
nasza katedra strona 1 

                          nasza        
 katedra 

 

   www.katedraplock.pl                              NR 12(17) 8 maja 2011 r. 
 

BIULETYN INFORMACYJNY PARAFII PW. ŚW ZYGMUNTA PRZY BAZYLICE KATEDRALNEJ PW. WNIEBOWZIĘCIA NMP W PŁOCKU 
ul. Mostowa 2, 09-402 Płock; Tel: 24/262-34-35; Bank Pekao S.A. 55124031741111000028905701 

CZYTAJ – ROZWAŻAJ – MÓDL SIĘ – ŻYJ SŁOWEM BOŻYM III NIEDZIELA WIELKANOCNA – Łk 24,13-35 

 
Oto dwaj uczniowie Jezusa tego samego dnia, w pierwszy dzieo tygodnia, byli w drodze do wsi, zwanej Emaus, 
oddalonej o sześddziesiąt stadiów od Jerozolimy. Rozmawiali oni ze sobą o tym wszystkim, co się wydarzyło. Gdy 
tak rozmawiali i rozprawiali ze sobą, sam Jezus przybliżył się i szedł z nimi. Lecz oczy ich były niejako na uwięzi, tak 
że Go nie poznali. On zaś ich zapytał: „Cóż to za rozmowy prowadzicie ze sobą w drodze?”. Zatrzymali się smutni. A 
jeden z nich, imieniem Kleofas, odpowiedział Mu: „Ty jesteś chyba jedynym z przebywających w Jerozolimie, który 
nie wie, co się tam w tych dniach stało”. Zapytał ich: „Cóż takiego?”. Odpowiedzieli Mu: „To, co się stało z Jezusem 
z Nazaretu, który był prorokiem potężnym w czynie i słowie wobec Boga i całego ludu; jak arcykapłani i nasi 
przywódcy wydali Go na śmierd i ukrzyżowali. A myśmy się spodziewali, że właśnie On miał wyzwolid Izraela. Teraz 
zaś po tym wszystkim dziś już trzeci dzieo, jak się to stało. Co więcej, niektóre z naszych kobiet przeraziły nas: były 
rano u grobu, a nie znalazłszy Jego ciała, wróciły i opowiedziały, że miały widzenie aniołów, którzy zapewniają, iż 
On żyje. Poszli niektórzy z naszych do grobu i zastali wszystko tak, jak kobiety opowiadały, ale Jego nie widzieli”. 
Na to On rzekł do nich: „O, nierozumni, jak nieskore są wasze serca do wierzenia we wszystko, co powiedzieli 
prorocy! Czyż Mesjasz nie miał tego cierpied, aby wejśd do swojej chwały?”. I zaczynając od Mojżesza poprzez 
wszystkich proroków wykładał im, co we wszystkich Pismach odnosiło się do Niego. Tak przybliżyli się do wsi, do 
której zdążali, a On okazywał, jakoby miał iśd dalej. Lecz przymusili Go, mówiąc: „Zostao z nami, gdyż ma się ku 
wieczorowi i dzieo się już nachylił”. Wszedł więc, aby zostad z nimi. Gdy zajął z nimi miejsce u stołu, wziął chleb, 
odmówił błogosławieostwo, połamał go i dawał im. Wtedy otworzyły się im oczy i poznali Go, lecz On zniknął im z 
oczu. I mówili nawzajem do siebie: „Czy serce nie pałało w nas, kiedy rozmawiał z nami w drodze i Pisma nam 
wyjaśniał?”. W tej samej godzinie wybrali się i wrócili do Jerozolimy. Tam zastali zebranych Jedenastu i innych z 
nimi, którzy im oznajmili: „Pan rzeczywiście zmartwychwstał i ukazał się Szymonowi”. Oni również opowiadali, co 
ich spotkało w drodze i jak Go poznali przy łamaniu chleba. 

„ Ryzykowne spotkanie z nieznajomym”
1. „Jezus przybliżył się i szedł z nimi”. Łatwo można 
wyobrazid sobie emocje uczniów idących do Emaus: 
gorycz, smutek, rozczarowanie, poczucie klęski… Oni nie 
tyle „idą”, co „wracają z”. Wracają spod krzyża. 
Zmartwychwstały przynosi pocieszenie. Leczenie 
obolałych serc nie odbywa się jednak w jednym 
momencie, jest to długa droga, proces. Jezus najpierw 
przybliża się do nich i idzie z nimi. Dzieli z nimi ich drogę 
żałoby. Co więcej, zachęca ich, aby wypowiedzieli swój 
ból. Człowiek w kryzysie potrzebuje tego, aby ktoś się do 
niego zbliżył, szedł z nim, czyli wczuł się w sytuację, 
wysłuchał skargi, po prostu był z nim. Współczująca 
obecnośd jest pierwszym etapem Bożego pocieszenia. 
Ludzkiego także.  
2 „Jesteś chyba jedynym, który nie wie…” Ileż to razy 
wydaje się nam, że Bóg jest „jedynym”, który nie wie, co 
nas boli. Bóg jako Ktoś nieznajomy, obcy, 

niezorientowany w naszych problemach, z zaświatów. A 
prawda jest taka, że to, co nas dotyka, dotyka jeszcze 
mocniej Boga. Historia, którą z takim przejęciem 
opowiadają uczniowie, jest przecież bardziej historią 
Jego niż ich. Ale oni widzą tylko swój ból, swój zawód, 
swoją samotnośd… Brakuje im klucza do zrozumienia 
sensu historii (własnej i Jezusa), chod klucz jest tuż obok.  
 
3. W relacji uczniów uderza to, że oni wiedzą wszystko, 
co powinni. Jeśli porównamy ich słowa z tym, co głosi 
Piotr w Dziejach Apostolskich, to zauważymy, że to 
podobna narracja. Jest skrót historii Jezusa, a nawet 
wzmianka o pustym grobie i o kobietach mówiących, że 
„On żyje”. Sama wiedza nie wystarcza, gdy serca są 
zimne. Dobra Nowina nigdy nie jest tylko zestawem  
twierdzeo, zdao opisowych. Ewangelia musi trafid do 
serca, wtedy dopiero zaczyna żyd.                         cd. str. 3 

http://www.katedraplock.pl/
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ZAPRASZAMY NA NASZĄ NOWĄ STRONĘ INTERNETOWĄ  

www.katedraplock.pl 

WARTO  ZAPAMIĘTAĆ!!! WARTO ODWIEDZIĆ!!! 

 

Ogłoszenia duszpasterskie 
 

III Niedziela Wielkanocna – 8 maja 2011 r. 
1. Wczoraj godz. 19:00 odbyły się uroczyste Nieszpory 

ku czci św. Zygmunta, którym przewodniczył ks. 
prał. Marek Smogorzewski proboszcz parafii pw. św. 
Stanisława Kostki w Rypinie. Homilię wygłosił ks. 
kan. Dariusz Majewski, dyrektor Archiwum 
Diecezjalnego w Płocku. 

2. Dziś nasza parafia przeżywa odpust parafialny, 
uroczystej Mszy św. o godz. 10:00, będzie 
przewodniczył ks. Biskup Roman Marcinkowski. 

3. Dziś o godz. 11:30 Uroczystośd I Komunii św.   

4. Jutro spotkanie dla małżeostw w budynku starej 
kurii po Mszy św. o godz. 18:00. 

5. Zapraszamy jutro na kolejne spotkanie wspólnoty 
modlitewno-ewangelizacyjnej do katedry na godz. 
19.00 

6. Uroczystośd Odnowienia przyrzeczeo chrzcielnych 
uczniów klas IV odbędzie się za tydzieo w niedzielę 
15 maja o godz. 11:30. 

7.  Akcja Katolicka Diecezji Płockiej w dniach 16-19 
maja 2011 r. organizuje w Katedrze Płockiej 
publiczne czytanie Pisma Świętego – wybranych 
Ksiąg Starego Testamentu i cały Nowy Testament. 
To wydarzenie rozpocznie się 16 maja o godz. 9.00 
Mszą św. koncelebrowaną pod przewodnictwem 
J.E. Księdza Biskupa Piotra Libery w Katedrze 
Płockiej. Pismo Święte czytane będzie od 
poniedziałku do czwartku w godzinach: 8.00-18.00. 
Wszystkich, którzy pragną włączyd się w to dzieło 
prosimy o kontakt telefoniczny lub osobisty w 
biurze AKDP, ul Tumska 3 – tel:   (24) 262 50 60       
w godzinach 9.30 – 14.00. kom.  606 44 89 12 . 
Gorąco zapraszamy do udziału w IV Płockim 
Maratonie Biblijnym. 

8. Zapraszamy wszystkich młodych ludzi, na 
wyjątkowe spotkanie na Polach Lednickich w sobotę 
4 czerwca 2011 r. Hasłem tegorocznego spotkania 
są słowa “JPII - Liczy się świętośd!”, będzie to dzieo 
dziękczynienia polskiej młodzieży za dar beatyfikacji 
papieża. Zapisy na wyjazd z naszej parafii do 26 
maja br. u ks. Łukasza więcej informacji na plakacie 
w gablocie i na stronie internetowej naszej parafii. 

9. Zachęcamy do lektury prasy katolickiej. 

STOPKA REDAKCYJNA 

Biuletyn redaguje zespół parafialny. 
Nakład: 500 egz. Pytania, propozycje, komentarze, kontakt: 

lukaszchrusciel@wp.pl 
Ofiara dobrowolna na pokrycie kosztów druku.   
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  900 † Bogumił Lewicki 

1800 + Maciej Gutkowski 

1800 
† Stanisław Turbak, Krystyna Marczak, 
Jan Kowalczyk 
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1

0
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aj
a 900 

† Maria Brzozowska 

1800  

1800 † Hanna Banaszewska 
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1
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a 900 + Andrzej Wójcioski 

1800  

1800 +Ryszard Bronikowski 
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900 † Franciszka Stołowska Szulc 

1800 
+ Bożena Jankowska 

1800 
† Irena Gajewska Łuczak 

P
IĄ

TE
K

 
1

3
 m

aj
a 900 + Helena i Franciszek Czerniewscy 

900 + Zofia i Władysław Dąbrowscy 

1800 + Bronisława Pietrzak (1 rocz. śm.) 
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† Stanisław i Zofia Kulpa oraz Wiesław, 
Stanisław, Ryszard, Józef 

1600 + Tadeusz Kralski (10 r. śm.) 

1700 Ślub  

1800 Ślub 
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800 
+ Mieczysław, Mieczysław i Czesława 
Jędrzejewscy i rodzice Kalinowscy 

800 + Paweł Ochocioski (3 r. śm.) 

1000 
+ Henryk Kruszewski (13 r. śm.) i r-ców 
Piotrowskich i Kruszewskich 

1000 + KS. Wacław Gapioski  (1 r. śm.) 

1130 
UROCZYSTOŚĆ  ODNOWIENIA 
PRZYŻECZEŃ CHRZCIELNYCH 

1300 + Jasioski Zygmunt 

1300 Za Parafian 

1300 
O Boże błogosławieostwo dla 
Katarzyny i Przemysława w 1 r. ślubu  

1800 
+ Maria i Julian Kłosioscy, zm. z rodz. 
Kłosioskich i Lewandowskich 

mailto:biuletyn@katedraplocka.pl
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ŚW. ZYGMUNT – PATRON PARAFII I MIASTA PŁOCKA 

 
Zygmunt - germaoskie imię dwuczłonowe 

pochodzące od słów sigu (zwycięstwo) i munt (ochrona, 
opieka). Oznacza: zwycięski 
opiekun. Św. Zygmunt król, 
męczennik; wspomnienie 
obchodzimy 2 maja; Patron Płocka. 
     Św. Zygmunt był synem 
Gundobalda, króla Burgundii (+ 
516). Jeszcze za życia ojca rządził 
częścią paostwa. Był arianinem. 
Początkowo był arianinem, ale pod 
wpływem biskupa Awita, biskupa 
Vienne przeszedł około roku 497 na 
katolicyzm. Gdy w 516 roku objął 
tron po swoim ojcu, jego obyczaje 
były jeszcze dalekie od ideału 
chrześcijaoskiego. Za namową swej 

drugiej żony dopuścił się 
zbrodni. Macocha doniosła 
mu, że jego syn z pierwszej żony, Sigeryk, knuje przeciw 
niemu spisek. Król uwierzył w oskarżenie i kazał syna 
udusid. Gdy się opamiętał, gorzko tego żałował, z 
rozpaczą rzucił się na zwłoki syna. Podanie głosi, że dla 
odbycia pokuty za ten mord Zygmunt udał się do 
klasztoru świętego Maurycego w Agaunum, w pobliżu 
Szwajcarii, który sam ufundował, i w charakterze mnicha 
prowadził tam surowe życie (522). Pisze o tym św. 
Grzegorz z Tours (f 594) w swojej Historii Franków. 
                Zbrodnia dokonana na Sigeryku miała niestety 
także następstwa polityczne. O jego krew upomniał się 
jego dziadek, Teodoryk Wielki (+ 526). Wypowiedział on 
wojnę Burgundii. Sprzymierzył się z królami 
frankooskimi. Zygmunt opuścił klasztor i udał się na pole 
walki. Przegrał wojnę i został zmuszony do ucieczki z 
żoną i dziedmi. Schronił się w klasztorze. Zdradzony i 
ujęty przez króla Franków, Klodomira, wraz z rodziną 
został uprowadzony do Orleanu. Następnie w 
miejscowości Culmiers wrzucono wszystkich do studni, 
co spowodowało ich śmierd 1. maja 524 r. Po śmierci 
Zygmunt zasłynął cudami. 

Tradycja zachowała w pamięci Zygmunta jako 
króla pobożnego. Chętnie porównywano go z królem 

Dawidem, który dopuścił się zbrodni, ale 
odpokutował swój grzech. Św. Grzegorz z 
Tours nazywa św. Zygmunta 
męczennikiem. Jako taki też odbiera cześd. 
Ciało św. Zygmunta przeniesiono do 
kościoła opactwa Św. Maurycego, gdzie 
wcześniej pokutował za swój grzech. Do 
dnia dzisiejszego spoczywa ono tam w 
kosztownym i artystycznym sarkofagu. 
Częśd relikwii złożono w osobnym 
relikwiarzu, by je można było wystawid i 
nieśd w czasie procesji. W wieku XIV i XV 
św. Zygmunt należał do 
najpopularniejszych świętych Europy. 

Szczególną czcią otacza św. 

Zygmunta diecezja płocka. W roku 
1166 biskup Werner przywiózł do 

Płocka z Akwizgranu jako dar cesarza Fryderyka I częśd 
czaszki św. Zygmunta. Król polski Kazimierz Wielki 
zamówił u złotników krakowskich kosztowną hermę, 
popiersie Świętego, w którym umieszczono tę relikwię. 
Hermę zdobi diadem piastowski z wieku XIII, ozdobiony 
szafirami, rubinami i perłami. Św. Zygmunt jest 
patronem miasta Płocka. W katedrze płockiej ma 
osobną kaplicę. Jest także patronem Kremony; wzywany 
jako orędownik podczas malarii. 
                W ikonografii atrybutem Świętego jest studnia, 
w której został utopiony. 

Modlitwa: 
Boże, Ty zaszczyciłeś świętego króla Zygmunta dwiema 
koronami: doczesną i wieczną oraz upragnioną palmą 
męczeostwa, a jego ciało spoczywające w głębi wód 
wskazałeś wiernym; spraw, abyśmy oddając cześd 
zasługom Męczennika, za jego wstawiennictwem 
doznawali obrony we wszystkich przeciwnościach. 
Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. Amen.  

„ Ryzykowne spotkanie z nieznajomym” cd. str. 1 

4. „Okazywał, jakoby miał iśd dalej”. Bóg się nie 
narzuca. Nie przygważdża człowieka argumentami, nie 
stawia go w sytuacji emocjonalnego szantażu. Szanuje 
naszą wolnośd. Do bólu (i Jego, i naszego). Napisano, że 
uczniowie „przymusili” Jezusa, aby został z nimi. Brzmi to 
dziwnie. Zmuszad Boga? Nasza otwartośd, zasłuchanie, 
gotowośd do gościnności „przymusza” Boga, aby został z 
nami. Bóg zakochany w człowieku ulega, gdy widzi w nas 
szczere pragnienia i gotowośd do „zrobienia Mu 
miejsca”. Zaproszenie nieznajomego do domu jest 
ryzykiem. Wolimy bezpieczne związki, na dystans, 
„urzędowe” załatwianie spraw z Bogiem na kościelnym 

terenie, z dala od swojego życia. Tylko czy wtedy 
rozpoznamy Go na naszych drogach do Emaus?  

5. „Czy serce nie pałało w nas?” Słowo „paład” brzmi 
staroświecko. Inne tłumaczenia mają: „Czy serce nie biło 
w nas mocniej” lub „Czy serce nie rozpalało się w nas”. 
Nie chodzi tylko o emocje. Serce jest w Biblii centrum 
człowieka, „miejscem” doświadczania wolności i 
duchowości; to nasze wewnętrzne sanktuarium. 
„Przyszedłem rzucid ogieo na ziemię”, mówił Pan. Czy w 
moim sercu jest żar, zapał, świeżośd? Czy panuje w nim 
duch, czy zaduch?                               ks. Tomasz Jaklewicz 

Herma św. Zygmunta rys. ks. Andrzej Milewski 



strona 4 nasza katedra 

 

HISTORIA PŁOCKIEJ KATEDRY (CZ.10) 
Kaplice boczne w płockiej katedrze 

Kaplica Królewska 

Znajduje się pod północną wieżą naszej bazyliki. 

W jej podziemiach spoczywają szczątki władców Polski 

Władysława Hermana i Bolesława Krzywoustego, wraz z 

prochami innych książąt piastowskich, grzebanych w 

katedrze od XII do kooca XV wieku. W średniowieczu 

dewastowane przez różnych najeźdźców, zostały 

odnalezione w 1825 r. i staraniem biskupa płockiego 

Adama Prażmowskiego złożone uroczyście w 

marmurowym sarkofagu projektu Zygmunta Vogla. 

Kaplica ta przez kilka wieków zwana była Głogowianą , ze 

względu na znajdujące się w niej od 1580 r. 

późnorenesansowe, piękne epitafium ks. prałata Pawła 

Głogowskiego. Po przeciwnej stronie tej tablicy stoi 

barokowy ołtarz z czarnego marmuru, przeniesiony tu w 

1783 r. z kaplicy Najświętszego Sakramentu. Znajdują się 

w nim obraz św. Kazimierza Jagiellooczyka, króla Polski 

pędzla Władysława Drapiewskiego, oraz - w górnej 

kondygnacji – płaskorzeźba Ostatniej Wieczerzy. Ponadto 

w kaplicy znajduje się marmurowa płyta upamiętniająca 

ks. kanonika Jana Ślaskiego . Polichromia tej części 

katedry ma motywy patriotyczne. Kaplica oddzielona jest 

od nawy bocznej neorenesansową kratą projektu prof. 

Stefana Szyllera.  

Kaplica Najświętszego Sakramentu 

Zlokalizowana jest w północnym ramieniu nawy 

poprzecznej. Do 1781 r. miała dwa ołtarze. Na ich miejscu 

wzniesiono w tymże roku prowizoryczny drewniany ołtarz 

do przechowywania Najświętszego Sakramentu, a nad 

nim umieszczono obraz przedstawiający Żal św. Piotra. 

Przez pewien czas znajdował się on w Paryżu, gdyż miał 

tak spodobad się Napoleonowi Bonaparte, że chciał go 

mied „u siebie”. Obecny ołtarz z tabernakulum i tronem 

eucharystycznym został wystawiony w 1900 r. z fundacji 

biskupa płockiego Michała Nowodworskiego. Jego 

autorem jest Józef Dziekooski. Ponad ołtarzem znajduje 

się współczesny witraż projektu Edwardy Przeorskiej 

przedstawiający Najświętsze Serce Jezusa. Na prawej 

stronie kaplicy kapituła płocka umieściła epitafium bp. 

Franciszka Pawłowskiego, a po przeciwnej stronie 

zamieszczono tablicę pamiątkową ku czci bł. bp. Leona 

Wetmaoskiego, biskupa pomocniczego diecezji płockiej, 

męczennika z obozu koncentracyjnego w Działdowie. 

Warto w tym miejscu wspomnied, że to od tej kaplicy 

Władysław Drapiewski zaczął malowad polichromię naszej 

katedry.  

Kaplica św. Zygmunta  

Znajduje się naprzeciw kaplicy Najświętszego 

Sakramentu. Do 1772 r. była poświęcona kultowi Matki 

Bożej i dlatego tutaj corocznie w Adwencie śpiewano 

roraty. W kaplicy były wtedy umieszczone dwa ołtarze: 

jeden ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP, a drugi 

poświęcony Zwiastowaniu. Po ich usunięciu ustawiono 

drewniany ołtarz z obrazem św. Zygmunta męczennika, 

króla Burgundii. Jego relikwie zostały sprowadzone do 

Płocka w 1166 r. przez biskupa Wernera. Dla tych relikwii 

król Kazimierz Wielki ufundował hermę, która do dziś 

jest chlubą katedry. Trzeba pamiętad, że przedstawia ona 

właśnie wizerunek fundatora, a nie patrona Płocka. W 

czasie XX-wiecznej przebudowy kaplica zyskała nowy, 

prosty w swej strukturze architektonicznej ołtarz według 

projektu prof. Stefana Szyllera. Uznany on został przez 

abp. Antoniego Juliana Nowowiejskiego za prawdziwe 

cacko artystyczne. Ponad mensą znajduje się witraż 

przedstawiający Świętego Króla Burgundii. Ponadto w 

kaplicy znajduje się symboliczny nagrobek wspomnianego 

już Błogosławionego Arcybiskupa Męczennika, 

ufundowany w 1956 r.  

Kaplica Najświętszej Rodziny z Nazaretu 

Jest zlokalizowana pod południową wieżą 

katedry. W XV w. stały tu dwa drewniane ołtarze: jeden - 

z dużym krucyfiksem – ufundowany przez księcia Janusza 

II Mazowieckiego, oraz drugi ku czci św. Katarzyny. Od 

XVIII wieku znajduje się tu wspomniany już w artykule 

ołtarz Niepokalanego Poczęcia NMP z kaplicy św. 

Zygmunta. Ze względu na znaczne zniszczenia 

umieszczonego w nim obrazu, umieszczono w nim nowe 

dzieło – kopię obrazu Sacra Famiglia autorstwa Pompeo 

Batoniego, znajdującego się w Galerii di Brera w 

Mediolanie. Została ona wykonana przez prof. Dattiego z 

Rzymu. Znacznie mniejsze płótno w górnej kondygnacji 

ołtarze przedstawia popiersie św. Waleriana. Ponadto po 

II wojnie światowej to miejsce zostało poświęcone 

pamięci płocczan pomordowanych w czasach okupacji 

hitlerowskiej i sowieckiej. Naprzeciw wejścia do tej 

kaplicy stoi piękny dwukondygnacyjny renesansowy 

nagrobek małżonków Sierpskich herbu Prawdzic: 

starosty płockiego Pawła Sierpskiego i jego małżonki 

Katarzyny.      

opr. Krzysztof  Stawicki 
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