domańska-Jędrzejewska
• Amelia Gołębiowska
• Amelia Grunt
• Leo Olach
• Hanna Szafrańska
• Filip Wyka
• Hanna Fradley
• Jan Skalski
• Małgorzata Śnieżewska
• Celina Calińska

• Marcin Zasada i Magdalena Adamska
• Piotr Rutkowski i Anna Wiśniewska
• Jacek Kin i Martyna Waligórska
• Jarosław Kępczyński  

i Kinga Kruszyńska
• Ronald Grzybkowski i Martyna 

Rogozińska
• Rafał Trymerski i Aleksandra Kęsicka
• Kamil Kolankowski  

i Paulina Kobrzyńska
• Hubert Kurdubski i Patrycja Kosin
• Łukasz Ważny i Joanna Jankowska
• Tomasz Koprowski i Marta Pawlak
• Ariel Koprowski  

i Karolina Furmańska
• Jakub Kubiak i Ewelina Kuś
• Michael Dąbrowski  

i Elżbieta Kaczorowska
• Rafał Szczepański i Natalia Głąbicka
• Marcin Śnieżewski i Sylwia Osińska
• Piotr Waśkowski i Izabela Wasielewska

•	† Barbara Grzywacz
•	† Władysława Jankowska
•	† Hanna Kruszyńska
•	† Edmund Bończyk
•	† Andrzej Falkowski
•	† Halina Wiśniewska
•	† Ryszard Romanowski
•	† Stanisław Politowicz
•	† Teresa Grams
•	† Maria Olender
•	† Anna Trokowska
•	† Aleksandra Parzyńska
•	† Janina Maciejewska
•	† Leokadia Borowska

OD WYDANIA OSTATNIEGO NUMERU

•	Sebastian Baranowski  
i Katarzyna Borzęda

•	Damian Olejniczak  
i Magdalena Łopatowska

•	Tomasz Tuszyński  
i Joanna Sarnowska

•	Damian Rzeczkowski  
i Żaneta Bańkowska

•	Patryk Wrona  
i Magdalena Marczak

•	Marek Dziedzic  
i Iwona Szydłowska

•	Bogusław Neumer  
i Izabela Pawlikowska

•	Adam Kuliński i Daria Jarońska
•	Patryk Krusinowski  

i Natalia Różańska
•	Sebastian Bogdanowicz  

i Marta Stasiaczyk
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INFORMACJE

Parafia Wszystkich Świętych
we Włocławku

Plac Wolności 6
87-800 Włocławek

wloclawek.franciszkanie@gmail.com
www.wloclawek.franciszkanie.pl

Telefon
54 232 40 46, 518 014 715
Faks: 54 232 40 45 w. 22

KONTO PARAFII:
Bank PKO S.A.

60 1240 3389 1111 0000 3009 9252

PATRONAT
o. Mariusz Dębiński OFM

REDAKCJA
o. Łukasz Sławiński OFM
Justyna Witka-Jeżewska

Krystyna Pawłowska
Witold Filipski

WSPÓŁPRACA:
ks. Dawid Mendrok

o. Łukasz Buksa
dkn Jordan Dylewski
kl. Damian Kurzawski
Małgorzata Filipska

Agnieszka Dąbrowska Riddersholm
Barbara Reroń
Jacek Bargielski

Lidia Szymanowska

FOTO
Bogdan Szymanowski

Marcin Krajewski
J. Czerwiński

KOREKTA
Kazimiera Jankowska

Nakład 
400 egz.

Redakcja zastrzega sobie prawo
do zmian i skrótów

nadesłanych tekstów.

Za zezwoleniem władzy zakonnej.

SKŁAD I DRUK
EXDRUK Wojciech Żuchowski
ul. Rysia 6, 87-800 Włocławek

tel. 501 335 617
e-mail: biuroexdruk@gmail.com

Maleńki Jezu

Najmilszy Jezu, Gościu maleńki.
Każdego roku, w tę cudowną Noc,
Przychodzisz do wielu serc, ludzkiej stajenki
Przynosisz nam radość, uwalniasz od trosk.

I taka rzewność serdeczna się budzi
I taka jasność rozświetla dusze nam,
Że Miłość Twą, Jezu, niesiemy do ludzi,
Głosząc w krąg światu: „Narodził się Pan”.

Błogosław Jezu swą Rączką maleńką,
W ten najpiękniejszy, cudowny czas.
I spraw, by nam dusza znów stała się piękną.
Byś znowu, Najmilszy, zamieszkał w nas.

Cudowne Dziecię, Ty zajmij się nami.
I znów serca grzeszne przemień nam.
By oczyszczone pokuty łzami,
Mogły Cię wielbić, bo tylko Ty jesteś…. 

….nasz Bóg i nasz Pan.

Lidia Szymanowska 
Katowice, dnia 8 grudnia 2017 r.



Porządek Mszy św. i nabożeństw:
Niedzielne Msze św.: 630,730, 900, 1030 (z udziałem dzieci), 1200 (chrzty), 1800, 2000

Spowiedź podczas każdej Mszy św.

Dni powszednie Msze św.: 630, 800, 1100, 1800.

Odsłonięcie Cudownego Obrazu Makti Bożej Łaskawej odbywa się codziennie przed Mszą św.  
o godz. 630, a zasłonięcie po Mszy św. wieczornej.

Spowiedź: podczas każdej Mszy św. oraz w godzinach: 1100-1200 i 1600-1700.

Pierwszy Piątek miesiąca w roku szkolnym spowiedź dla dzieci i młodzieży od godz. 1600,  
a Msza św. o godz. 1630.

Pierwsza Sobota miesiąca od godz. 900 kapłani odwiedzają chorych naszej parafii

Nabożeństwa:
– Różaniec od poniedziałku do soboty o godz. 1030 i 1730,
– Adoracja Najświętszego Sakramentu od poniedziałku do niedzieli od 700 do 1800,
– Fatimski Różaniec Pokutny w każdą 1. sobotę miesiąca od godz. 900 do godz. 1100,
– Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego codziennie o godz. 1500,
– Godzinki o NMP w każdą sobotę o godz. 730.

Msze św. „zbiorowe”:
– do św. Antoniego z Padwy z intencji próśb i podziękowań (we wtorki całego roku), godz. 800,
– za zmarłych w każdą pierwszą środę miesiąca o godz. 1800,
– do Matki Bożej Łaskawej Niezawodnej Nadziei w intencji próśb i podziękowań  

(w soboty całego roku) godz. 800.
Wypominki roczne i Droga Krzyżowa w poszczególne piątki całego roku o godz. 1715.

Odpusty:
– Matki Bożej Łaskawej Niezawodnej Nadziei: 7 maja,
– Św. Antoniego: 13 czerwca,
– Matki Bożej Anielskiej: 2 sierpnia,
– Św. Franciszka: 4 października,
– Rocznica Koronacji Cudownego Obrazu – 1 niedziela października,
– Wszystkich Świętych: 1 listopada.

Nowenny:
– do św. Antoniego: 9 wtorków przed uroczystością Świętego (13 VI), 

Msza św. z kazaniem i procesją o 1800,
– do św. Franciszka: o 1800 Msza św. i modlitwy nowennowe (25 IX – 3 X),
– do Matki Bożej Niepokalanej o 1800 Msza św. i modlitwy nowennowe (29 XI – 7 XII),
– do Dzieciątka Jezus: o 1800 Msza św. i modlitwy nowennowe (16-24 XII).

Nabożeństwa okresowe:
– Droga Krzyżowa: w piątki o godz. 1730,
– Gorzkie Żale: w niedziele Wielkiego Postu o godz. 1700,
– Nabożeństwa majowe: codziennie o godz. 1730,
– Nabożeństwa czerwcowe: codziennie o godz. 1730,
– Roraty w Adwencie od poniedziałku do soboty o godz. 630.


