
Biskup Włocławski
ul. Gdańska 2/4 

87-800 Włocławek 
teł.: +48/ 518 014 500
fax:+48/54 231 28 31 L.dz. 159/2017

List pasterski Biskupa Włocławskiego na Wielki Post 2017 r.

Drodzy Bracia w kapłaństwie,
Kochani Diecezjanie Włocławscy,

1. Konieczność nawrócenia

Przed nami Wielki Post -  Środa Popielcowa przypomni Chrystusowe 
wezwanie: „Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię" (Mk 1,15). Rzadko 
bierzemy dosłownie do serca to wołanie Pana Jezusa, a przecież bez 
nawrócenia chrześcijaństwo nie jest możliwe, bez podjęcia obowiązku 
przemiany serca nie zrozumiemy też tak nam potrzebnego Bożego 
Miłosierdzia.

W jakim kierunku powinno zmierzać nasze nawrócenie? Co ono oznacza? 
Nawrócenie to taka zmiana naszej codzienności, by więcej w nas było dobra, 
altruizmu, braterstwa niż tego wszystkiego, co im przeczy. To ważne zadanie, 
które można określić jako świadomy wybór bycia odpowiedzialnym 
chrześcijaninem. Czyż to właśnie nie tego potrzeba światu, Europie, 
Ojczyźnie? Oczekujemy takiej postawy ze strony innych, pamiętajmy jednak, 
że także inni tego samego spodziewają się od nas.

Przypominam sobie i Wam, Bracia i Siostry, obowiązek nawrócenia, gdyż 
stanowi on samo serce chrześcijaństwa.

2. Miłość mobilizuje do przemiany

Tegoroczny czas Wielkiego Postu przeżyjemy owocniej pamiętając, że to 
Bóg jest zainteresowany naszą postawą zaufania Jemu i wdzięczności. 
W dzisiejszą niedzielę prorok Izajasz przypomina nam, że Pan kocha nas, jak 
matka miłująca swoje niemowlę! Nic też nie powinno nas tak mobilizować do 
nawrócenia, jak świadomość i pewność Bożej miłości, która od chwili chrztu 
nas otoczyła: „a nawet gdyby ona zapomniała, Ja nie zapomnę o tobie" (Iz 49, 
15). Pewność Bożej miłości i troski musi nas mobilizować: Bóg trwa pochylony 
nad nami z miłością!



3. Zmieniać także rzeczywistość społeczną

Św. Paweł w swoim Liście do Koryntian przypomina, że sam tylko Bóg 
może oceniać serce człowieka i to, czym jest ono napełnione! To również 
ważne przypomnienie w świetle różnych podziałów i wzajemnych oskarżeń 
w naszej Ojczyźnie! Miejmy odwagę nie tyle oskarżać innych, co pracować 
nad własną wiernością Bożemu Prawu. Jakże inne byłoby życie społeczne 
w Polsce, gdybyśmy umieli pohamować odruchy niechęci, pogardy czy 
nienawiści, zastępując je próbą realizowania dobra służącego wszystkim, 
gdybyśmy nie piętnowali poszczególnych grup obywateli, a zechcieli włączać 
się w pracę mającą na celu wspólne dobro! Czyż taka zmiana, przemiana 
naszej doczesności nie jest jednym z zadań wynikających z zaproszenia 
Chrystusa do naszej codzienności, ujawnionego w Krakowie 19 listopada 
ubiegłego roku, kiedy dziesiątki tysięcy Polaków świadomie wybierały 
Chrystusa za swojego Króla i Pana?!

4. Maryja Przewodniczką

Boża Matka -  tak wyraźnie towarzysząca nam w tym roku -  będzie 
przypominać, iż trzeba starać się przede wszystkim o królestwo Boga i o Jego 
sprawiedliwość (por Mt 6,33). Właśnie mija 100 lat od objawień fatimskich: 
szukamy różnych sposobów, by godnie je uczcić -  poprzez List Episkopatu 
poświęcony tej rocznicy, Konferencję Episkopatu Polski, która odbędzie się 
w sanktuarium Matki Bożej na Krzeptówkach, pielgrzymkę wiernych do 
Fatimy, którą poprowadzi ks. bp Stanisław Gębicki, coroczną pielgrzymkę 
kapłanów diecezji kierujemy w tym roku do parafii Matki Bożej Fatimskiej w 
Turku. Wiele jeszcze innych wydarzeń, podejmowanych przez prezbiterów 
i wiernych Kościoła Włocławskiego nie sposób tu wymienić. Jubileusz 100- 
lecia Objawień w Fatimie jest znakiem i zapewnieniem, że Bóg przebacza 
pokutującym. Nie zwlekajmy z podjęciem i realizacją wezwań Matki Pana do 
nawrócenie osobistego i całej Ojczyzny.

Ważnym znakiem jest 300-lecie koronacji Obrazu Matki Bożej na Jasnej 
Górze. Nie sądzę, by trzeba było go przypominać. Biegniemy tam wiele razy 
w roku: z maturzystami, z pieszymi pielgrzymkami, z rodzinami i zawsze 
wtedy, gdy potrzebujemy powierzyć Maryi nasze sprawy, troski i biedy. Nie 
brak ich w Europie, Ojczyźnie, Kościele. Dlatego też nie może zabraknąć 
naszej obecności na Jasnej Górze, a Ikony Maryi w naszych domach, rodzinach 
i również w sercach!

Wreszcie chcę wspomnieć trzeci jubileusz: 50-lecie koronacji Obrazu Matki 
Bożej Licheńskiej -  tego skarbu naszej Diecezji, otoczonego czułą opieką 
Księży Marianów w Bazylice w Licheniu. Okoliczności objawień są dobrze 
znane. To one każą nam włączyć się w jubileuszowe wydarzenia, w dniach od



12 do 15 sierpnia. Szczegółowo poinformuję o nich Diecezjan w lipcu. Matka 
Boża zawsze kieruje nas w stronę Kościoła i Ojczyzny, w stronę naszych 
świadomie budowanych więzów z Panem Bogiem!

5. Wielkopostna liturgia

Wreszcie przypomnijmy sobie, jak bogaty jest czas Wielkiego Postu, przez 
rekolekcje, spowiedź przygotowującą nas do przyjęcia Komunii wielkanocnej; 
przez nabożeństwa pasyjne -  Drogi Krzyżowe, szczególnie te ulicami miast 
i wsi, czy Gorzkie Żale!

Proszę Was, drodzy Siostry i Bracia, zechciejmy znaleźć czas na te 
wydarzenia! Pamiętajmy, że to zawsze niedzielna Msza św. jest centrum 
naszej pobożności, a szczytem całego roku -  Tńduum Sacrum, kiedy to poprzez 
liturgiczne znaki, stajemy w Wieczerniku, na Golgocie i przy pustym Grobie 
Jezusa, ciesząc się nadzieją płynącą z Jego zmartwychwstania.

Przyjmijcie, Siostry i Bracia, te słowa przypomnienia oraz zachętę do 
aktywnego włączenia się w święty czas przygotowania do zmartwychwstania 
Pana Jezusa.

Moim Braciom w kapłaństwie przesyłam słowa wdzięczności za 
wzmożony trud organizowania duszpasterskiej posługi!

Niech Wasza praca, Drodzy Księża, spotka się z takim samym uznaniem ze 
strony wiernych i błogosławieństwem naszego Pana.

List należy odczytać podczas wszystkich Mszy św. w VIII Niedzielę Zwykłą 26 lutego 2017 r.

Z serca na wielkopostny trud całej Diecezji błogosławię
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Ks. Wojciech, trątczak, wikariusz ueneralny


