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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 Niezawodnej Nadziei, z okazji 11 rocznicy 
ślubu pragnę podziękować Ci za wszystkie dobra i otrzymane łaski, 
za Twoją opiekę i błogosławieństwo. Miej w opiece moich bliskich,  
a zwłaszcza tatę Ryszarda.
                                                                        Marietta

Maryjo, Łaskawa Pani Niezawodnej Nadziei, dziękuję Ci za pokieorwanie naszym synem, że zechciał leczyć 
się z uzależnienia. Prosimy Cię, aby wytrwał w ośrodku i w swoich postanowieniach oraz spotkał dobrych ludzi 
i pogodził się z wolą Bożą. Błogosław mu i wstawiaj się za nim.
                                                                                                                       Stroskani rodzice

Kochana Matko Boża Łaskawa, dziękuję za 35 lat Twojej opieki nad moim synem Piotrem w dniu Jego 
urodzin i nadal proszę o Twoje, Maryjo, wstawiennictwo, o łaski dla niego i całej rodziny.
                                                                                                                                   Matka
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Słowo proboszcza

Słowo proboszcza  
na jubileusz  

50-lecia parafii

Dwie niewielkie wieżyczki, prawie niewidoczne 
wśród bloków zbudowanych na dawnym klasz-

tornym ogrodzie. Wokół codzienny gwar. Tłum lu-
dzi. Przystanek: Plac Wolności. Brama z piękną figurą 
Niepokalanej, Franciszkiem, Antonim i aniołami wro-
śnięta w krajobraz pośrodku miasta. Za bramą otwar-
te drzwi kościoła. Chrystus jest pośrodku codziennej 
bieganiny, zawsze można do Niego wpaść, choć na 
chwilę, pomiędzy przesiadką z autobusu do autobusu. 
To dobre miejsce, żeby po pracy zatrzymać się, pójść 
na Mszę św., wyspowiadać. To oaza modlitwy w sercu 
miasta. Położona na ruchliwym szlaku komunikacyj-
nym świątynia tworzy niezwykłą wspólnotę. Oprócz 
osób mieszkających na terenie parafii Wszystkich 
Świętych za swoich uważamy także liczne grono na-
szych przyjaciół. Są to mieszkańcy Włocławka, którzy 
upodobali sobie ten kościół i dojeżdżają do nas z in-
nych dzielnic oraz ci wszyscy, którzy przychodzą do 
niego po drodze do pracy, do lekarza lub 
do urzędu. Oni także są „nasi”.

Wszystkich, starszych i młodszych, 
do kościoła przyciąga jak magnes Mat-
ka Boża „Włocławska Pani Niezawodnej 
Nadziei” obecna od stuleci w słynącym 
łaskami wizerunku. Pamiętam, jak tuż 
przed Mszą św. wpadła do zakrystii jak 
po ogień młoda dziewczyna z pytaniem 
na ustach: „Gdzie jest ten cudowny ob-
raz, przed którym można najtrudniej-
szą prośbę wypowiedzieć?” „Żeby mnie 
już więcej mama nie pobiła”. „Przywróć 
zdrowie mojemu dziecku”. „Chroń moją 
rodzinę przed rozpadem”. „Nie mam już 

raka. Dziękuję”. Przez lata takich sytuacji były setki. 
Przychodzący tu wierzą, że Matka Boża może im wy-
prosić wiele łask. Nierzadkie są przypadki uzdrowie-
nia z raka i innych ciężkich chorób, a także przypadki 
umocnienia wiary i powrotu do Kościoła. Nierzadkie 
są nawrócenia po latach. Cuda dzieją się tu każdego 
dnia.

Świątynia na ruchliwym placu staje się dla wszyst-
kich miejscem spotkań i wytchnienia. Tu splatają się 
losy ludzi z różnych dzielnic. Wiedzą, że zawsze mogą 
tu przyjść, że od sześćdziesięciu lat czeka na nich wy-
stawiony w złocistej monstrancji w Najświętszym Sa-
kramencie Zbawiciel. 

Kiedy 15 lat temu składałem, jako nowo miano-
wany proboszcz wizytę Pasterzowi Diecezji usłysza-
łem od księdza biskupa takie słowa: „Bądź nie tylko 
dla parafii, ale dla całego miasta”. Słowa te staram się 
wypełnić jak najlepiej.
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Jubileusz

50 lat
istnienia

parafii

W tym roku parafia erygowana przy kościele Wszyst-
kich Świętych we Włocławku konsekrowanym 

375 lat temu przeżywa Jubileusz 50 lat istnienia. W dekre-
cie erekcyjnym z dnia 26 lipca 1969 roku Ksiądz Biskup 
Jan Zaręba napisał: „W ostatnim czasie Włocławek rozbu-
dowuje się w szybkim tempie. Wraz z rozwojem nowych 
ośrodków przemysłowych powstają osiedla mieszkanio-
we. Natomiast położenie kościołów parafialnych we Wło-
cławku w stosunku do tych nowych osiedli jest nieko-
rzystne. Zachodzi więc konieczność budowy nowych 
kościołów. Od szeregu lat czynione są w tym kierunku 
starania u władz administracji państwowej. Z drugiej stro-
ny centralnie położony klasztor ojców Franciszkanów nie 
jest kościołem parafialnym. Ten stan wydaje się być rów-
nież niekorzystny dla wiernych miasta. Dlatego… eryguję 
niniejszym ku chwale Boga Wszechmogącego i dla dobra 
duchowego wiernych parafię we Włocławku przy kościele 
klasztornym Zakonu Braci Mniejszych pod wezwaniem 
Wszystkich Świętych i powierzam Ją temuż Zakonowi, 
mającemu tam swój dom zakonny.”

Papież Jan XXIII lubił nazywać parafię „źródłem try-
skającym pośrodku osady, do którego wszyscy mieszkań-
cy przychodzą ugasić pragnienie”.

Jego następca na Stolicy Piotrowej, Paweł VI, uczył, 
„że ta pradawna i czcigodna struktura, jaką jest parafia, 
spełnia niezastąpioną i wielce aktualną misję”. Zaś nasz 
umiłowany Ojciec Święty, Jan Paweł II, napisał: „Parafia 
jest uprzywilejowanym miejscem dawania świadectwa 
miłości, stanowi najdogodniejszy teren jej praktykowania”. 

Kiedy obchodzimy jubileusz pięćdziesięciolecia dzię-
kujemy Dobremu Bogu za to, iż nasza Wspólnota Pa-
rafialna budowana przez Słowo Boże i Eucharystię była 
miejscem głoszenia Dobrej Nowiny o zbawieniu, miej-
scem budowania i pogłębiania więzi między Bogiem i czło-
wiekiem. Dziękujemy, że ta Wspólnota budowana przez 
miłość, która przybierała formę wielorakiej służby, była 
miejscem troski o biednych, karmienia głodnych chlebem, 

także w tym dosłownym tego słowa znaczeniu. Dziękujemy 
za kapłanów i braci zakonnych, którzy w niej pełnili służbę 
przed Panem. Dziękujemy za ludzi, dzięki którym szerzył 
się pokój i szerzyło się dobro. Niech tak będzie i teraz.

Po pięćdziesięciu latach współpracy braci święte-
go Franciszka z wiernymi Włocławka lepiej rozumiemy 
prawdę, że miłość polega na dawaniu duszy, że miłując 
– trzeba siebie dawać, owszem, trzeba „życie swoje dać”. 
Dziś pragniemy, aby nasza parafia była skałą schronienia, 
która daje wsparcie i poczucie bezpieczeństwa, łagodzi 
lęki, usuwa zwątpienie, aby była domem o gościnnych 
drzwiach, miejscem otwartym także na innych, na niewie-
rzących, wątpiących, na ludzi o pogmatwanych losach. To 
wszystko zawierzamy Matce Bożej Łaskawej Niezawodnej 
Nadziei i Wszystkim Świętym, patronującym parafii.

Ojciec proboszcz

Trochę statystyk
Proboszczowie parafii Wszystkich Świętych:
O. Mieczysław Kierzkowski  1969–1972
O. Paweł Koniorczyk   1972–1975
O. Teodor Grabowski   1975–1978
O. Jan Grabowski   1978–1987
O. Salwator Budziński   1987–1990
O. Wiesław Szymczyk   1990–1993
O. Józef Kiełbasa   1993–2002
O. Mikołaj Lechwar   2002–2004
O. Mariusz Dębiński   2004– 

W ciągu 50 lat: 
przyjęło chrzest – 4569 osób
do I Komunii świętej przystąpiło – 5415 dzieci
przyjęło sakrament bierzmowania – 4221 młodzieży
pobłogosławiono małżeństw - 2026
zmarło – 4487 parafian
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powiedzieć, że ta podróż była od 
Maryi do Maryi. W tym roku na-
szym duchowym przewodnikiem 
i organizatorem był o. Robert Ko-
nik. W drodze głosił nam bogate 
w treści konferencje. Najbardziej 
poruszył mnie temat o przebacze-
niu, które jest bardzo trudne, ale 
możliwe. Oprócz mnie wędrowała 
z  nami jeszcze s. Anna ze Zgro-
madzenia Sióstr Rodziny Maryi. 
Dzięki rozmodleniu na różańcu, 
we wspólnym śpiewie i w przyja-
znej atmosferze przybliżaliśmy się 

do Maryi. Na szlaku 
mogliśmy się wzmoc-
nić nie tylko ducho-
wo, ale i fizycznie, za 
co jesteśmy bardzo 
wdzięczni drogim 
księżom i ludziom do-
brej woli. 

Około godziny 
18.00 dotarliśmy na 
miejsce, gdzie zostali-
śmy serdecznie przy-
witani i pokropieni 
święconą wodą przez jednego z ojców bernardynów. 
Na ustach i w sercu towarzyszyła nam pieśń, którą 
ćwiczyliśmy po drodze: „Maryjo, proszę Cię, aby ży-
cie nie było mi obojętne. Żebym zawsze kochał to co 
piękne, pozostawił ciepły ślad na czyjeś ręce”. Następ-
nie udaliśmy się przed figurę Matki Bożej, dziękując 
jej za to, że dane nam było znowu Ją zobaczyć i oddać 

Z życia parafii

Aby życie nie było mi obojętne

Całe nasze życie jest pielgrzymowaniem do domu 
Ojca, który czeka z otwartymi ramionami. W tej 

drodze doświadczamy różnych sytuacji. Towarzyszy 
nam ogromna radość, kiedy docieramy do upragnio-
nego celu, tym większa, im większy był trud pokona-
ny w drodze. Nasz kraj jest miejscem wielu różnych 
pielgrzymek Maryjnych. Wędrujemy, aby dziękować 
naszej Mamie i prosić o pomoc.

Dla mnie osobiście pielgrzymka to czas modlitwy, 
zmagań, wyrzeczeń, ale też czas przyjaźni, wspólno-
ty, nabrania duchowych sił. Od wielu lat swoje kroki 
w wakacje kieruję do Maryi, jest Ona bardzo ważna 
w mim życiu. Bardzo bym chciała jak Maryja zaufać 
Jezusowi i wypełniać Jego wolę w swoim życiu. Nie 
ma w nim przypadków, ale wszystko dzieje się po coś. 
To jest Boża tajemnica. Mojej wspólnocie zakonnej – 
Zgromadzeniu Sióstr Wspólnej Pracy od Niepokala-
nej Maryi – szczególnie patronuje Maryja. To od niej 
uczę się kochać Boga i ludzi. 

W tym roku udało mi się być nie tylko w Często-
chowie, ale także u Matki Bożej Skępskiej. Wędrowa-
łam wraz z mieszkańcami Włocławka, którzy co roku 
we wrześniu pielgrzymują pieszo. Włocławianie wę-
drują do Maryi, aby dziękować Jej za ochronę i po-
moc. Była to już 413. pielgrzymka do Sanktuarium 
Matki Bożej Skępskiej. Stróżami tego miejsca są ojco-
wie franciszkanie. 

Wyruszyliśmy 7 września po Mszy św. z Sanktu-
arium Matki Bożej Łaskawej Niezawodnej Nadziei we 
Włocławku w liczbie ponad 100 osób. Można śmiało 

Wspomnienia z 413 Pieszej Pielgrzymki do Skępego
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Z życia parafii

to wszystko, co nosimy w sercach. Słowa tej pieśni 
uświadomiły mi, że to co śpiewamy i o co Ją prosimy, 
to aktualny problem niszczenia świętości i życia od 
poczęcia do naturalnej śmierci. 

Na czas pielgrzymowania zabieramy intencje, 
w  których się modlimy. W tym roku modliłam się 
o dar nowych powołań do zgromadzenia, ale i też za 
moich przyjaciół, którym zmarła córeczka. Od trzech 
lat starali się o potomstwo. Modlitwa u Matki Bożej 
Częstochowskiej została wysłuchana. Kasia jest w sta-
nie błogosławionym i okazuje się, że będą bliźniaki. 
Wędrując do Skępego uświadomiłam sobie, że tam 
w tym cudownym miejscu Maryja jest brzemienna, 
nosi pod swoim sercem Jezusa. Zawierzyłam całą ich 
rodzinę i te małe cudowne istoty i wierzę, że Maryja 
zrobi wszystko, aby je uchronić. 

Dnia 8 września uczestniczyliśmy w sumie od-
pustowej, której przewodniczył ks. bp Stanisław Ste-
fanek. W dniu Narodzenia Maryi złożyliśmy naszej 
Pani życzenia urodzinowe. W godzinie miłosierdzia 
pielgrzymka włocławska udała się do autokarów, któ-
rymi, umocnieni duchowo, bezpiecznie powróciliś- 
my do naszych domów. 

To był piękny czas, dziękuję Bogu i Maryi za 
wszystkich spotkanych ludzi, a Maryję zapewniam, że 
jeszcze do niej wrócę. Drodzy, może się boicie, może 
kalkulujecie, że nie dacie rady iść w pielgrzymce. Za-
praszam Was i do zobaczenia na szlaku do Mamy. 

s. Rut Zawadzka ZSNM

Pielgrzymka dla opornych

Na temat pielgrzymki do Skępego słyszałam wie-
le dobrego, ale nie zamierzałam się na nią wy-

brać. Myślałam sobie: „Nie chce mi się, szkoda czasu, 
mam dużo pracy, to nie jest dla mnie.” Jednak w so-
botę, w dniu pielgrzymki, obudziłam się i z żalem po-
myślałam: „Szkoda, że nie idę. Co takiego ważnego 
mam do zrobienia?”. Ale było już za późno. Jednak na 
szczęście, Maryja miała dla mnie alternatywny plan. 
Poszłam na Mszę i spotkałam znajomą, która wybie-
rała się do Skępego na uroczystości. Zdecydowałyś- 
my pojechać razem, zostawić samochód i spróbować 
złapać okazję aby dotrzeć do pielgrzymów i przejść 
chociaż część pielgrzymkowej trasy. Trochę sponta-
niczny i szalony plan, ale byłyśmy zdeterminowane. 
Udało się! Spotkałyśmy dobrego człowieka, który nas 
podwiózł. Jeśli to przypadkiem czytasz, dziękujemy!

Kiedy wysiadłyśmy z auta, zobaczyłam znajome 
twarze z klasztorku, zmęczonych, ale pogodnych lu-
dzi w różnym wieku. Szli niosąc różne osobiste in-
tencje, problemy i podziękowania, pełni wiary i za-
ufania. Chciało im się iść, ofiarować swoje zmęczenie, 
ból i czas. Poczułam wstyd za swoje lenistwo, ocięża-
łość i niechęć. Mijaliśmy piękne widoki, odmawiali-
śmy różaniec, rozmawialiśmy. Najbardziej zapadła mi 
w pamięć pieśń, którą śpiewaliśmy:

„Maryjo, proszę spraw, aby życie mi nie było obojętne, 
 żebym zawsze kochał to, co piękne
 i zostawił ciepły ślad na czyjejś ręce”. 
 Prosta i piękna modlitwa.

Przyznaję, że nie miałam racji sądząc, że taka 
pielgrzymka jest nie dla mnie. Nie wiedziałam na-
wet ile tracę. Wspólna droga i modlitwa, życzliwość, 
rozmowy. Myślę teraz, że warto czasem przełamać 
własny opór i stare schematy myślenia. Warto posłu-
chać kogoś, kto mówi: „spróbuj” i zrobić coś innego, 
otworzyć się na nowe doświadczenia, porozmawiać 
z innymi ludźmi. Szukamy czasem różnych wrażeń 
i  przeżyć gdzieś daleko. Jeździmy tysiące kilome-
trów, tęsknimy nie wiadomo za czym, a nie zauważa-
my piękna, prostoty i drugiego człowieka blisko nas. 
Chciałabym móc w przyszłym roku wybrać się na 
całą pielgrzymkę.

Ewa

Po raz 15. do Matki Bożej Skępskiej 

Tak, tak to już mój 15 raz w drodze do Matki Bożej 
Skępskiej! A tak niewinnie się zaczęło i trwa już 

15 lat. Takie moje uzależnienie. Przez pierwsze lata 
chodziłam z moimi córkami, a od czterech lat cho-
dzę sama, ale nie samotna. W tym roku dzięki Bogu 
szła nas duża grupa ponad 100 osób. Naszym prze-
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Z życia parafii / Rocznica

wodnikiem był niezawodny o. Robert Konik. Dzięki 
modlitwie różańcowej i pięknej konferencji o. Rober-
ta o „miłości i miłosierdziu do bliźniego swego” oraz 
panującej atmosferze, ze śpiewem na ustach pokony-
waliśmy kolejne kilometry nowej trasy. W tym roku 
nowa trasa przebiegała przez łąki, pola, lasy, ale naj-
ważniejsze, że trasa była bezpieczniejsza.

Pielgrzymka to czas rekolekcji w drodze, niezwy-
kły czas działania Boga. To piękny czas wspólnoty, 
daje moc, bo jest w niej Duch Święty! Nie wraca się 
już nigdy takim samym, zawsze wraca się odmienio-
nym, na szczęście na lepsze.

Agnieszka

Minęło już 9 lat od tamtych peł-
nych radości i wzruszeń dni, 

gdy Matka Łaskawa w swym cu-
downym obrazie z naszego klaszto-
ru została ukoronowana.

Nie wszystko pamiętam z dni 
poprzedzających Jej koronację. 
Jednak przypominam sobie rów-
nież uroczystą Mszę św., sprawo-
waną 28 listopada 2009 r. z okazji 
zakończenia Jubileuszu 800-lecia 
istnienia zakonu franciszkańskiego 
oraz 40-lecia parafii pw. Wszystkich 
Świętych, podczas której odczytany 
został Dekret Biskupa włocławskie-
go, ustanawiający naszą świątynię 
„Sanktuarium Matki Bożej Łaska-
wej Niezawodnej Nadziei”. Opiekę nad sanktuarium 
powierzył ówczesnemu i aktualnemu proboszczowi 
naszej parafii.

Od tego czasu rozpoczęły się liczne przygotowania 
do koronacji, której finał wyznaczono na pierwszą 
sobotę miesiąca października, to jest 2 października 
2010 r. Pamiętam wyjazd włocławskiej pielgrzymki 
do Włoch. Wówczas pielgrzymi wieźli koronę, która 
miała ozdobić skroń Naszej Pani Łaskawej, by po-
święcił ją Ojciec święty Benedykt XVI. Tak, to były 
wielkie przeżycia i autentyczne wzruszenia. Jednak 
z  perspektywy minionych dziewięciu lat, pozostają 

one w mej pamięci nieco przytłu-
mione, wyciszone i jakby za mgłą. 
Dopiero wspomnienia z pierwszych 
dwóch dni października 2010 r. po-
wracają ogromną falą radosnych 
przeżyć i autentycznych wzruszeń.

Piątek 1 października 2010  r. 
godz. 18.00 – Msza św. pod prze-
wodnictwem ks. biskupa Józefa 
Zawitkowskiego i Twoja Obecność 
– Mateńko – w głównym Ołtarzu, 
pomiędzy ukrzyżowanym Panem, 
a  Jego mieszkaniem w tabernaku-
lum. W Twoim cudownym obrazie 
jesteś jeszcze bez korony, ale już 
w  złotej sukience i srebrnym we-
lonie. Jesteś jak zwykle zasłuchana 

i zapatrzona w Swojego Syna, Pana naszego Jezusa 
Chrystusa. Jednocześnie z całą uwagą i zatroskaniem 
spod opuszczonych powiek spoglądasz na nas, ko-
rzących się przed Tobą. Maryjo, wiem że i na mnie 
spoglądasz z miłością i czułością. Wiem, jak bardzo 
mnie kochasz i jak bardzo się smucisz, gdy grzeszę 
i choć tego nie chcę, obrażam Pana Boga. Dlatego ze 
skruchą i żalem wraz z wszystkimi przepraszałam 
Boga Wszechmogącego, Ciebie, Matko, wszystkich 
obecnych uczestniczących w tej Mszy św. i wraz z ka-
płanem powtarzałam słowa modlitwy: „moja wina, 
moja bardzo wielka wina”.

IX rocznica 
koronacji cudownego obrazu Pani Łaskawej
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Rocznica

Liturgię słowa pamiętam „przez mgłę”. Credo wy-
powiadałam z wielką wiarą. Homilię biskupa Józefa 
Zawitkowskiego wysłuchałam z wielką uwagą i  jak 
zawsze, każde Jego słowo wpadało mi nie tylko do 
ucha, ale i do serca. Ukoronowaniem moich nieco-
dziennych przeżyć było spotkanie w Komunii z Chry-
stusem. Jakże byłam szczęśliwa. Do domu wracałam 
„na skrzydłach”.

Sobota – 2 paź-
dziernika 2010 r. Dzień 
Aniołów Stróżów i dzień 
koronacji. To nie przy-
padek. Święci Anioło-
wie Stróżowie zgodnie 
z odwiecznym Planem 
Bożym, właśnie w dniu 
Twojej koronacji, Mary-
jo, wraz z Trójcą Świętą, 
wraz z wszystkimi świę-
tymi i błogosławionymi, 
z wszystkimi Aniołami 

i Archaniołami i z całym włocławskim, wiernym lu-
dem uczestniczyli w Twojej uroczystości. Widzisz, 
Matko, jak Cię wszyscy kochają?

Od rana byłam w podniosłym, uroczystym na-
stroju. Wraz z Aniołami bezgłośnie śpiewałam Matce 
radosne Alleluja. Godz.10.30 wraz z mężem jesteśmy 
już w katedrze włocławskiej. Uroczysta Msza św. ko-
ronacyjna rozpoczęła się o godz. 11.00 z udziałem 
księży biskupów pod przewodnictwem ks. biskupa 
ordynariusza Wiesława A. Meringa. Wraz z Mężem 
uczestniczymy w procesji z darami, niosąc duży kosz 
pełen owoców i warzyw. Homilię głosił ksiądz biskup 
Antoni Pacyfik Dydycz. Tyle zapamiętałam z tamtej 
uroczystej Mszy św. 

Wpatrzona w Twój cudowny obraz, usytuowa-
ny po lewej stronie ołtarza, widziałam Ciebie w tym 
obrazie, otoczoną niezliczoną rzeszą rozradowanych 
świętych, widziałam licznych Aniołów i Archaniołów, 
śpiewających Hosanna i dmących w trąby na Twoją 
cześć. Twoja słodka twarzyczka, Maryjo, promienio-
wała nieziemską światłością, a w momencie koronacji 
sam Pan Jezus koronował Ciebie wraz z biskupem or-
dynariuszem, który wielbiąc Boga Wszechmogącego 
w Trójcy Jedynego, z pokorą wypowiadał modlitwę 
koronacyjną. Rozejrzałam się wokół siebie i zoba-
czyłam ogromną radość i wielkie wzruszenie na twa-
rzach zebranych ze mną w świątyni ludzi. Słyszałam 
gorące szepty modlących się. Widziałam łzy wzru-

szenia na wielu twarzach. Słyszałam też Kustosza na-
szego Sanktuarium, ojca Mariusza, który z wielkim 
wzruszeniem składał „Akt Przysięgi”. 

W czasie Eucharystii przeżyłam tak wielką bli-
skość mojego Pana i Zbawcy, że szczęście moje się-
gnęło zenitu. W radosnym uniesieniu, wraz z innymi 
odmówiłam „Ojcze Nasz” i z radością przystąpiłam 
do Stołu Pańskiego, lecz euforia jaką przeżyłam pod-
czas Eucharystii minęła. Teraz było już tylko niepo-
radne, ciche adorowanie mojego Pana, który mimo 
mojej grzeszności zechciał przyjść do mego serca. 
Niewiele pamiętam jak zakończyła się ta niezwykła 
Msza św.

Pamiętam, tylko Twój powrót do klasztoru, Pani. 
Widziałam w tym czasie zachmurzone niebo, z któ-
rego wynurzyły się śliczne, białe chmurki i ujrzałam 
siedzące wśród chmur małe, rozśpiewane Aniołki.

Pani Łaskawa, to Ty sprawiłaś, że w czasie koro-
nacji, oczyma wyobraźni zobaczyłam Ciebie promie-
niującą nieziemskim światłem. Widziałam rozrado-
wanych świętych, widziałam Aniołów śpiewających 
i grających na Twoją cześć i siedzące na chmurkach 
małe Aniołki, a nawet Pana Jezusa, dokonującego 
aktu koronacji. Wszystkie te wspaniałości zobaczy-
łam w tak nieziemskich kolorach, dlatego wiem, naj-
milsza Matko, że pod wpływem ogromnego wzru-
szenia, przeżytego przed i podczas Twojej koronacji 
dane mi było oglądać cuda. Za tak intensywny po-
wrót wspomnień z tamtych, minionych lat.

Dziękuję Maryjo!

Teraz z perspektywy tych dziesięciu lat powróciły 
tamte, cudowne wspomnienia i wróciła też ogromna 
tęsknota za moim ukochanym Włocławkiem, gdzie 
ubogaciłam się nie tylko Wszechmocnym Bogiem 
i  Panią Łaskawą, ale też jego mieszkańcami, gdzie 
przeżyłam wiele cudownych chwil i doznałam wie-
le ludzkiej życzliwości. Pan Bóg zdecydował, że po 
piętnastu latach pobytu tam, wśród tylu przyjaciół 
powróciłam w rodzinne strony, jednak tęsknota po-
została. 

Kochani włocławianie. Im dłużej tu mieszkam, 
tym bardziej tęsknię za Włocławkiem i za Wami, jego 
mieszkańcami. Jednocześnie dziękuję Bogu za mój 
powrót w rodzinne strony. Wiem, że to paradoks, ale 
tak czuję.

Katowice, 2 lipca 2019 r. 
Lidia Szymanowska
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Wspomnienia

Jako dziecko często bywałam u mojej babci Joanny i 
cioci Bronisławy we wsi Mikanowo (parafia Luba-

nie). Moi rodzice mieli sporych rozmiarów gospodar-
stwo rolne, dużą liczbę pracowników, a do kościoła 
trzeba było jeździć konno. Od najmłodszych lat nale-
żałam do asysty kościelnej. Początkowo nosiłam szar-
fy przy czerwonej poduszce z napisem „Matko Boża, 
kochamy Cię”. Ciocia Bronisława prowadziła asystę w 
strojach krakowskich. W kościele pod wezwaniem św. 
Mikołaja w Lubaniu znajdowała się kaplica św. Fran-
ciszka z Asyżu. Zainteresowała mnie figura święte-
go. Pytałam: co to za święty? Odpowiedziała: „To św. 
Franciszek, który tak bardzo kochał Pana Jezusa i nie 
chciał, żeby wisiał na krzyżu”. Byłam bardzo cieka-
wa co to za zakon, w którym nosi się sznurek. Ciocia 
wytłumaczyła mi, że to nie sznurek, lecz pasek, który 
świadczy o przynależności do zakonu. Pewnego razu, 
gdy siostrzenica mojej cioci Zosia miała mało lekcji, 
zabrała mnie ze sobą do Włocławka i zaprowadziła 
do klasztoru. Tam było bardzo ciemno. Bałam się i 
trzymałam ją mocno za rękę. Zosia powiedziała mi, 

Wracając pamięcią do minionych lat.
Moje wspomnienie o klasztorze Franciszkanów we Włocławku

że moja mama Stanisława i ciocia Bronisława w latach 
20-tych brały udział w organizowanej przez klasztor 
sprzedaży losów na loterii fantowej. Fanty pochodziły 
od rolników indywidualnych oraz z dworów. Brat za-
konny jeździł konno z dużym wozem i zbierał fanty. 
Wśród otrzymanych fantów znalazły się kury, gęsi, 
kaczki, jagnięta, koźlęta, a nawet prosięta. Dochód 
ze sprzedaży był przeznaczony na renowację klaszto-
ru. Jesienią, brat zakonny jeździł po warzywa, owoce 
i drób. Pozyskane dary trafiały do kuchni klasztornej. 
Zakonnicy jedli to, co otrzymali w darze. 

Przywołuję na pamięć odpust Porcjunkuli obcho-
dzony 2 sierpnia, w święto Matki Bożej Anielskiej. 
Odpust gromadził rzesze ludzi przybyłych wozami 
konnymi z okolicznych wsi. Wozy były ustawiane 
przez braciszka na placu klasztornym. Ludzie się mo-
dlili, a konie jadły „obrok”, czyli sieczkę ze zbożem. 
Ciocia nauczyła mnie jak się modlić na takim odpu-
ście za siebie i za zmarłych. Jeden odpust za siebie, 
a za zmarłych ile razy wejdę do kościoła tego dnia, 
ale tylko do kościoła franciszkańskiego, odmawiając 
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przy tym przypisane modlitwy: Ojcze nasz, Zdrowaś 
Maryjo, Wierzę w Boga, Chwała Ojcu, a za zmarłych 
wieczny odpoczynek oraz Pod Twoją Obronę za Ojca 
Świętego. Modlitwy trwały do 4 godzin. Kilka razy 
wychodziliśmy i wchodziliśmy do kościoła. W tym 
czasie były głoszone kazania z ambony. Ciocia Bro-
nisława powiedziała kiedyś: „Po takich modlitwach 
i sumie odpustowej każdy musi stać się duchowo lep-
szy”. Po odprawionej sumie, w oczekiwaniu na niesz-
pory można było spożyć krótki posiłek, który ze sobą 
przywieźliśmy. Podczas nieszporów głoszono z am-
bony dwa kazania. Następnie odbywała się procesja. 
Kobiety biorące w niej udział ubrane były w brązowe 
sukienki, długie brązowe welony na głowach z białą 
wypustką, a mężczyźni ubrani w białych komżach. 
Po uroczystościach wracałyśmy do domu konno lub 
pociągiem, a czasem nawet pieszo pokonując kil-
kanaście kilometrów, czyniąc to w duchu pokuty za 
grzeszników.

Z tamtych czasów wspominam również młodzież, 
tłumnie przyjeżdżającą pociągami do różnych szkół. 
Po przyjeździe do stacji Włocławek z Aleksandrowa, 
Nieszawy, Lubania, Brzezia, młodzież kierowała swe 
kroki do klasztorku na Placu Wolności, aby zatrzy-
mać się na chwilę modlitwy. 

Klasztor był najlepszym schronieniem. Można 
było nawet 6 godzin modlić się lub odrabiać lekcje. 
Nikt nie sprawdzał tego świętego miejsca. Pamiętam, 
że w swoim życiu byłam raz na trzygodzinnych „wa-
garach”. Modliłam się przy ołtarzu św. Antoniego. 
Każdy kto „wagarował” zdejmował czapkę, ukrywał 

Wspomnienia / Franciszkański Zakon Świeckich

tarczę i siedział sam w ławce z pochyloną głową. Ten, 
kto wchodził do kościoła taką osobą się nie zajmował, 
nie donosił do szkoły ani nie powiadamiał rodziców. 

Młodzież była kontrolowana nawet w niedziele 
i święta. W okresie letnim młodzież mogła chodzić 
od godz. 6.00 od 21.00, natomiast w zimie od 7.00 do 
20.00. W innych godzinach młodzież bez rodziców 
była kontrolowana.

W latach 1950-1960 młodzież była bardzo spraw-
dzana przez milicję. Miejscem spotkań koleżeńskich 
była znajdująca się pod klasztorem kaplica św. Tereski. 
Tam schodziliśmy schodami na dół, nie tylko żeby się 
pomodlić, ale również by spotkać się i poplotkować. 
Niejedno spotkanie koleżanki z kolegą odbywało się 
przy klasztorze. Jak rodzice pytali: „Gdzie byłaś?” to 
każdy odpowiadał: „W klasztorze” i tak unikaliśmy 
kary. Znajomości zawarte przy klasztorze owocowały 
dobrymi i trwałymi małżeństwami.

Podczas okresu komunistycznego III Zakon Fran-
ciszkański był zamknięty dla wspólnych spotkań. Sio-
stry i bracia modlili się w swoich domach oraz brali 
udział w procesjach Bożego Ciała. Siostry ponadto 
angażowały się w prace przy klasztorze: szyły, pra-
ły, prasowały, sprzątały, haftowały obrusy. Niektóre 
z nich leżą na ołtarzu do dnia dzisiejszego. Od 1975 r. 
siostry pomagały w kuchni w przygotowywaniu po-
siłków. Należy podkreślić, że wszystkie prace siostry 
wykonywały za darmo. 

s. Klara OFS (Franciszkański Zakon Świeckich)

Z ŻYCIA WSPÓLNOTY
Profesja wieczysta 
31 sierpnia 2019 roku

W sobotę, w wigilię wspomnienia Najświętszej 
Maryi Panny Królowej Pokoju, miało miejsce złoże-

POKÓJ I DOBRO
Franciszkański Zakon Świeckich
Ordo Franciscanus Saecularis

przy klasztorze OO. Franciszkanów we Włocławku

nie profesji we Franciszkańskim Zakonie Świeckich. 
Zgodnie ze Statutami Franciszkańskiego Zakonu 
Świeckich przyrzeczenie życia ewangelicznego – 
profesję, przyjmuje przełożony w imieniu Kościoła 
i Wspólnoty Braterskiej. Obrzędowi temu przewod-
niczy kapłan jako świadek ze strony Kościoła i Za-
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konu. Składanie Profesji w czasie Eucharystii wyraża 
ofiarny wymiar tego wydarzenia. Profesi przyrzekają 
prowadzić życie w duchu całkowitego oddania Bogu 
i ofiarowują się Bogu, jak Chrystus składa siebie 
w  ofierze na ołtarzu w czasie Eucharystii. Od mo-
mentu Profesji osoba już nie należy do siebie, ale staje 
się własnością Boga. 

Podczas  uroczystej Mszy św.  o godz. 11.00, na 
którą przybyła Wspólnota Braterska, swoje śluby 
wieczyste na ręce przełożonego br. Tadeusza Szwa-
ka w obecności asystenta duchowego FZŚ o. Jerzego 
Kulpy, złożyli s. Barbara Ligocka i br. Artur Ligoc-
ki. Siostra Barbara za swoją patronkę we Francisz-
kańskim Zakonie Świeckich obrała św. Teresę od 
Dzieciątka Jezus, a brat Artur – św. Brata Alberta 
Chmielowskiego. Do uroczystego dnia ślubów przy-
gotowywali się przez długi czas formacji, najpierw 
w postulacie, potem w nowicjacie. W  czasie skła-
dania Profesji, zgodnie z rytuałem, wypowiedzieli 
słowa: „Dzięki łasce, którą mnie Pan obdarzył, odna-
wiam moje obietnice chrztu świętego i poświęcam się 
na służbę Jego królestwa. Przyrzekam żyć Ewangelią 
Pana naszego Jezusa Chrystusa w moim świeckim sta-
nie przez cały czas mojego życia we Franciszkańskim 
Zakonie Świeckich, zachowując jego Regułę. Łaska 
Ducha Świętego, wstawiennictwo Najświętszej Maryi 
Dziewicy i św. Ojca naszego Franciszka oraz braterska 
wspólnota niech będą mi zawsze pomocą, abym osią-
gnął doskonałość chrześcijańskiej miłości.”

Odtąd zostali włączeni nie tylko do Wspólnoty 
FZŚ, ale do całej wielkiej rodziny franciszkańskiej, co 
powoduje, że uczestniczą w jej łaskach duchowych, 
w modlitwach, zasługach i przywilejach udzielonych 
przez Stolicę Apostolską. 

Życzymy siostrze Barbarze (s. Teresie) i bratu Ar-
turowi (br. Albertowi), aby podążając za Chrystusem 

w codziennym życiu uświęcali siebie i świat. Niech 
św. Franciszek wyprasza im wiele łask Bożych i bę-
dzie przewodnikiem na ich drodze.

W tym dniu przed ołtarzem św. Franciszka odbył 
się również obrzęd przyjęcia do nowicjatu 5 osób. 

Po okresie próby i przygotowania w postulacie, 
wobec zgromadzonej Wspólnoty Braterskiej, o przy-
jęcie do Franciszkańskiego Zakonu Świeckich po-
prosili: s. Barbara Ostrowska, br. Tadeusz Pietrzak, 
s.  Zofia Dąbrowska, s. Anna Grabowska, s. Alicja 
Żmijewska. 

Zgodnie ze zwyczajem kandydaci otrzymali z rąk 
Mistrzyni do spraw formacji drewniane krzyże i paski 
franciszkańskie. Nowo przyjętym życzymy wytrwa-
łości na rozpoczęty okres formacji. Po zakończonej 
ceremonii w kościele, cała Wspólnota wraz z Ojcem 
Asystentem przeszła do salki, by przy słodkim po-
częstunku dalej świętować ten radosny dzień. Każdy 
z  uczestników uroczystości otrzymał od neoprofe-
sów pamiątkowe obrazki z wizerunkami obranych 
przez nich patronów: św. Teresy od Dzieciątka Jezus 
i św. Brata Alberta.

Kapituła wyborcza  
Miejscowej Wspólnoty FZŚ 
15 września 2019 roku

Po przerwie wakacyjnej członkowie Wspólnoty 
zebrali się, jak zwykle w trzecią niedzielę miesiąca, 
na Mszę św. i spotkanie formacyjne. Jednak było to 
spotkanie wyjątkowe. W dniu tym miały miejsce wy-
bory do Rady Wspólnoty Miejscowej FZŚ. Kapitule 
wyborczej, która odbywa się zgodnie z ustaleniami 
Statutu raz na trzy lata, przewodniczyła Przełożona 
Regionu FZŚ w Polsce – s. Elżbieta Uram. Na spotka-
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nie przybyli również asystent regionalny o. Gustaw 
Lewandowski i br. Ryszard Uram. Wybory, zgodnie 
z rytuałem, rozpoczęliśmy modlitwą do Ducha Świę-
tego z prośbą o światło, abyśmy mogli wybrać tych, 
którzy poprowadzą naszą Wspólnotę Braterską wła-
ściwą drogą. Następnie powołano sekretarza Kapituły 
i komisję skrutacyjną. W sesji wyborczej uczestniczy-
ło 22 członków uprawnionych do głosowania. W taj-
nym głosowaniu wybrano Radę w składzie:
1. Przełożony: br. Tadeusz Szwak (br. Augustyn)
2. Zastępca Przełożonego: s. Justyna Witka-Jeżew-

ska (s. Weronika)
3. Skarbnik: s. Małgorzata Szwak (s. Cecylia)
4. Sekretarz: br. Michał Hebel (br. Malachiasz)
5. Mistrzyni do spraw formacji: s. Alina Pieczkow-

ska (s. Klara)
6. Członek Rady: s. Anna Tomicka (s. Anna)

Nowo wybrani wobec Przewodniczącego Ka-
pituły wyborczej wyrazili zobowiązanie i gotowość 
służenia Wspólnocie Miejscowej, a Przewodniczący 
Kapituły zatwierdził wybory. Sesję wyborczą zakoń-
czono modlitwą z Rytuału FZŚ. W tym dniu nasza 
Wspólnota gościła również prowincjonalnego ko-
ordynatora asystentów FZŚ – o. Wojciecha Hołuja. 
Podczas wszystkich Mszy świętych o. Wojciech gło-
sił okolicznościowe kazania, przybliżające postać 
św. Franciszka i jego naśladowców oraz działalność 
Franciszkańskiego Zakonu Świeckich. Na spotka-
niu Wspólnoty w salce, po zakończonych wyborach, 
o. Wojciech przypomniał wszystkim życiorys Anieli 
Salawy, patronki FZŚ w Polsce, której rocznicę chrztu 
świętego wspominaliśmy akurat 15 września.

W roku 1224 św. Franciszek z Asyżu otrzymał dar stygmatów. 
W jego życiu od dawna szczególne miejsce zajmowała kon-

templacja wcielenia Chrystusa. Najprawdopodobniej 14 września 
1224 roku, w święto Podwyższenia Krzyża Świętego, kiedy na górze 
La Verna Franciszek modlił się i kontemplował mękę Chrystusa, do-
świadczył nadprzyrodzonego spotkania z Chrystusem, który ukazał 
mu się jako serafin, okryty sześcioma skrzydłami i przybity do krzy-
ża. Z jego ciała wychodziły promienie, które przeszyły stopy, dłonie 
i bok św. Franciszka.

Opis tego wydarzenia przekazał nam Tomasz z Celano, francisz-
kanin żyjący w XIII wieku, historyk i pierwszy biograf Franciszka. 
Zatopiony w kontemplacji Franciszek „ujrzał w widzeniu rozcią-
gniętego nad sobą Serafina, wiszącego na krzyżu, mającego sześć 
skrzydeł, za ręce i nogi przybitego do krzyża. Dwa skrzydła unosiły 
się mu nad głową, dwa wyciągały do lotu, a dwa okrywały całe cia-
ło. Widząc to, Franciszek zdumiał się gwałtownie, a gdy nie umiał  

Osoby chcące pogłębić swoją wiarę 
i żyć według wskazań Ewangelii naśladując 
św. Franciszka z Asyżu, a także dowiedzieć 
się o życiu i posłudze Franciszkanów Świec-
kich zapraszamy do skontaktowania się z na-
szą Wspólnotą.

Spotykamy się:
– w każdy poniedziałek na Mszy św.  

o godz. 8.00;
– w III niedzielę miesiąca o godz. 12  

(Msza św., liturgia godzin – brewiarz,  
spotkanie Wspólnoty w salce)

/ Z kalendarza liturgicznego

17 września – święto stygmatów św. Franciszka z Asyżu
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wytłumaczyć, co by znaczyło to widzenie, wtargnęła 
mu w serce radość pomieszana z żałością. Cieszył się 
z łaskawego wejrzenia, jakim Serafin patrzył na niego, 
ale przybicie do krzyża przeraziło go. Natężył umysł, 
by pojąć, co mogłaby znaczyć ta wróżba, i duch jego 
silił się trwożnie nad jakimś jej zrozumieniem. Gdy 
szukając wyjaśnienia na zewnątrz, poza sobą, nie 
znalazł rozwiązania, nagle objawiło mu je w nim sa-
mym odczucie bólu.

Natychmiast bowiem na jego rękach i nogach za-
częły jawić się znaki gwoździ, jak to na krótko przed-
tem widział u Męża ukrzyżowanego, ponad sobą 

w powietrzu. Jego ręce i nogi wyglądały jak przebite 
gwoździami w samym środku; główki gwoździ były 
widoczne na wewnętrznej stronie rąk i na wierzch-
niej stronie nóg, a ich ostre końce były na stronie 
odwrotnej... zaś prawy bok, jakby przebity lancą, 
miał na sobie czerwoną bliznę, która często broczyła 
i spryskiwała tunikę oraz spodnie świętą krwią”. Świę-
to stygmatów św. Franciszka, potwierdzone przez pa-
pieża Benedykta XI, zostało ustanowione na kapitule 
generalnej franciszkanów w 1337 roku w Cahors we 
Francji. Jest obchodzone 17 września w całym zako-
nie franciszkańskim.

(źródło:www.brewiarz.pl)

Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi 
Panny zaliczana jest do najstarszych świat maryj-

nych i obchodzona była najpierw w Kościele Wschod-
nim jako upamiętnienie Zaśnięcia Matki Bożej. Od 
VII wieku święto to rozpowszechniło się w Kościele 
Zachodnim i na przestrzeni wieków nosiło takie na-
zwy jak: Zaśnienia, Odpocznienia, Śmierci, Przejścia 
i wreszcie Wniebowzięcia NMP. W 847 r. papież Leon 
IV przydał tej uroczystości wigilię wraz z oktawą, pod-
nosząc tym samym jej rangę (w obecnym kalendarzu 
jej nie ma). Wiara w to, że Matka Boża po śmierci 
wraz z ciałem zabrana została do Nieba (Raju) obecna 
była od początku w tradycji kościelnej, o czym świad-
czą zabytki literatury i sztuki (malarstwo, rzeźba) zdo-
biące wiele świątyń od najdawniejszych czasów. Lecz 
dopiero w 1950 r. papież Pius XII ogłosił uroczyście 
prawdę wiary o Wniebowzięciu Matki Boskiej z ciałem 
i duszą. Obrazowo i niemal bajecznie moment śmierci 
Maryi i Jej wniebowzięcie opisują apokryfy. Czytamy 
w nich, że przy Jej odejściu z tego świata obecni byli 
wszyscy apostołowie, zgodnie z obietnicą daną Maryi 
przez samego Jezusa w domu Łazarza. Apostołowie 
rozproszeni po całym świecie przybyli do Jerozoli-
my. W Transitus Józefa z Arymatei mamy taką relację: 
„Wtedy o trzeciej godzinie, rozległy się wielkie grzmo-
ty, spadł deszcz, zaczęło się błyskać, zapanował lęk i 
ziemia zadrżała, gdy Maryja królowa stanęła w swej 
komnacie. Jan Ewangelista i Apostoł został natych-

miast sprowadzony z Efezu i wszedł do komnaty bło-
gosławionej Maryi, pozdrowił ją i rzekł do niej: „Witaj 
Maryjo, łaskiś pełna, Pan z tobą”. [...] I gdy chciała spy-
tać skąd przychodzi i dlaczego przybył do Jerozolimy, 
oto wszyscy uczniowie Pańscy, z wyjątkiem Tomasza 
zwanego Diodymus, zostali przeniesieni na obłoku 
do komnaty błogosławionej Maryi”. Autor apokry-
fu podaje dalej: „Gdy nadeszła niedziela, o godzinie 
trzeciej, tak jak Duch Święty zstąpił w obłoku na Apo-
stołów, tak i zstąpił Chrystus z mnóstwem aniołów i 
przyjął duszę Maryi swej Matki najmilszej. Taki był 
blask i słodki zapach, a aniołowie śpiewali Pieśń nad 
Pieśniami, w której mówi Pan: „Jak lilia między cier-
niem, tak przyjaciółka moja między córkami [ludzki-
mi], a wszyscy, którzy tam byli obecni, padli na twarz 
tak, jak padli Apostołowie, gdy Chrystus przemienił 
się wobec nich na górze Tabor, a przez całą godzinę 
i jeszcze pół, nikt z nich nie był w stanie powstać. Lecz 
wraz z ustającym światłem została wzięta do nieba du-
sza błogosławionej Maryi wśród psalmów, hymnów i 
śpiewu Pieśni nad Pieśniami. I  gdy tak podniósł się 
obłok, zadrżała ziemia i w  jednej chwili mieszkańcy 
Jerozolimy wyraźnie ujrzeli śmierć świętej Maryi” [...] 
„Wtedy Apostołowie płacząc z wielką czcią i  chwałą 
złożyli ciało w grobowcu i śpiewali z wielką miłością 
i słodkością. I natychmiast zabłysła wokół nich świa-
tłość z nieba, a gdy padli na ziemię, święte ciało zosta-
ło przez aniołów wzięte do nieba” (cytaty z: Apokry-

Wniebowzięta Panna Maryja
Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny zwana jest w polskiej tradycji ludowej 
świętem Matki Boskiej Zielnej. Tego dnia, dawnym zwyczajem święci się w kościele bukiety ułożone 
z ziół, kłosów zbóż, warzyw, owoców i kwiatów, by Maryi podziękować za dotychczasowe plony.
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fy Nowego Testamentu. Ewangelie apokryficzne, cz. 2, 
św. Józef, św. Jan Chrzciciel, Męka i Zmartwychwstanie 
Jezusa, Wniebowzięcie Maryi, pod red. M. Starowiey-
skiego, Kraków 2003, s. 812-814). 

Wniebowzięcie w sztuce
Moment Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny 

jest tematem wielu znakomitych obrazów i rzeźb sztu-
ki sakralnej. Wypada wymienić obraz znajdujący się we 
włocławskiej Bazylice Katedralnej z ok. 1490 r., pocho-
dzący z kościoła bernardyńskiego w Warcie, wielki ołtarz 
ze sceną Wniebowzięcia Matki Bożej z XVIII w. w Ba-
zylice Jasnogórskiej, czy najsłynniejszy ołtarz Zaśnięcia 
Najświętszej Marii Panny, dzieło samego mistrza Wita 
Stwosza z XV w. zdobiące Bazylikę Mariacką w Krakowie.

W sztuce ludowej i z jej pogranicza znane są poje-
dyncze przykłady obrazowania tego tematu. Dziełem 
prowincjonalnego warsztatu snycerskiego inspirowa-
nego rzeźbą gotycką jest znajdująca się w  zbiorach 
Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Wło-
cławku płaskorzeźba dwustronna przedstawiająca na 
awersie moment Zaśnięcia Maryi (na jej rewersie sce-
na Wypędzenia z Raju). 

Widzimy na niej Maryję złożoną w trumnie, 
a nad Nią, nad piętrzącymi się obłokami ukazani są 
w dwóch planach Apostołowie. Scena jakby wyjęta 
z cytowanego wyżej apokryfu. Ciekawy ten zabytek 
powstały w XVIII wieku sposobem obrazowania na-
wiązuje do XIV-wiecznej rzeźby z Liszkowa, w której 
centralne miejsce zajmuje Chrystus dźwigający na 
ręku malutką figurkę Marii symbolizującą nieska-
zitelną Jej duszę, odłączoną już od ciała i zabieraną 
prze Jezusa do Nieba. Powstanie włocławskiej płasko-
rzeźby wiązać można z rozwojem kultu maryjnego 
upowszechnionego w dobie kontrreformacji, kiedy to 
celebrowano też spektakularne dla pobożności ludo-
wej misteria religijne pokazujące Pogrzeb Marii. Ta-
kie obrzędy religijne kultywowane są nadal – w Kal-
wariach m.in. Zebrzydowskiej i Pacławskiej.

„Na Wniebowzięcie pokończone żęcie”
Przypadająca w trakcie trwających żniw uro-

czystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Pan-
ny, czyni z Niej patronkę ziemi i bujnej roślinności. 
Dlatego w  myśl przysłowia, że: „Na Wniebowzięcie 
pokończone żęcie” do wszystkich polskich kościo-
łów i sanktuariów wierni tego dnia zanoszą bukieciki 
skomponowane z ziół, zbóż, warzyw (głównie mar-
chew z nacią), owoców (jabłka) i kwiatów, by podzię-
kować Matce Bożej za wszystko co dotychczas zro-
dziła ziemia. Symboliczne w tych bukietach są kłosy 
zbóż, z których niebawem wysypie się mąka na nowe 
bochny chleba naszego powszedniego. Ta obecność 
kłosów ma swoją głęboką wymowę, bowiem według 
dawnej legendy to Maryja uratowała ludzkość przed 
głodem. Podanie głosi, że przed potopem całe źdźbła 

Kobieta z bukietem podczas odpustu w uroczystość Wniebowzięcia 
Najświętszej Maryi Panny w sanktuarium w Osieku Rypińskim,  
2010 r. fot. K. Pawłowska

Płaskorzeźba „Zaśnięcie Matki Bożej”, XVIII w., warsztat nieznany, 
zb. Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku,  
fot. J. Czerwiński
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zbożowe były kłosami, ale zagniewany na złych ludzi 
Bóg chciał zatopić rosnące zboże. Wtedy Ona uchwy-
ciła kłosy za czuby i osłoniła swoją dłonią przed znisz-
czeniem. Tyle ile zdołała uchwycić zostało ocalone. 

W XIX wieku, według opisów O. Kolberga, po-
śród polskiego ludu żywe było przekonanie o szcze-
gólnej mocy poświęconych w tym dniu ziół, które 
stosowano w leczeniu ludzi i zwierząt, także w ma-
gicznych praktykach związanych z uprawą roślin oraz 
zabezpieczenia się przed działaniem złych mocy. 

W poznańskim formularzu błogosławieństwa 
ziół z połowy XIV wieku czytamy, że zwracano się do 
Boga, by ci którzy mają przy sobie zioła, zachowali 
zdrowie, powodzenie, bezpieczeństwo teraz i w przy-
szłości. Dlatego lokalnie, przynoszone do domu zioła, 
układano na stole, a potem zanoszono na pola i wsa-
dzano w len lub w kapustę. Po kilku dniach zabierano 
z pola i zatykano za kozioł wiązania dachowego. Wy-
kruszone z kłosów ziarna żyta, pszenicy, jęczmienia, 
owsa, prosa, lnu, czy makówek dodawano powszech-
nie do ziarna siewnego. Zioła święcone tego dnia były 

pomocne w zabiegach leczniczych i magicznych, gdy 
chciano zapewnić zdrowie ludziom i zwierzętom ho-
dowlanym. W bukietach święconych w kościele znaj-
dowały się przeróżne zioła, ale prawie wszędzie, nie-
zależnie od regionu, święcono te, których właściwości 
lecznicze były powszechnie znane. Była to mięta, me-
lisa, wrotycz, piołun, kocanka (koconka), czyśćowe 
ziele, marchewnica, czarnuszka, lubczyk. Ponadto 
zioła o charakterystycznych regionalnych nazwach, 
takie jak: włoski Najświętszej Panienki, boże drzewko. 
Pośród różnych kwiatów (peonii/piwonii) powinny 
też być róże – kwiaty zesłane z Nieba do grobu Maryi, 
jak widzimy to na ludowych oleodrukach. Obwiązany 
kolorową wstążką bukiet nazywany był na Kujawach 
„pierwociną”, a na sąsiedniej ziemi dobrzyńskiej „ru-
chlą” lub po prostu „zielem”. Po tym święcie nikt na 
wsi nie był już głodny i powszechnie mawiano: „Po 
Matce Boskiej Zielnej chodzi człowiek jak cielny”. 
Prognozowano też pogodę, bo „Gdy Zielna Matka 
deszcz przynosi, to na Narodzenie Matki rosi”. 

Krystyna Pawłowska

Widowisko folklorystyczne „Na Wniebowzięcie zakończone żęcie” w wykonaniu zespołu „Lubominianki” w skansenie w Kłóbce, w dniu 
4.08.2019 r., J. Czerwiński

Tekst dogmatu ogłoszonego 1 listopada 1950 r.  
przez papieża Piusa XII w bulli Munificentissimus

„Powagą Pana naszego Jezusa Chrystusa, błogosławionych apostołów Piotra i Pawła  
oraz naszą powagą oświadczamy – ogłaszamy jako dogmat przez Boga objawiony – że Maryja,  

Niepokalana Matka Boga i zawsze Dziewica, dopełniwszy biegu życia ziemskiego, została z ciałem  
i duszą wzięta do chwały niebieskiej”.



18

Kult Maryjny

Matka wspaniała, można, łaskawa, piękna. Jej 
wielkie imię brzmi Święta Boża Rodzicielka, czyli 
Matka Boga. Jej drugie imię to Matka Kościoła, czy-
li nas wszystkich. My, w Polsce, od kilku już wieków 
obraliśmy Ją za Królową naszego Narodu. 

„Z dawna Polski Tyś Królową, Maryjo!
…Miej w opiece naród cały, 
Który żyje dla Twej chwały, 
Niech rozwija się wspaniały, Maryjo!”

Miriam z miasteczka galilejskiego Nazaret, była 
młodą żydówką mieszkającą w kraju podbitym przez 
Cesarstwo Rzymskie. Jej pozycja była więc bardzo ni-
ska. „Czy może być co dobrego z Nazaretu?” (J 1,46). 
Ale to właśnie Ją Bóg wybrał na Matkę Zbawiciela. 
Wybór był zaskakujący. Historia zwiastowania po-
rusza (Łk 1,26-38). Dziecko Maryi będzie „Synem 
Najwyższego” – mówi Zwiastun Boży, anioł Gabriel. 
Nazywa Maryję pełną łaski. Mówiąc do anioła „niech 
mi się stanie według słowa Twego” (Łk 1,38), Maryja 
odpowiada na łaskę. Wola Boga staje się Jej wolą, któ-
rą pragnie wypełnić. Jest posłuszna, ufna, odważna 
w swym działaniu. Tam w Nazarecie nastąpiło zwia-
stowanie i poczęcie za sprawą Ducha Świętego (Łk 1, 
26-28). Ojcem Jezusa był Bóg, Józef Jego opiekunem. 
Maryja z Józefem z zaangażowaniem i czułością 
wspierają i otaczają opieką Syna Bożego. Józef – cieśla 
uczy Go swojego fachu. Maryja, Józef i Jezus tworzą 
szczęśliwą Świętą Rodzinę.

„Jezus zaś czynił postępy w mądrości, w latach 
i w łasce u Boga i ludzi” (Łk 2,52). Na weselu w Kanie 
Galilejskiej, Maryja zauważa brak wina i wstawia się 
za nowożeńcami do Jezusa, swego Syna. Dokonuje się 
tam cud przemiany wody w wino (J 2, 1-11). Mary-
ja mówi „zróbcie wszystko cokolwiek wam powie mój 

Syn” (J 2,5). Nasza Matka daje nam naukę, jak zaufać 
Bogu i być cierpliwym w wierze. 

Pismo Święte niewiele mówi o życiu Maryi. Na 
Kalwarii, u stóp krzyża Jezus powierza Jej aposto-
ła Jana mówiąc „Niewiasto oto Syn Twój, oto Matka 
Twoja” (J 19, 26). Spojrzenie Maryi utkwione jest 
w Jezusie i modli się nieustannie. Po zmartwychwsta-
niu i wniebowstąpieniu Jezusa wraz z bliskimi Maryja 
oczekiwała na zesłanie Ducha Świętego (Dz 1, 12-16; 
2,4). Ostatnie lata życia na ziemi Maryja spędziła z Ja-
nem w Efezie. Żyła ok. 60 lat. Po śmierci została wraz 
z ciałem i dusza wzięta do nieba. Maryja poczęta bez 
zmazy grzechu pierworodnego odgrywa wyjątkową 
rolę w kontaktowaniu nas ze Zbawicielem i w naszej 
drodze do świętości. 

W Watykanie, w kaplicy sykstyńskiej znajduje się 
ogromny obraz. Przedstawia on sąd ostateczny. Wid-
nieje na nim mnóstwo postaci: Chrystus, Maryja, 
aniołowie, apostołowie, rzesze ludzi podnoszących 
się z ziemi ku niebu. Potężny Duch Święty dźwiga 
z otchłani człowieka uczepionego na różańcu. 

Maryja w swoich objawieniach w Lourdes i Fa-
timie wzywała do odmawiania modlitwy różańco-
wej. W Fatimie Maryja zapewniła nas: „Jeśli będziecie 

Maryja Nauczycielka
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odmawiać Różaniec, wiele łask spłynie na świat, wiele 
dusz zostanie uratowanych, a na świecie zapanuje po-
kój”. Ponadto św. o. Pio powiedział: „Kochajcie Mary-
ję i starajcie się, by Ją kochano. Odmawiajcie zawsze Jej 
różaniec i czyńcie dobro. Dzięki tej modlitwie szatan 
spudłuje swe ataki i będzie pokonany, i to zawsze. Jest 
to modlitwa do Tej, która odnosi triumf nad wszystkim 
i nad wszystkimi”. A na dwa dni przed swoją śmier-
cią o. Pio powiedział i powtórzył jeszcze raz tę myśl: 
„Kochajcie Madonnę i czyńcie wszystko, by Ją kocha-
no. Odmawiajcie różaniec, odmawiajcie go zawsze, jak 
tylko możecie”.

„Różaniec musi być zanurzony w życiu, a życie 
w  różańcu! W innym przypadku staje się monoton-
ną i bezduszną praktyką, jeśli nie wielomówstwem” 
(abp Henryk Hoser). 

Wstępując do wspólnoty Żywego Różańca odpo-
wiadamy na zaproszenia Matki Bożej. Nasza codzien-
na modlitwa dziesiątkami różańca jest pomnożona 
przez dwadzieścia. Różaniec może być twoją siłą!

Zapraszamy na spotkania wspólnoty Żywego Ró-
żańca w każdą II sobotę miesiąca. O godz. 10.30 od-
mawiamy różaniec w kaplicy Matki Bożej, a o 11-ej 
odprawiana jest Msza św. w intencji wspólnoty. Po-
nadto Żywy Różaniec prowadzi codziennie (oprócz 
niedziel i świąt) nabożeństwo różańcowe, a w I sobo-
tę miesiąca różaniec fatimski. 

„Bogu niech będą dzięki, że dał nam w tym ziem-
skim pielgrzymowaniu Matkę Bożą i różaniec” (św. Jan 
Paweł II).

Barbara Reroń

Jako 9-letnie dziecko zachoro-
wałem moim rodzicom, Broni-

sławie i Stanisławowi. W naszym 
domu, tej nocy czekała na mnie 
śmierć. Tata zrobił nade mną 
krzyżyk i powiedział do mamy, że 
nie dożyję do rana. Mama klęcza-
ła przy łóżku i modliła się, bym 
nie umarł. Dożyłem ranka. Tata 
zaprzągł do wozu siwka i zwieźli 
mnie do Zawiercia, oddalonego 
20 km od Gulzowa, gdzie miesz-
kaliśmy w domu pod strzechą, we 
wsi należącej do parafii Giebło. 
Zapamiętałem nazwisko lekarza, 
który mi pomógł, był to dr Mich-
niewski. W drodze do domu interesowałem się ota-
czającym światem. Długo dochodziłem do zdrowia. 
Płatki śniegu padały, a ja leżałem w łóżku. 

Od tamtego czasu, do 70 roku życia nie chorowa-
łem. Właśnie wtedy coś niepokojącego zaczęło dziać 
się z moją nogą. Mieszkałem wówczas w klasztorze 
w Brzezinach Łódzkich. Nikomu o tej chorobie nie 
mówiłem. Ukrywałem ją przed ludźmi. Dopiero po 
upływie kilku miesięcy, gdy już nie mogłem klękać 
podczas odprawiania Mszy św., powiedziałem zna-
jomej pielęgniarce Teresie Przyborowskiej o nasila-

niu się dolegliwości. Ta, zamówiła młodego lekarza 
z  miejscowego szpitala, który przyszedł do mnie 
z  wizytą. Noga do samego kolana była opuchnięta 
i nie mieściła się do sandała. Doktor Michał Zieliński 
przysłał mi przez Panią Teresę maść do smarowania 
nogi, sprowadzaną z zagranicy. Miała ona za zadanie 
rozpuszczać przez skórę gęstniejąca krew. Po wyczer-
paniu leku, kucharka klasztorna Pani Zofia dała mi 
resztkę maści, która jej pozostała. Z pomocą przyszedł 
również sąsiad klasztoru Pan Antoni Kubecki, który 
kupił dla mnie w Łodzi, w aptece Bonifratrów jedno 

Bóg Ojciec uzdrawia zakonnika
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opakowanie leku. W listopadową noc, gdy miałem 
smarować nogę, zauważyłem, że jest to ta sama maść, 
jaką otrzymałem wcześniej. Trzymając ją w ręce, po-
myślałem: „Pierwsza od dr. Zielińskiego nie pomo-
gła, druga od pani Zofii też nie pomogła. Czy kolejna, 
taka sama, pomoże?”. Odłożyłem ją na bok i siedząc 
w małej klasztornej sypialce na tapczanie rozpoczą-
łem modlitwę następującymi słowami: „Ojcze mój. 
Stworzyłeś mnie, to przecież możesz uzdrowić moją 
chorą nogę, bym mógł klękać przed Twoim Synem 
Jezusem Chrystusem, gdy odprawiam Mszę św. i bym 
mógł roznosić chorym Komunię Świętą, bo teraz nie 
mogę tego robić. Błagam Cię, Boże Ojcze o uzdrowie-
nie mojej nogi, przez Twojego Syna Jezusa Chrystusa. 
Przez Dziewicę Niepokalaną Maryję, ukochaną Two-
ją Córę. Przez świętych lekarzy chirurgów, co wielka 
armia jest w niebie. A także przez święte pielęgniarki, 
które uczyłem religii w Brodnicy nad Drwęcą, a nie-
które z nich już odeszły na wieczny dyżur”. 

Po tej modlitwie, wypowiadanej z wielka wiarą, 
ułożyłem się do snu. Zaraz zasnąłem, jak nigdy do-

tąd. Spałem nieprzerwanie do godziny piątej, gdyż 
właśnie o tej godzinie wstawało się w tym klasztorze. 
Tej nocy wstałem dobrze wyspany. Gdy zacząłem się 
ubierać, spostrzegłem, że moja obolała i opuchnię-
ta dotąd noga wygląda normalnie. Włożyłem habit 
i  udałem się ze współbraćmi do kościoła na poran-
ne modlitwy. Po zakończeniu modlitw sprawowałem 
Mszę św. O dziwo, po konsekracji, gdy podniosłem 
Najświętszą Hostię, uklęknąłem. Po prostu zapo-
mniałem, gdyż od dłuższego czasu nie mogłem klę-
kać, a jedynie kłaniać się, gdy przychodził z nieba na 
ołtarz Pan Jezus. 

Od tego pamiętnego przyklęknięcia, klękam na 
każdej Mszy już przez 20 lat. Dziękuję Bogu Ojcu za 
Jego łaskawość i codziennie odmawiam na klęcząco 
litanię do Boga Ojca, radując się ogromnie zdrowiem, 
dzięki któremu w starości mogę pełnić zadania dusz-
pasterskie wyznaczone przez przełożonych Kościoła 
Chrystusowego. 

o. Aleksander Julian Szlachta OFM

ŚWIADECTWO NAWRÓCENIA
„Ku wolności wyswobodził nas Chrystus” (Ga 5, 1)

Wychowywałam się w rodzinie wierzącej. 
Jednak nikt w niej nie wiedział, że można 

mieć relację z Bogiem, więc nigdy nikt mi o tym 
nie powiedział. Zawsze wierzyłam w Boga, ale 
nie zawsze miałam z Nim relację, bo gdybym ją 
miała to moje życie pewnie wyglądałoby inaczej. 
Mój ojciec był osobą despotyczną, agresywną, nie 

okazywał emocji. Przez całe dzieciństwo bardzo 
się go bałam. Bałam się wszczynanych przez niego 
awantur, tego, że poniżał mamę, że zawsze mu-
siało być tak jak on chce. Przez całe dzieciństwo 
marzyłam o tym, żeby rodzice się rozwiedli, żeby 
ojciec zniknął z naszego życia, żebym już nie mu-
siała się bać. 
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Kiedy miałam może 6-7 lat mama powiedziała, że 
zanim się urodziłam była w ciąży, ale dziecko poro-
niła. Dodała też, że nie bardzo je chciała, że to nie 
była planowana ciąża. A, że akurat było lato to po-
jechała do teściów na wieś pracować ciężko w polu 
i prawdopodobnie to było przyczyną poronienia. 
Mówiła to jakoś bez emocji, jakby bez żalu. I powie-
działa zdanie, które wryło mi się w pamięć na zawsze. 
Mam dwie starsze siostry, a mama powiedziała wte-
dy: „Miałam już dwoje dzieci, po co mi było trzecie?”. 
W tym momencie uświadomiłam sobie, że przecież 
ja byłam trzecim, bo urodziłam się już po tym po-
ronieniu. Więc poskładałam sobie, że ja byłam tym 
trzecim, niechcianym, nieplanowanym, nadprogra-
mowym. Że tamtego dziecka udało się „pozbyć”, ale 
mnie już nie. Dopiero po latach, w rozmowie z mamą 
usłyszałam od niej, że czuła żal po stracie tego dziec-
ka, że obiecała sobie, że następne przyjmie i będzie 
kochać. Ale dowiedziałam się o tym dopiero jako do-
rosła osoba. 

W technikum poznałam kilka osób, z którymi 
można powiedzieć, że się zaprzyjaźniłam. Główną 
naszą rozrywką było imprezowanie, picie itd. Byłam 
tak bardzo spragniona akceptacji ze strony innych 
ludzi, że byłam w stanie oddać za nią wszystko. Po 
alkoholu świat wydawał mi się piękniejszy, ludzie 
mniej przerażający, a ja śmielsza, fajniejsza, bardziej 
atrakcyjna. 

Po maturze całe wakacje to była jedna wielka im-
preza. Imprezy w domu pod nieobecność rodziców 
i  bez ich wiedzy, na czyichś działkach, w różnych 
dziwnych miejscach, w których często nawet nie 
wiem jak się znalazłam, ani tym bardziej jak potem 
wróciłam do domu. W tym czasie byłam w wielu nie-
bezpiecznych sytuacjach, które mogły skończyć się 
dla mnie bardzo źle. Jednak nigdy nic złego mi się nie 
stało. Dopiero po latach mama powiedziała mi, że jak 
gdzieś szłam imprezować to odmawiała za mnie ró-
żaniec. 

Poszłam na studia z myślą, że w końcu wezmę się 
za siebie i zacznę być poważna i odpowiedzialna. Jed-
nak cały czas miałam w głowie mnóstwo komplek-
sów, nieakceptacji siebie, niewiary w to, że kiedykol-
wiek będę szczęśliwa, że znajdę pracę czy chłopaka. 
Pewnego razu na wakacjach ze znajomymi, w nie-
dzielę poszłam na spacer sama. Przechodziłam obok 
kościoła, więc pomyślałam, że skoro jest niedziela to 
wejdę na chwilę. Akurat była Msza, stanęłam sobie 

gdzieś z boku. Ale nagle jakaś starsza kobieta zaczę-
ła głośno i niewybrednie krytykować to, jak jestem 
ubrana. Faktycznie byłam ubrana trochę niesto-
sownie jak do kościoła, krótka spódnica, dekolt itd. 
Jednak ta kobieta zwróciła mi uwagę w tak raniący 
i potępiający sposób, że wybiegłam z kościoła z my-
ślą, że nie ma dla mnie w nim miejsca, że jestem już 
zbyt zdemoralizowana, że obraziłam Boga wchodząc 
do tego kościoła. Tego dnia, kilka godzin później po-
szliśmy na jakąś imprezę i ja mając w pamięci to, co 
wydarzyło się w kościele postanowiłam zlekceważyć 
to, czego tam nauczają, zapragnęłam buntu przeciw-
ko tym wszystkim „dewotom i moherom”, które tam 
siedzą. 

Jakiś czas później dostałam na Boże Narodzenie 
od mamy w prezencie książkę – „Dzienniczek Sio-
stry Faustyny”. Uznałam, że to jakaś kolejna religijna 
książka, więc rzuciłam ją gdzieś w kąt i zapomniałam 
o niej. Kiedy kilka dni później, na skutek wypadku 
wylądowałam cała w gipsie w łóżku, z nudów za-
częłam czytać tę książkę. Nie pomyślałam, że aż tak 
mnie wciągnie. Przeczytałam jak dobrą powieść. By-
łam pełna podziwu dla Faustyny, że miała siłę wal-
czyć o to, o co prosił ją Jezus, że była taka radykalna 
w swojej wierze. Myślałam sobie nawet, że ja to nie 
umiałabym tak żyć, że ona jest z innego świata niż 
ja. Ale najważniejsze, co zapamiętałam z tej książ-
ki to Boże Miłosierdzie, że Ono jest dla wszystkich, 
że nie ma granic, że zawsze jest powrót dla każdego 
człowieka. Książkę przeczytałam, kości się zrosły, a ja 
wróciłam do starego życia. 

Wkrótce poznałam pewnego mężczyznę, po kilku 
latach zamieszkaliśmy razem. Mieliśmy oboje dobrze 
płatną pracę, siebie nawzajem, rozrywkowe życie. 
Jednak związek zbudowany na wzajemnym zaspoka-
janiu niedojrzałych potrzeb nie miał szans. Wszystko 
zaczęło się walić kiedy on stracił pracę i drastycznie 
przeszliśmy z dobrobytu do bardzo skromnego życia. 
Zmienialiśmy mieszkania, wpadaliśmy ze wszystkimi 
dookoła w jakieś konflikty, coraz częściej i coraz wię-
cej piliśmy. Czasem ten chłopak przynosił do domu 
jakieś skręty czy inne lajtowe narkotyki. 

Pewnego dnia czymś się naćpaliśmy i postanowi-
liśmy pojechać na Starówkę. Był to czas po katastrofie 
smoleńskiej, więc stale pod Pałacem Prezydenckim 
były grupki ludzi odmawiających różaniec. Kiedy 
przechodziliśmy obok takiej grupki, do mojego za-
mroczonego umysłu dotarły czyjeś słowa zapowiada-
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jące tajemnicę bolesną „Jezus cierniem ukoronowa-
ny” i dalej słowa „Zdrowasiek”. Nagle przed moimi 
oczami stanął obraz Jezusa w koronie cierniowej, po-
bitego, zakrwawionego. Było to tak wstrząsające, że 
momentalnie otrzeźwiałam, poczułam się koszmar-
nie winna, pojawiła się myśl co ja robię ze swoim ży-
ciem, że nie mogę tak dłużej żyć. Długo nie mogłam 
dojść do siebie, jednak wyrzuciłam to wydarzenie ze 
swojej pamięci i dalej żyłam jak do tej pory. 

Z biegiem czasu mój związek zaczynał się coraz 
bardziej psuć. Było coraz więcej awantur, alkoholu, 
zdrada z jego strony, brak szacunku. Ten związek był 
toksyczny, raniący, pełen przemocy, niezrozumienia, 
alkoholu, narkotyków, nieczystości. Mimo to nie po-
trafiłam go zakończyć. Nawet nie brałam pod uwagę 
takiej opcji. Ten mężczyzna był dla mnie wszystkim, 
nie miałam nawet swoich znajomych, nawet ich nie 
chciałam mieć, chciałam tylko jego. Zbudowałam na 
nim cały swój świat. Wydawało mi się, że bez niego 
przestanę istnieć.

Jedynym miejscem, w którym czułam ulgę i na-
dzieję, że kiedyś będzie dobrze był kościół. Cho-
dziłam do rożnych kościołów, czasem na Mszę, 
ale bardziej posiedzieć i po prostu tam być. Moim 
ulubionym stał się ten, do którego chodziłam pod 
koniec naszego związku. Lubiłam chodzić tam na 
różaniec. Nawet nie odmawiałam go z innymi, ale 
słuchałam. To było jedyne miejsce i czas, w któ-
rym czułam pokój w sercu. I jakąś nikłą nadzieję, 
że kiedyś wszystko będzie normalnie. Normalnie 
dla mnie wtedy oznaczało, że ten mężczyzna zacznie 
mnie traktować z  szacunkiem, że weźmiemy ślub 
i będę mogła znów przystępować do sakramentów, 
że w końcu nie będę musiała żyć w jakiejś totalnej 
pustce i szarpaninie emocjonalnej. Stało się ina-
czej. Pewnego dnia przyszedł z pracy i oznajmił, że 
nie chce już dłużej ze mną być i to koniec związku. 
Byłam w szoku, bo dokładnie rok wcześniej mi się 
oświadczył, nawet zaczęliśmy już zastanawiać się 
nad ślubem. Nie potrafiłam sobie z  tym poradzić, 
ale on stanowczo obstawał przy swoim. 

Kiedy zamieszkałam u rodziców popadłam w ja-
kiś letarg. Chodziłam na parę godzin do pracy, któ-
rej nienawidziłam, wracałam, piłam ogromne ilości 
piwa, łykałam psychotropy i płakałam. Ból był tak 
koszmarny, że momentami miałam ochotę wyć i wa-
lić pięściami w ścianę. Potrafiłam płakać przez 8 h 
bez przerwy. 

Pewnej nocy, kiedy już nie dawałam rady wyar-
tykułowałam z siebie słowa: Boże, pomóż mi. I na-
prawdę tej pomocy zapragnęłam. Nic nie zmieniło się 
w 5 minut, dalej cierpiałam, ale to był początek zmian 
na lepsze. Dowiedziałam się o nowennie pompejań-
skiej. Zaczęłam ją odmawiać. Oczywiście intencja 
była jasna: o powrót mężczyzny, który mnie porzucił. 

Wtedy zaczęło się robić „ciekawie” w moim życiu. 
Zaczęłam mieć jakieś straszne koszmary, w których 
coś czarnego, przerażającego chciało wtargnąć do 
mojego pokoju, do mieszkania. Ale odmawiałam da-
lej. Udało mi się skończyć tą nowennę. Potem wszyst-
ko zaczęło się uspokajać, ale nadal nie było ze mną 
dobrze. Potrafiłam w rozmowie z mamą bluzgać na 
Boga, że zesłał na mnie takie cierpienie, a zarazem 
chciałam chodzić do kościoła, nie byłam w stanie się 
odwrócić od Boga. Moja ulubioną pieśnią kościelną 
była stara pieśń do Maryi, a właściwie jej fragment: 
„niewytrwałym skracaj mękę”. Uczepiłam się tego 
fragmentu i ciągle się nim modliłam. W tym czasie 
mama cały czas się za mnie modliła. Widziała w jak 
okropnym stanie jestem. Któregoś dnia przyszła do 
mnie i oznajmiła, że umówiła mnie z jakimś księ-
dzem, że mam tam iść i z nim rozmawiać. Byłam 
zdziwiona, że w ogóle można się tak spotkać z księ-
dzem i z nim rozmawiać. Ale poszłam, uznałam, że 
nie mam nic do stracenia. Nie pamiętam za bardzo 
co mi mówił, ale poradził żebym poszła do wspólno-
ty Odnowy w Duchu Świętym. Trochę się ociągałam, 
ale w końcu poszłam. Trochę dziwnie się tam czułam, 
ale w sumie było miło, ludzie byli sympatyczni. By-
łam na kilku spotkaniach i nawet mi się podobało. 
Akurat organizowali rekolekcje seminarium odnowy 
w Duchu Świętym. Poczułam jakieś silne przynagle-
nie żeby wziąć w nich udział. Miały trwać 10 tygodni 
i polegały na samodzielnej pracy w domu i dwóch 
spotkaniach w Łodzi. Pamiętam, że w czasie ich trwa-
nia bardzo prosiłam Boga żeby przyszedł i mi po-
mógł, krzyczałam wręcz do niego, że bardzo cierpię 
i nie mogę sama do Niego dojść. 

W końcu nadszedł dzień, w którym miałam je-
chać na pierwsze z tych dwóch spotkań do Łodzi. 
Miały być jakieś modlitwy, Msza, konferencja. Jecha-
łam tam z myślą, że poznam jakiś fajnych ludzi, może 
nawet jakiegoś mężczyznę. Okazało się, że jechałam 
tam poznać Boga. Kiedy tylko weszłam do tego ko-
ścioła czułam się jakoś inaczej, tak, jakby coś wiel-
kiego miało się wydarzyć. Na koniec były modlitwy 

Świadectwo



23

wstawiennicze nad każdym chętnym. Ustawiłam się 
w kolejce i cieszyłam się fajną atmosferą, tym, że jest 
tam tak radośnie. Nawet nie pamiętam jaką intencję 
powiedziałam tym ludziom, którzy się modlili. Ale 
wiem, że otworzyłam się na Boga i naprawdę chcia-
łam Go spotkać. I On przyszedł w trakcie tej modli-
twy. Pierwszy raz w życiu poczułam ogromną miłość, 
akceptację ze strony Boga. Czułam niemalże fizycz-
nie Jego obecność, jakby stał obok mnie. Pierwszy raz 
w życiu poczułam, że Bóg jest realną Osobą, że inte-
resuje się mną, dostrzega, kocha i jestem dla Niego 
ważna. Było to szokujące doświadczenie, ale zarazem 
jedno z piękniejszych w życiu. Zupełnie zmieniłam 
wtedy swoje myślenie. Nawet świat, kolory wokół wy-
dawały się jakieś inne. Stale czułam Bożą Obecność 
obok mnie, miałam przekonanie, że nie jestem sama. 
To dawało poczucie bezpieczeństwa i nadzieję, że nie 
muszę sama zmagać się ze swoim życiem. Nawet gdy 
już wróciłam do domu nadal tak się czułam. Niedłu-
go potem trafiłam do wspólnoty rozważającej Sło-
wo Boże, działającej przy klasztorze franciszkanów 
w Warszawie. Jej charyzmatem jest odnajdywanie sie-
bie i swoich zranień w ranach Jezusa. 

Przez cały ten czas był w moim życiu alkohol, 
popijany gdzieś wieczorami. Powoli minęło kilka lat. 
We wspólnocie i w moim życiu rożnie bywało, jed-
nak ja uważałam, że teraz już wszystko będzie coraz 
lepiej. Chociaż wciąż siebie nie akceptowałam, mia-
łam mnóstwo kompleksów, głodów emocjonalnych, 
niedojrzałości. Powoli rozwijający się alkoholizm, 
którego kompletnie nie dostrzegałam. Problemy z za-

akceptowaniem siebie, swojego wyglądu, życia, nie-
zgoda na wiele jego aspektów, poczucie odrzucenia, 
wiecznego niezaspokojenia pragnienia bycia kocha-
ną i przyjętą. Rodziło to ogromną zazdrość o życie 
innych ludzi i wściekłość, że ja mam gorzej. Była też 
we mnie totalna bierność życiowa, mieszkałam z ro-
dzicami, zarabiałam jakieś grosze, użalałam się nad 
sobą, przepijałam połowę swojej marnej wypłaty. Na-
wet relacja z Bogiem jakoś mi spowszedniała, stała się 
jałowa, jakaś taka nieprawdziwa. 

Po pewnym czasie zaczęłam w końcu dostrzegać, 
że coś jest nie tak z ilością wypijanego przeze mnie 
alkoholu. Czasem czułam się na tyle winna, że spo-
wiadałam się z tego. Ale w pewnym momencie uzna-
łam, że musiałabym się spowiadać co parę dni, może 
nawet codziennie. Chociaż coraz częściej po wypiciu 
jakiejś większej ilości czułam się brudna przed Bo-
giem, jakaś niegodna, jakbym popełniła grzech cięż-
ki. Ale wciąż sobie powtarzałam, że nie ma przecież 
przykazania: nie pij alkoholu, więc o żadnym grze-
chu nie może być mowy. Kilka osób z mojego oto-
czenia też zaczęło mi zwracać uwagę, że coś jest nie 
tak z tym moim piciem. Ale nie miałam ochoty ich 
słuchać. Jednak było coraz gorzej, picie codziennie, 
w ilościach znacznie większych niż można uznać za 
normalne zmuszało mnie żebym próbowała się nad 
tym zastanawiać. Traciłam szacunek do siebie, nie 
lubiłam siebie za to, że jestem taka słaba i ulegam 
wciąż tej chęci picia. Byłam przekonana, że rodzice 
tego nie widzą, jednak mama widziała. Próbowała ze 
mną rozmawiać na ten temat, ale to tylko sprawiało, 
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że wpadałam we wściekłość i nie było mowy żebym 
przyjęła jej argumenty. W pewnym momencie prze-
stała ze mną o tym rozmawiać, a zaczęła się modlić, 
o czym mi nie powiedziała. 

Pewien znajomy, niepijący alkoholik od razu wy-
czuł problem u mnie. Zaproponował żebym poszła 
na spotkanie AA. Poszłam, ale to było straszne. Było 
dla mnie zbyt dużym szokiem bycie na spotkaniu dla 
alkoholików, siedzenie z nimi przy stole. Nie byłam 
w stanie siebie samej uznać za osobę uzależnioną, 
było we mnie jedno wielkie zaprzeczenie tej sytuacji, 
wielki bunt i krzyk, że przecież mnie to nie dotyczy, 
ja nie jestem alkoholiczką, dajcie mi wszyscy spokój! 
Z trzeciego spotkania uciekłam w połowie, nie byłam 
w stanie dłużej tam wytrzymać. Wróciłam do picia 
i  próbowałam wyrzucić z pamięci te spotkania. Ale 
też nie umiałam już ukryć sama przed sobą, że jed-
nak mam z tym problem. Przyjęłam jednak postawę, 
że może i owszem, mam problem. Ale nie potrafię go 
rozwiązać, bo życia bez picia sobie nie wyobrażam, 
więc może po prostu jest mi dane zapić się i będę po 
prostu płynąć z prądem uzależnienia. Uznałam, że 
zapiję się na śmierć, bo nic innego mi nie pozostało. 

Jednak Bóg nie chciał mi na to pozwolić. Trafi-
łam na nowennę 9 Komunii Świętych. Postanowiłam 
sobie ją odprawić, tak po prostu, bez intencji. Nie-
długo po jej zakończeniu przyszedł dzień, kiedy po 
wypiciu sporej ilości alkoholu poczułam do siebie tak 
wielkie obrzydzenie i tak ogromny strach o siebie, że 
postanowiłam poprosić o pomoc. Nie wiedziałam do 
kogo się zwrócić, ale do głowy przyszedł mi znajo-
my ksiądz, który wtedy był w innym mieście niż ja. 
Napisałam do niego bardzo długiego maila, wylałam 
w nim wszystkie swoje obawy, bezradność i brak na-
dziei. Poprosiłam go tylko o modlitwę i o jakieś dobre 
słowo. Jednak on zadzwonił do mnie, długo ze mną 
rozmawiał, dał mi nadzieję i przekonał, że sama so-
bie nie poradzę, że potrzebuję pomocy. Na tym nie 
poprzestał. Pomógł znaleźć terapeutę, poprosił od-
powiedzialnych ze wspólnoty, żeby się mną zaopie-
kowali. Próbowałam przestać pić własnymi siłami, 
jednak udawało się wytrzymać góra kilka dni. Po 
mniej więcej 3 tygodniach poprosiłam znajome oso-
by o modlitwę wstawienniczą w intencji trzeźwości. 
Dziewczyny długo się modliły, rozmawiały ze mną, 
dawały nadzieję. Na koniec jedna z nich powiedzia-
ła: „Życzę ci powodzenia na drodze trzeźwości”. Nie 
uwierzyłam wtedy za bardzo w jej słowa, ale one i tak 

miały moc. Wracając do domu po modlitwie minę-
łam jeden sklep z alkoholem, potem drugi, ale szłam 
dalej. Poczułam w sobie wolność, wręcz jakbym po-
zbyła się jakiegoś zniewolenia. Wiedziałam, że mogę 
tam wejść, że mogę kupić i wypić ten alkohol, ale nie 
muszę już tego robić, że nie czuję już przymusu. Od 
tego dnia stałam się wolna. Od tego dnia zupełnie 
przestałam pić. 

Wkrótce pojechałam na rekolekcje dla alkoholi-
ków do klasztoru karmelitów w Gorzędzieju, gdzie 
spotkanie z alkoholikami dodało mi sił i utwierdziło 
w pragnieniu trzeźwości. Potem trafiłam na terapię, 
która też okazała się dla mnie strzałem w dziesiątkę, 
czymś co bardzo mocno pomogło mi się rozwijać. 
Pod wpływem zmian jakie zaczęły zachodzić w moim 
myśleniu po odstawieniu picia zaczęłam zmieniać też 
swoje życie. Odważyłam się usamodzielnić, wypro-
wadzić od rodziców, uwierzyłam, że dam sobie radę 
sama, bez ich pomocy. 

Parę miesięcy później pojechałam do Medjugorie. 
Przez cały pobyt męczyłam się, był to bardzo trud-
ny dla mnie czas emocjonalnie, fizycznie, duchowo. 
Doszłam w pewnym momencie do takiej ściany, że 
po prostu usiadłam gdzieś na ławce i modliłam się do 
Maryi, żeby zrobiła cokolwiek ze mną, bo ja już nie 
mam pomysłu ani sił jak pozbyć się swoich zranień, 
głodów i cierpienia. Nic spektakularnego się nie sta-
ło, ale w ciągu kilku dni tam spędzonych stopniowo 
zmieniałam myślenie i po raz pierwszy w życiu byłam 
w stanie zaakceptować siebie, swój wygląd, swoje ży-
cie i swoją osobę. Było to jak wyzwolenie, jak uwol-
nienie od ogromnego ciężaru, który niosłam przez 
lata. Z braku samoakceptacji wynikało mnóstwo mo-
ich problemów, pretensji do świata. Uważałam, że to 
świat mnie odrzuca, a to ja sama siebie odrzuciłam 
i skreśliłam. 

Już nie muszę żebrać o miłość, o uwagę, o zain-
teresowanie czy akceptację. To wszystko daje mi Bóg 
i daję sobie ja sama. Nie jest oczywiście łatwo, nadal 
jest mnóstwo problemów, a ja mam jeszcze mnóstwo 
zranień do uleczenia. Ale to najgorsze, najbardziej 
bolesne Bóg razem z Maryją zaczął uzdrawiać i nadal 
uzdrawia właśnie w Medjugorie. W Medjugorie po-
znałam też osoby, które traktuję jak przyjaciół. Oso-
by, z którymi nie muszę tworzyć na siłę relacji, bo ona 
tworzy się sama, w wolności mojej i ich. 

Ela

Świadectwo
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FOTOKRONIKA

413 pielgrzymka z Włocławka do Skępego
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Poziomo:

1. Miesiąc poświęcony modlitwie różańcowej.
3. Opiekun Świętej Rodziny, patron Kościoła.
5. Imię świętej z Asyżu, która wspólnie ze św. 

Franciszkiem założyła zakon klarysek.
8. Mała szafka w kościele, w której przechowuje 

się Chleb eucharystyczny.
10. Przeciwieństwo hałasu.
11. Jedna z trzech cnót boskich.

13. Wierzchnia szata liturgiczna zakładana przez 
kapłana do Mszy św.

15. Chłopiec służący przy ołtarzu.
16. Jest nią paschał.

Pionowo:

2. Pracuje w zakrystii. W naszym klasztorze jest 
nim brat Lucjusz.
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Hasło ..........................................................................................................................................................................................................................................

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

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

Prawidłowo wypełniony kupon konkursowy prosimy przynieść do zakrystii kościoła.  
Termin składania kuponów upływa z dniem 27 października 2019 r.

Był szary, pochmurny dzień. W powie-
trzu czuć było zapach palonej kawy, 

unoszący się z kominów pobliskiej spalar-
ni tych aromatycznych ziaren. Dla miesz-
kańców Włocławka, woń ta była męcząca, 
jednak starano się ją tolerować, a nawet za-
częto traktować ją jako swoisty barometr. 
Mówiono: „Czuć kawę – spadło ciśnienie – 

będzie deszcz”. Ten wszechobecny zapach 
wprowadził Zosię w jeszcze gorszy nastrój, 
niż sam widok zachmurzonego nieba. Od 
wczorajszej kłótni z Gabrysią miała pod-
ły nastrój. Czuła, że nic dobrego dziś się 
nie wydarzy, a perspektywa sprawdzianu 
z matematyki była kolejnym zmartwie-
niem. Od niedawna dziewczynka mogła 

Niezawodna Nadzieja

3. Ważna, zazwyczaj okrągła, rocznica jakiegoś 
wydarzenia i uroczystość organizowana dla jej 
uczczenia. 

4. Przeciwieństwo dobra.
6. Świecznik przeznaczony na jedną świecę.
7. Według legendy święty ten pokonał smoka. 

Jego imię nosi  jeden z ojców katechetów 
uczących w SP 10.

9. Ozdobne naczynie liturgiczne w którym 
umieszczana jest hostia, wystawiana do ado-
racji.

12. Podstawowa jednostka organizacyjna Kościo-
ła. Nasza została utworzona 50 lat temu.

14. Ozdobne okno wykonane z kawałków koloro-
wego szkła. 
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już chodzić samodzielnie do szkoły, z cze-
go była bardzo dumna. Dzisiaj jednak wo-
lałaby mieć w drodze jakieś towarzystwo. 
Niestety, rodzice byli już w pracy, a kole-
żanka mieszkająca obok, z powodu choro-
by musiała zostać w domu. Zosia szła po-
woli, ze spuszczoną głową. Właśnie mijała 
bramę klasztorną, kiedy przypomniała so-
bie, że jej rodzice wchodzą tu, żeby „nała-
dować akumulatory”. Nie pytała ich nigdy 
co to właściwie znaczy, bo wiedziała, że 
chodzi o to, by dodać sobie sił. Przy wejściu 
widniał napis: SANKTUARIUM MAT-
KI BOŻEJ ŁASKAWEJ NIEZAWODNEJ 
NADZIEI. Spojrzała na zegarek i z ulgą 
stwierdziła, że ma jeszcze sporo czasu. 
Pomyślała – „Muszę spróbować!” Chwilę 
później klęczała przed Najświętszym Sa-
kramentem. Zosia wiedziała od mamy, że 
w tym kościele franciszkańskim zwyczaj 
całodziennej adoracji Pana Jezusa w Naj-
świętszym Sakramencie trwa już od pół 
wieku. Od tak wielu lat każdy człowiek, 
o każdej porze dnia, może przyjść do tej 
świątyni, by podzielić się z Panem Jezusem 
swoimi codziennymi troskami i radościa-
mi. Dziewczynka dobrze znała to miejsce. 
Przychodziła tu z rodzicami od dziesięciu 
lat, czyli od swoich narodzin. Tata kiedyś 
wspominał, że Zosia urodziła się w tym 
samym roku, w którym ich parafia została 
ustanowiona sanktuarium. Przez dłuższą 
chwilę wpatrywała się w wizerunek Matki 
Bożej. Na tym cudownym obrazie Matka 
Najświętsza ma złożone ręce i spogląda w 
dół. W tej chwili dziewczynka była pew-
na, że Matka Boża patrzy właśnie na nią. 
Panowała cisza, aż trudno było uwierzyć, 
że w centrum miasta można znaleźć taki 
spokój. Zosia skierowała wzrok na świece 
w wysokich lichtarzach, stojące obok ob-

razu i przypomniała jej się pewna historia 
sprzed kilku lat. Dziewczynka dokład-
nie w tym samym miejscu znajdowała się 
wtedy z babcią. Zosia wówczas zapytała: 
„Babciu, po co w kościele są zapalane te 
wszystkie świece? Przecież jest prąd!” Bab-
cia odpowiedziała Zosi, że każda z tych 
świec nosi inną nazwę. Jest świeca o imie-
niu WIARA, inna nosi nazwę MIŁOŚĆ, 
jest też SPRAWIEDLIWOŚĆ, ROZTROP-
NOŚĆ, MĘSTWO i wiele innych. Ich imio-
na zależą od tego jakie troski i prośby 
wierni przynoszą do Matki Najświętszej. 
Kiedy ludzie są dla siebie źli, kłócą się, nie 
chcą dbać o siebie, wtedy przygasa świeca 
MIŁOŚCI i POKOJU. Kiedy błądzą, odda-
lają się od Boga, wtedy drży płomień WIA-
RY. Zdarza się nawet, że płomień świecy 
zupełnie znika. Ale jest jedna świeca, która 
nigdy nie zgaśnie, bo jej płomień ochrania 
swoimi dłońmi sama Matka Boża. Ta świe-
ca to NADZIEJA! Ona nigdy nie zawodzi. 
Dopóki ona płonie, zawsze możemy roz-
palić od niej wszystkie inne świece, które 
wcześniej zgasły. 

Zamyślenie dziewczynki przerwał wi-
dok brata Lucjusza, który właśnie zapalał 
świece na ołtarzu. „Zaraz zacznie się Msza 
święta. Nie mogę się spóźnić do szkoły”– 
pomyślała Zosia. Jeszcze tylko raz spojrza-
ła na Cudowny Obraz i zapalone świece. 
Wydawało jej się, że jedna z nich świe-
ci trochę jaśniej niż inne. Do szkoły po-
mknęła teraz jak na skrzydłach. Zupełnie 
nie przeszkadzał jej lekki deszczyk, który 
właśnie zaczął padać. Przed wejściem do 
szkoły spotkała swoją najlepszą koleżan-
kę – Gabrysię. Przywitały się jak zawsze 
z wielką radością, zupełnie nie pamiętając 
o wczorajszej kłótni.

Opr. Małgorzata Filipska
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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

•	 Oliwier Wojciechowski
•	 Jakub Bobela
•	 Pola Szczepińska
•	 Zuzanna Adamska
•	 Mikołaj Kędzierski
•	 Miłosz Taler
•	 Nela Casimiro

	Ryszard Królikowski
	Konstancja Wesołowska
	Wanda Fagas
	 Jan Kołodziejski
	Daniel Udałowski
	Marek Drzewiecki
	Kazimierz Chyziński

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. Łukaszem Sławińskim OFM
tel. 54 232 40 46 w. 15

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 miesiąca 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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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

•	 Karolina Przekwas  
i Dawid Dębski
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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

Adam Zapora
Justyna Witka-Jeżewska

Małgorzata Filipska
Witold Filipski

Krystyna Pawłowska

WSPÓŁPRACA:
o. Aleksander Szlachta OFM

s. Rut Zawadzka ZSNM
s. Klara OFS

Barbara Reroń
Lidia Szymanowska

FOTO:
Zbigniew Alabrudziński

KOREKTA
Kazimiera Jankowska

Nakład 
300 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

MATKA ŁASKAWA
Godny obraz Matka ma,
W Dzieweczce prześlicznej.
I w obrazie z nami trwa,
Rozpraszając smutki liczne.

Piękna Pani łask udziela,
Ją o to proszących.
I serdecznie uwesela,
Do Niej się modlących.

Wszystkie wota o tym świadczą,
Że jest Matka z dziećmi swymi.
I wysłucha je, gdy płaczą,
I wciąż modli się za nimi.

Ośmielona Twą miłością,
Gdy tak orędujesz w niebie,
Przed obrazem Twym z wdzięcznością,
Modlę, Matko się do Ciebie.

O Łaskawa Matko Boska,
Korne modły Ci zanoszę,
Miej w opiece mą rodzinę,
Bardzo Cię Maryjo proszę.

Nieskalanie Tyś poczęta,
Wszędzie szerzy się Twa sława.
Także w dniu Twojego święta,
Czcimy Cię Matko Łaskawa.

Króluj nam, wraz z Twoim Synem,
Zawsze nas w opiece miej,
Gdy o pomoc Cię prosimy,
Matko, Ty wysłuchać chciej.

Lidia Szymanowska



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. 1800.


