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STOLICA APOSTOLSKA
Benedykt XVI

Dekret Penitencjarii Apostolskiej dotyczący odpustów
związanych z Rokiem Kapłaństwa
Dla ubogacenia darem świętych odpustów specjalnych
nabożeństw sprawowanych w Roku Kapłaństwa ogłoszonym ku
czci świętego Jana Marii Vianneya.
Bliski jest dzień obchodów 150. rocznicy pobożnego przejścia
do nieba świętego Jana Marii Vianneya, Proboszcza z Ars, który na
ziemi był godnym podziwu wzorem prawdziwego pasterza
w służbie owczarni Chrystusa.
Ponieważ przykład Jana Marii Vianneya może zainspirować
wiernych, w szczególności kapłanów, do naśladowania Jego cnót,
Papież Benedykt XVI postanowił, że od 19 czerwca 2009 roku do 19
czerwca 2010 roku w całym Kościele będzie celebrowany Rok
Kapłaństwa, podczas którego duchowni jeszcze bardziej umocnią
swoją wierność Chrystusowi poprzez pobożne rozmyślania i święte
nabożeństwa oraz inne stosowne praktyki.
Ten święty okres rozpocznie się w uroczystość Najświętszego
Serca Pana Jezusa, w Dniu Modlitw o Uświęcenie Kapłanów,
nieszporami, które Benedykt XVI będzie celebrował wobec relikwii
świętego Jana Marii Vianneya, przywiezionych specjalnie do Rzymu
na tę okazję przez Biskupa diecezji Belley-Ars. Ojciec Święty
zakończy Rok Kapłaństwa na placu Świętego Piotra w Rzymie
w obecności duchownych przybyłych z całego świata, którzy
odnowią złożone przyrzeczenie wierności Chrystusowi i ożywią
więzy kapłańskiego braterstwa.
Duchowni przez modlitwę i dzieła miłosierdzia będą zabiegać,
aby otrzymać od Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana
łaskę świadectwa cnotami wiary, nadziei i miłości oraz innymi tak,
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by również zewnętrznym sposobem życia ukazywali pełne oddanie
dobru duchowemu Ludu Bożego, które Kościół ceni ponad
wszystko.
Dar świętych odpustów, których Penitencjaria Apostolska
obecnym Dekretem wydanym zgodnie z wolą Ojca Świętego
udziela w czasie Roku Kapłaństwa, niech pomoże jak najpełniej
osiągnąć tak upragniony zamiar.
Dlatego też:
A. Kapłani, którzy w skrusze serca w jakimkolwiek dniu
pobożnie odmówią przynajmniej jutrznię lub nieszpory przed
wystawionym publicznie do adoracji lub obecnym w tabernakulum
Najświętszym Sakramentem i – za przykładem świętego Jana Marii
Vianneya – oddadzą się duchem ochoczym i hojnym celebracji
sakramentów, przede wszystkim sakramentu pokuty, uzyskać mogą
odpust zupełny, który będą mogli ofiarować również za zmarłych
kapłanów, pod warunkiem przystąpienia do sakramentalnej
spowiedzi, przyjęcia Komunii Świętej oraz odmówienia modlitwy
w intencjach Ojca Świętego.
Kapłani mogą ponadto uzyskać odpust cząstkowy, także
możliwy do ofiarowania za zmarłych kapłanów, jeśli pobożnie
odmówią przepisane modlitwy o uświęcenie życia i o gorliwe
wypełnianie powierzonych im zadań.
B. Wszyscy wierni, którzy w pokorze serca w kościele albo
w kaplicy będą uczestniczyć pobożnie we Mszy Świętej, ofiarując
tego dnia modlitwy i dobre uczynki w intencji kapłanów, aby Jezus
Chrystus Najwyższy i Wieczny Kapłan ich uświęcił i kształtował
według swego Serca, mogą uzyskać odpust zupełny pod
warunkiem
przystąpienia
do sakramentalnej
spowiedzi
i odmówienia modlitwy w intencjach Ojca Świętego w dniach,
w których rozpoczyna się i kończy Rok Kapłaństwa, w dniu 150.
rocznicy śmierci świętego Jana Marii Vianneya (4 sierpnia 2009 r. –
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przyp. red), w pierwsze czwartki miesiąca oraz w inne dni
wyznaczone przez poszczególnych ordynariuszy dla pożytku
wiernych.
C. Zachęca się, aby w kościołach katedralnych i parafialnych
kapłani, którym powierzona jest tam posługa duszpasterska,
prowadzili odnośne nabożeństwa, celebrowali Msze Święte
i sprawowali sakrament pokuty.
Osoby w podeszłym wieku, chorzy i wszyscy, którzy
ze słusznych powodów nie mogą wychodzić z domu, mogą uzyskać
odpust zupełny, jeśli – w duchu wyzbycia się przywiązania
do jakiegokolwiek grzechu i z zamiarem wykonania, jak tylko
będzie to możliwe, trzech zwykłych warunków odpustu –
we własnym domu albo tam, gdzie przeszkoda ich wstrzymuje,
w dniach wyżej wskazanych odmówią modlitwy o uświęcenie
kapłanów i ofiarują z ufnością Bogu przez Maryję, Królową
Apostołów, swoje cierpienia i niewygody życia.
Udziela się, wreszcie, odpustu cząstkowego wszystkim wiernym,
ilekroć pobożnie odmówią pięć razy Ojcze nasz<, Zdrowaś,
Maryjo< i Chwała Ojcu< albo inną modlitwę specjalnie
zatwierdzoną ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa, by wyprosić
kapłanom łaskę zachowania czystości i świętości życia.
Obecny Dekret jest ważny przez cały okres trwania Roku
Kapłaństwa, bez względu na jakiekolwiek przeciwne zarządzenia.
Rzym, 25 kwietnia, 2009.
James Francis Card. Stafford
Penitencjarz Większy
† Gianfranco Girotti, OFMConv.
Biskup tytularny Mety, Regens
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Powołanie w służbie wspólnoty Kościoła Orędzie Benedykta XVI na 46. Światowy Dzień Modlitw
o Powołania 3 maja 2009 - IV Niedziela Wielkanocna
Czcigodni Biskupi i Kapłani,
Drodzy Bracia i Siostry!
Z okazji Światowego Dnia Modlitw o Powołania do kapłaństwa
i życia konsekrowanego, który będziemy przeżywać 3 maja 2009,
w IV Niedzielę po Wielkanocy, cieszę się, że mogę zaprosić cały Lud
Boży do refleksji na temat: Zaufanie w obliczu inicjatywy Boga
i odpowiedź człowieka. W Kościele ciągle na nowo rozbrzmiewa
wołanie Chrystusa: „Proście więc Pana żniwa, aby posłał robotników na
żniwo swoje!" (Mt 9,38). Proście! To stanowcze wezwanie Pana
upewnia nas o tym, że modlitwa o powołania powinna być
nieustanna i pełna zaufania. Tylko ożywiona modlitwą, wspólnota
chrześcijańska może rzeczywiście „żywić silniejszą wiarę i nadzieję
w Bożą inicjatywę” (Adhortacja posynodalna, Sacramentum caritatis,
26).
Powołanie do kapłaństwa i życia sakramentalnego to niezwykły
dar Boży, który jest przejawem wielkiego planu miłości i zbawienia,
jaki Bóg ma dla każdego człowieka i dla całej ludzkości. Św. Paweł
Apostoł, którego wspominamy w szczególny sposób w roku właśnie
jemu poświęconym z racji dwóch tysięcy lat od jego narodzin, tak
pisze w liście do Efezjan: „Niech będzie błogosławiony Bóg i Ojciec Pana
naszego Jezusa Chrystusa, który napełnił nas wszelkim błogosławieństwem
duchowym na wyżynach niebieskich w Chrystusie. W Nim bowiem wybrał
nas przed założeniem świata, abyśmy byli święci i nieskalani przed Jego
obliczem" (Ef 1,3-4).
W powszechnym
powołaniu
do świętości
dostrzegamy
szczególną inicjatywę Boga, który wybiera niektórych ludzi, aby
byli blisko Jego Syna – Jezusa Chrystusa i aby byli Jego
uprzywilejowanymi sługami oraz świadkami. Boży Mistrz osobiście
powołał Apostołów, „aby Mu towarzyszyli, by mógł wysłać ich na
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głoszenie nauki, i by mieli władzę wypędzać złe duchy" (Mk 3,14-15). Oni,
ze swej strony, znaleźli innych jeszcze uczniów, którzy okazali się
wiernymi współpracownikami w misyjnej posłudze. Odpowiadając
na wezwanie ze strony Pana i otwarci na działanie Ducha Świętego,
niezliczone rzesze kapłanów i osób konsekrowanych, w ciągu
wieków, poświęcili się w Kościele wyłącznej służbie Ewangelii.
Dziękujemy Zbawicielowi za to, że także dziś nadal powołuje
robotników na swoje żniwo. To prawda, że w niektórych częściach
naszego globu odnotowujemy niepokojący brak kapłanów i
że w swym pielgrzymowaniu Kościół napotyka na trudności oraz
bariery. Z drugiej strony wsparciem dla nas staje się niezawodna
pewność, że to Pan jest tym, który prowadzi Kościół ku
ostatecznemu wypełnieniu się Królestwa i który ze swojej
inicjatywy – w swym niezbadanym zamyśle miłości miłosiernej –
wybiera i zaprasza ludzi z różnych kultur i w różnym wieku, aby
Go naśladowali.
Naszym pierwszym obowiązkiem jest podtrzymywanie żywej
i nieprzerwanej modlitwy w intencji powołań w rodzinach
i parafiach,
w ruchach
i stowarzyszeniach
zaangażowanych
w apostolat,
we wspólnotach
zakonnych
i
we wszystkich
wspólnotach diecezjalnych. Potrzeba naszej modlitwy po to, by cały
Lud Boży wzrastał w ufności wobec Boga, upewniony o tym,
że „Pan żniwa" nigdy nie przestanie proponować niektórym
ludziom, by dobrowolnie zaangażowali swe życie w ścisłą
współpracę z Nim w ramach dzieła zbawienia. Od tych, którzy są
powołani, możemy oczekiwać uważnego wsłuchiwania się w Boże
propozycje oraz wielkodusznego i stanowczego przylgnięcia
do Bożego planu, a także poważnego pogłębienia tego wszystkiego,
co jest specyficzne w powołaniu kapłańskim i zakonnym, by
odpowiedzieć na otrzymane powołanie w sposób odpowiedzialny i
z pełnym przekonaniem. Katechizm Kościoła Katolickiego słusznie
przypomina, że wolna inicjatywa ze strony Boga wymaga wolnej
odpowiedzi ze strony człowieka. Każda pozytywna odpowiedź

7

STOLICA APOSTOLSKA
człowieka zakłada zawsze akceptację i przyjęcie planu, który Bóg
ma dla każdego z nas. Taka odpowiedź oznacza przyjęcie od Pana
Jego inicjatywy miłości i staje się dla powołanego zobowiązaniem
moralnym i pełnym wdzięczności hołdem wobec Boga, a także
początkiem wiernej współpracy z planem, który Bóg realizuje w historii (por. KKK, 2062).
Gdy wnikamy w tajemnicę Eucharystii, która wyraża
w najwyższy sposób dobrowolny dar, który Ojciec złożył w Osobie
Jednorodzonego Syna za zbawienie świata, a także gdy rozważamy
całkowitą i posłuszną postawę Jezusa pijącego do końca „kielich"
woli Bożej (por. Mk 26, 39), wtedy rozumiemy lepiej, że „zaufanie
w inicjatywę Boga" modeluje i nadaje wartość „odpowiedzi człowieka".
W Eucharystii, będącej darem doskonałym, w którym wypełnia się
plan miłości i odkupienia świata, Jezus składa w ofierze samego
siebie za zbawienie ludzkości. Mój ukochany poprzednik, Jan Paweł
II napisał: „Kościół otrzymał Eucharystię od swego Pana nie jako jeden
z da-rów, choćby najcenniejszy ze wszystkich, ale jako dar wyjątkowy, gdyż
dar z samego siebie, ze swej Osoby w swym świętym człowieczeństwie i
ze swego dzieła zbawienia" (Ecclesia de Eucharistia, 11). To właśnie
kapłani są powołani do tego, by przedłużać tę tajemnicę zbawienia
na przestrzeni wieków, aż do chwalebnego powrotu Pana.
W Chrystusie eucharystycznym mogą oni kontemplować wzniosły
model „dialogu powołaniowego” między wolną inicjatywą Ojca
i pełną ufności odpowiedzią Syna. W celebracji eucharystycznej
działa Chrystus we własnej Osobie w tych, których wybrał jako
swoje sługi. On ich podtrzymuje, aby ich odpowiedź wzrastała
w kierunku zaufania i takiej wdzięczności, która uwalnia
od wszelkiego lęku, także wtedy, gdy ktoś mocniej doświadcza
własnej słabości (por. Rz 8, 26-30), albo gdy powołany spotyka się
z zewnętrznym niezrozumieniem, a nawet z prześladowaniem (por.
Rz 8, 35-39).
Świadomość tego, że zostaliśmy zbawieni miłością Chrystusa,
którą w każdej Mszy Świętej karmią się wierni świeccy, a zwłaszcza
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kapłani, wzbudza w nich pełne zaufania zawierzenie siebie
Chrystusowi, który oddał za nas życie. Kto wierzy w Pana i kto
przyjmuje Jego dar, ten zawierza się Mu z wdzięcznością i stara się
przylgnąć do Jego planu zbawienia. Kiedy to ma miejsce, wtedy
powołany chętnie opuszcza wszystko i włącza się do szkoły Bożego
Mistrza. W ten sposób zaczyna się urodzajny dialog między Bogiem
a człowiekiem, tajemnicze spotkanie między kochającym Panem
a wolnym człowiekiem, który w duchu miłości odpowiada, słysząc
w swoim sercu słowa Jezusa: „Nie wyście Mnie wybrali, ale Ja was
wybrałem i przeznaczyłem was na to, abyście szli i owoc przynosili, i by
owoc wasz trwał” (J 15,16).
To przenikanie się inicjatywy Boga i odpowiedzi człowieka jest
obecne również – w niezwykły sposób w powołaniu do życia
konsekrowanego. Sobór Watykański II przypomina nam, że „rady
ewangeliczne czystości poświęconej Bogu, ubóstwa i posłuszeństwa, mające
swój fundament w słowach i w postawie Pana, i zalecane przez Apostołów,
Ojców, doktorów i pasterzy Kościoła, są Boskim darem, który Kościół
otrzymał od swego Pana i który z Jego łaską ciągle podtrzymuje" (Lumen
gentium, 43).
Także w tym przypadku to Jezus jest ostatecznym wzorem
całkowitego przylgnięcia do woli Ojca i na Niego powinna
spoglądać każda osoba konsekrowana. Od pierwszych wieków
chrześcijaństwa liczni zafascynowani Chrystusem mężczyźni
i kobiety opuszczali rodzinę, posiadłości i bogactwa materialne oraz
to wszystko, co po ludzku jest cenne, aby wielkodusznie pójść za
Chrystusem i aby całkowicie żyć Jego Ewangelią, która stała się dla
nich szkołą radykalnej świętości. Również dzisiaj liczne osoby
wybierają tę drogę ewangelicznej doskonałości i realizują swoje
powołanie poprzez ślubowanie rad ewangelicznych. Świadectwo
tych naszych braci i sióstr, w klasztorach życia kontemplacyjnego
oraz w instytutach i stowarzyszeniach życia apostolskiego,
przypomina Ludowi Bożemu „tę tajemnicę Królestwa Bożego, która
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dokonuje się już w historii i która oczekuje swego wypełnienia w Niebie'"
(Vita consecrata,1).
Któż może czuć się godnym przyjęcia posługi kapłańskiej? Któż
mógłby podjąć się życia konsekrowanego, licząc jedynie na swoje
ludzkie siły? Raz jeszcze warto podkreślić, że odpowiedź człowieka
na Boże powołanie, kiedy jesteśmy świadomi tego, że to Bóg ma
inicjatywę i że to On prowadzi do końca swój plan zbawienia, nie
przyjmuje formy wyrachowanej kalkulacji leniwego sługi, który
ze strachu ukrywa w ziemi powierzone mu talenty (por. Mt 25,1430), lecz wyraża się w ochoczym pójściu za zaproszeniem Pana, jak
to uczynił Piotr ufny w słowo Zbawiciela, kiedy nie zawahał się
ponownie zarzucić sieci, chociaż całą noc trudził się nadaremnie
(por. Łk 5, 5). Respektując autonomię osób powołanych, wolna
odpowiedź człowieka wobec Boga staje się współodpowiedzią, czyli
odpowiedzią w Chrystusie i z Chrystusem, mocą Jego Świętego
Ducha. Taka odpowiedź prowadzi do zjednoczenia z Tym, który
czyni nas zdolnymi do tego, by przynieść owoc obfity (por. J 15,5).
Jakże wymowną odpowiedzią człowieka jest pełne zaufania,
wielkoduszności i posłuszeństwa w obliczu inicjatywy Boga "Amen"
ze strony Dziewicy z Nazaretu, wypowiedziane na potwierdzenie
pokornego i stanowczego przylgnięcia do zamiarów Najwyższego,
oznajmionych Jej przez niebieskiego posłańca (por. Łk l, 38). Pełne
posłuszeństwa "tak" pozwoliło Maryi na to, by stała się Matką Boga,
Matką naszego Zbawiciela. Po tym swoim pierwszym „fiat" Maryja
wiele razy powtarzała to słowo, aż do kulminacyjnego momentu
ukrzyżowania Jezusa, kiedy „stała pod krzyżem", okrutnie
współcierpiąc ze swoim niewinnym Synem, jak to opisuje Jan
Ewangelista. To właśnie z wysokości krzyża, umierający Jezus dał Ją
nam jako Matkę i Jej zawierzył nas jak synów (por. J 19, 26-27).
W sposób szczególny zawierzył Jej kapłanów oraz osoby
konsekrowane. To właśnie Jej pragnę zawierzyć wszystkich, którzy
odkrywają w sobie Boże powołanie do tego, by pójść drogą
kapłaństwa lub życia konsekrowanego.
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Drodzy Przyjaciele, nie poddajcie się lękowi w obliczu trudności
czy wątpliwości! Miejcie zaufanie do Boga i idźcie za Jezusem
z wiernością, a staniecie się świadkami radości, która wypływa
z bliskiego zjednoczenia ze Zbawicielem. Na podobieństwo Maryi,
którą kolejne pokolenia nazywają błogosławioną, gdyż uwierzyła
(por. Łk l, 48), angażujcie się z całą duchową mocą w plan
zbawienia, jaki ma Ojciec Niebieski, zachowując w waszych sercach
tak, jak Ona zdolność zdumiewania się i adorowania Tego, który ma
moc czynić „wielkie rzeczy", gdyż Święte jest imię Jego (por. Łk l,
49).
Watykan, 20 stycznia 2009
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List Jego Świątobliwości Benedykta XVI
Na rozpoczęcie Roku Kapłańskiego z okazji 150. rocznicy
dies natalis świętego proboszcza z Ars
Drodzy bracia w kapłaństwie,
Pomyślałem o ogłoszeniu oficjalnie Roku Kapłańskiego, w piątek
19 czerwca 2009 r., w uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa.
Jest to dzień poświęcony tradycyjnie modlitwie o uświęcenie
kapłanów. Jest on również związany ze 150 rocznicą "dies natalis" dnia urodzin dla nieba Jana Marii Vianneya, patrona wszystkich
proboszczów świata. Ów rok, który pragnie przyczynić się
do krzewienia zapału wewnętrznej odnowy wszystkich kapłanów
na rzecz silniejszego i bardziej wyrazistego świadectwa
ewangelicznego we współczesnym świecie zakończy się w tę samą
uroczystość w roku 2010. Święty proboszcz z Ars zwykł był mawiać:
"Kapłaństwo to miłość Serca Jezusowego"1. To wzruszające
wyrażenie pozwala nam nade wszystko przywołać z sympatią
i uznaniem ogromny dar, jaki stanowią kapłani nie tylko dla
Kościoła, lecz także dla samej ludzkości. Myślę o tych wszystkich
księżach, którzy chrześcijanom i całemu światu przedstawiają
pokorną i codzienną propozycję słów i gestów Chrystusa, starając
się do Niego przylgnąć swymi myślami, wolą, uczuciami i stylem
całego swego istnienia. Jakże nie podkreślić ich trudu apostolskiego,
niestrudzonej i ukrytej służby, ich miłości pragnącej być
uniwersalną? Cóż powiedzieć o odważnej wierności tak wielu
kapłanów, którzy także pośród trudności i nieporozumień pozostają
wierni swemu powołaniu: by być "przyjaciółmi Chrystusa",
szczególnie przez Niego powołanymi, wybranymi i posłanymi?
Sam nadal noszę w sercu wspomnienie pierwszego proboszcza,
u boku którego wypełniałem mą posługę jako młody ksiądz.
Pozostawił mi przykład bezwzględnego poświęcenia swej posłudze
kapłańskiej, aż do śmierci, która zastała go w chwili, gdy niósł
wiatyk do ciężko chorego. Przypominam sobie wielu współbraci,
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których spotkałem i spotykam nadal, także podczas mych podróży
duszpasterskich
w różnych
krajach,
wielkodusznie
zaangażowanych
w codzienne
wypełnianie
swej
posługi
kapłańskiej. Jednakże wyrażenie użyte przez Świętego Proboszcza
przywołuje także przebicie Serca Chrystusa i oplatającą Go koronę
cierniową. W konsekwencji myśl biegnie ku niezliczonym sytuacjom
cierpienia, w które uwikłani są liczni kapłani, czy to z racji
uczestnictwa w różnych przejawach doświadczenia ludzkiego bólu,
czy też ze względu na niezrozumienie tych, do których skierowana
jest ich posługa. Jakże nie wspomnieć tak wielu księży
znieważonych
w swej
godności,
którym
uniemożliwiono
wypełnianie swej misji, niekiedy również prześladowanych, aż
do najwyższego świadectwa krwi?
Istnieją niestety także nigdy nie dość opłakane sytuacje,
w których sam Kościół musi cierpieć ze względu na niewierność
niektórych swych sług. Świat zaś w takich sytuacjach czerpie z nich
motywy zgorszenia i odrzucenia. To, co w takich przypadkach może
najbardziej przynieść korzyść Kościołowi, to nie tyle pedantyczne
ujawnianie słabości swych sług, ile odnowiona i radosna
świadomość
wielkości
Bożego
daru,
skonkretyzowanego
we wspaniałych
postaciach
wielkodusznych
duszpasterzy,
zakonników żarliwych miłością Boga i dusz, światłych i cierpliwych
kierowników duchowych. Pod tym względem nauczanie i przykład
św. Jana Marii Vianneya mogą być dla wszystkich istotnym
punktem odniesienia. Proboszcz z Ars był niezwykle pokorny. Lecz
jako kapłan był świadomy, że jest dla swych wiernych ogromnym
darem: "Dobry pasterz, pasterz według Bożego serca jest
największym skarbem jaki dobry Bóg może dać parafii i jednym
z najcenniejszych
darów
Bożego
miłosierdzia"2.
Mówił
o kapłaństwie, tak jakby nie mógł się przekonać o wielkości daru
i zadania powierzonego ludzkiemu stworzeniu: "Oh jakże kapłan
jest wielki! Gdyby pojął siebie, umarłby... Bóg jest mu posłuszny:
wypowiada dwa słowa, a na jego głos Nasz Pan zstępuje z nieba
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i zawiera się w małej hostii..."3. Wyjaśniając swym wiernym
znaczenie sakramentów mówił: "Gdyby zniesiono sakrament
święceń, nie mielibyśmy Pana. Któż Go złożył tam,
w tabernakulum? Kapłan. Kto przyjął waszą duszę, gdy po raz
pierwszy wkroczyła w życie? Kapłan. Kto ją karmi, by dać siłę na
wypełnienie jej pielgrzymki? Kapłan. Któż ją przygotuje, by
pojawiła się przed Bogiem, obmywając ją po raz ostatni we Krwi
Jezusa Chrystusa? Kapłan, zawsze kapłan. A jeśli ta dusza umiera
ze względu na grzech, kto ją wskrzesi, kto da jej ciszę i pokój? Znów
kapłan... Po Bogu, kapłan jest wszystkim!... On sam pojmie się
w pełni
dopiero
w niebie"4.
Stwierdzenia
te,
zrodzone
z kapłańskiego serca Świętego Proboszcza mogą się wydawać
przesadne. Mimo to ujawnia się w nich niezwykły szacunek, jakim
darzył on sakrament kapłaństwa. Zdawał się przytłoczony
nieograniczonym poczuciem odpowiedzialności: "Gdybyśmy
dobrze zrozumieli czym jest ksiądz na ziemi, umarlibyśmy: nie
z przerażenia, lecz z miłości... Bez księdza śmierć i męka Naszego
Pana nie służyłaby do niczego. To ksiądz kontynuuje na ziemi
dzieło zbawienia... Na co zdałby się dom pełen złota, gdyby w nim
nie było nikogo, kto otworzyłby nam doń drzwi? Ksiądz ma klucze
do skarbów niebieskich: to on otwiera bramę: on jest ekonomem
dobrego Boga; zarządcą Jego dobór... Zostawicie parafię na
dwadzieścia lat bez księdza, zagnieżdżą się w niej bestie... Ksiądz
nie jest kapłanem dla siebie, jest nim dla was"5.
Dotarł do Ars, małej wioski, w której mieszkało 230 osób. Biskup
ostrzegł go, że zastanie tam niełatwą sytuację religijną: "Nie ma w tej
parafii wielkiej miłości Boga; będzie z tym ksiądz miał
do czynienia". Był więc w pełni świadom, że miał tam ucieleśniać
obecność Chrystusa świadcząc o Jego zbawczej delikatności: "*Boże
mój+, daj mi nawrócenie mojej parafii; gotów jestem cierpieć
wszystko co zechcesz Panie, przez całe me życie!" - to z tą właśnie
modlitwą rozpoczynał swą misję6. Nawróceniu swojej parafii Święty
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Proboszcz poświęcił się z całych sił, myśląc nade wszystko
o chrześcijańskiej formacji powierzonego mu ludu.
Drodzy bracia w kapłaństwie, prośmy Pana Jezusa o łaskę
nauczenia się metody duszpasterskiej świętego Jana Marii
Vianneya! Przede wszystkim powinniśmy się nauczyć jego
całkowitej identyfikacji ze swą posługą. W Jezusie osoba i misja
dążą do zbieżności: całe Jego działania zbawcze było i jest wyrazem
Jego "synowskiego Ja", które od wszystkich wieków stoi przed
Ojcem w postawie miłosnego poddanie się Jego woli. Z pokorną,
lecz prawdziwą analogią, także kapłan powinien pragnąć tego
utożsamienia. Nie chodzi rzecz jasna, by zapominać,
że substancjalna skuteczność posługi nie zależy od świętości
szafarza; nie można jednak lekceważyć niezwykłej owocności
rodzącej się ze spotkania obiektywnej świętości posługi
z subiektywną świętością jej szafarza. Proboszcz z Ars natychmiast
rozpoczął ową pokorną i cierpliwą pracę harmonizowania swego
życia szafarza ze świętością powierzonej mu posługi, decydując się
na "zamieszkanie" nawet materialne w swym kościele parafialnym:
"Zaledwie przybył wybrał kościół na swe mieszkanie... Wchodził
do kościoła przed jutrzenką i nie wychodził aż do wieczornej
modlitwy "Anioł Pański". Tam trzeba go było szukać, jeśli się go
potrzebowało" - czytamy w jego pierwszej biografii7.
Pobożna przesada nabożnego hagiografa nie powinna nakłaniać
nas do przeoczenia faktu, że Święty Proboszcz potrafił także
aktywnie "zamieszkiwać" na całym terytorium swojej parafii:
systematycznie odwiedzał chorych i rodziny: organizował misje
ludowe i święta patronalne; zbierał i rozporządzał pieniędzmi na
swe dzieła charytatywne i misyjne; upiększał swój kościół i obdarzał
go wyposażeniem sakralnym; zajmował się sierotami z założonego
przez siebie instytutu "Providence" oraz ich wychowawczyniami;
interesował się wykształceniem dzieci; tworzył konfraternie
i wzywał świeckich do współpracy.
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Jego przykład skłania mnie do uwydatnienia przestrzeni
współpracy, które należy coraz bardziej rozszerzać na wiernych
świeckich. Prezbiterzy tworzą z nimi jeden lud kapłański8 i pośród
nich się znajdują na mocy swego kapłaństwa służebnego "by
prowadzili wszystkich do zjednoczenia w miłości, "miłością
braterską nawzajem się miłując, w okazywaniu czci jedni drugich
uprzedzając" (Rz 12,10)"9. W tym kontekście trzeba przypomnieć
żarliwe wezwanie jakie II Sobór Watykański kieruje do prezbiterów,
zachęcając ich, "by szczerze uznawali i popierali godność świeckich
i właściwy im udział w posłannictwie Kościoła... oraz by chętnie
słuchali świeckich, rozpatrując po bratersku ich pragnienia i uznając
ich doświadczenie i kompetencję w różnych dziedzinach ludzkiego
działania, by razem z nimi mogli rozpoznać znaki czasów"10.
Święty Proboszcz pouczał swoich parafian świadectwem swego
życia. Z jego przykładu wierni uczyli się modlitwy, chętnie
pozostając
przed
tabernakulum,
by
odwiedzić
Jezusa
11
Eucharystycznego . "Nie trzeba wiele mówić, by dobrze się modlić wyjaśniał im Proboszcz- "Wiadomo, że tam, w świętym
tabernakulum jest Jezus: otwórzmy Mu serce, radujmy się Jego
świętą obecnością. To jest najlepsza modlitwa"12. Zachęcał: "Bracia
moi, przyjdźcie do Komunii, przyjdźcie do Jezusa. Przyjdźcie by
Nim żyć, abyście z Nim mogli żyć..."13. "To prawda, że nie jesteście
tego godni, ale Jego potrzebujecie!"14. Takie wychowanie wiernych
do obecności eucharystycznej i do Komunii zyskiwało szczególną
skuteczność, kiedy wierni widzieli jak celebruje Najświętszą Ofiarę
Mszy św. Ten, kto w niej uczestniczył, mówił, że "nie można było
znaleźć osoby, która mogłaby lepiej wyrażać adorację...jak
zakochany kontemplował Hostię"15. Mówił, że "wszystkie
nagromadzone dobre dzieła nie mogą się równać ofierze Mszy św.,
ponieważ są one dziełami ludzi, podczas gdy Msza św. jest dziełem
Boga"16. Był przekonany, że od Mszy św. zależy cała żarliwość życia
kapłańskiego: "Przyczyną rozprzężenia kapłana jest to, że nie
zwraca uwagi na Mszę św.! O mój Boże, jakże trzeba żałować
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księdza, który odprawia tak, jakby czynił coś zwyczajnego!17.
Celebrując zwykł był zawsze ofiarowywać także ofiarę swego życia:
"Jak dobrze czyni ksiądz, dając siebie Bogu w ofierze każdego
ranka!"18.
To osobiste utożsamienie z Ofiarą Krzyżową prowadziło go jednym poruszeniem wewnętrznym - od ołtarza do konfesjonału.
Kapłani nigdy nie powinni poddawać się rezygnacji, gdy widzą,
że nikt nie przychodzi do konfesjonału, czy też ograniczać się
do stwierdzenia, że wierni nie są zainteresowani tym sakramentem.
We Francji w czasach Świętego Proboszcza spowiedź nie była ani
łatwiejsza ani też częstsza niż dzisiaj, biorąc pod uwagę,
że rewolucyjna zawierucha na długo przytłumiła praktykę religijną.
On jednak starał się na wszelki sposób, przez kaznodziejstwo
i przekonującą radę, by swym parafianom umożliwić odkrycie
znaczenia i piękna sakramentalnej Pokuty, ukazując ją jako
wewnętrzny wymóg Obecności eucharystycznej. Potrafił dać w ten
sposób początek kompleksowej poprawie stanu wiary. Przebywając
długo w kościele przed tabernakulum wierni zaczęli go naśladować,
udając się tam, by nawiedzić Jezusa. Byli równocześnie pewni,
że spotkają tam swego proboszcza, gotowego ich wysłuchać
i udzielić rozgrzeszenia. Później narastał tłum penitentów
przybywających z całej Francji. Przetrzymywali go w konfesjonale
aż do 16 godzin dziennie. Mówiono wówczas, że Ars stało się
"wielkim szpitalem dusz"19. "Uzyskiwana przez niego łaska (by
nawracali się grzesznicy) była tak mocna, że wybiegała, by ich
szukać nie dając im chwili wytchnienia!"- powiada pierwszy
biograf20. Nie inaczej odczuwał to Święty Proboszcz, gdy mówił: "To
nie grzesznik powraca do Boga, by prosić Go o przebaczenie, lecz
sam Bóg, który biegnie za grzesznikiem i sprawia, że zwraca się on
do Niego"21. "Ów dobry Zbawiciel jest tak pełen miłości, że wszędzie
nas szuka"22.
Wszyscy my, kapłani powinniśmy odczuwać, że osobiście
dotyczą nas te słowa, które umieszczał w ustach Chrystusa: "Polecę
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moim szafarzom, żeby głosili grzesznikom, że jestem gotów zawsze
ich przyjąć, że moje miłosierdzie jest nieskończone"23. Od Świętego
Proboszcza z Ars my, kapłani możemy nauczyć się nie tylko
niewyczerpanej ufności w Sakrament Pokuty, która każe nam
umieszczać go w centrum naszej troski duszpasterskiej, lecz także
metody "dialogu zbawienia", który powinien w nim mieć miejsce.
Proboszcz z Ars w różny sposób podchodził do poszczególnych
penitentów. Ten, kto przychodził do jego konfesjonału, pociągnięty
wewnętrzną i pokorną potrzebą Bożego przebaczenia odnajdywał
w nim zachętę do zanurzenia się w "potoku Bożego miłosierdzia",
który porywa ze sobą wszystko swym impetem. A jeśli ktoś był
zgnębiony myślą o swej słabości i niestałości, lękając się przyszłych
upadków, Proboszcz ujawniał mu Boży sekret słowami
wzruszającego piękna: "Dobry Bóg zna wszystko. Jeszcze zanim się
wyspowiadacie, już wie, że będziecie nadal grzeszyć, a mimo
wszystko wam przebacza. Jakże wielka jest miłość naszego Boga,
która posuwa się aż do chęci zapomnienia o przyszłości, żeby nam
przebaczyć!"24 Natomiast tym, którzy oskarżali się w sposób
obojętny i niemal nieczuły swymi własnymi łzami przedstawiał
poważne i bolesne dowody, jak bardzo postawa taka była
"wstrętna": "Płaczę, bo wy nie płaczecie"25 - mówił. "Gdyby chociaż
Pan nie był tak dobry! Ale jest tak dobry! Trzeba być barbarzyńcą,
żeby tak się zachowywać wobec tak dobrego Ojca!"26. Sprawiał,
że w sercach ludzi obojętnych rodziła się skrucha, zmuszając ich
do dostrzeżenia na własne oczy cierpienia Boga z powodu
grzechów, niemal "ucieleśnionego" na twarzy spowiadającego ich
kapłana. Tym natomiast, u których dostrzegał pragnienie i zdolność
do głębszego życia duchowego, otwierał głębię miłości, wyjaśniając
trudne do wyrażenia piękno możliwości życia zjednoczonego
z Bogiem, w Jego obecności: "Wszystko przed Bożymi oczyma,
wszystko z Bogiem, by podobać się Bogu ...Jakie to piękne!"27.
I uczył ich się modlić: "O mój Boże, daj mi łaskę, bym Cię miłował,
na ile jest to możliwe, bym Cię kochał"28.
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Proboszcz z Ars potrafił w swoim czasie przekształcać serce
i życie tak wielu osób, gdyż udało się mu ukazać im miłosierną
miłość Pana. Także w naszych czasach potrzebne jest podobne
przepowiadanie i świadectwo prawdy miłości: Bóg jest miłością (1 J
4,8). Przez sakramenty i słowo swego Jezusa Jan Maria Vianney
potrafił budować swój lud, pomimo, że często drżał, przekonany
o swojej osobistej niewystarczalności, tak bardzo że wiele razy chciał
zrezygnować z kierowania parafią, bo czuł się niegodny. Mimo to
przykładnie posłuszny zawsze pozostawał na swoim stanowisku,
gdyż pożerała go apostolska pasja o zbawienie dusz. Starał się
całkowicie przystawać do swego powołania i misji, poprzez surową
ascezę: "Wielkim nieszczęściem dla nas proboszczów - ubolewał
święty - jest to, że dusza wpada w stan odrętwienia"; rozumiał przez
to niebezpieczne oswojenie się duszpasterza ze stanem grzechu czy
indyferentyzmu, w którym żyje tak wiele jego owieczek29.
Powściągał ciało, przez czuwania i posty, aby nie stawiało
przeszkód jego kapłańskiej duszy. Nie unikał umartwienia siebie
dla dobra powierzonych mu dusz oraz by przyczynić się
do wynagrodzenia tak wielu grzechów wysłuchanych na spowiedzi.
Wyjaśniał współbratu w kapłaństwie: "Powiem tobie jaką mam
receptę: daję grzesznikom niewielką pokutę, a resztę czynię za nich
sam"30. Ponad konkretne pokuty którym poddawał się Proboszcz
z Ars ma dla nas wszystkich znaczenie istota jego nauczania: dusze
zostały nabyte drogocenną krwią Chrystusa zaś kapłan nie może
poświęcić się ich zbawieniu, jeśli odmawia osobistego uczestnictwa
w "wielkiej cenie" odkupienia.
We współczesnym świecie, podobnie jak w trudnych czasach
Proboszcza z Ars trzeba, żeby kapłani wyróżniali się w swoim życiu
i działaniu mocnym ewangelicznym świadectwem. Słusznie
zauważył Paweł VI: "człowiek naszych czasów chętniej słucha
świadków, aniżeli nauczycieli; a jeśli słucha nauczycieli, to dlatego,
że są świadkami"31. Aby nie zrodziła się w nas pustka egzystencjalna
i nie została narażona skuteczność naszej posługi, trzeba byśmy się
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pytali ciągle na nowo: "Czy jesteśmy naprawdę przeniknięci
Słowem Bożym? Czy jest ono doprawdy pokarmem, którym się
posilamy, bardziej niż chleb i sprawy tego świata? Czy naprawdę je
znamy? Czy je miłujemy? Czy troszczymy się wewnętrznie o to
Słowo do tego stopnia, aby rzeczywiście odciskało się ono na
naszym życiu i kształtowało nasze myślenie?"32. Tak jak Jezus
powołał Dwunastu, aby z Nim byli (por. Mk 3,14) i dopiero
następnie wysłał ich, by głosili Ewangelię, tak i w naszych czasach
kapłani są powołani do "przyswojenia" sobie owego "nowego stylu
życia", zapoczątkowanego przez Pana Jezusa, który realizowali
właśnie Apostołowie33.
Właśnie owo przywarcie bez zastrzeżeń do tego "nowego stylu
życia" charakteryzowało zaangażowanie duszpasterskie Proboszcza
z Ars. Papież Jan XXIII w opublikowanej w roku 1959 z okazji setnej
rocznicy śmierci św. Jana Marii Vianneya encyklice Sacerdotii nostri
primordia, przedstawiał jego ascetyczny charakter, zwracając
szczególną uwagę na zagadnienie "trzech rad ewangelicznych",
uznanych za konieczne także dla kapłanów: "Jeśli dla osiągnięcia
owej świętości życia, rady ewangeliczne nie są nakazane mocą
samego stanu duchownego, to jednakże służą im one, podobnie jak
wszystkim wiernym, jako normalna droga do osiągnięcia
chrześcijańskiego uświęcenia"34. Proboszcz z Ars potrafił żyć
"radami ewangelicznymi" w sposób stosowny do swego stanu
kapłańskiego. Jego ubóstwo nie było takie jak zakonnika czy
mnicha, lecz takie, jakiego wymaga się od księdza: pomimo
zarządzania znacznymi sumami pieniędzy (pamiętajmy, że bardziej
majętni pielgrzymi interesowali się jego dziełami charytatywnymi),
wiedział, że wszystko ofiarowano jego kościołowi, ubogim,
sierotom,
dziewczętom
z jego
"Providence"35
i rodzinom
najuboższym. Dlatego "był bogaty, by dawać innym, a bardzo ubogi
dla siebie"36. Wyjaśniał: "Mój sekret jest prosty: dawać wszystko
i niczego nie trzymać dla siebie"37. Kiedy miał puste ręce,
zwracającym się do niego ubogim mówił zadowolony: "Dziś jestem
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biedny, tak jak wy, jestem jednym z was"38. Mógł w ten sposób
stwierdzić u kresu życia z całkowitym spokojem: "Nie mam już nic
(...). Dobry Bóg może mnie teraz wezwać kiedy zechce!"39. Również
jego czystość była taką, jakiej wymaga się od księdza dla jego
posługi. Można powiedzieć, że była to czystość właściwa dla tego,
który habitualnie powinien dotykać Eucharystii i habitualnie patrzy
na nią z całą żarliwością serca i z tą samą żarliwością daje ją swoim
wiernym. Powiadano o nim, że "w jego spojrzeniu jaśniała czystość"
a wierni dostrzegali to, gdy zwracał się ku tabernakulum oczyma
zakochanego40. Również posłuszeństwo św. Jana Marii Vianeya
wyrażało się całkowicie w pełnym przylgnięciu do codziennych
wymogów swej posługi. Znana jest historia, gdy był dręczony myślą
o swojej nieadekwatności do posługi parafialnej i chęcią ucieczki "by
opłakiwać samotnie swe biedne życie"41. Jedynie posłuszeństwo
i pasja zbawienia dusz zdołały go przekonać, by pozostał na swym
miejscu. Sobie i wiernym wyjaśniał: "Nie ma dwóch dobrych
sposobów służenia Bogu. Jest tylko jeden jedyny: służyć Jemu tak,
jak On chce, by Mu służono"42. Wydawało się mu, że złota reguła
życia posłusznego jest następująca: "Czynić jedynie to, co może być
ofiarowane dobremu Bogu"43.
W kontekście duchowości karmiącej się praktyką rad
ewangelicznych cieszę się, że mogę skierować do kapłanów, w tym
dedykowanym im roku szczególną zachętę: by potrafili pojąć nową
wiosnę, którą Duch rozbudza w naszych dniach w Kościele, nie na
poślednim miejscu poprzez nowe ruchy kościelne i nowe
wspólnoty. "Duch jest różnorodny w swoich darach... Tchnie tam
gdzie chce. Czyni to nieoczekiwanie, w miejscach nieoczekiwanych
i w formach wcześniej niewyobrażalnych... ale ukazuje nam także,
że działa On mając na względzie jedno Ciało i że działa w jedności
jedynego Ciała"44. Pod tym względem ważna jest wskazówka
dekretu Presbyterorum ordinis: "Badając duchy, czy pochodzą
od Boga, (kapłani) niech w duchu wiary odkrywają różnorodne
charyzmaty świeckich, zarówno małe jak i wielkie, niech je
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z radością uznają, z troskliwością popierają"45. Dary takie, które
popychają wielu do doskonalszego życia duchowego mogą
przynieść korzyść nie tylko wiernym świeckim, ale i samym
szafarzom. Z komunii między kapłanami a charyzmatami może
rzeczywiście
wypływać
"cenny
impuls
do odnowionego
zaangażowania Kościoła w głoszenie Ewangelii nadziei i miłości
i dawanie jej świadectwa we wszystkich zakątkach świata"46.
Chciałbym też dodać, odwołując się do adhortacji apostolskiej
Pastores dabo vobis papieża Jana Pawła II, że posługa kapłańska ma
radykalną "formę wspólnotową" i może być wypełniona tylko
w komunii kapłanów ze swym biskupem47. Trzeba, aby ta komunia
między kapłanami a także ze swym biskupem, mająca swe
podstawy
w sakramencie
święceń
i przejawiająca
się
w koncelebracji
eucharystycznej,
wyrażała
się
w różnych
konkretnych formach rzeczywistego i afektywnego braterstwa
kapłańskiego48. Tylko w ten sposób kapłani będą umieli żyć w pełni
darem celibatu i będą zdolni do sprawiania, by rozkwitały
wspólnoty chrześcijańskie, w których powtarzane są cuda
pierwszego przepowiadania Ewangelii.
Dobiegający końca rok św. Pawła kieruje także naszą myśl ku
Apostołowi Narodów, w którym jaśnieje przed naszymi oczyma
wspaniały wzór kapłana, całkowicie "oddanego" swej posłudze. Jak
pisze: "miłość Chrystusa przynagla nas, pomnych na to, że skoro
Jeden umarł za wszystkich, to wszyscy pomarli" (2 Kor 5,14). Dodał
jeszcze: "za wszystkich umarł po to, aby ci, co żyją, już nie żyli dla
siebie, lecz dla Tego, który za nich umarł i zmartwychwstał" (2 Kor,
5,15). Jaki lepszy program można by zaproponować kapłanowi
starającemu się o rozwój na drodze doskonałości chrześcijańskiej?
Drodzy kapłani, uroczystości 150 rocznicy śmierci św. Jana Marii
Vianneya następują bezpośrednio po dopiero co zakończonych
obchodach 150 rocznicy objawień w Lourdes (1858). Już w 1959 r.
papież Jan XXIII zauważył: "Krótko przed zakończeniem przez św.
Proboszcza z Ars pełnego niebiańskich zasług życia, w innej okolicy
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Francji ukazała się Ona niewinnej i pokornej dziewczynce, by przez
nią macierzyńskim upomnieniem wezwać ludzkość do modlitwy
i chrześcijańskiej pokuty; a dostojny Jej głos, do dziś poruszający
dusze mimo upływu wieku, dźwięczy długo i szeroko jakby
w nieskończoność. W rzeczy samej czyny i słowa kapłana,
wyniesionego do czci Świętych, którego setną rocznicę obchodzimy,
jakby jakimś uprzedzającym niebiańskim światłem oświetliły
nadprzyrodzone prawdy, które objawione zostały w grocie
w Lourdes niewinnej dziewczynce. On sam żywił wielkie
nabożeństwo do Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Dziewicy,
w r. 1836 poświęcił kościół parafialny Maryi Niepokalanie Poczętej,
a w r. 1854 uczuciami najgłębszej czci i radości witał dogmat
katolicki, który tę prawdę nieomylnym orzeczeniem zdefiniował"49.
Święty Proboszcz zawsze przypominał swoim wiernym "Jezus
Chrystus, dawszy nam wszystko, co mógł nam dać, pragnie nas
jeszcze uczynić dziedzicami tego co ma najcenniejsze, to znaczy
swojej Najświętszej Matki"50.
Najświętszej Dziewicy zawierzam ten Rok Kapłański, prosząc Ją
by wzbudziła w duszy każdego kapłana wielkoduszne odnowienie
owych ideałów całkowitego oddania się Chrystusowi i Kościołowi,
które inspirowały myśl i działanie Świętego Proboszcza z Ars.
Swym żarliwym życiem modlitwy i gorącą miłością Jezusa
Ukrzyżowanego Jan Maria Vianney posilał swe codzienne
bezwarunkowe powierzenie się Bogu i Kościołowi. Oby jego
przykład wzbudził w kapłanach owe tak bardzo dziś jak i zawsze
potrzebne świadectwo jedności z biskupem, między sobą oraz
z wiernymi świeckimi. Niezależnie od istniejącego w świecie zła,
zawsze rozbrzmiewa jakże aktualne słowo Chrystusa do swoich
apostołów w Wieczerniku: "Na świecie doznacie ucisku, ale miejcie
odwagę: Jam zwyciężył świat" (J 16,33). Wiara w Boskiego
Nauczyciela da nam siłę, byśmy z ufnością spoglądali w przyszłość.
Drodzy kapłani, Chrystus na was liczy. Idąc za przykładem
Świętego Proboszcza z Ars, pozwólcie się Jemu zdobyć a staniecie
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się również wy, we współczesnym świecie posłańcami nadziei,
pojednania i pokoju!
Z moim Błogosławieństwem Apostolskim
w Watykanie, dnia 16 czerwca 2009 roku
Przypisy:
. "Le Sacerdoce, c'est l'amour du coeur de Jésus" ( w: B. Nodet, Le curé d'Ars. Sa
pensée - Son coeur. Présentée par l'Abbé Bernard Nodet, éd. Xavier Mappus, Paris
1995, p.5). Dalej: Nodet. Wyrażenie to cytuje także Katechizm Kościoła
Katolickiego, n. 1589.
2 NODET, s. 101
3 Ibid, s. 97
4 Ibid., s. 98-99
5 Ibid, s. 98-100.
6 Ibid, s. 183
7 MONNIN A., Il Curato d'Ars. Vita di Gian-Battista-Maria Vianney, vol. I, ed.
Marietti, Torino 1870, 122
8 Por. Lumen gentium, 10
9 Presbyterorum ordinis, 9
10 Tamże
11 "Kontemplacja jest spojrzeniem wiary, utkwionym w Jezusa Chrystusa.
"Wpatruję się w Niego a On wpatruje się w mnie" mówił w czasach swego świętego
proboszcza wieśniak z Ars, modląc się przed tabernakulm" (Katechizm Kościoła
Katolickiego n. 2715).
12 NODET, s. 85
13 NODET, s. 114
14 Ibid., s. 119
15 Por. MONNIN A., dzieło cytowane II, ss. 430 nn
16 NODET, s. 105
17 Ibid., s. 105
18 Ibid., s. 104
19 Monnin A., dzieło cytowane II, s. 293
20 tamże, II, s. 10
21 NODET, s. 128
22 Ibid., s. 50
23 Ibid., s. 131
24 Ibid., s. 130
25 Ibid., s. 27
1
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Ibid., s. 139
Ibid., s. 28
28 Ibid., s. 77
29 Ibid., s. 102
30 Ibid., s. 189
31 Evangelii nuntiandi, 41.
32 BENEDYKT XVI, Homilia podczas Mszy św. Krzyżma, 9.04.2009
33 por. BENEDYKT XVI, Przemówienie do Sesji Plenarnej Kongregacji ds.
Duchowieństwa, 16.03.2009
34 P.I.
35 Nazwał tak dom, gdzie sprawił, że przyjmowano ponad 60 porzuconych
dziewcząt. Aby go utrzymać, był gotów na wszystko "Podjąłem wszelkie
wyobrażalne kroki" - mawiał ze śmiechem (NODET, s. 214)
36 NODET, s. 216
37 Ibid., s. 215
38 Ibid., s. 216
39 Ibid., s. 214
40 Por. Ibid., s. 112
41 Por. Ibid., ss. 82-84; 102-103
42 Ibid., s. 75
43 Ibid., s. 76
44 BENEDYKT XVI, Wigilia Zesłania Ducha Świętego, 3.06.2006
45 N.9.
46 BENEDYKT XVI, Przemówienie do Biskupów przyjaciół Ruchu Focolari
i Wspólnoty św. Idziego, 8.02.2007
47 Por. n.17.
48 por. JAN PAWEŁ II. Adhort. Ap. Pastores dabo vobis, 74
49 Encyklika Sacerdotii nostri primorida, 1959
50 NODET, s. 244.
26
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25

STOLICA APOSTOLSKA

Dekret Penitentiarii Apostolskiej w sprawie uzyskania
odpustu w Parafii św. Stanisława BM i Matki Bożej
Łaskawej
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PENITENCJARIA APOSTOLSKA
Prot. N. 133/09/I
DEKRET
Dla ożywienia pobożności i dla zbawienia dusz wiernych
PENITENCJARIA APOSTOLSKA, na mocy władzy udzielonej jej
specjalnie przez umiłowanego w Chrystusie Panu Naszym
Benedykta XVI, z Opatrzności Bożej Papieża, odpowiadając na
niedawno przedłożoną prośbę Czcigodnego i Drogiego Biskupa
Zamojsko-Lubaczowskiego Wacława Depo, udziela hojnie
ze skarbca dóbr duchowych Kościoła odpustu zupełnego, który
wszyscy i poszczególni wierni mogą uzyskać dla siebie, bądź
ofiarować jako wsparcie dla dusz wiernych przebywających
w czyśćcu, jeśli szczerze pokutujący, wyspowiadani i posileni
Komunią świętą, nawiedzą pobożnie obraz Matki Bożej Łaskawej
wystawiony do publicznej czci w kościele konkatedralnym
w Lubaczowie i zaniosą tam do Boga następujące modlitwy według
intencji Ojca Świętego: Modlitwę Pańską, Wyznanie Wiary
i modlitwę do Najświętszej Maryi Panny: a. – podczas uroczystych
modlitw w dniu 7. maja; b. – jeden raz w ciągu roku w czasie
wybranym przez poszczególnych wiernych; c. – ilekroć będą
uczestnikami zbiorowej pielgrzymki.
Dekret jest ważny przez okres siedmiu lat. Bez względu na
jakiekolwiek przeciwne zarządzenia.
Dane w Rzymie, w siedzibie Penitencjarii Apostolskiej, dnia
21. kwietnia Roku Pańskiego 2009.
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Żywe Słowo Boże
- List do kapłanów na Wielki Czwartek 2009
Drodzy Bracia w Kapłaństwie
1. Wdzięczność
Łaska, miłosierdzie, pokój od Boga Ojca i Chrystusa Jezusa,
naszego Pana! Dziękuję Bogu, któremu służę jak moi przodkowie
z czystym sumieniem, gdy nieustannie cię wspominam w moich
modlitwach w nocy i we dnie (2 Tm 1, 2-3). Tym pozdrowieniem,
otwierającym Drugi List św. Pawła do Tymoteusza, zwracamy się
do każdego z was w dniu, w którym uświadamiamy sobie, jak
bardzo nasze kapłaństwo zakorzenione jest w Eucharystii, dzięki
której Kościół żyje i sprawuje dzieło zbawienia. W tym dniu
w wyjątkowy sposób przeżywamy tajemnicę naszego powołania
i wspólnoty w prezbiterium Kościoła powszechnego.
Pragniemy przede wszystkim wyrazić wam wdzięczność za stałą
i ofiarną posługę ludowi Bożemu w naszej Ojczyźnie, a także poza
jej granicami. To przede wszystkim wy trudzicie się
we wspólnotach uczniów Jezusa Chrystusa, głosząc słowo Boże,
przyjmując nowych członków Kościoła w sakramencie Chrztu,
sprawując Eucharystię, jednając ludzi z Bogiem, błogosławiąc
ludzkiej miłości, ofiarując umocnienie i pociechę odchodzącym
do wieczności. Wielu z was zaangażowanych jest w chrześcijańską
formację dzieci, młodzieży i studentów, w animowanie wspólnot
i ruchów kościelnych, w zgłębianie prawdy o Bogu i człowieku na
wydziałach teologicznych, w głoszenie Ewangelii w środkach
społecznego przekazu, w organizowanie solidarnej pomocy ubogim.
Trudno ogarnąć i wymienić, nawet w największym skrócie, to
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wszystko, co wnosicie w życie Kościoła i społeczeństwa. Niech Bóg
wam hojnie za to wynagrodzi!
2. Rozpalić na nowo charyzmat Boży
W roku św. Pawła sięgamy do jego słów, skierowanych
do jednego z jego najbliższych współpracowników, sekretarza,
towarzysza
misyjnych
podróży
i więzienia
w Rzymie,
przewodzącego z woli Apostoła Narodów Kościołowi w Efezie.
Czynimy je swoimi, w poczuciu bliskich więzi, jakie nas łączą
w porządku sakramentalnym, ale także zwykłej ludzkiej
serdeczności.
Wspólne wspomnienie naszych święceń, przeżywane przez nas
w dzisiejszej liturgii, nie jest tylko zwykłym przywołaniem
przeszłości. Staje się ono także wezwaniem, kierującym nasz wzrok
w przyszłość. Nasz sakrament kapłaństwa to nie wydarzenie
należące do odległej lub bliższej historii, jest to bowiem wydarzenie
zbawcze. Ono ma zawsze swoje dziś – z całą swoją świeżością,
nowością i dynamizmem dotykającym nas stale i na nowo. Właśnie
to uwięziony w Rzymie Paweł uświadamia Tymoteuszowi: Z tej
właśnie przyczyny przypominam ci, abyś rozpalił na nowo
charyzmat Boży, który jest w tobie od nałożenia moich rąk.
Albowiem nie dał nam Bóg ducha bojaźni, ale mocy i miłości oraz
trzeźwego myślenia. Nie wstydź się zatem świadectwa Pana
naszego ani mnie, Jego więźnia, lecz weź udział w trudach
i przeciwnościach znoszonych dla Ewangelii mocą Bożą (2 Tm 1, 68).
Rozpalanie w sobie na nowo charyzmatu dokonuje się w nas
zapewne na wiele sposobów. Każdy z nas ma w tym zakresie swoje
osobiste doświadczenia, swoją drogę modlitwy, swoje sposoby
spotykania się z Bogiem i budzenia w sobie zdrowego entuzjazmu
w służbie Ewangelii. Dzisiaj chcielibyśmy zwrócić uwagę na jeden
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tylko wymiar tej duchowej pracy, a mianowicie na miejsce i rolę
Słowa Bożego w naszym życiu osobistym i posłannictwie. Taką
refleksję w szczególny sposób podpowiada nam Kościół
i zakończony niedawno Synod Biskupów.
3. Każde Pismo jest natchnione
W swoim Drugim Liście do Tymoteusza św. Paweł wiele miejsca
poświęca tej właśnie refleksji. Odczytajmy słowa Apostoła: Ty
natomiast trwaj w tym, czego się nauczyłeś i co ci powierzono, bo
wiesz, od kogo się nauczyłeś. Od lat bowiem niemowlęcych znasz
Pisma święte, które mogą cię nauczyć mądrości wiodącej ku
zbawieniu przez wiarę w Chrystusie Jezusie. Wszelkie Pismo [jest]
przez
Boga
natchnione
i pożyteczne
do nauczania,
do przekonywania,
do poprawiania,
do wychowywania
w sprawiedliwości – aby człowiek Boży był doskonały,
przysposobiony do każdego dobrego czynu (2 Tm 3, 14-17).
Piękny tekst, wystawiający piękne świadectwo Tymoteuszowi – jako
człowiekowi, który nie tylko od najmłodszych lat czyta Biblię, ale
także zna jej natchnienie! Nie chodzi bowiem o to tylko, czy na co
dzień czytamy Pismo, choć to jest oczywiście punkt wyjścia.
Zasadnicze pytanie brzmi: w jaki sposób, jak je czytamy? Pismo jest
Bogiem natchnione. Jest w nim tchnienie Boga. Jest ono pełne
Bożego oddechu, wichru, życia, ruchu, mocy, inspiracji. To nie jest
martwy, statyczny, zastygły w formę tekst. Jeśli takim mi się
przedstawia, jeśli takim dla mnie pozostaje – ciągle jeszcze nie
umiem go czytać. Zaczynam go rozumieć dopiero wtedy, gdy mnie
dopada tkwiąca w nim siła. Gdy czuję się nim poruszony,
popchnięty, uruchomiony, zobowiązany, ale także uzdolniony,
wsparty mocą. Natchnienie to nie tylko cecha Pisma Świętego
wykładana przez nas w katechezie i odnoszona do jego autorstwa.
To także tkwiący w nim Boży dynamizm – aktualna siła,
doświadczana, kiedy czytam.
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Na tej prawdzie skupił całą swoją uwagę ostatni Synod
Biskupów. Jego Ojcowie przypomnieli najpierw prawdę –
teoretycznie dobrze nam wszystkim znaną z wykładów teologii –
iż rzeczywistość Słowa Bożego to nie sola Scriptura, także dlatego,
że jest w stosunku do Pisma Świętego uprzednia. Przez wiele
wieków ludzkich dziejów Bóg przemawiał do ojców, zanim Jego
Słowo przyjęło formę spisanego i ostatecznie zredagowanego
w Duchu Świętym świętego Tekstu. Teraz wszakże potrzeba, aby –
w tym samym Duchu Świętym – dokonywał się jakby odwrotny
proces, tzn. aby czytane przez nas Pismo stawało się dla nas żywym
Słowem Boga, by objawiało swoją siłę i Autorytet. Bóg przecież nie
przemawia „ot, tak sobie”, ale – jak pisze Paweł do Tymoteusza – by
prowadzić, przewodzić, uczyć, co jest dobre, wyposażyć człowieka
w pełni i przygotować do każdego dobrego czynu.
Takiej też codziennej lektury Pisma wam, drodzy Bracia,
życzymy. Na taką też lekturę otwierajcie naszych wiernych:
w parafiach, we wspólnotach i ruchach kościelnych, w grupach
ministrantów i lektorów, w zespołach studyjnych i – nade wszystko
– w indywidualnym kierownictwie duchowym.
Tylko taka lektura ustrzeże nas przed pozornym albo niepełnym,
czysto
studyjnym
podejściem
do Słowa
Bożego,
przed
interpretacjami jednostronnymi czy fundamentalistycznymi. Nie są
to niebezpieczeństwa czysto teoretyczne. Nie były też takimi już
w czasach św. Pawła. Stąd też właśnie jego zdecydowane wezwanie
do Tymoteusza: To wszystko przypominaj, dając świadectwo
w obliczu Boga, byś nie walczył o same słowa, bo to się na nic nie
zda, *chyba tylko+ na zgubę słuchaczy. Staraj się, byś sam stanął
przed Bogiem jak godny uznania pracownik, który nie przynosi
wstydu, trzymając się prostej linii prawdy. Unikaj zaś światowej
gadaniny; albowiem uprawiający ją będą coraz bardziej się zbliżać
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ku bezbożności, a ich nauka jak gangrena będzie się szerzyć wokoło
(2 Tm 2, 14 – 17).
Najwyraźniej Pismo nie jest do teoretycznych debat i dyskusji. Są
one potrzebne, jeśli pomagają w jego zrozumieniu, ale mogą też –
paradoksalnie
–
sąsiadować
w człowieku
z postępującą
bezbożnością. Znajomość Pisma nie polega wyłącznie na jego
zrozumieniu, lecz na wypełnieniu. W taki też sposób podchodził
do Pisma sam Jezus z Nazaretu: Pisma muszą się wypełnić (por. Mk
14, 49).
4. Co usłyszałeś – przekazuj
Spotkanie Tymoteusza ze Słowem Bożym (z Pismami) zaczęło się
już w domu rodzinnym, w latach niemowlęcych. Zapewne wielką
rolę odegrały w tym spotkaniu jego matka, Eunice i babka, Lois. Św.
Paweł wspomina je niemal na samym początku Listu (por. 2 Tm 1,
5). To wspomnienie rodziny przyszłego ucznia i biskupa Efezu
znów doskonale koresponduje z myśleniem Ojców ostatniego
Synodu. W swoim Orędziu – jak zapewne zauważyliście – wezwali
oni do tego, aby każda katolicka rodzina posiadała swój „rodzinny
egzemplarz” Pisma Świętego – taki, do którego sięga, nierzadko
wspólnie czyta, komentuje, nawet zapisując na marginesach swoje
refleksje. Namawiajmy usilnie naszych wiernych do takiej praktyki.
Tym bardziej, że ta droga przekazu wiary jest dostępna i możliwa
w każdej rodzinie – niezależnie od jej kondycji – nawet moralnej czy
eklezjalnej, np. w takiej, w której decyzje rodziców zamknęły im
drogę do zwyczajnych praktyk sakramentalnych. Ten przekaz
rodzinny przygotowywał Tymoteusza nie tylko na przyjęcie pełni
objawienia w Chrystusie, ale także do funkcji ucznia i następcy
Apostołów
–
do wzięcia
w swoim
czasie
na
siebie
odpowiedzialności za Kościół i za przekaz wiary. Ten bowiem
zasadniczo dokonuje się tak, jak w rodzinie Tymoteusza: od babki
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do matki – od matki do syna; z pokolenia na pokolenie – od osoby
do osoby.
Paweł tak o tym pisze do swojego ucznia: To, co usłyszałeś ode
mnie za pośrednictwem wielu świadków, przekaż wiarygodnym
ludziom, którzy będą zdolni nauczać także innych (2 Tm 2, 2).
Ostatecznie więc przekaz wiary związany jest – jak widać –
ze Słowem mówionym, bardziej niż pisanym. To uderzające! Treść
listu wyraźnie wskazuje, że w tle rozgrywają się już jakieś kościelne
spory, pojawiają się pierwsze herezje, kontrowersje dotyczące wiary.
Paweł jednak nie poleca Tymoteuszowi: „Siadaj i pisz! Spisz
prawdę, której nauczyłeś się ode mnie!” Mówi mu natomiast: szukaj
ludzi godnych zaufania i zdolnych do nauczania. Sam usłyszałeś –
ode mnie: zarówno bezpośrednio, jak i za pośrednictwem wielu
świadków, teraz ty musisz znaleźć i przygotować kolejne ogniwa
tego „złotego łańcucha Tradycji”. Przekaz wiary nie sprowadza się
bowiem do przekazania Pism. On potrzebuje wprowadzenia
do żywej wspólnoty – do Kościoła, który jest Ciałem Chrystusa.
Kapłański Wielki Czwartek jest nam dany na pewno także i po
to, byśmy sobie na nowo uświadomili, od kogo otrzymaliśmy wiarę,
od kogo się nauczyliśmy. Jest też nam zadany jako pytanie o kolejne
pokolenie uczniów, które ma nadejść – dzięki naszej posłudze. To
musi być dzień naszej wielkiej modlitwy o nowe powołania
kapłańskie i dzień rachunku sumienia każdego z nas z troski o te
powołania. Czy mamy już do kogo skierować Pawłowe słowa:
Zdrowe zasady, które posłyszałeś ode mnie, zachowaj jako wzorzec
w wierze i miłości w Chrystusie Jezusie. Dobrego depozytu strzeż
z pomocą Ducha Świętego, który w nas mieszka (2 Tm 1, 13-14)?
5. Punkt odniesienia
Przyjmijcie, drodzy Bracia, tę garść refleksji na temat
rzeczywistości Słowa Bożego w naszym życiu osobistym i w naszej
misji. A wraz z nią i życzenia: Słowo Chrystusa niech w was
mieszka w *całym swym+ bogactwie (Kol 3, 16). Niech to będzie
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Słowo Chrystusa Paschalnego – Tego, który swoje nauczanie
poświadczył Krzyżem, i teraz z całą mocą tego świadectwa
i żyjącego w nim Ducha, jako Zmartwychwstały i Wszechmocny
wypowiada je do nas z Miłością. Niech to będzie Słowo żywe
i skuteczne, ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny i przenikające,
zdolne osądzić pragnienia i myśli serca (por. Hbr 4, 12). Niech to
Słowo – i tylko ono – będzie punktem odniesienia naszego
kapłańskiego życia i posłannictwa. Niech będzie lampą dla naszych
kroków i światłem na naszych ścieżkach (por. Ps 119 [118], 105).
Na trud kapłańskiej posługi błogosławimy wam z całego serca.
Podpisali Kardynałowie, Arcybiskupi i Biskupi obecni na 347. Zebraniu
Plenarnym Konferencji Episkopatu Polski

Warszawa, dnia 11 marca 2009 r.
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Komunikat Rady Stałej i biskupów diecezjalnych
z Jasnej Góry
Dnia 2 maja, w przeddzień Uroczystości Matki Bożej Królowej
Polski, odbyło się na Jasnej Górze zebranie Rady Stałej Konferencji
Episkopatu Polski i biskupów diecezjalnych. Obradami kierował
Przewodniczący Konferencji, abp Józef Michalik. Gościem
szczególnym zebrania był kard. Tarcisio Bertone, Sekretarz Stanu
Stolicy Apostolskiej, który 3 maja przewodniczył także głównym
uroczystościom na Szczycie Jasnogórskim.
1. Głównym tematem spotkania było kapłaństwo, w tym stała
formacja
kapłanów
oraz
przygotowanie
kandydatów
do kapłaństwa. Ma to związek z zapowiedzią Ojca Świętego
Benedykta XVI, że w Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa,
19 czerwca br., rozpocznie się w Kościele powszechnym Rok
Kapłański. Bezpośrednią okazją ogłoszenia tego Roku jest 150.
rocznica śmierci św. Jana Marii Vianney’a, proboszcza z Ars.
Przyjmując z wdzięcznością tę inicjatywę Ojca Świętego biskupi
otaczają swoją modlitwą Benedykta XVI. Wyrażają w ten sposób
także swoją jedność i solidarność z Ojcem Świętym, zwłaszcza
w obliczu
bezprecedensowych
i nieuzasadnionych
ataków
niektórych mediów. Proszą też o modlitwę wszystkich wiernych.
Trwające nabożeństwa majowe niech będą okazją do żarliwej
modlitwy przez wstawiennictwo Maryi, Matki Kapłanów, za
Papieża, pasterzy Kościoła, kapłanów i przygotowujących się
do święceń.
2. Rada Stała i biskupi diecezjalni zapoznali się ze stanem prac
nad specjalnym dokumentem Episkopatu Polski na temat walki
z ubóstwem i wykluczeniem społecznym. Jego publikacja
przewidziana jest na 2010 rok. Natomiast już teraz, gdy kryzys
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gospodarczy dotyka w naszej Ojczyźnie setek tysięcy ludzi, biskupi
modlą się i zachęcają do modlitwy w intencji bezrobotnych oraz
zagrożonych utratą pracy. Modlą się także za sprawujących władzę
w Polsce i decydujących o losach zakładów pracy, by w swoich
decyzjach troszczyli się o dobro polskich obywateli i całych rodzin.
Pomoc nieustannie niesiona ludziom głodnym i potrzebującym
wsparcia przez Caritas, przez wspólnoty parafialne i inne instytucje,
niech będzie wyrazem ewangelicznej miłości bliźniego i prawdziwej
solidarności w myśl zasady św. Pawła „jeden drugiego brzemiona
noście” (Ga 6,2).
3. Dnia 4 czerwca przypadnie 20. rocznica wyborów do Sejmu
i Senatu, które w zasadniczy sposób wpłynęły na procesy przemian
społecznych i gospodarczych w naszej Ojczyźnie. Z tej perspektywy
można już dostrzec stopniowe kształtowanie się w Polsce postaw
charakterystycznych dla społeczeństwa obywatelskiego, szczególnie
w obszarze aktywności samorządowej i gospodarczej. Niestety, ten
czas stał się również dla wielu okazją do poważnego nadużycia
zaufania społecznego, a nawet do określonych manipulacji
prawnych
i ekonomicznych.
Nierzadko
prowadziło
to
do rozczarowań a nawet cierpień, co dzisiaj przejawia się m.in.
zauważalną
niechęcią
do angażowania
się
i brania
odpowiedzialności za życie społeczne. Jedyną szansą do zmiany tej
sytuacji jest powrót do trwałych wartości i zasad z zakresu etyki
życia gospodarczego i politycznego. W tym kontekście biskupi
podkreślają, że także nadchodzące wybory do Parlamentu
Europejskiego są okazją do opowiedzenia się za takim systemem
zasad i wartości. Apelują więc do wszystkich wiernych, by w tych
wyborach wskazywali osoby w pełni reprezentujące stanowisko
Kościoła katolickiego w sprawach etycznych oraz społecznych,
szczególnie w kwestii ochrony życia ludzkiego oraz troski
o małżeństwo i rodzinę. W ten sposób każdy z nas może w jakiejś
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mierze przyczynić się do odnowy chrześcijańskiego oblicza i kultury
Europy.
4. Bez wątpienia duchowym początkiem przemian w Polsce
i całej Europie Środkowowschodniej stała się już 30 lat temu
pielgrzymka Jana Pawła II do Ojczyzny i treść jego nauczania.
Szczególną wartość dla Narodu miała wtedy również modlitwa,
której syntezą są pamiętne słowa: ”Niech zstąpi Duch Twój
i odnowi oblicze ziemi; tej ziemi.” Przywołując tamto wydarzenie
ponawiamy to wielkie wołanie o moce Ducha Świętego i odnowę
moralną całego Narodu. Niech nas w tej modlitwie wspiera
Jasnogórska
Królowa
Polski.
Okazją
do ogólnopolskiego
dziękczynienia za 20 lat wolnej Polski oraz za pierwszą pielgrzymkę
Jana Pawła II w 1979 roku będzie II Dzień Dziękczynienia,
obchodzony w Warszawie-Wilanowie dnia 7 czerwca br.
Liturgicznym zwieńczeniem zebrania Rady Stałej i biskupów
diecezjalnych była uroczysta Msza św. koncelebrowana na wałach
Jasnej Góry, podczas której Prymas Polski kard. Józef Glemp
ponowił ze wszystkimi obecnymi Milenijny Akt Oddania Matce
Bożej. Ta uroczystość zakończyła też Jubileusz 700-lecia zakonu
paulinów, kustoszów Jasnogórskiego Sanktuarium.
Rada Stała Konferencji Episkopatu Polski oraz biskupi diecezjalni
zgromadzeni na Jasnej Górze
Częstochowa, 3 maja 2009 r
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Ks. Bp Wacław Depo

Prawda źródłem i kryterium informacji – referat wygłoszony
na spotkaniu Katolickiego Radia Zamość, 3 lutego 2009 roku.
Bardzo cieszę się, że mogę po raz kolejny stanąć wobec tak
szanownego gremium uczestników spotkania nie tylko opłatkowonoworocznego, ale pewnego rodzaju zmagań o prawdę. Dlatego
bardzo serdecznie witam wszystkich: Braci w kapłaństwie,
Przedstawicieli Władz zarówno miasta, parlamentu, województwa,
jak i samorządów, Dyrektorów różnych instytucji z nami
zaprzyjaźnionych, a jednocześnie pewnych darczyńców naszego
Katolickiego Radia Zamość, Stowarzyszenie Medialne im. Jana
Pawła II, Przedstawicieli Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich,
wszystkich Redaktorów, i wszystkich Drogich Gości, dziękując
również za to piękno muzyki i śpiewu naszych Zamojszczaków.
W swoim słowie pragnę choćby po części spłacić dług
wdzięczności wobec Was wszystkich, którzy dzisiaj jesteście tutaj
razem z nami, jak również wobec tych, którzy odpowiadają za
słowo pisane, mówione, czy ukazywane na ekranach telewizyjnych.
I którzy jesteśmy na co dzień – mówiąc hasłem Benedykta XVI –
współpracownikami prawdy.
Drodzy Państwo, w poezji Cypriana Kamila Norwida
znalazłem bardzo znamienny utwór zatytułowany: Jakże się to
wykłada…
Jakże się to wykłada?? – są tacy, którzy nie baczą,
O czym mówią? – lecz tylko: z kim? toczą rozmowę.
I są tacy, których obchodzi tylko to, co mówią –
*<+
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Drudzy, do siebie tylko, co myślą, odnosząc,
Ten, z kim mówią, jest dla nich świadkiem niepotrzebnym.
I rzadko kto, na względzie mając strony obie,
Rozmawia z nami o czymś!...
Zauważmy, czy coś się zmieniło? Jak Norwid bardzo głęboko
sięga w naturę naszych spotkań. Dlatego dziękując za zaproszenie
do udziału w tym spotkaniu – już po patronalnym święcie
dziennikarzy obchodzonym zawsze 24 stycznia, we wspomnienie
św. Franciszka Salezego – pragnę razem z Wami przez chwilę,
zatrzymać się nad bardzo ważnym i nośnym tematem,
a mianowicie: „Prawda źródłem i kryterium informacji”.
Człowiek bowiem bardzo często przekonuje się o tym,
że podstawowe pojęcia należy przypominać i głosić ustawicznie,
gdyż życie spycha je często na margines. A to, co nienazwane – jak
znowu dobitnie zauważa Norwid – przestaje istnieć. A więc, trzeba
sobie znaleźć na nowo to, czy inne pojęcie. Tak jest z pojęciem
prawdy, która zakodowana jest w ludzkiej naturze i prowadzi nas
do odkrycia porządku, i celu w przyrodzie, w otaczającym nas
świecie oraz ujawnia mądrość Stwórcy. Trzeba więc, jeszcze
wyraźniej uświadomić sobie, jak wielkim darem jest myślenie,
zdolność do abstrakcyjnej refleksji i odkrywania prawdy. Człowiek
to jedyna istota w całym świecie stworzonym – zaznaczy Ojciec
Święty Jan Paweł II w encyklice Fides et ratio – która nie tylko zdolna
jest wiedzieć, ale także zdaje sobie sprawę z tego, że wie i dlatego
pragnie poznać istotną prawdę tego, co postrzega. Powinniśmy
w tym kontekście odczytać zachętę do używania rozumu,
do zastanowienia się nad ludzką kondycją i towarzyszącymi jej
odwiecznymi pytaniami: Kim jestem? Skąd pochodzę? Dokąd
zmierzam? Dlaczego istnieje cierpienie? Dlaczego istnieje zło? Czy
istnieje życie po śmierci? A nie – jak przestrzega nas Jan Paweł II –
przyjąć za myślą tego świata, że nie ma dzisiaj sensu stawiać pytań
o sens życia. Tak nam podpowiada świat. Uprawniona bowiem
wielość stanowisk, gdzie każdy ma swoją prawdę, ustąpiła miejsca
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bezkrytycznemu pluralizmowi opartemu na założeniu, że wszystkie
opinie mają równą wartość. Jest to jeden z najbardziej
rozpowszechnionych przejawów braku wiary w istnienie prawdy,
obserwowany we współczesnym świecie. Albowiem człowiek nie
może przecież oprzeć swego życia na czymś nieokreślonym, na
jakiejś niepewności a tym samym na kłamstwie. Gdyż takie życie
byłoby nieustannie nękane przez lęk i niepokój. Można zatem
określić człowieka jako istotę, która szuka prawdy. Nie ulega
najmniejszej wątpliwości, że przez swój pontyfikat Jan Paweł II
uczynił wiele, aby ukształtować w nas wrażliwość na prawdę. Jest
znamienne, że ilekroć przemawiał do dziennikarzy, podkreślał rolę
prawdy w ich posłannictwie.
Drodzy Państwo, charakter naszej pracy – i to chyba
wszystkich, którzy dzisiaj tutaj jesteśmy, ale również, a przede
wszystkim dziennikarzy – prowadzi nas na co dzień do wydawania
sądów o rzeczywistości, o wydarzeniach, które wymagają nie tylko
ogromnego poczucia odpowiedzialności za słowo, ale także
bezwzględnego obiektywizmu i bezstronności. „Prawda musi być
źródłem i kryterium wolności w informacji” - te słowa mocno
zaznaczył Jan Paweł II w spotkaniu z dziennikarzami katolickiej
unii prasy włoskiej, 10 lutego 1989 roku. Mówił dalej – kto bowiem
uważa za prawdę to, co jest kłamstwem nie jest człowiekiem
prawdziwie wolnym. Nie szanuje prawdy zarówno ten, kto
rozpowszechnia nieprawdziwe informacje, jak i ten, kto umyślnie
przekazuje tylko część prawdy, a część jej przemilcza. Jaskrawym
przykładem może być podawanie informacji na temat Święta Trzech
Króli w różnych serwisach informacyjnych. Święta obchodzonego –
co podkreślam – w tych krajach Unii Europejskiej, które dzisiaj jej
przewodzą, albo przewodniczyły nam już w ostatnich latach, a dla
nas znalazł się motyw dnia roboczego oparty o finanse. Pomimo,
że blisko 800 tys. głosów było oficjalnie podpisanych i wysłanych
do parlamentu, i większość ankietowanych Polaków mówiła
o rezygnacji z innych dni wolnych na rzecz świątecznego charakteru
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tego dnia. A więc, jaka jest prawda o nas? Podobnie ma się rzecz
chociażby ze Światowym Spotkaniem Rodzin w Meksyku. Miliony
Polaków katolików mają przecież prawo do szerszej informacji
o tym ważnym wydarzeniu, podkreślającym – zwłaszcza teraz –
godność i prawa rodziny, związku mężczyzny i kobiety oraz
odpowiedzialnej więzi z dziećmi. Dlatego nic nie usprawiedliwia
owej wielkiej ciszy na ten temat, poza zdawkową relacją w telewizji
czy w radio. Dlatego niezbędna jest zasada korzystania z informacji
pochodzących z różnych źródeł, aby poznać i przekazać pełną
prawdę. Czy się to komuś podoba czy nie, Radio Maryja czy
Telewizja TRWAM zawsze wiernie kroczy za Papieżem,
gdziekolwiek się udaje.
Czcigodni Państwo, którzy stajecie się niejednokrotnie
współuczestnikami wydarzeń, a jako dziennikarze lub ludzie
odpowiedzialni dzisiaj za strefy rządzenia i odpowiedzialności za
ludzi, macie obowiązek komentować te wydarzenia i sprawy. Sami
dobrze wiecie, że informacja nie jest celem samym w sobie. Zresztą
sami nierzadko udowadniacie, że celem informacji i przekazu jest
służyć godności człowieka, służyć życiu człowieka, pobudzać
innych do budowania świata bardziej ludzkiego, opartego na
prawdzie Bożej określającej drogi człowieka. Stąd też wypływa
bezsprzeczny wymiar etyczny informacji. Dzięki przekazywanym
informacjom macie bowiem możliwość skierowania ludzi, w tym
konkretnego człowieka, który stoi wobec was, który was słucha,
ogląda wasze programy, czy czyta prasę, w stronę dobra lub
w stronę zła. Obojętność jest bardzo krótka. Winniśmy więc –
powiem wprost – każdy z nas według własnej misji, nie wyłączając
mówiącego te słowa, służyć ludziom poprzez prawdę. A nie
sprzyjać ich pasjom lub mówić to, co chcą słyszeć, to, co sprawia im
przyjemność. Jesteśmy po to, ażeby wskazywać drogę rozwoju
w człowieczeństwie ludziom, którzy są nam zadani. Aby znając
prawdę i rozpoznając ją coraz bardziej byli wolni, bardziej
odpowiedzialni, bardziej dojrzali i aby plan wzrastania człowieka
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obejmował swoim zasięgiem każdego człowieka, i całą naszą
historię. Świat środków przekazu może czasem wydawać się
obojętny, czy nawet wrogo ustosunkowany do chrześcijańskiej
wiary i moralności. Wynika to po części stąd, że kultura medialna
jest głęboko przepojona mentalnością postmodernistyczną, dla
której jedyną absolutną prawdą jest ta, że nie istnieją żadne prawdy
absolutne. A gdyby nawet istniały – mówią ci zwolennicy – byłyby
niedostępne dla rozumu ludzkiego, a tym samym pozbawione
znaczenia. W tej perspektywie istotna jest nie tylko sama prawda, co
wiadomość, czyli coś, co może wzbudzić zainteresowanie lub
rozbawić odbiorców. I rodzi nieodpartą pokusę odsunięcia na bok
kryteriów prawdy. W rezultacie świat mediów – jak zauważył Jan
Paweł II w orędziu na XXXV światowy dzień środków społecznego
przekazu – może czasem jawić się, jako środowisko nieprzyjazne
ewangelizacji, jak pogański świat z czasów apostolskich. Mimo to
nie tracimy wiary i nadziei, że kultura pamięci, która jest kulturą
Kościoła może uchronić kulturę mediów opartą na informacjach
o przemijającym znaczeniu od skłonności do zapominania, która to
skłonność niszczy nadzieję człowieka. Czyż nie mamy dowodu tego
chociażby ostatnio, w odsunięciu w niepamięć sprawy Katynia?
Dlatego środki społecznego przekazu mogą pomóc Kościołowi
w głoszeniu Ewangelii z całą jej nieprzemijającą świeżością
w kontekście coraz to nowych wyzwań ludzkiego życia.
I chciałbym jeszcze na zakończenie ukazać krótko dwa
przykłady, w odniesieniu, do których każdy z nas, a zwłaszcza
dziennikarz, powinien mieć określone stanowisko. Jeden przykład
dotyczy natury społecznej, a drugi natury indywidualnej.
Przypomnijmy sobie wizytę prezydenta Francji Sarkozyego
w Rzymie w grudniu 2007 roku. Poza odważną oceną historycznych
relacji Francji do Kościoła polegających na szczególnych więzach,
które miały ważne swoje konsekwencje dla przyszłości Francji
i chrystianizacji Europy zwrócił on uwagę na fakt, że laickość Francji
nie może oznaczać negowania przeszłości. Nie może odcinać Francji

42

BISKUP DIECEZJALNY

od jej chrześcijańskich korzeni. Mówił wprost, byłoby głupotą,
gdyby Francja odwróciła się od swoich korzeni chrześcijańskich.
Pragnę więc – mówił Nicolas Sarkozy – realizacji laickości
pozytywnej czyli takiej, która czuwając nad wolnością myśli, nad
wolnością wiary i niewiary, nie uważa religii za niebezpieczeństwo
lecz za atut. Trzeba szukać – mówił – dialogu z wielkimi religiami
Francji i raczej pomagać codziennemu życiu wielkich strumieni
duchowych aniżeli starać się je komplikować. Myślę, że tego rodzaju
koncepcja pozytywnej laickości, która spotkała się w samej Francji
z ostrą krytyką wypowiedzi prezydenta, choć dotyczy tego
szczególnego przypadku, narodu europejskiego, wcale nie
ogranicza się tylko do Francji, ale może być wzorem dla każdego
nowoczesnego państwa demokratycznego, w tym również Polski.
Drugi przykład dotyczy problemu bardzo indywidualnego.
W ostatnim czasie jesteśmy świadkami debaty na temat ingerencji
technicznych w przekazywaniu życia ludzkiego, a w szczególności
metody in vitro. Istotnie, na całym świecie w znaczący sposób
wzrasta skala niepłodności, czy to z powodu chorób
cywilizacyjnych, czy też z powodu mentalności antynatalistycznej
wywoływanej przez antykoncepcję. Nie trzeba być jednak
szczególnie spostrzegawczym, by dostrzec, że cała obrona technik in
vitro ogranicza się do następującego rozumowania. Każdy ma
własną prawdę. Każdy ma prawo do posiadania dziecka. Jeśli więc
istnieją techniki pozwalające to pragnienie zrealizować, to można to
uczynić. Chodzi zresztą nie tylko o prawo do posiadania dzieci
przez pary małżeńskie, ale również już o prawo kobiet, które chcą
mieć dzieci ze swoimi zmarłymi małżonkami. Ostatnio to samo
prawo rozszerza się do osób samotnych oraz par homoseksualnych.
Na ile etyczna jest produkcja dzieci na życzenie, w przyszłości
również o określonych przymiotach fizycznych psychicznych czy
duchowych? Dlatego Kościół uważa tę technikę za moralnie
niegodziwą. I Kościół przez swoje nauczanie nie rości sobie prawa
do tego, by zastępować sumienie naukowców. Sumienie jest nie
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do zastąpienia w życiu moralnym człowieka. Kościół jedynie
ofiaruje sumieniu naukowca, lekarza czy inżyniera światło, aby mu
pomóc. Przestrzega przed bezkrytycznym stosowaniem się
do prawa cywilnego w tych przypadkach, w których jest ono
niezgodne z zasadami prawa moralnego. Kościół czyni to świadomy
klimatu, jaki obecnie przygniata ciężarem samowoli społeczeństwa
ludzkie, szafując chwytliwym hasłem: Zabrania się zabraniać!
Jesteście wolni! Kościół nie chce też zastępować prawodawcy, on
tylko przestrzega prawodawcę przed szkodliwymi społecznie
konsekwencjami, które mogłyby wynikać, czy to z braku praw
w dziedzinie biomedycyny, czy to z praw permisywnych. Darem
jest powstanie życia i jego cudowny rozwój – podkreślał Jan Paweł
II – i właśnie dlatego, że to życie jest darem, nie można uważać,
iż się je posiada, czy traktować je jako prywatną własność. Chociaż
możliwości poprawienia jego jakości, jakimi dziś dysponujemy,
mogłyby sugerować, że człowiek jest absolutnym panem początku
i końca życia. Rzeczywiście, zdobycze medycyny i biotechnologii
niekiedy mogą budzić w człowieku przekonanie, że jest stwórcą
samego siebie i sprawić, że wcześniej czy później ulegnie pokusie
manipulacji sobą aż do samounicestwienia. Dlatego trzeba
z naciskiem podkreślić, że nie wszystko, co możliwe jest z punktu
widzenia techniki i rozwoju medycyny jest godziwe od strony
moralnej. Życie ludzkie jest darem i nie przestaje być wartością
nawet wtedy, jeśli jest pełne cierpienia i ograniczeń. Życie darmo
otrzymane jest darem, który zawsze trzeba przyjmować i kochać,
i darmo oddawać na służbę innym. Tak uczył nas Jan Paweł II
w 2002 roku.
Drodzy i Szanowni Państwo, Drodzy Radiosłuchacze naszego
Katolickiego Radia Zamość, dziękuję Wam za kolejną możliwość
bycia razem, zatrzymania się w prawdzie, żebyśmy byli sobą wobec
Boga i dla siebie nawzajem. Dlatego życzę, żeby świat mediów,
który potrzebuje ludzi sumienia, każdego dnia realizował to
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podwójne piękne powołanie.
człowiekowi.
Dziękuję serdecznie.

Służyć

prawdzie,

to

służyć

45

DEKRETY, HOMILIE, PRZEMÓWIENIA

Homilia wygłoszona z okazji poświęcenia OKNA ŻYCIA
w kaplicy Sióstr Franciszkanek Misjonarek Maryi
w Zamościu, 5 czerwca 2009 r.
Drodzy Bracia w kapłaństwie Chrystusowym na czele
z Księdzem Prałatem, dyrektorem ogólnopolskiej Caritas i moimi
Współbraćmi z diecezji zamojsko-lubaczowskiej, jak również
z Braćmi życia konsekrowanego.
Drogie Siostry Franciszkanki Misjonarki Maryi, które na tym
miejscu już od pokoleń jesteście dowodem, że miłość Chrystusa nie
może być oddzielona od codziennego świadectwa miłości
i pochylenia się nad człowiekiem. Drodzy Przedstawiciele Władz
w różnym stopniu i wymiarach tej służby, Drodzy Pracownicy
służby zdrowia, którzy codziennie jesteście świadkami obecności
Chrystusa w każdym cierpiącym człowieku. Drodzy Bracia i Siostry
zgromadzeni tutaj w tej kaplicy siostrzanej, jak również modlący się
z nami poprzez Katolickie Radio Zamość.
Sprawujemy tajemnicę Eucharystii w pierwszy piątek
miesiąca czerwca, który w sposób wyjątkowy przypomina nam
ofiarę z życia Syna Bożego, Jezusa Chrystusa dla ocalenia każdego
bez wyjątku człowieka... – podkreślę – nawet gdyby człowiek nie
zdawał sobie z tego sprawy. Jesteśmy dzisiaj tymi, którzy dzięki
słowom Apostołów wierzą w Jezusa Chrystusa ukrzyżowanego
i zmartwychwstałego. Święty Jan Apostoł zapisał słowa, które przed
chwilą usłyszeliśmy. On wie, że mówi prawdę ponieważ on stał na
szczycie Golgoty i wraz z Maryją był świadkiem tajemnicy śmierci
i przebitego boku, z którego wypłynęła krew i woda. Dzisiaj
również usłyszymy słowa, które zostały wypowiedziane przez
Chrystusa w przeddzień Jego Męki i Śmierci podczas Ostatniej
Wieczerzy: „To jest Ciało moje za was wydane; to jest Krew moja,
która za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów”.
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Podobnie jak w obliczu Eucharystii, również w obliczu Męki
i Śmierci, przebitego boku Chrystusa, rozum ludzki przystaje wobec
niezgłębionej tajemnicy. Stajemy wobec czegoś, co po ludzku
mogłoby wydawać się absurdalne. Bóg nie tylko przyjmuje ludzkie
ciało, staje się człowiekiem z wszystkimi potrzebami człowieka, nie
tylko cierpi biorąc na Siebie całą tragedię ludzkości, streszczając
w sobie to wszystko, co było i będzie, aż do skończenia świata, ale
umiera i sam przechodzi przez śmierć dla człowieka... Jest to
tajemnica, która uobecnia się – można powiedzieć uwiecznia – na
naszych ludzkich oczach aż do skończenia świata w Eucharystii...
Męka Pana i Jego śmierć trwa nadal w dramatach i cierpieniach
ludzi... Jak słusznie zapisał Blaise Pascal w swoich Myślach:
„konanie Jezusa trwać będzie aż do skończenia świata, nie należy
spać w tym czasie...”.
Drodzy Bracia i Siostry! Zauważmy, że cechą charakterystyczną
naszego czasu jest to, że świat dzisiejszy zdaje się żyć tak, jakby nie
było przesłania z Betlejem i Golgoty, jakby nie tylko Bóg nie istniał,
ale tak jakby nie istniał też Syn Boży i Syn Człowieczy, Jezus
Chrystus, jakby nie było ofiary Golgoty... Dlatego, Gaudium et spes –
ten świat okazuje się zarazem MOCNY i słaby, zdolny
do najlepszego i do najgorszego; stoi bowiem przed nim otworem
droga do wolności i godności człowieka, jak i niewolnictwa
wszelkiego typu i pogardy człowieka. Staje otworem droga
do postępu
i rozwoju,
jak
również
do niepohamowanego
eksperymentowania włącznie z łączeniem komórek ludzkich
i zwierzęcych – w tak zwane hybrydy – co prowadzi
do samounicestwienia i śmierci bez żadnej nadziei.
Dlatego w tym kontekście przywołajmy pewne fragmenty
z dwóch wybranych przeze mnie przemówień Sługi Bożego Jana
Pawła II. Pierwszy fragment z encykliki o miłosierdziu Bożym: „W
imię Jezusa Chrystusa Ukrzyżowanego i Zmartwychwstałego,
podnosimy nasz głos i błagamy, aby po raz kolejny – jeszcze raz na
tym etapie dziejów objawiła się owa Miłość... Ona nie jest utopią...
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lecz życiem... Pozwólcie mi zbudować uniwersalną cywilizację
miłości i życia, a nie śmierci i tak zwanej kultury „pozornej troski”
o człowieka i świat...
Kolejnym podkreśleniem – zwłaszcza w kontekście dzisiejszego
dzieła, jakim jest OKNO ŻYCIA, które – ośmielam się to powiedzieć
– w Zamościu zostało proroczo „zapoczątkowane” hasłem: „Mocni
nadzieją” 12 czerwca 1999 roku – niech będą słowa Papieża Jana
Pawła II: „Gdy zanika poczucie wartości życia jako takiego,
a w szczególności życia ludzkiego. Jak można skutecznie stawać
w obronie praw przyrody, jeśli usprawiedliwione są działania
bezpośrednio godzące w samo serce stworzenia, jakim jest istnienie
człowieka? Czyż można przeciwstawiać się niszczeniu świata, jeśli
w imię
dobrobytu
i wygody
dopuszcza
się
zagładę
nienarodzonych... prowokowaną śmierć starszych i chorych ludzi,
a w imię postępu prowadzone są niedopuszczalne zabiegi
i manipulacje już u początków życia ludzkiego? Gdy dobro nauki
albo interesy ekonomiczne biorą górę nad dobrem osoby, a nawet
całych
społeczności,
wówczas
zniszczenia
powodowane
w środowisku są znakiem prawdziwej pogardy dla człowieka. *...+
Jeśli kochacie tę ojczystą ziemię, niech to wołanie nie pozostanie bez
odpowiedzi! Wszyscy ludzie powinni współdziałać w tym wielkim
dziele *...+”
Już nic nie powiem, tylko Amen!
Boże, niech się tak stanie!
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Homilia wygłoszona podczas Święceń Kapłańskich
w Katedrze Zamojskiej, 6 czerwca 2009 r.
Umiłowani Bracia w Chrystusowym kapłaństwie, Osoby
życia konsekrowanego, Wspólnoto Wychowawcza w drodze ku
Chrystusowi i z Chrystusem, jaką jest Wyższe Seminarium
Duchowne na czele z Księdzem Rektorem i jego Wychowawcami,
z Księżmi Profesorami Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.
Wspólnoty Rodzinne i Parafialne, które macie swój współudział
w dzisiejszej tajemnicy dnia Święceń Kapłańskich, Drodzy
Nauczyciele i Wychowawcy, świadkowie wzrastania w mądrości,
Drodzy Ludzie młodzi stojący na progu ważnych wyborów drogi
życia... Liturgiczna służbo ołtarza... Kochane Dzieci, które jesteście
tutaj razem ze swoimi najbliższymi. Bracia i Siostry łączący się
razem z nami poprzez przekaz Katolickiego Radia Zamość.
Szczególnie zwracam się do Was, Bracia Diakoni – kandydaci
do świeceń, wyrażając wdzięczność wobec Boga za dar Waszego
życia i za to, że jak podkreślił nam dzisiaj św. Paweł w Drugim
Liście do Koryntian, „Bóg zabłysnął w sercach waszych, by olśnić
innych jasnością poznania chwały Bożej na Obliczu Chrystusa”.
W tegorocznym 46. Orędziu papieskim na dzień modlitw
o powołania Ojciec Święty Benedykt XVI napisał: „W powszechnym
powołaniu do świętości dostrzegamy szczególną inicjatywę Boga,
który wybiera niektórych ludzi, aby bardziej naśladowali Jego Syna
Jezusa Chrystusa i aby byli Jego uprzywilejowanymi sługami oraz
świadkami”.
Dzisiejsze nasze zgromadzenie eucharystyczne, w czasie którego
dokona się tajemnica Waszego kolejnego „wejścia” w Chrystusowe
kapłaństwo w stopniu prezbiteratu, potwierdza prawdę słów
Chrystusa z Ewangelii Janowej: „Nie wyście Mnie wybrali, ale Ja
was wybrałem i przeznaczyłem was na to, abyście szli i owoc
przynosili i by owoc wasz trwał – aby wszystko dał wam Ojciec,
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o cokolwiek Go poprosicie w imię moje”(J 15,16). To jest bardzo
zasadnicze stwierdzenie, że Chrystus powołuje tych, których chce,
a więc nie tych, którzy sami tak uważają, czy sami by sobie tego
życzyli... Nikt nie ma prawa – sam z siebie – do kapłaństwa. Nie
można go sobie wyszukać tak, jak szuka się jakiejś posady czy
kariery... „Któż może czuć się godnym przyjęcia posługi
kapłańskiej...? Kto mógłby wybrać kapłaństwo, czy życie
konsekrowane licząc tylko na swoje ludzkie siły? Pytał dalej
we wspomnianym Orędziu Benedykt XVI. Być kapłanem – nie
należy do podstawowych praw człowieka! I nikt nie może mieć
pretensji, że nie otrzymał kapłaństwa. Jezus woła w sumieniu tych,
których sam chce... Warto jeszcze raz powrócić do słów Benedykta
XVI, który zaznacza, że odpowiedź człowieka na Boże powołanie,
kiedy jest świadom tego, że to Bóg wychodzi z inicjatywą i że to ON
realizuje swój zamysł zbawienia, w niczym nie przypomina lękliwej
rachuby leniwego sługi, który ze strachu ukrywa w ziemi
powierzone talenty, lecz wyraża się w ochoczym przyjęciu zachęty
i wyzwania Pana...”
Drodzy Bracia i Siostry! Potwierdzamy, że świadoma i wolna
odpowiedź człowieka, którą daje on Bogu – mówiąc słowami św.
Pawła – „nie uciekającą się do żadnych podstępów i spraw
hańbiących – jest ukazywaniem prawdy o sobie samym wobec Boga
i poddającą się osądowi sumienia, każdego człowieka w Kościele...”
Przyznajemy, że te słowa brzmią niezwykle odpowiedzialnie, bo
dotykają nie tylko czasu ziemskiego życia, ale dotykają i wieczności.
Gdyż nie głosimy siebie samych – mówił – po to żeby się ludziom
przypodobać, lecz Chrystusa Jezusa jako naszego Pana i Zbawiciela,
a nas jako sługi Jezusa, by za łaską Boga dokonywać Jego dzieł...
A wtedy głębiej zrozumiemy, że będziemy dźwigać ten skarb
do końca życia „tylko” w naczyniach glinianych, aby to z Boga była
przeogromna moc a nie z nas... Poprzez dar powołania nas po
imieniu zostaliśmy wprost wciągnięci w intymność Serca Jezusa
Chrystusa, Jedynego Pośrednika między Bogiem a ludźmi...
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Nasze bycie kapłanem nie jest niczym innym, jak tylko „nowym
sposobem bycia zjednoczonym z Chrystusem. Tutaj – jak zauważa
Jan Paweł II w „Darze i tajemnicy”- człowiek oddaje Chrystusowi
swoje człowieczeństwo, bo nie należy już do siebie ale by On się
mógł nim posługiwać jako narzędziem zbawienia. Chrystus zaś,
przyjmując ten dar, czyni owego człowieka jakby alter Christus,
drugim Chrystusem. Z całą stanowczością potwierdzamy, że jest to
wielka tajemnica współ-bycia z Chrystusem, w którą trzeba wnikać
każdego dnia wciąż od nowa. Poprzez nasze „TAK” w dniu naszych
święceń dokonujemy fundamentalnego wyboru – i to, co
podkreślam – wyrzeczenia się bycia niezależnymi, żeby realizować
tylko siebie i swój własny program... To musi dzisiaj bardzo mocno
zapaść w Wasze serca. Chrystus ma prawo – w dzień i w nocy –
posługiwać się nami. Ale ta „nowa pieczęć istnienia w Bogu” przez
łaskę Chrystusa i moc Ducha Świętego może stać się dla nas –
ostrzegał nas Benedykt XVI w tegorocznej homilii Wielkiego
Czwartku – sądem potępienia. Może to brzmi bardzo ostro, ale
wsłuchujmy się w głos najwyższego Pasterza. Ta pieczęć istnienia
w Bogu może być dla nas sądem potępienia, jeśli nasze życie nie
będzie się rozwijać po wejściu w prawdę sakramentu kapłaństwa...
Wracajmy do tego tekstu. Nie możemy bowiem pozostać na
poziomie powierzchowności tego wszystkiego, co zwykle narzuca
się dzisiejszemu człowiekowi, aby zwątpił w niepowtarzalność
i jedyność Jezusa Chrystusa jako Jednorodzonego Syna Bożego
i Odkupiciela..., a tym samym podpowiada się nam, żeby zwątpić
w oryginalność Jego żywej obecności w sakramentach Kościoła.
Kościół nie jest instytucją! Kościół nie jest firmą, w którą się
wchodzi! Kościół jest żywym organizmem Jezusa Chrystusa,
w którym każdy z nas ma mieć swoje miejsce.
Zauważmy zatem, biorąc pod uwagę kryzys prawdy, który
obejmuje dzisiaj świat zarówno kultury, życia społecznego
a zwłaszcza polityki. Zauważmy, że nadzieja chrześcijańska
pokładana przez nas w Bogu żywym nie może być sprowadzana
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tylko do ideologii, do grupowego sloganu, który można
demokratycznie
przegłosować,
czy
do ucieczki
od odpowiedzialności osobistej... Nic nie jest bardziej sprzeczne
z wiarą w Jezusa Chrystusa, który objawia Boga jako Ojca! Nam nie
wolno zniechęcać się w obliczu trudności, czy nawet ludzkich
słabości, bo sam Chrystus obiecał, że o cokolwiek prosić będziemy
Ojca w imię Jego to nam się spełni... Bo to w Nim prawda i miłość są
tym samym... za cenę ofiarowania samego siebie. To On nas ratuje
i dźwiga w drodze do Ojca. To nas z pewnością zdumiewa, że Bóg
potrzebuje człowieka, aby w Chrystusie zrealizować swój plan
zbawienia. Ostatecznie nie zostajemy konsekrowani, a więc
namaszczeni krzyżmem świętym, za pośrednictwem rytów, choć
one są konieczne. Źródłem naszej konsekracji, w którym jesteśmy
zanurzeni jest ON – CHRYSTUS PAN, Jedyny i Wieczny Kapłan.
Święcenia oznaczają być zanurzonym w Nim i przynależność
do Niego na czas i na wieczność.
Pragniemy więc prosić, by Bóg uczynił nas ludźmi prawdy, która
od Boga pochodzi a nie z nas. Ludźmi nadziei, pokładanej w Bogu
żywym, która już dzisiaj każe nam żyć inaczej niż podpowiada
świat. I ludźmi miłości Boga potężniejszej od wszelkiego
zniewolenia grzechu i śmierci...
Pozwólcie, że w zakończeniu przywołam słowa poety,
jednego z księży.
Często brakuje mi słów
tak wiązanych w kształt sensu,
tego co Bóg czyni przeze mnie
a wiele z nich ginie
roztrzaskują się o obcą ziemię...
Ale kiedy się chodzi się tam,
gdzie On chodził
zawsze szuka się Jego śladów...
Tam, gdzie On nauczał
wsłuchujmy się w Jego słowa
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Tam gdzie On uzdrawiał
przynośmy swoje obandażowane lata...
I tam, gdzie On ratował tonącego
trzeba uchwycić Jego zranioną dłoń...
i wykrzyknąć Jego imię
a wtedy razem z Nim
dotrzemy do drugiego brzegu...
Prośmy więc Chrystusa, by coraz bardziej pociągał nas ku
sobie, abyśmy się stali prawdziwie kapłanami Jego Nowego
Przymierza. Amen.
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Decyzje personalne
z 22 czerwca 2009
Neoprezbiterzy
Ks. Mgr Dariusz Babiak mianowany wikariuszem parafii Św.
Leonarda w Tyszowcach.
Ks. Mgr Krzysztof Hawro mianowany wikariuszem parafii
Świętego Bartłomieja Apostoła w Goraju.
Ks. Mgr Dariusz Komadowski mianowany wikariuszem parafii
Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Łukowej.
Ks. Mgr Rafał Kowalczuk mianowany wikariuszem parafii
Świętego Andrzeja Boboli w Kosobudach.
Ks. Mgr Paweł Martyniuk mianowany wikariuszem parafii
Matki Bożej Szkaplerznej w Łabuniach.
Ks. Mgr Tomasz Pachuta mianowany wikariuszem parafii
Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Skierbieszowie.
Ks. Mgr Tomasz Szumowski mianowany wikariuszem parafii
Świętego Wojciecha w Cieszanowie.
Ks. Mgr Sławomir Zawada mianowany wikariuszem parafii
Matki Bożej Królowej Polski w Bełżcu.
Proboszczowie
Ks. Kan. mgr Piotr Lizakowski zwolniony z urzędu Proboszcza
parafii Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Aleksandrowie
i mianowany Proboszczem parafii Św. Wojciecha i Matki Bożej
Różańcowej w Nieliszu.
Ks. Kan. dr Wiesław Galant zwolniony z urzędu Proboszcza
parafii Św. Jerzego w Biłgoraju i mianowany Proboszczem parafii
Św. Michała Archanioła w Zamościu.
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Ks. Kan. Mieczysław Kornaga zwolniony z urzędu Proboszcza
w Cewkowie i przeniesiony w stan emerytalny z zamieszkaniem na
plebanii w Cieszanowie.
Ks. Kan. mgr Stanisław Budzyński zwolniony z urzędu
Proboszcza parafii Świętego Mikołaja w Grabowcu i mianowany
Proboszczem parafii Św. Jerzego w Biłgoraju.
Ks. Kan. dr Leszek Oberda zwolniony z urzędu Proboszcza
parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Horyszowie Polskim
i mianowany Proboszczem parafii Matki Bożej Nieustającej Pomocy
w Aleksandrowie.
Ks. Kan. Witold Smyk zwolniony z urzędu Proboszcza parafii
Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Łukowej oraz
wicedziekana
Dekanatu
Tarnogród
i przeniesiony
w stan
emerytalny z zamieszkaniem na dotychczasowej plebanii.
Ks. mgr Stanisław Gorczyński zwolniony z urzędu Proboszcza
parafii Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Machnowie Nowym
i mianowany Proboszczem parafii Trójcy Przenajświętszej w Potoku
Jaworowskim.
Ks. dr Krzysztof Kłos zwolniony z urzędu Proboszcza parafii
Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Nabrożu i mianowany
Proboszczem parafii Św. Kazimierza Królewicza w Radzięcinie.
Ks. mgr Franciszek Buhajczuk zwolniony z urzędu Proboszcza
parafii Świętego Wojciecha i Matki Bożej Różańcowej w Nieliszu
i mianowany Proboszczem parafii Św. Maksymiliana Kolbego
w Ulhówku.
Ks. mgr Bogdan Bejgier zwolniony z urzędu Proboszcza parafii
Trójcy Przenajświętszej w Potoku Jaworowskim i mianowany
Proboszczem parafii Św. Stanisława Biskupa w Wiszniowie.
Ks. mgr Zygmunt Żółkiewski zwolniony z urzędu Proboszcza
parafii Matki Bożej Częstochowskiej w Podhorcach oraz
Wicedziekana Dekanatu Tomaszów Płn. i mianowany Proboszczem
parafii Św. Mikołaja w Grabowcu.
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Ks. Kan. mgr Józef Godzisz zwolniony z urzędu Proboszcza
parafii Świętego Kazimierza Królewicza w Radzięcinie i mianowany
Proboszczem parafii Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny
w Nabrożu.
Ks. mgr Adam Herda zwolniony z urzędu Proboszcza parafii
Świętych Cyryla i Metodego w Sahryniu i mianowany Proboszczem
parafii Matki Bożej Częstochowskiej w Podhorcach.
Ks. mgr Grzegorz Stankiewicz zwolniony z urzędu Proboszcza
parafii Świętego Maksymiliana Kolbego w Ulhówku i mianowany
Proboszczem parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Cewkowie.
Ks. mgr Michał Słotwiński zwolniony z urzędu Proboszcza
parafii Świętego Stanisława Biskupa w Wiszniowie z udzieleniem
zgody na zamieszkanie u swoich krewnych.
Ks. Kan. mgr lic. Waldemar Kostrubiec zwolniony z urzędu
Proboszcza parafii Świętego Michała Archanioła w Zamościu
i mianowany Proboszczem parafii Wniebowzięcia Najświętszej
Marii Panny w Łukowej.
Ks. Kan. mgr Józef Czaus zwolniony z urzędu Proboszcza
parafii
Świętego
Michała
Archanioła
w Żniatynie
oraz
Wicedziekana Dekanatu Tarnoszyn i mianowany Proboszczem
parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Horyszowie Polskim.
Ks. mgr Marek Tworek zwolniony z funkcji duszpasterza
samodzielnego ośrodka duszpasterskiego w Chmielku i mianowany
Rektorem Kościoła p.w. Narodzenia Najświętszej Marii Panny
w Chmielku.
Ks. mgr Stanisław Kiciński zwolniony z urzędu wikariusza
Parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Żulicach i mianowany
Proboszczem parafii Świętego Michała Archanioła w Żniatynie.
Ks. mgr lic. Jarosław Cioch zwolniony z urzędu wikariusza
Parafii Chrystusa Króla w Biłgoraju i mianowany Proboszczem
parafii Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Machnowie Nowym.
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Ks. mgr Eugeniusz Adamek zwolniony z urzędu wikariusza
parafii Św. Jerzego w Biłgoraju i mianowany Proboszczem parafii
Św. Cyryla i Metodego w Sahryniu.
Wikariuszowie
Ks. mgr Andrzej Dzido zwolniony z funkcji wikariusza parafii
Podwyższenia
Krzyża
Świętego
w Hucie
Krzeszowskiej
i mianowany wikariuszem parafii Matki Bożej Nieustającej Pomocy
w Aleksandrowie.
Ks. mgr Andrzej Skwarek zwolniony z funkcji wikariusza
Parafii Najświętszej Marii Panny Królowej Polski w Bełżcu
i mianowany wikariuszem parafii Wniebowzięcia Najświętszej
Marii Panny w Nabrożu.
Ks. mgr Piotr Harko zwolniony z funkcji wikariusza parafii
Świętego Wojciecha w Cieszanowie i mianowany wikariuszem
parafii Św. Jana Chrzciciela w Potoku Górnym.
Ks. mgr Andrzej Chilewicz zwolniony z funkcji wikariusza
zwolniony parafii Świętego Andrzeja Boboli w Baszni Dolnej
i mianowany wikariuszem parafii Św. Jerzego w Biłgoraju.
Ks. mgr Paweł Piotr Kruk zwolniony z funkcji wikariusza parafii
Świętej Marii Magdaleny Biłgoraju i mianowany wikariuszem
parafii Trójcy Przenajświętszej w Komarowie.
Ks. mgr Zygmunt Jagiełło zwolniony z funkcji wikariusza parafii
Świętego Jerzego w Biłgoraju i mianowany wikariuszem parafii Św.
Michała Archanioła w Zamościu.
Ks. mgr Maciej Lewandowski zwolniony z funkcji wikariusza
parafii Trójcy Przenajświętszej i Wniebowzięcia Najświętszej Marii
Panny w Biłgoraju i mianowany wikariuszem parafii Nawiedzenia
Najświętszej Marii Panny w Krasnobrodzie.
Ks. mgr Bogdan Wawrzaszek zwolniony z funkcji wikariusza
parafii Świętego Bartłomieja Apostoła w Goraju. Udzielono zgody
na pracę duszpasterską w Irlandii na okres 3 lat oraz skierowany na
studia doktoranckie z zakresu Teologii Fundamentalnej na
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Wydziale Teologii na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana
Pawła II w Lublinie.
Ks. mgr Andrzej Łopocki zwolniony z funkcji wikariusza parafii
Najświętszej Marii Panny Nieustającej Pomocyw Hrubieszowie
i mianowany wikariuszem parafii Podwyższenia Krzyża Świętego
w Horyszowie Polskim.
Ks. mgr Mariusz Łoza zwolniony z funkcji wikariusza parafii
Podwyższenia
Krzyża
Świętego
w Horyszowie
Polskim
i mianowany wikariuszem parafii Podwyższenia Krzyża Świętego
w Hucie Krzeszowskiej.
Ks. mgr Mariusz Rybiński zwolniony z funkcji wikariusza
parafii Najświętszej Marii Panny Królowej Polski w Hucisku
i mianowany wikariuszem parafii Chrystusa Króla w Biłgoraju.
Ks. mgr Marcin Zaburko zwolniony z funkcji wikariusza parafii
Trójcy Przenajświętszej w Komarowie i mianowany wikariuszem
parafii Św. Marii Magdaleny w Biłgoraju.
Ks. mgr Andrzej Ciapa zwolniony z funkcji wikariusza parafii
Św. Andrzeja Boboli w Kosobudach i mianowany wikariuszem
parafii Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny w Krasnobrodzie.
Ks. mgr Franciszek Kościelski zwolniony z funkcji wikariusza
parafii Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny w Krasnobrodzie
i skierowany na studia stacjonarne w zakresie teologii dogmatycznej
na Wydziale Teologii w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana
Pawła II w Lublinie.
Ks. mgr Krzysztof Maj zwolniony z funkcji wikariusza parafii
Nawiedzenia
Najświętszej
Marii
Panny
w Krasnobrodzie
i mianowany wikariuszem parafii Trójcy Świętej i Wniebowzięcia
Najświętszej Maryi Panny w Biłgoraju.
Ks. mgr Grzegorz Kopczyński zwolniony z funkcji wikariusza
parafii Świętego Andrzeja Apostoła w Lipsku k. Narola
i mianowany wikariuszem parafii Św. Andrzeja Boboli w Baszni
Dolnej.
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Ks. mgr Karol Bryła zwolniony z funkcji wikariusza parafii Bł.
Jakuba Strzemię i Św. Stanisława BM w Lubaczowie i mianowany
wikariuszem parafii Św. Apostołów Piotra i Pawła w Łaszczowie.
Ks. mgr Piotr Sobczuk zwolniony z funkcji wikariusza parafii
Najświętszego Serca Jezusa w Klemensowie i mianowany
wikariuszem parafii Matki Bożnej Śnieżnej w Łukawicy.
Ks. mgr Krzysztof Bylina zwolniony z funkcji wikariusza parafii
Matki Bożej Szkaplerznej w Łabuniach i mianowany wikariuszem
parafii Św. Jerzego w Biłgoraju.
Ks. mgr lic. Zbigniew Gaca zwolniony z funkcji wikariusza
parafii Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Łaszczowie
i mianowany wikariuszem parafii Miłosierdzia Bożego w Zamościu.
Ks. mgr Marek Sobiłło zwolniony z funkcji wikariusza parafii
Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Łukowej i mianowany
wikariuszem parafii Św. Tomasza Apostoła w Majdanie Sopockim.
Ks. mgr Piotr Skóra zwolniony z funkcji wikariusza parafii
Świętego Tomasza Apostoła w Majdanie Sopockim i mianowany
wikariuszem parafii Św. Andrzeja Apostoła w Lipsku k. Narola.
Ks. mgr Cezary Błaszczuk zwolniony z funkcji wikariusza
parafii Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Nabrożu
i mianowany wikariuszem parafii Św. Bartłomieja Apostoła
w Sitańcu.
Ks. mgr Wiesław Górniak zwolniony z funkcji wikariusza parafii
Św. Bartłomieja Apostoła w Sitańcu i mianowany wikariuszem
parafii Bł. Jakuba Strzemię i Św. Stanisława BM w Lubaczowie.
Ks. mgr Sylwester Zwolak zwolniony z funkcji wikariusza
parafii Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Skierbieszowie
i skierowany na kontynuowanie studiów doktoranckich w zakresie
katechetyki
na
Wydziale
Teologicznym
na
Katolickim
Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II w Lublinie.
Ks. mgr Adam Mulawa zwolniony z funkcji wikariusza parafii
Świętego Leonarda w Tyszowcach i mianowany wikariuszem
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parafii
Najświętszej
Marii
Panny
Nieustającej
Pomocy
w Hrubieszowie.
Ks. Jan Franczak zwolniony z urzędu wikariusza parafii
Wniebowzięcia Najświętszej Marii Pannyw Starym Zamościu
i przeniesiony
w stan
emerytalny
z zamieszkaniem
na
dotychczasowej plebanii.
Ks. mgr Grzegorz Kowalski zwolniony z funkcji wikariusza
parafii Świętego Józefa w Tomaszowie Lub. i mianowany
wikariuszem parafii Matki Bożej Królowej Polski w Hucisku.
Ks. mgr Paweł Zubrzycki zwolniony z funkcji wikariusza parafii
Świętego Michała Archanioła i Matki Bożej Nieustającej Pomocy
w Werbkowicach i mianowany wikariuszem parafii Św. Krzyża
w Zamościu.
Ks. mgr Piotr Wojnar zwolniony z funkcji wikariusza parafii
Świętego Krzyża w Zamościu i skierowany do pracy duszpasterskiej
w Abchazji na okres 3 lat.
Ks. dr Robert Strus zwolniony z funkcji wikariusza parafii Św.
Michała Archanioła w Zamościu i mianowany Zastępcą Dyrektora
Zespołu Szkół Katolickich im. Św. Ojca Pio w Zamościu,
z zamieszkaniem w domu diecezjalnym w Zamościu.
Ks. mgr lic. Jacek Zieliński zwolniony z funkcji duszpasterza
akademickiego oraz wykładowcy na Wyższej Szkole Zarządzania
i Administracji w Zamościu i mianowany wikariuszem parafii św.
Józefa w Tomaszowie Lub.
Ks. mgr Adam Palonka zwolniony z funkcji wikariusza parafii
Miłosierdzia Bożego w Zamościu i mianowany wikariuszem parafii
Zwiastowania Najświętszej Marii Panny w Tomaszowie Lubelskim.
Ks. mgr Marek Krzyżan mianowany wikariuszem parafii Św.
Michała Archanioła i Matki Bożej Nieustającej Pomocy
w Werbkowicach.
Ks. mgr Piotr Lenart mianowany wikariuszem parafii Matki
Bożej Królowej Polski w Zwierzyńcu
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Ks. mgr Wojciech Panek zwolniony z funkcji Pomocnika
duszpasterskiego par. Narodzenia NMP w Oleszycach i mianowany
wikariuszem parafii Św. Mikołaja w Szczebrzeszynie.
Inne
Ks. Kan. Stanisław Mizak zwolniony z urzędu Dziekana
Dekanatu Cieszanów.
Ks. mgr Stanisław Budzyński zwolniony z urzędu Dziekana
Dekanatu Grabowiec.
Ks. mgr lic. Janusz Raczyński zwolniony z funkcji Notariusza
Kurii Diecezjalnej w Zamościu.
Ksiądz Mgr Zygmunt Żółkiewski mianowany Dziekanem
Dekanatu Grabowiec na okres 5 lat.
Ksiądz Kan. Mgr Józef Jan Dudek mianowany Dziekanem
Dekanatu Cieszanów na okres 5 lat.
Ks. mgr Zygmunt Jagiełło mianowany Notariuszem Kurii
Diecezjalnej w Zamościu.
Ks. mgr Paweł Zawada mianowany Zastępcą Diecezjalnego
Moderatora Ruchu Światło-Życie.
Ks. mgr lic. Mirosław Sawka zwolniony z funkcji Duszpasterza
Akademickiego przy Wydziale Zamiejscowym Nauk Prawnych
i Ekonomicznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana
Pawła II w Tomaszowie Lubelskim.
Ks. mgr lic. Jacek Zieliński mianowany duszpasterzem
akademickim przy Wydziale Zamiejscowym Nauk Prawnych
i Ekonomicznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana
Pawła II w Tomaszowie Lubelskim.
Ks. Józef Starszuk skierowany na zamieszkanie w plebanii
parafii Św. Mikołaja w Hrubieszowie.
Ks. dr Marek Gmyz, udzielono zgody na pracę duszpasterską
w Austrii.
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Ks. mgr Mariusz Konopka, skierowany do pracy duszpasterskiej
w archidiecezji Lwowskiej
Ks. mgr Bogusław Milo, skierowany do pracy duszpasterskiej
w archidiecezji Łódzkiej.
Ks. dr Mariusz Trojanowski, mianowany sekretarzem Biskupa.
z 27 czerwca 2009
Ks. mgr lic. Grzegorz Kawarski zwolniony z funkcji wikariusza
par. św. Mikołaja w Szczebrzeszynie i mianowany wikariuszem
parafii Matki Bożej Królowej Polski w Zamościu.
Ks. mgr Robert Fuk zwolniony z wikariusza par. MB Królowej
Polski w Zamościu i mianowany wikariuszem parafii Św. Karola
Boromeusza w Lubaczowie.
Ks. mgr Wojciech Steć zwolniony z funkcji wikariusza par. św.
Karola Boromeusza w Lubaczowie i mianowany wikariuszem
parafii Matki Bożej Królowej Polski w Zwierzyńcu.
Ks. mgr Arkadiusz Jakubczak zwolniony z funkcji wikariusza
MB Królowej Polski i mianowany wikariuszem parafii Św. Michała
Archanioła w Zamościu.
Ks. mgr Tomasz Kielar zwolniony z funkcji wikariusza par. św.
Michała Archanioła w Zamościu i mianowany wikariuszem parafii
Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Oleszycach.
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Zaproszenie na Konferencję Teologów Dogmatyków,
Zamość-Krasnobród 2009
Szanowni Profesorowie Dogmatycy!
Czcigodni Księża,
Zamość jest miastem o wielkiej tradycji akademickiej i teologicznej,
związanej z Akademią Zamojską. Założyciel miasta, hetman Jan
Zamoyski, uważał, że teologia jest realną siłą ducha, a więc i realną
siłą człowieka i społeczeństwa. Myśl tę miał wyrażać układ
architektoniczny miasta zbudowanego na planie antropomorficznym,
gdzie jedno płuco to katedra, a drugie – akademia. Z ziemi zamojskiej
pochodzi również najsławniejszy dogmatyk, ks. prof. Czesław
Stanisław Bartnik. Jest jeszcze więcej tytułów – o których nie sposób
choćby wspomnieć w tym krótkim liście – ku temu, by zaprosić
Szanowne Grono Profesorów Dogmatyków właśnie do naszego
sławnego Grodu. Pragniemy się tutaj spotkać w dniach 22-24
września bieżącego roku. Noclegi zostały zarezerwowane w hotelu
w pobliskim Krasnobrodzie, w samym sercu malowniczego Roztocza,
miejscu objawień Matki Bożej w XVII wieku. Kartę zgłoszenia
(w załączniku) z wypełnionym kwestionariuszem prosimy przesłać
do 15 czerwca na adres Kurii Zamojsko-Lubaczowskiej, z dopiskiem
na kopercie: „Zjazd Towarzystwa Teologów Dogmatyków”. Ksiądz
prof. Krzysztof Góźdź, prezes Towarzystwa, już powiadomił
prelegentów.
Ufamy, że nasze spotkanie będzie inspirujące. Z ks. prof.
Krzysztofem Guzowskim, rodakiem tutejszym, wybraliśmy jako
temat naszych obrad „Teologię Miłosierdzia Bożego”. Tym razem
chodzi o prześwietlenie całej dogmatyki, tzn. wszystkich traktatów,
ideą Bożego Miłosierdzia. Pierwszą próbą, po Soborze Watykańskim
II, stworzenia nowej dogmatyki o profilu historiozbawczym był
podręcznik
„Mysterium
Salutis”.
Niezwykłą
karierę
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w dogmatyce zrobił tzw. aksjomat Rahnera: „Trójca ekonomiczna jest
Trójcą immanentną i odwrotnie”. W dzienniczku św. Faustyny
w nrze 651 znajdujemy również Jej aksjomat: „Bóg jest miłością,
a miłosierdzie jest Jego czynem; W miłości się poczyna,
w miłosierdziu się przejawia”. Sądzimy, iż w świetle tego można
uznać, że znamię Boga Miłosiernego nosi każde Jego dzieło i każdy
czyn: odkupienie, Kościół, słowo, sakramenty, itp. Jest to bardzo
istotne zdanie, które może służyć za klucz do historiozbawczego
ujęcia prawd dogmatycznych.
Jak ufamy, pozwoli to nam wypracować typowo polski kształt
teologii. Wierzymy, że wszyscy Dogmatycy zaszczycą nas swoim
przybyciem do Zamościa we wrześniu.

Z zamojskim pozdrowieniem i błogosławieństwem
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Komunikaty Kurii
1. W Pracowni Historii Architektury Instytutu Zabytkoznastwa
i Konserwatorstwa na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu
zainicjowano projekt warsztatów seminaryjnych: Inwestycje
kościelne oraz polska architektura sakralna w latach 1945-2005.
Zachęcamy księży, których osobiste zainteresowania i ambicje
mogły by skutkować uzyskaniem doktoratu z historii sztuki
sakralnej. Zajęcia rozpoczynają się od najbliższego roku
akademickiego i będą odbywać się w Toruniu. Zgłoszenia należy
składać do 31 maja br. pocztą e-mail: abm@umk.pl
2.
Przypominamy
ks.
Dziekanom
i Wicedziekanom
o przeprowadzeniu wizytacji dziekańskiej w swoich dekanatach
z pominięciem dekanatów które wizytuje w tym roku księża Biskupi
tj.: Biłgoraj Płn., Tomaszów Płn., Hrubieszów Płd., Narol.
Kwestionariusz powizytacyjny należy nabyć w sklepiku
kurialnym sporządzić w trzech egzemplarzach (jeden dla parafii,
jeden dla ks. dziekana i jeden dla Kurii), jeden dostarczyć do Kurii
Diecezjalnej (wzór w sklepiku).
Parafie dziekańskie wizytują następujący Księża Dziekani:
Parafie dziekańskie wizytują:
- ks. W. Batycki - par. Przemienienia Pańskiego w Tarnogrodzie
- ks. R. Sierkowski - par. św. Marii Magdaleny w Biłgoraju
- ks. Cz. Grzyb - par. św. Bartłomieja w Sitańcu
- ks. B. Zwolan - par. Katedralna w Zamościu
- ks. J. Kołtun - par. Niepokalanego NMP w Józefowie
- ks. Z. Mrugała – par. św. Katarzyny w Szczebrzeszynie
- ks. A. Stopyra – par. św. Wojciecha w Cieszanowie
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- ks. S. Mizak – par. Konkatedralna w Lubaczowie
- ks. J. Krawczyk – par. św. Bpa w Tarnoszynie
- ks. W. Gudz – par. NSJ w Tomaszowie Lub.
- ks. J. Tucki – par. św. App Piotra i Pawła w Łaszczowie
- ks. Z. Kociołek – par. Niepokalanego poczęcia NMP w Dubie
- ks. R. Marszalec – par. św. Mikołaja w Grabowcu
- ks. S. Budzyński – par. NNMP w Krasnobrodzie
- ks. T. Czuk – par. NMP Nieustającej Pomocy w Hrubieszowie
3. Do pogrzebu dzieci zmarłych przed urodzeniem, zobowiązują
następujące dokumenty: Rozporządzenie Ministra zdrowia
w sprawie postępowania ze zwłokami i szczątkami ludzkimi z dnia
21 XII 2006 r. (Dz. U z 2007 r. nr.1 poz. 10 oraz Dz. U z 2007 r. nr 1
poz. 9; obrzędy pogrzebów dostosowane do zwyczajów polskich,
wyd. 2, Katowice 1991 nr 148 s. 143nn; Mszał Rzymski dla Diecezji
Polskich s. 241’’).
Przy pogrzebie opuszcza się stację pierwszą w domu
zmarłego. Stosuje się formularz Msza w czasie pogrzebu dziecka
nieochrzczonego. Używa się szat koloru białego. Po pokropieniu
trumny w milczeniu oraz modlitwie wynosi się ciało z Kościoła.
Stacja przy grobie według obrzędów pogrzebowych nr 67 s. 154-155.
4. Informacje na temat flagi watykańskiej. Flaga ma wymiary
100x100 cm składa się z dwóch pól ułożonych w pionie o równych
kształtach i wymiarach. Od strony drzewca żółta zaś od zewnętrznej
biała. Na części białej widnieje atrybut św. Piotra.
5. W związku z dokonywaniem wpłat na Konto Diecezji za
pomocą przelewów bankowych, prosimy o dokładne wskazanie
TYTUŁU WPŁATY. W ten sposób wyeliminuje to pomyłki
w przypadku odznaczania zobowiązań finansowych. Jednocześnie
samo stwierdzenie w kasie Kurii ja zapłaciłem bez okazania
potwierdzenia wpłaty nie może stanowić podstawy do oznaczenia
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kogoś, że nie zalega z opłatami. W tym względzie kasa kurii nie
ponosi winy za pojawiające się błędy w rozliczeniach finansowych.
Księża proboszczowie, którzy dokonują opłat za księży wikariuszy
winni przekazać im potwierdzenia wpłat.
6. Księża udający się w podróże zagraniczne przed wyjazdem
winni porosić o zgodę ks. Biskupa przedstawiając podanie. Jeśli
wyjazd przypada w czasie obowiązków duszpasterskich poza
okresem urlopu, należy wskazać, kto pełni obowiązki
w zastępstwie. Księża wikariusze swoje podania uwiarygodniają
podpisem ks. Proboszcza.
7. Ubezpieczenie i PIT – Każdy ksiądz zobowiązany jest
do odprowadzenia składki zdrowotnej na ZUS z tytułu pracy
kapłańskiej na parafii. Składkę można odliczyć od podatku
dochodowego płaconego w Urzędzie Skarbowym. Pamiętać należy
jednak o tym, że składkę zdrowotną odprowadzamy zawsze
z tytułu obowiązków kapłańskich, niezależnie nawet od tego,
że odprowadza za nas np. szkoła, czy szpital jako swojemu
pracownikowi, czy też inna instytucja.
8. Sekretariat Konferencji Episkopatu Polski informuje, że 347.
Zebranie Plenarne Konferencji Episkopatu Polski, obradujące
w Warszawie w dniu 11 marca 2009 r. zmieniło decyzję 327.
Zebrania Plenarnego Konferencji Episkopatu Polski z 30 kwietnia
2004 r. dotyczącą udzielania Komunii św. osobom chorym na
celiakię. Dotąd osoby te mogły przyjmować Komunię św. pod
postacią wina, obecnie mogą ją przyjmować pod postacią hostii
niskoglutenowych
wypieczonych
zgodnie
ze wskazaniami
Kongregacji Nauki Wiary. W takie hostie parafie powinny się
zaopatrywać w Kurii po wcześniejszym zamówieniu.
Opr. Ks. Adam Firosz

67

Z ŻYCIA KOŚCIOŁA PARTYKULARNEGO

Z życia Diecezji
BIŁGORAJ
7 kwietnia w kościele pw. św. Jerzego odbyła się Msza św.
dziękczynna w 25. rocznicę podpisania dekretu erygującego parafię.
10 kwietnia bp Mariusz Leszczyński przewodniczył Liturgii
Wielkiego Piątku w kościele pw. Chrystusa Króla.
ZAMOŚĆ
Bp Wacław Depo i bp Mariusz Leszczyński przewodniczyli
Mszy św. Krzyżma – w Wielki Czwartek, w katedrze zamojskiej.
Mszy św. Wieczerzy Pańskiej w katedrze zamojskiej przewodniczył
bp Mariusz Leszczyński. Bp Wacław Depo sprawował Mszę św.
Wieczerzy Pańskiej w kościele pw. Matki Bożej Królowej Polski.
11 kwietnia bp Wacław Depo przewodniczył Liturgii Wigilii
Paschalnej w katedrze zamojskiej.
12 kwietnia – w Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego –
bp Wacław Depo sprawował Mszę św. rezurekcyjną w katedrze
zamojskiej.
13 kwietnia – w Poniedziałek Wielkanocny – bp Mariusz
Leszczyński sprawował Mszę św. w kościele pw. Matki Bożej
Królowej Polski.
14-15 kwietnia pod przewodnictwem bp. Wacława Depo
i bp. Mariusza Leszczyńskiego odbywały się dni formacji
kapłańskiej.
LUBACZÓW
Bp Wacław Depo przewodniczył 10 kwietnia Drodze
Krzyżowej i Liturgii Wielkiego Piątku w kościele pw. św. Stanisława
BM. Liturgii Wielkiej Soboty przewodniczył bp Mariusz
Leszczyński.
12 kwietnia – w Niedzielę Wielkanocną – bp Mariusz
Leszczyński sprawował Mszę św. rezurekcyjną w kościele pw. św.
Karola Boromeusza.
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TOMASZÓW LUBELSKI
Koncertem wspomnień „Do kraju tego<” oraz Mszą św.
w kościele pw. Zwiastowania NMP 5 kwietnia upamiętniono
Papieża Jana Pawła II.
13 kwietnia – w Poniedziałek Wielkanocny – bp Wacław
Depo sprawował Mszę św. w kościele pw. Najświętszego Serca
Jezusa.
9 kwietnia Caritas diecezjalna wydawała świąteczne paczki
żywnościowe dla najuboższych – w Zamościu, Lubaczowie,
Tomaszowie Lubelskim, Hrubieszowie i Biłgoraju.
BIŁGORAJ
Mszą św. w kościele pw. Wniebowzięcia NMP, sprawowaną
w intencji ofiar oraz spotkaniem przy Krzyżu Katyńskim 15
kwietnia upamiętniono 66. rocznicę ujawnienia zbrodni w Katyniu.
HRUBIESZÓW
Spotkanie poświęcone pamięci ks. Jerzego Popiełuszki –
z wykładem
otwartym,
wygłoszonym
przez
Marcina
Dąbrowskiego, historyka z lubelskiego oddziału IPN – odbyło się 15
kwietnia w Muzeum im. ks. St. Staszica.
ZAMOŚĆ – ŁAGIEWNIKI
50 osób reprezentujących Caritas Diecezji ZamojskoLubaczowskiej uczestniczyło w dniach 18-19 kwietnia w 6.
Ogólnopolskiej Pielgrzymce Pracowników i Wolontariuszy Caritas
Polska do Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Krakowie-Łagiewnikach. Wśród pielgrzymów byli m.in. członkowie
Szkolnych Kół Caritas z Biłgoraja, Tereszpola, Zamościa
i Hrubieszowa.
19 kwietnia bp Wacław Depo przewodniczył Mszy św. przy
ołtarzu polowym podczasuroczystości Niedzieli Miłosierdzia
Bożego w sanktuarium w Łagiewnikach.
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ZAMOŚĆ
V Mistrzostwa Polski Księży Diecezjalnych w Piłce Nożnej
Halowej zorganizowano w dniach 17-18 kwietnia w zamojskim
Ośrodku Sportu i Rekreacji.
18 kwietnia Mszy św. w Katedrze Zamojskiej, sprawowanej
w intencji uczestników mistrzostw, przewodniczył bp Wacław
Depo.
21 kwietnia odbył się etap diecezjalny 13. edycji
Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej, organizowanego
przez Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana”.
ŁUKAWICA
19 kwietnia bp Mariusz Leszczyński przeprowadził
wizytację kanoniczną parafii pw. Matki Bożej Śnieżnej i udzielił
sakramentu bierzmowania młodzieży z terenu parafii.
LUBACZÓW
„Impresje wiosenne” – tak zatytułowany koncert z udziałem
m.in. artystów scen krakowskich,Teatru Światła „Magapar” oraz
z prezentacją poezji ks. Józefa Jana Dudka, odbył się 19 kwietnia
w Miejskim Domu Kultury.
W dniach 23-25 kwietnia odbyły się spotkania formacyjne dla
katechetów w rejonach: Lubaczów, Hrubieszów, Tomaszów
Lubelski, Biłgoraj, Zamość. Konferencję metodyczną „Katecheza
szkolna a małe grupy modlitewne w parafii” wygłosiła s. dr hab.
Halina Wrońska.
TOMASZÓW LUBELSKI
„Etyka a ekonomia” – to temat międzynarodowej konferencji
naukowej, która odbyła się 18 kwietnia w Wydziale Zamiejscowym
Nauk Prawnych i Ekonomicznych KUL w Tomaszowie Lubelskim.
23 kwietnia w Wydziale Zamiejscowym Nauk Prawnych
i Ekonomicznych KUL zorganizowano spotkanie z Andrzejem
Pileckim, synem rotmistrza Witolda Pileckiego.
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Konferencja naukowa „Państwo – Naród – Prawo
w nauczaniu sługi Bożego Księdza Jerzego Popiełuszki” odbyła się
24 kwietnia w Wydziale Zamiejscowym Nauk Prawnych
i Ekonomicznych KUL. Sympozjum poprzedziła Msza św. w intencji
beatyfikacji ks. Jerzego Popiełuszki i program słowno-muzyczny „W
hołdzie Księdzu Jerzemu” w wykonaniu studentów. Konferencji
towarzyszyła wystawa poświęcona ks. Popiełuszce, zorganizowana
przez lubelski oddział IPN.
W ramach Uniwersytetu Trzeciego Wieku etnograf Maria
Fornal wygłosiła 29 kwietnia wykład pt. „Niezwykłe miejsca,
niezwykli ludzie na Zamojszczyźnie”.
BIŁGORAJ
4. Konferencja „Dziedzictwo przyrodniczo-kulturowe
Puszczy Solskiej i Roztocza” odbyła się 22 kwietnia. Z udziałem
m.in. kombatantów i przedstawicieli władz samorządowych 29
kwietnia podsumowano Powiatowy Konkurs Plastyczny „Historia –
Pamięć – Człowiek”. Podczas spotkania odbyła się także prezentacja
wydawnictwa pt. „Miejsca Pamięci Narodowej Biłgoraja” autorstwa
A. Czacharowskiego i M. Kurzyny.
ZAMOŚĆ
23 kwietnia bp Wacław Depo udzielił sakramentu
bierzmowania młodzieży z terenu parafii pw. św. Miłosierdzia
Bożego. 26 kwietnia sakrament bierzmowania z rąk Księdza
Biskupa przyjęli gimnazjaliści z parafii pw. św. Brata Alberta.
Książnica Zamojska im. St. Kostki Zamoyskiego zorganizowała 23
kwietnia koncert poetycki zatytułowany „Ukołysz prześnieniem”,
z udziałem Piotra Kupczaka i zespołu „Dedli Swim”. Bp Wacław
Depo spotkał się z uczestnikami diecezjalnego etapu 16. edycji
Konkursu Wiedzy o Biblii i Historii Kościoła. Eliminacje diecezjalne
odbyły się 27 kwietnia.
Z udziałem bp. Wacława Depo 13 maja w parafii pw. św.
Marii Magdaleny odbyły się uroczystości przyjęcia Krzyża
Światowych Dni Młodzieży, przekazanego młodzieży 25 lat temu
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przez Jana Pawła II. Krzyż wraz z ikoną Matki Bożej nawiedza
polskie diecezje od 25 kwietnia.
ZAMOŚĆ
11 maja w Bibliotece Pedagogicznej odbyło się spotkanie
z Jerzym Eislerem, autorem książki „Polskie miesiące, czyli
kryzys(y) w PRL”.
W ramach Zamojskiej Biesiady Literackiej 19 maja o godz. 16
w Książnicy Zamojskiej odbyło się spotkanie z Jarosławem Pałką,
autorem publikacji „Generał Stefan Mossor 1896-1957. Biografia
wojskowa”.
MIRCZE
30 kwietnia na miejscowym cmentarzu nastąpiła inauguracja
wojewódzkich obchodów 70. rocznicy wybuchu II wojny światowej
– uroczystość pogrzebowa 14 żołnierzy Wojska Polskiego
i sanitariuszki, zabitych przez żołnierzy sowieckich 24 września
1939 r. w Miętkiem. Mszę św. w intencji ofiar sprawowali bp
polowy WP Tadeusz Płoski i bp Wacław Depo. W uroczystości
uczestniczyli: rodziny poległych, kombatanci, parlamentarzyści,
przedstawiciele
władz
wojewódzkich
i samorządowych,
reprezentacje szkół, mieszkańcy okolicznych miejscowości.
TURKOWICE
Z udziałem bp. Wacława Depo 30 kwietnia obchodzono
jubileusz 70-lecia miejscowej parafii
pw. Niepokalanego Poczęcia NMP. Ksiądz Biskup udzielił
młodzieży sakramentu bierzmowania.
LUBACZÓW
Majówka z miesięcznikiem „Teraz”, zorganizowana przez
Klub Inteligencji Katolickiej w Lubaczowie, odbyła się 3 maja – jej
program wypełniły m.in. koncerty, prezentacja laureatów
Poetyckiego Konkursu Maryjnego oraz aukcja na rzecz dzieci
potrzebujących
pomocy.
Z udziałem
abp.
Mieczysława
Mokrzyckiego, metropolity lwowskiego i bp. Wacława Depo 7 maja
odbyły się uroczystości odpustowe ku czci Matki Bożej Łaskawej
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w sanktuarium przy kościele pw. św. Stanisława Biskupa
Męczennika. Odpust był obchodzony po raz pierwszy, poprzedziły
go rekolekcje maryjne, które w dniach 4-6 maja poprowadził ks.
prof. Krzysztof Guzowski z KUL oraz Jerycho – czuwanie
modlitewne w dniach 1-6 maja.
GRABOWIEC
4 maja młodzież z terenu parafii pw. św. Mikołaja przyjęła
sakrament bierzmowania z rąk bp. Wacława Depo.
WOLA DEREŹNIAŃSKA
4 maja bp Mariusz Leszczyński odprawił Mszę św., podczas
której poświęcił nowy ołtarz w kościele filialnym parafii pw. św.
Marii Magdaleny w Biłgoraju.
SZCZEBRZESZYN
6 maja św. bp Wacław Depo poświęcił nową siedzibę Domu
Pomocy Społecznej z Klemensowa. Tego samego dnia Ksiądz
Biskup udzielił sakramentu bierzmowania młodzieży z terenu
parafii pw. św. Katarzyny.
ZAMOŚĆ
Pod hasłem „Kocham Cię, Życie” 27 kwietnia ulicami
Zamościa przeszedł 5. Marsz Przyjaźni „Wolni od Przemocy”
z udziałem uczniów zamojskich gimnazjów. Honorowy patronat
nad marszem sprawowali: bp Wacław Depo i prezydent Zamościa
„Świat moich marzeń” – podsumowanie akcji plastycznej dla
dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz otwarcie wystawy
pokonkursowej – odbędą się 22 maja o godz. 12 w Zamojskim Domu
Kultury.
„Moje najpiękniejsze miejsce na ziemi” – podsumowanie
regionalnego konkursu dla osób niepełnosprawnych nastąpi 26 maja
o godz. 11 w Książnicy Zamojskiej.
Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” w Zamościu
zorganizowało 30 kwietnia happening, podczas którego
przedstawiciele Stowarzyszenia rozdawali flagi narodowe
i przeprowadzili ankietę nt. patriotyzmu. Działanie zrealizowano
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w ramach projektu pt. „Flaga na maszt”. „Kapele serc” – koncert
Ogólnopolskiej Akcji Charytatywnej, organizowany na rzecz osób
chorych, niepełnosprawnych i potrzebujących pomocy materialnej
lub wsparcia psychicznego – odbył się 7 maja w Zamojskim Domu
Kultury. Dochód z koncertu będzie przeznaczony na cele
Stowarzyszenia Osób ze Stwardnieniem Rozsianym w Zamościu.
9 maja w katedrze zamojskiej bp Mariusz Leszczyński udzielił
święceń diakonatu alumnom Wyższego Seminarium Duchownego
diecezji zamojsko-lubaczowskiej w Lublinie.
„Problematyka etyczna w pracach parlamentu” – tak
zatytułowano spotkanie z Franciszkiem Jerzym Stefaniukiem,
posłem na Sejm RP, zorganizowane 12 maja w Wyższej Szkole
Zarządzania i Administracji – w ramach Klubu Myśli Społecznej.
15 maja w Muzeum Barwy i Oręża „Arsenał” odbyła się konferencja
naukowa pt. „Miasto i Twierdza Zamość w latach 1807-1813. Obraz
życia codziennego i wydarzeń wojennych”.
BIAŁOWOLA
Sesja rady gminy Zamość, koncerty zespołów ludowych,
Msza św. w intencji Ojczyzny i strażaków oraz poświęcenie figury
św. Floriana i wozów pożarniczych – złożyły się na obchody 218.
rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja, jubileuszu 80-lecia
Ochotniczej Straży Pożarnej w Białowoli oraz Dnia Strażaka.
HRUBIESZÓW
Święto Konstytucji 3 Maja uczczono: okolicznościowymi
wystąpieniami, złożeniem wieńców na grobie Legionistów oraz
Mszą św. w intencji Ojczyzny w kościele pw. św. Mikołaja.
TOMASZÓW LUBELSKI
Okolicznościowym programem artystycznym w wykonaniu
młodzieży, Mszą św. w kościele pw. Zwiastowania NMP pod
przewodnictwem ks. Adama Firosza, kanclerza Kurii Diecezjalnej
w Zamościu oraz spotkaniem pod pomnikiem Konstytucji 3 Maja,
upamiętniono 218. rocznicę uchwalenia Konstytucji. Koncert
charytatywny „Kapela Serc” – dedykowany osobom chorym na
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stwardnienie rozsiane – zorganizowano 6 maja w Tomaszowskim
Domu Kultury. II Wiosna z Teatrem na Kresach – z udziałem
teatrów z Warszawy i Krakowa – odbyła się w dniach 8-10 maja.
LUBACZÓW
7 maja 2009 r. był ważnym wydarzeniem historycznym
i społecznym w dziejach Lubaczowa. W liturgiczne wspomnienie
Matki Bożej Łaskawej odbył się pierwszy odpust maryjny. Przez 35
lat cudowny obraz Matki Bożej Łaskawej czczony jest
w lubaczowskim kościele, wzniesionym przed 110 laty
i konsekrowanym przez abp Józefa Webera ze Lwowa.
Uroczystościom odpustowym przewodniczyli: ordynariusz diecezji
zamojsko-lubaczowskiej, ks. abp Mieczysław Mokrzycki i ks. bp
Marian Buczek.
TARNOGRÓD
XV Prezentacje Piosenki Religijnej odbyła się 24 maja o godz.
14 na scenie przed Tarnogrodzkim Ośrodkiem Kultury.
TOMASZÓW LUBELSKI
27 maja o godz. 15 słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku
zaprezentowali program poetycki pt. „Matko moja<”.
30 maja o godz. 12 bp Wacław Depo odprawił Mszę św.
w sanktuarium Matki Bożej Szkaplerznej podczas diecezjalnej
pielgrzymki młodzieży, organizowanej przez KSM.
KRASNOBRÓD
Diecezjalny Dzień Chorych – z udziałem bp. Mariusza
Leszczyńskiego – odbył się 30 maja w Sanktuarium Maryjnym.
BIŁGORAJ
30 maja w kościele pw. św. Jerzego rozpoczęły się misje
parafialne, poprzedzające przyjęcie relikwii św. Andrzeja Boboli.
Uroczystości przewodniczył bp Wacław Depo.
Msza św. dziękczynna za 25-lecie parafii pod
przewodnictwem bp. seniora Jana Śrutwy – odbyła się 6 czerwca.
ŁUKAWIEC
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Parafia pw. Objawienia Pańskiego zorganizowała Przegląd
Pieśni Maryjnej – 31 maja o godz. 15.30.
ŁUKOWA
18 maja bp Wacław Depo udzielił sakramentu bierzmowania
młodzieży z terenu parafii pw. Wniebowzięcia NMP.
BEŁŻEC
Z udziałem bp. Wacława Depo 18 maja w miejscowej Szkole
Podstawowej im. Jana Pawła II odbył się II Diecezjalny Zjazd
Rodziny Szkół Jana Pawła II. Tego samego dnia świętowano 10.
rocznicę nadania miejscowej szkole imienia Jana Pawła II.
BISZCZA
Bp Wacław Depo udzielił 19 maja sakramentu bierzmowania
młodzieży z terenu parafii pw. Najświętszego Serca Jezusa.
TARNOGRÓD
Młodzież z parafii pw. Przemienienia Pańskiego przyjęła 19
maja sakrament bierzmowania z rąk bp. Wacława Depo.
ZAMOŚĆ
„Moja wiara – moja miłość” – IV Zamojski Konkurs Piosenki
Religijnej pod patronatem bp. Wacława Depo odbył się 19 maja
w Młodzieżowym Domu Kultury.
„Bieg nadziei” 18 maja – w 89. rocznicę urodzin Jana Pawła II
– zorganizowało Gimnazjum nr 3 im. Jana Pawła II w Zamościu.
Msza św. w katedrze zamojskiej, sprawowana 22 maja przez bp.
Wacława Depo oraz upamiętnienie 380. rocznicy śmierci patrona
szkoły – były jednym z punktów obchodów jubileuszu 80-lecia
Szkoły Podstawowej nr 6 im. Szymona Szymonowic w Zamościu.
MIĄCZYN
20 maja bp Wacław Depo udzielił sakramentu bierzmowania
gimnazjalistom z terenu parafii pw. św. Michała Archanioła.
SZAROWOLA
23 maja bp Wacław Depo przeprowadził wizytację
kanoniczną parafii pw. Świętego Krzyża.
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WOŻUCZYN
Bp Wacław Depo przeprowadził 24 maja wizytację
kanoniczną parafii Nawiedzenia NMP.
BIŁGORAJ
Spotkanie autorskie z jezuitą o. Wacławem Oszajcą – poetą,
publicystą, wykładowcą dziennikarstwa – odbyło się 29 maja w LO
im. ONZ.
HRUBIESZÓW
Z inicjatywy Klubu Garnizonowego i środowiska 27.
Wołyńskiej Dywizji Piechoty AK 2 czerwca zorganizowano
konferencję pt. „Wydrzeć prawdę – w Wołyniu miłości zbawienie” –
m.in. z montażem słowno-muzycznym w wykonaniu dzieci,
projekcją filmu dokumentalnego pt. „Pożoga”, wystąpieniem ks.
Andrzeja Puzona „Pielgrzymowanie po Ziemi Wołyńskiej”. Pod
hasłem „Zauroczeni dzieckiem”
3 czerwca w parafii pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy
odbył się Rejonowy Dzień Dziecka – w ramach Roku Dziecka,
obchodzonego w diecezji. W programie były m.in. Msza św. pod
przewodnictwem bp. Wacława Depo, montaż słowno-muzyczny,
pokazy sprzętu wojskowego i pożarniczego, zawody sportowe,
koncert i wypuszczenie 1000 balonów z modlitwą.
7 czerwca bp Mariusz Leszczyński przeprowadził wizytację
kanoniczną parafii pw. św. Mikołaja i udzielił młodzieży
sakramentu bierzmowania.
ZAMOŚĆ
3 czerwca w kościele pw. Zwiastowania NMP bp Mariusz
Leszczyński udzielił sakramentu bierzmowania.
4 czerwca w katedrze zamojskiej bp Wacław Depo udzielił
sakramentu bierzmowania.
Bp Wacław Depo poświęcił 5 czerwca pierwsze w diecezji
Okno Życia, umieszczone w Klasztorze Sióstr Franciszkanek
Misjonarek Maryi przy ul. Żdanowskiej. Bp Wacław Depo udzielił 9
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czerwca sakramentu bierzmowania młodzieży z terenu parafii pw.
Matki Bożej Królowej Polski.
10 czerwca sakrament bierzmowania z rąk bp. Wacława
Depo przyjęli gimnazjaliści z terenu parafii pw. Świętej Bożej
Opatrzności.
SÓL
4 czerwca bp Mariusz Leszczyński udzielił sakramentu
bierzmowania młodzieży z terenu parafii pw. św. Michała
Archanioła.
LUBACZÓW
28 czerwca przy konkatedrze odbędzie się IX Narodowy
Polski Festiwal Pieśni, Piosenki i Poezji Patriotycznej „Bogu
i Ojczyźnie”.
NAROL
W ramach
I Międzynarodowego
Festiwalu
Muzyka
w Zabytkach Polski i Ukrainy 7 czerwca w kościele pw. Narodzenia
NMP odbył się koncert muzyki klasycznej pod dyr. Władysław
Chanas, z udziałem: Tytusa Wojnowicza (obój), Józefa Kolinka
(skrzypce), Orkiestry Kameralnej Harmonia Nobile ze Stanisławowa
na Ukrainie.
LUBACZÓW
Uroczystości Bożego Ciała w kościele pw. św. Stanisława
Biskupa Męczennika przewodniczył bp Mariusz Leszczyński.
14 czerwca w Konkatedralnej Sali Pamięci w podziemiach kościoła
pw. św. Stanisława BM otwarto wystawę o powstaniu
warszawskim,
zorganizowaną
przez
Muzeum
Powstania
Warszawskiego.
ZAMOŚĆ
Uroczystości
Bożego
Ciała
w katedrze
zamojskiej
przewodniczył 11 czerwca bp Wacław Depo.
10. rocznicę wizyty Jana Pawła II w Zamościu upamiętniono
12 czerwca w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Wojewódzkim
im. Papieża Jana Pawła II – Mszą św. w kaplicy szpitalnej pod
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przewodnictwem bp. seniora Jana Śrutwy, projekcją filmu
archiwalnego z wizyty, wykładem okolicznościowym Księdza
Biskupa, otwarciem galerii zdjęć „Pomniki Ojca Świętego Jana
Pawła II w Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej” oraz odsłonięciem
postumentu ufundowanego przez fundację szpitala. Z udziałem bp.
Mariusza Leszczyńskiego 12 czerwca w kościele pw. Matki Bożej
Królowej Polski świętowano odpust papieski. Dzieci i młodzież
z terenu parafii przygotowały okolicznościowy program słownomuzyczny. Uroczystej Sumie odpustowej w intencji beatyfikacji Jana
Pawła II przewodniczył bp Antoni Długosz z Częstochowy. We
Mszy św. uczestniczył także bp Wacław Depo. Apel Papieski
poprowadził bp Mariusz Leszczyński. W ramach obchodów
Zamojskiego Dnia Papieskiego 12 czerwca w katedrze zamojskiej bp
Wacław Depo celebrował dziękczynną Mszę św., podczas której
homilię wygłosił bp Antoni Długosz. Na Rynku Wielkim
zorganizowano spotkanie dzieci z bp. Antonim Długoszem –
wieloletnim współpracownikiem programu telewizyjnego dla dzieci
„Ziarno”. Z koncertem pt. „Pan jest moim światłem” wystąpił
zespół muzyki sakralnej „Lumen” pod dyr. Zbigniewa Małkowicza,
koncertowali też laureaci konkursu „Moja wiara – moja miłość”.
TOPÓLCZA
IV Roztoczański Plener Rzeźbiarski – zorganizowany
z inicjatywy miejscowej parafii pw. św. Izydora i Zwierzynieckiego
Ośrodka Kultury i Rekreacji – odbywał się w dniach 9-13 czerwca.
KRASNOBRÓD
Doroczny dzień kapłański – z udziałem bp. Wacława Depo –
odbył się 13 czerwca w sanktuarium Nawiedzenia NMP.
UCHANIE
Uroczystości religijno-patriotyczne, upamiętniające ofiary II
wojny światowej odbyły się 14 czerwca.
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WOŻUCZYN
Powiatowy Przegląd Religijnej Piosenki Dziecięcej
i Młodzieżowej „Wożuczyn 2009” odbył się 14 czerwca
w miejscowym kościele pw. Nawiedzenia NMP.
ŁABUNIE
Bp Mariusz Leszczyński udzielił 16 czerwca sakramentu
bierzmowania młodzieży z terenu parafii pw. Matki Bożej
Szkaplerznej.
ŁASZCZÓW
17 czerwca bp Wacław Depo udzielił sakramentu
bierzmowania młodzieży z terenu parafii pw. Świętych Apostołów
Piotra i Pawła.
NIELEDEW
Gimnazjaliści z parafii pw. Matki Bożej Częstochowskiej
przyjęli 17 czerwca sakrament bierzmowania z rąk bp. Wacława
Depo.
ZAMOŚĆ
Msza św. w intencji Polaków pomordowanych na Wołyniu
i Wschodzie odbyła się 14 czerwca na Rotundzie Zamojskiej.
Podczas uroczystości z udziałem ks. Tadeusza IsakowiczaZaleskiego został poświęcony obraz Matki Bożej Swojczowskiej –
kopia XVII-wiecznego obrazu, wykonana na zamówienie
zamojskiego oddziału Stowarzyszenia Upamiętniania Polaków
Pomordowanych na Wołyniu.
17 czerwca bp Wacław Depo udzielił sakramentu
bierzmowania młodzieży z terenu parafii św. Michała Archanioła.
KRASNOBRÓD
II Roztoczańska Pielgrzymka Krwiodawców z diecezji
zamojsko-lubaczowskiej do Sanktuarium Maryjnego odbyła się 20
czerwca. Pielgrzymkę – zorganizowali: diecezjalny kapelan
krwiodawców, kluby honorowych dawców krwi z Krasnobrodu,
Józefowa, Tomaszowa Lubelskiego i Komarowa-Osady. III Festiwal
Muzyki Organowej i Kameralnej „Per Arte ad Astram” odbył się
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w dniach 21-26 czerwca w sanktuarium Nawiedzenia NMP.
Podczas festiwalu zaprezentowali się młodzi organiści – w ramach
II Ogólnopolskiego Konkursu Młodych Organistów.
ZAMOŚĆ
Z udziałem bp. Mariusza Leszczyńskiego 24 czerwca
w kaplicy Zamojskiego Szpitala Niepublicznego świętowano
jubileusz 25-lecia kapłaństwa ks. Stanisława Nazarczuka, kapelana
szpitala.
RZEPLIN
24 czerwca bp Mariusz Leszczyński przewodniczył Sumie
odpustowej ku czci św. Jana Chrzciciela.
SIEDLISKA
25 czerwca bp Wacław Depo udzielił sakramentu
bierzmowania młodzieży z terenu parafii pw. Narodzenia NMP.
ZAMOŚĆ – JASNA GÓRA
W dniach 26-27 czerwca członkowie Akcji Katolickiej i KSM
z diecezji zamojsko-lubaczowskiej wzięli udział w Ogólnopolskiej
Pielgrzymce AK i KSM na Jasną Gorę. W pielgrzymce uczestniczył
bp Mariusz Leszczyński, krajowy asystent Akcji Katolickiej.
GROMADA
Bp Wacław Depo przeprowadził 27 czerwca wizytację
kanoniczną parafii pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy
i przewodniczył uroczystej Sumie odpustowej. Tego dnia odbył się
również I Diecezjalny Festiwal Piosenki Religijnej.
28 czerwca parafia i Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży
„Nadzieja” zorganizowali III Festyn Rodzinny.
OSUCHY
Uroczystość patriotyczno-religijna, upamiętniająca 65.
rocznicę bitwy oddziałów partyzanckich z Niemcami – odbyła się 28
czerwca przy Domu Pamięci oraz na cmentarzu wojennym. Mszy
św. w intencji ofiar II wojny światowej przewodniczył bp Wacław
Depo.
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TRZĘSINY
XI Diecezjalna Olimpiada Sportowa KSM odbyła się
w dniach 27-29 czerwca.
PŁAZÓW
28 czerwca bp Mariusz Leszczyński przeprowadził wizytację
kanoniczną parafii pw. św. Michała Archanioła.
HUTA RÓŻANIECKA
Bp Mariusz Leszczyński przeprowadził 29 czerwca wizytację
kanoniczną parafii pw. Chrystusa Króla.
opr. Edyta Sadło
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Zamość

Złożyliśmy nadzieję w Bogu żywym
Refleksja o kapłaństwie z okazji życzeń składanych
Biskupowi Diecezjalnemu Wacławowi i Biskupowi-Seniorowi
Janowi
Katedra, Wielki Czwartek 2009 roku
Ekscelencje,
Najdostojniejsi Księża Biskupi: Ordynariuszu Wacławie
i Biskupie-Seniorze Janie,
Drodzy Bracia Kapłani,
Członkowie Życia Konsekrowanego,
Umiłowani w Chrystusie Siostry i Bracia!
Wielki Czwartek jest zawsze dla Kościoła dniem niezwykle
uroczystym, a dla Kapłanów – wyjątkowym. W tym bowiem dniu
Jezus
ustanowił
w Wieczerniku
Sakrament
Eucharystii
i Kapłaństwa. Na pamiątkę tego wydarzenia, każdego roku o tej
porze, gromadzą się również w naszej katedrze kapłani, wraz
ze swym biskupem, by dziękować Jezusowi – Najwyższemu
Kapłanowi za obdarowanie ich łaską sprawowania tych
sakramentów. Wówczas też odnawiają swoje przyrzeczenia:
wierność Chrystusowi i powołaniu, posłuszeństwo biskupowi oraz
wolę dążenia „do duchowej doskonałości, od której nade wszystko
zależy skuteczność ich posługi” (Benedykt XVI).
Kontekst kościelny tegorocznych przyrzeczeń kapłańskich
jest bardzo bogaty. Obchodzimy bowiem Rok św. Pawła Apostoła,
a 19 czerwca, w uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa, Ojciec
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Święty Benedykt XVI zainauguruje w Kościele Rok Kapłański,
w związku ze 150. rocznicą śmierci św. Jana Marii Vianneya. Ten
święty proboszcz z Ars – „prawdziwy wzór pasterza na służbie
owczarni Chrystusowej”, zostanie ogłoszony patronem wszystkich
kapłanów świata. W tym też roku będziemy obchodzić 10-lecie
wizyty Sługi Bożego Jana Pawła II w Zamościu (12 VI 1999) oraz
600-lecie śmierci arcybiskupa halicko-lwowskiego bł. Jakuba
Strzemię (+1409), patrona konkatedry i kapituły w Lubaczowie,
wielkiego czciciela Jezusa Eucharystycznego i Matki Najświętszej.
Te rocznice będą dla kapłanów dobrą okazją do refleksji nad swoim
powołaniem.
Trzydzieści lat temu Sługa Boży Jan Paweł II, w swoim
pierwszym liście do kapłanów na Wielki Czwartek pisał, że „cała
kapłańska egzystencja jest – i powinna być – głęboko przeniknięta
służbą”. Mamy więc służyć innym jak Chrystus, nie zrażając się
trudnościami i koniecznością ofiary. Dlatego odnawiamy dziś nasze
kapłańskie przyrzeczenia, wyrażając pragnienie, aby na nowo
Chrystus nas „ogarnął swoim świętym kapłaństwem, swoją ofiarą,
swoją agonią w Ogrójcu i śmiercią na Golgocie, i swoim
chwalebnym zmartwychwstaniem” (n. 4, 7).
Natomiast w 2005 r., w ostatnim liście do kapłanów, na ten
szczególny dzień, Jan Paweł II powiedział, że skoro „Kościół żyje
dzięki Eucharystii, życie kapłańskie winno mieć ze szczególnego
tytułu kształt eucharystyczny. Słowa *jej+ ustanowienia powinny
zatem być dla nas nie tylko formułą konsekracyjną, ale formułą
życia” (n. 1). Prosił więc kapłanów o modlitwę do Matki
Najświętszej – Niewiasty Eucharystii, by ich rozmiłowała w wielkości
tej tajemnicy i uczyła żarliwości w jej sprawowaniu (por. n. 8).
Oto wielka tajemnica kapłaństwa Chrystusowego! Z niej
wyrastają takie cnoty kapłańskie jak: wiara, posłuszeństwo i służba.
Drodzy Bracia Kapłani, niech nasze życie będzie
przeniknięte tymi cnotami. Bądźmy wiernymi uczniami Jezusa
i oddanymi sługami Kościoła. Zachowujmy przyrzeczenia złożone
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biskupowi, w obecności wspólnoty wierzących. Bądźmy kapłanami
na wzór św. Pawła Apostoła, bł. Jakuba Strzemię i św. Jana
Vianneya, uczącymi się nieustannie „wiary i prawdy, w której są
zakorzenione motywy jedności uczniów Chrystusa” (Benedykt XVI
do kapłanów, Kamerun 18 III 2009).
Pamiętajmy, że „istnienie księdza ma tylko wtedy jakiś sens,
jeśli uwiecznia na tym świecie ofiarę Krzyża i jest umieraniem na
Krzyżu razem z Chrystusem dla miłości tych, których Bóg chce
przez niego zbawić” – pisze Tomasz Merton.
„Złożyliśmy nadzieję w Bogu żywym” (1 Tm 4,10). A „Bóg
żywy to Chrystus Zmartwychwstały, obecny w świecie. To On jest
prawdziwą nadzieją: Chrystus, który żyje z nami i w nas,
wzywający nas do uczestnictwa w Jego własnym życiu wiecznym.
Jeśli On jest naszą teraźniejszością i przyszłością – czemu
mielibyśmy się lękać?” (Benedykt XVI).
W duchu
nadziei,
która
promieniuje
z tajemnicy
Zmartwychwstania
Jezusa,
składam
Księdzu
Biskupowi
Ordynariuszowi Wacławowi oraz Księdzu Biskupowi-Seniorowi
Janowi, w imieniu Kapłanów, Członków Życia Konsekrowanego
i wiernych
naszej
diecezji,
szczere
życzenia:
Bożego
błogosławieństwa i nieustannej opieki Matki Odkupiciela
w pasterskiej posłudze Kościołowi oraz pokoju serca i wszelkiego
dobra na każdy dzień.
Szczęść Boże!
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Biskup Mariusz Leszczyński
Krajowy Asystent Kościelny
Akcji Katolickiej

Apel Jasnogórski
podczas ogólnopolskiej pielgrzymki Akcji Katolickiej,
Kaplica Matki Boskiej Częstochowskiej, 26 czerwca 2009 r.
„Maryjo, Królowo Polski, jestem przy Tobie, pamiętam,
czuwam!”. Tymi słowami Sługa Boży Jan Paweł II rozpoczął, przed
30. laty, w tej kaplicy, Apel Jasnogórski (5 VI 1979). „Jakże bardzo
słowa te – mówił wówczas Papież – odpowiadają wezwaniu, które
tyle razy słyszymy w Ewangelii: czuwajcie!< Czuwać – to znaczy
strzec wielkiego dobra”. A tym dobrem jest nasza wiara i „całe to
dziedzictwo ducha, które z niej bierze początek w naszych dziejach.
Czuwać – to znaczy pamiętać o tym wszystkim”; pamiętać, że jest
się człowiekiem stworzonym na obraz i podobieństwo Boga,
odkupionym Krwią Chrystusa.
Matko Boska, Pani Jasnogórska, pomagaj nam na co dzień,
żyć w głębokiej świadomości naszego wybrania przez Boga-Stwórcę
oraz trwać w naszym posłannictwie w świecie, aby nigdy nie
„marnowało się to, co ludzkie, to, co polskie, to, co chrześcijańskie,
na tej ziemi” – jak nam tego życzył Ojciec Święty Jan Paweł II.
„Być chrześcijaninem – to znaczy czuwać<”; to znaczy nie
ulegać słabościom, nie dać się zwyciężyć złu, ale zło dobrem
zwyciężać (por. Rz 12, 21); to znaczy – zawsze czynić dobro; to
znaczy modlić się nieustannie całym swoim życiem. Oto zadania
uczniów Jezusa i Maryi!
Gdy dziś przypominamy tamtą apelową modlitwę PapieżaPolaka, wzywającą nas do czuwania, myślimy o wszystkich
ludziach dobrej woli, o naszych Rodakach rozproszonych po całym
świecie, o ludziach chorych i cierpiących, o tych, którzy wiernie
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trwają przy Jezusie Chrystusie i Jego Matce, i o tych, którzy w życiu
się pogubili, ale pragną szczerze powrócić do Boga i Kościoła.
Królowo Polski, wśród uczniów Twojego Syna i Twoich,
którzy w ten wieczór trwają na modlitwie w Kaplicy Jasnogórskiej,
są członkowie Akcji Katolickiej, powołani do ewangelizacji świata,
we współpracy z duchowieństwem, w złożonych i trudnych
realiach współczesności.
Papież Benedykt XVI do członków tegoż stowarzyszenia
mówi: „Wy, którzy Kościół kochacie i służycie mu, umiejcie być
niestrudzonymi głosicielami i ofiarnymi (<) wychowawcami;
w Kościele przeżywającym trudne próby wierności i pokusy
dostosowywania się, bądźcie odważnymi świadkami i prorokami
ewangelicznego radykalizmu (<); w Kościele, który wzywa do (<)
świętości, odpowiadajcie bez lęku, ufając zawsze w miłosierdzie
Boże (<). Pogłębiajcie waszą modlitwę, ukierunkujcie wasze
postępowanie zgodnie z odwiecznymi wartościami Ewangelii,
pozwólcie się prowadzić Maryi Dziewicy, Matce Kościoła”
(Benedykt XVI, Chrześcijaństwo w służbie Włoch [do Akcji Katolickiej
we Włoszech+, „L’Osservatore Romano”, 5-6 V 2008, nr 105, s. 1).
Maryjo, nazwana przez Sługę Bożego Jana Pawła II,
„Królową Akcji Katolickiej”, dziękujemy Ci za Twoją pomoc,
nieustannie nam okazywaną. Miej nadal w swojej opiece nasze
stowarzyszenie i wypraszaj jego członkom błogosławieństwo
Twojego Syna, Jezusa, by z zapałem i wiarą realizowali zlecone im
przez Kościół zadania apostolskie w Ojczyźnie i świecie, w jedności
z Papieżem – następcą św. Piotra i z Episkopatem Polski, wspierani
orędownictwem Twoim oraz św. Wojciecha BM i bł. Stanisława
Starowieyskiego.
Ufamy, że w tej misji ewangelizacyjnej będzie ich wspierać
swą modlitwą przed Bogiem także św. Jan Maria Vianney, którego
150-lecie śmierci przypada w tym roku – „Roku Kapłaństwa”,
ogłoszonym
przez
Papieża
Benedykta
XVI
w Kościele
Powszechnym, w Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa.
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Niech przede wszystkim nasi księża, zapatrzeni w ten wzorzec
świętego kapłana, odkryją ponownie blask piękna swego
powołania; niech się nim na nowo zachwycą i z jeszcze większą
gorliwością podejmą misję duszpasterską, także na odcinku pracy
ze stowarzyszeniami kościelnymi, w tym z Akcją Katolicką
i Katolickim Stowarzyszeniem Młodzieży.
Niech w tych szlachetnych dziełach apostolskich wspomaga
nas wszystkich również wstawiennictwo świętego arcybiskupa
Brunona z Kwerfurtu, misjonarza dzisiejszych ziem północnowschodnich
Rzeczypospolitej,
którego
1000-lecie
śmierci
męczeńskiej w tym roku obchodzimy, i którego prosimy słowami
modlitwy:
„Pomóż nam zawsze być z Chrystusem,
Głosić Go co dzień słowami i czynem,
Naucz wprowadzać pokój nieobłudny
Między zwaśnionych” (Hymn z Godziny czytań, 12 VII).
Niech naszych duszpasterzy oraz apostołów świeckich
otoczy swą opieką także bł. Jakub Strzemię, arcybiskup halickolwowski, którego 600-lecie śmierci w bieżącym roku wspominamy.
Ten duchowy syn św. Franciszka z Asyżu i gorliwy misjonarz Rusi,
był wielkim czcicielem Eucharystii i Najświętszej Maryi Panny. Jego
relikwie, po II wojnie światowej, były czczone w Tarnowie, gdzie
otrzymał on sakrę biskupią, a w latach 1966-1986 w Lubaczowie, po
czym znalazły się na Wawelu. Teraz zaś nawiedzają kościoły
franciszkańskie w południowej Polsce. We wrześniu przybędą
do Horyńca-Zdroju, mojej rodzinnej parafii, niegdyś należącej
do archidiecezji lwowskiej z siedzibą w Lubaczowie, a dziś
do diecezji zamojsko-lubaczowskiej.
Błogosławiony Jakub Strzemię, pogrążony w modlitwie
przed obrazem Maryi, wołał: „Okaż mi się Matką!”. Maryja
odpowiedziała: „Masz Matkę i Syna!”. Tak dziś do nas mówi Maryja
z Jasnogórskiego Wizerunku. A my Jej odpowiadamy: „Maryjo,
Królowo Polski, jestem przy Tobie, pamiętam, czuwam!” – Przy
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Tobie i przy Twoim Synu, a naszym Panu, Jezusie Chrystusie.
Czuwamy i modlimy się tak, jak Sługa Boży Jan Paweł II przed 30.
laty na Apelu Jasnogórskim, i jak w Zamościu, podczas wizyty
w tym mieście w 1999 r.: „Błogosławiona jesteś Maryjo, Matko
Odkupiciela. Tobie dziś zawierzamy losy tej (<) polskiej ziemi
i wszystkich, którzy na niej żyją i pracują. Prowadź nas Twoją wiarą
w ten nowy czas, który się przed nami otwiera. I bądź z nami wraz
z Twoim Synem, Jezusem Chrystusem, który sam chce być dla nas
Drogą, Prawdą i Życiem” (12 VI 1999).
Amen.
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Ks. Janusz Lekan
Lublin KUL

Wierność Chrystusa, wierność kapłana.
Dar kapłaństwa sakramentalnego.
Referat wygłoszony podczas Dnia Kapłańskiego w Sanktuarium
NNMP w Krasnobrodzie do duchowieństwa diecezjalnego.
Refleksja poniższa wpisuje się w Rok Kapłański, ogłoszony
oficjalnie przez Papieża Benedykta XVI, w piątek 19 czerwca 2009 r.,
w uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa. Oparta jest na
nauczaniu Magisterium Kościoła, zwłaszcza tego najnowszego. Jej
celem jest nie tylko uchwycenie najważniejszych celów, jaki stawia
przed Kościołem ogłoszenie Roku Kapłańskiego, ale również
zatrzymanie się i pogłębienie najważniejszych wymiarów tego
wielkiego daru, jaki w służbie zbawieniu pozostawił nam Chrystus:
daru kapłaństwa sakramentalnego. Nie tylko ma służyć
ponownemu zatrzymaniu się nad tym darem przez osobowo
i konkretnie obdarowanych, ale również temu, aby w świecie
mocniej dostrzeżono wagę kapłaństwa i misji kapłańskiej w Kościele
i w świecie współczesnym.
Cele Roku Kapłańskiego
Kapłaństwo jest udziałem, na sposób sakramentalny, człowieka
powołanego w jedynym kapłaństwie Jezusa Chrystusa. Niesie więc
ze sobą ograniczenia związane z ograniczonością zranionej przez
grzech pierworodny ludzkiej natury. Jednak myślą przewodnią
Roku Kapłańskiego jest skupienie się i uwypuklenie pozytywnej
wizji kapłaństwa. Jak pisze Prefekt Kongregacji ds. Duchowieństwa,
„powinien to być Rok pełen inicjatyw, Rok pozytywnej wizji, w którym
Kościół, przede wszystkim kapłanom, ale także wszystkim chrześcijanom –
a przy pomocy mediów – całemu światu, chce powiedzieć, że jest dumny
ze swoich kapłanów, że ich kocha, bardzo ceni i podziwia. Z wdzięcznością
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wyraża również uznanie za ich pastoralne zaangażowanie i świadectwo
życia. Kapłani nie są ważni z powodu tego, co czynią, ale ze względu na to
kim są”1. Mimo ludzkich słabości, jakie również dają znać o sobie,
trzeba w tym czasie szczególnie zauważyć to, co nadaje ton
kapłańskiej posłudze, a mianowicie jak kapłani ze wszystkich
swoich sił angażują się w wypełnianie swojej misji i swojego
życiowego powołania, co często domaga się gotowości do wielkiej,
osobistej ofiary. Do tego uzdalnia ich autentyczna miłość do Jezusa
Chrystusa, do Kościoła i do ludu Bożego; ona przynagla ich
do solidaryzowania się z biednymi i cierpiącymi. Stąd też Kościół
pragnie w tym Roku Kapłaństwa wyrazić swoją dumę z kapłanów
realizujących swoje powołanie na całym świecie. Jednocześnie ma to
być czas, kiedy kapłani na nowo i z radością będą odkrywać własną
tożsamość, pogłębią sakramentalną relację z biskupem i wzmocnią
kapłańskie braterstwo. Taki też będzie tok tej refleksji.
Kapłańska tożsamość
Jaki jest podstawowy cel odnowienia kapłańskiej tożsamości? Jak
przypomnieli polscy biskupi w Liście do Kapłanów na Wielki
Czwartek 2008, w mentalności ludzi współczesnych dokonuje się
pewien groźny proces. Kościół odrywany jest od Chrystusa
i traktowany jako samodzielna instytucja. W konsekwencji kapłan
może widzieć swoje kapłaństwo jako umowę z Kościołem, którą
można zawrzeć, podpisać, i którą można również zmienić, a nawet
zerwać2. Kapłaństwo zaczyna być traktowane jako jeden zawód
więcej, rodzaj pracy, którą można ocenić według norm tego świata.
Takie są następstwa oderwania Kościoła od Chrystusa. Warto w tym

List Prefekta Kongregacji ds. Duchowieństwa na Rok Kapłański (26.05.2009). W:
http://kuria.lublin.pl/www/List_Prefekta_Kongregacji_ds._Duchowieństwa_na_Ro
k_Kapłański (data konsultacji: 9.06.2009)
2 Por. Umowa – Przymierze z Najwyższym Kapłanem. List do kapłanów na Wielki
Czwartek 2008, Poznań: Św. Wojciecha 2008, s. 4-5.
1
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miejscu przypomnieć zasadniczą prawdę dogmatyczną o tym, że jak
nie ma Kościoła bez Chrystusa, tak też i nie ma Chrystusa bez
Kościoła. W perspektywie tożsamości kapłańskiej oznacza to, że nie
ma kapłaństwa bez Chrystusa i Kościoła, ale też nie ma Chrystusa
i Kościoła bez kapłaństwa. Ta jedność ma wymiar głęboko
personalistyczny, angażujący osobowo każdego kapłana. Osobista
głęboka więź z Chrystusem, i osobista i wolna odpowiedzialność za
Kościół muszą stać u fundamentów kapłaństwa sakramentalnego.
Ta więź, jednakowo w obu wymiarach, ma być stale odnawiana
i pogłębiana.
Pogłębianie świadomości własnej tożsamości broni kapłaństwo
przed laicyzacją. Także i w teologii katolickiej nie brak dziś nurtów,
które chcą kapłaństwo sakramentalne postawić praktycznie na
równi z chrzcielnym. Prowadzi to do laicyzacji kapłaństwa i
do jakiejś sakralizacji laikatu. A przecież istotą powołania
chrześcijańskiego jest realizacja drogi świętości i odpowiedzialność
za Kościół w ramach swojego własnego powołania. Tylko wtedy
może być dobra współpraca między kapłanami i laikatem, gdy
w obu przypadkach klarowana jest świadomość własnej tożsamości:
gdy kapłan wie, że nie jest świeckim, świecki wie, że nie jest
kapłanem.
Początek w Bogu
Niezbędnym elementem świadomości własnej tożsamości ma
być ciągłe powracanie do początku, odpowiedź na pytanie: skąd się
tu wziąłem? W Konstytucji dogmatycznej o Kościele Lumen gentium
(nr 18-20) ojcowie soborowi z naciskiem podkreślają, że do posługi
kapłaństwa hierarchicznego powołuje sam Chrystus. Tę samą myśl
wielokrotnie podejmuje Benedykt XVI, który pisze: “Kapłaństwa nie
można sobie samemu wybrać *...+. Kapłaństwo nie może być nigdy jedynie
własnym wyborem i zabezpieczeniem samego siebie. Prawdziwego
kapłaństwa nie można dać sobie samemu, także nie można go samemu
szukać. Ono może być tylko odpowiedzią na Jego *Chrystusa+ wolę, na Jego
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wezwanie”3. Kapłaństwo wypływa z dynamiki Bożego obdarowania,
nie jest własnością, którą człowiek może swobodnie rozporządzać.
W tym kontekście trzeba postawić kolejne pytanie o kapłańską
tożsamość: ku czemu obdarowani? Papież Benedykt XVI mocno
podkreśla, iż kapłaństwo hierarchiczne to służba na rzecz całego
ludu Bożego. O służebnym charakterze kapłaństwa świadczy
również źródłosłów pojęcia “hierarchia”, którego właściwy
przekład nie brzmi “święte panowanie”, lecz “święte źródło”.
Kapłaństwo jest zatem źródłem i stanowi nowy początek każdego
pokolenia w Kościele. Źródło to nieustannie się udziela ludowi
Bożemu poprzez sakramenty święte. “Kapłaństwo ma być
zapośredniczeniem i uobecnieniem początku, ma oddawać się mu
do dyspozycji. Jeśli kapłan, biskup, papież pojmują swój urząd jako władzę,
to rzeczywiście go wypaczają”4.
Kapłaństwo hierarchiczne urzeczywistnia w Kościele posługę
i posłannictwo samego Chrystusa, który pragnie spełniać swoje
kapłaństwo za pośrednictwem pasterzy wybranych przez Niego
samego. Benedykt XVI podkreśla trzy funkcje kapłaństwa
ustanowionego przez Chrystusa. Są nimi: posługa słowa, udzielanie
sakramentów oraz strzeżenie depozytu wiary. Głoszenie słowa jest
objawieniem dobrej nowiny o zbawieniu, którego dokonuje Bóg.
Urzeczywistnia się ono w ekonomii sakramentalnej, gdzie Chrystus
przez ustanowione przez siebie sakramenty wchodzi ze swoją

J. Ratzinger, Słudzy waszej radości, Wrocław: TUM 1990, s. 32. W innym miejscu
Ratzinger pisze tak: „Urząd duchowny nie jest przedsięwzięciem, które można
prowadzić nie angażując przy tym całej swojej osoby. Nie jest to zawód z dziedziny
świadczenia usług, w który odpracowuje się swoje godziny, a potem wraca do
domu i ma się <kłopot z głowy>. Urząd duchowny jest powołaniem: woła
człowieka w jego najgłębszej istocie i żąda go jako osoby”. J. Ratzinger, Służyć
prawdzie, Poznań-Warszawa-Lublin 1983, s.121. Por. D. Czegurowa, ABC
chrześcijanina. Analiza myśli Benedykta XVI, Lublin: KUL 2009, s. 87, przyp. nr 62.
4 J. Ratzinger, Sól ziemi. Chrześcijaństwo i Kościół katolicki na przełomie tysiącleci,
Kraków: Znak 2005, s. 165. Por. Czegurowa, ABC chrześcijanina, s. 88-89.
3
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zbawczą mocą w życie poszczególnych wiernych i całego Kościoła.
Największym i najpiękniejszym wyrazem służby kapłana jest to,
że dane mu jest być sługą świętej Uczty, że ten Chleb jedności może
przemieniać i rozdawać. Wreszcie, w łączności z całym Kościołem,
co urzeczywistnia się w sakramentalnej jedności z biskupem, kapłan
czuwa nad tym, by depozyt wiary pozostał nienaruszony.
Albowiem pierwszym dobrem, za które Kościół ponosi
odpowiedzialność jest wiara maluczkich5.
Elementy kapłańskiej tożsamości
Kapłaństwo hierarchiczne różni się ontologicznie, a nie tylko
stopniem, od kapłaństwa powszechnego (chrzcielnego). Dotyczy to
wszystkich wymiarów życia, w tym także wymiaru misyjnego
kapłana. Jeśli cały Kościół z natury swojej jest misyjny, a każdy
chrześcijanin, na mocy sakramentu chrztu i bierzmowania,
otrzymuje jakby ex officio6 nakaz publicznego wyznawania wiary, to
nakaz apostolski przynależy do elementów konstytutywnych
kapłaństwa sakramentalnego, na mocy słów Chrystusa: „Idźcie na
cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu!” (Mk 16,15).
Jeśli dziś najwięcej można zdziałać świadectwem życia, to
w przypadku kapłana powinno ono odzwierciedlać jego
sakramentalne utożsamienie z jedynym Kapłanem. Realizacja
ewangelicznego świadectwa wyrasta z sakramentalnej konfiguracji
kapłana z Chrystusem Głową, co w konsekwencji niesie ze sobą
przyjazne i całkowite przylgnięcie do tego, co Tradycja Kościoła
uznała jako apostolica vivendi forma. Polega ona na udziale
w “nowym życiu” rozumianym duchowo, na “nowym stylu życia”,
który zapoczątkował nasz Pan i który swoim uczynili Apostołowie.
Przez włożenie rąk biskupa i konsekracyjną modlitwę Kościoła
kandydaci do kapłaństwa stają się ludźmi nowymi, stają się
5
6

Por. J. Ratzinger, Prawda w teologii, Kraków: Wyd. M 2005, s. 78.
Por. KKK 1305.
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“prezbiterami”. W tej perspektywie jawi się jako coś oczywistego,
że tria munera (misja prorocka, kapłańska i królewska) są na
pierwszym miejscu darem, a dopiero jako konsekwencja daru stają
się zadaniem, przyjętym na siebie obowiązkiem. Są przede
wszystkim udziałem w życiu Chrystusa i stąd właśnie pochodzi ich
potestas. Oczywiście, wielka tradycja kościelna słusznie oddzielała
skuteczność sakramentalną od konkretnej egzystencjalnej sytuacji
kapłana. W ten sposób właściwie zostają zachowane i obronione
uprawnione nadzieje i oczekiwania wiernych. Jednak ta słuszna
ścisłość doktrynalna nie usuwa wcale niczego z koniecznego, więcej,
niezbędnego dążenia do doskonałości moralnej, które winno istnieć
w każdym autentycznie kapłańskim sercu. To właśnie dla wsparcia
tego dążenia kapłanów ku duchowej doskonałości, od której przede
wszystkim zależy skuteczność ich kapłaństwa, Papież zdecydował
się ogłosić specjalny “Rok Kapłański” (19.06.2009-19.06.2010), z racji
na 150. rocznicę śmierci św. Jana Marii Vianeya7.
Budować na skale8
Budować trwale, zgodnie z ewangeliczną zasadą, można tylko
na skale. Na skale, którą jest Chrystus, winno też być budowane
kapłaństwo hierarchiczne. Wskazuje na to wyraźnie świadectwo,
jakie o Jezusie dał Piotr przed Sanhedrynem: „On jest kamieniem,
odrzuconym przez was budujących, tym, który stał się głowicą
węgła. I nie ma w żadnym innym zbawienia, gdyż nie dano
ludziom pod niebem żadnego innego imienia, w którym
Por. Benedykt XVI, Przemówienie do uczestników spotkania plenarnego Kongregacji ds.
Duchowieństwa (16.03.2009). W:
http://www.vatican.va/holy_father/benedict_xvi/speeches/2009/march/documents/h
f_ben-xvi_spe_20090316_plenaria-clero_sp.html (dane z 8.06.2009)
8 Por. Benedykt XVI, Homilia podczas święceń kapłańskich w Bazylice św. Piotra
(3.05.2009). W:
http://www.vatican.va/holy_father/benedict_xvi/homilies/2009/documents/hf_benxvi_hom_20090503_ordinazioni-sacerdotali_sp.html (odczytano: 8.06.2009).
7
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moglibyśmy być zbawieni»” (Dz 4,11-12). Zwróćmy uwagę na
ciekawą,
z punktu
widzenia
teologicznego,
szczególną
“homonimię” między Piotrem i Jezusem. Piotr, który od Chrystusa
otrzymał swoje nowe imię, stwierdza tu jednoznacznie, że to Jezus
jest “skałą”. Faktycznie, jedyną autentyczną skałą naszego
zbawienia jest Jezus. Jedynie Jego imię zbawia. Apostoł, a więc
i kapłan otrzymuje swoje własne “imię”, czyli własną tożsamość,
od Chrystusa. Wszystko, co czyni, czyni w Jego imieniu. Jego “ja”
jest całkowicie zależne od “ja” Chrystusa9. To w imię Jezusa, a nie
we własnym, może dokonywać cudów łaski.
Wymiar krzyża
Jezus był “kamieniem odrzuconym przez budujących, który stał
się głowicą węgła” (Ps 117 *118+ 22), który Ojciec umieścił jako
fundament dla świątyni Nowego Przymierza. Tak samo apostoł,
a więc i każdy kapłan, doświadcza ze swej strony krzyża i tylko
dzięki niemu staje się prawdziwie użyteczny w budowaniu
Kościoła. Bogu podoba się budować Kościół przez osoby, które idąc
za Jezusem, całą swoją ufność pokładają w Bogu, jak to wyraża ten
sam Psalm: „Lepiej się uciec do Pana, niż pokładać ufność
w człowieku. Lepiej się uciec do Pana, niżeli zaufać książętom”
(w.8-9).
Kapłan, przez sakrament święceń, wchodzi na drogi Jezusa,
utożsamia się z Jego losem. Ten, który jako jedyny zna Ojca (por. Mt
11,27; J 17,25), daje teraz udział swoim uczniom w tym miłosnym
poznaniu. „Objawiłem im Twoje imię i nadal będę objawiał, aby
miłość, którą Ty Mnie umiłowałeś, w nich była i Ja w nich” (J 17,26).
Warto zwrócić uwagę, iż tutaj także znajduje swoją „skałę” kapłańskie
posłuszeństwo. Chrystus dokonał tajemnicy odkupienia w posłuszeństwie Ojcu aż
do śmierci (por. Mk 14,36), realizując , na sposób kapłański, Nowe Przymierze (por.
Hbr 10,7; Flp 2,8). Kapłańskie posłuszeństwo jest więc jednym z konstytutywnych
elementów sakramentalnego utożsamienia się, zawsze w pełnej wolności, z
jedynym Kapłanem Nowego Przymierza, Jezusem Chrystusem.
9
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W konsekwencji tego sakramentalnego upodobnienia, kapłan
doświadcza tej samej radości, co Jezus, poznając imię i oblicze Ojca.
Jednocześnie dzieli z Jezusem Jego ból, bo Bóg nie jest znany, Jego
miłość pozostaje bez odpowiedzi, bo „świat Go nie poznał”. Tak
więc kapłan odnajduje w sobie Chrystusową radość, bo „popatrzcie,
jaką miłością obdarzył nas Ojciec: zostaliśmy nazwani dziećmi
Bożymi: i rzeczywiście nimi jesteśmy”, a jednocześnie ze smutkiem
stwierdza: „Świat zaś dlatego nas nie zna, że nie poznał Jego” (1 J
3,1). Potwierdza to doświadczenie codziennego kapłańskiego życia:
„świat” w rozumieniu janowym, nie rozumie chrześcijan, nie
rozumie tym bardziej sług Ewangelii. Po części dlatego,
że faktycznie nie zna Boga; ale też po części dlatego, że nie chce Go
poznać. Świat nie chce poznać Boga i słuchać Jego sług, gdyż to
postawiłoby go w stan kryzysu, który tak naprawdę jest jedynym
kryzysem potrzebnym światu.
Kapłan a świat
Świadomość kapłańskiej tożsamości pozwala spokojnie, bez lęku
spojrzeć relację ze światem, który zawsze jest jakimś wyzwaniem.
Świat to określona mentalność, sposób myślenia i życia, w którym
brak jest Boga. Ta mentalność może skazić Kościół, kapłanów
i wszystkich wierzących. I faktycznie tak się dzieje. Wtedy kapłan,
mniej lub bardziej, staje się „ze świata”. Dlatego Jezus modlił się
podczas Ostatniej Wieczerzy za apostołami i ich następcami, a nie za
światem: „Ja za nimi proszę, nie proszę za światem< Nie proszę,
abyś ich zabrał ze świata, ale byś ich ustrzegł od złego” (J 17,9.15).
Tym największym złem jest odejście od mentalności Chrystusa
i wejście w mentalność świata.
To w świecie ma się dokonywać proces uświęcenia kapłana,
a przez to posługa uświęcania Ludu Bożego. Pamiętając o tym,
że uświęcenie jest udziałem w świętości Boga, kapłan może lepiej
zachować i budować swoją tożsamość pośród świata. W Starym
Testamencie oddanie osoby Bogu, a więc jej uświęcenie było
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tożsame z kapłaństwem, a przez to określało istotę kapłaństwa: jako
zmiana własności, odebranie czegoś światu i oddanie tego
wyłącznie Bogu. Innymi słowy jest to także ofiara, gdyż rzecz lub
osoba nie należy już do nas ani do samej siebie, lecz jest zanurzona
w Bogu. Przez to zostają podkreślone dwa wymiary procesu
uświęcenia. Jest to wyjście z kontekstu świata i bycie „postawionym
obok”, dla Boga. Nie jest to jednak, jak podkreśla Benedykt XVI,
żadne rozdzielenie. Być oddanym Bogu oznacza raczej być
postawionym dla reprezentowania innych. „Kapłan jest wyjęty
ze światowych więzów i oddany Bogu, by właśnie w ten sposób, od Boga,
stał się dyspozycyjny dla innych, dla wszystkich. Kiedy Jezus mówi „Ja
poświęcam samego siebie” (J 17,19), staje się jednocześnie kapłanem i ofiarą
(…). W słowach tych zawiera się całe misterium naszego odkupienia.
W nich również jest początek kapłaństwa Kościoła, naszego kapłaństwa”10.
Być kapłanem to mieć udział, wejść przez Sakrament Kapłaństwa
w to „samo-darowanie” Jezusa. Jezus oddał życie za wszystkich, ale
w szczególny sposób za tych, których dał Mu Ojciec, aby byli
uświęceni w prawdzie, czyli w Nim, i mogli mówić i działać w Jego
imieniu, reprezentować Go, przedłużać Jego zbawcze gesty: łamać
Chleb życia i przebaczać grzechy.
W Kościele
Kolejny element kapłańskiej tożsamości to prawda o tym, iż misja
kapłana może być realizowana tylko w Kościele11. Ten wymiar
eklezjalny, objawiający się w komunii, hierarchicznej i doktrynalnej,
jest absolutnie nieodzowny dla realizacji autentycznej posługi
kapłańskiej i tylko ta komunia jest gwarantem jej duchowej
Benedykt XVI, Homilia podczas Mszy Krzyżma w Bazylice Watykańskiej (9.04.2009).
W:
http://www.vatican.va/holy_father/benedict_xvi/homilies/2009/documents/hf_benxvi_hom_20090409_messa-crismale_sp.html (odczytano: 10.06.2009)
11 Benedykt XVI, Przemówienie do uczestników spotkania plenarnego Kongregacji ds.
Duchowieństwa (16.03.2009).
10
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skuteczności. Zawsze trzeba widzieć w całości to naturalne
powiązanie owych wspomnianych czterech aspektów. Po pierwsze,
posługa kapłana jest zawsze “eklezjalna”, gdyż nikt nie głosi czy
daje samego siebie, lecz w i poprzez swoje własne człowieczeństwo
każdy kapłan winien być mocno świadomym tego, że niesie światu
samego Boga. Bóg jest jedynym bogactwem, jakie w ostateczności
ludzie pragną odnaleźć w kapłanie. Po drugie, posługa kapłańska
jest posługą “komunii”, gdyż realizuje się w jedności i komunii,
która dopiero w wymiarze wtórnym uwidacznia się społecznie.
Jedynym źródłem i obrazem komunii jest sam Bóg w Trójcy Świętej
Jedyny. Przez swoją zażyłość z Bogiem kapłan winien być
ekspertem tej komunii, by móc w ten sposób, z całą pokorą
i ufnością, powierzone mu dusze prowadzić do spotkania z Panem.
Po trzecie, wymiar “hierarchiczny" i “doktrynalny” sugerują, by na
nowo uwypuklić istotę dyscypliny kościelnej12 oraz formacji
doktrynalnej, nie tylko teologicznej, która realizuje się na dwu
etapach: pierwszy etap, to formacja podstawowa (jako
przygotowanie do kapłaństwa), drugi zaś, to formacja permanentna,
realizowana przez całe kapłańskie życie.
Formacja podstawowa winna być formacją wymagającą, gdyż
pewna określona część ludu Bożego, nabytego przez Chrystusa za
wielką cenę, zostaje powierzona opiece duszpasterskiej kapłana.
Formacja ta, zdaniem Benedykta XVI, powinna obejmować cztery
wzajemnie dopełniające się przestrzenie realizacji powołania
kapłańskiego: dojrzałość ludzka, walory duchowe, zapał apostolski
i rygor intelektualny. By zdobyć te cnoty, kandydaci do kapłaństwa
nie tylko powinni je widzieć w tych, którzy są odpowiedzialni za ich
formację, ale jednocześnie sami winni być pierwszymi ich
beneficjentami. Jest bowiem prawem ludzkiego rozwoju i prawem
wiary, iż często nie możemy dać tego, czego sami nie otrzymaliśmy
Warto przypomnieć, iż pojęcie to pochodzi od łac. <discipulus> - uczeń,
naśladowca.
12
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od Boga poprzez ustanowione przez Niego pośrednictwa eklezjalne
i ludzkie13.
Organicznym przedłużeniem formacji seminaryjnej jest formacja
stała kapłanów. Winna być prowadzona w nieprzerwanej komunii
z Tradycją Kościoła. W tym względzie ważna jest umiejętność
właściwego
przyjęcia
nauki
Soboru
Watykańskiego
II,
interpretowanej w świetle całego dziedzictwa wiary Kościoła.
Również ważne jest odzyskiwanie i pogłębianie przekonania, które
będzie zachęcać kapłanów do bycia obecnymi i rozpoznawalnymi
przez świadectwo wiary, dzięki cnotom osobistym, a nawet przez
strój kapłański.
Sakramentalna relacja osobowa z biskupem
To biskup posiada pełnię kapłaństwa, ma w pełni Chrystusową
potestas. Każdy kapłan posiada ją przez partycypację, na sposób
sakramentalny, w pełni kapłaństwa. Dla skuteczności jego
kapłaństwa istotny jest osobisty, żywy udział w biskupiej potestas,
stała troska o jedność z biskupem. Jedność ta wynika z relacji
sakramentalnej, zapoczątkowanej przez przyjęcie święceń z jego rąk.
Nie jest to akt jednorazowy, ale trwający całe życie. Stąd waga
trwania w komunii z biskupem dla prawdziwości kapłańskiej
posługi. Jej skuteczność jest sumą dwóch czynników: mocy łaski
sakramentalnej oraz osobistej z nią współpracy, czyli ex opere
operantis tego sakramentu.
To przez posługę sakramentalną biskupa dokonuje się włączenie
kapłana w jedyne kapłaństwo Jezusa Chrystusa. Tylko w jedności
z Nim i na Jego wzór może realizować swoją kapłańską misję. Nie
może więc upodobnić się do Chrystusa Głowy i Pasterza, Sługi

Por. Benedykt XVI, Przemówienie do profesorów i alumnów Papieskiego Seminarium
Francuskiego w Rzymie (6.06.2009), w:
http://www.vatican.va/holy_father/benedict_xvi/speeches/2009/june/documents/hf_
ben-xvi_spe_20090606_seminaire_sp.html (konsultacja: 10.07.2009).
13
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i Oblubieńca Kościoła, jak tylko trwając w osobowej, sakramentalnej
jedności ze swoim biskupem. To na fundamencie tej relacji kapłan
realizuje swoją kapłańską tożsamość: odkrywa, że jego “ja” jest
całkowicie zależne od “ja” Chrystusa. Tu właśnie znajduje się istota
wszelkiego kościelnego posłuszeństwa.
Posłuszeństwo – utożsamienie się z Chrystusem
Jak zauważa jeden ze współczesnych świętych, biografię Jezusa
można zawrzeć w kilku słowach: pertransiit benefaciendo, przeszedł
dobrze czyniąc, albo erat subditus illis, był im posłuszny14. Przez
realizację tych postaw kapłan realizuje i uwidacznia wobec świata
swoją tożsamość z Chrystusem. Przychodzi mu bowiem żyć
w świecie, który dziś przepełniony jest atmosferą nieposłuszeństwa,
szemraniem, brakiem jedności, dlatego tym bardziej winien
doceniać i żyć duchem posłuszeństwa. Oczywiście, realizacja cnoty
posłuszeństwa wymaga czujności, gdyż ludzka skłonność
do egoizmu nie zamiera. Staje się ona wtedy praktykowaniem
wiary, w świetle której kapłan odkrywa wolę Bożą i ją wypełnia.
Bóg przekazuje swoją wolę często przez innych ludzi i może się
zdarzyć, że wobec wad tych osób albo w obliczu wątpliwości co
do tego, czy są one dobrze poinformowane, pojawia się pokusa
skłaniająca do okazania nieposłuszeństwa.
Realizacja
posłuszeństwa
wobec
biskupa jako drogi
do budowania tożsamości kapłańskiej domaga się zaangażowania
rozumu. Pan Bóg nie wymaga od nas ślepego posłuszeństwa, ale
posłuszeństwa inteligentnego. Żyjąc rozumnie posłuszeństwem,
kapłan poczuwa się do odpowiedzialności za to, by pomagać innym
poprzez światło swojego rozumu. To zaś z kolei stawia przed nim
wymóg szczerości wobec samego siebie, badania w każdym
przypadku, czy powoduje nim umiłowanie prawdy, czy też jego
egoizm i przywiązanie do własnego zdania. Jeśli własne
Por. Św. Josemaría Escriv{ de Balaguer, To Chrystus przechodzi, Katowice:
Księgarnia św. Jacka 1992, nr 17.
14
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przekonania
oddzielają
od innych
kapłanów
i prowadzą
do zerwania komunii z nimi, to jest to jasny znak, że nie jest to
działanie zgodne z duchem Bożym.
W konsekwencji realizacja posłuszeństwa domaga się pokory.
Odwołajmy się znowu do przykładu Chrystusa. Jezus jest
posłuszny, i to jest posłuszny Józefowi i Maryi. Bóg przyszedł na
ziemię, aby być posłusznym, i to posłusznym stworzeniom. Są to
dwa stworzenia doskonałe: Święta Maryja, nasza Matka - ponad Nią
tylko Bóg - oraz ów przeczysty mąż, Józef. Zawsze jednak pozostaną
stworzeniami. I Jezus, który jest Bogiem, jest im posłuszny. Jest to
doskonały wzór jak realizować kapłaństwo sakramentalne, które jest
udziałem w mocy i świadectwie Jezusa. W ten sposób umiłowanie
Boga jest równocześnie umiłowaniem Jego woli i odpowiedzią na
wezwania, które do nas kieruje poprzez powinności zwyczajnego
kapłańskiego życia15.
Posłuszeństwo wolne
Realizacja sakramentalnej jedności z biskupem domaga się
wolności kapłana i jednocześnie winna być jej wyrazem. Wolności,
która nie tylko jest darem, ale i zadaniem: nie wystarczy ją posiadać,
ale trzeba też z niej korzystać. Jak przypominają polscy biskupi
w liście do kapłanów, u początku drogi każdego kapłana stoi
Chrystus i mówi: Pójdź za Mną. Dlatego nie możemy powiedzieć,
że nie wiemy, dokąd idziemy, bo przecież wiemy, dokąd szedł nasz
Mistrz. Jako człowiek wolny, a więc świadomy co czynię,
powiedzieliśmy Chrystusowi: TAK. Jemu oddaliśmy naszą wolność.
To stale musi być ponawiane, także w posłuszeństwie swojemu
biskupowi16.
Wolność związana jest ściśle z miłością. Całe kapłańskie życie
powinno być odnawianiem postanowienia miłowania Boga ponad
15
16

Por. tamże.
Por. Umowa – Przymierze z Najwyższym Kapłanem,. s. 6.
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wszystko. Prawdziwym sługą Chrystusa jest ten, kto poddaje się
władzy jedynego Słowa Bożego, bez stawiania warunków tej uległości,
i jest gotowy sprzeciwić się pokusom diabła naśladując postawę
samego Chrystusa: Panu Bogu swemu będziesz oddawał pokłon i Jemu
samemu służyć będziesz. To zaś ukazuje kolejny aspekt wolności: jej
związek z prawdą. Wolność uzyskuje swój autentyczny sens
dopiero wtedy, kiedy jest wykorzystywana w służbie wyzwalającej
prawdy, kiedy spala się w poszukiwaniu nieskończonej Miłości
Boga, który nas wyswobadza z wszelkich więzów niewoli17. Dlatego
trzeba mocno podkreślić, iż fałszywe jest przeciwstawienie wolności
oddaniu się, jak to czyni często współczesna mentalność. Oddanie
się jest właśnie konsekwencją wolności. Jeśli matka poświęca się
z miłości dla swych dzieci, dokonuje wyboru, a miarą jej wolności
będzie ta miłość. Jeśli ta miłość jest wielka, wolność okaże się
owocna, a dobro dzieci zależy od tego błogosławionego oddania się,
na którym polega wolność18.
Podobnie też dzieje się w sakramentalnej relacji kapłana
ze swoim biskupem. Posłuszeństwo jest tylko jednym z jej wyrazów,
ale wobec trudności współczesnego, nastawionego egoistycznie
i konsumpcyjnie świata, aspekt ten trzeba mocniej podkreślić.
Jednocześnie należy wydobywać jego bogactwo dla życia nie tylko
kapłana, ale także całego Kościoła. Bogactwo, którego nie zdołają
przyćmić zwykłe ludzkie ułomności, jakie także towarzyszą tej
relacji.
Braterstwo kapłańskie
Trzecim wymiarem obecnej refleksji nad tożsamością kapłaństwa
hierarchicznego jest braterska relacja kapłana ze swoimi
współbraćmi. Uczestnictwo w tej samej misji, wspólna realizacja
Por. Św. Josemaría Escriv{ de Balaguer, Przyjaciele Boga, Katowice: Księgarnia św.
Jacka 1996, nr 26.
18 Por. Tamże, nr 30.
17
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własnej tożsamości w sakramentalnej relacji z biskupem, niesie
w sobie w sposób konieczny wzajemną troskę i pomoc, zarówno
w wymiarze duchowym, jak i materialnym. Ta wzajemna troska ma
również ze swej natury charakter wzajemnego ubogacania się,
uczenia się od siebie. Kapłańskie braterstwo to także pierwszy cel
kapłańskiego apostolstwa. Przyjmuje ono postać współdzielenia
trosk i radości kapłańskiego życia, zachęty w trudnościach,
wzmocnienia w chwilach zwątpień.
Wzmocnienie i ożywienie braterstwa kapłańskiego jest również
jednym z celów stojących przed ogłoszonym właśnie Rokiem
Kapłańskim. Ma to być czas, kiedy lepiej poznane zostaną
okoliczności i warunki, w których żyją kapłani. Zdarza się
nierzadko, że żyją oni w warunkach głębokiej biedy, co staje się dla
całego Kościoła wezwaniem do troski o ich egzystencję i wsparcie
ich materialnymi środkami19. Nie może to być jedynie obowiązkiem
biskupa, lecz powinno być przejawem braterstwa, realizowanego
przy ścisłej z nim współpracy. Warto w tym miejscu postawić
konkretne pytanie w kapłańskim rachunku sumienia: co można i co
ja mogę zrobić, by nie było takich dysproporcji w uposażeniu
materialnym kapłanów? Przecież kapłan pracujący na małej parafii
nie musi być wcale gorszy, czy mniej gorliwy od tego, który pracuje
na parafii dużej. Ocena pracy kapłańskiej tego typu kategoriami
wpisuje się w tej rodzaj mentalności, która widzi w Kościele zwykły
zakład pracy. W takim przypadku kryterium wydajności sprawia,
że ten, kto wydaje się być mniej wydajny, zostaje zepchnięty na
margines. Sprawność funkcjonowania organizacji Kościoła zdaje się
być wtedy ważniejsza niż miłość wzajemna, którą Chrystus zamienił
w prawo kapłańskiego życia: „Po tym wszyscy poznają, żeście
uczniami moimi, jeśli będziecie się wzajemnie miłowali” (J 13,35)20.

19
20

Por. List Prefekta Kongregacji ds. Duchowieństwa na Rok Kapłański (26.05.2009).
Por. Umowa – Przymierze z Najwyższym Kapłanem, s. 8.
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Człowiek modlitwy
Kapłańskie braterstwo realizuje się również w przestrzeni
duchowej, przede wszystkim przez modlitwę. Dokonuje się to jakby
dwutorowo. Z jednej strony modlitwa wstawiennicza, podstawowy
sposób realizacji sakramentalnego kapłaństwa, otrzymuje za
podstawowy przedmiot modlitwę za biskupa i braci kapłanów.
Z drugiej strony, świadectwo własnego życia i konkretne wsparcie
mają wzajemnie pomagać kapłanom w stawaniu się mężem
modlitwy. Uwidacznia się tu głęboka organiczna więź modlitwy
i ofiary. Jak wskazał nowo wyświęconym kapłanom Benedykt XVI,
„być kapłanem to wejść na sposób sakramentalny i egzystencjalny
w modlitwę Chrystusa za „swoimi”. Stąd wypływa na dla nas kapłanów
szczególne powołanie do modlitwy, w sensie głęboko chrystocentrycznym:
jesteśmy wezwani, by „trwać” w Chrystusie, jak powtarza św. Jan (por. J
1, 35-39; 15, 4-10), a to dokonuje się w szczególny sposób w modlitwie.
Nasza posługa jest głęboko złączona z tym „trwaniem” czyli modlitwą
i stąd płynie jej skuteczność”21.
Modlitwa ta przybiera różne formy. W centralnym miejscu
znajduje się celebracja Eucharystii. Z niej pozostałe modlitwy
(liturgia godzin, adoracja eucharystyczna, różaniec, medytacja, i in.)
otrzymują swoje ożywcze soki. Kapłan, który modli się dużo
i dobrze, stopniowo coraz bardziej zostaje ogałacany z samego
siebie, a coraz bardziej zjednoczony z Jezusem, Dobrym Pasterzem
i Sługą braci. W ten sposób kapłan „daje życie” za owce, które
zostały mu powierzone. Jest to znak i owoc jego pełnej wolności:
daje swoje życie, nikt mu go nie zabiera. Oczywiście, zawsze
w łączności z Chrystusem, który ma moc oddać życie i ma moc je
znowu odzyskać, nie tylko dla samego siebie, ale też i dla swoich
przyjaciół, złączonych z Nim przez sakrament święceń. W ten

21

Benedykt XVI, Homilia podczas święceń kapłańskich w Bazylice św. Piotra (3.05.2009).
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sposób to Chrystusowe życie przekazywane jest, przez
wyświęconych braci, całej owczarni22.
******
Kapłaństwo sakramentalne jest darem zarówno dla osób
powołanych, jak i jest darem dla całego Kościoła. Ogłoszony przez
Papieża Benedykta XVI Rok Kapłański jest zachętą, by dar ten został
jak najlepiej zrozumiany i jak najowocniej przyjęty przez cały
Kościół, jak też przez poszczególnych kapłanów. Pomocne w tym
mogą być słowa, które kierują do nich polscy biskupi: „Dziękujmy za
nasze powołanie i za to, że Jezus nas potrzebuje, że chce, byśmy wzięli
odpowiedzialność za duchowe dobro pokolenia, w którym żyjemy. Wierni
nas potrzebują. Czekają na słowo Boże, które głosimy. Czekają na
sakramenty, których jesteśmy szafarzami. Czekają na świadectwo naszego
osobistego życia, naszej wiary. Być może, często u podstaw krytyki, z jaką
się spotykamy, leży ludzka tęsknota za świętymi kapłanami. Oby ta
tęsknota nigdy nie zamarła!”23. Wypada życzyć wszystkim kapłanom,
by w odnawianiu swojej własnej tożsamości i w wypełnianiu
kapłańskiej posługi odnajdywali głęboką radość, „nie żałując i nie
czując się przymuszonym, albowiem radosnego dawcę miłuje Bóg”
(2 Kor 9,7).

22
23

Por. tamże.
Umowa – Przymierze z Najwyższym Kapłanem, s. 9.
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Omówienie publikacji
Ks. Stanisław Tymosz
Lublin

Rec. Ks. Tomasz Gierałtowski, Znaczenie kultu prywatnego
kandydatów na ołtarze w sprawach kanonizacyjnych,
Białystok 2009, ss. 228, wydana w serii wydawniczej „Studia
Seminarii Bialostocensis” t. IV.
Tematyka o znaczeniu kultu prywatnego kandydatów na ołtarze
zachowuje nieustannie swoją aktualność, wskazując na przepisy
prawa kanonizacyjnego w sprawach kanonizacyjnych. Kult
prywatny w przeciwieństwie do kultu publicznego nie jest
zabroniony przed beatyfikacją, a nawet wskazany, choć należy to
do bardzo delikatnej materii. Rodzi się on spontanicznie z opinii
świętości i cudów o danym słudze Bożym i przejawia się w wielu
formach, choć należy pamiętać o roztropności i zachowaniu jego
prywatności, aż do momentu wyniesienia danego Sługi Bożego na
ołtarze przez Stolicę Apostolską24.
Autor tej monografii pragnie odpowiedzieć na zasadnicze pytanie
dotyczące
znaczenia
kultu
prywatnego
w sprawach
kanonizacyjnych, przez ukazanie istoty kultu religijnego i jej
podstaw u kandydatów na ołtarze, a także w jakich kryteriach ten
kult może się tworzyć i jakie przybierać formy, zgodnie
z wymogami prawa kanonicznego. Te poszukiwania dotyczą także
motywów ograniczania prawa przy sposobie oddawania czci
kandydatom na ołtarze oraz spostrzeganie zjawiska kultu
prywatnego przez współczesną jurysprudencję oraz znaczenie kultu
prywatnego w sprawach kanonizacyjnych. Należy zaznaczyć,
Por. H. Misztal, Prawo Kanonizacyjne Instytucje prawa materialnego. Zarys
historii, Procedura, wyd. II, Lublin 2003, s. 131-132.
24
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iż przedstawiony temat monografii wymagał opracowania z uwagi
na brak całościowego opracowania tego typu prac w literaturze
prawa kanonizacyjnego. Autor wypełnia więc lukę w literaturze
historycznoprawnej, opracowując zagadnienie kultu prywatnego
w sprawach kanonizacyjnych.
Konstrukcja dzieła ks. Tomasza Gierałtowskiego składa się
z wstępu, zakończenia i 6 rozdziałów. Całość poprzedzona została
wprowadzeniem ks. prof. Henryka Misztala, co znacznie ubogaca to
dzieło znanym autorytetem z tej dziedziny. W publikacji załączono
ponadto streszczenie w języku włoskim.
Wstęp tej monografii doskonale wprowadza w jej treść. Rozdział
pierwszy wprowadzający przedstawia podstawowe wyjaśnienia
dotyczące pojęcia i podstawy kultu w prawie kanonizacyjnym, oraz
ukazuje aspekt historyczny, i pewnego rodzaju ewolucję
omawianego
zagadnienia,
doprowadzając
ją
do okresu
obowiązującego prawa kanonicznego. W rozdziale drugim Autor
przedstawił znaczenie śmierci i pogrzebu osoby zmarłej w opinii
świętości, jako początek rodzącego się kultu prywatnego. Natomiast
w trzecim rozdziale omówił rolę publikacji w propagowaniu kultu
kandydatów na ołtarze. Ponadto dowodzi on, że rozpowszechnienie
informacji sprzyja rozwojowi kultu, choć zastrzega, że treść i sposób
przekazu powinien odpowiadać wymogom prawodawcy
kościelnego. Czwarty rozdział zatytułowany „Kult szczątek
doczesnych i innych przymiotów związanych z wyniesieniem osób
na ołtarze” daje solidną wykładnię na temat pojęcia relikwii,
podstaw kultu relikwii, oraz miejsc związanych z kandydatem na
ołtarze, a także zabezpieczenie i przechowywanie wszelkich
pamiątek po zmarłej osobie w opinii świętości. Rozdział piąty
zatytułowany „Kult wizerunków kandydatów na ołtarze” wyjaśnia
pojęcie wizerunku religijnego, podstawy kultu, sposób
przedstawiania postaci, miejsce eksponowania podobizn, wymogi
prawne stawiane dziełom sztuki oraz związek wizerunku
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kandydatów na ołtarze a modlitwą. Ostatni, szósty rozdział
przedstawia weryfikację kandydatów na ołtarze w postępowaniu
kanonizacyjnym. Autor wyodrębnił poszczególne fazy w procesie
postępowania kanonizacyjnego na szczeblu diecezjalnym
i w Kongregacji. Wszystkie rozdziały zawierają podsumowania,
w których Autor zawarł wnioski badawcze i syntezę własnych
wywodów naukowych. Podają one aktualne spostrzeżenia, które
można wykorzystać w duszpasterstwie specjalistycznym na
parafiach.
Zakończenie jest podsumowaniem przeprowadzonych wyników
badawczych i stanowi swoistą syntezę całej dysertacji ks. Tomasza
Gierałtowskiego, który w tym miejscu wyprowadził w pięciu
punktach najważniejsze wnioski.
Dysertacja posiada dobrą konstrukcję, logicznie ułożony
materiał, dobry język prawniczy, bardzo dobre jest zakończenie
uwzględniające wnioski badawcze. Można przypuszczać,
że opublikowana monografia będzie przydatna postulatorom
prowadzącym
procesy
beatyfikacyjne,
studentom
prawa
kanonicznego na wykładach z prawa kanonizacyjnego oraz osobom
zainteresowanym rozpoczęciem procesu kanonizacyjnego.
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