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Parafianie zawiślańscy przy powitaniu 
księdza biskupa wyrazili radość z budowy ka-
plicy. – Nasza kaplica ma wspaniałego pa-
trona, św. Jana Pawła II. To miejsce, gdzie 
w ciszy przed Najświętszym Sakramentem 
czerpiemy moc i siłę do pełniejszego życia – 
przedstawiciele wspólnoty dziękowali pro-
boszczowi ks.  Marcinowi Idzikowskiemu 
za podjęcie prac przy kaplicy i wikariuszo-
wi ks. Piotrowi Sowale. Poprosili też księdza 
biskupa o pobłogosławienie różańców dla 
swoich dzieci. – Pragniemy, aby nasze dzie-
ci poznały moc modlitwy różańcowej, która 
daje siłę do pokonywania trudności – zapew-
nili parafianie.

W homilii ks. bp Krzysztof Wętkowski za-
uważył, że zawsze, gdy słuchamy Słowa Boże-
go, odnajdujemy wskazania ważne dla naszego 

życia, codzienności. Ksiądz biskup, odwołując 
się do czytań mszalnych, na początku zachęcił 
do refleksji nad tym, z jaką intencją ze sobą 
rozmawiamy, nie tylko z obcymi ludźmi, ale 
przede wszystkim z bliskimi: w małżeństwie, 
rodzinie czy wspólnocie parafialnej.

Zwrócił też uwagę na słowo, które Chry-
stus wypowiada na temat małżeństwa. – Stają 
się jednym ciałem. Tak jak dla apostołów, dla 
wielu ta mowa jest trudna. Mówimy o tym, że 
małżeństwo sakramentalne, ważnie zawarte 
w świątyni, jest nierozerwalne. Ale pomyśl-
my, jakie są przyczyny rozpadu małżeństw 
– najczęściej niedojrzałość czy niezgadzanie 
się, a nie istotne problemy. Na pierwszym 
miejscu jest to, czego ja chcę i pragnę, po 
prostu egoizm – mówił ks. bp Wętkowski.

Kolejna postawa Chrystusa dotyczy dzieci. 
Oburzył się, że uczniowie zabraniają im przy-
chodzić do Niego, mówił: „Pozwólcie dzie-
ciom przychodzić do Mnie, nie przeszkadzaj-
cie im; do takich bowiem należy królestwo 
Boże”. Biskup włocławski wyjaśnił, co to zna-
czy, że do dziecka należy królestwo Boże. 
Dziecko ufa rodzicom, jest w pełni w ich rę-
kach. – O takiej postawie jako dziecka Pan 
Jezus mówi – kto przyjmuje w taki sposób 
dziecko, ten wejdzie do królestwa Bożego 
– mówił. Jednak słowa Chrystusa mają też 
wymiar aktualny, skierowany zwłaszcza do 
rodziców. – Jeśli zawiera się ślub w kościele 
i przychodzi do chrztu z dzieckiem, to po-

winny zawsze rodzicom brzmieć w uszach 
i  sumieniu słowa: chcemy po katolicku 
wychować swoje dzieci. Nie tylko im nie 
przeszkadzać, ale prowadzić. W sensie do-
słownym przyprowadzać na niedzielną Eu-
charystię, ale też w sensie najistotniejszym 
– swoim życiem wiary i modlitwy prowadzić 
dzieci do wiary – wyjaśnił.

Wątki prowadzą do wspólnego mianow-
nika – Pan Jezus mówi w Ewangelii, że to 
wszystko dlatego, że ich serca były zatwar-
działe. – Zatwardziałość to znaczy skleroza 
serca. Jak można sprawić, by żyło? Nie ma 
innego sposobu niż przebywanie z Chrystu-
sem na modlitwie. Wchodząc coraz systema-
tyczniej w milczącą, adoracyjną modlitwę, 
człowiek będzie doświadczał, że jego serce 
się zmienia, i będzie inaczej patrzył na dru-
giego człowieka. Dziękuję więc za inicjatywę 
wzniesienia tej kaplicy – mówił ksiądz biskup.

Podczas uroczystości biskup włocławski 
pobłogosławił także różańce dla dzieci przy-
gotowujących się do przyjęcia Pierwszej Ko-
munii Świętej. Mszę świętą koncelebrował 
diecezjalny konserwator zabytków ks. Zbi-
gniew Łukasik, który projektował kaplicę 
i jej wystrój.

Przygotowanie kaplicy odbywało się pod-
czas pandemii i zostało w całości sfinansowa-
ne z ofiar parafian. Ksiądz proboszcz wyra-
ził wdzięczność wobec wiernych, którzy już 
często spędzają czas na adoracji Najświęt-
szego Sakramentu. Dziękował też wicemini-
ster Annie Gembickiej, która wsparła parafię 
w otrzymaniu trzech dotacji, które zostały 
wykorzystane na wymianę części nagłośnie-
nia, remont zakrystii i zaplecza. – Kaplica 
jest więc już nie tylko miejscem adoracji, ale 
także sprawowania codziennej Eucharystii. 
W kaplicy On, Żywy Bóg, czeka i będzie cze-
kał każdego dnia, by pozwalać nam, jak pisał 
święty papież, „zaczerpnąć z samego źródła 
łaski”. I niech nigdy nie czeka na to zbyt dłu-
go – mówił ks. Idzikowski.

Ks. bp Krzysztof Wętkowski 
poświęcił kaplicę adoracji 
Najświętszego Sakramentu 
w parafii Najświętszej Maryi 
Panny Królowej Polski 
we Włocławku podczas 
Mszy świętej w niedzielę 
3 października. 
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