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List pasterski Biskupa Włocławskiego na Niedzielę Dobrego Pasterza

Drodzy Siostry i Bracia w wierze!

Trwamy w radości Zmartwychwstania Pańskiego. Dzisiejsza, Czwarta 
Niedziela Wielkanocna, przeżywana jest jako Niedziela Dobrego Pasterza. „Ja 
jestem dobrym pasterzem i znam owce moje, a moje Mnie znają" (J 10, 14), 
słyszeliśmy w śpiewie przed Ewangelią, a w Ewangelii Pan Jezus mówi: „Moje 
owce słuchają mego głosu, a Ja znam je. Idą one za Mną, a Ja daję im życie 
wieczne" (J 10,27-28). „Znać" w języku biblijnym oznacza: być w bliskich 
relacjach. W takiej relacji chce być z nami Pan Jezus. Dla Niego nie jesteśmy 
anonimowi. On zna nas po imieniu; zna również nasze serca, myśli, lęki 
i niepokoje. On też nieustannie i na różne sposoby przemawia do nas. Czy jednak 
chcemy słuchać Jego głosu? Podczas pierwszej pielgrzymki do Ojczyzny św. Jan 
Paweł II powiedział: „Człowiek jest wolny. Człowiek może powiedzieć Bogu: nie. 
Człowiek może powiedzieć Chrystusowi: nie. Ałe - pytanie zasadnicze: czy 
wolno? I w imię czego «wolno»?" (Homilia podczas Mszy św. na krakowskich 
Błoniach, 10.06.1979).

W podobnej sytuacji znaleźli się Paweł i Barnaba, o których mówi dzisiejsze 
pierwsze czytanie. Głoszona przez nich Dobra Nowina nie została przyjęta przez 
Żydów. „Wtedy Paweł i Barnaba powiedzieli odważnie: «Należało głosić słowo 
Boże najpierw wam. Skoro jednak odrzucacie je i sami uznajecie się za 
niegodnych życia wiecznego, zwracamy się do pogan" (Dz 13,26).

Dzięki nauczaniu i misyjnej działalności Apostoła Narodów, Ewangelia 
dotarła na kontynent europejski, a tym samym również do naszej Ojczyzny. Dziś 
możemy razem z psalmistą śpiewać: „My ludem Pana i Jego owcami" (por. Ps 
100,3). Słowa te uświadamiają nam naszą godność i wartość w oczach Boga. 
Jesteśmy Jego ludem, Jego własnością. Aby wybawić nas od grzechu i śmierci, 
posłał na świat swego Syna, który przez swoją śmierć i zmartwychwstanie 
odnowił w nas Boże podobieństwo i dał dostęp do życia wiecznego. Dając nam



Ducha Świętego - uzdolnił do głoszenia Dobrej Nowiny. Słowa: „Ustanowiłem 
cię światłością dla pogan, abyś był zbawieniem aż po krańce ziemi" (Dz 13,47) są 
aktualne również dziś i obowiązują każdego z nas. Na mocy chrztu świętego 
wszyscy jesteśmy wezwani, aby słowem, a przede wszystkim czynami, dawać 
dobre świadectwo naszej wiary. W sposób szczególny, na mocy sakramentu 
święceń, do tego zadania przeznaczeni są biskupi, prezbiterzy i diakoni.

W Wyższym Seminarium Duchownym we Włocławku przygotowuje się do 
kapłaństwa 23 alumnów. Cieszymy się każdym młodym człowiekiem, który 
decyduje się pójść za głosem Chrystusowego powołania. Nie jest to łatwa decyzja, 
bo i praca na niwie Pańskiej nie jest łatwa - szczególnie we współczesnym 
świecie, często zagubionym, pozbawionym trwałych fundamentów wiary, 
wzajemnego zaufania, rodzinnego ciepła i zrozumienia. Dlatego proszę Was, 
Siostry i Bracia, módlcie się za swoich duszpasterzy, a przez wstawiennictwo bł. 
kard. Stefana Wyszyńskiego, prezbitera naszej diecezji, módlmy się o nowe, 
święte i liczne powołania do służby kapłańskiej. Módlmy się również o świętość 
rodzin; bo przecież one są pierwszymi szkołami życia, wiary, modlitwy. One są 
pierwszymi seminariami, w których kiełkują i dojrzewają powołania kapłańskie 
i zakonne.

Rodziny Bogiem silne są też drogą do świętości. Dzisiejsze drugie czytanie 
ukazuje nam tłum, „którego nikt nie mógł policzyć, z każdego narodu 
i wszystkich pokoleń, ludów i języków, stojący przed tronem i przed Barankiem" 
(Ap 7,9). W tym tłumie są święci i błogosławieni związani z naszą diecezją: 
Pierwsi Polscy Bracia Męczennicy, Bogumił z Dobrowa, Faustyna Kowalska, 
Maksymilian Kolbe, Męczennicy II wojny światowej. To tylko przykłady 
niezwykłych postaci z diecezji, która w przyszłym roku przeżywać będzie 
jubileusz 900-lecia istnienia. Dziewięć wieków, to niemal cała historia 
chrześcijaństwa w Polsce. W tym czasie granice Diecezji Włocławskiej sięgały po 
Częstochowę z Jasną Górą i Gdańsk. Szczycimy się jednym z najstarszych 
w Polsce Wyższym Seminarium Duchownym, w którym do kapłaństwa 
przygotowywał się m.in. bł. kard. Stefan Wyszyński. We włocławskiej katerze, 
będącej wotum za zwycięstwo w bitwie pod Grunwaldem, modlił się król 
Władysław Jagiełło, nuncjusz apostolski Achilles Ratti - późniejszy papież Pius 
XI, czy bł. bp Michał Kozal. Dwukrotnie gościliśmy u nas Ojca Świętego Jana 
Pawła II. To wszystko napawa dumą, ale też pobudza do wdzięczności Bogu.

Inauguracja jubileuszowych obchodów 900-lecia Diecezji Włocławskiej 
będzie miała miejsce 22 kwietnia 2023 r. Tego samego dnia, w bazylice 
Wniebowzięcia NMP w Zduńskiej Woli, tak samo jak niemal 50 lat temu, 
rozpoczniemy w naszej diecezji Nawiedzenie Matki Bożej w znaku Ikony 
Jasnogórskiej. Wydarzeniom tym przyświecać będzie hasło: „Przez Matkę do 
Syna - 900 lat Diecezji Włocławskiej", nawiązujące wprost do słów bł. Prymasa 
Tysiąclecia: „Per Mariam ad Iesum".



Nawiedzenie Matki Bożej, do którego się przygotowujemy, będzie drugim 
w historii naszej diecezji. Starsi z pewnością dobrze pamiętają poprzednie, 
w latach 1974-1975. W uroczystym powitaniu Maryi w Diecezji Włocławskiej 
uczestniczył wtedy kard. Stefan Wyszyński.

Wspominając osobę Prymasa Tysiąclecia, trzeba nam pamiętać, że to 
właśnie jemu zawdzięczamy samą inicjatywę peregrynacji kopii Ikony 
Jasnogórskiej. Idea ta zrodziła się w kontekście Jasnogórskich Ślubów Narodu 
Polskiego i Wielkiej Nowenny przygotowującej do obchodów Tysiąclecia Chrztu 
Polski. Kard. Wyszyński chciał, żeby w tym czasie jak najwięcej osób mogło 
stanąć przed Obliczem Czarnej Madonny. Dotarcie na Jasną Górę w tamtych 
czasach nie było tak proste, jak dziś. Dlatego Prymas zdecydował, że Maryja, 
w kopii Jasnogórskiej Ikony, będzie wędrować po Polsce, nawiedzając wszystkie 
parafie. W ten sposób dużo więcej ludzi otrzymało możliwość modlitwy przed 
Cudownym Wizerunkiem. I choć dziś dotarcie na Jasną Górę jest o wiele 
łatwiejsze, idea nawiedzania pozostaje wciąż ta sama: Maryja, zatrzymując się 
w kolejnych parafiach, chce spotkać się ze wszystkimi swoimi dziećmi, aby 
napełnić ich serca swoją miłością, wlać w nie nadzieję i pocieszenie. Nawiedzenie 
więc to prawdziwe, osobiste, duchowe spotkanie Matki i dziecka.

Drodzy Siostry i Bracia. Dołóżmy wszelkich starań, aby jak najlepiej 
przygotować się do tego spotkania. Pomoże nam w tym Nowenna przed 
Nawiedzeniem i Jubileuszem, która rozpocznie się już za trzy miesiące, 
w pierwszą niedzielę sierpnia. Natomiast 22 października br., udamy się 
z diecezjalną pielgrzymką na Jasną Górę, aby uroczyście zaprosić do nas Matkę 
Bożą. Niech to będzie okazja do przyjęcia uzdrawiającego działania Bożej łaski 
oraz do odnowy religijnego życia w rodzinach i parafiach. Wykorzystajmy jak 
najlepiej czas dany przez Boga. Wszystkie troski złóżmy w dłoniach Jezusa 
Chrystusa Dobrego Pasterza oraz Miłującej Matki i prośmy, aby zbliżające się 
wydarzenia przyniosły błogosławione owoce.

Na czas przygotowania do wyjątkowych uroczystości z serca wszystkim

List należy odczytać w ramach homilii 8 maja br. w IV niedzielę wielkanocną, podczas 
wszystkich Mszy świętych

błogosławię.


