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                           LITURGIA SŁOWA NA NIEDZIELĘ 

Czytania: (Iż 50,5-9); (Jk 2,14-18); Psalm: (Ps 116)  

Słowa Ewangelii wg św. Marka (8,27-35) 
ROZWAŻANIE SŁOWA BOŻEGO 

On ich zapytał: „A wy, za kogo Mnie uważacie”. 

Czy boisz się wyrażać głośno swoje zdanie? Może wolisz schować się za 

tłumem, być jednym z … Czasem to nasze „inne zdanie” może narazić nas na 

ostracyzm, nieprzyjemne odczucia, a nawet bolesne konsekwencje. Może 

dlatego uczniowie zapytani przez Jezusa milczą? 

CZY MASZ WEWNĘTRZNĄ WOLNOŚĆ, BY IŚĆ ZA PRAWDĄ TAK JAK PIOTR? 

BEATYFIKACJA 

SŁUG BOŻYCH KS. KARD. PRYMASA STEFANA WYSZYŃSKIEGO 

I MATKI ELŻBIETY RÓŻY CZACKIEJ 
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SŁUGA BOŻY KARDYNAŁ STEFAN WYSZYŃSKI 
Rok milenijny formalnie został zakończony 31 grudnia 1966 roku wielką 
celebrą w katedrze Świętojańskiej w Warszawie. Wiele uroczystości 
z udziałem Episkopatu przeniesiono na rok 1967. Uroczystości gnieźnieńskie z 
14 kwietnia 1966 roku tak później wspominał Prymas: „Przyjechało 63 
biskupów, a więc wyjątkowo licznie. Po prelekcji wyruszyła procesja na 
Wzgórze Lecha. Niesiono piękny krzyż z kościoła św. Krzyża, zabytkowy z wieku 
XII. Dalej wędrowny obraz Matki Bożej, fotografia Ojca Świętego, ewangeliarz 
św. Wojciecha. Procesja podążyła na trybuny. Podniosła to była chwila, gdy 
śpiewano Te Deum Narodu, przy dźwiękach dzwonu Wojciechowego i zgonów 
całego miasta". 
Później na balkonie rezydencji prymasów Polski ks. kardynał  Wyszyński 
powiedział: „Po 10 wiekach służby Kościoła katolickiego w Polsce, my 
-  biskupi, kapłani i lud Boży, żyjący duchem Ewangelii -  jesteśmy głęboko 
przekonani, że dobrze  usłużyliśmy naszej Ojczyźnie. To jest służba pokoju. 
Kościół nigdy nie mobilizuje dzieci żadnego narodu przeciwko temu narodowi 
i jego prawdziwemu dobru, przeciwko państwu i tym, którzy państwem 
władają. Dlatego też chrześcijan, wychowanych w duchu Bożym, lękać się nie 
należy! Natomiast trzeba uszanować ich prawa, a szczególnie prawo do 
sprawiedliwości, prawo do szacunku, prawo do miłości, prawo do wolności, 
prawo do wolności sumienia, wyznania i do służby Bożej, prawo do 
katolickiego wychowania dzieci i rodziny". 
Szczególnie radosnym owocem Milenium było to, że Kościół przeszedł do 
ofensywy, która miała charakter duchowy i wymierzona była w ateizm 
propagowany przez władzę. W trakcie Milenium Naród się policzył. Okazało 
się, że tych komunistów jest mniej. 
Komuniści, przerażeni masową, a nie przymusową frekwencją wiernych na 
uroczystościach i nabożeństwach, zaczęli je zakłócać. Na partyjne wiece 
w kolejnych miastach, w tych samych, w których były milenijne uroczystości 
kościelne, zwozili, skąd się dało, swoich towarzyszy, by wysłuchiwali tyrad 
partyjnych bonzów o socjalizmie, który stworzy raj na ziemi. Komuniści 
potraktowali rok milenijny jako konfrontację z Kościołem. Już na początku 
jubileuszu, w lutym 1966 roku, Zenon Kliszko pisał: „Rozpoczęła się w nowych 
warunkach walka o to, kto ma kierować narodem, kto ma sprawować rząd 
dusz w narodzie. Do tej walki trzeba się odpowiednio przygotować. Cała nasza 
praca polityczna i publicystyczna powinna brać to pod uwagę". 



LIST DO BISKUPÓW NIEMIECKICH 

10 marca 1965 roku w polskim Episkopacie powstała myśl, by z okazji 

Milenium wystosować do biskupów 

świata informację o tej wielkiej rocznicy 

wraz z zaproszeniem do jej świętowania. 

Przygotowaniem blisko 60 ogólnych i 

zindywidualizowanych zaproszeń zajął się 

ks. abp Karol Wojtyła. List do biskupów 

niemieckich, jako najbardziej 

kompetentny, opracował wrocławski abp 

Bolesław Kominek. List był szczegółowo 

konsultowany nawet z biskupami niemieckimi i miał aż sześć redakcji. 

Począwszy od 19 listopada 1965 roku do episkopatów świata rozesłano 

kilkadziesiąt listów. Braterskie „Orędzie biskupów polskich do niemieckich 

braci w Chrystusowym urzędzie pasterskim” spowodowało prawdziwą furię 

Wł. Gomułki i bezprzykładne napaści na Prymasa i pasterzy Kościoła w Polsce. 

Towarzysze nie mogli znieść słynnych słów Listu: „przebaczamy i prosimy o 

wybaczenie”. 

Przebaczenie – serce naszej wiary – rozpętało histerię komunistów przeciwko 

pasterzom Kościoła. Tysiące aktywistów partyjnych – gminnych i powiatowych 

– przez całe miesiące posłusznie siało nienawiść do Kościoła i jego pasterzy. W 

urzędach do spraw wyznań przesłuchiwano setki proboszczów i w zamian za 

paszport, anulowanie mandatów czy zaległości podatkowych skłaniano ich do 

potępienia Prymasa i biskupów. 

List zredagowany w kategoriach religijnomoralnych miał na celu 

chrześcijańskie pojednanie obydwu narodów. Gomułka, żywiący jakąś 

patologiczną nienawiść do Prymasa i Kościoła, oskarżał Ojca o zdradę Ojczyzny 

i współpracę „z zachodnioniemieckimi rewizjonistami”. Z czasem okazało się, 

że orędzie było wspaniałym i dojrzałym wyrazem polskiego, chrześcijańskiego 

ducha i w całym świecie wzbudziło głęboki podziw i szacunek dla polskich 

biskupów i polskiego Narodu. 



O  Ś W I Ę TY M   J Ó Z E F I E 

Święty Józef ukazywany jest 
z reguły jako starszy człowiek. 
Przez co nie jest wcale aż tak 
atrakcyjne dla młodych 
mężczyzn, dla męskiej 
młodzieży. Zastanówmy się 
dzisiaj, w jaki sposób ukazywać 
tę postać młodym mężczyznom. 
Przede wszystkim trzeba podkreślać to, że Józef był „twardzielem” 
w dobru, że był to ktoś tak mocny szlachetności i wierności, że 
najwspanialsza kobieta w historii zawierzyła mu swój los i los swojego 
wyjątkowego Dziecka. Święty Józef nie był debiutantem, lecz 
był  energicznym mężczyzną, który radził sobie w każdej sytuacji 
życiowej. Moglibyśmy powiedzieć, że był mężczyzną z krwi i kości. 
Kochający i pracowity, sprawiedliwy i wierny, dynamiczny i zaradny. 
Potrafią stworzyć takie warunki, że nawet podczas tułaczki Maryja i 
Jezus czuli się z Nim bezpieczni. Umiał kochać, umiał pracować. Umiał 
tworzyć klimat bezpieczeństwa. Umiał podróżować i pokonywać 
każdą trudność. Był wręcz bohaterski. A dziś tak 
wielu  mężczyzn  wydaje się być mięczakami. Nie potrafią wiernie 
kochać ani solidnie pracować. Popadają w uzależnienia i ciężkie 
grzechy. Są pełni lęków i agresji. Siedzą godzinami przed komputerem 
czy smartfonem. Krzywdzą bliskich, zamiast ich wspierać i chronić. 
Mężczyźni mają wiele powodów, żeby przepraszać kobiety i dzieci za 
to, że kochani są za mało, a czasem  są boleśnie skrzywdzeni ci, 
którym ojcowie, mężowie i bracia obiecali miłość. Każdy mężczyzna 
powinien powierzyć siebie świętemu Józefowi. I powinien się 
nieustannie nawracać, żeby stawać się coraz bardziej podobnym do 
tego świętego, który jest prawdziwym mężczyzną, bo tak kochał i 
pracował, że nigdy nie rozczarował swoich bliskich. 



ZAKOŃCZENIE ETAPU DIECEZJALNEGO 

PROCESU BEATYFIKACYJNEGO SŁUGI BOŻEJ MAGDALENY MORTĘSKIEJ 

Umiłowani w Chrystusie siostry i bracia! Drodzy diecezjanie! 

W niedzielę przeżywać będziemy beatyfikacje kard. Stefana Wyszyńskiego, 
Prymasa Tysiąclecia i założycielki zgromadzenia Franciszkanek Służebniczek 
Krzyża i Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi, Matki Elżbiety Róży Czackiej. 
Będzie to okazja do głębszego poznania duchowych sylwetek nowych 
błogosławionych oraz do ponownego uświadomienia sobie powszechnego 
powołania do świętości, która jest ostatecznym celem ewangelizacyjnej misji 
Kościoła. 

Nasza wspólnota diecezjalna modlitewnie wpisuje się w to wydarzenie, ale jest 
także wdzięczna Bogu za dar osób, które pozostawiły niezatarty ślad swej 
świętości na ziemi toruńskiej. Do ich grona należą bł. Juta z Chełmży, bł. Jan 
Łobdowczyk, bł. Matka Maria Karłowska, bł. ks. Stefan Wincenty Frelichowski 
i Sługa Boży bp Adolf Szelążek. Są oni naszymi orędownikami i przykładami 
spełnionego człowieczeństwa. 

Dzisiaj raz jeszcze pragnę wyrazić wdzięczność Bogu, który jest źródłem 
wszelkiej świętości, za ten dar a równocześnie podzielić się radością z faktu, że 
rozpoczęty w 2016 roku diecezjalny proces beatyfikacyjny Sługi Bożej 
Magdaleny Mortęskiej, ksieni klasztoru benedyktynek w Chełmnie oraz 
odnowicielki życia zakonnego na naszych ziemiach dobiegł końca. 

Ostatnia publiczna sesja procesu diecezjalnego odbędzie się we wtorek, 
14 września o godz. 11.00 w chełmińskim kościele Wniebowzięcia 
Najświętszej Maryi Panny. Po sesji, o godz. 12.00, odprawiona zostanie 
uroczysta Msza święta, której będzie przewodniczył abp Tadeusz Wojda, 
metropolita gdański, a homilię wygłosi abp Edmund Piszcz. 

Serdecznie zapraszam na tę uroczystość duchownych, osoby konsekrowane i 
świeckich. Jednocześnie zachęcam do głębszego poznania osoby i dzieła 
Magdaleny Mortęskiej oraz do modlitwy o rychłą jej beatyfikację. Niechaj 
przykład jej życia zachęca nas do podejmowania codziennego wysiłku 
osobistego uświęcenia, będącego wysoką miarą życia chrześcijańskiego. 

Wasz biskup Wiesław 

 



P I S M A   J A N O W E 
  

 

 

 

 

 

 

 

Ewangelia św. Jana – zagadnienia wstępne  

Ewangelia to Dobra Nowina, którą głosi Jezus Chrystus, aby człowiek, 

przyjmując Ją, osiągnął zbawienie. Spośród wszystkich Ewangelii - Ewangelia 

wg św. Jana w sposób szczególny ukazuje Objawienie Boga, który zstąpił z 

nieba. Świadczą o tym liczne wypowiedzi Jezusa Chrystusa, kiedy mówił On 

wprost o swojej tożsamości oraz czyny dokonywane jako potwierdzenie 

prawdziwości Jego nauczania.  

Ewangelia wg św. Jana powstała najpóźniej ze wszystkich tekstów 

ewangelicznych. Spisanie całego dzieła datuje się na lata 90-te po Chrystusie 

(około trzydzieści lat po napisaniu pierwszej Ewangelii). Otwierając Ewangelię 

wg św. Jana warto mieć świadomość, jak przedstawia się Jej struktura. Na 

początku Ewangelii jest Prolog (1,1-18) stanowiący ważne wprowadzenie do 

dalszej treści. o Prologu następują dwa duże bloki tematyczne. Pierwszy z nich 



dotyczy kolejnych 12-stu rozdziałów, w których opisane są 3 lata działalności 

Pana Jezusa (3 lata, ponieważ w tekście jest wzmianka o trzech Paschach). W 

tej części dowiadujemy się o działalności Chrystusa, który czyniąc znaki 

ukazuje swoją tożsamość. Są to: przemienienie wody w wino w Kanie 

Galilejskiej, uzdrowienie syna dworzanina, uzdrowienie chromego przy 

sadzawce, cudowne rozmnożenie chleba, kroczenie Jezusa po jeziorze, 

uzdrowienie niewidomego od urodzenia, wskrzeszenie Łazarza.   

Św. Jan różni się tym od pozostałych Ewangelistów tym, że nie pisze o cudach 

dokonanych przez Chrystusa, ale o znakach, ukazujących Jego Boską moc. Jak 

widzimy znaków jest 7. Jest to liczba nieprzypadkowa. W Piśmie Świętym 

liczba 7 jest liczbą pełną i oznacza kompletność, doskonałość. Drugi blok to 

rozdziały od 13 do 19, w których opisane są: ostatnia wieczerza, męka i śmierć 

Pana Jezusa. Wszystko dzieje się w czasie jednej doby. Następnie, w 

rozdziałach 20 i 21 czytamy o zmartwychwstaniu Pańskim i wydarzeniach, 

które miały miejsce po zmartwychwstaniu. Zwieńczeniem Ewangelii jest 

Epilog. A właściwie dwa epilogi. Pierwszy znajduje się w 20 rozdziale – wersety 

30 i 31. Drugi, późniejszy, jest ostatecznym zakończeniem Ewangelii. Są to 

wiersze 24 i 25 w rozdziale 21. 

Powyższy tekst stanowi wprowadzenie do Ewangelii wg św. Jana. Można rzec, 

że są to dane techniczne, które pozwolą na lepsze zrozumienie Ewangelii. W 

kolejnym numerze omówię typowe wątki znajdujące się wyłącznie w Ewangelii 

wg św. Jana.  

kleryk Łukasz Nehring 



P O K A R M  D L A  C I A Ł A 
PRZEPISY KULINARNE I „ZDROWE” PORADY 

COŚ Z BOŻEJ APTEKI DLA OZDROWIEŃCÓW 
Niedawno pojawiła się książka pana Zbigniewa T. Nowaka, znawcy roślin 

leczniczych i  popularyzatora wiedzy z zakresu ziołolecznictwa i zdrowej diety, 

pod tytułem: Jak odzyskać zdrowie po COVID - 19?. Jest to przewodnik 

dla wszystkich ozdrowieńców. Choroba ta nie jest zwykłym przeziębieniem, 

czy grypą. Powikłania doznawane w skutek zakażenia przez koronawirusa 

SARS-CoV-2 przerażają dziś nawet największe autorytety medycyny. Stwarzają 

także ryzyko wystąpienia poważnych problemów zdrowotnych w przyszłości 

nawet u ludzi, którzy przeszli COVID-19 bezobjawowo. 

Dlatego powinniśmy podjąć kompleksową kurację leczniczo -  regeneracyjną, 
wykorzystując wybrane leki z Bożej Apteki.  Informacje o takich lekach, w 
oparciu o najnowsze osiągnięcia światowej medycyny, zawiera wspomniana 
książka. Z pomocą idzie wiele sprawdzonych, potwierdzonych naukowo leków 
z apteki natury, jak m.in. okrzyknięty lek na miarę XXI wieku: różeniec górski 
czy pyłek kwiatowy, który kryje w swym składzie kilkaset związków 
sprzyjających zdrowiu. Wielu ludzi narzeka na problemy z pamięcią, 
koncentracją, tzw. mgłą mózgową, uczuciem splątania itd. W tych 
przypadkach proponowana jest kuracja m.in. bakopą drobnolistną, bardzo 
popularną wśród uczonych medycyny. Książka podpowiada także, jak za 
pomocą wybranych leków naturalnych szybciej odzyskać węch i smak; jak 
opanować kołatanie serca, duszność wysiłkową; jak bez antydepresantów 
poradzić sobie ze stanami depresyjnymi, lękami, bezsennością; co robić, gdy 
dokuczają bóle stawów, mięśni, głowy. Poza tym można w tej książce znaleźć 
cenne porady, jak opanować często przewlekły stan zapalny w organizmie.   
 Redakcja biuletynu proponuję nabycie tej książki. Możliwy jest zbiorowy 

zakup. Cena za pojedynczy egzemplarz wynosi 59,90 zł. Przy zakupie czterech 

egzemplarzy możemy otrzymać książkę już bez opłaty pocztowej. Powyżej 

10 egzemplarzy cena zmniejsza się o 10%. Jeżeli ktoś z czytelników chciałby 

nabyć tę książkę, to proszę zgłaszać się do redakcji biuletynu. 

 
 



K O L O R O W A N K A   N I E   T Y L K O  D 

L A    N A J M Ł O D S Z Y C H 

 



INFORMACJE O BEATYFIKACJACH 
Beatyfikacja Sług Bożych, księdza kardynała Stefana Wyszyńskiego 
oraz matki Róży Marii Czackiej, odbywać się będzie w tę niedzielę, 12 
września 2021 roku w Warszawie. Data ta jest bardzo wymowna, bo 
niesie przesłanie maryjne i patriotyczne. Dzisiejszy dzień to 
wspomnienie Najświętszego Imienia Maryi i kolejna rocznica odsieczy 
wiedeńskiej. 
Datę uroczystej beatyfikacji Sług Bożych wyznaczył Ojciec Święty 
Franciszek. Uroczystości w tym wyznaczonym dniu rozpoczną się 
o godzinie 12.00. Papieża Franciszka będzie reprezentował 
ks. kardynał Marcello Semeraro, prefekt Kongregacji Spraw 
Kanonizacyjnych, który dokona promulgacji dekretu 
beatyfikacyjnego. 
Beatyfikacja ks. kardynała Stefana Wyszyńskiego to wielka radość dla 
polskiego Kościoła. Święty Jan Paweł II powiedział: „Oby Kościół i 
Naród pozostał mocny dziedzictwem Kardynała Stefana 
Wyszyńskiego". A ks. abp Wacław Depo, metropolita częstochowski, 
zachęcał: „Prymas Tysiąclecia uczy nas, jak ufać Bogu na wzór Maryi. 
Musimy w sobie obudzić nowe pragnienie zaufania Bogu we 
wszystkim, co nas dziś spotyka. Przez serce Maryi zawierzamy Bogu 
przyszłość Polski, Kościoła i nas samych”. 
Pan Jezus uczy nas, że na wszystko musi nadejść odpowiednia 
godzina. Dlaczego beatyfikację przesunął Pan o rok? Szczególnie dziś 
potrzebujemy rozważać nad życiem tego wielkiego Polaka i Jego 
nauczaniem, opartym na Ewangelii, sięgnąć po treści Ślubów 
Jasnogórskich, przypomnieć sobie o Millenium chrztu Polski, 
o naszych korzeniach chrześcijańskich, o godności dziecka Bożego, żyć 
ABC Społecznej Krucjaty Miłości, odpowiedzialnie podchodzić do 
pracy, być człowiekiem wolnym, dojrzałym, znać i cenić naszą 
przeszłość i z nadzieją oraz mądrością patrzeć w przyszłość. 

To jest droga, na którą Prymas Tysiąclecia kierował Polskę:  
My musimy być Maryjni! 
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