WYDAWNICTWO KURII DIECEZJALNEJ
W ZAMOŚCIU

Z AM O J S K I
INFORMATOR
DIECEZJALNY

KOLEGIUM REDAKCYJNE
ks. Adam K. Firosz,
ks. Zygmunt Jagiełło,
ks. Mariusz R. Trojanowski

WYDAWNICTWO KURII DIECEZJALNEJ

ISSN 1425-7777

ADRES REDAKCJI
ul. Hetmana Jana Zamoyskiego 1
22-400 Zamość
tel. 084/627-95-21

DRUK: Zakład Poligraficzny Krystyna Górska, Zamość
Nakład 670

Na okładce: Koncert w Katedrze Zamojskiej
Fot.: ks. Adam Dworzycki

STOLICA APOSTOLSKA
Benedykt XVI

Msza św. kanonizacyjna na placu św. Piotra - Świętość
jaśnieje w Kościele szczególnym pięknem
Drodzy bracia i siostry!
W tę trzecią niedzielę okresu wielkanocnego liturgia na
nowo stawia w centrum naszej uwagi tajemnicę Chrystusa
zmartwychwstałego. Zwycięzca śmierci, Dawca życia, który
poświęcił siebie jako ofiarę prze- błagalną za nasze grzechy, «nie
przestaje się za nas ofiarowywać i wstawia się za nami jako nasz
Obrońca. Raz ofiarowany na krzyżu, więcej nie umiera i ze śladami
męki żyje nieśmiertelny* (por. Prefacja wielka- nocna, 3). Pozwólmy,
by nasze wnętrze napełnił wielkanocny blask, który bije z tej
wielkiej tajemnicy, i módlmy się słowami Psalmu responsoryjnego:
«Wznieś ponad nami światłość Twoją, Panie».
Światło emanujące z oblicza Chrystusa zmartwychwstałego
jaśnieje dziś nad nami szczególnie poprzez ewangeliczne cechy
pięciorga błogosławionych, którzy podczas tej Eucharystii zostają
wpisani w poczet świętych: Archanioła Tadiniego, Bernarda
Tolomeiego, Noniusza od św. Maryi Alvaresa Pereiry, Gertrudy
Comensoli i Katarzyny Volpicelli. Z radością przyłączam się
do hołdu, jaki im składają pielgrzymi przy- byli tu z różnych
krajów, których serdecznie witam. Rozmaite koleje ludzkich losów
i duchowego rozwoju tych nowych świętych ukazują nam, jak
głębokiej od- nowy dokonuje w sercu człowieka tajemnica
zmartwychwstania Chrystusa; fundamentalna tajemnica, która
nadaje i wyznacza kierunek całym dziejom zbawienia. Toteż
słusznie Kościół zawsze, a jeszcze bar- dziej w tym okresie
wielkanocnym zachęca nas, abyśmy kierowali nasze spojrzenie ku
Chrystusowi zmartwychwstałemu, który jest obecny w sposób
realny w sakramencie Eucharystii. W Ewangelii św. Łukasz
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opowiada o jednym z objawień Jezusa zmartwychwstałego (24, 3548). Na samym początku tego fragmentu ewangelista pisze, że dwaj
uczniowie z Emaus, wróciwszy pospiesznie do Jerozolimy,
opowiedzieli Jedenastu, że Go rozpoznali «przy łamaniu chleba» (w.
35). Kiedy opowiadali o swym niezwykłym doświadczeniu, jakim
było spotkanie z Panem, «On sam stanął pośród nich» (w. 36). To
Jego niespodziewane po- jawienie się wzbudziło w apostołach taką
trwogę i lęk, że Jezus, aby ich uspokoić i rozproszyć wszelki
niepokój i wątpliwości, powiedział, żeby Go dotknęli — nie był
duchem, ale człowiekiem mającym ciało i kości — i poprosił o coś
do jedzenia. Znów — tak jak w przypadku dwóch uczniów z Emaus
— właśnie przy stole, spożywając posiłek ze swoimi,
zmartwychwstały Chrystus objawia się uczniom, pomagając im
zrozumieć Pisma i odczytać na nowo dzieje zbawienia w świetle
Paschy. «Musi się wypełnić wszystko, co napisane jest o Mnie
w Prawie Mojżesza, u Proroków i w Psalmach» (w. 44). I zachęca
ich, by patrzyli w przyszłość: «W imię Jego głoszone będzie
nawrócenie i od- puszczenie grzechów wszystkim narodom» (w.
47).
To samo doświadczenie przeżywa na nowo każda wspólnota
w czasie Eucharystii, zwłaszcza niedzielnej. Eucharystia, szczególny
moment, w którym Kościół rozpoznaje «Dawce życia» (Dz 3, 15), to
«lamanie chleba», jak mówią Dzieje Apostolskie. W Eucharystii
poprzez wiarę wchodzimy w komunię z Chrystusem, który jest
«ołtarzem, barankiem ofiarnym i kapłanem» (por. Prefacja
wielkanocna, 5) i jest pośród nas. Gromadzimy się wokół Niego, aby
upamiętniać Jego słowa i wydarzenia przytoczone w Piśmie; na
nowo przeżywamy Jego mękę, śmierć i zmartwychwstanie.
Celebrując Eucharystię, łączymy się z Chrystusem, który jest ofiarą
przebłagalną, i w Nim mamy przebaczenie i życie. Czym byłoby
nasze życie chrześcijańskie bez Eucharystii? Eucharystia jest
wieczną i żywą spuścizną, pozostawioną nam przez Pana
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w sakramencie Je- go Ciała i Krwi, którą powinniśmy wciąż na
nowo rozważać i zgłębiać, aby mogła — jak mówił czcigodny papież
Paweł VI — «swą niewyczerpaną mocą naznaczać wszystkie dni
naszego śmiertelnego życia» (Insegnamenti, v [1967], p. 779).
Żywiący się Chlebem eucharystycznym święci, którym dziś
oddajemy cześć, wypełniali swą misję ewangelicznej miłości,
działając w rozmaitych dziedzinach, w których wykorzystali swoje
szczególne charyzmaty.
Długie godziny spędzał na modlitwie przed Najświętszym
Sakramentem św. Archanioł Tadini, który mając zawsze na
względzie całą osobę ludzką w swej duszpasterskiej posłudze,
pomagał swoim parafianom wzrastać po ludzku i duchowo. Ten
święty kapłan, ten święty proboszcz, człowiek całkowicie oddany
Bogu, w każdych okolicznościach gotowy zdać się na kierownictwo
Ducha Świętego, zarazem potrafił dostrzegać palące potrzeby chwili
i im zaradzać. W tym celu podjął niemało konkretnych i śmiałych
inicjatyw, ta- kich jak zorganizowanie Società Operaia Cattolica di
Mutuo Soccorso — Katolickiego Stowarzyszenia Wzajemnej Pomocy
Robotników, wybudowanie przędzalni i domu dla robotnic oraz
założenie w 1900 r. Zgromadzenia Sióstr Robotnic od Świętego
Domu Nazaretańskiego, które miało na celu ewangelizowanie
świata pracy poprzez wspólny trud, za przykładem Świętej Rodziny
z Nazaretu. Jakże profetyczny charakter miało charyzmatyczne
przeczucie ks. Tadiniego i jak bardzo aktualny jest jego przykład
również dziś, w epoce poważnego kryzysu ekonomicznego! On
nam przypomina, że jedynie utrzymywanie stałej i głębokiej relacji
z Panem, zwłaszcza w sakramencie Eucharystii, uzdalnia nas
do tego, by wnosić zaczyn Ewangelii w różnego typu działalność
zawodową i w każdą sferę naszego społeczeństwa.
Również św. Bernard Tolomei, założyciel szczególnego
ruchu monastycznego opartego na regule benedyktyńskiej,
wyraźnie wyróżnia się umiłowaniem modlitwy i pracy. Jego życie
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było eucharystyczne, w całości oddane kontemplacji, która
przekładała się na pokorną służbę bliźniemu. Ze względu na
szczególne- go ducha pokory i braterskiej życzliwości był przez
mnichów wybierany na opata przez kolejnych 27 lat, aż do śmierci.
Ponadto, aby zapewnić przyszłość swojemu dziełu, uzyskał on — 21
stycznia 1344 r. — zatwierdzenie nowego zgromadzenia
benedyktyńskiego, nazwanego Zgromadzeniem Najświętszej Maryi
z Monte Oliveto, przez papieża Klemensa VI. Gdy w 1348 r.
wybuchła wielka zaraza, opuścił Monte Oliveto, gdzie przebywał
w samotności, i udał się do klasztoru św. Benedykta przy Porta Tufi
w Sienie, by zaopiekować się chorymi współbraćmi, po czym sam
padł ofiarą zarazy i umarł jako autentyczny świadek miłości.
Przykład tego świętego jest dla nas zachętą, byśmy naszą wiarę
wyrażali życiem poświęconym Bogu w modlitwie i wypełnionym
służbą bliźniego, w duchu miłości gotowej nawet na najwyższą
ofiarę.
«Wiedzcie, że Pan mi okazuje cudownie swą łaskę, Pan mnie
wysłuchuje, ilekroć Go wzywam» (Ps 4, 4). Te słowa z Psalmu
responsoryjnego wyrażają tajemnicę życia bł. Noniusza od św.
Maryi, bohatera i świętego Portugalii. Jego siedemdziesięcioletnie
życie przy- pada na drugą połowę XIV w. i pierwszą XV w., kiedy to
kraj ten na trwałe uniezależnił się od Kastylii i rozszerzył swoje
panowanie na terytorium za oceanem — nie bez szczególnego
zamysłu Boga — przecierając nowe szlaki, które ułatwiły
rozprzestrzenianie się Ewangelii Chrystusa aż po krańce ziemi. Św.
Noniusz czuł się w tym wielkim planie narzędziem, jako militia
Christi, czyli dawał w świecie świadectwo, które jest powołaniem
każdego. Wyróżniało go intensywne życie modlitewne
i bezwarunkowa ufność w Bożą pomoc. Chociaż był bardzo dobrym
żołnierzem i wielkim wodzem, nie dopuścił nigdy do tego, by jego
cnoty osobiste przysłoniły największe dzieło pochodzące od Boga.
Św. Noniusz starał się, by nic nie przeszkadzało działaniu Boga
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w jego życiu, naśladując Matkę Bożą, której był wielkim czcicielem
i której publicznie przy- pisywał swoje zwycięstwa. Pod koniec
życia zamieszkał w klasztorze karmelitańskim, który sam polecił
zbudować. Z wielką radością ukazuję całemu Kościołowi tę
przykładną postać, w szczególności ze względu na obecność życia
wiary i modlitwy w okolicznościach na pozór niezbyt temu
sprzyjających, co dowodzi, że w każdej sytuacji, nawet w wojsku
i w czasie wojny, jest możliwe stosowanie w działaniu wartości
i zasad życia chrześcijańskiego, przede wszystkim jeśli jest ono nastawione na służbę dobru wspólnemu i chwale Boga.
Szczególną miłość do Jezusa obecnego w Eucharystii
odczuwała od dziecka św. Gertruda Comensoli. Adoracja Chrystusa
eucharystycznego stała się głównym celem jej życia, moglibyśmy
niemal powiedzieć, zwyczajem należącym do jej codziennej
egzystencji. W istocie to w obliczu Eucharystii św. Gertruda
zrozumiała swoje powołanie i posłannictwo w Kościele, ja- kim było
poświęcenie się bez reszty działalności apostolskiej i misyjnej,
w szczególności na rzecz młodzieży. I tak narodził się, w duchu
posłuszeństwa papieżowi Leonowi xiii, jej instytut, mający za cel
przekładanie
«miłości
kontemplowanej»
w Chrystusie
eucharystycznym na «miłość przeżywaną» przez poświęcenie się
bliźniemu w potrzebie. W zagubionym i często zranionym
społeczeństwie, takim jak nasze, młodzieży, takiej jak młodzież
naszych czasów, żyjącej w poszukiwaniu wartości i sensu, św.
Gertruda wskazuje jako trwały punkt odniesienia Boga, który
w Eucharystii stał się naszym towarzyszem podróży. Przypomina
nam, że «adoracja musi być ważniejsza od wszystkich dzieł
miłosierdzia», bowiem to miłość do Chrystusa, który umarł
i zmartwychwstał, i jest prawdziwie obecny w sakramencie
Eucharystii, rodzi miłość ewangeliczną, która sprawia,
że wszystkich ludzi traktujemy jak braci.
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Świadkiem Bożej miłości była także św. Katarzyna VoIpicelli,
która starała się «należeć do Chrystusa, aby prowadzić
do Chrystusa» tych, których spotykała w Neapolu końca XIX w.,
w okresie duchowego i społecznego kryzysu. Również w jej
przypadku — tajemnicą była Eucharystia. Swoim pierwszym
współpracownicom zalecała rozwijanie intensywnego życia
duchowego poprzez modlitwę, a przede wszystkim życiodajny
kontakt z Jezusem eucharystycznym. Również i dziś ten warunek
musi być spełniony, by dalej mogły trwać dzieło i misja przez nią
rozpoczęte i pozostawione w spuściźnie Służebnicom Najświętszego
Serca. Aby stać się autentycznymi wychowawczyniami w wierze,
pragnącymi przekazywać nowym pokoleniom wartości kultury
chrześcijańskiej, należy — jak zwykła mówić — uwolnić Boga
z więzień, na które skazali Go ludzie. Bowiem ludzkość może
znaleźć swoje «stałe mieszkanie» jedynie w Sercu Chrystusa. Św.
Katarzy- na pokazuje swoim duchowym córkom i nam wszystkim
trudną drogę nawrócenia, które gruntownie zmienia serce i wyraża
się w działaniach zgodnych z Ewangelią. W ten sposób można
położyć podwaliny pod budowę społeczeństwa otwartego na
sprawiedliwość i solidarność oraz przezwyciężyć ekonomiczne
i kulturalne dysproporcje, które wciąż utrzymują się na znacznym
obszarze naszej planety.
Drodzy bracia i siostry, dziękujmy Panu za dar świętości,
która dzisiaj jaśnieje w Kościele szczególnym pięknem w Archaniele
Tadinim, Bernardzie Tolomeim, Noniuszu od Świętej Maryi
Alvaresie Pereirze, Gertrudzie Comensoli i Katarzynie Volpicelli.
Niech nas zachęci ich przykład, niech nas prowadzą ich nauki,
ażeby również nasze życie stało się pieśnią chwały Boga,
naśladowaniem Jezusa, adorowanego z wiarą w tajemnicy
Eucharystii, któremu wielkodusznie służymy w naszym bliźnim.
Niech nam wyjedna wypełnienie tej misji ewangelicznej matczyne
wstawiennictwo Mariii, Królowej Świętych — i tych pięciorga
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nowych świętych, świetlanych przykładów świętości, którym dzisiaj
z radością oddajemy cześć.
Amen!

9

EPISKOPAT POLSKI
Troska o trzeźwość jest troską o życie - Apel Zespołu
Apostolstwa Trzeźwości Konferencji Episkopatu Polski na
sierpień 2009
Siostry i Bracia! Umiłowani w Chrystusie Panu!
Wdzięczną
pamięcią
powracamy
w tym
roku
do przełomowych wydarzeń sprzed lat, które odmieniły polskie
społeczeństwo. W refleksjach nad decydującymi momentami naszej
historii nie wolno pominąć wytrwałej i cierpliwej pracy tych
wszystkich, którzy w cieniu wielkich wydarzeń prowadzili nie
mniej istotne zmagania o zachowanie dobrych obyczajów narodu,
a zwłaszcza o trzeźwość Polaków. Pośród symbolicznych jubileuszy
wspominamy również pięćdziesiątą rocznicę ukazania się
„Wytycznych Episkopatu Polski dla kościelnej działalności
trzeźwościowej”. Dokument ogłoszony 17 czerwca 1959 roku
do dzisiaj
stanowi
fundament
posługi
trzeźwościowej
we wszystkich diecezjach polskich. To w nim sformułowana jest
główna zasada duszpasterstwa trzeźwości: „Przez dobrowolną,
całkowitą abstynencję wielu do trzeźwości stanowej i zawodowej
wszystkich.” Na progu sierpnia, tradycyjnego miesiąca abstynencji,
ponownie pochylamy się nad tymi słowami. Z ufnością ponawiamy
gorącą prośbę o złożenie osobistego daru abstynencji, jako wkładu
w budowanie trzeźwego społeczeństwa. Cóż bowiem przyszłoby
nam z odzyskanej niepodległości, gdybyśmy swoją duszę zatracili
w pijaństwie i płynącej z niego ludzkiej krzywdzie?
Troska o trzeźwość jest jednym z najważniejszych wyzwań,
przed jakimi stają współcześni Polacy. Ostatnie badania społeczne
przynoszą bowiem niepokojące i zasmucające dane. Od pięciu lat
wzrasta poziom spożycia napojów alkoholowych, a przecież nieco
wcześniej trend ten udało się już zatrzymać! Życie ponad 800 tysięcy
naszych rodaków naznaczone jest dramatem uzależnienia
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od alkoholu. Szczególnie negatywnie odbija się to na jakości życia
ich samych oraz kilku milionów ich bliskich. Ryzykownie
nadużywa alkoholu około 16 % społeczeństwa. Martwią dane
dotyczące ludzi młodych, gdyż wielu z nich regularnie się upija. Pije
coraz więcej dziewcząt. Dominujący wpływ na te negatywne
zjawiska ma łatwy dostęp do alkoholu i jego promocja. W Polsce
funkcjonuje obecnie ok. 200 tysięcy punktów sprzedaży alkoholu,
w których często łamane są przepisy ustawy o wychowaniu
w trzeźwości
i przeciwdziałaniu
problemom
alkoholowym.
W centrum naszej uwagi nie stawiamy jednak suchych statystyk, ale
pochylamy się nad ludzkim cierpieniem i upokorzeniem, nad
utraconym zdrowiem i życiem, nad zranionymi rodzinami,
przegranymi marzeniami oraz zawiedzionymi nadziejami tak wielu
ludzi. Dlatego w bieżącym roku duszpasterskim głosimy hasło:
„Troska o trzeźwość jest troską o życie.” Przypominając o nadprzyrodzonej
godności życia ludzkiego, której źródło stanowi „powołanie człowieka
do uczestnictwa w życiu Boga” (KDK, 19), chcemy walczyć
z różnorodnymi zagrożeniami dla życia. Pragniemy uświadomić
Polakom, jak ogromny wpływ na życie ma trzeźwość lub jej brak.
Troska o życie duchowe i fizyczne
Umiłowani! Przede wszystkim trzeźwość jest fundamentem
troski o życie duchowe. Człowiek stworzony na obraz
i podobieństwo Boga, jest powołany do świętości. Warunkiem
podjęcia tej drogi jest otwartość na dary Ducha Świętego
pozwalające dobrze korzystać z wolności. Tymczasem nieroztropne
i beztroskie używanie alkoholu uniemożliwia pełne wzrastanie
duchowe człowieka. Uniemożliwia życie w miłości i prawdzie,
której źródło stanowią Męka i Zmartwychwstanie Chrystusa. Jest
przyczyną wielu grzechów i przeszkodą w pełnym zjednoczeniu
z Bogiem oraz ludźmi.
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Trzeźwość to również troska o fizyczny wymiar ludzkiego
życia. Piąte przykazanie zobowiązuje nas do odpowiedzialnej troski
o ciało, które będąc świątynią Ducha Świętego (por. 1 Kor 6,19),
nigdy nie może być sprowadzone do roli przedmiotu służącego
zabawie. Musimy zatem wiedzieć, ile szkód wywołuje alkohol w tej
sferze. Przede wszystkim zwracamy się do przyszłych matek.
Każda, nawet najmniejsza ilość alkoholu, jest ogromnym
zagrożeniem dla życia i zdrowia dzieci, które wzrastają pod
waszymi sercami. Dlatego zachowanie całkowitej abstynencji
w stanie błogosławionym i podczas karmienia jest jednym
z najważniejszych egzaminów z dojrzałego macierzyństwa. Niech
w tym sprawdzianie z miłości pomocą będą ojcowie oraz całe
rodziny. Wielka odpowiedzialność spoczywa również na lekarzach
oraz doradcach życia rodzinnego, którzy powinni nieustannie
informować
o dramatycznych
konsekwencjach
spożywania
alkoholu w ciąży. Pamiętajmy także o szkodliwym wpływie
alkoholu na organizm ludzki w jego dojrzałej fazie. Znamy cały
katalog chorób powiązanych z używaniem i nadużywaniem
alkoholu. Według raportów o stanie zdrowia picie alkoholu jest
głównym czynnikiem utraty zdrowia i życia w krajach
o standardzie życia podobnym do naszego. Wiemy również, jak
wiele śmiertelnych wypadków powodują pijani kierowcy na
polskich drogach.
Wyzwania stojące przed rodzinami
Siostry i Bracia w Chrystusie! Troska o trzeźwość to troska
o rodzinę, która jest naturalnym środowiskiem przekazywania
i rozwoju życia ludzkiego. Gdy tej troski zabraknie, rodzą się
bolesne dramaty. Problemy alkoholowe często są źródłem przemocy
wymierzonej w najsłabszych, czyli bezbronne dzieci i ich matki.
Życie w rodzinie pozbawionej miłości oraz obdartej z godności,
rodzinie ze stygmatem nieustannego strachu, staje się pasmem
cierpień i upokorzeń.
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Niestety wciąż mówimy o tym zbyt mało. Zbyt rzadko te
bolesne sprawy podejmują media, które jednocześnie ze spraw
trzeciorzędnych czynią główne tematy debaty publicznej.
Niedopuszczalne jest, aby o tych kwestiach rozmawiać dopiero
wówczas, gdy nastąpi tragedia. Trzeba raczej stale przypominać
o źródłach tych problemów oraz sposobach ich usuwania.
Zauważamy także, iż z pewnym lekceważeniem i zbyt oględnie
mówi się o problemach związanych z nadużywaniem alkoholu
wśród rodzin z terenów wiejskich.
Polsce potrzeba trzeźwych rodzin, bowiem tylko w nich
mogą być kształtowane właściwe postawy. Wielu młodych oczekuje
od dorosłych wyraźnej zachęty do pełnej abstynencji, a nade
wszystko – dobrego przykładu. Dlatego po raz kolejny wzywamy
matki i ojców do dawania osobistego świadectwa. Niech rodziny
umacniane miłością i jednością, promieniują atmosferą trzeźwości,
do której
prowadzą
wyraziste
i nienaruszalne
zasady
wychowawcze. Rodzice powinni stawiać jasne wymagania
motywowane miłością. Nigdy nie mogą lekceważyć najmniejszych
nawet objawów picia przez swoje dzieci. Pamiętajmy, że jedyną
formą trzeźwości dzieci i młodzieży do osiemnastego roku życia jest
całkowita abstynencja.
Szkoła
do trzeźwości

i uczelnia

włączone

w misję

wychowywania

Drodzy moi! Wychowanie do trzeźwości musi znaleźć
ważne miejsce w systemie edukacyjnym. Uczniowie powinni
odnajdywać w szkołach nie tylko wiedzę na temat uzależnień, ale
przede wszystkim wzorce dobrych postaw. Najciekawsze nawet
programy profilaktyczne nie przyniosą oczekiwanych owoców, jeśli
nie poprze ich konsekwentne świadectwo nauczycieli. Szkoła musi
być wolna od alkoholu. Dotyczy to również studniówek, innych
ważnych uroczystości oraz wycieczek szkolnych. Żaden uczeń

13

DOKUMENTY, PRZEMÓWIENIA, KOMUNIKATY
nigdy nie powinien widzieć pijącego nauczyciela. Od tej zasady nie
ma wyjątku.
Do troski o kształtowanie prawidłowych postaw wobec
alkoholu powinny włączyć się także uczelnie wyższe. Studenci są
bowiem taką grupą wiekową, w której najłatwiej wpaść w sidła
nałogu. Relacje mediów z ostatnich juwenaliów budzą wielki
niepokój. Pytamy zatem o nadzór uczelni nad akademikami, które
są nie tylko dogodnymi miejscami do upijania się studentów, ale
nawet stają się przestrzenią nielegalnego handlu alkoholem. Trzeba
także otwarcie pytać o częstą obecność alkoholu podczas wydarzeń
takich jak koncerty czy juwenalia odbywające się na uczelnianych
obiektach.
Wszyscy przedstawiciele środowiska akademickiego
lekceważący gorszące zachowanie studentów, powinni na nowo
rozważyć swoją postawę wobec tej kwestii. Szkoła wyższa,
kształcąca polską inteligencję, jeśli chce być wierna swojemu
powołaniu, musi nie tylko dostarczać wiedzę, ale również
prowadzić
pracę
formacyjną.
Najzdolniejszy
i najlepiej
wykształcony młody człowiek przegra swoje życie, jeśli wejdzie
w dorosłość z bagażem nałogu. Trawestując słowa papieża Jana
Pawła II, można bowiem powiedzieć, że naród, który rozpija własne
dzieci jest narodem pozbawionym przyszłości.
Trzeźwość warunkiem rozwoju społecznego
Umiłowani w Chrystusie! Troska o trzeźwość jest również
troską o życie społeczne i narodowe. W opinii wielu ekspertów jest
bowiem warunkiem nie tylko moralnego, ale również
gospodarczego rozwoju społeczeństwa. W czasie kryzysu
gospodarczego warto podkreślić, że szacunkowe koszty szkód
wynikających z używania i nadużywania alkoholu co najmniej
pięciokrotnie przewyższają wpływy budżetowe z akcyzy i innych
opłat.
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Również historia przynosi wiele dowodów na to, że pijane
społeczeństwo jest niestabilne i bezbronne, a przez to niezdolne
do budowania podmiotowości umożliwiającej harmonijny rozwój.
Rozumiał to Sługa Boży Kardynał Stefan Wyszyński, często
przypominając, iż „naród, który walczy o najszlachetniejsze ideały, musi
być trzeźwy!”
Dlatego też troska o trzeźwość jest jednym z obowiązków
ludzi odpowiedzialnych za kształt prawa stanowionego w naszej
ojczyźnie. Niezbędne są przepisy ograniczające dostęp do alkoholu.
Trzeba również pracować nad skuteczniejszym egzekwowaniem
zakazu sprzedawania alkoholu osobom niepełnoletnim. Natomiast
władze centralne i samorządowe, przedstawiciele wspólnot
lokalnych i organizacji pozarządowych powinni aktywniej włączać
się w inicjatywy na rzecz trzeźwości, jak np. obchodzenie Dnia
Dziecka jako dnia bez alkoholu.
Pamiętajmy jednak, że nawet najlepsze prawo i najciekawsze
akcje społeczne nie zwalniają nas z osobistej odpowiedzialności za
Polskę. Nowoczesny patriotyzm powinien przejawiać się także
w trosce o trzeźwość. Niech nie brakuje nam wytrwałości w walce
ze złem. Konsekwentnie i zdecydowanie sprzeciwiajmy się
sprzedaży alkoholu nieletnim. Dzielmy się osobistym świadectwem
trzeźwości,
przeciwstawiając
się
panującemu
w naszym
społeczeństwie dyktatowi picia we wszystkich niemal sytuacjach.
Wspierajmy organizacje i instytucje, zwłaszcza samorządowe, które
działają na rzecz trzeźwości. Każdy z nas może znaleźć dobrą drogę
troski o trzeźwość bliźnich, a przez to troszczyć się o spokojne,
bezpieczne i godne życie całego społeczeństwa. Wszystkim, którzy
każdego dnia w wielu miejscach naszej ojczyzny podejmują ten
bezcenny trud, należy się najwyższy szacunek i głęboka
wdzięczność.
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Ochrona społeczeństwa przed manipulacjami
Umiłowani! Poruszając kwestie związane z życiem
społecznym, nie można pominąć działalności promocyjnej
producentów i dystrybutorów alkoholu. Szczególnie niebezpieczna
jest reklama telewizyjna. Odwołując się do wiedzy z zakresu
psychologii, socjologii, komunikacji społecznej i wielu innych
dziedzin, tworzy się komunikaty ukazujące iluzoryczny świat,
w którym alkohol jest gwarantem dobrej zabawy, fundamentem
przyjaźni, wyznacznikiem dobrego smaku i stylu czy też
wzbogaceniem emocji sportowych. Wszystko to wywiera silny
wpływ na pozytywne nastawienie wobec alkoholu, zwłaszcza
wśród najmłodszych. Dlatego też reklama wszystkich rodzajów
alkoholu powinna być zakazana.
Miejmy również świadomość, że nowoczesna komunikacja
marketingowa coraz częściej operuje innymi skutecznymi formami
wpływania na konsumentów. Bądźmy zatem wyczuleni na coraz
agresywniejsze wkraczanie alkoholowych marek w nasze codzienne
życie, np. przez organizację popularnych festiwali, koncertów oraz
wakacyjnych imprez masowych, czy też sponsoring sportu.
Nie ulegajmy zbyt łatwo wielkiej propagandzie, która
przynosi tak wiele szkód. Niech nie zabraknie nam również odwagi
w przeciwstawianiu się tym, którzy ośmieszają lub utrudniają
szlachetną pracę nad tworzeniem nowej obyczajowości związanej
z alkoholem. Niegodziwe i nieuczciwe są kpiny z bezalkoholowych
uroczystości weselnych, często niezwykle udanych, czy ośmieszanie
abstynenckich przyrzeczeń dzieci i młodzieży, tak bardzo dziś
potrzebnych.
Trzeźwość drogą do budowania nowej kultury życia
Siostry i Bracia w Chrystusie! Przed dwudziestoma pięcioma
laty Ojciec Święty Jan Paweł II wzywał młodych z całego świata:
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„(…) nie poddawajcie się kulturze śmierci. Wybierajcie życie.”
(Przemówienie podczas Jubileuszu Młodych, Rzym, 14.04.84) Mimo
upływu lat ten papieski apel jest wciąż aktualny. Możemy na niego
odpowiadać także przez troskę o trzeźwość, która w swojej
głębokiej istocie jest troską o życie.
Dlatego też do wszystkich wiernych i ludzi dobrej woli
kierujemy gorący apel o abstynencję od alkoholu w sierpniu. Niech
to wołanie poruszy serca wszystkich ludzi, którzy pragną budować
nową kulturę życia. Niech otworzy umysły, by pozwalały
postrzegać sierpniowy dar abstynencji jako narzędzie troski o duszę
i zdrowie, godność i wolność, o rodzinę i pracę każdego człowieka.
To wielkie dzieło zawierzamy z ufnością Jasnogórskiej Pani, która
od wieków prowadzi nas i otacza swą macierzyńską miłością.

Bp Tadeusz Bronakowski
Przewodniczący Zespołu Apostolstwa Trzeźwości
Konferencji Episkopatu Polski

Łomża, dnia 10 czerwca 2009 r.
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Oświadczenie Przewodniczącego Konferencji Episkopatu
Polski abpa dra Józefa Michalika i Przewodniczącego Konferencji
Episkopatu Niemiec abpa dra Roberta Zollitscha z okazji 70.
rocznicy rozpoczęcia II wojny światowej 1 września 1939 roku
1. Przed 70 laty, 1 września 1939 roku, niemiecki Wehrmacht
rozpoczął atak na Polskę. Tak zaczęła się II wojna światowa.
U wielu, którzy ją przeżyli, zrodzą się na nowo – w kontekście
zbliżającej się rocznicy – bolesne wspomnienia o czasach przemocy,
bezprawia i bezsilności; wspomnienia utraconych najbliższych
członków rodziny, krewnych i przyjaciół oraz utraty ojczyzny.
Kolejny raz uświadamiamy sobie w tym dniu, jak głęboko przeżycia
wojny światowej wryły się w pamięć i serca ludzi i narodów.
Niektóre rany nie zagoiły się do dzisiaj.
Pamięć o wojnie jest obecnie rozpatrywana w nowym
kontekście. Pokolenie, które przeżyło II wojnę światową – naoczni
świadkowie tamtych lat – już odchodzi. Odchodzi także pokolenie
tych, którzy mieli odwagę wypowiedzieć słowa skruchy
i przebaczenia oraz rozpocząć nowy rozdział w dziejach naszych
narodów. Dzisiaj należy troszczyć się o to, aby nowe pokolenia
zdobyły i zachowały właściwe rozumienie II wojny światowej.
Potrzebna jest nie tylko rzetelność w rozliczaniu się z okropnościami
przeszłości, ale także rezygnacja ze stereotypów, które utrudniają
prawdziwe zrozumienie tych czasów i mogą podważyć budowane
z trudem zaufanie między Polakami a Niemcami. Nie mniej niż
dawniej potrzebujemy również i dzisiaj żywej troski o pokój
i kształtowanie człowieka wolnego od nienawiści wobec innych
i zdolnego do budowania porządku opartego na godności ludzkiej.
Wiemy, że pokój zależy od każdego z nas: od naszej woli, postawy,
słowa i gestów dobroci, od umiejętności wyznania win
i przebaczania – i wreszcie od tego, czy potrafimy patrzeć
w przyszłość, nie będąc skrępowanymi wyłącznie przeszłością.
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Wspomnienie i pamięć
2. Każda wojna jest ostatecznie „klęską wszelkiego
autentycznego humanizmu” i „porażką ludzkości” (Jan Paweł II,
Orędzie na XXII Światowy Dzień Pokoju 1999; Przemówienie
do Korpusu Dyplomatycznego, 13.01.2003). W szczególny sposób
odnoszą się te słowa do II wojny światowej. To nie była wojna
podobna do innych. Narodowosocjalistyczne Niemcy rozpętały
w Europie wojnę, w czasie której zostały jawnie zanegowane zasady
moralne i fundamentalne prawa człowieka. W Europie Wschodniej
wojna ta miała na celu zagładę i zniewolenie narodów. Szczególnie
przywódcy polskiego społeczeństwa, uczeni, inteligencja, w tym
duchowieństwo, zostali dotknięci polityką eksterminacji, której
celem było ostatecznie ujarzmienie całego narodu.
Wspominamy dzisiaj miliony ofiar tej wojny, a także
wszystkich, którzy byli prześladowani i mordowani wskutek
ideologii rasistowskiej, pochodzenia czy wiary. Pamiętamy
o europejskich Żydach – ofiarach zbrodni przeciwko ludzkości, jaką
był Holocaust – Sinti i Romach, umysłowo niepełnosprawnych
i elitach narodów Europy Środkowej i Wschodniej. Nie możemy
zapomnieć także o tych, którzy w obliczu niebezpieczeństwa –
poświęcając swoje życie – stawiali czynny opór barbarzyństwu tego
czasu. Niektórych z nich Kościół czci jako męczenników. Nasze
wspomnienie przechodzi w modlitwę za ofiary wojny i o pokój:
„Nigdy więcej jedni przeciw drugim, już nigdy! *<+ nigdy więcej
wojny!” (Paweł VI, Przemówienie na forum ONZ, 4.10.1965).
3. Po zakończeniu II wojny światowej losy naszych narodów
potoczyły się odmiennie. W wyniku decyzji zwycięskich mocarstw
Polska znalazła się w strefie wpływów Związku Sowieckiego, co
było odebrane przez społeczeństwo polskie jako nowa forma
okupacji, która przyniosła kolejne cierpienia, ofiary, wygnania
i przesiedlenia. Rozpoczęło się, trwające aż do początku lat
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dziewięćdziesiątych, życie w systemie zniewolenia i izolacji, które
utrudniały rozwój gospodarczy i dostęp do nowych technologii.
Losy samych Niemców nie potoczyły się jednakowo.
Podczas gdy na zachodzie Europy już wkrótce po 1945 roku
rozpoczęła się odbudowa wolnego społeczeństwa, mieszkańcy
wschodniej części Niemiec (NRD) musieli pogodzić się z sowieckim
zwierzchnictwem i komunistycznym systemem społecznym. Ustrój
panujący w Polsce budował urzędową przyjaźń z NRD, a podsycał
nienawiść wobec Republiki Federalnej Niemiec, strasząc niemieckim
„rewizjonizmem”
i sprzymierzonym
z nim
amerykańskim
„imperializmem”.
Skutków hitlerowskiej agresji mocno doświadczyli także ci
ludzie, którzy utracili swój rodzinny dom, swoją ojcowiznę.
Pierwszymi z nich byli Polacy, którzy stali się nie tylko ofiarami
działań wojennych i okupacji, ale również przymusowych
deportacji wynikających z operacji wojsk hitlerowskich i sowieckich.
Jako skutek ekspansywnych sowieckich planów nowego porządku
w zakresie obszaru Europy Środkowej i Wschodniej oraz decyzji
zwycięskich mocarstw, także wielu Niemców cierpiało nie tylko na
końcu wojny, ale także później, kiedy doświadczyło losu
uciekających i wypędzonych.
W tym kontekście przywołujemy na pamięć wspólne słowo
Konferencji Episkopatu Polski i Niemiec z grudnia 1995 roku:
„Tylko prawda może nas wyzwolić; prawda, która niczego nie
upiększa i niczego nie pomija, która niczego nie przemilcza i nie
dopomina się wyrównywania krzywd” (por. J 8,32).
W tym duchu, wobec faktu zbrodniczej napaści wojennej
nazistowskich Niemiec, ogromu krzywd, jakie w konsekwencji
zostały zadane Polakom przez Niemców, oraz krzywd, jakich
doznali Niemcy z powodu wypędzenia i utraty ojczyzny,
powtórzyliśmy wspólnie: „Przebaczamy i prosimy o przebaczenie”.
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Niemieccy i polscy biskupi wspólnie potępiają zbrodnie wojenne.
Jesteśmy też zgodni w potępieniu wypędzeń, nie zapominając przy
tym o wewnętrznej zależności i następstwie wydarzeń.
4. Z wdzięcznością wspominamy dziś wszystkich, którzy
mimo okrutnych doświadczeń po zakończeniu wojny pracowali na
rzecz pojednania zarówno pomiędzy naszymi narodami, jak
i wszystkimi
narodami
Europy.
Szczególnie
pamiętamy
o wskazującym drogę pojednania geście polskich biskupów, którzy
w 1965 roku w czasie obrad kończącego się Soboru jako pierwsi
wyciągnęli w kierunku swoich niemieckich współbraci dłoń
pojednania. Odpowiedź niemieckich biskupów świadczyła o ich
otwarciu na dar nowego początku. Z wdzięcznością wspominamy
również inne liczne inicjatywy na rzecz pokoju i pojednania, które
wyszły od chrześcijan oraz od innych środowisk polskiego
i niemieckiego społeczeństwa, a potem zostały rozwinięte na
płaszczyźnie politycznej. Nie należy również przemilczać faktu,
że droga pojednania i współpracy, którą od tamtego czasu kroczy
Kościół w obu naszych krajach, była niekiedy trudna i nie zawsze
była wolna od nieporozumień i obciążeń. Nauczyliśmy się jednak,
że niezbędnymi elementami procesu budowania wspólnego dobra
są cierpliwość, delikatność i prawdomówność. Z ogromną
wdzięcznością
przywołujemy
na
pamięć
zorganizowane
i spontaniczne akcje pomocy ze strony katolików i społeczeństwa
niemieckiego, dla ludzi w Polsce, którzy w wyniku załamania się
komunistycznego systemu ekonomicznego w roku 1980 znaleźli się
na skraju humanitarnej katastrofy. Wtedy to nawiązały się więzi
solidarności i przyjaźni między rodzinami, parafiami i innymi
podmiotami życia społecznego. Dokonał się prawdziwy proces
zbliżenia, poznania i wzajemnej akceptacji. Ten ogromny kapitał
społecznych więzi powinien być troskliwie pielęgnowany także
w przyszłości. Zapraszamy wszystkich, którym w europejskim
domu zależy na atmosferze relacji sąsiedzkich, aby nie wracając
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selektywnie do przeszłości, zajęli się intensywniej budowaniem
wspólnej przyszłości. Wszystkim nam potrzebne jest patrzenie
w przyszłość, ku której chcemy zmierzać, nie zapominając ani nie
pomniejszając historycznej prawdy we wszystkich jej aspektach.
Temu zamiarowi z pewnością służą prace komisji podręcznikowej,
opracowującej wspólny podręcznik polsko-niemieckiej historii.
Wyrażamy nadzieję, że prace te zostaną wkrótce zakończone,
a opracowanie stanie się dla młodego pokolenia w Niemczech
i w Polsce źródłem wiedzy o naszej trudnej i obciążonej
doświadczeniem przeszłości. Apelujemy również do ludzi mediów:
dziennikarzy, pracowników radia i telewizji, aby sprostali swojej
odpowiedzialności za klimat wzrastającego zaufania między
Polakami a Niemcami.
Kształtowanie przyszłości
5. Należy stwierdzić, że jeśli nawet procesy pojednania
w minionych dziesięcioleciach przyniosły dobre owoce, to jednak
doświadczenia wojny i czasów późniejszych w relacjach naszych
narodów wciąż są jeszcze żywe. W niektórych społecznych czy
politycznych
tendencjach
ujawnia
się
również
pokusa
propagandowego wykorzystania raz już w historii zaistniałych
zranień
i pobudzania
resentymentów
wynikających
z jednostronnych interpretacji historycznych. Kościół będzie
nieustannie i zdecydowanie występował przeciw takiemu odejściu
od prawdy historycznej. Zachęcamy do intensywnego dialogu,
który zawsze łączy się z gotowością wysłuchania drugiej strony.
Niemcy i Polacy powinni wspólnie kierować swoją uwagę ku
ludziom, którzy wciąż jeszcze cierpią z powodu traumatycznych
przeżyć związanych z wojną, okupacją, utratą ojcowizny i pogardą
dla człowieka. Takie podejście do przeszłości i jej skutków nie
zamyka przecież naszych narodów w więzieniu pamięci.
Przeciwnie, „leczenie pamięci”, o którym często mówił papież Jan
Paweł II, stwarza – psychologicznie, kulturowo i politycznie –
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przestrzeń, w której rodzące się pytania mogą być rozpatrywane
z należytą rzeczowością. Wspomnienie nie przykuwa nas
do przeszłości; ono czyni nas wolnymi dla przyszłości. Tej myśli
poświęcony jest szereg inicjatyw, w które zaangażowani są wspólnie
niemieccy i polscy katolicy. Przykładami są Centrum Dialogu
i Modlitwy obok byłego obozu koncentracyjnego Auschwitz, Dzieło
Maksymiliana Kolbego i założona w 2007 roku Fundacja
Maksymiliana Kolbego.
Świadectwo Kościoła
6. Pokój między narodami, oparty na sprawiedliwości
i pojednaniu, nie jest nam dany raz na zawsze. Buduje się go
bowiem dzień po dniu i może on rozkwitać tylko wtedy, gdy
wszyscy uznamy swoją odpowiedzialność. Dar pokoju należy
przeżywać osobiście w swych sercach jako głęboką wartość, aby
w ten sposób szerzył się on w rodzinach, w szeregu form
społecznych relacji i mógł w końcu ogarnąć całą wspólnotę
państwową.
Tylko
w klimacie
przebaczenia
i pojednania,
sprawiedliwości, miłości i prawdy może rozwijać się kultura pokoju
służąca wspólnemu dobru. Jako Kościół jesteśmy przekonani,
że Bóg jest najgłębszym Źródłem pokoju. Ważne jest więc takie
działanie ludzi, którzy z Ewangelii będą czerpać najgłębszą
motywację do służby prawdziwemu pokojowi. Zapraszamy
najpierw do modlitwy o pokój, a następnie do spotkań służących
wzajemnemu poznawaniu się, szacunkowi i akceptacji. Zachęcamy
młodzież do nauki języka sąsiadów oraz do poznawania ich
kultury, mającej przecież wspólne, chrześcijańskie korzenie.
Apelujemy
o współpracę
instytucji
kościelnych
w Polsce
i w Niemczech, zachęcając do współdziałania w dziele ewangelizacji
świata i podejmowania wyzwań humanitarnych pojawiających się
w różnych stronach świata, szczególnie w sąsiadującej z Europą
Afryce. Kościół w Niemczech i w Polsce posiada znaczny potencjał
tkwiący w ludziach i środkach, dlatego nasze współdziałanie może
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przynosić bogate owoce. Doświadczenie przemocy i bezprawia,
które wspominamy z okazji rozpoczęcia II wojny światowej,
powinno nas w szczególny sposób wyczulić na wymagania
związane z wolnością religijną, której w naszym świecie wielu
chrześcijanom brakuje, oraz zwrócić uwagę na konieczność
solidaryzowania się z tymi, których prawa ludzkie nie są
respektowane. Ideał kultury pokoju, która zawsze musi być
rozumiana jako kultura życia, skłania nas, jako Kościół, ostatecznie
do tego, by angażować się na rzecz wspierania rodziny i ochrony
ludzkiego życia od poczęcia aż do naturalnej śmierci. Jako ludzie
pojednani, którzy stale idą drogą pojednania, chcemy dawać
współczesnemu światu przykład nowej kultury pokoju, prawdy,
sprawiedliwości i miłości.
7. Pojednanie między naszymi narodami jest darem, który
możemy wnieść w dzieje zjednoczonej Europy. Pomimo
pojawiających się niekiedy napięć i partykularnych nieporozumień,
nieomijających
rodziny
narodów,
warto
pamiętać
o fundamentalnym postępie dziejowym, wyrażającym się
w integracji europejskiej. Nie wolno zaprzepaścić szansy budowania
pokoju, jaką daje zjednoczenie narodów Europy. Zwracamy się
do wszystkich, aby przez modlitwę i działanie nie ustawali
w wysiłkach budowania europejskiej jedności. Tylko w ten sposób
będziemy
mogli
nadal
cieszyć
się
pokojem.
Nadzieję na ostateczne pojednanie naszych narodów w ramach
wspólnoty europejskiej pokładamy w Bogu, który w Jezusie
Chrystusie obdarował nas pokojem. Zechciejmy odpowiedzieć na
ten dar, stając się ludźmi przynoszącymi pokój. Bądźmy świadkami
Księcia Pokoju!
Niech naszej wspólnej drodze towarzyszy Maryja, Królowa
Pokoju, której zawierzamy losy Niemców i Polaków, losy Europy
i świata.
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Instrukcja dotycząca ochrony danych osobowych
w działalności Kościoła Katolickiego w Polsce
Instrukcja została opracowana przez Generalnego Inspektora
Ochrony Danych Osobowych oraz Sekretariat Konferencji
Episkopatu Polski – w związku z wątpliwościami dotyczącymi
stosowania ustawy o ochronie danych osobowych w odniesieniu
do danych osobowych przetwarzanych na potrzeby Kościoła
Katolickiego w Polsce.
I. Informacje ogólne
1. Podstawa prawna
Prawo do ochrony danych osobowych jest prawem
wynikającym z Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej (art. 47 i art.
51), a jego szczegółowe określenie znalazło się w Ustawie z dnia 29
sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2004 r. Nr
101, poz. 926 ze zm.).
2. Dane osobowe
W rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych, za
dane osobowe uważa się każdą informację dotyczącą osoby
fizycznej, pozwalającą na określenie tożsamości tej osoby. Ustawa
przewiduje dwie kategorie danych osobowych, są to:
a) dane zwykłe (np. imię, nazwisko, adres zamieszkania,
wykonywany zawód, numer telefonu, itp.),
b) dane szczególnie chronione – sensytywne, wymienione
enumeratywnie w art. 27 ust. 1 ustawy:
– dane ujawniające pochodzenie rasowe lub etniczne,
– poglądy polityczne,
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– przekonania religijne lub filozoficzne,
– przynależność wyznaniową, partyjną lub związkową,
– dane o stanie zdrowia,
– kodzie genetycznym,
– nałogach,
– życiu seksualnym,
– dane dotyczące skazań,
– orzeczenia o ukaraniu i dane dotyczące mandatów karnych,
– inne orzeczenia wydane w postępowaniu sądowym lub
administracyjnym.
3. Zbiory danych
Zbiorem danych, w rozumieniu ustawy o ochronie danych
osobowych, jest każdy posiadający strukturę zestaw danych
o charakterze osobowym, dostępnych według określonych
kryteriów, niezależnie od tego, czy zestaw ten jest rozproszony lub
podzielony funkcjonalnie. Zbiory danych mogą być tworzone
w systemie
tradycyjnym
(papierowym),
albo
w systemie
informatycznym (np.: w postaci kartotek parafialnych, programów
kadrowo-płacowych).
4. Przetwarzanie danych
Ustawa określa zasady postępowania przy przetwarzaniu
danych osobowych oraz prawa osób fizycznych, których dane
osobowe są lub mogą być przetwarzane w zbiorach danych.
Przetwarzaniem danych są jakiekolwiek czynności na danych
osobowych, takie jak m.in.:
– zbieranie,
– utrwalanie,
– opracowywanie,
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– zmienianie,
– udostępnianie,
– usuwanie,
– przechowywanie (archiwizowanie),
– operacje wykonywane w systemach informatycznych (przesłanie
e-maila, sms itp.).
Przetwarzanie danych zwykłych odbywa się na podstawie
art. 23 ust. 1 ustawy. Podstawą przetwarzania danych zwykłych
może być przepis prawa albo zgoda osoby, której dane dotyczą.
Przetwarzanie danych szczególnie chronionych, co
do zasady jest zabronione, za wyjątkiem sytuacji określonych w art.
27 ust. 2 ustawy, np. gdy jest to niezbędne do wykonania
statutowych zadań Kościoła Katolickiego, pod warunkiem,
że przetwarzanie danych dotyczy wyłącznie członków tych
instytucji albo osób utrzymujących z nimi stałe kontakty w związku
z ich działalnością i zapewnione są pełne gwarancje ochrony
przetwarzanych danych (art. 27 ust. 2 pkt 4). Przetwarzanie danych
szczególnie chronionych osób nienależących do Kościoła jest
dopuszczalne za pisemną zgodą tych osób (art. 27 ust. 2 pkt 1).
5. Obowiązek rejestracji zbiorów danych
Zbiory danych osobowych przetwarzane przez Kościół
Katolicki, o ile dotyczą członków Kościoła i są wykorzystywane
wyłącznie na potrzeby Kościoła, np.: kartoteka parafialna – nie
podlegają obowiązkowi zgłoszenia zbioru danych do rejestracji
Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych (art. 43
ust. 1 pkt 3 ustawy o ochronie danych osobowych).
Tym samym w odniesieniu do tych zbiorów Generalnemu
Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych nie przysługują
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uprawnienia
przetwarzania
osobowych.

dotyczące
możliwości
kontroli
zgodności
danych z ustawą z dnia o ochronie danych

O ile jednak przetwarzane są dane osobowe innych osób, niż
określone w art. 43 ust. 1 pkt 3 ustawy, zbiory powinny być
zgłoszone do rejestracji.
6. Kościelne osoby prawne
Kościelne osoby prawne, o których mowa w Ustawie z 17
maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego
w Rzeczypospolitej Polskiej (np. diecezje, parafie, zgromadzenia
zakonne, Caritas Polska, Caritas diecezji, kościelne instytuty
naukowe, czy Papieskie Wydziały Teologiczne), jak również
działające w ich ramach kościelne wydawnictwa, zakłady
wytwórcze, usługowe i handlowe, zakłady charytatywnoopiekuńcze, szkoły i inne placówki oświatowo-wychowawcze,
nieposiadające osobowości prawnej są zobligowane do dołożenia
szczególnej staranności w procesie przetwarzania danych
osobowych pozyskiwanych w ramach swojej działalności.
Do takich jednostek organizacyjnych Kościoła
znajduje zastosowanie w pełni w przypadku przetwarzania
osób nienależących do Kościoła i nieutrzymujących z nim
kontaktów (tzn. muszą być wykonane przez administratora
wszelkie obowiązki wynikające z przepisów o ochronie
osobowych).

ustawa
danych
stałych
danych
danych
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II. Zabezpieczenie danych osobowych
1. Zasada ogólna
Liczne ograniczenia możliwości ingerencji Generalnego
Inspektora Ochrony Danych Osobowych w sferę danych zbieranych
w ramach Kościoła Katolickiego nie oznacza zwolnienia
ze staranności w zabezpieczaniu zbieranych danych przed
dostępem
do nich
osób
nieuprawnionych,
swobody
w rozpowszechnianiu, bądź przekazywaniu zebranych danych
innym instytucjom lub osobom. Jakkolwiek bowiem Kościół ma
prawo przetwarzać dane osobowe dla realizacji swojej działalności
statutowej, to przetwarzanie tych danych powinno się odbywać
z poszanowaniem godności jednostki.
Ustawa zawiera przepisy karne przewidujące za zaniedbania
w zakresie materii regulowanej ustawą karę grzywny, karę
ograniczenia wolności oraz karę pozbawienia wolności w zależności
od wagi przestępstwa.
2. Obowiązki administratora danych wynikające z ustawy
o ochronie danych osobowych
Administratorem danych jest podmiot decydujący o celach
i środkach przetwarzania danych osobowych (art. 7 pkt 4 ustawy
o ochronie danych osobowych), a więc Kościół Katolicki,
reprezentowany przez właściwe organy, np.: biskupów czy
proboszczów oraz instytucje współpracujące z Kościołem (np.:
fundacje, stowarzyszenia, wydawnictwa, itd.).
Administrator danych ma obowiązek zabezpieczyć je
poprzez zastosowanie odpowiednich środków technicznych
i organizacyjnych zapewniających ochronę przetwarzanych danych

30

EPISKOPAT POLSKI
osobowych, tak aby:
1) nie były udostępniane osobom nieupoważnionym,
2) nie były zabrane przez osobę nieuprawnioną,
3) były zabezpieczone przed uszkodzeniem, zniszczeniem lub
utratą.
3. Zabezpieczanie danych przetwarzanych
tradycyjny i w systemach informatycznych

w sposób

Zastosowanie środków technicznych i organizacyjnych
odnosi się zarówno do danych przetwarzanych w sposób
tradycyjny (manualny, papierowy), jak i do przetwarzania danych
w systemach informatycznych (w postaci elektronicznej, przy
użyciu np.: komputera, laptopa).
W związku z powyższym istotne jest:
1) zabezpieczenie obszaru (budynek, pomieszczenia lub
części pomieszczeń), w którym przetwarzane są dane osobowe
w formie papierowej lub w systemie informatycznym poprzez:
a) zastosowanie odpowiednich zamków, drzwi, systemów
alarmowych, itp;
b) zapewnienie kluczy do pomieszczeń, szaf, biurek, itp. oraz
kontroli ich używania;
c) zabezpieczenie przed dostępem osób trzecich na czas
nieobecności
w pomieszczeniach osób upoważnionych;
2) zabezpieczenie dokumentów zawierających dane osobowe
poprzez:
a) zapewnienie dostępu do dokumentów wyłącznie osobom
upoważnionym, zobligowanym do zachowania w tajemnicy
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pozyskanych
informacji;
b) niszczenie dokumentów zbędnych w sposób uniemożliwiający
odtworzenie danych znajdujących się w tych dokumentach;
c) przechowywanie dokumentów w zamkniętych na klucz szafach
po zakończeniu pracy;
3) zabezpieczenie systemów informatycznych służących
do przetwarzania
danych
osobowych
poprzez:
a) zapewnienie dostępu do komputerów wyłącznie osobom
upoważnionym (np. ustawienie monitorów komputerowych
w sposób uniemożliwiający osobom postronnym zapoznanie się
z danymi, zachowanie w tajemnicy haseł dostępu do komputerów,
zastosowanie wygaszacza ekranu w momencie niekorzystania
z komputera);
b) przechowywanie elektronicznych nośników informacji
zawierających dane osobowe (dyskietki, płyty CD, taśmy
magnetyczne) w sposób zabezpieczający przed nieuprawnionym
przejęciem,
odczytem,
skopiowaniem
lub
zniszczeniem;
c) w sytuacji, gdy dane osobowe przetwarzane są na komputerze
przenośnym (laptopie), niezbędne jest zachowanie szczególnej
ostrożności
podczas
jego
transportu,
przechowywania
i użytkowania w terenie oraz zastosowanie programu szyfrującego;
d) systemy informatyczne, przy użyciu których przetwarzane są
dane osobowe, zabezpiecza się przed utratą zasilania poprzez
zastosowanie urządzeń UPS;
e) systemy informatyczne, przy użyciu których przetwarzane
są dane osobowe, zabezpiecza się przed utratą danych poprzez
wykonywanie
okresowych
kopii
bezpieczeństwa;
f) systemy informatyczne, przy użyciu których przetwarzane są
dane osobowe, zabezpiecza się przed zagrożeniami pochodzącymi
z sieci publicznej Internet za pomocą specjalistycznych
mechanizmów
teleinformatycznych,
takich
jak:
– zapora ogniowa (tzw. „firewall"),
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– system wykrywania włamań,
– oprogramowanie antywirusowe.
Zagrożenia powyższe można wyeliminować poprzez
korzystanie z komputera niemającego połączenia z Internetem.
Należy pamiętać, iż rodzaj zabezpieczeń powinien być
dostosowany do rodzaju zagrożeń i kategorii przetwarzanych
danych.
Zachowanie
należytej
staranności
w procesie
zabezpieczenia danych może przejawiać się przykładowo
w wyeliminowaniu przypadków umieszczania dokumentów
w miejscach ogólnie dostępnych lub w otwartych szafach.
4. Informacje
z Internetu

dotyczące

bezpiecznego

korzystania

Dla zachowania bezpieczeństwa, przy użytkowaniu np.
Internetu należy przestrzegać kilku podstawowych zasad,
a w szczególności:
1) nie należy otwierać załączników (plików) do korespondencji
elektronicznej
nadesłanej
przez
nieznanego
nadawcę;
2) nie zgrywać na dysk twardy komputera ani nie uruchamiać
żadnych programów nielegalnych ani żadnych plików pobranych
z niewiadomego
źródła;
3) nie wchodzić na strony, na których prezentowane są informacje
o charakterze przestępczym, hakerskim, ani innym zakazanym
przez prawo (na większości stron tego typu jest zainstalowane
szkodliwe
oprogramowanie,
infekujące
w sposób automatyczny system operacyjny komputera szkodliwym
oprogramowaniem);
4) nie należy w opcjach przeglądarki internetowej włączać opcji
autouzupełniania
formularzy
i zapamiętywania
haseł;
5) należy na bieżąco aktualizować system operacyjny komputera,
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system
antywirusowy,
jak
również
system
firewall.
Należy pamiętać, że nikt nie jest w sieci anonimowy, a korzystanie
z każdej strony www jest utrwalane i może być wykorzystywane
przez różne podmioty dla celów często niezgodnych z prawem.
5. Opracowanie instrukcji na użytek własnego podmiotu
Zaleca się, aby administrator danych (np. biskup, proboszcz,
itp.) opracował w formie pisemnej instrukcję zawierającą prawa,
reguły i praktyczne wyjaśnienia dotyczące sposobu zarządzania,
ochrony i wymiany informacji (danych osobowych) w systemie
tradycyjnym (papierowym) oraz informatycznym wewnątrz swojej
jednostki. Pozwoli to na prawidłowe zarządzanie danymi.
Uzasadnionym także wydaje się wyznaczenie osoby, która będzie
odpowiedzialna za właściwe stosowanie opracowanych przez
administratora danych reguł.
Jest to szczególnie ważne, gdy dostęp do danych osobowych
poza administratorem mają inne osoby.
6.
Obowiązki
administratora
z Kodeksu Prawa Kanonicznego

danych

wynikające

Należy zauważyć, że kwestie zabezpieczenia danych
regulują również przepisy Kodeksu Prawa Kanonicznego (kan. 486491), które określają zasady dotyczące archiwizacji dokumentów.
I tak kan. 486 stanowi, że: § 1. Z największą troską należy
strzec wszystkich dokumentów dotyczących diecezji lub parafii.
§ 2. W każdej kurii, w miejscu bezpiecznym, należy urządzić
archiwum diecezjalne czyli depozyt dokumentów, w którym winny
być przechowywane dokumenty i pisma dotyczące spraw
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diecezjalnych – zarówno duchowych, jak i doczesnych –
odpowiednio uporządkowane i pilnie strzeżone pod zamknięciem.
§ 3. Powinien być sporządzony inwentarz, czyli katalog
dokumentów znajdujących się w archiwum, z dołączeniem
krótkiego opisu każdej pozycji.
Kan. 487. § 1. Archiwum powinno być zamknięte, a klucz
od niego winien mieć tylko biskup i kanclerz. Nikomu nie wolno
wchodzić do archiwum bez zezwolenia biskupa lub moderatora
kurii i kanclerza równocześnie.
§ 2. Osoby zainteresowane mają prawo – gdy o to proszą
osobiście lub przez pełnomocnika – otrzymać autentyczny odpis lub
kopię dokumentu, z natury swej publicznego, który dotyczy ich
osoby.
Kan. 488. Z archiwum nie wolno zabierać dokumentów,
chyba że tylko na krótki czas i za zgodą biskupa, albo moderatora
kurii i kanclerza równocześnie.
Kan. 489. § 1. W kurii diecezjalnej powinno także być
archiwum tajne albo przynajmniej w ogólnym archiwum winna się
znajdować kasa pancerna, dobrze zamknięta i umocowana, której
nie da się wynieść z miejsca. Należy w nim przechowywać
z największą pilnością dokumenty tajne.
§ 2. Każdego roku należy zniszczyć dokumenty spraw
karnych w zakresie obyczajów, dotyczące osób zmarłych albo spraw
zakończonych przed dziesięciu laty wyrokiem skazującym,
zachowując krótkie streszczenie faktu wraz z tekstem wyroku.
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Kan. 490. § 1. Klucz od tajnego archiwum powinien mieć
tylko biskup.
§ 2. Podczas wakansu stolicy nie wolno otwierać tajnego
archiwum lub kasy pancernej. W razie prawdziwej konieczności,
czyni to sam administrator diecezji.
§ 3. Z tajnego archiwum lub kasy pancernej nie wolno
wynosić dokumentów.
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Lista pytań związanych z działalnością Kościoła
Katolickiego w Polsce kierowanych do Generalnego Inspektora
Ochrony Danych Osobowych
1) Czy do działalności Kościoła Katolickiego mają
zastosowanie przepisy ustawy o ochronie danych osobowych?
Ustawa
o ochronie
danych
osobowych
znajduje
zastosowanie do przetwarzania danych na potrzeby Kościoła
i instytucji działających w jego obrębie, przy czym w mniejszym
zakresie znajduje zastosowanie do przetwarzania danych wyłącznie
członków Kościoła (np. takie zbiory nie podlegają zgłoszeniu
do rejestracji, ani kontroli Generalnego Inspektora Ochrony Danych
Osobowych). Powyższe nie stoi w sprzeczności z odrębnymi
regulacjami zawartymi w prawie kanonicznym i Konkordacie.
2) Czy istnieje obowiązek zgłoszenia do rejestracji zbiorów
danych osobowych powstałych w związku z działalnością
kościelnych osób prawnych?
O ile przetwarzanie danych następuje na potrzeby Kościoła
i dotyczy osób należących do Kościoła, to na administratorze
takiego zbioru danych nie spoczywa obowiązek zgłoszenia zbioru
do rejestracji (nie zgłasza się np. zbiorów danych darczyńców
pozostających członkami Kościoła, zbiorów danych księży,
kanoników, biskupów, członków instytutów życia konsekrowanego
i stowarzyszeń życia apostolskiego, zbiorów danych uczniów szkół
katolickich, zbiorów danych członków Kościoła nieuczestniczących
w życiu liturgicznym Kościoła, zbiorów danych osób ochrzczonych
– art. 43 ust. 1 pkt 3 ustawy o ochronie danych osobowych).
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Natomiast w przeciwnym przypadku zbiory kościelnych
osób prawnych podlegają zgłoszeniu na zasadach ogólnych (art. 40
ustawy o ochronie danych osobowych).
Przykłady takich zbiorów to:
– zbiory danych osobowych mieszkańców Domów Opieki
Społecznej prowadzonych przez Zgromadzenia Zakonne;
– zbiory danych osobowych darczyńców nienależących do Kościoła;
– zbiory danych osób, którym udzielane jest wsparcie lub pomoc
(np. ewidencja bezdomnych korzystających z noclegowni
prowadzonych przez Caritas).
3) Gdzie można uzyskać informację
zgłoszonych do rejestracji przez Kościół Katolicki?

o zbiorach

W celu realizacji postanowień art. 12 pkt 3 i 42 ust. 1 ustawy
o ochronie danych osobowych Generalny Inspektor Ochrony
Danych Osobowych prowadzi ogólnokrajowy, jawny rejestr
zbiorów
danych
osobowych
oraz
udziela
informacji
o zarejestrowanych zbiorach, między innymi za pośrednictwem
strony internetowej www.giodo.gov.pl.
4) Jaka jest podstawowa przesłanka upoważniająca Kościół
Katolicki do przetwarzania danych osobowych jego wiernych?
Przetwarzanie danych zwykłych (np. imię, nazwisko, adres
zamieszkania) jest dopuszczane na podstawie jednej z przesłanek
określonych w art. 23 ust. 1 ustawy. Natomiast przetwarzanie
danych osobowych szczególnie chronionych, w tym ujawniających
przekonania religijne, odbywa się w oparciu o art. 27 ust. 2 pkt 4
ustawy o ochronie danych osobowych, gdy jest to niezbędne
do wykonania statutowych zadań Kościoła, stowarzyszeń, fundacji
lub innych niezarobkowych organizacji lub instytucji o celach
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religijnych pod warunkiem, że przetwarzanie danych dotyczy
wyłącznie członków tych organizacji lub instytucji albo osób
utrzymujących z nimi stałe kontakty w związku z ich działalnością
i zapewnione są pełne gwarancje ochrony przetwarzanych danych
osobowych.
W związku z zarządzaniem i administrowaniem sprawami
Kościoła przetwarzanie danych osobowych osób należących
do danego Kościoła jest niezbędne do realizacji jego zadań, o czym
stanowi również kan. 535 Kodeksu Prawa Kanonicznego.
5) Czy Kościół ma prawo zbierać i gromadzić dane osób
niewierzących zamieszkujących daną parafię?
Kościół ma prawo zbierać i gromadzić dane o przynależności
wyznaniowej osób nienależących do Kościoła wyłącznie za ich
pisemną zgodą i po poinformowaniu o celu takiego przetwarzania
(art. 27 ust. 2 pkt 1 ustawy). Zbieranie danych zwykłych powinno
również odbywać się w oparciu o zgodę tych osób (art. 23 ust. 1 pkt
1 ustawy), przy czym, choć ustawa tego nie wymaga, dla celów
dowodowych uzasadnione byłoby pozyskiwanie zgody w formie
pisemnej.
Klauzula zgody powinna zawierać oznaczenie na jaki cel
i komu jest wyrażana. Obowiązek informacyjny zostanie natomiast
prawidłowo wykonany, gdy administrator danych (np. kościelna
osoba prawna) poinformuje osobę niewierzącą, której dane są
pozyskiwane o celu zbierania danych, prawie dostępu do treści
danych i ich poprawiania, dobrowolności albo obowiązku podania
danych, ewentualnie podstawie prawnej takiego obowiązku.
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6) Czy zamieszczanie w gablotach ogłoszeń parafialnych
imiennej listy par zamierzających wstąpić w związek małżeński
(tzw. zapowiedzi) albo listy parafian, którzy zapłacili bądź nie
zapłacili miesięcznej składki na rzecz Kościoła, jest naruszeniem
zasad ochrony danych osobowych?
Przepisy Kodeksu Prawa Kanonicznego nakładają na
duszpasterzy obowiązek ustalenia ewentualnych przeszkód dla
zawarcia małżeństwa, wszyscy wierni mają obowiązek znane im
przeszkody małżeńskie wyjawić przed zawarciem małżeństwa
proboszczowi lub ordynariuszowi miejsca (kan. 1069 Kodeksu
Prawa Kanonicznego). Realizacja powyższego obowiązku powinna
jednak
odbywać
się
z uwzględnieniem
adekwatności
przetwarzanych danych tak, aby zakres ujawnionych informacji
pozostawał w zgodzie z zasadą proporcjonalności i poszanowaniem
godności osoby, której dane dotyczą.
Zakres
informacji
koniecznych
do udostępnienia
w powyższym celu nie powinien być zbyt szeroki tak, aby nie
naruszyć prawnie zagwarantowanej każdemu prywatności, chyba
że osoby, których dane dotyczą, wyrażą zgodę na udostępnienie
informacji w szerszym zakresie.
Zasada
pozyskiwania
zgody
odnosi
się
także
do upublicznienia danych osób zalegających z płatnością składek na
rzecz Kościoła. W odmiennym przypadku uznać należy za właściwe
kierowanie indywidualnych wezwań do uregulowania zaległych
wpłat.
7) Czy proboszcz może przekazać informacje o osobach
zamierzających wstąpić w związek małżeński podmiotom trzecim
świadczącym usługi (np. salonowi sukien ślubnych, fotografowi,
kwiaciarni, itp.)?
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Proboszcz nie może udostępniać danych pozyskanych
w celu udzielenia sakramentu, w innych celach, osobom trzecim.
Zgodnie z art. 36 administrator danych jest zobowiązany
zabezpieczyć
dane
przed
ich
udostępnieniem
osobom
nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną czy
przetwarzaniem z naruszeniem ustawy.
8) Jakie są podstawy prawne wyłączenia Generalnego
Inspektora Ochrony Danych Osobowych ze sprawowania pełnego
nadzoru nad przetwarzaniem danych osobowych w zbiorach
prowadzonych przez Kościół?
Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych nie
przysługują
uprawnienia
w postaci
wydawania
decyzji
administracyjnych, przeprowadzania czynności kontrolnych,
wglądu do dokumentów oraz wstępu do pomieszczeń, w których
przetwarzane są przez Kościół dane osobowe w odniesieniu
do zbiorów
dotyczących
osób
należących
do Kościoła
i przetwarzanych na jego potrzeby, natomiast Generalny Inspektor
Ochrony Danych Osobowych może występować w takich sprawach
o wyjaśnienia, sygnalizować nieprawidłowości, ewentualnie
zawiadamiać o popełnieniu przestępstwa (art. 43 ust. 2 ustawy).
9) Czy osobie, która zamierza wystąpić z Kościoła
przysługuje prawo żądania usunięcia danych osobowych z ksiąg
kościelnych?
Nie przysługuje, gdyż zasady archiwizowania informacji
zawartych w księgach kościelnych wynikają z innych niż ustawa
o ochronie danych osobowych regulacji, a mianowicie z przepisów
Kodeksu Prawa Kanonicznego (kan. 535 Kodeksu Prawa
Kanonicznego), który wskazuje na konieczność stałego
przechowywania informacji związanych z działalnością Kościoła
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i ich odpowiedniego zabezpieczenia. Fakt wystąpienia z Kościoła
jest
odnotowywany
w księdze
chrztów.
W zakresie
nieuregulowanym przepisami wyżej wskazanego kodeksu
zastosowanie znajdą zasady wynikające z ustawy o ochronie danych
osobowych – np. prawo do aktualizacji danych i ich poprawiania
(art. 35 ust. 1).
10) Jakie dane osobowe znajdują się w kartotekach
parafialnych i innych dokumentach gromadzonych przez Kościół?
W kartotekach parafialnych powinny znajdować się
informacje, które są niezbędne dla realizacji działalności statutowej
Kościoła. Obejmują one zarówno dane zwykłe jak i szczególnie
chronione. Pozyskiwanie i gromadzenie tych danych odbywa się
przede wszystkim na podstawie Kodeksu Prawa Kanonicznego,
jako przepisów szczególnych, a w zakresie nieuregulowanym
powyższym aktem, w trybie przepisów ustawy o ochronie danych
osobowych (art. 23 ust. 1-5 – w przypadku danych zwykłych oraz
art. 27 ust. 2 pkt 1-10 – w przypadku danych szczególnie
chronionych).
11) Kto sprawuje pieczę nad
zgromadzonymi w księgach parafialnych?

danymi

osobowymi

Kodeks Prawa Kanonicznego określa podmioty zobowiązane
do prowadzenia ksiąg parafialnych i to one są zobowiązane
do zabezpieczenia danych osobowych w nich zawartych. Zgodnie
z kan. 535 proboszcz ma czuwać nad tym, by księgi parafialne były
właściwie spisywane i przechowywane.
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12) Czy Kościół może wykorzystywać dane osobowe
swoich członków bez uprzednio wyrażonej przez nich zgody?
Zgoda
nie
jest
jedyną
przesłanką
uprawniającą
do przetwarzania danych osobowych. Nie jest konieczna, jeśli
zachodzi inna przesłanka ustawowa np. gdy jest to niezbędne
do wykonania statutowych zadań kościołów i innych związków
wyznaniowych, pod warunkiem, że przetwarzanie danych dotyczy
wyłącznie członków tych organizacji lub instytucji albo osób
utrzymujących z nimi stałe kontakty w związku z ich działalnością
i zapewnione są gwarancje ochrony przetwarzanych danych.
13) Czy można mieć wgląd do informacji o zmarłych
parafianach zawartych w dokumentacji parafialnej?
Ustawa o ochronie danych osobowych ma zastosowanie
wyłącznie do osób żyjących, co oznacza, że kwestia legalności
udostępniania informacji o osobach zmarłych nie może być oceniana
na gruncie jej przepisów. Należy jednak pamiętać, że brak
zastosowania przepisów ustawy o ochronie danych osobowych nie
zwalnia podmiotów przetwarzających dane takich osób
z obowiązku poszanowania godności osoby zmarłej i jej rodziny.
14) Czy parafianin ma prawo żądać uzupełnienia danych
niekompletnych lub sprostowania danych nieaktualnych
zawartych w dokumentacji parafialnej?
W przypadku gdy w dokumentach przechowywane są
informacje dotyczące np. nieaktualnego adresu zamieszkania,
nazwiska lub numeru telefonu to administrator danych, np.
proboszcz, ma obowiązek ich sprostowania (art. 35 ust. 1 ustawy
o ochronie danych osobowych), jak również obowiązek
uzupełnienia danych niekompletnych.
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15) Czy zatrudniony przez dyrektora szkoły katecheta ma
prawo udostępniać proboszczowi informacje o uczęszczaniu
ucznia na lekcje religii oraz o wynikach nauki?
Przepisy Kodeksu Prawa Kanonicznego nakładają na
proboszcza obowiązek nadzoru w zakresie katechezy [kan. 773-780
KPK oraz art. 12 Konkordatu między Stolicą Apostolską
i Rzeczpospolitą Polską z 1993 roku (Dz. U. 1998 Nr 51, poz. 318)]
osób przynależących do Kościoła. Z kolei katecheta prowadzący
zajęcia z religii jest desygnowany, po uprzednim sprawdzeniu jego
kwalifikacji, przez właściwego biskupa diecezjalnego. A zatem,
w zakresie osób przynależących do Kościoła Kościół ma prawo
sprawować pieczę nad nauczaniem religii oraz między innymi
wizytować lekcje religii (rozporządzenie Ministra Edukacji
Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków
i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach
i szkołach). W przypadku osób, które taką przynależnością się nie
wykazują, udostępnianie ich danych osobowych przez katechetę
powinno się odbywać wyłącznie za ich zgodą lub zgodą ich
opiekunów prawnych.
16) Czy szkoły, przedszkola, szpitale, domy pomocy
społecznej, świetlice i inne podmioty prowadzone przez kościelne
osoby
prawne
i jednostki
organizacyjne
nieposiadające
osobowości prawnej mogą udostępniać dane osobowe, komu i na
jakich zasadach?
Zakres
praw
i obowiązków
instytucji
kościelnych
prowadzących działalność w wyżej wskazanej formie regulują
przepisy odrębnych ustaw (np. ustawa o systemie oświaty, ustawa
o pomocy
społecznej,
ustawa
o fundacjach,
ustawa
o stowarzyszeniach).
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Ustawa
o ochronie
danych
osobowych
znajduje
zastosowanie w zakresie przez nie nieuregulowanym. Istotne jest
aby dane były udostępniane w ściśle określonym celu i zakresie oraz
wyłączenie takim podmiotom, które wykażą wyraźną podstawę
ustawową (np. sądom, prokuraturze, policji, innym organom
prowadzącym postępowania na podstawie odrębnych procedur).
Michał Serzycki
Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych
+ Stanisław Budzik
Sekretarz Generalny Konferencji Episkopatu Polski

Warszawa, 23 września 2009 r.
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BISKUP DIECEZJALNY
Zamość, 18 sierpnia 2009 r.
L. dz. 453/Gł/09
DEKRET
ustanawiający kościół pw. św. Stanisława Kostki
w Hrubieszowie Diecezjalnym Sanktuarium Maryjnym

Mając na uwadze duchowe dobro wiernych oraz
pielgrzymów zdążających przed Cudowny wizerunek Matki Bożej
Sokalskiej, by szukać wsparcia u Boga przez pośrednictwo Matki
Syna Bożego uznaję i ustanawiam zgodnie z kanonami 1230-1234
Kodeksu Prawa Kanoniczego, kościół pw. Św. Stanisława Kostki
w Hrubieszowie jako DIECEZJALNE SANKTUARIUM MARYJNE
podlegające Władzy Biskupa Zamojsko-Lubaczowskiego.
Stróżem tego Sanktuarium jest każdorazowo zamianowany
proboszcz parafii.
Niech Matka Boża Sokalska będzie w tym Sanktuarium
pośredniczką łask dla wszystkich, którzy się do Niej uciekać będą
w modlitwie.

Ks. Adam Firosz
Kanclerz

+ Wacław T. Depo
Biskup

BISKUP DIECEZJALNY
Zamość, 10 sierpnia 2009 r.,
L.dz. 447/Gł/09

DEKRET
nadania tytułu świętego Krzysztofa dla kapliczki
w Nadrzeczu w parafii Korytków Duży

Na większą chwałę Boga i dla dobra duchowego wiernych
zgodnie z przedłożoną prośbą mieszkańców Nadrzecza i ks.
Proboszcza Parafii Matki Bolesnej w Korytkowie z dnia 09 sierpnia
2009 r., nadaję niniejszym kapliczce tytuł Świętego Krzysztofa –
opiekuna podróżnych zgodnie z kan. 1226 KPK.
Księdzu Proboszczowi oraz wszystkim wiernym, którzy
będą korzystać z tego miejsca z serca błogosławię w Imię Ojca,
i Syna, i Ducha Świętego.

Ks. Adam Firosz
Kanclerz

+Wacław T. Depo
Biskup
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Zamość, 11 września 2009 r.,
L.dz. 479/Gł/09

DEKRET
nadania tytułu Bożego Miłosierdzia dla kaplicy na
cmentarzu w parafii Łosiniec

Na większą chwałę Boga i dla dobra duchowego wiernych
zgodnie z przedłożoną prośbą ks. Proboszcza Parafii Opieki Św.
Józefa Oblubieńca NMP i Św. Michała Archanioła w Łosińcu, nadaję
niniejszym kaplicy cmentarnej tytuł Bożego Miłosierdzia zgodnie
z kan. 1226 KPK.
Księdzu Proboszczowi oraz wszystkim wiernym, którzy
będą korzystać z tego miejsca z serca błogosławię w Imię Ojca,
i Syna, i Ducha Świętego.

Ks. Adam Firosz
Kanclerz
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+ Wacław T. Depo
Biskup

BISKUP DIECEZJALNY
Czuwać w Prawdzie i Miłości - Homilia wygłoszona przez
ks. bpa Wacława Depo - pasterza diecezji zamojsko-lubaczowskiej
12 lipca 2009 r. na Jasnej Górze
Drodzy
Bracia
w posługiwaniu
biskupim
i kapłańskim, Ojcowie i Bracia zakonu Paulinów, którzy poprzez
maryjny charyzmat tego miejsca i własną posługę zespalacie
wszystkich Polaków w jedną rodzinę dzieci Bożych, Ojcowie
Redemptoryści z Ojcem Prowincjałem i Ojcem Tadeuszem
Rydzykiem.
Szanowni przedstawiciele władz w różnych wymiarach
służby Bogu i Ojczyźnie, Umiłowani pielgrzymi w powołaniu
chrześcijańskim, którzy przychodzicie tutaj na Jasną Górę, aby
mówić o wszystkim swojej Matce!
Bracia i Siostry w Chrystusie, Jedynym Odkupicielu
człowieka, łączący się z nami za pośrednictwem rozgłośni
radiowych
i przekazów
telewizyjnych,
którzy
w swoich
wspólnotach potwierdzacie ewangeliczne, maryjne i eucharystyczne
wychowanie człowieka tej ziemi!!!
Umiłowana Rodzino Radia Maryja, która jesteś nie tylko
fenomenem i zjawiskiem socjologicznym, ale przede wszystkim
wspólnotą wiary i wydarzeniem, które się staje. Z najdalszych dróg
Polski i świata, przybywamy dzisiaj na Jasną Górę z wdzięcznością
i ufną nadzieją, aby wraz z Maryją - Niewiastą Eucharystii, trwać
jednomyślnie na modlitwie do Boga (por. Dz 1, 14). Ona sama
napełniona pełnią darów Ducha Świętego wprowadza nas w krąg
tego życia, które od Boga pochodzi i do Boga prowadzi. Stajemy na
Jasnogórskim Szczycie, aby wraz z Nią prosić o dary Ducha
Świętego:
o podprowadzenie nas do całej prawdy o Jezusie Chrystusie i o nas
samych; abyśmy nie zagubili poczucia grzechu, mieli świadomość
sprawiedliwości i sądu Bożego, i aby On, Duch Prawdy, uczynił nas
świadkami wiary aż po krańce świata. Wchodzimy po raz kolejny
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do „szkoły Maryi”, aby od Niej i z Nią uczyć się, jak mamy wzrastać
w wierze i dawać Bogu osobistą odpowiedź na Jego plan zbawienia.
A ten plan realizuje się nie poprzez spektakularne wydarzenia, ale
we wszystkich okolicznościach naszego życia. Ktoś z boku stojący
i często odrzucający prawdę objawioną w Ewangelii - zwłaszcza
dotyczącą faktów życia Maryi i Jezusa - może pomyśleć, że Ci
wierzący katolicy popadają w zbiorową i prywatną euforię wobec
kobiety, którą nazywają Maryją z Nazaretu. Tymczasem ten
powszechny kult Maryi - od dwóch tysięcy lat chrześcijaństwa, a na
ziemi polskiej wpisany od początków dziejów państwowości,
chociażby hymnem „Bogurodzica” - nie był i nie może być
odbierany jako rodzaj „szaleństwa masowego”, wynikającego
z faktu macierzyństwa Bożego Maryi, dzięki której odwieczny Syn
Boga stał się człowiekiem. Kult Maryi w Polsce jest na płaszczyźnie
wiary poszukiwaniem instynktownego oparcia dla naszych zmagań
i prób życiowych, aby na fundamencie wiary w prawdziwego Boga,
objawionego w Jezusie Chrystusie, budować sens życia i powołania
człowieka. Nie może być prawdziwym wyznawcą Chrystusa ktoś,
kto nie ma odniesienia do Jego Matki. Nie ma pełnej osobowości
polskiej, bez miłości do Matki Bożej. Tego uczą nas dzieje i nasza
kultura. W kulcie maryjnym zawsze chodzi o to, aby każdy z nas za Jej wzorem - odkrył i uwierzył w sens swojego życia przed
Bogiem i wobec innych ludzi. „Jak ważne jest bowiem - uczył nas tutaj,
na Jasnej Górze, Ojciec Święty Benedykt XVI w maju 2006 r. - byśmy
uwierzyli w moc wiary, w możliwość nawiązania dzięki niej bezpośredniej
więzi z żywym Bogiem. I byśmy w sposób świadomy zadbali o rozwój
naszej wiary. Ta wiara jest obecna nie tylko w nastrojach i przeżyciach
religijnych, ale przede wszystkim w myśleniu i działaniu, w codziennej
pracy, w zmaganiu ze sobą, ponieważ sprawia ona, że nasze życie –
podkreślał Papież – jest przeniknięte mocą samego Boga” (por.
Benedykt XVI, Trwajcie mocni w wierze, Kraków 2006, s. 54).
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Drodzy Bracia i Siostry!
W historię tego miejsca – które za Janem Pawłem II
nazywamy DOMEM ZAWIERZENIA – od przeszło 50 lat wpisana
jest modlitwa obecności, pamięci i czuwania: Maryjo, Królowo
Polski, jestem przy Tobie, pamiętam o Tobie, czuwam! W ten
charyzmat miejsca i czasu dołączamy XVII już Pielgrzymkę Rodziny
Radia Maryja, która dowodzi, że droga wiary i modlitwy „przez
Maryję do Jezusa” jest czymś więcej niż zmaganiem o realizację
jakichś społeczno-politycznych utopii i czymś więcej, niż tylko
psychoterapią będącą próbą odpowiedzi na bóle i niepokoje
człowieka. Jest ona naszym znakiem przynależności do Chrystusa
i Kościoła, a zarazem naszą mocą i mądrością od Boga. To nasze
pielgrzymowanie jest świadectwem czuwania w prawdzie i miłości.
Jest również znakiem nadziei, którą Bóg przez Maryję wzbudza
w naszych sercach. Abyśmy według słów św. Piotra byli gotowi
do obrony i uzasadnienia tej nadziei, która jest w nas. A kto ma tę
nadzieję, życia wiecznego już dzisiaj, żyje inaczej.
Mówi się słusznie, za Cyprianem Kamilem Norwidem, że:
”historia i pamięć są siłami, które stanowią nie tylko wiarygodne
zbiorowiska faktów, ale i pojęcia, jakie naród o swej własnej historii
wyrabia. (...) My te pojęcia tworzymy i dzisiaj i zdobywamy
duchową siłę poprzez pielgrzymowanie i kolejne zgięcie kolan
przed obliczem Matki i Jej Syna. Uczył nas dalej wybitny polski
wieszcz - Naród zaś jest to prosty człowiek. Czego się pługiem nie
dogrzebie, nie domodli u krzyża i nie dopłacze w cichym łkaniu - to
przetoczy się nad nim - jak uczoność łacińska, jak protestantyzm lub
doktryny encyklopedystów zeszłowiecznych. A każde prawe serce
polskie jest jednym pulsu uderzeniem tej zbiorowej osoby. Głosem
Tego Narodu - jest harmonia ojczysta - mieczem - jedność i zgoda celem - prawda. On *Naród - dop. +W.D.+ idzie przez krew, popiół,
przez rozczarowanie i przez słowo - przez milczenie pokory i to, co
Dzisiaj się nazywa (...) Przez "dziś" rozumiem tedy to poświęcenie
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się codzienne i cogodzinne, co chwilowe i to widzenie w każdej
dobie narodowego interesu - które jedno podoła tak wielkiej
sprawie jak nasza i okolicznościom tak splątanym...”(C.K. Norwid,
w: Myśli o Polsce i Polakach, Białystok 1983, s. 9, 24).
Przyznajmy, że zdumiewa nas dzisiaj wszystkich aktualność
słów poety. Dlatego postawmy sobie bardzo podstawowe pytania:
Czy mamy świadomość, że od początków na polskiej ziemi
chrześcijaństwo w swym uniwersalnym wymiarze jest „polską
ojcowizną”, w której bardzo znaczący jest udział Maryi, Matki? Ona
jest bowiem Źródłem naszego poznania Chrystusa i szczególnie
ważnym Świadkiem bosko-ludzkiej tożsamości Kościoła na naszej
ziemi.
Czy potwierdzamy tę prawdę - za Janem Pawłem II –
że pamięć Maryi i Kościoła Chrystusa służą człowiekowi w Polsce,
każdemu z nas, aby jeszcze raz, na przełomie tysiącleci, odnalazł
własną tożsamość? Czy umiemy na polskich areopagach
i otaczającego nas świata głosić słowem i życiem EWANGELIĘ
ŻYCIA przyniesioną przez Chrystusa i Jego Matkę? Czy za Jej
przyczyną przyzywamy Ducha Świętego o dar odwagi wiary, by
mieć siłę rozróżniania dobra i zła, prawdy i kłamstwa, i być ludźmi
sumienia? Czy nie lepiej - jak podpowiadają niektórzy - zamknąć się
w polskim „religijnym getcie” i zadowolić świadectwem ciszy?
Odpowiedzi dobrze znamy! Chrześcijanin nie może być tylko
teoretykiem wiary - chrześcijaninem dla siebie, odizolowanym
od spraw świata. Musi być apostołem, posłanym do świata - bo to
jest
powołaniem
wszystkich
ochrzczonych.
W kontekście
rozpoczętego roku kapłaństwa przywołajmy głos Sługi Bożego Jana
Pawła II, wypowiedziany 11 września 1984 w Montrealu: „Wobec
zachwianego systemu wartości chrześcijańskich, w sprawach
zasadniczych, takich jak: zmysł i poczucie Boga Żywego, przyjęcie
Ewangelii Jezusa Chrystusa, zbawienie przez wiarę, sakramenty
Eucharystii i pojednania, sens ludzkiej miłości w małżeństwie,
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teologia ciała, szacunek do życia, solidarność z potrzebującymi Kościół, a w nim biskup, kapłan, każdy chrześcijanin, nie może
zgodzić się na milczenie; nie może ustąpić i usunąć się w cień, pod
pretekstem, że trzeba zostawić miejsce dla pluralizmu prądów
ideowych, z których wiele przenikniętych jest scjentyzmem,
materializmem, czyli ateizmem”. Zauważmy, że ten głos Papieża
sprzed 25 lat nic nie stracił ze swej przejrzystości spojrzenia
i wyznaczonej nam misji. Tej misji głoszenia prawdy służącej
godności człowieka Kościół nie może się wyrzec.
Umiłowani Bracia i Siostry!
Wsłuchajmy się jeszcze raz z uwagą w mowę tekstów Pisma
Świętego, przeznaczonych na dzisiejszą XV niedzielę zwykłą. Treść
Pierwszego Czytania Księgi Proroka Amosa odnosi się
do wszystkich wysłanników Bożych. Prorok nie stał się apostołem
z własnego upodobania, dlatego że tak mu się podobało. On został
wybrany i posłany: „Idź, prorokuj do narodu mojego”. I czego
doświadcza? Zamiast dostąpić właściwego posłuchania, nakazano
mu milczenie: „Widzący milcz!” i urzędowo wydalono go z kraju.
Każdy chrześcijanin, broniąc prawdy objawionej mu przez Boga,
musi spodziewać się podobnego sprzeciwu; nie jest bowiem posłany
do świata, aby mu się podobać i do niego upodobnić, lecz by
rozpoznawać coraz głębiej Bożą prawdę o sobie i by ją ogłaszać,
nawet wówczas, gdy jest ona wezwaniem do nawrócenia.
Zapytajmy siebie, czy w naszym świecie jest przyjazne
miejsce dla proroków, którzy wybrani przez Boga biorą na siebie
odpowiedzialność za „sprawy bosko-ludzkie”? Prawda, którą Bóg
nam
objawia
zwłaszcza
w tajemnicy
życia,
śmierci
i zmartwychwstania Jezusa Chrystusa, nie czyni nas więźniami
i niewolnikami moralności, wręcz przeciwnie, czyni nas ludźmi
wolnymi i przybranymi dziećmi Boga. Tutaj zawsze byliśmy wolni.
Czyż nie dla tej sprawy, godności i wolności dzieci Bożych Chrystus
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założył swój Kościół i powierzył go trosce o prawdę św. Piotrowi
i jego następcom? Czyż następcy św. Piotra, chociażby w osobach
Jana Pawła II, czy Benedykta XVI, którzy za łaską Ducha Świętego
zostali wskazani i wybrani, aby przewodzić wierze Kościoła (Łk 22,
32), nie są rzecznikami Boga posłanymi, aby nam wyjaśniać, w jaki
sposób wypełniać wymagania i obietnice Ewangelii Chrystusa?
Warto w tym miejscu rozważyć fragment przemówienia Ojca
Świętego Benedykta XVI na zakończenie Roku św. Pawła, w którym
- wbrew obiegowym, łatwym dla świata twierdzeniom - Papież
podkreślił, że „pojęcie dojrzałości wiary stało się w ostatnich
dziesięcioleciach rozpowszechnionym sloganem. Pojmuje się ją często jako
postawę kogoś, kto nie daje posłuchu Kościołowi i jego Pasterzom (...), ale
wybiera w sposób niezależny to, w co chce wierzyć bądź nie (...) - czyli coś
w rodzaju wiary: <zrób to sam>. I taką dojrzałość przedstawia się jako
<odwagę> wypowiadania się przeciwko Magisterium Kościoła. Tymczasem
- zaznaczył Papież - nie potrzeba tu żadnej odwagi, gdy ma się pewność
publicznego poklasku (...). Odwagi potrzeba bardziej, by przylgnąć
do Chrystusa i wiary Kościoła, także gdy jest ona sprzeczna ze schematem
proponowanym przez współczesny świat”.
Czyż te słowa Papieża z 29 czerwca br. nie potwierdziły się
już 7 lipca, kiedy we wtorkowym głównym wydaniu „Wiadomości”
TVP 1 zupełnie przemilczano ogłoszenie w Watykanie i w siedzibie
Konferencji Episkopatu Polski w Warszawie trzeciej Encykliki Ojca
Świętego Benedykta XVI „Caritas in veritate”?. Papieskie przesłanie
nie jest zawieszone w próżni. Nie zawiera elementów utopijnych,
lecz jest odważnym głosem wobec kryzysu i zagubienia - nie tylko
ekonomicznego, ale i całego systemu wartości, który zapomina
o Bogu i wewnętrznym bogactwie człowieka. Papież przypomniał
w niej, że pierwszym kapitałem, który należy ocalić i docenić, jest
człowiek, osoba w swej integralności, zaś wybór wartości
chrześcijańskich jest nie tylko sprawą pożyteczną ale niezbędną dla
budowania dobra społeczeństwa. Chrześcijaństwo miłości bez
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prawdy – mocno zaznaczył Papież – można łatwo zamienić na
magazyn dobrych uczuć, pożytecznych współżyciu społecznemu
lecz marginalnych. W ten sposób nie byłoby już prawdziwego
i właściwego miejsca dla Boga w świecie. Te słowa Benedykta XVI
chciałbym wzmocnić wypowiedzią Radia Watykańskiego, które
podkreśliło, że Encyklika ukazała się równocześnie w siedmiu
językach świata, w tym i w języku polskim...
Czy potrafimy być wdzięczni Bogu Wszechmogącemu,
że kolejny następca św. Piotra przemawia do nas również w naszym
ojczystym języku? I jakżeż wobec tych ludzi, i tych faktów nie
dziękować opatrzności Bożej za dzieła, i ludzi Radia Maryja,
i Telewizji Trwam, którzy towarzyszą dziełom następcy św. Piotra
czy to w Rzymie, czy gdziekolwiek się udaje pielgrzymując aż na
krańce świata. To jest znakiem miłości w prawdzie wobec każdego
człowieka.
Bracia i Siostry!
Powinno nas to zdumiewać, że św. Paweł Apostoł wspaniały
wstęp swojego Listu do Efezjan pisał w więzieniu i wbrew temu,
czego doświadczał - wychwalał Boga, „niech będzie pochwalony
Bóg i Ojciec, który wybrał nas przed założeniem świata i napełnił
łaską, aby wszystko na nowo zjednoczyć w Chrystusie jako Głowie,
to, co w niebiosach, i to, co na ziemi” (1, 2.5). Nie jesteśmy zatem dla
Boga i wobec Boga kimś przypadkowym, „a życie nasze nie jest
zwyczajnym następstwem praw i przypadkowości materii, ale - jak
podkreśla Benedykt XVI - we wszystkim i równocześnie ponad
wszystkim jest osobowa wola, jest Duch, który w Jezusie Chrystusie
objawił się jako Miłość” (Benedykt XVI, Spe salvi, 5). Dlatego
zostaliśmy włączeni w porządek życia i miłości Boga Ojca i Syna,
i Ducha Świętego. Nie możemy zatem sądzić, że z powodu naszej
słabości,
niewystarczalności
ludzkich
środków,
a nawet
zatwardziałości ludzkich serc, plan Boży się nie rozwija. Tę sprawę
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wyjaśniają nam teksty Ewangelii. W ostatnią 14 niedzielę zwykłą
Ewangelia ukazała nam Chrystusa odrzuconego przez
współrodaków z Nazaretu. Dzisiejszy fragment św. Marka zdaje się
być dalszym ciągiem tego odrzucenia: „Jeśli was nie przyjmą i nie
będą słuchać, wyjdźcie stamtąd, strząśnijcie proch z nóg waszych na
świadectwo dla nich” (Mk 6, 12). Ta rzeczywistość odrzucenia
zapowiedziana jest jako zwykła konsekwencja dla tych, którzy
przyjmują Chrystusa, a przez to nie należą już tylko do świata, ale
do Boga, który zbawia ich w swoim Synu. Założony przez Niego
i posłany do świata Kościół od swoich początków i za sprawą
Ducha Świętego stosował i stosuje wiele metod, i sposobów
ewangelizacyjnych zmagań o prawdę w umysłach i sercach ludzi.
Temu podstawowemu zadaniu w naszych czasach służą dzieła
powstałe wokół Radia Maryja i Telewizji Trwam. Dzieło
ewangelizacji, które przez nie jest prowadzone, nie może i nie
powinno być pojmowane jako rodzaj ideologicznej propagandy czy
religijnego marketingu. Wiara, która zawsze jest łaską rozumnego
i wolnego przylgnięcia do Boga i Jego praw, nigdy nie była i nie jest
towarem do przerobienia według ludzkich gustów, oczekiwań
i sondaży publicznych. Jest ona w każdej epoce i dla wszystkich
ludzi dobrej woli nowym sposobem szukania Jezusa Chrystusa
i przyjęcia Go jako prawdziwego Boga i Pana, i uznania za
PRAWDĘ, DROGĘ I ŻYCIE. Nie ma bowiem prawdziwej
ewangelizacji bez przeżywania dzień po dniu osobistych spotkań
i więzi osobowej z Chrystusem i Jego Matką we wspólnocie
Kościoła. Każdy z nas, wchodząc przez wiarę do „szkoły Maryi”,
aby wpatrywać się w Jezusa i przeżywać Jego Tajemnice
we własnym życiu - nigdy i gdziekolwiek jest, nie jest samotną
wyspą, ale zawsze i wszędzie dojrzewa we wspólnocie Kościoła.
Nikt z nas w Kościele Chrystusa i Jego Matki nie jest zbędny! Każdy
ma swoje miejsce! To w Kościele również staliśmy się przybranymi
synami Boga i naznaczeni pieczęcią Ducha Świętego (Ef 1, 4.13). Zaś
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dzisiejszemu człowiekowi, żyjącemu w świecie, który na naszych
oczach staje się znowu pogańskim, te prawdy oraz wymagania
wiary i kultury chrześcijańskiej wydają się jakimś zagrożeniem.
Wiele wytworów sztuki czy muzyki współczesnej, miejmy odwagę
uznać wprost za świadomą kpinę z tego, co chrześcijańskie, i za
próbę szyderczego odebrania sztuce jej wewnętrznego piękna.
W tym miejscu naszego rozważania pragnę przytoczyć
pewną przestrogę wypowiedzianą przed laty w tym temacie przez
ówczesnego jeszcze kard. Józefa Ratzingera. W jego kazaniu na Boże
Narodzenie: „O sztuce mówiono kiedyś, że służy pięknu - a piękno
stanowi jej wewnętrzne światło, blask prawdy. Dzisiaj bardzo często sztuka
upatruje dla siebie najwyższe zadanie na ogół w tym, żeby człowieka
zdemaskować jako kogoś, kto budzi odrazę. Patrząc na dramaty Bertolda
Brechta, zobaczymy - jak podkreśla Ratzinger - że cały geniusz poety jest
ukierunkowany nie na odkrywanie prawdy, by ukazać jej blask, lecz po to,
by pokazać, że prawda jest brudna, że brud jest prawdą. Takie spotkania
z prawdą już nie uszlachetniają ludzi, lecz poniżają. Stąd bierze się kpina
z tajemnic Bożego Narodzenia i Krzyża Chrystusowego. Drwina z naszej
ewangelicznej radości. I rzeczywiście: jeżeli Boga nie ma, to nie ma też
żadnego światła, żadnej prawdy, żadnej kultury - pozostaje tylko brudna
ziemia. W tym tkwi zaiste tragiczna prawda takiej pseudosztuki” (por. J.
Ratzinger, W czas Bożego Narodzenia, Kraków 2001, s. 45).
Drodzy Bracia i Siostry! Dziękując za te słowa ówczesnego
kardynała, a dziś Benedykta XVI, potwierdzamy, że życie
w jedności wiary w Chrystusa i modlitwy z następcą Świętego
Piotra Apostoła jest pierwszym świadectwem i znakiem
wiarygodności Kościoła Chrystusowego, który nie lęka się próby
czasu i wyzwań współczesności. Albowiem Kościół nie jest
wymysłem ludzkim, lecz zbudowany jest na fundamencie, któremu
na imię MIŁOŚĆ UKRZYŻOWANA, która jest potężniejsza od zła
i śmierci. To On sam, Ukrzyżowany i Zmartwychwstały Chrystus jak dobitnie stwierdził św. Paweł w czytanym dzisiaj Liście
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do Efezjan – „jest zadatkiem naszego dziedzictwa w oczekiwaniu na
ostateczne odkupienie i zwycięstwo, które nas uczyni własnością Boga ku
chwale Jego Majestatu” (1, 14).
Nie zabierajmy więc z tego miejsca na nasze pielgrzymie
drogi niczego oprócz wiary, nadziei i miłości, które mają swoje
źródło w Bogu. A Maryja, Matka Chrystusa i Kościoła, niech
przewodzi nam w pielgrzymce wiary, ochrania nas i uprosi
u swojego Syna potrzebną nadzieję i moc miłości na życie
w prawdzie.
Amen.
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Prawda – Wolność – Pamięć - Kazanie wygłoszone 23
sierpnia 2009 roku w kościele Matki Bożej Królowej Polski
w Zwierzyńcu
Drodzy Bracia i Siostry w Chrystusie Jedynym Odkupicielu
człowieka!
Człowieka, który się modli, modlącej się wspólnoty ludzi nie
można odłączyć od ziemi, z której zanosi swoją modlitwę do Boga.
Dlatego modlimy się dzisiaj modlitwą tego miejsca, jakim jest
kościół Matki Bożej Królowej Polski w Zwierzyńcu, stojący na
terenie byłego obozu przejściowego i przesiedleńczego dla jeńców
francuskich, polskich żołnierzy i partyzantów oraz okolicznej
ludności, a w tym Dzieci i Rodzin Zamojszczyzny... Modlimy się
wspominając tamten okrutny czas, w którym każdy polski dom
„krzyczał” swoją tajemnicą cierpień i śmierci. A dziś główny witraż
w tym kościele przedstawiający Chrystusa w otoczeniu dzieci jest
Ukrzyżowanym i Zmartwychwstałym, który pokonuje duchy
nienawiści, przemocy i zbrodni, znajdujące się u Jego stóp. Modlimy
się i mówimy o przebaczeniu za cenę Jego krwi. Modlimy się przede
wszystkim za wspólnotę ludzi, około 25 tys. w tym ponad 7 tys.
dzieci okradzionych z miłości, rodzinnego domu, umierających
w Zwierzyńcu, na Majdanku, w Zamościu, w tzw. „transportach
śmierci” i zniemczenia. Ale również modlimy się za ofiarnych
bohaterów tego miejsca, Jana i Różę Zamoyskich, Wandę Cybrykow,
Marię Zajączkowską oraz liczną rzeszę pielęgniarek i lekarzy
służących innym z narażeniem własnego życia. Tę mozaikę
modlitw: miejsca, czasu i ludzi wprowadzamy w największą
tajemnicę wiary, jaką jest Eucharystia, jaką jest ofiara Syna Bożego
za zbawienie świata i każdego bez wyjątku człowieka...
Drodzy Bracia i Siostry! Zbieżność tekstów Starego i Nowego
Testamentu jest „kluczem” do interpretacji, który pozwala nam
dotrzeć do głębszego sensu Ewangelii... To nie przez przypadek
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czytamy dzisiaj fragment Księgi Jozuego, z jego bardzo mocnym
pytaniem skierowanym do ludu izraelskiego: „Rozstrzygnijcie
komu chcecie służyć: Bogu czy bałwanom?” Takie samo pytanie
Jezus postawi swoim uczniom i tym wszystkim, którzy szli za Nim:
„Czy i wy chcecie odejść!?” Propozycja spożywania Jego Ciała
i Krwi dokonała podziału na tych, którzy nadal pójdą za Jezusem,
bo uwierzyli na wzór św. Piotra, że On jest Synem Boga, Świętym
Boga i na tych, którzy Go opuszczą, bo Jego mowa jest trudna. A cóż
dopiero powiedzieć o wierności Jego nauce, aby życie nie
zaprzeczało wierze... Wiara zostaje ukazana tutaj jako wybór
i zaangażowanie. Ona jest łaską od Boga, którą można przyjąć
i współpracować z nią, albo ją odrzucić, zlekceważyć... Nie można
przyjąć – przynajmniej na dłużej – postawy neutralnej. Nikt nie
może odpowiedzieć za nas. Jest w łasce wiary zasadniczy wybór
między prawdziwym Bogiem, a fałszywymi bogami, którzy zawsze
i niezmiernie są kuszący: wolnością od prawdy i zła; polityką bez
zasad i odpowiedzialności osobistej; bogactwem i pieniądzem bez
pracy; nauką bez etyki; postępem, rozwojem bez serca, czyli
sumienia i religią bez ofiary, i wyrzeczeń, a cóż dopiero powiedzieć:
kultem bez rozumu.
Uczył nas o tym w swoim wystąpieniu na Jasnej Górze, 15
sierpnia 2009 r. ks. kard. Józef Glemp. Oto jego słowa: „Wszędzie
tam, gdzie naruszone są prawa natury, prawa do życia, prawo
do godności ludzkiej, wszędzie tam każdy chrześcijanin ma
obowiązek obrony tych wartości. Dziś chrześcijanin musi bronić nie
tylko wiary, ale także rozumu, dlatego, że zwolennicy nowej
ideologii zwalczają także rozum u myślących logicznie
i odpowiedzialnie”. Decyzja, wobec której Jezus postawił swoich
słuchaczy, mówiąc o Ciele do spożywania i Krwi do picia, jest
szokująca i bardziej radykalna od tej, którą przedstawił Jozue.
„Gdyby się wam nie podobało służyć Panu, to rozsądźcie, komu
chcecie służyć...?
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Wiara w Jezusa-Eucharystię zakłada sprawę zaufania Bogu,
powierzenia się Jego miłości, którą wyraził w posłaniu na świat
swojego Jednorodzonego Syna, wbrew faktom, wbrew temu czego
się doświadcza. Bardziej trzeba zawierzyć Bogu niż własnemu
rozumowi, niż nieraz własnej ludzkiej logice. Wiara i rozum idą
razem. Tak, jak uczył nas Jan Paweł II są one dwoma skrzydłami,
które unoszą nas w stronę poznania Boga jako źródła prawdy
i miłości. Dlatego Eucharystia jest „wielką tajemnicą wiary”, która
pozwala nam „dotknąć” tajemnicy miłości, objawionej poprzez
KRZYŻ JEZUSA i która dotyka najboleśniejszych ran życia
człowieka, jakimi są: grzech – zło i śmierć...
Bracia i Siostry! Tylko w prawdziwym spotkaniu, przez łaskę
wiary z Jezusem Chrystusem, może zniknąć niepokój, w którym
wyraża się to, co głęboko ludzkie, a mianowicie: poszukiwanie
prawdy, głód wolności, nienasycona potrzeba dobra, czy głos
sumienia... Tylko Chrystus jest rozwiązaniem tych wszystkich
problemów, bo tylko ON łączy w sobie tajemnicę prawdziwego
Boga i prawdziwego człowieka, ON jest Zbawicielem... Tylko
w Nim każdy z nas może uzyskać szczególną zdolność wizji i oceny
wydarzeń historycznych, bez której człowiek okłamywany przez
fałszywych bogów nie rozpozna sensu swojego istnienia, losów
wspólnoty, która go tworzy i nadziei, która sięga poza śmierć...
Czyż tego nie potwierdzają i uzasadniają trudne dzieje i losy
Rodzin
Zamojszczyzny,
i całych
kresów
wschodnich
Rzeczypospolitej? Ks. prof. Cz. S. Bartnik, który jest synem naszej
ziemi i który sam przeżył wysiedlenie niemieckie, pisze w swojej
książce o Chrystusie, jako sensie historii następujące słowa: „Dopóki
toczy się historia – odmierzana na zegarze czasu i zapisywana na
tablicy wartości – nie rozpoznamy do końca procesu sensów
i nonsensów życia zarówno indywidualnego i społecznego.
Chrystus jest Najwyższym Sensem historii człowieka, wszystko inne
jest tylko tłem dla rozwoju osoby ludzkiej... Dlatego droga mleczna
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i kolor nieba, kolor kwiatu, i kamień przydrożny, i krzyk
umierającego, czy nadzieja na powrót dziecka, czy wreszcie bunt
przeciwko złu drugiego człowieka –to są znaki „pisania listu
CHRYSTUSA Ukrzyżowanego i Zmartwychwstałego w ludzkich
sercach – i to nie atramentem historii lecz Duchem Boga Żywego...”
Widzimy, że w tym krótkim fragmencie wypowiedzi
możemy odnaleźć „klucz” do odczytywania trudnych dziejów
współczesnego nam świata, a w nim konkretnego człowieka. Są
bowiem wśród nas świadkowie tamtych trudnych losów i oni
dzisiaj tutaj razem z Chrystusem obecnym pośród nas w swoim
słowie i w Eucharystycznym Ciele i Krwi uczą nas, że wszelka
interpretacja historii bez odniesienia do Chrystusa jest nie tylko
niepokojąca, ale wręcz jest ostrzeżeniem przed podobną tragedią...
Nader bolesnym znakiem może być nie tylko „zagłuszanie prawdy”
o przyczynach i zbrodniach II wojny światowej we współczesnych
społecznościach Niemiec czy Rosji. Temu się nie dziwimy, ale mamy
prawo zaprotestować przeciwko wszelkim próbom zapominania
o martyrologii polskiego Narodu, odejścia od szukania sensu
wszelkich powstań narodowych, aby być „papugą Europy czy
świata” „pełnego chleba i igrzysk”...!?
Zakończmy nasze rozważanie słowami utworu „Ewangelia”
pisanymi w Rzymie, jesienią 1962 r., przez młodego Księdza
Biskupa Karola Wojtyłę:
„Prawda nie sączy oliwy do ran, by nadto nie piekły,
nie wsadza na osła, którego się potem ulicami wodzi –
prawda musi boleć i kryć się.
[...]
Coraz mniej na tych ulicach prawdy?
czy coraz więcej”... kłamstwa!
Niech Bogurodzica Dziewica Maryja – Patronka tego
kościoła i tego szczególnego miejsca – wyprosi nam wszystkim
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swoim niebieskim wstawiennictwem potrzebną siłę prawdy
i miłości, która daje nam prawdziwą godność dzieci Boga. Amen.
Zakończenie
Wszyscy zdajemy sobie sprawę z tego, że stoimy na
szczególnym miejscu świadectwa życia i krwi całych wspólnot
rodzinnych. A jednocześnie te wszystkie tajemnice zebraliśmy
dzisiaj w tajemnicę Eucharystii, która jest tajemnicą Krwi i Ciała
Chrystusa za zbawienie świata. Byliśmy również świadkami
odsłonięcia pomnika Matki trzymającej w swoich ramionach dzieci,
przygarniającej je do siebie. Dlatego przez wstawiennictwo naszej
Matki i Królowej, Matki Miłosierdzia przyzywajmy tajemnicę
tamtego czasu, tajemnicę tamtych cierpień i śmierci, śpiewając hymn
maryjny:
Witaj Królowo Matko Miłosierdzia ...
Zanim udzielę błogosławieństwa na drogi naszego życia
pragnę bardzo serdecznie podziękować wam wszystkim, którzy
stanowiliście tę wspólnotę wiary i modlitwy na tym miejscu, jak
również wszystkim, którzy łączyli się z nami za pośrednictwem
telewizji Polonia. Serdecznie dziękuję całemu zarządowi tej
telewizji, za ich obecność w tak ważnych dla nas momentach
naszego życia, pamięci historycznej. Dziękuję wszystkim, którzy
modlili się z nami w różnych miejscach polskiej ziemi i poza
granicami naszej Ojczyzny. Niech wszystkim Bóg błogosławi
i zachowa naszą Ojczyznę w szczęściu i wolności.
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Homilia wygłoszona podczas Eucharystii dla Katechetów
Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej 29 sierpnia 2009 r. w Katedrze
Drodzy Bracia w kapłaństwie Chrystusowym,
Benedykt XVI w Liście apostolskim bardzo pięknie podkreślił,
że jesteście kimś nie ze względu na to, co czynicie, ale kim
naprawdę jesteście. Drogie Osoby życia konsekrowanego, które na
co dzień potwierdzacie swoje tajemnice powołań i misji, że jesteście
w sercu Kościoła. Drodzy Bracia i Siostry w Chrystusie, posługujący
poprzez codzienną miłość i prawdę, którą głosicie.
Wsłuchując się w słowa dzisiejszych czytań biblijnych
już na samym początku możemy się zdumiewać, jak wiele łączy nas
z osobą Jana Chrzciciela. Dziękujemy również – tak rozumiem –
założycielowi tego miasta Janowi Zamoyskiemu, że zamyślając tę
kolegiatę, dzisiejszą katedrę postawił swoich patronów: Jana
Chrzciciela z lewej strony głównego ołtarza, który nam dzisiaj
przewodzi w modlitwie i Apostoła Jana Ewangelistę. Już samo imię
Jo-hanan oznacza „Bóg okazał łaskę”. Dobrze oddawały to słowa
Psalmu 71, które przed chwilą śpiewaliśmy:
„Boże mój, Ty jesteś moją nadzieją,
[...], Tobie ufam od młodości.
Ty byłeś moją podporą, od dnia narodzin,
od łona matki moim opiekunem,
*...+, Ty mnie uczyłeś od mojej młodości
i do tej chwili głoszę Twoje cuda.”
Czyż nie jest to prawda o Bogu samym, który uprzedza
swoją miłością, miłość ojcowską i matczyną naszych rodziców...?
„To Ty byłeś podporą od moich urodzin, od łona matki moim
opiekunem”. Nikt z nas nie jest bowiem dziełem przypadku, lecz
jesteśmy darem Stwórcy, darem Jego miłości... Jak pięknie i dobitnie
podkreśla to w ostatniej swojej Encyklice Caritas in veritate Benedykt
XVI. „Natura ludzka – jej prawa i piękno jest do naszej dyspozycji
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nie jak „stos przypadkowo rozrzuconych odpadków”, ale jako dar
Stwórcy, zawierający w sobie „gramatyką miłości” wskazującą na
celowość i kryteria dla mądrego, a nie instrumentalnego czy
samowolnego korzystania z niej” (por. nr 48).
Tak, Bracie i Siostro! Jesteś Bogu potrzebny, jesteś przez Boga
umiłowany od początku, „nim choćby jeden dzień zaistniał”.
A dzisiaj jesteś posłany do ludzi i do świata... Jesteśmy – na wzór
Jana Chrzciciela znad Jordanu – zwiastunami Boga w świecie.
A zatem łaska miłości Boga jest „pierwsza”. Od łona matki, spod jej
serca, Bóg nas wybrał i wyznaczył nam imię, i nasze miejsce
w świecie... Jednakże tekst Księgi Jeremiasza, który bardzo mocno
podkreśla zadania i misję: „Przepasz swoje biodra, wstań i mów
wszystko, co ci rozkażę. Nie lękaj się, bym cię czasem nie napełnił
lękiem przed ludźmi” (Jer 1,17) – nie odbiera człowiekowi wolności
i wolnego wyboru... Nikt z nas – będąc sługą słowa Bożego dla
innych – nie jest marionetką, czy robotem... Dlatego każdego dnia,
tak jak i dzisiaj musimy potwierdzać wolę służby całym sercem.
Ażeby być wiernym Bogu trzeba „łaskę” brać dosłownie w swoje
ręce, zaangażować rozum i serce, a więc również reagować na
kłamstwa, przemilczenia i zmagać się z własną słabością po to,
ażeby zrealizować swoje powołanie...
Wiemy, że za to „torowanie drogi” na przyjście Mesjasza Jan
zapłacił życiem... Polała się kolejna ofiara krwi, aby zaświadczyć
o Jezusie jako Mesjaszu. Ta pierwsza w Betlejem w ofierze
niewiniątek, a teraz druga, aby zaświadczyć, że On-Chrystus jest
Barankiem Bożym, który gładzi grzechy świata i że to On ma
wzrastać, a ja się umniejszać... Na tym polega wielkość Jana
Chrzciciela, że nie zatrzymał na sobie chwały ludzi, którzy przecież
widzieli w nim nie tylko proroka, ale pytali: czy ty jesteś Mesjaszem,
który miał przyjść? Tak jak i Jan postawił to pytanie – przez swoich
uczniów – samemu Jezusowi: „Czy ty jesteś tym, który miał przyjść,
czy też innego mamy oczekiwać?” A więc zauważmy, można być
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tak blisko Boga, można być w natchnieniu Bożym a jednocześnie
mieć swoją wątpliwość i swoją ludzką słabość. Jan nie tylko wskazał
na Jezusa jako Baranka Bożego, ale zaświadczył o Nim swoim
życiem i krwią.
Stawiamy więc podstawowe pytanie: Jakie stoją przed nami
zadania, nie tylko na ten rok szkolny?
Po pierwsze: Na nowo z pomocą Ducha Świętego, a więc
z entuzjazmem umysłu i serca mamy przepowiadać Chrystusa. Nikt
z nas nie może się uchylić przed tym obowiązkiem, my nie głosimy
siebie, my nie głosimy tego świata. Ale jesteśmy zwiastunami Boga
w świecie, bo z Boga czerpiemy moc do rozpoznawania prawdy...
I tutaj ufna modlitwa do Ducha Świętego musi być pierwszym
naszym zadaniem.
Po drugie: Rozpoznawać prawdę Bożą i głosić ją innym...
Szerzyć tę prawdę. Bo świat edukacji potrzebuje kompetentnej
obecności nie tylko nauczycieli wiary i religii, lecz autentycznych
świadków Chrystusa. Ewangelizacja ma być przeżywana w dialogu
ze współczesną mentalnością, jako spotkanie i służba Chrystusowi,
a nie tak, jak niektórzy nas przedstawiają jako swoiste utopijne czy
ideologiczne przekazy, które z prawdą nie mają nic wspólnego.
W tajemnicy bowiem Syna Bożego, który stał się człowiekiem
i oddał życie za nas, znajdujemy fundamenty dla wszelkiej
antropologii i rozwoju. Życie musi opierać się na prawdzie, a fakt,
który zaistniał w Betlejem i na Golgocie jest nie tylko wydarzeniem
historycznym, jest faktem wiary. Dlatego mamy z tamtą tajemnicą
swój osobisty kontakt i więź. Zauważmy za Janem Pawłem II w jego
Adhortacji o Kościele w Europie, że „dążenie do narzucenia
antropologii bez Boga i bez Chrystusa jest jedną z przyczyn
gaśnięcia nadziei w świecie...” Dlatego nie należy się dziwić,
że zostają otwarte wszelkie drzwi do nihilizmu, relatywizmu pojęć
i cynicznego hedonizmu w strukturach życia codziennego...
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Dotknijmy tutaj chociażby prawdy, która jest aż nadto bolesna,
sporu o prawdę w mediach rosyjskich o przyczynach drugiej wojny
światowej. Kiedy odrzuca się Boga to nie ma prawdy, nawet
o ofiarach, nawet o zbrodniach, bo każdy wtedy ma swoją prawdę.
Trzecie zadanie: Mamy służyć życiu... Idąc śladami Bożego
objawienia poprzez Stary i Nowy Testament trzeba przypominać
sobie i innym podstawowe prawdy, zwłaszcza dotyczące tajemnicy
małżeństwa i rodziny. I dlatego pozwólcie że przytoczę tutaj pewne
fragmenty z przemówienia Arcybiskupa Henryka Muszyńskiego
z ostatnich uroczystości na Jasnej Górze. „Współczesne
eksperymenty w zakresie bioetyki otwierają przed nauką i ludźmi
nowe dotychczas nieznane możliwości. Zdają się one wkraczać
w sferę samego Boga i jako takie usiłują pomijać prawa ustanowione
przez Boga Stwórcę. Niepokojem napawa i musi napawać fakt,
że początek ludzkiego życia pozbawiony zostaje swojego
osobowego kontekstu miłości, właściwego aktowi małżeńskiemu.
W to miejsce zostaje on powierzony woli – a niestety także
i samowoli – człowieka. skutki takiego działania, niezależnie
od tego, czy dotyczą one praw przyrody, czy dotyczą też życia
ludzkiego, mogą okazać się tragiczne dla człowieka i dla każdego
z nas. *...+ Trwały związek mężczyzny i kobiety to nie jest wymysł
ludzki, to nie jest pomysł Kościoła, to jest usankcjonowany przez
Stwórcę porządek natury, który przez Chrystusa został podniesiony
do znaku sakramentalnego. Mówienie zatem o jakimkolwiek innym
małżeństwie, obok tego ustanowionego przez Boga jako kolebki
naturalnego, a w konsekwencji także nadprzyrodzonego życia, jest
tragiczną pomyłką”.
Dlatego trzeba nam dziękować Bogu za rodziny wierne
prawdzie i wierne poprzez miłość. Dziękujemy Bogu za osoby życia
konsekrowanego, które pokazują, że jest prawdziwa Boża miłość,
która sięga nieba. Chcemy jeszcze w jednym punkcie dotknąć
tamtego kazania. Prawdy chrześcijańskie są porzucane niekiedy
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tylko dlatego, że są zobowiązujące. A z trudem zobowiązania nie
jest łatwo człowiekowi. Porzuca się prawdziwych proroków,
a wierzy się z łatwością wróżkom i tym, którzy schlebiają ludzkim
słabościom. Miejmy się zatem na baczności, ale miejmy także
odwagę, by w obliczu antyewangelii być świadkami prawdy
ewangelicznej w naszym codziennym życiu.
Drodzy Bracia i Siostry! Patrzmy więc na Maryję, która nam
przewodzi w porządku łaski jako nasza Matka i podprowadza nas
w głąb tajemnicy Jej Syna. Patrzmy na Jana Chrzciciela, abyśmy
postępowali w sposób godny naszego powołania. Na zakończenie
pragnę wskazać na jeszcze jeden tekst Ojca Świętego Jana Pawła II
z Novo millennio ineunte nr 54. „Nie wszyscy widzą światło
Chrystusa... Naszym zadaniem jest być Jego odblaskiem. To zadanie
napawa nas bojaźnią, gdyż mamy świadomość słabości, która
sprawia, że życie nasze traci blask i pełne jest cieni. Możemy je
spełnić, jeśli staniemy w świetle Chrystusa i będziemy umieli
otworzyć się na Jego łaskę, a On uczyni nas nowymi ludźmi”.
Niech się tak stanie!

68

BISKUP DIECEZJALNY
Umiłowani w Chrystusie Diecezjanie, a zwłaszcza Wy,
ludzie rolniczego trudu!
Umiejętność dostrzeżenia i dziękczynienia Bogu za Jego dary
jest jednym z podstawowych stopni życia religijnego. Wdzięczność
bowiem pozwala zobaczyć i uznać wielkość otrzymywanych darów
oraz szczęście, jakie zawarte jest w obdarowaniu innych.
Przed dziesięciu laty, dnia 12 czerwca 1999 r. w Zamościu,
Sługa boży Jan Paweł II mówił: „Piękno tej ziemi skłania mnie
do wołania o jej zachowanie dla przyszłych pokoleń (<). Myślę tu
o rolnikach, którzy nie tylko na Zamojszczyźnie, ale i w całej Polsce
bezpośrednio zmagają się z ziemią, czerpiąc z niej owoce niezbędne
dla życia mieszkańców miast i wsi. Nikt tak jak pracujący na roli nie
może zaświadczyć o tym, że wyjałowiona nie daje plonów, zaś
pielęgnowana z miłością jest szczodrą karmicielką”.
Zapraszając
Was
wszystkich
do współuczestnictwa
w EUCHARYSTI i DOŻYNKACH DIECEZJALNYCH, które odbędą
się 13 września 2009 r. o godz. 12.00 w Sanktuarium Maryjnym
w Krasnobrodzie, przypominam słowa Św. Pawła z Listu
do Tesaloniczan: „Zawsze się radujcie, nieustannie się módlcie.
W każdym położeniu dziękujcie, taka jest bowiem wola boża
w Chrystusie względem was” (5, 16-18).
Na obfitość zebranych plonów, które będą służyć wszystkim
i na pielgrzymią drogę do Krasnobrodu udzielam Pasterskiego
błogosławieństwa.
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Odezwa Biskupa Wacława Depo, w sprawie obrony
i godności życia ludzkiego
Bracia w kapłaństwie Chrystusa, Kustosze Sanktuariów
Diecezjalnych, Osoby życia konsekrowanego, a zwłaszcza Siostry
Klaryski i Kamedułki,

Bracia i Siostry w Chrystusie !
Przeżywając Święto Narodzenia Najświętszej Maryi Panny,
odczuwam potrzebę zwrócenia się do Was z gorącym apelem
o wzmożoną i ufną modlitwę:
- o poszanowanie sakramentalnej świętości związku
mężczyzny i kobiety oraz form godnego przekazywania daru
nowego życia. Opatrzność Boża postawiła nas w tym roku
duszpasterskiej „troski o życie i zdumienie się dzieckiem” przed
ważnym zadaniem urzeczywistnienia się jej planu: „by wszyscy
ludzie byli zbawieni i doszli do poznania prawdy”(1Tm 2,4).
Dlatego, w tym niezwykle ważnym momencie dziejów naszej
Ojczyzny, proszę Was z głębi serca, abyście podejmowali ów dar
modlitwy
i wyrzeczeń
według
własnego
harmonogramu
i możliwości. Błagajmy Boga, Miłosiernego Ojca, aby – przede
wszystkim - polscy Parlamentarzyści i dziennikarze, kształtujący
opinię społeczną, potwierdzali prawdę, że już w fazie embrionalnej
– od momentu poczęcia – dziecko jest człowiekiem. Prośmy, aby na
ziemi polskiej „prawo stanowione” nigdy nie przeciwstawiano
prawom Bożym. Albowiem przekazywanie życia przez rodziców
jest „czasowym i przestrzennym współuczestnictwem w jedynym
akcie stwórczym Boga stwarzającym od razu całego człowieka wraz
z duszą i osobą”(por.KKK,2270-2275; EV,61). Chodzi więc o naszą
wspólną odpowiedzialność za losy Kościoła i Ojczyzny.
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Przyjmijcie, Drodzy Bracia i Siostry, dar mojej modlitwy
i pasterskie błogosławieństwo: w Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
Amen.

† Wacław Tomasz Depo
Biskup Zamojsko-Lubaczowski
Zamość, dn. 8 września 2009 r., w święto Narodzenia N. M. P.
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Komunikat z okazji 25-lecia sakry biskupiej Księdza
Biskupa Seniora Jana Śrutwy
Umiłowani w Chrystusie,
Bracia Kapłani, Osoby życia konsekrowanego
i Wierni Świeccy Kościoła Zamojsko Lubaczowskiego!
We wtorek, 1 września b.r., przypadnie 25-lecie święceń
biskupich Księdza Biskupa Seniora, Prof. dr. hab. Jana Śrutwy –
pierwszego Pasterza naszej Diecezji, utworzonej 25 marca 1992 r.
przez Sługę Bożego Papieża Jana Pawła II.
Ksiądz Biskup Jan został konsekrowany na Biskupa
Pomocniczego Archidiecezji Lubelskiej, dokładnie 1 września 1984
r., przez Księdza Prymasa Kardynała Józefa Glempa, w sanktuarium
maryjnym w Wąwolnicy. W swoim zawołaniu biskupim przyjął
słowa: „Veritatem in caritate”, co znaczy: „Czynić prawdę
w miłości”. Tę dewizę wiernie realizuje w swojej służbie pasterskiej
i w pracy naukowej.
Z woli Księdza Biskupa Jana, uroczysty obchód tego
Jubileuszu będziemy razem z Nim przeżywać podczas Mszy św.,
w sanktuarium Matki Boskiej Szkaplerznej w Tomaszowie
Lubelskim – w Jego rodzinnej parafii, w dniu 1 września b.r.,
o godz. 1700. Do udziału w Eucharystii, której będzie przewodniczył
Ksiądz Prymas, zapraszamy Duchowieństwo i Wiernych.
Wdzięczni Księdzu Biskupowi Jubilatowi za wszystkie
dzieła duchowe i materialne, które ubogacają nasz Kościół
diecezjalny, powierzajmy Jego Osobę, w Roku Kapłańskim,
Jezusowi Chrystusowi, Jedynemu i Najwyższemu Kapłanowi. Niech
On, przez pośrednictwo Matki Odkupiciela, obdarza hojnie Księdza
Biskupa swoimi łaskami na dalsze lata owocnej posługi w Kościele.
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Przyjmijcie
i dziękczynienia.

nasze

zaproszenie

do wspólnej

modlitwy

Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący – Ojciec, i Syn,
i Duch Święty. Amen

+ Mariusz Leszczyński
Biskup Pomocniczy

+ Wacław T. Depo
Biskup Diecezjalny

Zamość, 22 sierpnia 2009 r.
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Decyzje personalne
Ks. Kan. Mgr Lic. Waldemar Kostrubiec, mianowany
wicedziekanem Dekanatu Tarnogród na okres 5 lat. (8. 07. 2009)
Ks. Mgr Marian Drążek, mianowany wicedziekanem
Dekanatu Tarnoszyńskiego na okres 5 lat. (28. 07. 2009)
Ks. Michał Goniak, udzielono zgody na podjęcie pracy
duszpasterskiej w Archidiecezji Lwowskiej. (31. 07. 2009)
Ks. Mgr Lic. Stanisław Burda, udzielono zgody na
kontynuację studiów doktoranckich z liturgiki na Katolickim
Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II w Lublinie. (3.09.2009)
Ks. Rafał Smyk, ur. 27.09.1979 r. w Zamościu, wyświęcony
02.06.2007, suspendowany 26.06.2009 r. – kan. 1371, 2° KPK, (L.dz.
417/Gł/2009).
Ks. Mgr Lic. Jerzy Pytlik, udzielono zgody na kontynuację
studiów doktoranckich z liturgiki na Katolickim Uniwersytecie
Lubelskim Jana Pawła II w Lublinie. (13. 08. 2009.)
Ks. Mgr Lic. Krzysztof Soliło, udzielono zgody na
kontynuowanie studiów doktoranckich z liturgiki na Katolickim
Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II w Lublinie. (13.08. 2009)
Ks. Mgr Grzegorz Kowalski, zwolniony z funkcji wikariusza
Parafii
w Hucisku
i mianowany
wikariuszem
Parafii
w Werbkowicach. (19. 08. 2009)
Ks. Mgr Waldemar Pietrucha, zwolniony z funkcji
wikariusza w Parafii Werbkowice, i mianowany wikariuszem
Parafii w Hucisku. (19. 08. 2009)
Ks. Mgr Lic. Andrzej Traczykiewicz, zwolniony z funkcji
Dyrektora Zespołu Szkół Katolickich im. Świętego Ojca Pio
w Zamościu. (26. 09. 2009)
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Ks. Dr Robert Strus, zwolniony z Zastępcy Dyrektora
Zespołu Szkół Katolickich im. Świętego Ojca Pio w Zamościu
i mianowany Dyrektorem tychże szkół. (26. 09. 2009)
Ks. Mgr Piotr Galek, mianowany Zastępcą Dyrektora
Zespołu Szkół Katolickich im. Świętego Ojca Pio w Zamościu. (26.
08. 2009).
Ks. Kan. Józef Bednarz, mianowany wicedziekanem
Dekanatu Tomaszów Lubelski Północ na okres 5 lat. (2. 09. 2009)
Ks. Mgr Lic. Bartłomiej Garczyński, mianowany
diecezjalnym koordynatorem Wspólnot Odnowy w Duchu Świętym
i opiekunem Wspólnoty Zamojskiej. (7. 09. 2009)
Ks. Mgr Jarosław Kędra, mianowany Moderatorem Ruchu
Światło Życie Rejonu Zamość. (7. 09. 2009)
Ks. Mgr Tomasz Kielar, zwolniony z Moderatora Ruchu
Światło Życie Rejonu Zamość. (7. 09. 2009)
Ks. Mgr Władysław Bącal, zwolniony z urzędu proboszcza
parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Żulicach i skierowany na
urlop zdrowotny. (16. 09. 2009)
Ks. Mgr Andrzej Bastrzyk, zwolniony z funkcji wikariusza
parafii św. Jana Chrzciciela w Potoku Górnym i mianowany
proboszczem parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Żulicach.
(16. 09. 2009)
Ks. Kan. Dr Wiesław Galant, mianowany kierownikiem
duchowym Legionu Maryi – Kurii Matki Bożej Dobrej Rady
w Zamościu. (17. 09. 2009).
Ks. Kan. Mgr Stanisław Budzyński, mianowany
kierownikiem duchowym Legionu Maryi – Kurii Matki Bożej
Częstochowskiej w Biłgoraju. (17. 09. 2009).
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Ks. Kan. Mgr Lic. Stanisław Bachor, zwolniony z urzędu
Oficjała Sądu Biskupiego w Zamościu i mianowany Sędzią tegoż
sądu. (22. 09. 2009).
Ks. Dr Ryszard Mazurkiewicz, zwolniony z urzędu
Wiceoficjała
Sądu
Biskupiego
w Zamościu
i mianowany
Wikariuszem Sądowym (Oficjałem) tegoż Sądu. (22. 09. 2009).
Ks. Kan. Mgr Lic. Zbigniew Szalko, Zwolniony z urzędu
Notariusza Sądu Biskupiego w Zamościu i mianowany Sedzią
i Audytorem tegoż Sądu. (22. 09. 2009).
Ks. Mgr Paweł Zawada, mianowany Notariuszem Sądu
Biskupiego w Zamościu. (22. 09. 2009).
Ks. Mgr Andrzej Michalski, mianowany Notariuszem Sądu
Biskupiego w Zamościu. (22. 09. 2009).
Ks. Mgr Mieczysław Grabowski, mianowany Notariuszem
Sądu Biskupiego w Zamościu. (22. 09. 2009).
Ks. Mgr Lic. Janusz Granda, mianowany Sędzią Sądu
Biskupiego w Zamościu. (22. 09. 2009).
Ks. Mgr Lic. Tomasz Demczuk, mianowany Audytorem
sądu Biskupiego w Zamościu. (22. 09. 2009).
Ks. Mgr Dariusz Soniak, zwolniony z funkcji Notariusza
Sądu Biskupiego w Zamościu. (22. 09. 2009).
Ks. Prałat Prof. dr hab. Czesław Stanisław Bartnik,
obdarzony tytułem Kanonika Honorowego Kapituły Katedralnej
w Zamościu. (23. 09. 2009).
Ks. Mgr Lic. Jarosław Przytuła, mianowany wikariuszem
parafii pw. Św. Jacka i Matki Bożej Różańcowej w Horodle. (28. 09.
2009)
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Wydział Nauki Chrześcijańskiej
Za nami trzy letnie turnusy rekolekcyjne dla katechetów
naszej Diecezji, które odbyły się w Domu Rekolekcyjnym
w Łabuniach w dniach 20 czerwca i 1 lipca br. Rekolekcje prowadził
ks. prof. dr hab. Krzysztof Guzowski prof. Katolickiego
Uniwersytetu Lubelskiego im. Jana Pawła II.
Na progu nowego roku szkolnego 2009/2010 - w sobotę 29
sierpnia br. w Katedrze Zamojskiej odbył się Diecezjalny Dzień
Katechetyczny. O godz. 10.00 katecheci uczestniczyli w Mszy św.
koncelebrowanej przez księży prefektów pod przewodnictwem
Pasterza Diecezji J.E Księdza Biskupa Wacława Depo. O godzinie
11.30 uczestnicy spotkania wysłuchali wykładu p. prof. Eugeniusza
Sakowicza pracownika naukowego UKSW nt: „Wychowanie
do odpowiedzialności za Kościół”. W części informacyjnej ks.
Stanisław Wójtowicz z Pallotyńskiego Biura Pielgrzymkowego
podał informacje związane z planowaną w czasie zimowej przerwy
szkolnej Diecezjalną Pielgrzymką Katechetów do Ziemi Świętej.
Spotkanie zakończyło się pasterskim błogosławieństwem na nowy
rok szkolny i katechetyczny.
Jesienne spotkania formacyjne z katechetami w rejonach
odbędą się w dniach 24 - 26 września w porządku następującym:
czwartek 24.09 – Zamość (pocz. g. 9.00 kościół św. Michała
Archanioła), Hrubieszów (pocz. g. 14.00 kościół MBNP) piątek 25.09
- Tomaszów Lub. (pocz. g. 9.00 Sanktuarium) , Lubaczów (pocz. g.
15.00 Konkatedra); sobota 26.09 – Biłgoraj (pocz. g. 9.00 kościół
Wniebowzięcia NMP), Konferencję na temat: „Jak mówić, aby nas
słuchano – abc retoryki katechetycznej” wygłosi p. dr Andrzej Kołek
prof. Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Z ŻYCIA KOŚCIOŁA PARTYKULARNEGO
Tegoroczna XVIII już Diecezjalna Pielgrzymka młodzieży
maturalnej na Jasną Górę odbędzie się w sobotę 24 października
2009r. Spotkanie katechetów (księży i świeckich) ze szkół
ponadgimnazjalnych
w związku
z organizacją
Pielgrzymki
Maturzystów odbędzie się w dniu 11 września br. (piątek) o godz.
15.30 w Domu Diecezjalnym przy Kurii w Zamościu. Szczegółowe
informacje
oraz
program
pielgrzymki
przekażemy
do zainteresowanych parafii i szkół po spotkaniu organizacyjnym.
Olimpiada i Konkursy
W nadchodzącym
roku
szkolnym
2009/2010
jest
organizowana XX Ogólnopolska Olimpiada Teologii Katolickiej.
Regulamin Olimpiady został już przekazany do Dyrektorów
zainteresowanych
szkół,
podczas
Diecezjalnego
Dnia
Katechetycznego.
W tym
roku
szkolnym
zostanie
zorganizowany
i przeprowadzony XVII Diecezjalny Konkurs Wiedzy o Biblii
i Historii Kościoła dla dzieci i młodzieży gimnazjalnej. Szczegółowe
informacje podamy na naszych spotkaniach formacyjnych (24 – 26
września), po uzgodnieniu terminów innych konkursów
w Kuratorium.
Sprawozdanie z katechizacji w bieżącym roku szkolnym
z poszczególnych parafii naszej Diecezji prosimy składać
w Wydziale Nauki Chrześcijańskiej do końca września br.
W kwestii opłaty za misje do nauczania religii w szkołach
pragnę wyjaśnić, że z czysto moralnego punktu widzenia opłata ta
przynależy do osoby, dla której wystawiana jest misja.
Księża, którzy nie mogą wylegitymować się zaświadczeniem
o niekaralności winni bezzwłocznie taki fakt zgłosić w Wydziale
Nauki Chrześcijańskiej oraz w Kancelarii Kurii Diecezjalnej.
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W naszej Diecezji obowiązuje ogólnopolski program
nauczania religii zatwierdzony przez Komisję ds. Wychowania
Katolickiego przy Episkopacie Polski 20 września 2001 roku
oznaczony numerem AZ-1-01/1 dla klas I-III, AZ-2-01/1 dla klas IVVI; AZ-3-01/1 dla gimnazjum; AZ-4-01/1 dla liceum i technikum;
AZ-5-01/1 dla szkoły zawodowej. Przypominamy, że katecheci
pracujący w tej samej szkole korzystają z tej samej wersji
podręczników.
IX Dzień Papieski będzie obchodzony w naszej Ojczyźnie
w dniu 11 października pod hasłem: „Papież wolności”. Prosimy,
aby katecheci włączyli się w przygotowanie na terenie szkoły
odpowiedniej dekoracji, akademii, wystawy o Janie Pawle II oraz
przygotowali dzieci i młodzież na katechezie do właściwego
przeżycia Dnia Papieskiego.
Dyżury pracowników Wydziału obejmują wszystkie robocze
dni tygodnia w Kurii Diecezjalnej (od godziny 9.00 do 13.30).
Szczegółowy rozkład dyżurów poszczególnych osób zostanie
umieszczony na stronie Wydziału wraz z początkiem września – po
ustaleniu planu lekcji w szkołach.

opr. Ks. Kan. dr Wiesław Galant
Dyrektor Wydziału Nauki Chrześcijańskiej
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Edycja Zamojsko-Lubaczowskiej Niedzieli
1. Zakończyły się wakacje, dlatego zwracamy się z prośbą
do Księży Proboszczów o uregulowanie należności za Niedzielę,
które w wielu parafiach nawarstwiły się. Jeśli Parafie chcą wpłacać
opłaty przelewem, to informujemy, że numer naszego konta jest
podany
w kalendarzu
liturgicznym.
W razie
wątpliwości
dysponujemy dokładnymi danymi.
2. Zachęcamy do nadsyłania tekstów do publikacji. Ponieważ
zdarzają się nieporozumienia, pragniemy jeszcze raz przypomnieć,
że relacje z wydarzeń w parafiach należy nadsyłać kilka dni po
uroczystości, gdyż później nadesłane teksty są odrzucane przez
Redakcję w Częstochowie i nie jest to nasza wina. Nadesłany tekst
ma szansę ukazać się 2 tygodnie później. Czekamy nie tylko na
relacje, ale również na ambitniejsze teksty, takie jak: felietony,
reportaże, wywiady.
3. Przeżywamy Rok Kapłański. Cieszylibyśmy się, gdyby na
naszych łamach można było przedstawiać ciekawe sylwetki
kapłanów naszej diecezji zarówno żyjących, jak i tych, którzy
odeszli do Pana.
4. Podobnie jak w roku ubiegłym, Redakcja w Częstochowie
przygotowała poczęstunek dla naszych pielgrzymów zdążających
na Jasną Górę.
5. W sobotę, 19 września 2009 r., odbędzie się XIII
Pielgrzymka pracowników, czytelników i przyjaciół Tygodnika
Katolickiego Niedziela na Jasną Górę pod hasłem: „Wierność
Chrystusa – Wierność Kapłana”. Mszy św. przewodniczył będzie
i homilię wygłosi Ksiądz Kardynał Józef Glemp Prymas Polski,
który zostanie uhonorowany specjalną nagrodą Sursum Corda.
W imieniu Redakcji w Częstochowie, zapraszamy wszystkich
naszych diecezjan na tę Pielgrzymkę.
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6. Jak co roku, podczas Pielgrzymki Niedzieli, zostanie
wręczony medal Mater Verbi dla osób zasłużonych dla Tygodnika.
Z naszej diecezji takie wyróżnienie otrzyma Pan Piotr Zawadzki,
organista z Horodła. Od początku istnienia Niedzieli w edycji
Zamojsko-Lubaczowskiej zajmuje się on rozprowadzaniem pisma.
Czyni to z wielką gorliwością, po części sam roznosi poszczególne
egzemplarze gazety do parafian, których z różnych względów nie
było na niedzielnej Mszy św. Pokonuje w tym celu pieszo po kilka
kilometrów. Dzięki zaangażowaniu Pana Piotra wszystkie numery
Niedzieli rozchodzą się i nie ma zwrotów.

opr. Ks. mgr lic. Tomasz Bomba
Dyrektor Zamojskiej Edycji Niedzieli
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Katolickie Radio Zamość
Pod koniec czerwca br. narodził się w Stowarzyszeniu
Krzewienia Kultury Medialnej im. Jana Pawła II, które wspiera
działalność radia, pomysł aby udać się z pielgrzymką do Rzymu
i przy grobie Sługi Bożego Jana Pawła II podziękować za pobyt
Papieża w Zamościu przed 10-u laty. Przy aprobacie Pasterza
Diecezji podjęliśmy się tego zadania.
Proponujemy dwie trasy pielgrzymkowe:
I trasa — Padwa, Asyż, Rzym, Monte Cassino, Wenecja,
Termin 11.X - 17 X 2009 r. W sumie 7 dni. Koszt to 560 zł +
175 Euro.
II trasa — Padwa, Loreto, Lanciano, Manopello, San
Giovanni Rotondo, Monte Cassino, Rzym, Asyż, Wenecja,
Termin 10.X - 18 X 2009 r. Razem 9 dni. Koszt 680 zł + 230
Euro.
Pielgrzymi będą wspólnie uczestniczyć we mszy św. na
Monte Casino oraz 15 października w jednej z bazylik Wiecznego
Miasta. Eucharystii w Rzymie przewodniczył będzie Pasterz Naszej
Diecezji ks. bp Wacław Depo.
Gdyby udało się zebrać z parafii księdza Proboszcza grupę
przynajmniej 25 osób to istnieje możliwość gratisowego wyjazdu
kapłana wraz z parafianami. Możemy także wysłać autokar
do parafii po taką grupę pielgrzymów. Cena obejmuje noclegi
w hotelach, w pokojach 2 i 3 osobowych oraz śniadania
i obiadokolacje. Zapewniamy przejazd komfortowym autokarem,
opiekę pilota — przewodnika, ubezpieczenie KL i NNW.
Zapisy mogą być przeprowadzone u czcigodnego Księdza
Proboszcza, telefonicznie pod numerem telefonu 084 639 97 97
we wtorki i czwartki w godz. 10.00 — 14.00 oraz na portalu
www.krz.pl Wszelkie informacje dodatkowe: ks. Jacek Rak tel. 502
603 013 lub na stronie internetowej Kurii: www.diecezja.zam-lub.pl.
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Zapisy trwają do 16 września (termin nie przekraczalny).
Tych, którzy się już zapisali prosimy o dokonywanie wpłat na konto
bankowe podane na stronie internetowej diecezji lub Katolickiego
Radia Zamość.
2. Tradycyjnie przygotowujemy kalendarz diecezjalny na rok
2010. Przedstawione będą kościoły pod wezwaniem Maryjnym
z naszej diecezji. Przewidujemy kolportaż kalendarza ok. 20
września. Jak było to dotychczas, cena do sprzedaży 5 zł - z tego
do radia wpłacamy 4 zł za sztukę. Złotówka z każdego egzemplarza
zostaje dla parafii.
3. Uruchomiliśmy loterię fantową na Katolickie Radio
Zamość. W kilku parafiach współpracownicy zbierali drobne ofiary
na rzecz rozgłośni. Proboszczom, którzy nas przyjęli składamy
serdeczne podziękowanie. Oczekujemy na kolejne zaproszenie, np.
z racji odpustu.
4. Dziękujemy księżom proboszczom i parafiom dekanatu
Grabowiec za ufundowanie nagród do konkursu letniego na hit lata
2009. Dziękujemy wszystkim, kapłanom i świeckim, którzy
współtworzyli studio pielgrzymkowe w sierpniu. Jest to dla nas
czas szczególnie wytężonej pracy.

opr. Ks. Kan. mgr Jacek Rak
Dyrektor Naczelny KRZ
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Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji
26 czerwca, po zakończeniu letniej sesji egzaminacyjnej,
alumni rozpoczęli wakacje. W okresie wakacyjnym alumni
ze starszych roczników wzięli udział w różnych formach rekolekcji
zorganizowanych na terenie Diecezji. Udało nam się prawie w 100%
odpowiedzieć na przysłane przez Księży prośby o pomoc alumnów.
Obecnie okres diecezjalnych rekolekcji jest zakończony a alumni
będą odbywali praktyki katechetyczne w szkołach. Klerycy
z młodszych roczników przez dwa tygodnie uczestniczą w tzw.
kadencjach seminaryjnych, polegających głównie na wykonywaniu
prac porządkowych.
W lipcu i sierpniu poprawiliśmy odwodnienie wszystkich
budynków oraz wykonaliśmy kapitalny remont dwóch pięter
w budynku „B". Po kilkunastu latach użytkowania, zwłaszcza
łazienki, wszystkie drzwi i podłogi wymagały gruntownego
remontu. Pozostałe pokoje na parterze planujemy wyremontować
w przyszłym roku. Budynek „C" udało nam się wyremontować
w ubiegłym roku.
Na I rok studiów zgłosiło się do naszego Seminarium 9
kandydatów (Jarosławiec, Tomaszów NSPJ, Horodło, Łukawiec,
Lubaczów św. Karol Boromeusz, Górecko Kość., Turkowice, Lipsko
k. Zamościa, Grabowiec). W ostatnim tygodniu września nasi
najmłodsi alumni odprawią tygodniowe rekolekcje w Górecku
Kościelnym. Jeżeli w czasie wakacji nie nastąpią żadne zmiany
personalne na starszych rocznikach, to w nowym roku akademickim
nasze Seminarium będzie liczyło 70 alumnów. W tym roku wykłady
rozpoczynają się 1 października. Wszyscy alumni powinni po
wakacjach przywieźć opinie napisane przez Księży Proboszczów
(w zaklejonych i opieczętowanych kopertach). Wzory opinii
kilkakrotnie już przekazywałem księżom. Gdyby były jeszcze
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potrzebne, proszę o kontakt ze mną.
W dniach 21-24 września odbędą się w Seminarium
rekolekcje kapłańskie. Rekolekcje poprowadzi nasz wicerektor, ks.
dr Michał Maciołek. W tym samym terminie będę uczestniczył
w dorocznym spotkaniu Księży Rektorów w Konstancinie k. W-wy.

opr. Ks. prał. dr Franciszek Nieckarz
Rektor Wyższego Seminarium Duchownego
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Caritas diecezjalne
Caritas Diecezji Zamojsko - Lubaczowskiej zorganizowała
w ramach letniego wypoczynku 9 turnusów kolonii letnich dla
dzieci i młodzieży z rodzin biednych, dysfunkcyjnych oraz rodzin
z byłych PGR-ów. Przyjęto też dzieci z Litwy, Białorusi, Ukrainy
i Rumunii. Współpracowaliśmy razem ze Wspólnotą Polską
o/Zamość, przyjmując też dzieci i młodzież zagraniczną z rodzin
polskich w połączeniu z dziećmi i młodzieżą z naszej diecezji. Tu
muszę podziękować ks. Rektorowi Prałatowi Franciszkowi
Nieckarzowi, za oddelegowanie kleryków do „obsługi duchowej"
naszych podopiecznych. Reasumując - prośby płynące od parafii,
szkół oraz Rodzinnego Domu Dziecka w Zamościu o przyjęcie
dzieci na kolonie zostały rozpatrzone pozytywnie. W Dubience
odbyły się też wczasorekolekcje dla osób niepełnosprawnych.
Młodzież z grup takich jak Oaza, KSM, Służba Liturgiczna,
Wspólnota w Duchu Świętym, otrzymały dofinansowanie na swoje
zgrupowania wakacyjne. Szkoły zwracały się też z prośbą
o dofinansowanie organizacji tzw. „zielonych szkół" w czasie
wakacji. Prośby zostały uwzględnione. Razem Caritas Diecezji
Zamojsko - Lubaczowskiej podjęła ponad 950 dzieci i młodzieży.
Udzieliliśmy pomocy młodzieżowym zgrupowaniom dla ponad 800
osób. 3 LVIII zakończy się ostatni turnus dla dzieci z Równego,
Łucka i Lwowa.
Jeszcze przez cały miesiąc wrzesień będzie odbywała się
dystrybucja darów z Unii Europejskiej. W sierpniu było 14 dostaw, a
we wrześniu przewidziano ich 9. Intensyfikacja dostaw wynika
z tego, iż lipiec był miesiącem urlopowym w Caritas Polska, zaś
w październiku rozpoczyna się kampania buraczana w Cukrowni
Werbkowice i nie możemy korzystać z magazynu. Ja doskonale
rozumiem Czcigodnych Księży Dziekanów w problemach
dystrybucji żywności w okresie urlopowym, ale też pragnę
przypomnieć, że coraz więcej osób zgłasza się po dary. Są też księża
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dziekani, którzy mówią, iż proces pauperyzacji pogłębia się i ludzie
śmiało przychodzą prosić Caritas o pomoc. Są też parafie, które nie
biorą darów, ale księża proboszczowie wypisują wiernym
zaświadczenia po dary do Caritas w Zamościu. Trudno im darów
odmówić, ale też nie rozumiem do końca tych księży proboszczów.
Może przed wizytacją ks. Biskupa w parafii kiedy udaje się tam
wizytator diecezjalny warto zwrócić na to uwagę. Wspomagamy
darami WSD, Dom Księży Seniorów, Domy Opieki Społecznej oraz
grupy takie jak Oaza, KSM, które mają swoje zgrupowania. Przed
rozpoczynającym się nowym rokiem szkolnym rozdaliśmy blisko
300 wyprawek szkolnych.
Jak w ubiegłych latach, już od połowy września będzie
można w Caritas nabyć znicze na Wszystkich Świętych, tzw.
„Promyk nadziei". Koszt znicza to 1 zł. Dochód ze sprzedaży
chcemy przeznaczyć na dożywianie dzieci w szkołach.
Podpisaliśmy umowę z Carrefourem i Caritas Polska na
dofinansowanie biednych dzieci w tzw. „Akcji Skrzydła" na sumę
22,500 zł. Zbliża się Tydzień Miłosierdzia. Materiały katechetyczne
oraz plakaty Księża Dziekani otrzymają w najbliższym czasie.
Dziękuję za ofiary na powodzian. Zebraliśmy blisko 130 tys.
zł. Część przekazaliśmy na konto Caritas Polska, a część na naszych
powodzian i pogorzelców. Nie wszystkie parafie wpłaciły jeszcze
należności na konto Caritas. Dziękujemy za wpłaty za transport
darów. Dołączyliśmy nowe faktury obejmujące okres od ostatniej
konferencji. W przyszłym tygodniu w Katowicach mamy zebranie
dyrektorów Caritas. O szczegółach poinformuję na najbliższej
konferencji. Dodam, iż zamówiliśmy już świece Wigilijnego Dzieła
Pomocy Dzieciom.
opr. Ks. Andrzej Puzon
Dyrektor Diecezjalnego Caritas
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Piesza Pielgrzymka na Jasna Górę w 2009
I.

Termin wyjścia Pielgrzymki Pieszej na Jasna Górę

Piesza Pielgrzymka Zamojsko - Lubaczowska wyruszyła 2
sierpnia 2009 r. w trzech kolumnach:
a) kolumna I - Zamojska wymarsz około godziny 10.15. po
Mszy Św. sprawowanej w Zamościu przez Jego Ekscelencję Ks.
Biskupa Mariusza Leszczyńskiego
b) kolumna II z Tomaszowa Lubelskiego - wymarsz około
godziny 9.00 po Mszy św. sprawowanej przez Księdza Dziekana
Jana Krawczyka i Księdza Prałata Eugeniusza Derdziuka
c) kolumna III z Lubaczowa - wymarsz około godziny 9.00 po
Mszy świętej sprawowanej przez Ks. Dziekana Andrzeja Stopyrę.
W miejscowości Sól nastąpiło połączenie Kolumny I i II
a w Nisku dołączyła kolumna m.
d) 14 sierpnia 2009 około godziny 10.30 Piesza Pielgrzymka
Zamojsko - Lubaczowska stanęła pod szczytem Jasnogórskim.
e) w miejscowości
Skowronów
Redakcja
Tygodnika
Niedziela wraz z zespołem przygotowała poczęstunek (zupa
grochowa) dla całej pielgrzymki Zamojsko - Lubaczowskiej.
Pielgrzymkę wprowadził na Jasną Górę i Mszę św.
koncelebrował Jego Ekscelencja Ks. dr Wacław Depo - Biskup
Diecezji Zamojsko Lubaczowskiej. Bóg zapłać Ks. Biskupowi za
kilkakrotne odwiedziny na trasie pielgrzymki. Bóg zapłać
wszystkim księżom proboszczom i dziekanom którzy wsparli
pielgrzymkę finansowo kupując leki do skrzyń medycznych, czy też
współfinansowali szkolenie służb porządkowych. Pragnę
podziękować księżom proboszczom na trasie Zamość - Wielącza Szczebrzeszyn - Topólcza za bardzo piękne przyjęcie pielgrzymów,
przygotowanie posiłków i noclegów. Bóg zapłać.
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II.
Hasłem XXVII Zamojsko -Lubaczowskiej Pieszej
Pielgrzymki na Jasną Górę były słowa: „ Jesteśmy Kościołem Życia”.
III.
pątników.

W pielgrzymce w IX grupach wzięło udział 1209

(82 osoby mniej niż w roku ubiegłym)
Gr. I -196 - (Zamość - Katedra) - (mniej o 3)
Gr. II-96-(Zamość - św. Michał) - (mniej o 69 osób)
Gr. III -181- (Biłgoraj - św. M. Magdaleny) - ( wzrost o 33
osoby)
Gr. IV-86- (Biłgoraj - św. Trójcy Św.) - ( mniej o 24)
Gr. V - 166 - (Tomaszów Lub ) - (mniej o 54)
Gr. VI-72-(Hrubieszów) - (mniej o 21)
Gr. VII -80-( Biłgoraj - św. Jerzy) - ( mniej o 3 osoby)
Gr. VIII -140- (Zamość - św. Krzyż) - (wzrost o 37)
Gr. X-129- (Lubaczów ) - ( mniej o 3)
Grupa duchowa IX - 642 osoby- (dane na podstawie
zgłoszeń)
Najstarszy uczestnik pielgrzymki - Helena Perzyńska - lat 79
- gr. II. Najmłodszy uczestnik pielgrzymki - Nikola Paszkowska - 1
rok. - gr. IV
24 KSIĘŻY - (o 4 mniej niż w roku ubiegłym)
5 DIAKONÓW - (o 2 więcej )
22 KLERYKÓW - bez zmian
4 SIOSTRY ZAKONNE (2 - Pasterzanki, 2 - Benedyktynki
Misjonarki) - (5 mniej )
36 osób w służbie zdrowia
2 lekarzy
2 policjantów
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Kosztorys Pielgrzymki:
* 86 168 - suma ogólna z wpływów * - wydatki 82 533 saldo
końcowe: + 3 635
Pielgrzymka zakończyła się apelem w Katedrze Zamojskiej
dnia 16 sierpnia. Po pielgrzymce odbył się w Szczebrzeszynie
czwarty przegląd piosenki pielgrzymkowej i odbyły się apele
w poszczególnych grupach.
Spotkanie opłatkowe odbędzie się w ostatnią niedzielę
grudnia w kościele Opatrzności Bożej w Zamościu o godz: 12. 30.
Lista Kapłanów: Kierownictwo pielgrzymki:
Grupa I
Ks. Tadeusz Bastrzyk - kierownik
Ks. Marcin Zaburko - kierownik trasy
Ks. Marian Wyrwa
Ks. Jacek Rak - ojciec duchowny
Ks. Mateusz Furmaniak
Ks. Piotr Grzechnik
dn Karol Stolarczyk – kwatermistrzostwo
Ks. Krzysztof Paluch
Grupa II
Ks. Arkadiusz Jakubczak
Grupa III
Ks. Piotr Spyra
Ks. Andrzej Bastrzyk
Ks. Dariusz Komadowski ( nie na całości )
Grupa IV
Ks. Michał Moń
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Grupa V
Ks. Witold Mikulski
Ks. Michał Cudzioło
Ks. Adam Palonka
Ks. Miłosław Żur ( nie na całości )
Grupa VI
Ks. Mariusz Skubis
Ks. Waldemar Pietrucha
Grupa VII
Ks. Marian Maciołek
Grupa VIII
Ks. Bogdan Łoś
Ks. Mieczysław Kaciuba
Ks. Paweł Kruk
Grupa X
Ks. Wiesław Górniak
O. Janusz Bębnik - karmelita z Krakowa
Ks. Jarosław Zawadzki
Ks. Witold Słotwiński (nie na całości ), Ks. Paweł Zubrzycki (
nie na całości)

opr. ks. Kan. mgr Tadeusz Bastrzyk
Dyrektor Diecezjalnej Pielgrzymki na Jasną Górę
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Podsumowanie rekolekcji wakacyjnych Ruchu "ŚwiatłoŻycie" w roku 2009.
1.

Turnus- I - 27.VI.09r.-13.VII.09r.

a. Oaza Dzieci Bożych - Mokre k/Zamościa - Szkoła
moderatorzy - ks. Leszek Borylo ; ks. Piotr Grzechnik
b. Oaza Nowego Życia 0°- Korchów - Dom Rekolekcyjny
Ruchu ..Światło - Życie" moderatorzy - ks. Grzegorz Bartko; ks.
Michał Skubis
c. Kurs Oazowy dla Animatorów - Krasnobród - szkoła p.
Sanatorium; moderatorzy - ks. Roman Sawie : ks. Marek Urban
(Lublin)

2.Turnus- II - 15.VII - 31.VII 2009
a. Oaza Nowej Drogi I i II stopień - Różaniec - Szkoła
-moderatorzy- ks. Krystian Bordzań; ks. Piotr Brodziak
b.Oaza Nowego Życia 0 0 Mokre k. Zamościa - Szkoła- moderatorzy
-ks. Jarosław Kędra; ks. Paweł Zawada
c. Oaza Nowego Życia I°- Korchow- Dom Rekolekcyjny
Ruchu „Światło-Życie"- moderatorzy ks. Marek Sachadel (Lublin);
ks. Jerzy Czepinski (Lublin)
d. Oaza Nowego Życia II0 - Księżomierz (Lublin) Ks. Piotr
Kat (Lublin)

3.Turnus -III- 1 - 1 5 VIII 2009r.
a. Oaza Nowego Życia I°- Szczawnica (Tarnów) Dom
Rekolekcyjny : moderatorzy - ks. Stanisław Kupczak; ks. Bogdan
Nowicki.
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Zestawienie liczby uczestników rekolekcji oazowych
w poszczególnych parafiach w latach 2007-2009

Lp.

PARAFIA

1.

Biłgoraj Wn.

2.

Biłgoraj

2007

2008

2009

17

14

9

św.

6

4

8

św.

8

7

6

Jerzy
3.

Biłgoraj

Marii Magdaleny
4.

Horodło

7

9

1

5.

Hrubieszów św.

3

6

0

0

4

15

Ducha
6.

Krasnobród
Zesłania Ducha

7.

Kryłów

1

0

0

8.

Księżpol

32

16

13

0

14

19

9.

Lubaczów

św.

Stanisława
10.

Łabunie

0

2

3

11.

Łukawiec

2

0

0

12.

Mircze

2

0

0

13.

Podhorce

8

0

0

14.

Skierbieszów

23

25

23

15.

Susiec

2

0

4

16.

Szczebrzeszyn

12

8

13
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17.

Tarnawatka

13

11

5

18.

Tarnogród

12

2

6

19.

Tomaszów

26

45

51

15

11

5

38

48

52

-

20

30

24

św.

21

33

30

4

16

3

272

305

298

Zwiastowania
20.

Tomaszów św.
Józefa

21.

Wielącza

22.

Zamość
Katedra

23.

Zamość
Michała

24.

Razem

Żulice

opr. Ks. mgr Roman Sawic
Diecezjalny Moderator
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INNE
Bp Mariusz Leszczyński
Zamość

Co mam czynić, aby osiągnąć życie wieczne? - Kazanie
podczas Mszy św. z okazji Franciszkańskiego Spotkania Młodych
i święceń kapłańskich, Kalwaria Pacławska 27 lipca 2009 r.
Kochani młodzi,
Drodzy Bracia w kapłaństwie Chrystusowym – duchowi
synowie św. Franciszka z Asyżu, Drogi diakonie Łukaszu!
Okoliczności, które dziś nas gromadzą w sanktuarium Matki
Boskiej w Kalwarii Pacławskiej są takie codzienne, a zarazem
niecodzienne i niezwykłe. Codzienne, bo przybyliśmy tu, jak
każdego dnia przybywają pielgrzymi; codzienne, jak czyni to
młodzież, która tutaj, już od 22 lat, przybywa na swoje coroczne
spotkania.
Przyszliśmy tu dzisiaj, by przeżyć czas łaski, by czuwać
i modlić się przy Maryi, która trzyma na ręku Jezusa – Zbawiciela
i Przewodnika.
Ale to nasze dzisiejsze spotkanie na tym świętym miejscu jest
bardzo podniosłe z innego jeszcze względu, bo oto będziemy
świadkami święceń kapłańskich diakona Łukasza, franciszkanina
i misjonarza z dalekiego Paragwaju.
Nie wiem, czy gdziekolwiek podczas tegorocznym święceń
kapłańskich, było tylu młodych ludzi, co dziś na Kalwarii< To
wielki dar dla Ciebie, drogi bracie diakonie Łukaszu. Popatrz, ile
młodzieży będzie modlić się z Tobą i za Ciebie, abyś był dobrym
sługą Chrystusa – Najwyższego Kapłana oraz wiernym synem
Kościoła i swego zakonu w kapłaństwie sakramentalnym!

ARTYKUŁY, RECENZJE I INNE
Jakże to uroczysty i ważny dzień dla was, drodzy młodzi!
Msza święceń kapłańskich – to doskonała lekcja życia i powołania.
Może wasz w niej udział zaowocuje nowymi powołaniami
do kapłaństwa i życia konsekrowanego? – Trzeba mocno to wierzyć;
trzeba o to gorąco się modlić.
Tegorocznej modlitwie młodzieży na Kalwarii przyświeca
hasło: „Z Franciszkiem i Klarą< wybieramy Życie”. Nawiązuje ono
do pytania, które ewangeliczny młodzieniec skierował do Jezusa:
„Co mam czynić, aby osiągnąć życie wieczne” (Mk 10,17) oraz
do aktualnego hasła roku duszpasterskiego Kościoła w Polsce:
„Otoczmy troską życie”.
„Co mam czynić, aby osiągnąć życie wieczne?” – pytają
i dziś Jezusa ludzie młodzi. A On odpowiada: „Znasz przykazania:
nie zabijaj, nie cudzołóż, nie kradnij, nie zeznawaj fałszywie, nie
oszukuj, czcij swego ojca i matkę” (Mk 10,17-19).
– „Nauczycielu, wszystkiego tego przestrzegałem od mojej
młodości”.
– „Jednego ci brakuje. Idź, sprzedaj wszystko, co masz,
i rozdaj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie. Potem przyjdź
i chodź za Mną!” (Mk 10, 20 n.).
Oto istota dialogu młodzieńca z Jezusem! Ale w tym miejscu
zmienia się radykalnie jego klimat. Młodzieniec bowiem
„spochmurniał na te słowa i odszedł zasmucony, miał bowiem wiele
posiadłości” (Mk 10, 22).
Panie Jezu, dlaczego tak smutno zakończył się ten tak dobrze
zapowiadający się dialog? Nie mogłeś poprzestać na swym
pierwszym wymaganiu? Czyż nie wystarczyło zapewnienie
o zachowaniu przykazań? To przecież tak wiele!
Ale my wiemy, dlaczego tak się stało. Wiemy, że Jezus nie
chciał pozbawić bogatego młodzieńca dóbr materialnych, ani
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radości, jaką dawała mu młodość. Pragnął jedynie tego, aby wartości
duchowe postawił przed materialnymi; aby w swoją młodość
zaprosił Jezusa; aby z Nim szedł przez życie. Ale on nie chciał
takiego Towarzysza drogi. Zląkł się Jego wymagań. Wolał pójść
sam, z radościami, które daje świat. Uważał, że Jezus zabierze mu
jego młodość, która była dla niego największym skarbem. Dlatego
odszedł zasmucony.
Zapytajcie więc dziś siebie, kochani młodzi, czy to bogactwo,
jakim jest młodość, ma odwodzić nas od Chrystusa, czy też
do Niego prowadzić?
Dziś każdy z was, jak ów ewangeliczny młodzieniec, staje
przed Jezusem i pyta: „Co mam czynić, aby osiągnąć życie
wieczne?”. Co mam czynić, aby moje życie miało pełną wartość
i sens, w wymiarze doczesnym i wiecznym?
Idziemy z tym pytaniem do Niego, bo do kogóż innego
pójdziemy? Tylko On ma słowa życia wiecznego! On jest najbardziej
kompetentnym Rozmówcą i nikt Go nie może zastąpić! (por. Jan
Paweł II, List do młodych, 1985).
Co zatem mam czynić, aby moje życie miało sens i wartość?
Jezus pyta najpierw: „Znasz przykazania?”.
Pyta o stan naszej świadomości moralnej, o stan naszych
sumień. Wartość naszego projektu życia jest bowiem ściśle związana
z naszą relacją do dobra i zła, z prawością naszego sumienia.
Jakże wiele zależy tu od każdego i od każdej z was!
Życzę Wam więc – za Sługą Bożym Janem Pawłem II – aby
wasze drogi schodziły się zawsze z drogą Jezusa; abyście wobec
Niego mogli nieustannie potwierdzać świadectwem waszego
sumienia ewangeliczny kodeks moralności; abyście wymagali
od siebie nawet wtedy, gdy nikt od was nie będzie wymagał.
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A dalej Jezus mówi: „Jeśli chcesz być doskonały, idź,
sprzedaj wszystko, co posiadasz, i rozdaj ubogim, a będziesz miał
skarb w niebie. Potem przyjdź i chodź za Mną!” (Mk 10, 21).
Nie lękajmy się tych słów. Chciejmy je dobrze zrozumieć.
Jezus wypowiada je do ludzi młodych w każdym pokoleniu, a dziś
do was. Słowa te określają powołanie wszystkich uczniów Jezusa
w Kościele i w świecie. Wielu z nich odpowiada na nie
wielkodusznie w stanie świeckim. Są też i tacy, którzy tę zachętę
pojmują bardzo dosłownie i realizują ją w praktyce życia
kapłańskiego i konsekrowanego. W ten sposób uznają za swój ten
program życia, który Jezus urzeczywistniał na ziemi dla Królestwa
Bożego.
Jezus, który szanuje naszą wolność i całe nasze ludzkie
bogactwo, także bogactwo młodości, zachęca nas, abyśmy z Nim
wyruszyli w wielką przygodę życia, drogą Ewangelii i Kościoła,
według wskazań naszych rodziców i wychowawców, drogą
szlachetnych czynów, które wiodą do ambitnych celów ziemskich i
do zbawienia.
Kochani młodzi, jesteście przyszłością świata, narodu,
Kościoła; jesteście naszą nadzieją. To wy macie przenieść ku
przyszłości bogactwo i doświadczenie naszych narodowych
i kościelnych dziejów. Jest to doświadczenie trudne, chyba jedno
z trudniejszych w świecie, w Europie i w Kościele. Ale tego trudu
się nie lękajcie. Lękajcie się tylko lekkomyślności i małoduszności.
Z tego trudnego doświadczenia można wydobyć lepszą przyszłość,
ale tylko pod warunkiem uczciwości, trzeźwości, wiary, wolności
ducha i siły przekonań. Bądźcie konsekwentni w swojej wierze!
Bądźcie wierni Matce Pięknej Miłości. Zaufajcie Jej! – mówił Sługa
Boży Jan Paweł II do młodzieży w Krakowie, podczas swojej
pielgrzymki do Ojczyzny, w 1979 roku.
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Jezus przytulony do serca Maryi Matki spogląda na Was
z miłością, jak na ewangelicznego młodzieńca i mówi: „Ja jestem
drogą, i prawdą, i życiem” (J 14, 6). I każdego z was zaprasza:
„Pójdź za mną!” (Mt 4,19a).
Młodzież na spotkaniu w Lednicy, w tym roku, przyrzekała:
„Panie Jezu Chryste, Ciebie wybieram jako mojego Pana... Ty jesteś
moim Panem, Ty jesteś moją drogą, Ty jesteś moim życiem i moją
miłością”. Niech to przyrzeczenie będzie dzisiaj waszą odpowiedzią
na pytania Jezusa.
Matko Boska Kalwaryjska, pomagaj naszej młodzieży,
i każdemu z nas, żyć w głębokiej świadomości naszego wybrania
przez Boga-Stwórcę. Pomagaj dziewczętom i chłopcom rozpoznać
drogę ich życiowego powołania.
Panie Jezu, Najwyższy Kapłanie, błogosław diakonowi
Łukaszowi, który dziś przyjmuje święcenia kapłańskie. Błogosław
wszystkim naszym braciom Franciszkanom i wszystkim kapłanom.
Niech Twoje błogosławieństwo spływa na nich przez
pośrednictwo Twojej i naszej Matki Maryi, Pani Kalwaryjskiej oraz
bł. Jakuba Strzemię, arcybiskupa halicko-lwowskiego, którego 600lecie śmierci w bieżącym roku wspominamy. Ten duchowy syn św.
Franciszka i gorliwy misjonarz Rusi, był wielkim czcicielem
Eucharystii i Najświętszej Maryi Panny. Jego relikwie nawiedzają
teraz z Wawelu kościoły franciszkańskie w południowej Polsce. We
wrześniu przybędą do Horyńca-Zdroju, mojej rodzinnej parafii,
a w listopadzie do Kalwarii Pacławskiej. 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 Kalwaryjskiego Obrazu.
Wierzymy, że w „Roku Kapłaństwa”, który przeżywamy,
będzie wspierał każdego z nas, swą modlitwą przed Bogiem, także
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św. Jan Maria Vianney. Ten pokorny kapłan – Sługa Jezusa, mawiał:
„Kapłaństwo to miłość Serca Jezusowego”. Przyjmij te słowa, drogi
bracie Łukaszu, jako dewizę swojego życia kapłańskiego
i zakonnego. Żyjąc głęboką przyjaźnią z Chrystusem, odkrywaj
prawdziwą wolność i radość. Niech celebracja Eucharystii będzie
zawsze centrum twojego życia i posługi. Zgodnie z twoim
charyzmatem zakonnym, naśladuj Chrystusa czystego, ubogiego
i posłusznego, całkowicie oddanego chwale swego Ojca oraz miłości
braci i sióstr.
„Uwielbiaj Jezusa, oddając Mu całe swoje życie...
Bądź do głębi szczęśliwy, pełen pokoju, nieznużenie
łagodny.
Nie dziw się niczemu, ni twemu zmęczeniu, ni twojej
słabości...
Zachowaj zawsze uśmiech na twarzy – odbicie uśmiechu
Jezusa, który chce działać przez ciebie i dlatego chce coraz bardziej
zająć twoje miejsce” (Pierre Teilhard de Chardin).
Oto misja kapłana – szafarza Eucharystii, duszpasterza
i sługi!
Więc błogosławię tobie, na tę kapłańską drogę,
błogosławieństwami Jezusa:
– błogosławiony kapłan ubogi w duchu, nie przywiązany
do tego, co ziemskie,
– błogosławiony kapłan, kiedy czasem zapłacze, jak
Chrystus,
– błogosławiony kapłan łagodny dla innych, a wymagający
od siebie,
– błogosławiony kapłan czystego serca, bo wtedy jest
obrazem Boga w świecie,
– błogosławiony kapłan sprawiedliwy, i ten, co dąży
do świętości, przez żadną winę nieoddzielony od Boga,
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– błogosławiony kapłan czyniący pokój, którego owocem jest
radość,
– błogosławiony kapłan, który cierpi prześladowanie dla
sprawiedliwości, a pośród ciemności świata widzi jasną
perspektywę nieba,
– błogosławiony kapłan, co sieje wokół siebie pokój i dobro!
„Maryjo, Matko nadziei,
bądź z nami na naszych drogach!
Naucz nas głosić Boga żywego;
pomóż nam dawać świadectwo Jezusowi...
Spraw, byśmy służyli bliźniemu,
wprowadzali pokój,
z zapałem budowali świat bardziej sprawiedliwy<
Jutrzenko nowego świata< czuwaj nad nami!”
(Jan Paweł II, Ecclesia in Europa, n. 125)
Amen.
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Bp Mariusz Leszczyński
Zamość

Z Maryją – Matką pięknej miłości – w służbie życiu! Kazanie podczas Mszy św. w kościele parafialnym w Górecku
Kościelnym, w XVIII Niedzielę Zwykłą i święto Matki Boskiej
Anielskiej, 2 sierpnia 2009 r. (TV „Polonia”).
Dziś 2 sierpnia, w XVIII Niedzielę Zwykłą, przypada
wspomnienie Matki Boskiej Anielskiej – Porcjunkuli. W kościołach
franciszkańskich jest święto. Tę tradycję podtrzymuje od wieków
także parafia w Górecku Kościelnym, w diecezji zamojskolubaczowskiej, w której od 1668 r. pracowali Bracia Mniejsi –
franciszkanie konwentualni, sprowadzeni tutaj z Zamościa przez
ordynata Marcina Zamoyskiego. Zakonnicy rozwijali tu kult Matki
Boskiej i św. Franciszka z Asyżu oraz patrona miejscowego kościoła
– św. Stanisława BM, który – jak głosi tradycja – miał się objawić
w tej miejscowości w XVII wieku.
Franciszkanie prowadzili duszpasterstwo w Górecku prawie
200 lat, tj. do 1866 r., kiedy to, z powodu ich udziału w Powstaniu
Styczniowym, Rosjanie zamknęli klasztor. Po franciszkanach
pozostał piękny XVIII-wieczny kościół, z fundacji ordynata Jana
Jakuba Zamoyskiego, w którym od 40 lat są przechowywane
relikwie św. Stanisława BM, ofiarowane przez kard. Karola Wojtyłę,
metropolitę krakowskiego. Po duchowych synach św. Franciszka
pozostała tu także ich duchowość, czego świadectwem jest również
dzisiejszy odpust Porcjunkuli.
Geneza tego święta w rodzinie franciszkańskiej i w Kościele
ma swoje źródło w wielkiej miłości św. Franciszka do Najświętszej
Maryi Panny. Czcił Ją dlatego, ponieważ Ona, jako <łaski pełna> (Łk
1, 28), najgłębiej pojmowała naukę Boskiego Mistrza. Wierzył
głęboko,
że droga
do własnego
uświęcenia
i nawrócenia
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grzeszników prowadzi właśnie przez Maryję. Dlatego spędzał
długie chwile na modlitwie w kościółku Matki Boskiej, zwanym
Porcjunkulą. Maryi powierzał swoje troski i pragnienia; do Niej się
uciekał w wątpliwościach i przed podjęciem ważnych decyzji. Jej
mówił także o grzesznikach oraz usilnie Ją prosił o światło Boże
i błogosławieństwo dla ich ratowania. W dowód wdzięczności za tę
głęboką wiarę, Maryja ofiarowała Franciszkowi odpust, jako
skuteczny środek do nawrócenia grzeszników. Kto zatem wchodził
do Porcjunkuli pełen skruchy, otrzymywał odpuszczenie wszystkich
kar i win za wyznane na spowiedzi świętej grzechy.
Dziś i my możemy skorzystać z łaski tego odpustu,
spełniając warunki określone przez Kościół. Dlatego wraz ze św.
Franciszkiem kierujemy ufnie nasze serca w stronę Najświętszej
Maryi Panny. Ona jest naszą Orędowniczką łask u Boga,
Przewodniczką w życiu i uosobieniem mądrości, która swoje źródło
ma w Bogu. Tą mądrością, jak poucza mędrzec Pański Syracydes,
powinien kierować się każdy człowiek, w całym swoim życiu
i postępowaniu (por. Syr 24, 1-2.16-21).
Mądrość w Biblii oznacza nie tylko roztropność
w postępowaniu i zdolność rozróżniania dobra od zła, ale nade
wszystko poszanowanie i przestrzeganie przykazań Bożych. Mądry
jest ten człowiek, który postępuje według wskazań i rad zawartych
w Prawie Bożym.
Doskonałym przykładem takiego człowieka jest
właśnie Maryja, <łaski pełna>, którą Bóg, „gdy nadeszła pełnia
czasu”, wybrał na Matkę swego Syna, Jezusa Chrystusa, jedynego
Pośrednika między Bogiem a człowiekiem oraz jedynego Zbawcę
(por. Ga 4, 4).
Naśladując Najświętszą Maryję Pannę, chciejmy widzieć
zawsze, w blasku tej Bożej mądrości, całe nasze życie, w jego
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wymiarze doczesnym i wiecznym. Przez pryzmat tej mądrości
spójrzmy dziś na tajemnicę sakramentalnego małżeństwa i rodziny.
Sługa Boży Jan Paweł II, w Liście do Rodzin, ogłoszonym 15
lat temu (2 II 1994), pisał, że historia <pięknej miłości> zaczyna się
w chwili Zwiastowania. To dzięki „fiat” Maryi, „Bóg z Boga
i Światłość ze Światłości”, stał się synem ludzkim. W ten wymiar
Bożej miłości pierwsza weszła Maryja, wprowadzając doń swego
oblubieńca Józefa. Oboje więc są jej wzorami.
Od tej <pięknej miłości> zależy przyszłość każdej ludzkiej
rodziny, która powinna być miłością wzajemną małżonków,
rodziców i dzieci oraz wszystkich pokoleń. Ta miłość jest źródłem
jedności i mocy rodziny. Dlatego Kościół modląc się za młodzież,
małżeństwa i rodziny, nie przestaje o tę miłość dla nich prosić. Tej
„<pięknej miłości> – jak podkreśla Papież – można bowiem nauczyć
się tylko przez modlitwę” (n. 20).
Dziś rodzina znalazła się w stanie niespotykanego
dotychczas zagrożenia w naszej ojczyźnie i w świecie. Niepokojem
napawa fakt, że otwarcie kwestionuje się sakramentalny związek
małżeński oraz propaguje się rozwiązywanie problemów
demograficznych przez zabijanie dzieci nienarodzonych i eutanazję.
Trzeba zatem jasno przypomnieć naukę Kościoła w tym względzie,
że „żaden człowiek, a szczególnie wierzący, nie może dawać
posłuchu prawu niemoralnemu, nie może go popierać, nie może za
nim głosować, ani współdziałać w jego stosowaniu”. Legalizacja
zabójstwa nienarodzonych jest zawsze pogwałceniem prawa
naturalnego i przykazania: <Nie zabijaj!> (por. Komunikat z 270.
Konferencji Episkopatu Polski, Łomża 18 VI 1994, 3, 5).
Obecnie także różne mniejszości domagają się dla siebie
przywilejów, które są sprzeczne z prawem naturalnym, Bożym
i kościelnym, między innymi w odniesieniu do wychowywania
dzieci, trzeba przywołać słowa Papieża Benedykta XVI: „Rodzina
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jest nienaruszalnym fundamentem dla społeczeństwa i narodów,
a także niezastąpionym dobrem dla dzieci, godnych przyjścia na
świat jako owoc miłości oraz całkowitego i wielkodusznego oddania
się rodziców< Dziś, bardziej niż kiedykolwiek przedtem, potrzeba
świadectwa
i publicznego
zaangażowania
wszystkich
ochrzczonych, aby potwierdzić na nowo godność oraz jedyną
i niezastąpioną wartość rodziny zbudowanej na małżeństwie
mężczyzny z kobietą i otwartej na życie, jak również wartość życia
ludzkiego na wszystkich jego etapach” (Przemówienie z okazji VI
Światowego Spotkania Rodzin, Meksyk 18 I 2009).
Te zaś małżeństwa, które nie mogą mieć dzieci, powinny –
jak to przypomniał Episkopat Polski w roku ubiegłym –
zdecydować się na szlachetny czyn adopcji, na rodzicielstwo
zastępcze, ale „w żadnym wypadku nie jest moralnie dozwolone
uciekać się do zapłodnienia <in vitro>. Bóg i tylko Bóg jest Panem
życia. Dzieci są jego darem, a nie jednym z dóbr konsumpcyjnych”
(List pasterski na Niedzielę Świętej Rodziny, 28 XII 2008).
Drodzy siostry i bracia w Chrystusie, duchowni i świeccy!
Jesteście wezwani do budowania Królestwa Bożego na ziemi:
królestwa prawdy i życia, świętości i łaski, sprawiedliwości, miłości
i pokoju (por. prefacja na uroczystość Chrystusa Króla). Podejmujcie
zatem odważnie to dzieło apostolskie. Stójcie mocno na straży
katolickiego wzoru małżeństwa i rodziny oraz każdego życia.
Brońcie odważnie Ojca Świętego Benedykta XVI oraz prawdy, którą
głosi, także tę wyłożoną ostatnio w encyklice Caritas in veritate –
o integralnym rozwoju ludzkim w miłości i prawdzie (Watykan, 29
VI 2009).
Ufajmy, że w misji ewangelizacyjnej będzie nas wspierać
Najświętsza Maryja Panna – Matka Boska Anielska.
„Niech Dziewica Maryja, ogłoszona przez Pawła VI
Zwierciadłem sprawiedliwości i Królową pokoju – jak nam tego nam
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życzy Benedykt XVI – ochrania nas i uprosi nam swoim niebieskim
wstawiennictwem potrzebną moc, nadzieję i radość, byśmy nadal
podejmowali ofiarnie zadanie urzeczywistniania <rozwoju całego
człowieka i wszystkich ludzi>” (Caritas in Veritate, 79).
„Święta Maryjo (<), w Tobie Bóg darował nam pierwowzór
Kościoła i wskazał nam, jak powinniśmy urzeczywistniać nasze
człowieczeństwo w sposób właściwy; pomóż nam wszystkim,
byśmy umieli Cię naśladować i potrafili całkowicie ukierunkować
nasze życie na Boga!” (Benedykt XVI, Modlitwa przed kolumną
Maryi, Wiedeń 2007).
Matko Boska Anielska, módl się za nami!
Amen.
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Ks. Wiesław Banaś
Cześniki

Śp. Ks. Prof. Franciszek Mazurek
Dnia 21 sierpnia odszedł do Pana ks. prof. dr hab. Franciszek
Mazurek. Urodził się w Biszczy 18 lipca 1933 roku, jako czwarte
dziecko Wawrzyńca i Agnieszki Kucharz. Ukończywszy Szkołę
Podstawową w miejscu zamieszkania, w latach 1949 – 51
kontynuował naukę w Niższym Seminarium Duchownym
w Niepokalanowie.
Następnie
uczył
się
w Liceum
Ogólnokształcącym w Biłgoraju. Po uzyskaniu matury wstąpił
do Wyższego Seminarium Duchownego w Lublinie. Święcenia
kapłańskie otrzymał w 1959 roku z rąk biskupa Piotra Kałwy.
Pracował w duszpasterstwie min. w Lublinie, Krasnymstawie,
Nałęczowie. W 1961 rozpoczął studia specjalistyczne na Wydziale
Filozofii Chrześcijańskiej KUL. Po uzyskaniu doktoratu, napisanego
pod kierunkiem prof. Czesława Strzeszewskiego został jego
asystentem przy Katedrze Socjologii Chrześcijańskiej. Pracę
habilitacyjną przygotował i obronił w roku 1985 z katolickiej nauki
społecznej. Tytuł profesora nadzwyczajnego nauk humanistycznych
uzyskał w roku 1992, a w roku 2003 otrzymał mianowanie na
stanowisko profesora zwyczajnego. W tym czasie zasadniczo
pracował w Katedrze Nauki Społecznej i Etyki Gospodarczej.
Równocześnie pracę dydaktyczną prowadził na Wydziale Nauk
Społecznych, Teologii, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL.
Ponadto pracował w Siedlcach i Zamościu. Był promotorem 14 prac
doktorskich i wielu prac magisterskich. Pełnił szereg funkcji
w instytutach naukowych i komitetach redakcyjnych. Był min.:
Przewodniczącym polskiej filii Międzynarodowego Instytutu J.
Maritaina w Rzymie, członkiem Komisji Episkopatu Polski „Iustia et
Pax”...
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Ksiądz profesor był niepowtarzalny i oryginalny. Przede
wszystkim takim było jego ujęcie Katolickiej Nauki Społecznej.
U podstaw jej były prawa człowieka i godność osoby ludzkiej. Jeden
z mówców na pogrzebie powiedział: „Prawa człowieka
wyprowadzał z godności osoby ludzkiej, na której jest odblask Boga
stwórcy”. Dalej zarówno w swoich wykładach i egzaminach lubił
zaskakiwać. W sobie właściwy sposób komentował sprawy bieżące,
zaczepnie prowokował dyskusję. Również odróżniał się w sposobie
zachowania, dyskutowania jak i wyglądzie.
Ostatnie lata jego życia znaczone były pasmem cierpień.
Mimo tego nie rozstawał się z uczelnią i studentami, ciągle był
aktywny. Jego śmierć przyszła nieoczekiwanie, zmarł w lubelskim
szpitalu dnia 21 sierpnia 2009 r. Do ostatnich dni przygotowywał
referat na jesienne sympozjum. Niestety nie dane mu będzie go
wygłosić. Z pewnością będzie w przyszłości wspominany. Jest
autorem dziesięciu książek, kilkuset artykułów i recenzji
naukowych. Jego dorobek naukowy pozostał jako znaczący wkład
w dorobek myśli polskiej na płaszczyźnie socjologii i katolickiej
nauki społecznej.
Uroczystościom pogrzebowym w kościele akademickim,
dnia 26 sierpnia o godz. 10 przewodniczył ksiądz biskup Ryszard
Karpiński – kolega seminaryjny z tego samego roku studiów.
Wspominając swego kolegę przypomniał znane jego powiedzenie:
„A co Kościół robi?... Ubolewa”. Koncelebrowało około stu
kapłanów. Mimo czasu wakacji, byli obecni rektorzy i senat KUL.
Homilię wygłosił ojciec prof. Leon Dyczewski. Jak sam przyznał –
znali się i współpracowali na KUL-u od lat 60–tych. Powiedział min:
„Zasłynął jako obrońca praw człowieka. Walczył i upominał się
o człowieka poprzez liczne publikacje naukowe, jak też liczne
referaty”.
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Był wykładowcą dla wielu pokoleń studentów, pośród nich
także kapłanów. W seminarium lubelskim wykładał przez 30 lat.
Ksiądz profesor lubił studentów, nic więc dziwnego, że również
wśród alumnów miał wielu sympatyków. Przez to też,
że prowokował do myślenia.
Ksiądz prof. Mazurek choć był kapłanem archidiecezji
lubelskiej, chętnie przyjeżdżał w swoje strony rodzinne, pamiętał
o swej małej ojczyźnie i pozostał jej wierny, chętnie odwiedzał,
zwłaszcza swych swoich studentów.
Zgodnie ze swoją wolą został pochowany pośród swoich
rodaków, na cmentarzu w Biszczy. W rodzinnej parafii odprawiono
Mszę św. i obrzędy pogrzebowe. Liturgii żałobnej w rodzinnej
parafii przewodniczył ks. bp Jan Śrutwa, kazanie wygłosił ks. bp
Ryszard Karpiński, koncelebrowało około 50 kapłanów.

109

ARTYKUŁY, RECENZJE I INNE
Ks. Zygmunt Jagiełło
Zamość

Śp. Ks. Kanonik Aleksander Bizior
Ks. Kanonik Aleksander Franciszek Bizior urodził się 7
października 1937 r. w Dzielcach, parafia Mokrelipie, jako syn
Józefa i Marianny z d. Olech. Do szkoły podstawowej uczęszczał
w Dzielcach od 1 do 4 klasy, następnie przez dwa kolejne lata
uczęszczał do szkoły w Gorajcu, zaś do ósmej klasy przeniósł się
do Niższego Seminarium Duchownego w Lublinie, gdzie przez dwa
lata uczył się oraz mieszkał w internacie prowadzonym przez księży
Salezjanów. W 1954 r. podczas ówczesnych trudności Niższego
Seminarium ze strony władz administracyjnych i stosując się
do rady rodziców przeniósł się do Państwowego Liceum Męskiego
im. Jana Zamoyskiego w Zamościu. Po maturze zdanej w 1958 r.
wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Lublinie.
Święcenie kapłańskie przyjął 12 czerwca 1965 r. z rąk ks. biskupa
Piotra Kałwy w katedrze lubelskiej.
Po święceniach kapłańskich pracował jako wikariusz
w parafiach: Baranów (1966-1966), Krasnobród (1966-1974),
Fajsławice (1974-1976), Tyszowce (1976-1977), Niemce (1977-1980).
Od 19 grudnia 1980 r. był ekonomem, a następnie administratorem
parafii Majdan Stary. 6 maja 1989 r. został odznaczony godnością
Kanonika Honorowego Kapituły Zamojskiej. W dekanacie Biłgoraj
Południe od 5 maja 1993 r. spełniał funkcję ojca duchownego do 31
maja 1994 r., gdy został mianowany proboszczem parafii Łaszczów.
Jako proboszcz pracował na niej do czasu przejścia w stan
emerytalny (20 czerwca 2008 r.), by następnie zamieszkać tam jako
rezydent. Przez 14 lat pełnił funkcję dziekana dekanatu Łaszczów.
Przez wiele lat Ksiądz Kanonik dał się poznać jako dobry
administrator i budowniczy, czego wyrazem są dziś nowe domy
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parafialne w Majdanie Starym i Łaszczowie, oraz kościół filialny
w Lipowcu. Wielu kapłanów w ostatnich latach jego życia mogło
podziwiać jego wiarygodność życia kapłańskiego i życzyło mu silnej
nadziei w przezwyciężeniu choroby, która była dla niego
szczególnym krzyżem. Ks. Biskup Wacław Depo w podziękowaniu
z dnia 23 czerwca 2008 r. wyraził swoją wdzięczność w słowach: „za
wieloletnią, przykładną pracę duszpasterską oraz za dojrzałą
postawę
kapłańską
składam
serdeczne
podziękowanie,
z życzeniami wszelkiej pomyślności i poprawy zdrowia na dalsze
lata służby Kościołowi”.
Ks. Aleksander Bizior zmarł 19 czerwca 2009 r.
w uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa, po kilkuletniej
walce z chorobą, którą do końca z godnością znosił. Uroczystości
pogrzebowe rozpoczęły się 22 czerwca o godz. 1500 ciało Księdza
Kanonika zostało przewiezione z Tomaszowa Lubelskiego
do Łaszczowa, gdzie w kondukcie wprowadzono je do kościoła
parafialnego. O godz. 1700 mszy św. żałobnej przewodniczył ks. prał.
Czesław Grzyb.
Główne uroczystości pogrzebowe odbyły się we wtorek 23
czerwca 2009 r. o godz. 1100. Mszy świętej pogrzebowej w kościele
parafialnym, koncelebrowanej przez około 200 kapłanów z diecezji
zamojsko-lubaczowskiej i sąsiednich, przewodniczył J.E. Ks. Bp
Wacław Depo. Kazanie wygłosił ks. prał. Kazimierz Gawlik
w którym podkreślił wartość życia kapłańskiego dla wiernych
i Kościoła w kontekście życia i działalności ks. kan. Aleksandra.
Pomimo niesprzyjającej pogody uroczystości pogrzebowe
zgromadziły rzesze wiernych parafii Łaszczów i tych, w których
pracował. Na zakończenie dziekan dekanatu Łaszczów ks. kan.
Zbigniew Kociołek o swoim poprzedniku powiedział: „odszedł
od nas wieloletni pasterz. On dla nas żył i nam służył, kochał nas.
Będzie go nam brakować, Jego rad, Jego charakterystycznej
sylwetki, Jego uśmiechu. Nasza obecność i modlitwa to wyraz
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wdzięczności wobec ks. kan. Aleksandra, który w imię Zbawiciela
prowadził lud Boży drogą zbawienia. W takim duchu otaczamy
Jego trumnę i pragniemy, by takim pozostał w naszej pamięci, jako
niezłomny pracownik winnicy Pańskiej, który przeszedł dobrze
czyniąc”. Ciało Ks. Kanonika zgodnie z Jego wolą zostało złożone na
cmentarzu parafialnym w Łaszczowie.
Ks. Aleksander Bizior pozostał w pamięci tych, którzy go
znali jako prawy, gorliwy, skromny i bardzo życzliwy kapłan.

Requiescat in pace Christi!
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