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ROZMOWA

cławskiej. Dopytywałem o jej historię. Do-
brze, że diecezja ma charakterystyczne dla 
siebie zwyczaje.

Jak ordynariusz diecezji widzi dalsze 
działania na rzecz budowania wspólnoty 
po pandemii?

Diecezja jest Kościołem, który żyje w pa-
rafi ach. Jeśli te parafi e stworzą wspólnotę, 
to i diecezja będzie wspólnotą. Uważam za 
opatrznościowe, że w tym czasie po pande-

mii przygotowujemy się do 
nawiedzenia Matki Bożej. 
Myślę, że czekają nas waż-
ne wydarzenia, które po-
mogą budować wspólnotę 
parafi alną: zarówno przy-
gotowania, jak i sam dzień 
nawiedzenia, który można 
w różny sposób kontynu-
ować. Wiążę nadzieje z na-

wiedzeniem Matki Bożej w znaku ikony ja-
snogórskiej w naszej diecezji, choć to nie 
zastąpi codziennych starań, również osób 
świeckich. 

Aktywność parafi an z konieczności bę-
dzie musiała być coraz większa. Statystyki są 
nieubłagane, a powołanych jest coraz mniej. 

którzy się zmieniają. Uważam, że diecezja 
ma potencjał.

Co z tej podróży poprzez naszą diece-
zję – z jej zróżnicowanymi formami po-
bożności, tradycjami, historią i kulturą – 
najmocniej zapadło Księdzu Biskupowi 
w pamięć albo zaskoczyło?

Diecezja jest zróżnicowana pod względem 
tradycji. Rzeczywiście spotykam odmienne 
zwyczaje na Kujawach i w Wielkopolsce, 
te są mi lepiej znane, i na 
ziemi sieradzkiej. Trady-
cja układania kwietnych 
dywanów ze Spycimie-
rza, która została wpisana 
na Listę reprezentatywną 
niematerialnego dziedzic-
twa kulturowego ludzko-
ści UNESCO, znana jest 
już w całej Polsce. Kiedy 
jestem poza diecezją, wiele osób kojarzy tę 
miejscowość z tradycji kultywowanej przez 
parafi an.

Jeśli chodzi o całkowitą nowość, która 
mnie zaskoczyła i z którą się wcześniej nie 
spotkałem, to procesja z relikwiarzem Krzy-
ża świętego w Wielki Piątek w katedrze wło-

Poznał już Ksiądz Biskup diecezję 
włocławską?
Całej diecezji dobrze nie poznałem. Nie 

wydaje mi się, żeby można było tego doko-
nać w ciągu roku. Natomiast kojarzę już pa-
rafi e i księży, mam ogólne rozeznanie. Jesz-
cze nie byłem we wszystkich parafi ach, ale 
już niewiele mi pozostało do odwiedzenia. 
Mam nadzieję, że do końca roku kalenda-
rzowego odwiedzę wszystkie. 

Rozpoczęły się wizytacje kanoniczne, a to 
okazja, by spotkać się z osobami zaangażo-
wanymi i bliżej poznać parafi e. Wtedy czę-
sto jedziemy też do różnych miejsc na tere-
nie parafi i. Trzeba dodać, że moment jest 
szczególny. Wychodzimy z czasu uśpienia 
spowodowanego pandemią. Księża rów-
nież zauważają, że do kościołów przycho-
dzi więcej ludzi, duszpasterstwo się odra-
dza. Ciekawe i dobre są spotkania podczas 
wizytacji z osobami świeckimi zaangażowa-
nymi w życie parafi i. Przychodzą na nie do-
syć duże grupy aktywnych parafi an, mimo 
że odbywają się w tygodniu po południu. 
To ludzie doświadczeni. Potrafi ą opowia-
dać o wydarzeniach parafi alnych historycz-
nie odległych. Są osadzeni w  lokalnej tra-
dycji znacznie mocniej niż proboszczowie, 

Diecezja z potencjałem
W pierwszą rocznicę ingresu do katedry włocławskiej z bp. Krzysztofem Wętkowskim 

rozmawiają Amelia Siuda-Koszela i ks. Julian Głowacki

Świeccy będą musieli 
brać na siebie 
znacznie większą 
odpowiedzialność 
za parafi e. Dlatego 
potrzebują formacji.
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