
WYDAWNICTWO KURII DIECEZJALNEJ 

W ZAMOŚCIU 

Z A M O J S K I 
I N F O R M A T O R 
D I E C E Z J A L N Y 

Rok XVII lipiec - wrzesień 2008 nr 3 



KOLEGIUM REDAKCYJNE 

ks. Adam Firosz, ks. Janusz Raczyński, ks. Mariusz Trojanowski, 

W Y D A W N I C T W O KURII DIECEZJALNEJ 

ISSN 1425-7777 

ADRES REDAKCJI 

ul. Hetmana Jana Zamoyskiego 1 

22-400 Zamość 

rei. 0(pref)84/627-95-21 

DRUK: Zakład Poligraficzny Krystyna Górska, Zamość 
Nakład 670 

Na okładce: Pielgrzymka Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej u stóp 
]asnej Góry 2007. 

Fot.: ks. Jacek Rak 

2 



STOLICA APOSTOLSKA 

Benedykt XVI 

Nowi ludzie dla nowego świata 
Orędzie Papieża Benedykta XT/7 na Światowy D^ień Misyjny 2008 r. 

Drodzy bracia i siostry! • 

Z okazji Światowego Dnia Misyjnego chciałbym was zachęcić do 
refleksji nad wciąż pilną potrzebą głoszenia Ewangelii również 
w naszych czasach. Zadanie misyjne nadal jest absolutnym 
priorytetem dla wszystkich ochrzczonych, powołanych do tego, 
by byli «sługami i apostołami Jezusa Chrystusa» na początku tego 
tysiąclecia. Już mój czcigodny poprzednik, sługa Boży Paweł VI 
pisał w Adhortacji apostolskiej H vangehi nuntiandi, że 
«ewangelizowanie należy uważać za łaskę i właściwe powołanie 
Kościoła; wyraża ono najprawdziwszą jego tożsamość» (por. n. 
14). J a k o wzór takiego zaangażowania apos to l sk iego pragnę 
wskazać w szczególności św. Pawła , Apostoła Narodów -
ponieważ w tym roku świętujemy jego specjalny jubileusz. Rok Św. 
PawTła jest dla nas okazją, by bliżej poznać tego wybitnego Apostola, 
który został powołany do głoszenia Ewangelii poganom, zgodnie 
z tym, co powiedział mu Pan: «Idź (...) bo Ja cię poślę daleko, do 
pogan» (Dz 22, 21). Należy skorzystać z okazji, jaką stwarza ten 
specjalny jubileusz Kościołom lokalnym, wspólnotom 
chrześcijańskim i poszczególnym wiernym, i szerzyć aż p o krańce 
ziemi przesłanie Ewangeli i , będącej mocą Bożą ku zbawieniu dla 
każdego, kto wierzy (por. Rz 1, 16). 

Ludzkość potrzebuje wyzwolenia 

Ludzkość potrzebuje wyzwolenia i odkupienia. Stworzenie - mówi 
św. Paweł - cierpi i żywi nadzieję, że będzie uczestniczyć w wolności 
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dzieci Bożych (por. Rz 8, 19-22). Te słowa są prawdziwe również 
w dzisiejszym świecie. Stworzenie cierpi. Ludzkość cierpi i wyczekuje 
prawdziwej wolności; wyczekuje innego, lepszego świata; wyczekuje 
«odkupienia». I w gruncie rzeczy wie, że ten nowy wyczekiwany świat 
potrzebuje nowego człowieka, potrzebuje «dzieci Bożych». 
Przyjrzyjmy się bliżej sytuacji współczesnego świata. W obrazie 
sytuacji międzynarodowej można dostrzec z jednej strony 
perspektywy obiecującego rozwoju ekonomicznego i społecznego, 
ale z drugiej strony poważne powody do niepokoju o przyszłość 
człowieka. Nierzadko relacje między poszczególnymi osobami 
i narodami cechuje przemoc. Ubóstwo nęka miliony mieszkańców 
planety. Dyskryminacje , a niekiedy wręcz prześ ladowania ze 
względów rasowych, kulturowych i religijnych zmuszają wielu ludzi 
do ucieczki z ojczyzny, by gdzie /wdziej szukać schronienia i opieki. 
Postęp techniczny, jeżeli nie służy obronie godności i dobru 
człowieka i jeżeli nie jest ukierunkowany na solidarny rozwój, 
przesta je być czynnik iem budzącym nadzieję , a wręcz powstaje 
niebezpieczeństwo, ze pogłębi występujące już nierówności 
i niesprawiedliwości. Ponadto istnieje ciągłe zagrożenie relacji 
człowieka ze środowiskiem, spowodowane bezrozumną eksploatacją 
zasobów, co odbi ja się na zdrowiu f i zycznym i psychicznym 
człowieka. Także przyszłość człowieka jest n iepewna ze względu na 
zamachy na jego życie, przyjmujące różne formy i postaci. 

W obliczu takiej sytuacji, «miotani pomiędzy nadzieją a lękiem, 
dręczeni niepewnością)) (por. Gauclium et spes, 4) i zaniepokojeni, 
zadajemy sobie pytanie: co stanie się z ludzkością i stworzeniem? Czy 
jest nadzieja na przyszłość, albo lepiej: czy istnieje przyszłość dla 
ludzkości? 1 jaka będzie ta przyszłość? My, wierzący, znajdujemy 
odpowiedzi na te pytania w Ewangelii. Naszą przyszłością jest 
Chrystus, a - jak napisałem w Encyklice Spe sahi - Jego Ewangelia jest 
przesłaniem, które «zmienia zycte», daje nadzieję, otwiera na oścież 
mroczne wrota czasu i oświeca przyszłość ludzkości i wszechświata 
(por. n. 2). 

Św. Paweł dobrze zrozumiał, że tylko w Chrystusie ludzkość może 
znaleźć odkupienie i nadzieję. Dlatego czuł, że nagląca i pilna jest 
misja «głoszenia życia obiecanego w Chrystusie jezusie» (2 Tm 1, 1), 
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«naszej nadziei» (1 Tm 1, 1), aby wszystkie narody mogły uczestniczyć 
w tym samym dziedzictwie i być współuczestnikami obietnicy przez 
Ewangelię (por. Ef 3, 6). Był świadom, że pozbawiona Chrys tusa 
ludzkość «nie ma nadziei ani Boga na tym świecie (por. Ef 2, 12) -
nie ma nadziei, bo nie ma Boga» (por. Spe saki, 3). Istotnie, «kto nie zna 
Boga, chociaż miałby wielorakie nadzieje, w gruncie rzeczy nie ma 
nadziei, wielkiej nadziei , która podtrzymuje całe życie (por. Ef 2, 12)» 
(tamże, 27). 

Misja to sprawa miłości 

Tak więc pilną powinnością wszystkich jest głoszenie Chrystusa 
i Jego zbawczego orędzia. «Biada mi bowiem - stwierdzał Św. Paweł -
gdybym nie głosił Ewangelii!» (1 Kor 9, 16). Na drodze do Damaszku 
doświadczył on i zrozumiał, że odkupienie i misja są dz iełem Boga 
i Jego miłości. Miłość Chrystusa skłoniła go do przemierzania dróg 
Cesarstwa Rzymskiego jako zwiastun, apostoł , herold, nauczycie l 
Ewangelii, dla której - jak mówił - «sprawował poselstwo jako wrięzień» 
(Ef 6, 20). Miłość Boża sprawiła, że stał się «wszystkim dla wszystkich, 
żeby uratować choć niektórych» (1 Kor 9, 22). Patrząc na do-
świadczenie św. Pawła, uświadamiamy sobie, ze działalność misyjna 
jest odpowiedzią na miłość, jaką Bóg nas miłuje. Jego miłość nas 
odkupuje i ponagla do missio ad gentes. Jest ona duchową siłą, zdolną 
sprawić, że w rodzinie ludzkiej będzie wzrastała harmonia , 
sprawiedliwość, jedność między osobami, rasami i ludami, do czego 
wszyscy dążą (por. Deus cańias est, 12). Dlatego to Bóg, który jest 
Miłością, prowadzi Kościół ku ludzkości żyjącej na krańcach z iemi 
i powołuje ewangelizatorów, by pili «z tego p i e rwszego , 
oryginalnego źródła, którym jest J e zus Chrystus, z k tó rego 
przebi tego Serca wypływa miłość samego Boga» (Deus caritas est, 7). 
Jedynie czerpiąc z tego źródła można rozwi jać w sobie wraż l iwość , 
łagodność, współczucie, otwartość, dyspozycyjność, za interesowanie 
problemami ludzi, a także inne cnoty potrzebne zw ia s tunom 
Ewangelii , którzy wszystko porzucają i poświęcają się całkowicie i bez-
warunkowo, by w świecie szerzyła się woń Chrystusowej miłości. 
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niech w ludzie chrześcijańskim potęguje się modlitwa, będąca 
nieodzownym środkiem duchowym, by szerzyć pośród wszystkich 
narodów światło Chrystusa, «światło przez antonomazję», oświetlające 
«ciemności histoni» (Spe saki, 49). Powierzając Panu pracę apostolską 
misjonarzy, Kościołów rozsianych po świecie oraz wiernych 
zaangażowanych w różnoraką działalność misyjną oraz prosząc 
o wstawiennictwo Apostoła Pawła i Najświętszą Maryję pannę, «żywą 
Arkę Przymierza», Gwiazdę ewangelizacji i nadziei, udzielam wszystkim 
apostolskiego błogosławieństwa. 
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Przemówienie Ojca Świętego — Światowe Dni Młodzieży 
Barangaroo — Sydney (Czwartek, 17 lipca 2008 r.) 

Droga młodzieży! 

Z ogromną radością witam was tutaj na Barangaroo, na 
wybrzeżu wspaniałej zatoki Sydney, ze słynnym mostem i Operą. 
Wielu z was pochodzi stąd, z głębi kraju bądź z dynamicznych 
wielokulturowych australijskich wspólnot miejskich. Inni przybyli 
z wysp Oceanii, a jeszcze inni z Azji, Bliskiego Wschodu, Afryki i obu 
Ameryk. Niektórzy spośród was przybyli z tak daleka jak ja -
z Europy! Niezależnie od tego, skąd pochodzimy, nareszcie jesteśmy 
tu w Sydney. I jesteśmy razem na tym naszym świecie jako rodzina 
Boża, jako uczniowie Chrystusa, umocnieni przez jego Ducha, by 
dawać wszystkim świadectwo Jego miłości i prawdy. 

Najpierw chciałbym podziękować starszyźnie Aborygenów, 
która przywitała mnie, zanim wszedłem na pokład statku w Rose 
Bay. Jestem głęboko poruszony, stając na waszej ziemi, bo wiem 
o cierpieniach i niesprawiedliwościach, jakich ona doświadczyła, ale 
zarazem jestem świadomy, że leczenie ran i związana z tym nadzieja 
słusznie mogą napawać dumą wszystkich obywateli Australii. 
Młodym autochtonom - Aborygenom i mieszkańcom wysp Cieśniny 
Torresa - oraz mieszkańcom wysp Tokelau dziękuję za wzruszające 
powitanie. Za waszym pośrednictwem przekazuję serdeczne 
pozdrowienia dla waszej ludności. 

Dziękuję kard. Pellowi i abpowi Wilsonowi za ciepłe słowa 
powitania. Wiem, że są one odzwierciedleniem uczuć młodych ludzi, 
zgromadzonych tutaj dzisiejszego wieczoru, a zatem dziękuję wam 
wszystkim. Widzę przed sobą tętniący życiem obraz Kościoła 
powszechnego. Różnorodność narodów i kultur, które reprezentujecie, 
pokazuje, że Chrystusowa Dobra Nowina jest przeznaczona dla 
każdego człowieka i że dotarła na krańce ziemi, jednakże wiem też, że 
wielu spośród was wciąż poszukuje duchowej ojczyzny. Niektórzy 
z was, szczególnie mile widziani, nie są katolikami ani chrześcijanami. 
Inni być może żyją na obrzeżach parafii i Kościoła. Do was pragnę 
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••kierować moją zachętę: zróbcie krok do przodu, pójdźcie w kochające 
ramiona jezusa; uznajcie Kościół za swój dom. Nikt nie powinien 
pozostawać na zewnątrz, bowiem od dnia Pięćdziesiątnicy Kościół jest 
jeden i powszechny. 

Pragnę tego wieczoru wspomnieć także o tych, którzy nie są tu 
obecni. W szczególności mam na myśli chorych, także upośledzonych 
umysłowo, młodych ludzi przebywających w więzieniach, tych, którzy 
żyją na marginesie naszych społeczeństw i borykają się z trudnościami, 
a także i tych, którzy z różnorakich powodów czują się wyobcowani 
z Kościoła. Do nich zwracam się ze słowami: Jezus jest blisko was! 
Poznajcie Jego uzdrawiający uścisk, Jego współczucie i miłosierdzie! 

Prawie dwa tysiące lat temu apostołowie, zgromadzeni w sali 
na górze razem z Maryją i kilkoma wiernymi niewiastami, zostali 
napełnieni Duchem Świętym (por. Dz 1, 14). W owej niezwykłej 
chwili, która dała początek Kościołowi, zmieszanie i lęk, którymi byli 
owładnięci uczniowie Chrystusa, przekształciły się w niezachwianą 
pewność i świadomość celu. Czuli oni, że powinni opowiadać o swym 
spotkaniu ze zmartwychwstałym Jezusem, którego od tej pory czule 
nazywali Panem. Pod wieloma względami apostołowie byk zwykłymi 
ludźmi. Nikt nie mógł uważać się za doskonałego ucznia. Oni nie 
rozpoznali Chrystusa (por. Łk 24, 13-32), musieli się wstydzić swoich 
ambicji (por. Łk 22, 24-27), a nawet zaparli się Jezusa (por. Łk 22, 54-
62). A jednak, kiedy zostali napełnieni Duchem Świętym, poraziła ich 
prawda Chrystusowej Ewangelii i poczuli się pobudzeni do jej 
nieustraszonego głoszenia. Ośmieleni wołali: nawróćcie się, przyjmijcie 
chrzest, przyjmijcie Ducha Świętego (por. Dz 2, 37-38)! Młoda 
wspólnota chrześcijańska, trwająca w nauce apostołów, we 
wspólnocie, w łamaniu chleba i w modlitwie (por. Dz 2, 42), zaczęła 
przeciwstawiać się zepsuciu kultury, w której żyła (por. Dz 2, 40), 
troszczyć się o swoich członków (por. Dz 2, 44-47), bronić wiary 
w Jezusa w obliczu wrogości (por. Dz 4, 33) i uzdrawiać chorych (por. 
Dz 5, 2-16). Posłuszni nakazowi Chrystusa, wyruszyli, by dawać 
świadectwo największemu wydarzeniu w historii świata: temu, że Bóg 
stał się jednym z nas, że wszedł w dzieje ludzkości, by je przemieniać, 
i że mamy zanurzyć się w zbawczej miłości Chrystusa, która triumfuje 
nad złem i śmiercią. Św. Paweł w swej słynnej mowie na Areopagu 
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w następujący sposób sformułował to przesłanie: Bóg daje wszystkim 
życie i tchnienie, i wszystko, aby wszystkie narody szukały Boga; może 
dotkną Go i znajdą niejako po omacku. Bo w rzeczywistości jest On 
niedaleko od każdego z nas. W Nim bowiem żyjemy, poruszamy się 
i jesteśmy (por. Dz 17,-25-28). 

Od tamtego czasu mężczyźni i kobiety wyruszają., by 
opowiadać tę samą historię, dając świadectwo Chrystusowej prawdzie 
i miłości i wnosząc swój wkład w misję Kościoła. Dzisiaj wspominamy 
owych pierwszych kapłanów, siostry i braci, którzy dotarli do tych 
wybrzeży i w inne rejony Pacyfiku z Irlandii, Francji, Wielkiej Brytanii 
i z innych krajów Europy. Większość z nich to byli młodzi ludzie -
niektórzy nie mieli nawet dwudziestu lat - i kiedy żegnali się 
z rodzicami, braćmi, siostrami i przyjaciółmi, wiedzieli, że 
najprawdopodobniej już nic powrócą do rodzinnego domu. Całe ich 
życie było bezinteresownym świadectwem chrześcijańskim. Stali się 
pokornymi, lecz wytrwałymi twórcami wielkiej części społecznego 
i duchowego dziedzictwa, które jeszcze dzisiaj rodzi w tych narodach 
dobroć, współczucie i wyznacza cek Potrafili zainspirować także 
kolejne pokolenie. Natychmiast przychodzi nam na myśl wiara, która 
krzepiła bł. Marię MacKillop w jej mocnej determinacji, by kształcić 
przede wszystkim ubogich, a bł. Piotra To Rota podtrzymywała 
w niezłomnym przekonaniu, że kierujący wspólnotą musi zawsze 
odwoływać się do Ewangelii. Pomyślcie też o waszych dziadkach 
i rodzicach, którzy jako pierwsi wychowywali was w wierze. Oni także, 
z miłości do was, poświęcili mnóstwo czasu i sił. Wspomagani przez 
księży paraflalnych i nauczycieli, mają do spełnienia, nie zawsze łatwe, 
ale dające wielką satysfakcję zadanie "prowadzić was ku wszystkiemu, 
co dobre i prawdziwe. Winni to czynić poprzez własne świadectwo -
nauczanie i przykład życia w wierze chrześcijańskiej. 

Dzisiaj nadeszła moja kolej. Niektórym spośród nas może się 
wydawać, że dotarli na skraj świata! Dla osób w waszym wieku każdy 
lot niesie ze sobą zachwycającą perspektywę. We mnie jednak ten lot 
budził pewien niepokój! A przecież widok naszej planety z góry jest 
naprawdę cudowny. Skrzące się Morze Śródziemne, bezkresna 
pustynia w północnej Afryce, bujność azjatyckich lasów, bezmiar 
Pacyfiku, horyzont, nad którym wschodzi i zachodzi słońce, i pełna 
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majestatu wspaniałość australijskiej przyrody, którą miałem okazję 
radować się przez te ostanie dni - wszystko to wzbudziło we mnie 
onieśmielenie. To tak, jakby przebiec spojrzeniem historię stworzenia 
opisaną w Księdze Rodzaju - światłość i ciemność, słońce i księżyc, 
wody, ziemię i żywe istoty, a wszystko to było "dobre" w oczach Boga 
(por. Rdz 1, 1-2, 4). Kto, zanurzony w takim pięknie, nie powtórzyłby 
za Psalmistą, sławiąc Boga: "Jak przedziwne Twe imię po wszystkiej 
ziemi!" (Ps 8, 2). Lecz jest coś więcej - coś, co trudno dostrzec 
z wysokości nieba - mężczyźni i kobiety, uczynieni ni mniej, ni więcej 
tylko na obraz i podobieństwo Boga (por. Rdz 1, 26). W sercu tego 
cudu stworzenia jesteśmy wy i ja, rodzina ludzka uwieńczona "chwałą 
i czcią"(Ps 8, 6). Jakież to wspaniałe! Za Psalmistą powtarzamy 
szeptem: "Czym jest człowiek, że o nim pamiętasz"? (Ps 8, 5). Cisza, 
duch dziękczynienia, moc świętości pozwalają na snucie refleksji. 

1 co odkrywamy? Być może niechętnie przyznajemy, że na 
powierzchni ziemi widoczne są też rany: erozja, wycięte lasy, 
trwonienie światowych bogactw mineralnych i zasobów oceanów 
w celu zaspokojenia niepohamowanego konsumpcjonizmu. Niektórzy 
spośród was pochodzą z krajów położonych na wyspach, których 
istnienie jest zagrożone przez podnoszenie się poziomu wód; inni 
z krajów cierpiących z powodu wyniszczającej suszy. Cudowne dzieło 
Boga bywa czasem odbierane przez jego stróży jako coś zgoła 
wrogiego, a wręcz niebezpiecznego. Dlaczego coś, co jest "dobre", 
może wydawać się takie groźne? 

Lecz na tym nie koniec. Co powiemy o człowieku, 
najdoskonalszym spośród Bożego stworzenia? Codziennie stykamy się 
z geniuszem ludzkich dokonań. Począwszy od osiągnięć w medycynie 
i mądrego wdrażania technologii, a skończywszy na twórczości, jaką 
odzwierciedla sztuka, wciąż wzrasta w wielu dziedzinach jakość 
i zadowolenie z życia. Sami gotowi jesteście korzystać z mnóstwa 
udogodnień, jakie są wam proponowane. Niektórzy z was wyróżniają 
się wynikami w nauce, sporcie, muzyce lub tańcu czy sztuce 
dramatycznej; inni mają głębokie poczucie społecznej sprawiedliwości 
i etyki, a wielu z was angażuje się w pomoc innym ludziom 
i wolontariat. Wszyscy, zarówno młodzi jak i starsi, przeżywamy 
chwile, kiedy naturalna dobroć człowieka - dostrzegalna być może 
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w geście małego dziecka lub w gotowości osoby dorosłej do 
przebaczenia - napełnia nas głęboką radością i wdzięcznością. 

Jednakże podobne chwile nie trwają długo. Więc dalej snujemy 
refleksje. I odkrywamy, że nie tylko środowisko nateiralne, lecz także 
środowisko życia społecznego - środowisko, które sami kształtujemy -
ma blizny, rany, które świadczą o tym, że coś jest nie w porządku. 
Także tutaj, w naszym życiu osobistym, w społeczności, do której 
należymy, możemy spotkać się z wrogością, z czymś niebezpiecznym; 
trucizną, która może zniszczyć to, co dobre, zmienić nas i wypaczyć 
cel, dla którego zostaliśmy stworzeni. Jak sami wiecie, wiele jest takich 
przypadków. Najbardziej znane z nich to nadużywanie alkoholu 
i narkotyków, gloryfikacja przemocy i upodlenie seksualne, często 
przedstawiane w telewizji lub internecie jako forma rozrywki. 
Zastanawiam się, jak ktoś - patrząc na osoby rzeczywiście cierpiące 
z powodu przemocy i wykorzystywania seksualnego - mógłby 
powiedzieć, że te dramaty, przedstawione w formie wirtualnej, można 
potraktować jako zwykłą "rozrywkę". Jest też coś złowieszczego 
w tym, że wolność i tolerancja tak często oddzielane są od prawdy. 
Przyczyniają się do tego szeroko rozpowszechnione dzisiaj poglądy, że 
nie ma prawdy absolutnej, która by kierowała naszym życiem. 
Relatywizm, poprzez bezkrytyczne nadawanie wartości zgoła 
wszystkiemu, sprawił, że "doświadczenie" ważniejsze jest od 
wszystkiego. Jednakże doświadczenie w oderwaniu od refleksji nad 
tym, co dobre czy prawdziwe, może prowadzić nie do rzeczywistej 
wolności, lecz do moralnego bądź intelektualnego zamętu, do 
osłabienia zasad, do utraty szacunku dla samego siebie, a nawet do 
rozpaczy. 

Drodzy przyjaciele, życiem nie rządzi los, nie jest ono czymś 
przypadkowym. Bóg pragnął waszego życia, On je pobłogosławił 
i wyznaczył mu cel (por. Rdz 1, 28)! Życie nie jest jedynie serią 
następujących po sobie wydarzeń i doświadczeń, nawet jeśli się 
okazuje, że wiele z nich jest przydatnych. Życie jest poszukiwaniem 
prawdy, dobra i piękna. Taki właśnie cel przyświeca dokonywanym 
przez nas wyborom; to dla niego korzystamy z naszej wolności i w tym 
- w prawdzie, dobru i pięknie - znajdujemy szczęście i radość. Nie 
pozwólcie się zwieść tym, którzy widzą w was tylko konsumentów na 
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rynku niezróżnicowanych możliwości, gdzie sam wybór staje się 
dobrem, nowość uchodzi za piękno, a subiektywne doświadczenie 
zastępuje prawdę. Chrystus ofiarowuje więcej! Tak naprawdę 
ofiarowuje wszystko! Tylko On, który jest Prawdą, może być Drogą, 
a więc także i Życiem. Zatem "drog", którą apostołowie głosili aż po 
krańce ziemi, jest życie w Chrystusie. Jest to życie Kościoła. 
A wstępem do tego życia, wejściem na chrześcijańską drogę jest 
chrzest. 

Dlatego też, przed jutrzejszymi rozważaniami o Duchu 
Świętym, tego wieczoru chciałbym przypomnieć krótko, jak 
rozumiemy chrzest. W dniu waszego chrztu Bóg wprowadził was do 
swej świętości (por. 2 P 1, 4). Zostaliście przybranymi synami 
i córkami Ojca. Zostaliście włączeni w Chrystusa. Staliście się 
świątynią Jego Ducha (por. 1 Kor 6, 19). Dlatego pod koniec obrzędu 
chrztu kapłan zwrócił się do waszych rodziców i osób w nim 
uczestniczących i nazywając was po imieniu, powiedział: "Stałeś się 
nowym stworzeniem" (Obrzęd chrztu Św., 99). 

Drodzy przyjaciele, w waszych domach, szkołach i na 
uniwersytetach, w miejscach pracy i rozrywki nie zapominajcie, że 
jesteście nowymi stworzeniami! Jako chrześcijanie żyjecie na tym 
świecie wiedząc, że Bóg ma ludzkie oblicze - Jezusa Chrystusa -
"drogi", która zaspokaja wszystkie ludzkie pragnienia, i "życia", 
któremu winniśmy dawać świadectwo, chodząc zawsze w Jego świetle 
(por. tamże, 100). 

Dawanie świadectwa to zadanie niełatwe. Jest w dzisiejszych 
czasach wielu ludzi, którzy uważają, że Boga należy zostawić "w 
rezerwie", i twierdzą, że religia oraz wiara, chociaż są możliwe do 
zaakceptowania w odniesienia do jednostek, powinny zostać 
wykluczone z życia publicznego albo wykorzystane jedynie do 
osiągnięcia ograniczonych celów pragmatycznych. Takie 
zsekularyzowane podejście stara się wyjaśniać sens ludzkiego życia 
i kształtować społeczeństwo, w niewielkim tylko stopniu odwołując się 
do Stwórcy lub bez żadnego odniesienia do Niego. Jawi się jako 
neutralne, bezstronne i szanujące każdego człowieka. Lecz 
w rzeczywistości, jak każda inna ideologia, sekularyzm narzuca pewien 
światopogląd. Skoro Bóg niewiele liczy się w życiu publicznym, 
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społeczeństwo może być kształtowane według wizji pozbawionej 
Boga. 

Jednakże kiedy Bóg zostaje zepchnięty na dalszy plan, nasza 
zdolność rozeznania naturalnego porządku, celu i "dobra" zaczyna 
słabnąć. To, co ostentacyjnie lansowane było jako wytwór ludzkiego 
geniuszu, wkrótce okazało się szaleństwem, zachłannością 
i egoistycznym wyzyskiem. I tak oto uświadamiamy sobie coraz 
bardziej, że potrzeba nam pokory w obliczu delikatnej złożoności 
Bożego świata. 

A co dzieje się w naszym środowisku społecznym? Czy 
jesteśmy tak samo czujni na przejawy lekceważenia struktury moralnej, 
w którą Bóg wyposażył rodzaj ludzki (por. Orędzie na Światowy Dzień 
Pokoju 2007, n. 8)? Czy potrafimy uznać, że wrodzona godność 
każdego człowieka opiera się na jego najgłębszej tożsamości - jako 
obrazu Stwórcy - i że właśnie dlatego prawa człowieka mają charakter 
uniwersalny, opierają się na prawie naturalnym, a nie na czymś, co 
zależne jest od negocjacji, ustępstw, czy nawet kompromisu? 

W ten oto sposób dochodzimy do zastanowienia się nad tym, 
jakie miejsce zajmują w naszym społeczeństwie ludzie ubodzy, starsi, 
imigranci, osoby pozbawione prawa głosu. Jak to możliwe, że przemoc 
w rodzinie stała się udręką dla tak wielu matek i dzieci? Jak to możliwe, 
że najcudowniejsza i święta przestrzeń łudzka - łono matki - stała się 
miejscem niewysłowionej przemocy? 

Drodzy przyjaciele, to co Bóg stworzył, jest niepowtarzalne 
i dobre. Problem przemocy, harmonijny rozwój, sprawiedliwość 
i pokój, a także troska o środowisko naturalne to sprawy życiowej wagi 
dla całej ludzkości. Nie da się jednak tego zrozumieć bez głębokiej 
refleksji nad wrodzoną godnością każdego ludzkiego życia, od chwili 
poczęcia aż do naturalnej śmierci: godnością tą obdarzył człowieka 
sam Bóg i dlatego jest ona nienaruszalna. Nasz świat jest zmęczony 
chciwością, wyzyskiem i podziałami, znużony fałszywymi bożkami, 
niepełnymi odpowiedziami i zwodniczymi obietnicami. Nasze serca 
i umysły pragną takiego życia, w którym panuje miłość, gdzie ludzie 
dzielą się otrzymanymi darami i budują jedność, gdzie w prawdzie 
odnajduje się sens wolności, a tożsamość w pełnej szacunku 
wspólnocie. Oto dzieło Ducha Świętego! Taka jest nadzieja^ jaką niesie 
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ze sobą Ewangelia Jezusa Chrystusa. Właśnie do dawania świadectwa 
takiej rzeczywistości zostaliście na nowo odrodzeni przez chrzest 
i umocnieni darami Ducha przy bierzmowaniu. Niech takie będzie 
przesłanie, które zaniesiecie światu z Sydney! 
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EPISKOPAT POLSKI 

Uczeń Chrystusa — Apostołem Trzeźwości 
Apel Zespołu Apostolstwa Tr^e^wości Konferencji iipiskopatu Polski na sierpień 

2008 

Umiłowani w Chrystusie Panu Siostry i Bracia! 

Stajemy u progu sierpnia, miesiąca symbolicznego, który 
w historii naszej ojczyzny naznaczony jest heroiczną walką o wolność 
i godność, walką o wiarę i nadzieję na życie w bezpiecznym 
i suwerennym państwie. Pamiętamy ważne, przełomowe w historii 
Polski dni w sierpniu 1920 roku, w sierpniu 1944 roku, czy też 
w sierpniu roku 1980. Sierpień jest także miesiącem, w którym 
szczególną życzliwością ogarniamy rolników oddanych ciężkiej 
i ofiarnej pracy, pozwalającej całemu narodowi korzystać z darów 
polskiej ziemi. W sierpniu nasza ojczyzna tradycyjnie pokrywa się 
gęstą siecią pątniczych szlatów, które prowadzą do duchowego 
i religijnego serca Polski, przed tron Jasnogórskiej Pani. 

Kościół, idąc za nauczeniem Chrystusa, wzywa do trzeźwości 
w każdym miejscu i w każdym czasie. Ten obowiązek moralny wynika 
z prawa Bożego i naturalnego. Mając na uwadze wyjątkowy charakter 
sierpnia, w szczególny sposób apelujemy nie tylko o trzeźwość, ale 
o całkowitą wstrzemięźliwość od napojów alkoholowych. 

Niestety to wołanie wciąż natrafia na silny opór. Mimo 
zatrważających informacji o skutkach nadużywania alkoholu, za 
sprawą wielkiej marketingowej machiny i pod wpływem reklam 
spożywanie alkoholu staje się nieodłącznym elementem wielu sfer 
ludzkiego życia. Przykładów nie trzeba długo szukać. Podczas 
zakończonych niedawno Mistrzostw Europy w piłce nożnej, w wielu 
polskich miastach powstawały „miasteczka kibiców", gdzie w licznym 
gronie oglądano najważniejsze spotkania. Widzieliśmy, że te miejsca 
stawały się polem reklamowym wielkich koncernów sprzedających 



alkohol. Najbardziej oburzającym elementem tej kampanii było 
używanie polskich barw narodowych jako nośnika reklamy alkoholu. 
W ten sposób tworzy się w świadomości ludzi przekonanie, że nie 
można kibicować polskiej kadrze bez jednoczesnego spożywania 
alkoholu. Niestety tego typu strategie wiązania ludzkiej aktywności 
z alkoholem widoczne są również w innych sferach życia. 

Wszystko to sprawia, że coraz trudniejsze staje się 
zapobieganie pijaństwu i alkoholizmowi. Do nieustannej walki z tymi 
bolesnymi problemami w szczególny sposób skłaniają nas związane 
z nimi zagrożenia i wynikające z nich tragiczne skutki. Czyż można 
bowiem bezczynnie przyglądać się lub milczeć, obserwując kobiety, 
które nosząc pod sercem swoje nienarodzone dzieci, nie tylko 
spożywają, ale i nadużywają alkoholu? Czyż można milczeć, gdy 
kolejne serwisy informacyjne dostarczają nam tragicznych 
wiadomości o małych, bezbronnych dzieciach katowanych przez 
dorosłych, których agresja wynika z nadużycia alkoholu? Czy można 
ze spokojem myśleć o sytuacji na polskich drogach, gdzie pijani 
kierowcy powodują tak wiele tragicznych wypadków? Obok tych 
znanych od lat sytuacji, pojawiają się nowe. Ich przyczyn należy 
upatrywać w zmianach społecznych, które dokonują się w Polsce 
w ostatnich latach. Dostrzegamy, że coraz częściej problemy 
alkoholowe nie są zamknięte jedynie w enklawach biedy i patologii 
społecznych. Coraz częściej problem alkoholizmu dotyka także ludzi 
wykształconych, dobrze sytuowanych, robiących kariery. Bardzo 
często jest on powodowany nieustannym napięciem związanym 
z właściwą dla kapitalizmu rywalizacją o własną pozycję zawodową 
i społeczną. Wielu ludzi traktuje alkohol jako jedyną ucieczkę ze 
świata nieustającej rywalizacji, jako lek na problemy, które stawia 
przed człowiekiem codzienna rzeczywistość. 

Niepokojącym, a wręcz przerażającym zjawiskiem jest także 
wzrastające w szybkim tempie spożycie alkoholu wśród ludzi 
młodych. Znacząco wpływa na to masowa emigracja dorosłych, 
którzy wyjeżdżając do pracy na Zachodzie, pozostawiają swoje dzieci 
bez właściwej opieki i wsparcia w najtrudniejszym okresie 
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duchowego, społecznego i fizycznego rozwoju. Młodzież 
pozbawiona bezcennej i niezastąpionej opieki rodziców, ulega 
namowom rówieśników, bądź z własnej woli sięga po alkohol 
i narkotyki. Te używki szkodliwe dla ducha, a także zdrowia i psychiki 
stają się często nieodłącznym atrybutem młodzieżowych spotkań, 
dyskotek, kolonii i innych form spędzania wolnego czasu. Pamiętając 
o tych wszystkich czynnikach, rozumiemy lepiej, że starania 
o trzeźwość narodu nie są próbą ograniczania ludzkiej wolności. Jest 
to walka o godność człowieka, walka o bezpieczne i szczęśliwe 
rodziny, walka o zdrową i trzeźwą młodość Polaków, a więc walka 
0 rzeczy najcenniejsze dla narodu. Nie pozwólmy na działania, które 
deprecjonują te szlachetne inicjatywy. Przypomnijmy słowa 
wypowiedziane przez Ojca Świętego Jana Pawła II na Jasnej Górze 
w 1987 roku: „Nie wolno tych inicjatyw ośmieszać i pomniejszać! Nie 
wolno! Zbyt wysoka jest stawka, o którą chodzi. Wiemy to dobrze 
z historii. Zbyt wysoka jest stawka! ( . . . ) Trzeba tutaj iść pod prąd! 
Pod prąd społecznego nawyku i płytkiej opinii. Pod prąd ludzkiej 
słabości. Pod prąd źłe rozumianej „wolności". Wolność nie została 
człowiekowi dana przez Stwórcę do tego, ażeby niszczył siebie 
1 drugich. Wolność to nie jest samowola." (Częstochowa, 12 czerwca 
1987) Pamiętajmy o tym apelu Papieża Polaka. Walka o trzeźwość 
nigdy nie może stać się przedmiotem drwin. Aby to zrozumieć, 
musimy usłyszeć donośny głos wszystkich, którzy osobiście 
doświadczyli w swoim życiu wielkiego dramatu alkoholizmu. Niech 
przemówią także matki, których dzieci przegrywają życie. Niech 
przemówią żony, których mężowie pod wpływem alkoholu niszczą 
miłość i rodzinę. Niech przemówią dzieci, które ze strachem wracają 
do domów, nie wiedząc, co może je tam spotkać. 

Umiłowani! 

Nie traćmy nadziei na ostateczny sukces tego wielkiego dzieła, 
w które wciąż włączają się nowe grupy ludzi. Trzeba z szacunkiem 
i wdzięcznością powiedzieć o modlitewnych, rekolekcyjnych, 
formacyjnych i pielgrzymkowych dziełach, które na przestrzeni 
całego roku w wielu miejscach naszej Ojczyzny pomagają zwalczać to 
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wielkie zagrożenie dla życia duchowego i narodowego. Nie stójmy 
obojętnie obok tych wspaniałych inicjatyw. Dołóżmy i naszą cegiełkę 
do wielkiej budowli trzeźwego polskiego społeczeństwa. 

W naszych osobistych i wspólnotowych staraniach 
o trzeźwość narodu, nieustannie kierujmy wzrok ku Chrystusowi. Od 
Zbawiciela uczmy się wytrwałości i odwagi w kroczeniu pod prąd 
współczesnej mody. W Nim odnajdujmy siły do osobistych 
wyrzeczeń i poświęceń. Niech tegoroczne hasło duszpasterskiej pracy 
Kościoła w Apostolstwie Trzeźwości towarzyszy nam również 
w sierpniu i kolejnych dniacłi tego roku liturgicznego. Bądźmy zatem 
uczniami Chrystusa, którzy stają się apostołami trzeźwości. 

Niech sierpień stanie się czasem wspaniałego świadectwa 
abstynencji. Oby w naszych rodzinach nie zabrakło dobrej woli i siły 
w przeciwstawianiu się złym modom i szkodliwym pseudo— 
tradycjom. Zrezygnujmy z alkoholu podczas najważniejszych 
rodzinnych uroczystości. Niech będą to spotkania z bliskimi 
w atmosferze szacunku i chrześcijańskiej radości, a nie okazje do 
nadużywania alkoholu. Wyeliminujmy alkohol z wakacyjnych spotkań 
z rodziną i przyjaciółmi. To wezwanie w sposób szczególny 
kierowane jest do ludzi młodych. Pamiętajcie, że dobra zabawa, 
wspaniały wypoczynek i udane wakacje nie są uwarunkowane 
spożywaniem alkoholu. Nie budujcie swojego szczęścia, nie twórzcie 
przyjaźni na tak kruchym fundamencie! Najmłodsi zaś niech nigdy 
nie zapominają, że przy Pierwszej Komunii Świętej przyrzekali 
całkowitą abstynencję do czasu pełnoletniości. Wzywając ludzi 
młodych do walki o trzeźwość, nie zapominajmy także 

0 odpowiedzialności rodziców. Młodzi bardzo mocno potrzebują 
autentycznego świadectwa, potrzebują prawdziwych i szlachetnych 
wzorców życia swoich matek i ojców. Potrzebują bliskości, pomocy 
1 wsparcia w trosce o trzeźwość. Za Sługą Bożym Papieżem Janem 
Pawłem II, prosimy: „Maryjo, Królowo Polski, Pani Jasnogórska, 
bądź natchnieniem polskich sumień. Bądź naszą Matką 
i Wychowawczynią! Nie zrażaj się naszymi słabościami. Bądź dła nas 
wymagająca! Prowadź nas, Ty, która jesteś pierwszą wśród wszystkich 
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wierzących — prowadź Lud Boży na tej polskiej ziemi w pielgrzymce 
wiary i nadziei. Pani, Jasnogórska, spraw, aby człowiek na polskiej 
ziemi zwyciężał mocą tej nadziei, która rodzi się z Chrystusa, 
z Eucharystii." (Częstochowa, 12 czerwca 1987). Niech podczas 
sierpniowych dni słowa tej papieskiej modlitwy pomogą nam wytrwać 
w całkowitej abstynencji, do której gorąco wzywamy uczniów 
Chrystusa i wszystkich ludzi dobrej woli. 

Bp Tadeusz Bronakowski 
Przewodniczący Zespołu Apostolstwa Trzeźwości 

Konferencji Episkopatu Polski 

Łomżęa, dnia 1 lipca 2008 rok.u 

Apel Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski o pomoc 
dla ofiar powodzi na Ukrainie oraz wojny w Gruzji 

Zwracam się do Waszej Ekscelencji z uprzejmą prośbą 
o zorganizowanie w niedzielę 31 sierpnia 2008 r. w kościołach na 
terenie swojej diecezji zbiórki ofiar do puszek na rzecz 
poszkodowanych przez powódź stulecia na Ukrainie, oraz 
poszkodowanych w wyniku działań wojennych w Gruzji. 

Powódź, jaka miała miejsce w dniach 23-26 lipca br., przyniosła 
ogromne straty na terenach południowo-zachodniej Ukrainy (w 
obwodach iwanofrankowskim, lwowskim, zakarpackim, czerniowieckim 
oraz tarnopolskim). Woda podtopiła 40 tysięcy budynków oraz zalała 
34 tysiące hektarów pól uprawnych. Bez prądu pozostawało około 300 
miejscowości. Zniszczone zostało 400 mostów i około 680 kilometrów 
dróg. Około 15 tysięcy ludzi ewakuowano z zatopionych terenów. 
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Straty wyrządzone przez żywioł wynoszą według różnych źródeł od 
600 min do 1 młd dolarów. Władze Ukrainy ogłosiły na tych terenach 
stan klęski żywiołowej, a Caritas Ukraina zwróciła się za pośrednictwem 
Caritas Internationalis do wszystkich ludzi dobrej woli o szybką i hojną 
pomoc. 

Caritas Polska oraz Caritas diecezjalne już pomagają 
powodzianom dostarczając lekarstwa, żywność, odzież. Skala potrzeb, 
zwłaszcza gdy chodzi o mieszkańców wiosek dotkniętych powodzią, 
jest ogromna. Wiele rodzin utraciło dach nad głową, warsztaty pracy 
oraz dorobek całego swego życia. 

Działania wojenne na terenach Gruzji przyniosły wiele 
zniszczeń i spowodowały falę uchodźców. Bez dachu nad głową 
pozostają dziesiątki tysięcy ludzi. Potrzebne są pilnie lekarstwa, odzież, 
żywność, koce, tymczasowe schronienia. 

Caritas Polska przesłała już pierwszy transport z pomocą 
humanitarną dla mieszkańców Gruzji i Osetii zawierający lekarstwa 
i środki opatrunkowe. 

Klęska powodzi na Ukrainie oraz wojna w Gruzji poruszyły 
serca i zjednoczyły naszą społeczność wokół cierpiących 
i potrzebujących pomocy oraz ich rodzin. 

Ufam, że podczas zbiórki ogólnopolskiej uda się pozyskać 
środki, które pomogłyby powodzianom na Ukrainie oraz cierpiącym ze 
względu na wojnę w Gruzji. 

Bożej opiece polecam i łączę się w modlitwie 

+ ] ó^ef Michalik 
Metropolita Przemyski 

Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski 

Warszawa, dnia 14 sierpnia 2008 r. 
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List Prezydium KEP do Marszałka Sejmu w sprawie Święta 
Trzech Króli 

Szanowny Panie Marszałku, 
w związku ze zbliżającą się debatą parlamentarną nad inicjatywą 

obywatelską dotyczącą przywrócenia Święta Trzech Króli jako dnia wolnego 
od pracy, Prezydium Konferencji Episkopatu Polski wyraża w imieniu 
Episkopatu nadzieję, ze inicjatywa ta znajdzie życzliwe przyjęcie 
w Parlamencie. 

Uroczystość Objawienia Pańskiego, zwana potocznie Świętem Trzech 
Króli, jest jednym z najstarszych świąt kościelnych, mającym wielkie znaczenie 
liturgiczne i religijne zarówno dla Kościoła katolickiego, jak i dla Kościołów 
tradycji wschodniej. Jest obchodzona jako dzień wolny od pracy w wielu 
krajach Europy i świata; miała taki charakter również w Polsce do lat 
sześćdziesiątych ubiegłego wieku, kiedy to została przez -władze 
komunistyczne zniesiona — podobnie jak inne święta — w ramach walki 
z Kościołem i chrześcijańską tradycją, z której wyrasta nasza kultura. 

W ostatnich latach Kościół w Polsce przeniósł na niedzielę względnie 
obniżył rangę liturgiczną kilku zniesionych w ten sposób świąt, by uniknąć 
sytuacji konfliktu sumienia u ludzi wierzących, zobowiązanych do pracy 
w dzień świąteczny. Nie uczynił tego jednak w odniesieniu do Święta Trzech 
Króli ze względu na wyjątkową wagę tej uroczystości oraz uniwersalne 
przesłanie, jakie jest jej treścią: objawienie Chrystusa wszystkim narodom 
i kulturom. 

Wyrażając zdecydowane poparcie Episkopatu Polski dla inicjatywy 
społecznej, która spotkała się z tak pozytywnym odzewem (ponad sześćset 
tysięcy podpisów — wobec wymaganych stu tysięcy), prosimy Pana Marszałka 
o przekazanie naszego stanowiska Parlamentarzystom. 

Jesteśmy przekonani, że dyskusja na ten temat przebiegać będzie bez 
niepotrzebnych podziałów i sporów, a przywrócenie Święta Trzech Króli 
zostanie pozytywnie przyjęte przez ogół społeczeństwa. 

Z wyrazami szacunku i najlepszymi życzeniami błogosławieństwa 
Bożego na kolejny etap prac parlamentarnych 

fjó^ef Michalik 
Metropolita Przemyski 
Przewodniczący KEP 
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Komunikat Rady Stałej i biskupów diecezjalnych 
z Jasnej Góry z 26 sierpnia 2008 

W przeddzień uroczystości Najświętszej Maryi Panny 
Częstochowskiej obradowała na Jasnej Górze Rada Stała Konferencji 
Episkopatu Polski, a następnie odbyło się spotkanie biskupów 
diecezjalnych. 

1. Biskupi wyrazili zatroskanie o pokój na Kaukazie i solidarność 
z narodem gruzińskim oraz ze wszystkimi cierpiącymi z powodu 
wojny. Wyrazem tej solidarności jest m.in. pomoc charytatywna 
płynąca z Polski, zbiórka w kościołach w dniu 31 sierpnia oraz 
modlitwa za ludzi mieszkających w tym niespokojnym rejonie świata. 
W tym kontekście biskupi przypominają słowa papieża Benedykta 
XVI, wypowiedziane podczas niedzielnej modlitwy Anioł Pański: 
„Moralna siła prawa, uczciwe i przejrzyste negocjacje dla 
rozstrzygnięcia kontrowersji, poczynając od kwestii związanej 
z integralnością terytorialną i samostanowieniem narodów, wierność 
danemu słowu, poszukiwanie dobra wspólnego — oto niektóre 
z głównych dróg do przebycia. Należy nimi iść z wytrwałością, by 
zbudować owocne i szczere relacje" (Anioł Pański, 24.08.2008 r.) 

2. Kościół w Polsce solidaryzuje się z mieszkańcami tych rejonów 
Ukrainy i Polski, które w ostatnich tygodniach zostały dotknięte 
klęskami żywiołowymi. Biskupi dziękują Caritas Polskiej i Caritas 
diecezjalnym oraz wszystldm ludziom dobrej woli, śpieszącym 
z pomocą poszkodowanym. Jednocześnie zwracają się z apelem 
0 kontynuowanie pomocy oraz solidarności sąsiedzkiej 
1 ogólnopolskiej. 

3. Rada Stała Episkopatu Polski ponownie podjęła sprawy 
duszpasterstwa Polaków za granicą, zwłaszcza na Wyspach 
Brytyjskich, gdzie skała problemów nowej emigracji jest największa. 
Choć fala wyjazdów zarobkowych ostatnio wydaje się zmniejszać, to 
nadal pozostaje poważnym wyzwaniem dla wielu rodaków i tysięcy 
rodzin; jest to również ciągle aktualne wyzwanie dła duszpasterstwa. 
Zadaniem Kościoła katolickiego w Polsce jest zapewnienie rodakom 
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opieki duszpasterskiej wraz z możliwością korzystania z katechezy 
i pielęgnowania polskich tradycji. Równocześnie biskupi proszą 
wyjeżdżających i już pracujących za granicą o korzystanie 
z duszpasterstwa dla Polaków,, a także o uczestnictwo w życiu 
kościelnych wspólnot lokalnych. 

4. Rada Stała zapoznała się ze stanem zmierzających do zakończenia 
prac Komisji Majątkowej. Rozpatruje ona wnioski podmiotów 
kościelnych o zwrot mienia zagrabionego przez władze 
komunistyczne wbrew ustanowionemu przez te władze prawu. 
Pojawiające się ostatnio wątpliwości — które należy wyjaśnić — nie 
mogą przesłonić wieloletnich efektów pracy Komisji. 

5. W związku z przypadającą 28 sierpnia siedemdziesiątą rocznicą 
urodzin Księdza Arcybiskupa Józefa Kowalczyka, Nuncjusza 
Apostolskiego w Polsce, biskupi skierowali do jubilata 
okolicznościowy list. Dziękują w nim Bogu za jego posługę dla 
Kościoła Powszechnego i Kościoła w Polsce. Wyraziła się ona 
dziesięcioletnią służbą u boku Jana Pawła II w Watykanie, a w ciągu 
ostatnich 19 lat niestrudzoną pracą przedstawiciela Ojca Świętego 
i Stolicy Apostolskiej w Polsce. Zaowocowała ona m.in. reorganizacją 
struktur kościelnych oraz podpisaniem konkordatu między Rządem 
Polski a Stolicą Apostolską. Biskupi powierzają osobę Księdza 
Arcybiskupa, pierwszego Nuncjusza po zmianach ustrojowych 
w naszym kraju, modlitwom wiernych przez wstawiennictwo Matki 
Bożej Częstochowskiej. 

6. Początek nowego roku szkolnego jest okazją do refleksji nad 
wychowaniem młodego pokolenia przez rodziny, wspartym przez 
szkoły i parafie. Współpraca tych środowisk jest niezbędnym 
warunkiem integralnego wychowania dzieci i młodzieży. Zarówno 
próba zastępowania rodziny, jak i pozbywanie się odpowiedzialności 
własnej przez rodziców, nie służą wychowaniu. Biskupi wyrażają 
nadzieję, że przygotowywane przez Ministerstwo Edukacji 
Narodowej zmiany w systemie edukacji pójdą w kierunku dobra 
młodego pokolenia oraz będą twórczą i spokojną kontynuacją 
rozpoczętej w latach 90. reformy systemu oświaty. Biskupi modlą się 
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i zapraszają do modlitwy w intencji dzieci i młodzieży, rodziców, 
nauczycieli, katechetów i wychowawców rozpoczynających nowy rok 
szkolny. 

7. W uroczystość Matki Bożej Częstochowskiej biskupi w obecności 
tysięcy pielgrzymów sprawowali Eucharystię na szczycie 
jasnogórskim. Dzień ten był uwieńczeniem pielgrzymowania na jasną 
Górę wiernych z Polski i zagranicy. Biskupi podziękowali wszystkim 
organizatorom i uczestnikom pielgrzymek za lipcowe i sierpniowe 
świadectwo wiary oraz przywiązania do Matki Bożej. W czasie Mszy 
Świętej dziękowali za służbę zakonu paulinów w 700. lecie 
zatwierdzenia ich reguły przez Stolicę Apostolską. Uczestnicy 
Eucharystii objęli modlitwą także wszystkich rolników dziękując za 
ich trud pracy na roli i zachęcając do podobnej modlitwy we 
wspólnotach parafialnych, zwłaszcza w czasie obchodu tradycyjnych 
dożynek. 
Na zakończenie biskupi udzielili wszystkim Rodakom, zarówno 
w kraju, jak i za granicą, pasterskiego błogosławieństwa. 

Podpisani: Kardynałowie, Arcybiskupi i biskupi polscy 
zgromadzeni na jasnej Gór^e 

Częstochowa, 26 sierpnia 2008 roku 
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Słowo Przewodniczącego Rady ds. Środków Społecznego 
Przekazu KEP na 42. Światowy Dzień Środków Społecznego 

Przekazu w Polsce 

Drodzy Pracownicy Mediów! 

W trzecią niedzielę września Kościół w Polsce obchodzi, już 
po raz 42, Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu. Z roku 
na rok we wszystkich diecezjach świata wypełniamy postanowienie 
soborowego Dekretu o Środkach Społecznego Przekazywania Myśli 
„Inter Mirifica" z 4 grudnia 1963 roku. Już wtedy, 45 lat temu, 
Ojcowie Soboru Watykańskiego II jasno zdawali sobie sprawę z wagi 
rozwijających się dynamicznie środków społecznego przekazu dla 
ewangelizacyjnej misji Kościoła. 

1. „Między gwiazdorstwem a służbą" 

W miarę postępującego procesu globalizacji i doskonalenia 
technik przekazu słów i obrazów - zjawisk charakterystycznych dla 
ostatnich dziesięcioleci - media stały się jednym z najważniejszych 
areopagów współczesnego świata. Wywierają olbrzymi wpływ na 
kształtowanie świadomości i wrażliwości milionów ludzi, odgrywają 
istotną, a czasem dominującą rolę w kreowaniu „procesów 
społecznych, gospodarczych, politycznych, religijnych" (Benedykt 
XVI). Sytuacja taka stanowi wyzwanie i zdanie dla tych wszystkich, 
którzy są członkami wielkiej wspólnoty mediów: prasy, telewizji, 
radia, w ostatnich latach Internetu. W szczególny sposób dla 
pracowników mediów katolickich, których praca ma służyć 
przekazowi chrześcijańskich wartości, Światowy Dzień Środków 
Społecznego Przekazu ma być takim swoistym przystankiem na 
drodze codziennej pracy w mediach dniem refleksji nad etycznym 
wymiarem mediów, ich powinnościami i zadaniami, nad 
zagadnieniem prawdy, dobra i sprawiedliwości. Corocznym 
obchodom Światowego Dnia Środków Społecznego Przekazu 
towarzyszą okolicznościowe orędzia kierowane przez Biskupa 
Rzymu. Są one świadectwo troski Najwyższego Pasterza o ten istotny 
element współczesnej cywilizacji i kultury. Tegoroczne orędzie Ojca 
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Świętego Benedykta XVI zatytułowane „Media na rozdrożu między 
gwiazdorstwem a służbą" ogłoszone zostało 24 stycznia b.r. we 
wspomnienie św. Franciszka Salezego, patrona dziennikarzy. 
W orędziu tym Ojciec Święty dotyka podstawowego dylematu 
współczesnych mediów, a mianowicie — dwuznaczności - postęp 
„który ofiaruje nowe możliwości dobra, ale też otwiera przepastne 
możliwości zła, które wcześniej nie istniały". Ten dylemat ma wymiar 
globalny: dotyczy krajów o ugruntowanych systemach 
demokratycznych, także tych, które tkwią w różnych uwikłaniach 
ideologicznych i systemowych lub — tak jak nasza Ojczyzna — 
zagospodarowują odzyskaną wolność. Patrząc na to rozdroże 
spojrzeniem uczniów Chrystusa ukształtowanych w szkole tiwangelii, 
mamy pewność, że jedna z dróg, którymi podążają współczesne 
media, stanowi drogę do nikąd. To droga mediów w służbie egoizmu, 
komercji, ideologii o różnym obliczu podporządkowujących sobie 
człowieka. Trzeba więc unikać relatywizmu etycznego, 
trywializowania ludzkiego życia, obdzierania go z godności 
i duchowych wartości. Nie wolno ulec promocji tego, co stanowi 
ciemną stronę natury ludzkiej, pogoń za sensacją, za „newsem", nie 
zważająca zwykle na ludzkie łzy, ból, rozpacz... Ale z tego rozdroża 
prowadzi inna droga — ku horyzontom nadziei. Wskazuje na nią 
Ojciec Święty w przywoływanym orędziu. Bowiem media mogą 
i potrafią być „narzędziami w służbie świata bardziej sprawiedliwego 
i solidarnego". Mają służyć prawdzie, dobru, pięknu, duchowemu 
wzrostowi człowieka, także autentycznej komunikacji międzyludzkiej 
wspartej o wartości etyczne i religijne. Możliwości mediów katolickich 
i świeckich, publicznych (narodowych) i prywatnych oddziaływają na 
rzeczywistość, kreują zachowania i postawy. W Światowym Dniu 
Środków Społecznego Przekazu w różnych miejscach Ojczyzny 
zbiorą się na modlitwę ludzie mediów: tych katolickich, i tych 
świeckich — ci wszyscy, którzy otwierają swoje serca na Chrystusowy 
nakaz: „Bądźcie moimi uczniami" (por. j 8, 31,32) i wyznają świat 
chrześcijańskich wartości. Niechaj odpowiedzą, jakimi są uczniami, 
czy w szkole życia i swego zawodu dobrze zdali egzamin z tego 
Chrystusowego posłania na służbę ewangelicznym wartościom, czy 
stanęli na rozdrożu niepewni dalszej drogi? 
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2. Dylematy a rozdroże 

Polskie media również dotykają dylematy typowe dla mediów 
w innych krajach. Trzeba jednak przypomnieć, że media te są jednym 
z najbardziej wyrazistych znaków polskiej wolności, okupionej 
wielkimi ofiarami, wymodlonej i wycierpianej przez pokolenia. 
Wobec tego są w jakimś sensie tej wolności dłużnikami. Ci, którzy 
polskimi mediami dysponują, którzy tworzą ich kształt, którzy z nich 
żyją, powinni pamiętać, że to dzięki długiej, zwycięskiej drodze ku 
wolności, mogą istnieć. Niech więc nie sprzeniewierzają się 
wartościom, dzięki którym ta wolność do nas przyszła. Niech nie 
zapominają i o trudzie zrywania kagańca cenzury, i o upartej walce 
0 wolność słowa. Takiego słowa, które służy prawdzie, a nie takiego, 
które kpi z tego, co święte, co polskie, co ważne — dla większości 
obywateli. Starsze pokolenie pamięta dobrze jak niegdyś, za PRLu, 
reglamentowano obecność rzeczywistości wiary i Kościoła 
w ówczesnych mediach. Dziś z uznaniem patrzymy na te przekazy 
telewizyjne i radiowe, które w profesjonalny sposób przybliżają 
1 posługę apostolską Ojca Świętego i posługę Kościoła w Polsce. 
Transmisje Mszy świętej stały się wielkim dobrem niedzielnych 
i świątecznych dni, nie tylko dla chorych i więźniów, także dla 
rodaków rozsianych po świecie. Towarzyszymy rozwojowi katolickich 
mediów, które stanowią trwały element rzeczywistości medialnej — 
wbrew niechęci, a czasem agresji laickich i liberalnych środowisk. 
Cenimy i dostrzegamy to wszystko, co w wymiarze radia i telewizji 
publicznej służy wartościom, m.in. umocnieniu rodziny, wartości 
życia, ideałom etycznym, odpowiedzialnej debacie o Polsce, 
wartościom religijnym, duchowym, kulturalnym. Słowem ternu 
wszystkiemu, co służy budowaniu polskiej wspólnoty, pamięci, 
tożsamości i harmonii społecznej. Dziękujmy za dobro płynące 
z mediów, które ma wiele imion, tożsame lub współbrzmiące 
z ideałami chrześcijańskiej etyki i ewangelicznego ładu życia. To jeden 
biegun świata polskich mediów, który również — wiemy o tym, aż 
nadto dobrze - doświadcza słabości, budzi niepokój. Napawa 
niepokojem negatywny katalog, a mianowicie: zawłaszczanie 
i instrumentalizowanie mediów przez świat polityki, postępująca 
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komercjalizacja wpływająca na jakość oferty programowej, usuwanie 
z przestrzeni medialnej — niekiedy niegodziwymi środkami — rywali, 
dyktat źle pojmowanych wskaźników oglądalności i słyszalności, 
które spychają w cień programy wartościowe, o dużym ładunku 
informacyjnym i formacyjnym. Wiele z tego, co nam oferują media — 
szczególnie komercyjne - rozmija się z tym, czym żyje wielka część 
naszego narodu, z jego zasadami moralnymi, etycznymi, także 
z wartościami, które współtworzą naszą polską tożsamość i harmonię 
życia społecznego. 

3. Posługa Słowa 

Tegorocznemu Światowemu Dniu Środków Społecznego 
Przekazu towarzyszy szczególny kontekst sprzyjający refleksji 
o wartości słowa, które jest przecież podstawowym narzędziem 
międzyludzkiej komunikacji. Obchodzony w Kościele rok Świętego 
Pawła Apostoła przybliża i uświadamia — poprzez przykład posługi 
Apostoła Narodów — szczególną wartość życia skoncentrowanego na 
żarliwym głoszeniu Słowa Bożego. Rok Św. Pawła to szansa byśmy 
także w medialnym przekazie odkryli na nowo tego niezwykłego 
człowieka, moc jego wiary, sekret tak owocnej misji, j ego życie było 
jednym gigantycznym maratonem. Dlatego Kościołowi, któremu 
często brakuje dziś misyjnego żaru oraz odważnych, przekonujących 
świadków wiary potrzebny jest niesiony, także przez media ogień, 
którym płonął św. Paweł. Niebawem, 5 października, zbierze się 
w Rzymie XII Zwyczajne Zgromadzenie Ogólne Synodu Biskupów. 
Tematem obrad będzie: „Słowo Boże w życiu i misji Kościoła". 
Uczestnicy Synodu Biskupów, także zaproszeni do udziału w nim 
kapłani i świeccy — również ludzie mediów, pochylą się nad różnymi 
aspektami obecności Słowa Bożego. Tego Słowa Bożego, które 
w Chrystusie stało się Ciałem, przenikającego historię człowieka, 
ludów i narodów, podtrzymującego życie Kościoła, prowadzącego 
także ku dialogowi ekumenicznemu i dialogowi międzyreligijnemu. 
Mowa tez będzie o potrzebie otworzenia się i przekazu Słowa Bożego 
na nowe obszary i formy komunikacji języka, także takie jak internet, 
CD, DVD. Bowiem „Słowo Boże chce wejść jako zaczyn do 
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pluralistycznego i zsekularyzowanego świata (...) niosąc moc 
Ewangelii „do serca kultury i kultur" (Lineamenta). Ufamy, ze owoce 
Synodu Biskupów pomogą współczesnemu pokoleniu w otwarciu 
swych serc na moc żywego Słowa Boga, które jest „władne zbudować 
i dać dziedzictwo ze wszystkimi świętymi" (Dz 20,32). Bowiem: 
„Słowo Boga naszego trwa na wieki" (Iz 40,8). Na drogach waszej 
posługi, ludzie polskich mediów, odnajdujcie blask Bożego Słowa, 
rozświetlajcie nim waszą pracę i wasze życie. 

Abp Sławoj Leszek Głodź 
Przewodniczący Rady ds. Środków Społecznego Przekazu 

Gdańsk, 18 września 2008 roku. 

Komunikat z 345. zebrania plenarnego Konferencji Episkopatu 
Polski 

W dniach od 26 do 28 września 2008 roku odbyło się 
w Białymstoku 345. zebranie plenarne Konferencji Episkopatu Polski 
pod przewodnictwem ks. abp. Józefa Michalika, z udziałem ks. abp. 
Józefa Kowalczyka, Nuncjusza Apostolskiego w Polsce. 

1. Biskupi dziękują Opatrzności Bożej za pomyślny przebieg i owoce 
pielgrzymki apostolskiej Benedykta XVI do Erancji. Szczególnym jej 
motywem było 150. lecie objawień Matki Bożej św. Bernadecie 
Subirous w Lourdes. Spotkania Ojca Świętego z liczną rzeczą wiernych, 
intelektualistami, młodzieżą, a zwłaszcza z chorymi i cierpiącymi, 
wskazały na konieczność dialogu Kościoła z każdym człowiekiem 
i różnymi środowiskami; podkreśliły potrzebę świadectwa dawanego 
Chrystusowi w życiu i w cierpieniu. 

2. Zbliża się XII Zgromadzenie Zwyczajne Synodu Biskupów 
w Rzymie poświęcone Słowu Bożemu w życiu i misji Kościoła. Obrady 
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będą trwały od 5 do 26 października. Wydarzenie Synodu wpisuje się 
w rok św. Pawła Apostoła, niestrudzonego głosiciela Słowa Bożego. 
Biskupi proszą o modlitwę w intencji owocnych obrad Synodu. 

3. Uczestnicy zebrania plenarnego zapoznali się z aktualną sytuacją 
powołań do kapłaństwa i życia konsekrowanego. Dziękując Bogu za 
dar nowych powołań biskupi przypomnieli, że cale duszpasterstwo 
Kościoła powinno zdążać do pomocy w rozeznawaniu i udzielaniu 
odpowiedzi na Boże powołanie. W związku z tym szczególną troską 
należy otoczyć rodzinę, grupy ministrantów i lektorów oraz wspólnoty 
młodzieżowe, w których dojrzewają powołania. 

4. Konferencja Episkopatu Polski z niepokojem i bólem przyjmuje 
wiadomości o pogromach i prześladowaniach chrześcijan w Indiach 
i innych krajach. Zachęca, by Niedziela Misyjna 19 października była 
szczególnym dniem solidarności i modlitwy z prześladowanymi. Biskupi 
apelują, aby odpowiednie władze powstrzymały akty przemocy, 
a wyznawców innych religii proszą o wzajemny szacunek i dialog. 

5. W związku z debatą na temat dnia wolnego od pracy w Święto 
Trzech Króli biskupi przypominają, że Kościół od zarania dziejów 
chrześcijaństwa świętował ten dzień jako objawienie się Chrystusa 
narodom. Konkordat, wymieniając dni świąteczne wolne od pracy, nie 
zamknął możliwości ich poszerzania, zarówno ze strony kościelnej, jak 
i państwowej. Święto Trzech Króli przez wieki, do 1960 roku, było 
dniem wolnym od pracy. Uwzględniając prośby wiernych, biskupi 
w dalszym ciągu podtrzymują stanowisko Prezydium Episkopatu 
Polski, wyrażone w liście do Marszałka Sejmu RP, w sprawie 
przywrócenia dnia wolnego w tę uroczystość. Mają też nadzieję, że 
posłowie — licząc się z głosem swych wyborców - będą mogli głosować 
zgodnie ze swym sumieniem. 

6. Zbliża się VIII Dzień Papieski świętowany pod hasłem „Jan Paweł II 
- wychowawca młodych". Przypada on w niedzielę, 12 października, 
w roku, w którym obchodzimy pięćdziesięciolecie święceń biskupich 
oraz 30. rocznicę wyboru kard. Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową. 
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Wspieranie młodzieży niezamożnej przez Fundację „Dzieło Nowego 
Tysiąclecia" jest budowaniem żywego pomnika Sługi Bożego Jana 
Pawła II. Biskupi dziękują za ofiary przekazywane na stypendia dla 
dzieci i młodzieży w czasie zbiórki publicznej organizowanej z tej 
okazji. Poprzez różne inicjatywy kulturalne i religijne oraz modlitwę, 
szczególnie w intencji wyniesienia do chwały ołtarzy jana Pawła II, 
postać i nauczanie Ojca Świętego są wciąż żywe w sercach wielu ludzi 
w Polsce i na całym świecie. 

7. Na zebraniu plenarnym biskupi jednogłośnie wyrazili poparcie dla 
nowo utworzonego Wydziału Nauk Społecznych, jak również 
erygowania Papieskiego Uniwersytetu Jana Pawła II w Krakowie. 

8. W diecezji rodzinnej Sługi Bożego ks. Jerzego Popiełuszki biskupi 
wysłuchali informacji o przebiegu jego procesu beatyfikacyjnego. 
W Kongregacji ds. Świętych został złożony dokument o jego 
męczeństwie. Biskupi skierowali do Ojca Świętego prośbę 
o kontynuowanie prac. 

9. Biskupi przyjęli sprawozdanie z działalności Caritas Polska. Popierają 
rozwój wolontariatu poprzez parafialne oddziały i szkolne koła Caritas. 
Z uznaniem przyjmują także dobroczynne inicjatywy ekumeniczne, 
podejmowane wspólnie z innymi Kościołami chrześcijańskimi. 

Na zakończenie zebrania plenarnego, w niedzielę 28 września, 
biskupi wraz ze współbraćmi z zagranicy i liczną rzeszą wiernych, wzięli 
udział w beatyfikacji ks. Michała Sopocki. Dokonał jej w imieniu Ojca 
Świętego Benedykta XVI abp Angelo Amato, prefekt Kongregacji ds. 
Świętych. Ks. Michał Sopoćko był spowiednikiem i kierownikiem 
duchowym św. Faustyny Kowalskiej, orędowniczki Miłosierdzia 
Bożego. Sam był do końca swego życia wiernym apostołem 
Miłosierdzia Bożego. Beatyfikacja otwiera Tydzień Miłosierdzia 
przeżywanego pod hasłem „Uczeń Chrystusa — sługą miłosierdzia", 
stanowi zatem zachętę do modlitwy o Boże Miłosierdzie i do 
praktykowania miłosierdzia w życiu każdego chrześcijanina. 
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Biskupi błogosławią z Białegostoku — Miasta Miłosierdzia — wszystkim 
wiernym i przez wstawiennictwo nowego Błogosławionego proszą 
Boga, Ojca Miłosierdzia, o wszelkie łaski potrzebne całemu Narodowi. 

Podpisani: Kardynałowie, Arcybiskupi i Biskupi 
zgromadzeni na 345. zebraniu plenarnym Konferencji Episkopatu 

Polski 

Białystok, 28 września 2008 r. 

Zasady postępowania w sprawie formalnego aktu wystąpienia 
z Kościoła 

Papieska Rada do spraw Tekstów Prawnych dnia 13 marca 2006 
roku opublikowała list okólny z wyjaśnieniami odnośnie do aktu 
formalnego wystąpienia z Kościoła katolickiego. Dla ułatwienia 
jednolitego stosowania powyższych wskazań Konferencja Episkopatu 
Polski wydaje niniejsze Zasady postępowania. 

1. Wraz z przyjęciem sakramentu chrztu św. człowiek zostaje 
niezniszczalnym charakterem wszczepiony we wspólnotę Kościoła 
(KKK 1213; KPK, kan. 96; 849), w której posiada należne prawa 
i podejmuje odpowiednie obowiązki. Katechi^fn Kościoła Katolickiego 
naucza: „Ochrzczeni, odrodzeni (przez chrzest) jako synowie Boży, 
zobowiązani są do wyznawania przed ludźmi wiary, którą otrzymali od 
Boga za pośrednictwem Kościoła, i uczestniczenia w apostolskiej 
i misyjnej działalności ludu Bożego" (KKK 1270). Jednym 
z podstawowych obowiązków wiernego wobec Kościoła jest więc 
zachowywanie z nim wspólnoty (kan. 209 § 1). Do Kościoła 
katolickiego należą również osoby ważnie ochrzczone w innych 

34 



Kościołach i Wspólnotach chrześcijańskich, jeżeli zadeklarowały chęć 
wstąpienia do Kościoła katolickiego i zostały do niego przyjęte. 

2. Do społeczności Kościoła należą w pełni ci, co mając Ducha 
Chrystusowego w całości przyjmują przepisy Kościoła wraz ze 
wszystkimi ustanowionymi w nim środkami zbawienia i w jego 
widzialnym organizmie pozostają w łączności z Chrystusem rządzącym 
Kościołem przez papieża i biskupów, w łączności mianowicie 
polegającej na więzach wyznania wiary, sakramentów i zwierzchnictwa 
kościelnego oraz wspólnoty..Są to widzialne więzy komunii (KKI< 815, 
837). 

3. Obowiązek zachowania wspólnoty z Kościołem w najbardziej 
radykalny sposób narusza ten katolik, który dokonuje aktu odstępstwa 
od wspólnoty Kościoła, bądź to jako apostata, który całkowicie porzuca 
wiarę chrześcijańską (wstępując do wspólnoty religijnej 
niechrześcijańskiej lub pozostając poza jakąkolwiek wspólnotą religijną), 
bądź to jako schizmatyk, który odmawia uznawania zwierzchnictwa 
Biskupa Rzymskiego lub utrzymywania wspólnoty z członkami 
Kościoła, uznającymi to zwierzchnictwo (kan. 751). Kościół boleje 
z powodu każdego grzechu, szczególnie z powocłu odejścia 
ochrzczonych ze wspólnoty, a czerpiąc przykład od Miłosiernego Boga 
z miłością oczekuje i przyjmuje tych, którzy do niej powracają. Dlatego 
osoby znajdujące się w niebezpieczeństwie popełnienia tego czynu 
należy z miłością pouczać i zachęcać, by odstąpiły od zamiaru 
opuszczenia Kościoła, zachowując jednak ich naturalne prawo do 
wyboru drogi życia. 

4. Określone oświadczenie woli tylko wtedy może być uznane 
za akt formalnego wystąpienia z Kościoła, gdy towarzyszy mu 
wewnętrzna wola katolika składającego oświadczenie, odpowiednio 
(tzn. w sposób nie budzący wątpliwości) wyrażona na zewnątrz, 
z zachowaniem wymagań przewidzianych przez prawo. 

5. Aktu odstępstwa, który wywołuje skutki kanoniczne, może 
dokonać tylko osoba pełnoletnia (kan. 98 § 1 i 2), zdolna do czynności 
prawnych, osobiście, w sposób świadomy i wolny (kan. 124-126), 
w formie pisemnej, w obecności proboszcza swego kanonicznego 
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miejsca zamieszkania (stałego lub tymczasowego) i dwóch pełnoletnich 
świadków. Zaleca się, by — jeśli to możliwe — przynajmniej jednym ze 
świadków był ktoś z rodziców lub chrzestnych odstępcy, którzy 
towarzyszyli mu niegdyś w przyjęciu do Kościoła. 

6. Aby akt formalnego wystąpienia z Kościoła został uznany za 
skuteczny kanonicznie, winien być ełokonany przez osobiste złożenie 
własnoręcznie podpisanego pisma, w którym odstępca wyraźnie 
przedstawia swoją wolę opuszczenia Kościoła. Oświadczenie winno 
zawierać także dane personalne odstępcy i świadków, motywację oraz 
dokładne dane dotyczące daty i parafii chrztu (z załączeniem 
świadectwa chrztu). W piśmie powinna się także znaleźć informacja 
o tym, iż odstępca dokonuje tego aktu dobrowolnie i ze świadomością 
konsekwencji, jakie ów akt pociąga za sobą. 

7. Nie wywołuje skutków kanonicznych oświadczenie złożone 
przed urzędnikiem cywilnym lub przesłane drogą pocztową czy 
elektroniczną. 

8. Gdy proboszcz otrzyma wiadomość o zamiarze wystąpienia 
z Kościoła swego parafianina, winien w osobistej, pełnej troski 
rozmowie duszpasterskiej rozeznać, jakie są rzeczywiste przyczyny jego 
decyzji oraz z miłościąi roztropnością podjąć wysiłki, by odwieść go od 
tego zamiaru i obudzić wiarę zaszczepioną w sakramencie chrztu. 
Dlatego z zasady akt formalnego wystąpienia — jeśli mimo podjętych 
starań do niego dochodzi — nie powinien być dokonywany w tym 
samym dniu, w którym osoba chcąca wystąpić z Kościoła zgłasza swój 
zamiar duszpasterzowi, ale dopiero po upływie czasu, jald proboszcz 
roztropnie pozostawi do namysłu przed podjęciem tak poważnego 
w skutkach kanonicznych kroku. 

9. Proboszcz ma obowiązek poinformować o kanonicznych 
skutkach karnych formalnego aktu wystąpienia z Kościoła, a więc na 
pierwszym miejscu o karze ekskomuniki latae sententiae, którą zaciąga 
odstępca (kan. 1364 § 1). Skutkami kanonicznymi tej kary są: 
niemożność sprawowania i przyjmowania sakramentów oraz 
sprawowania sakramentaliów; zakaz udziału ministerialnego 
w obrzędach kultu; zakaz wykonywania funkcji w Kościele (m. in.: 
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funkcji chrzestnego, świadka bierzmowania, świadka zawarcia 
małżeństwa, przynależności do publicznych stowarzyszeń, ruchów 
i organizacji kościelnych i katolickich, itp.); pozbawienie pogrzebu 
kościelnego (zob. kan. 316 § 1; 87.4 § 1, 4°; 893 § 1; 915; 1184 § 1, 1°; 
1331). 

10. Ponadto, jeśli wynika to z okoliczności, proboszcz powinien 
poinformować, że osoby, które dokonały formalnego aktu odstępstwa, 
nie podlegają kanonicznej formie zawarcia małżeństwa (kan. 1117). Jeśli 
zamierzałyby zawrzeć małżeństwo ze stroną katolicką, podlegają 
przepisom zawartym w kan. 1071 § 1, 4° i 5°; 1124 oraz w Instrukcji 
Konferencji Episkopatu Polski o przygotowaniu do zawarcia 
małżeństwa w Kościele katolickim. 

11. Jednocześnie należy wyjaśnić zainteresowanemu, że chrzest 
jest wydarzeniem, którego nie da się wymazać z historii życia człowieka, 
dlatego wykreślenie aktu z księgi chrztu nie jest możliwe. Gdyby ktoś 
powoływał się na prawo o ochronie danych osobowych, należy 
wyjaśnić, że w tej sprawie nie ma ono zastosowania: dane zawarte 
w księgach metrykalnych, jako udokumentowanie przyjętych 
sakramentów, są niezbędne do wykonywania własnych zadań Kościoła. 

12. Po przeprowadzonej rozmowie duszpasterskiej (zob. pkt 8 -
11), a także po zbadaniu dokumentów tożsamości odstępcy i świadków 
oraz zweryfikowaniu, czy oświadczenie o odstępstwie zawiera wszystkie 
wymagane dane, proboszcz potwierdza dokument swoim podpisem 
i pieczęcią parafialną, umieszczając datę. Uwierzytelnioną kopię tego 
dokumentu proboszcz przesyła do kurii swojej diecezji. Kuria 
diecezjalna, jeśli nie stwierdzi nowych okoliczności, prjleca 
proboszczowi parafii chrztu odstępcy (także w przypadku, gdy 
odstępstwo miało miejsce w parafii chrztu) dokonanie stosownego 
wpisu do parafialnej księgi ochrzczonych. Jeżeli odstępca przyjąi 
chrzest w parafii, która należy do innej diecezji, wówczas kuria 
diecezjalna przesyła informację o wystąpieniu z Kościoła do kurii 
diecezji chrztu odstępcy. Proboszcz parafii zamieszkania odstępcy ma 
obowiązek także dokonać odpowiedniego wpisu w kartotece 
parafialnej. Należy zadbać, aby analogiczny wpis został umieszczony 
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także w duplikatach ksiąg metrykalnych. Dokumentację tej sprawy, 
zwłaszcza oryginał oświadczenia odstępcy, należy zachować 
w archiwum parafii, w której dokonany został formalny akt wystąpienia. 

13. Ordynariusz może zadeklarować zaciągniętą karę 
ekskomuniki, z zachowaniem odpowiednich przepisów prawa (kan. 
1364; 1342; 17174728). 

14. Treść wpisu w księdze ochrzczonych na marginesie aktu 
chrztu odstępcy (zob. kan. 535 § 2) winna brzmieć: „Dnia 
w Parafii w formalnym aktem wystąpił(a) z Kościoła 
katolickiego". Adnotacja ta musi być umieszczana na świadectwie 
chrztu. 

1 5. Świadectwo chrztu z odpowiednią adnotacją jest jedynym 
dokumentem potwierdzającym formalny akt wystąpienia z Kościoła. 

16. W przypadku, gdy do kurii lub pat%fii wpłynie informacja 
z zagranicy o wystąpieniu z Kościoła dokonanym wobec urzędnika 
cywilnego, nie odnotowuje się tego faktu w księdze ochrzczonych. 
Zawiadomienie należy zachować w archiwum parafii, a przy okazji 
osobistej rozmowy z osobą, której sprawa dotyczy, podjąć z powagą tę 
kwestię, z zachowaniem wszystkich wymogów niniejszego dokumentu. 

17. Jeśli w księdze ochrzczonych znajduje się, dokonana przed 
opublikowaniem niniejszego dokumentu, adnotacja o wystąpieniu 
z Kościoła tych, którzy wobec urzędnika cywilnego zgłosili wystąpienie, 
tego rodzaju wpisy należy traktować z należytą rozwagą. Jeśli z wiedzy 
na temat danej osoby wynika, ze pomimo złożonej deklaracji nie miała 
rzeczywistej woli wystąpienia z Kościoła, należy zwrócić się do kurii 
z wnioskiem o anulowanie adnotacji w księdze ochrzczonych. Jeśli 
sprawa wyniknie przy okazji pogrzebu, można udzielić katolickiego 
pogrzebu w formie uznanej przez proboszcza, o ile praktyka życia 
zmarłej osoby pozwala sądzić, iż nie miała ona wołi zrywania ze 
wspólnotą Kościoła, łub gdy przed śmiercią dała oznaki pokuty (kan. 
1184 § 1). 

18. Pomimo aktu odstępstwa niezniszczalny charakter, jaki 
wyciska sakrament chrztu św. (kan. 849), pozostaje niezatarty. 
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Odstępca, chcący powrócić do wspólnoty Kościoła, zgłasza się do 
swojego proboszcza. Po odbyciu stosownego przygotowania, może być 
ponownie przyjęty do pełnej wspólnoty z Kościołem katolickim. 
Sprawę należy wówczas przedstawić w kurii diecezjalnej. Jedynie 
ordynariusz może uwolnić z ciążącej na odstępcy kary ekskomuniki, 
z zachowaniem przepisu kan. 1357. Po uwolnieniu z kary kościelnej 
należy dokonać stosownej adnotacji w księgach metrykalnych. 
Powracający do pełnej wspólnoty z Kościołem katolickim winien 
złożyć wyznanie wiary według zatwierdzonego obrzędu („Obrzędy 
chrześcijańskiego wtajemniczenia dorosłych" — dodatek). 

19. Jeśli odstępca w czasie, w którym znajdował się poza 
wspólnotą Kościoła, zawrarł małżeństwo w jakiejkolwiek formie, sprawę 
należy przedłożyć kurii diecezjalnej celem ustalenia jego stanu 
kanonicznego. 

20. W niebezpieczeństwie śmierci grożącym odstępcy zakaz 
przyjmowania sakramentów ulega zawieszeniu. W takiej sytuacji, 
podlegający karze ekskomuniki może otrzymać sakramentalne 
rozgrzeszenie, przyjąć namaszczenie chorych i przystąpić do Komunii 
św. (kan. 1352 § 1), jeżeli o to dobrowolnie poprosi i okaże postawę 
nawrócenia. Gdy minie niebezpieczeństwo śmierci należy zastosować 
procedurę, o której w punkcie 18. 

21. Zachęca się usilnie wiernych do nieustannego pielęgnowania 
i pogłębiania więzi we wspólnocie ludu Bożego oraz odważnego 
dawania świadectwa wiary, aby wielorakie trudności, napięcia i kryzysy 
ziemskiego życia mogły być skuteczniej przezwyciężane. 

22. Wszystkich zaś wiernych wzywa się do modlitwy za tych 
braci i siostry, którzy jak ewangeliczne zagubione owce oddalili się od 
wspólnoty Kościoła, by powrócili na drogę jedności wiary, 
sakramentów i zwierzchnictwa kościelnego. 

+ Jó^ef Michalik 

Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski 

Białystok, dnia 27 września 2008 r. 
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BISKUP DIECEZJALNY 

Bp Wacław Depo 

Słowo pasterskie na XXVI Pielgrzymkę Diecezjalną 
na Jasną Górę 

Pielgrzymowanie do miejsc świętych jest głęboko osadzone 
w naszej wierze i duchowości chrześcijańskiej. To sam Duch Święty -
obiecany przez Chrystusa wspólnocie Kościoła — „zwołuje" nas już po 
raz 26 na drogi pielgrzymie ku Jasnej Górze i pobudza — na wzór Maryi 
— do dawania świadectwa o Chrystusie. Ta pielgrzymka — na 
podobieństwo modlitwy różańcowej — choć ma charakter maryjny 
prowadzi nas do zjednoczenia tajemnic naszego życia z tajemnicami 
Chrystusa. Przez uczestnictwo w pielgrzymce — czy to w sposób pełny 
na trasach, czy w sposób duchowy - każdy z nas „wstępuje do szkoły 
Maryi", dając się wprowadzić w kontemplację piękna Oblicza Chrystusa 
i w doświadczenie głębi jego miłości (por. Jan Paweł II, Rosarium 
Virginis Mariae). Wyruszając w drogę każdy z nas ma prawo ufać, że 
przez wstawiennictwo Maryi zaczerpniemy z obfitości łask Jezusa 
Chrystusa, Jedynego Odkupiciela. Dobrze znamy ten szczegół 
z drugiego rozdziału Ewangelii św. Jana, kieely Maryja wypraszając 
pierwszy cud przemiany w Kanie Galilejskiej, przekaże ludziom 
otaczającym Jezusa swoisty testament: „ Zróbcie wszystko, co mój Syn 
wam powie". Te słowa są i będą stałym zaproszeniem dla wszystkich 
wierzących w Chrystusa, aby dawali swoją osobistą odpowiedź poprzez 
współpracę z Nim samym. 

Dlatego za przykładem św. Pawła Apostoła, który w tym roku 
duszpasterskim jest dla nas wszystkich dobitnym przykładem 
współpracy z łaską Bożą, która — w jego wypadku - nie okazała się być 
daremną, wychodzimy na drogi pielgrzymie. Niech pulsują na nich 
„uderzenia naszych życiowych zmagań", abyśmy pozostali wierni 
Chrystusowi i Jego Kościołowi w każdej okoliczności. Podejmijmy na 
nowo pielgrzymkę wiary, która oznacza, z jednej strony wcale niełatwy 
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trud pokonywania kolejnych kilometrów drogi, z drugiej zaś, zmagania 
wewnętrzne ubogacone modlitwą, wyrzeczeniem i ofiarę z samego 
siebie na rzecz innych. Niech uczestnictwo w pielgrzymce będzie dla 
nas wszystkich wyznaniem i umocnieniem wiary oraz świadectwem, 
które damy Chrystusowi, Jedynemu Odkupicielowi człowieka i Jego 
Matce. 

Polecając Was Wszystkich opiece Matki Chrystusowej, z całego 
serca błogosławię: w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. 

Zamość, 3 lipca 2008 

Homilia wygłoszona podczas Eucharystii w Katedrze 2 sierpnia 
2008r. 

Rozpoczęcie 26 Piesie/ Pielgrzymki Diecezjalnej na jasną Górę 

Niech będzie pochwalny Jezus Chrystus! 

Drodzy Bracia w Kapłaństwie Chrystusowym, Osoby życia 
konsekrowanego, Przedstawiciele władz samorządowych w osobie Pana 
Prezydenta, Pani Prezydent, Pana Przewodniczącego i Pani Starosty, 
oraz Przedstawiciele różnych służb, w różnych stopniach i rodzajach 
spełnienia, również w trudzie pielgrzymim. 

Drodzy Bracia i Siostry, Pielgrzymi i łączący się z nami poprzez 
przekaz Katolickiego Radia Zamość. 

Wsłuchując się dzisiaj w słowa czytań mszalnych — nie po raz 
pierwszy - potwierdzamy, że drogi Boże nie są drogami łatwych 
obietnic i nie pozwalają pozostawać w postawie neutralnej, gdy chodzi 
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0 prawdę, sprawiedliwość i życie moralne według zasad Bożego prawa. 
Zarówno prorok Jeremiasz, jak i Jan Chrzciciel, prorok znad Jordanu 
nie tylko swoim nauczaniem w imię Boga, ale swoim życiem 
1 męczeńską śmiercią potwierdzili wysoką cenę, jaką dla prawdziwego 
wyzwolenia człowieka — i to pełnego w oczach Boga — podejmie Jego 
Jedno rodzony Syn, Który ofiaruje siebie samego na krzyżu Kalwarii, za 
każdego bez wyjątku człowieka. 

Czyż nie w tym samym duchu wiary przeżywaliśmy apostolskie 
pielgrzymowania i pouczenia Ojca Świętego Jana Pawła II, aż po krańce 
świata, który jako odważny prorok na wszystkich areopagach świata — 
niezależnie od tego, gdzie występował i wobec jakiejkolwiek władzy — 
występował, jako rzecznik spraw Bożych wobec struktur zła i wobec 
utraty poczucia grzechu współczesnego człowieka. Troszcząc się 
0 naszą jasność wewnętrzną, aby zło nazywać złem, dobro dobrem 
a nie iść na kompromis w imię tolerancji. To on był, i jest dla nas 
wzorem pielgrzyma nadziei w drodze do domu Matki, i oblicza Matki 
Jasnogórskiej. To przecież na Jej wzór i wobec Niej zawołał: „Cały 
Twój, Maryjo!", cały i na całej drodze życia aż do końca. 

Drodzy Bracia i Siostry! To już 26 raz pielgrzymujemy z ziemi 
zamojsko-lubaczowskiej na spotkanie z Matką. Aby stanąć w Jej 
sanktuarium i — można powiedzieć — wprost przedrzeć się do środka, 
by tam dotknąć tego opatrznościowego miejsca od przeszło 600 lat 
1 wyprosić wraz z Nią u Chrystusa potrzebne łaski. Doświadczamy, że 
nasze pielgrzymowanie wyrywa nas z otaczającego na co dzień świata 
i jak pisał Cyprian Kamil Norwid: „Przecież i ja ziemi tyle mam ile jej 
stopa ma pokrywa dopokąd idę". Droga nasza wiedzie bowiem swoistą 
miedzą dwóch niezgodnych światów, które od wieków są takie same. 
Uwzględniając choćby imiona Jeremiasza, Heroda, Piłata, Jana 
Chrzciciela czy wskazującego właśnie na cenę odkupienia Jezusa. 
Granica naszego pielgrzymowania biegnie przez samo serce każdego 
z nas, każdego, kto jest obrazem Boga w świecie i musi codziennie 
wybierać. Poprzez swoje codzienne drogi potwierdzać, za kim się 
opowiada i jakie wartości trzeba obronić dla siebie i dla tych, którzy 
przyjdą po nas? 

Moi Drodzy! Jest taki obraz angielskiego malarza Holmana 
Hanta, który nosi tytuł Światło Chrystusa i przedstawia Chrystusa 
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stojącego przed zagraconym — dosłownie — wejściem do ludzkiego 
domu. Obraz jest bardzo sugestywny, ale krytycy tego obrazu, już na 
samym początku postawili zarzut: Te drzwi nie mają klamki, to jest 
błąd. Lecz malarz odpowiedział: To są drzwi ludzkiego serca i klamka 
jest od wewnątrz. Jesteśmy — można powiedzieć — w tej samej postawie, 
kiedy ci, którzy będą na nas spoglądać, będą stawiać różne pytania: Czy 
to nie jest powierzchowne? Czy to nie jest — można powiedzieć — 
jeszcze jedna atrakcja polskich dróg, jakiś swoisty folklor? Trzeba nam 
odpowiadać na te pytania. Żeby zrozumieć człowieka idącego na jasną 
Górę, trzeba szukać klamki od serca, od każdego ludzkiego serca. 

Bracia i Siostry! Pielgrzymujemy na Jasną Górę do tego świętego 
miejsca Polaków, by się wewnętrznie odnowić i umocnić. 
Pielgrzymujemy, chociażby duchem i sercem łącząc się z pielgrzymami 
tak, jak dotąd za pośrednictwem naszego Katolickiego Radia Zamość, 
by na nowo odkrywać siebie, swoje życie w statusie człowieka 
pielgrzyma, który choć przemija, jest w drodze do życia w ojczyźnie 
niebieskiej. Potrzebne nam jest to pielgrzymownie, aby nie ulec pokusie 
rezygnacji. Aby nie ulec pokusie obojętności wobec zła i przemocy 
tych, którzy zdają się wygrywać i bawić się tak, jak na uczcie Heroda. 
Aby nie ulec zwątpieniu, że nie warto angażować się w życie w tym 
kraju i w życie na Polskiej ziemi. Żeby nie ulec pokusie beznadziejności 
i opuszczania Ojczyzny, a jednocześnie ulegać mirażom łatwego 
i wygodnego życia, które proponuje się nam na Zachodzie, wbrew 
prawu Bożemu. 

I pozwólcie, że w tym dzisiejszym zamyśleniu przywołam słowa 
poety, którego w tym roku w sposób szczególny czcimy, Zbigniewa 
Herberta. W jednym ze swoich utworów zatytułowanym Przesłanie Pana 
Cogito pisał słowa, które ja zaadresuję konkretnie do każdego z Was, 
pielgrzyma tej drogi: 

„ocalałeś i idziesz nie po aby tylko żyć 
masz mało czasu trzeba dawać świadectwo 
być ocalonym to nie znaczy tylko przeżyć 
ocalony pielgrzym jest ten 
kto zdolny jest dawać świadectwo 
który uchronił swoją zdolność rozróżniania 
dobra i zła sprawiedliwości 
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i nie pozwala ulec chorobie wieku" 
Moi Drodzy, Bracia i Siostry! W tym samym duchu wołał przed 

25 laty na Jasnogórskim Szczycie Jan Paweł II: „Musicie od siebie 
wymagać, nawet gdyby inni od was nie wymagali!" Tak, macie odwagę 
od siebie wymagać. Macie odwagę dawania świadectwa, aby wyruszyć 
w drogę. Macie odwagę wymagać od siebie, dlatego prosimy o światło 
Chrystusa, abyście szli w światłości Chrystusa. Prosimy jego Matkę, 
z naszych Obrazów w Sanktuariach na ziemi zamojsko-lubaczowskiej, 
poczynając od tej w Katedrze, aby wypraszała nam u Syna potrzebne 
łaski na dziś, i na nieznane jutro. Amen 
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L.cłz. 397/G1/08 
Zamość, 25 lipca 2008. 

D E K R E T 

nadania tytułu 

Miłosierdzia Bożego 

dla Kaplicy szpitalnej w Biłgoraju 

Stosownie do przedstawionej prośby z dnia 19 czerwca 2008 r., 

nadaję niniejszym Kaplicy szpitalnej w Biłgoraju tytuł 

Miłosierdzia Bożego. 

Księdzu kapelanowi oraz wszystkim chorym, którzy będą. 

korzystali z tego miejsca z serca błogosławię w Imię Ojca, i Syna, 

i Ducha Świętego i polecam wstawiennictwu Matki Odkupiciela -

Uzdrowicielki Chorych. Amen. 

Ks. Adam Firos^ + Wacław Depo 
Kancler\ biskup 

45 



L.dz. 447/Gt/08 
Zamość, 21 września 2008. 

D E K R E T 
nadania tytułu 

ŚWIĘTEGO OJCA PIO 
dla 

Kaplicy Domu Kombatanta 
w Biłgoraju 

Stosownie do przedstawionej prośby, nadaję niniejszym 

Kaplicy Domu Kombatanta w Biłgoraju tytuł ŚWIĘTEGO OJCA 

PIO. 

Księdzu kapelanowi oraz wszystkim mieszkańcom domu którzy 

korzystają i będą korzystali z tego miejsca z serca błogosławię w Imię 

Ojca, i Syna, i Ducha Świętego i polecam wstawiennictwu Matki 

Odkupiciela oraz Św. Ojca Pio. Amen. 

Kr. Adam Firosz + Wacław Depo 
Kancler^ Biskup 
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Decyzje personalne 

ks. Mgr Artur Cząstkiewicz duszpasterz Polskiej Misji Katolickiej 
w Marły skierowany na studia doktoranckie z zakresu prawa 
kanonicznego na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II 
w Lublinie od roku akademickiego 2008/2009 na okres czterech lat. 
(30.07.2008) 

ks. Kan. Dr Wiesław Galant Proboszcz Parafii Św. Jerzego 
w Biłgoraju mianowany Kierownikiem duchowym Kurii Legionu Maryi 
p.w. Matki Bożej Częstochowskiej w Biłgoraju. (3. 09. 2008) 

ks. Dr Andrzej Niedużak, zwolniony z funkcji Dyrektora Katolickiego 
Gimnazjum i Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego im. Papieża 
Jana Pawła II w Biłgoraju. (6. 08. 2008) 

ks. Kan. Mgr Lic. Witold Batycki, Proboszcz Parafii Św. Marii 
Magdaleny w Biłgoraju mianowany Dyrektorem Katolickiego 
Gimnazjum i Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego im. Papieża 
Jana Pawła II, z siedzibą przy parafii św. Marii Magdaleny w Biłgoraju. 
(6. 08. 2008) 
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Z ŻYCIA DIECEZJI 

Rekolekcje katechetów i nauczycieli 

Staraniem Wydziału Nauki Chrześcijańskiej Kurii Diecezjalnej 
w Zamościu zostały przeprowadzone rekolekcje dla katechetciw 
w pięciu turnusach. Trzy turnusy odbyły się w Domu Rekolekcyjnym 
w Łabuniach, czwarty w Domu Rekolekcyjnym w Górecku 
Kościelnym, a ostatni w Ustrzykach Górnych. Rekolekcje poprowadzili 
w kolejności: ks. dr Jerzy Smoleń, ks. mgr Dominik Samulak - prefekt 
WSD, dr hab. Elżbieta Osewska i ks. dr hab. Józef Stała, ks. mgr 
Dominik Samulak, ks. mgr lic. Robert Struś. W rekolekcjach 
uczestniczyło 238 katechetów świeckich i sióstr zakonnych. Księża — 
katecheci biorą udział w corocznych rekolekcjach kapłańskich. 

Po raz pierwszy zostały zorganizowane rekolekcje dla 
nauczycieli Zamojsko-Eubaczowskiej Rodziny Szkół Jana Pawła II. 
Zgromadziły one w Domu Rekolekcyjnym w Łabuniach 41 nauczycieli 
z 16 szkół. Turnus rekolekcyjny odbywał się w dniach 06 - 08 lutego. 
Konferencje i rozważania rekolekcyjne ks. dr hab. Krzysztofa 
Guzowskiego - profesora KUL oscylowały wokół tematyki 
wychowania w nauczaniu Jana Pawła II. 

XXVI Diecezjalna Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę 

Pielgrzymka, pod kierownictwem ks. kan. Tadeusza Bastrzyka, 
wyruszyła 2 sierpnia w trzech kolumnach: z Zamościa, Tomaszowa 
Lubelskiego i Lubaczowa. Wymarsz poprzedziła Msza św. celebrowana 
w Katedrze Zamojskiej przez Biskupa Diecezjalnego, a w Tomaszowie 
i Lubaczowie przez Księży Dziekanów. Hasłem tegorocznej 
pielgrzymki były słowa: ld^piy w światłości Chrystusa. W dziewięciu 
grupach pielgrzymowało w sumie 1291 pątników, nad którymi pieczę 
sprawowało: 28 kapłanów, 3 diakonów, 22 kleryków, 9 sióstr 
zakonnych, 31 pielęgniarki, 2 lekarzy i 2 policjantów. Szczególną grupą 
(nr 9) jest grupa duchowa, która w tym roku liczyła 448 osób. 
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Członkowie grupy duchowej mogą uczestniczyć w treści łonn.tc\ jru. > 
i codziennych przeżyciach, jakich doświadczają pątnicy na 
poszczególnych etapach drogi, dzięki Katolickiemu Radiu Zamość. 
Pielgrzymkę wprowadził na Jasną Górę Biskup Pomocniczy Diecezji, 
który koncelebrował Mszę św. na wałach jasnogórskich. XXVI 
Diecezjalna Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę zakończyła się apelem 
w Katedrze Zamojskiej dnia 16 sierpnia. Po pielgrzymce odbył się 
w Szczebrzeszynie trzeci przegląd piosenki pielgrzymkowej. 

Wakacyjna formacja w Ruchu Swiatło-Zycie 

Moderator diecezjalny ks. proboszcz Roman Sawie wraz 
z Diakonią Diecezjalną przygotował na okres wakacyjny: rekolekcje, dni 
wspólnoty i oazy modlitwy. Rekolekcje odbyły się w Korchowie (Oaza 
Nowej Drogi I), Hucie Tarnawackiej (Oaza Nowego Życia O), Mokrem 
k. Zamościa (Oaza Nowego Życia O i Oaza Dzieci Bożych), Dubiecko 
n. Sanem (Oaza Nowego Życia II), Księżomierz (Kurs dla 
animatorów). Moderatorami byli: ks. Sylwester Zwolak, ks. Paweł 
Zawaela, ks. Marek Mazurek i ks. Krzysztof Paluch, ks. Jarosław Kadra, 
ks. Leszek Boryło i ks. Piotr Grzechnik, ks. Krystian Bordzań i ks. 
Roman Sawie oraz ks. Marek Urban (Lublin). W sumie we wszystkich 
turnusach uczestniczyło 293 oazowiczów. 

Dni wspólnoty odbyły się w Krasnobrodzie (par. Zesłania 
Ducha Świętego) z udziałem ks. prał. Czesława Grzyba i 
w Krasnobrodzie (Sanktuarium) z udziałem bpa Mariusza 
Leszczyńskiego. Oazy modlitwy trzykrotnie odbyły się w ośrodku 
oazowym w Kochowie, a przeprowadzili je: ks. J. Kadra, ks. P. Zawada, 
ks. S. Zwolak. 

W rekolekcjach Domowego Kościoła w Różańcu udział wziął 
Pasterz Diecezji - bp Wacław Depo oraz p. Jacek Pulikowski, który 
wygłosił konferencję pt. Jak być sąc^śliwy?n. Rekolekcje Domowego 
Kościoła poprowadził ks. prał. Czesław Grzyb. Poniższa tabela 
przedstawia szczegółowo uczestników rekolekcji wakacyjnych:. 
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Biłgoraj Wniebowzięcia 4 9 1 13 

Biłgoraj św. Jerzy 1 3 4 

Biłgoraj św. M. Magd. 1 1 5 7 

Horodło 1 6 2 9 
Hrubieszów św.Ducha 1 4 1 5 

Krasnobród Zesłania 
Ducha 
Kryłów 

2 2 4 
0 

Księżpol 1 2 2 2 2 3 2 2 16 
Lubaczów Sw. 
Stanisława Bp 
Łabunie 
Łukawiec 

3 1 3 6 
2 

1 14 
2 
0 

Mircze 0 
Pocłhorce 0 
Skierbieszów 3 8 6 8 25 
Susiec 0 
Szczebrzeszyn 1 4 2 1 8 
Tarnawatka 1 5 1 4 11 
Tarnogróeł 1 1 2 

Tomaszów Zwia. 4 5 12 14 7 3 45 

Tomaszów św.Jozef 2 1 2 3 2 1 11 

Wielącza 15 5 16 5 5 1 1 48 
Zamość Kat. 6 2 2 11 5 3 1 30 
Zamość św.Michał 4 4 17 1 1 6 33 

Z ulice 1 2 2 2 2 3 2 2 16 
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Z życia Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży 

Młodzi z Diecezji, w liczbie 12 osób wzięli udział w Światowych 
Obchodach Dni Młodzieży w Sydney. Natomiast najważniejszym 
wydarzeniem na terenie Diecezji jest peregrynacja relikwii bł. Karoliny 
Kózkówny. Inne wydarzenia to: 31 maja — diecezjalna pielgrzymka 
młodzieży do Sanktuarium w Tomaszowie Lubelskim, 16-17 czerwca — 
rajd szlakiem Brata Alberta (uczestniczyło 15 osób), 20-22 czerwca — 
kurs na diecezjalnego lidera (uczestniczyło 29 osób), 27-29 czerwca — 
X Olimpiada Sportowa w Trzęsinach (uczestniczyło 180 osób w 6 
konkurencjach), 30 VI do 7 VII — obóz szkoleniowo-wypoczynkowy 
w Trzęsinach (uczestniczyło 38 osób), 7-13 lipca — obóz szkoleniowo-
wypoczynkowy w Otrzęsinach (uczestniczyło 53 osoby), 16-18 września 
- I Biłgorajskie Forum Młodych, 18-21 września — XII Diecezjalne 
Forum Młodych w Lubaczowie. 

Radością są nowe oddziały KSM powołane w następujących 
parafiach: Szarowola, Łukawiec, Komarów, Cieszynów, Miączyn i par. 
Świętej Bożej Opatrzności w Zamościu. 

Wakacyjne Rekolekcje Liturgicznej Służby Ołtarza 

Diecezjalny Duszpasterz Trzeźwości, ks. Tomasz Bazan, 
zorganizował rekolekcje w czterech turnusach w ośrodku Kraina nad 
Tanwią w Wólce Bisktej. Rekolekcje przeprowadzili: ks. Tomasz Bazan, 
ks. Grzegorz Bartko, ks. Jarosław Kadra i ks. Marcin Jakubiak. Poniższa 
tabela przedstawia szczegółowo uczestników tychże rekolekcji: 

Lp. Parafia Chłopcy Dziewczyny suma 

1. Duch Święty 
Hrubieszów 

32 19 51 

.2 . Józefów 17 8 25 

3. Mircze 7 6 13 
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4. ZNMP Tomaszów 
Lub. 

12 - - - 12 

5. Goraj 5 6 11 

6. WNMP Biłgoraj 9 — 9 

7. Werchrata 5 2 7 

8. Miłosierdzie Boże 
Zamość 

6 — - 6 

9. Księżpol 6 — 6 

10. Żulice 4 2 6 

11. Katedra 5 — 5 
12. Łukowa 5 — 5 

13. Klemensów 5 — 5 

14. Nowosiółki 2 3 5 

15. Sitaniec 5 — 5 

16. Św. Mikołaj 
Hrubieszów 

4 — 4 

17. Dyniska 1 3 4 

18. Lu baczów 4 — 4 

19. Podhorce 3 3 

20. Św. Krzyż Zamość 2 — 2 

21. Zauże 2 — 2 

22. Tereszpol 2 — 2 

23. Biszcza 1 — 1 

Suma 144 49 193 

Wakacyjna akcja Caritas 

Caritas Diecezji przygotowuje się do tej akcji już zimą, poprzez 
Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom, a w okresie Paschy poprzez Chlebki 
Dobroci. Dochody z tych akcji, jak również ofiary złożone do puszek 
z racji Pygodnia Miłosierdzia i święta Caritas, umożliwiają sfinansowanie 
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wypoczynku letniego i zimowego dzieci i młodzieży. Turnusy odbyły 
się w Krasnobrodzie, Józefowie, Międzyzdrojach, Ustrzykach Górnych, 
Bukowinie Tatrzańskiej, Kościelisku i Zakopanem. W koloniach letnich 
uczestniczyły dzieci z rodzin polskich z Litwy, Białorusi, Ukrainy, 
Rumunii oraz grupa dzieci i młodzieży z rodzin ubogich z naszej 
diecezji. W letnim odpoczynku wzięło udział ponad 2200 dzieci 
i młodzieży. Opiekę nad kolonistami sprawowali pracownicy 
i woluntariusze Caritas na czele z klerykami naszego seminarium 
duchownego. 

Diecezjalne dożynki 

W niedzielę 14 września br. przybyli do Krasnobrodu na 
uroczyste dziękczynienie rolnicy naszej Diecezji. Z Kaplicy na Wodzie 
uczestnicy udali się do Krasnobrodzkiej Pani, gdzie modlili się na 
uroczystej Eucharystii, której przewodniczył ksiądz bp Mariusz 
Leszczyński. 

Podczas homilii ks. Biskup podkreślił trud rolnika i potrzebę 
postawy pokory wobec Boga. Przywołując słowa Prymasa Tysiąclecia, 
zwrócił się też z apelem do sprawujących władzę o uszanowanie pracy 
rolnika i jej godziwe wynagradzanie. Rolników prosił zaś, by nie 
zatracali tradycji i wartości wiary, które są zakorzenione w polskich 
rodzinach i naszej Ojczyźnie. Msza Święta zakończyła się uroczystą 
procesją eucharystyczną i błogosławieństwem. Dożynkom towarzyszyły 
występy zespołów ludowych i wystawy rolnicze. 

Dzień skupienia Liturgicznej Służby Ołtarza 

Na dorocznym dniu skupienia, 13 września, w naszym 
diecezjalnym sanktuarium Matki Bożej Krasnobrodzkiej spotkali się 
ministranci, lektorzy i schole naszej Diecezji. Kustosz Sanktuarium 
powitał zebranych i przewodniczył Modlitwie Różańcowej. O godzinie 
11 rozpoczęła się uroczysta Msza Święta, którą celebrował wraz 
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z kapłanami bp Mariusz Leszczyński. Podczas homilii ksiądz Biskup 
zwrócił uwagę, że młodość jest szczególnym okresem zasiewu 
i przywołał przykład św. Stanisława Kostki, którego określił jako siewcę 
dobra i miłości. Ksiądz Biskup podziękował też kapłanom za 
zaangażowanie w wakacyjnych rekolekcjach dla ministrantów. W dniu 
skupienia wzięło udział ponad 1280 uczestników. 

Diecezjalne festiwale 

Pod patronatem duchowym Pasterza Diecezji w dniach 5 i 6 
lipca br. w Biłgoraju miał miejsce IX Ogólnopolski Festiwal Piosenki 
Religijnej „Soli Deo". W konkursie wystąpiło 15 wykonawców z całej 
Polski. Jurorzy nagrodzili wyróżnieniami: zespoły — „Cantito" 
z Krakowa i „Sursum Corda" z Biłgoraja; I miejsce — zespół 
„Archanioły" z Zamościa i solistka Martyna Zając z Przecława; II 
miejsce — solistka Małgorzata Jamroży z Ińska; 111 miejsce - zespół 
„Łaską zbawieni" z Gliwic; nagrodę publiczności przyznano zespołowi 
„Kanaan" z Biłgoraja. Festiwalowi towarzyszyły: zespół „Gospel Rain" 
i „Chili My", którego koncertem zakończono kolejną edycję konkursu. 
Górecko Kościelne - XIII Festiwal Pieśni Maryjnej. 

Również w tym roku, 3 sierpnia, Górecko Kościelne gościło 30 
zespołów śpiewaczych z terenu naszej Diecezji. Uroczystą Mszę św. 
w Sanktuarium św. Stanisława odprawił Pasterz naszej Diecezji, która 
była transmitowana przez TYP Polonia. Atrakcją Festiwalu był występ 
zespołu „Czerwone gitary". 

Opr. 
ks. jĄdam Firos^ 

ks. Janus^ Raczyński 
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INNE 

Abp Józef Michalik 
Przemyśl 

Kazanie wygłoszone podczas odpustu w Krasnobrodzie, 2 lipca 
2008 r. 

Najdostojniejszy Księże Biskupie Wacławie, Księże Biskupie Janie, 
Czcigodny Księże Kustoszu i Drodzy Bracia Kapłani, 
Drodzy Czciciele Matyi, Brada i Siostry, Drodzy Radiosłuchacze. 

Odpust lipcowy - w naszej tradycji ludowej - wspomina Matkę 
Bożą Jagodną, a więc tę Zwiastunkę zbiorów na początku lata. 
1 przychodzimy tu dzisiaj do Matki naszego Pana, aby przeżyć 
spotkanie z Nią w dniu odpustu parafialnego, odpustu w sanktuarium. 
A więc, jakiegoś dnia szczególnej łaski, szczególnego daru Bożego, 
który tu na nas czeka. Tym darem Bożym powinno być takie spotkanie 
z Bogiem, które dzięki wstawiennictwu Maryi zaowocuje, wyda owoc, 
ten - może pierwszy w tym roku, a może pierwszy w naszym życiu, 
w moim życiu — owoc wiary, która chce sięgnąć po odpuszczenie 
grzechów i win, po oczyszczenie, po przeżycie tego spotkania 
z Bogiem, który jest Bogiem świętości, niewinności. Bogiem, który chce 
również mieć nas ludźmi czystymi, świętymi. To jest wielkie wyzwanie, 
wielkie zaproszenie naszego Pana i Zbawiciela, naszej Matki 
i Opiekunki na drodze wiary, jaką Pan postawił w Najświętszej Maryi 
Pannie. 

Przychodzimy dzisiaj do tego Sanktuarium, w którym widzimy 
Matkę Najświętszą adorującą leżącego na ziemi Jezusa. Maryja niejako 
w ukłonie, w próbie pochylenia się przed Nim, w próbie uwielbienia, 
uklęknięcia, może upadnięcia przed Bożym Słowem na kolana, została 
przez tego malarza uchwycona. Myślę, że jest to i dla nas wielkie 
wyzwanie, żebyśmy dojrzeli Jezusa i pomogli Maryi oddać Mu hołd, 
i podnieść tego Jezusa z ziemi do wyżyny chwały. Podnieść Go do 
wysokości naszego serca. Bo to jest najważniejsza świątynia, którą Bóg 
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kocha, w której chce mieszkać. Dzięki tej łasce odpustu, a więc 
spowiedzi, Komunii Świętej, modlitwie za Ojca Świętego, żalu, 
oderwania od grzechu, pragnieniu zmiany, przemiany naszego życia to 
serce stanie się czyste. To serce stanie się najgodniejszym miejscem do 
uwielbienia podniesionego, przekreślonego, wyrzuconego na margines 
życia Jezusa, który teraz w nim zamieszka. 

To sanktuarium czci Maryję w maleńkim obrazku, bo cóż to 9 
na 14 cm, który potem został powiększony, abyśmy mogli zobaczyć. 
Mały obrazek, ale jakże wielka, jaka głęboka treść. Zresztą, Bóg 
przemawia do człowieka obrazami, symbolami, bo sam nie może się 
pokazać w pełni swojej tajemnicy, gdyż nasze serce by tego nie 
wytrzymało. Św. Paweł pomaga nam zrozumieć właśnie ten zachwyt 
Bogiem, który nas czeka dopiero po śmierci. Ale ten mały obrazek 
pulsuje treścią, mówi nam o znaku, który został odkryty po objawieniu 
się Matki Bożej w XVII wieku. Najpierw Maryja uzdrawia tego 
człowieka, który modli się do Niej, lego Jakuba Roszczyka, młodego 
chłopaka 24 letniego, a potem zachowuje obrazek z tego sanktuarium, 
rodzącego się gdzieś w lesie. Zachowuje maleńki obrazek, symbol, który 
ludzie uznali za znak deklarowanej woli Najświętszej Panienki pragnącej 
zostać z nami. Pragnącej tu, niezależnie od znaku, czy to będzie ten 
znak namalowany wielki, piękny czy maleńki znak. To jest wielka treść 
pulsującej miłości do człowieka, tego znaku kolejnego, że Maryja 
uprosiła u Boga nie tylko to przyjście, przybliżenie Jezusa, jako 
Zbawiciela historycznego tam gdzieś w Nazarecie, w Betlejem. Ale 
Maryja uprosiła u Boga możliwości interweniowania poprzez różne 
etapy dziejów aż do ostatnich lat. Ciągle przychodzi i ciągle ten kontakt 
nawiązuje z nami, ludźmi, żeby nam tą wielką tajemnicę Bożej miłości 
przypomnieć, objawić, żeby nam powiedzieć, że miłość powinna być 
bez obłudy. To, co św. Paweł przed chwilą w tym wykładzie o miłości 
nam ukazał, że miłość powinna być pokorna, czynna, życzliwa wobec 
drugiego człowieka, promieniująca gorliwością - na wzór Maryi -
gorliwością w służbie Jezusowi kiedyś za życia i teraz temu Jezusowi, 
którego wyrzucają ludzie niejednokrotnie na margines, odrzucają Go, 
a Ona chce Go nam przybliżyć i złożyć w naszym sercu, podnieść 
z ziemi i złożyć Go tam, gdzie jest [ego miejsce, we mnie, w moim 
sercu, w sercu mego brata, mojej siostry. Ten znak miłości i ta wola 
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Matki Najświętszej do pomagania nam na drodze zbawienia trwa. 
Myślę, że to bardzo ważna rzecz, żebyśmy patrząc na Maryję coraz 
głębiej, coraz mocniej wierzyli w czynną miłość Boga do nas, żebyśmy 
ją odnajdywali i odwzajemniali, żebyśmy próbowali na miarę naszej 
wiary, na miarę naszego rozeznania i kontaktu z Panem Bogiem, 
żebyśmy próbowali naszą wiarę pogłębiać przez odpowiedź życia, 
poprzez czyn z tej wiary. 

Maryja w tajemnicy nawiedzenia, którą dzisiaj wspominamy, 
przyjmuje Słowo Boże, staje się Matką tego Słowa Wcielonego 
i zachowa wierność temu Słowu Bożemu, jezusowi do końca 
w różnych tajemnicach, w różnych momentach swego życia, kiedy 
będzie trzeba iść do Betlejem i szukać miejsca urodzin dla Jezusa, dla 
Bożego Syna. Nie zwątpi, kiedy trzeba będzie z Bogiem uciekać do 
Egiptu przed złoczyńcami; kiedy będzie trzeba szukać Jezusa 
w świątyni, bo się zagubił i kiedy będzie trzeba patrzeć na Jezusa 
ukrzyżowanego. Także wtedy, Maryja jest wierna słowu danemu Bogu, 
Maryja jest wierna Jezusowi, i wybraniu na Matkę, i pośredniczkę łask. 
Maryja i nas uczy, i zachęca do tej wierności, do tego wysiłku 
zachowania danego słowa. Przez chrzest, jako chrześcijanie daliśmy 
słowo Bogu. W różnych sytuacjach życia nie dawajmy fałszywych słów. 
Próbujmy, dajemy niejednokrotnie słowo życzliwości, niech t:o będzie 
życzliwość. Dajemy słowo przysięgi, niech to będzie słowo prawdy, 
którą w rodzinie czy w naszej bliskości deklarujemy powołując się na 
Pana Boga. Myślę, że to jest bardzo ważne, żebyśmy umieli przeżyć 
radość z tej bliskości Jezusa, którą przeżyła Maryja skoro się 
dowiedziała, że została Matką i że jej krewna Elżbieta została matką. 
Maryja idzie do niej z czynem pomocy, zostaje tam trzy miesiące, żeby 
pomóc krewnej Elżbiecie, w tym momencie urodzenia i przygotowania 
do urodzin Jana Chrzciciela. Maryja z radością wtedy śpiewa hymn 
Uwielbia dus^a moja Pana. Odnosi do Boga całe życie. Myślę, że 
w naszym życiu też powinniśmy zwrócić uwagę na radość. Jeśli Jezusa 
odkryliśmy, jeśli na drodze Bożej jesteśmy, uradujmy się tym. Nie 
męczmy się rozważaniem naszych słabości i grzechów, za nie trzeba 
przepraszać Boga, ale radujmy stę z przebaczenia, z odpuszczenia 
zwłaszcza dzisiaj w ten odpust. Uradujmy się, że Bóg nam chce 



odpuścić winy, że chce nas uradować bliskością i obecnością w naszym 
sercu oczyszczonym z win i grzechów. 

Wielokrotnie zdarzało mi się rozmawiać z Ojcem Świętym, 
Sługą Bożym Janem Pawłem II, kiedy jechałem do Rzymu i on 
zapraszał na rozmowę, na spotkanie. Często pytał, często - zawsze 
pytał: Jak tam z wiarą? Czy w Polsce wiara nie ustaje? Czy wiara dalej 
tkwi w narodzie? Często mówiłem, że nie jest źle, że jest dobrze, że 
naród trwa przy Panu Bogu. A jakie masz dowody na to? I ja 
wyciągałem z reguły kilka, ale zawsze pierwszy był taki: proszę Ojca 
Świętego siłą naszego narodu są kolejki cło konfesjonału. I wtedy Ojciec 
Święty kiwał głową, i widać było, że wiedział o co chodzi, że tak, 
akceptuje to. Siłą wiary w naszym narodzie jest ufność w Boga 
miłosiernego, to jest ta chęć odrodzenia. I z naszym narodem, i 
z Kościołem, i z wiarą nie będzie niebezpieczeństw dotąd, dokąd 
będziemy się spowiadać, przepraszać Boga za grzechy, obiecywać 
poprawę i próbować tę poprawę wydobyć z naszych serc. Nawet nie ma 
takiego uplątania w grzech, z którego by cię Matka Boża, Matka 
naszego Zbawiciela, z którego by cię Jezus nie mógł wyprowadzić i nie 
chciał wyprowadzić. Wyprowadzi, ale trzeba się modlić, trzeba o to 
prosić. Myślę, że to jest pierwszy warunek naśladowania Matki Bożej 
i naszego wzrostu w wierze. Dzisiaj popatrzmy, że jesteśmy 
odpowiedzialni nie tyle za wczoraj naszej wiary, nie tyle za wczoraj 
naszego życia. Ze jesteśmy odpowiedzialni za dzisiaj i jutro. I to jest 
najważniejsze. Myślę, że trzeba zauważyć pozytywy w naszym życiu, 
w tej sytuacji, w której jesteśmy. Chociażby ten moment, że możemy 
być na tej Mszy Św., uwielbić Boga, przeprosić, przyjąć Boże 
odpuszczenie, Boże ubogacenie łaską, Boże natchnienie na miarę 
otwarcia naszego serca. Mamy także pola wolności do okazywania wiary 
i trzeba je wypełnić. Mamy okazje różnych kontaktów, są one 
niejednokrotnie związane z niebezpieczeństwami jak wyjazd do pracy, 
poszukiwania pracy, czy emigracja. Owszem, trzeba się przygotować, 
ale i tam odpowiedzialność za wiarę, za niedzielną Mszę świętą za 
modlitwę codzienną, za spowiedź i Komunię Świętą jest bardzo ważna, 
żebyśmy o tym nie zapomnieli, żebyśmy naszym synom i braciom, 
i mężom, i żonom, i córkom to przypominali, bo to jest bardzo ważne. 
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Jeden z naszych księży pojechał do Anglii na naukę języka 
angielskiego, bo gdy wróci, będzie wykładał na uniwersytecie. 
W pierwszym roku jego pobytu tam, w pierwszy piątek - mieszka 
w miejscowości gdzie nie ma duszpasterstwa polskiego - przychodzą do 
niego dwie, trzy osoby z prośbą: niech nam ksiądz odprawi pierwszy 
piątek tak po polsku. Było już około godziny 21. Odpowiada dobrze, 
odprawię. Ale za miesiąc było już tych osób 15. A teraz proboszcz 
tamtejszy pisze do mnie - ten ksiądz wraca już do Polski - niech mi 
ksiądz biskup przyśle księdza, który mówi po polsku, bo już w każdą 
niedzielę na Mszy świętej i w każdy pierwszy piątek jest 250, a niekiedy 
nawet i więcej. Co to mówi? To mówi, że ten czas modlitwy 
w rodzinach, ta oaza, czy ten neokatechumenat, czy ten charyzmatyczny 
ruch, czy fokolarynów, czyli inspiracja zaczerpnięta w Polsce nie 
zmarnowała się. Że tam można i trzeba, i warto zanieść świadectwo 
bliskości z Bogiem, że trzeba żebyśmy te horyzonty naszego 
apostolskiego życia, odpowiedzialności za wiarę słowem i czynem 
okazywaną ponieśli. Myślę, że trzeba też pamiętać o tym, co mówił 
Ojciec Święty Jan Paweł II, że w dzisiejszych czasach często zawęża się 
horyzont naszego myślenia. A my, jako ludzie wierzący mamy ten 
horyzont nieskończony, bo Bóg jest nieskończony. Czeka nas życie 
wieczne, gdzie będzie dopełnienie tego życia obecnego, gdzie będzie 
wyrównanie, gdzie będzie rozwój albo rozpad. I dlatego trzeba 
zatęsknić za Bogiem nieskończoności w naszym życiu. Jan Paweł II 
w encyklice o Eucharystii przestrzegał, mówił tak: uważajcie, horyzont 
człowieka staje się dzisiaj tak ciasny, że nie pozwala mu dojrzeć nieba. 
Nawet odświętnie ubrany, nie potrafi już świętować - to obserwacja 
papieża. Zobaczcie, że niekiedy ludzie skoncentrowani na sobie nie 
widzą drugiego człowieka. Ba, nie widzą Boga, nie widzą nieba, nawet 
mając możliwości nie potrafią uradować się Bogiem. Człowiek nie umie 
świętować, mimo że ma tych ubrań bardzo wiele do odświętnego 
wystroju. 

Gorzej, Bracia i Siostry, niejednokrotnie nie umiemy kochać. 
To, co św. Paweł mówi nam na progu tego roku, przestrzega i uczy nas 
tej miłości. Niejednokrotnie nie umiemy kochać, bo fałszywy obraz 
miłości wtłacza nam i życie, i doświadczenie, i telewizja, i różni słudzy 
księcia ciemności. Bo wmawia się człowiekowi, że miłość jest 
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zredukowana do wymiaru chwilowej przyjemności, oszukania drugiego, 
wykorzystania drugiego człowieka, zabawienia się niejednokrotnie jego 
kosztem. Nie, 'egoizm, jest śmiercią miłości, jest śmiercią relacji do 
drugiego człowieka. Bardzo nie pasuje do postawy czciciela Maryi, która 
jest oddana służbie drugiemu człowiekowi. Ona idzie do Elżbiety, 
przychodzi nam z pomocą, słucha, chce nam pomóc i pomaga. Myślę, 
że to bardzo ważna rzecz, żebyśmy uczyli się prawdziwej, ofiarnej, 
czystej, wiernej aż do końca miłości wobec drugiego człowieka i wobec 
Boga, którego nie można inaczej poznać jak tylko przez miłość. 

Myślę też, że warto powiedzieć sobie o tym, że dzisiaj musimy 
być świadkami, że to zeświecczenie jest niebezpieczeństwem naszego 
myślenia, że dzisiaj chce się pozbawić Pana Boga, Ewangelię, Kościół 
prawa do obecności w życiu publicznym. To nie tylko komuniści, to nie 
tylko naziści, dzisiaj też ten liberalizm nowoczesny wmawia nam i 
w ogóle chce wyeliminować Pana Boga i Eiwangelię z życia publicznego. 
Widzimy to bardzo wyraźnie w różnych momentach. Nie ma miejsca na 
wspomnienie Boga w porządku europejskim ustanawianym przez te 
nowe konstytucje. Nie ma miejsca na obronę Bożych praw w tych 
prawach, które ludzie ustanawiają, bo sami chcą zastąpić Pana Boga 
w tym ustanawianiu nowego porządku. Myślę, że to jest wielkie 
niebezpieczeństwo, że to sacrum, tę świętość, tę nadprzyrodzoność, tę 
odpowiedzialność przed Bogiem próbuje się usunąć w cień. Zwróci się 
to przeciwko człowiekowi. Jeśli się zburzy prawo ustanowione przez 
Boga, pozostanie lotny piasek, na którym nie można niczego trwałego 
zbudować. Myślę, że dzisiaj jest bardzo ważną rzeczą pogłębianie wiary, 
znajomości wiary, poznanie Pisma Świętego, sięgnięcie po katolickie 
pisma, to jest droga pogłębienia wiary, rozmowa z najbliższymi na 
tematy Boże, na tematy wiary. To jest dzisiaj bardzo ważne. 

Biskupi Hiszpańscy przed kilkoma miesiącami postanowili się 
zebrać i zastanowić się skąd się bierze ta trudność, ten nacisk -
zwłaszcza w ich kraju - tego laicyzmu, tego ataku na życie, tego ataku na 
moralność. Przecież ich rząd wprowadził ekspresowy rozwód, czyli 
natychmiast, w ciągu dwóch, trzech dni można dokonać rozwodu. 
Doszli dej tego, że w ciągu paru miesięcy więcej tych rozwodów było 
niż przez cały rok zawartych związków małżeńskich. To jest dramat 
zaciemnienia umysłu i sumienia człowieka. Wydali instrukcję „Teologia 
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i zeświecczenie" w której piszą: U źródeł kryzysu zeświecczenia 
w świecie jest zeświecczenie Kościoła, i tu znajduje się utrata wiary, i jej 
znajomości. Czyłi pogłębianie wiary, bliskość z Kościołem, 
posłuszeństwo wymaganiom — jasnym, klarownym - Ojca Świętego te 
przestrogi, które do nas idą powinniśmy traktować poważnie. Myślę, że 
też brak jedności, gdzie każdy chce być prawodawcą, każdy chce być 
popularnym, bo zobaczy mikrofon lub kamerę i myśli, że on będzie 
teraz reformował świat. Nie, twórczym reformatorem jest Ten, Który 
leży na ziemi, jezus Chrystus, Którego Maryja chce podnieść, a Który 
potem będzie rzucony na ziemię podczas przybicia Go do krzyża 
i będzie zawieszony na tym krzyżu, aby nam przywrócić wolność dzieci 
Bożych. 

Nie dawno, parę miesięcy temu, Rosa Alberione wydała książkę 
we Włoszech, przetłumaczoną na język polski, która jest zatytułowana 
„Wygnać Chrystusa" i pisze tak, że w Europie od trzech wieków, od 
rewolucji francuskiej trwa walka z Kościołem i nie udawajmy, że tego 
nie widzimy. Najpierw był jakobinizm, potem marksizm, nazizm, 
komunizm teraz liberalizm wszystko wolno, wszystkim wolno, tylko 
wolności dla Bożego prawa nie ma! Wszystkie promocje są 
dopuszczone, ale Bożego prawa się nie szanuje. I jeśli się głosi „nie 
zabijaj poczętego życia!" i że małżeństwo składa się z jedności, ze 
związku dwojga ludzi odmiennej płci, to powiedzą, że ty jesteś 
wsteczny, ty jesteś nazista. To jest dopiero wolność - podeptać Boże 
prawo! I Ona mówi: nie udawajmy, że tego nie widzimy. Dalej we 
wnioskach mówi tak: pamiętajmy, nie możemy na to oczu zamykać, 
należy ponownie umieścić wartości chrześcijańskie w centrum 
codziennego życia, ponownie umieścić duchowość w centrum istoty 
ludzkiej i naszej historii. Musimy chronić naszą tożsamość, podobnie 
jak ojciec rodziny podczas napadu bandytów chroni dzieci i żonę 
poświęcając niejednokrotnie własne życie. 

Tak, oto droga, trudna ale jedyna, droga do uratowania naszej 
tożsamości chrześcijańskiej, katolickiej i naszej tożsamości polskiej. 
Żebyśmy nie wstydzili się tego, że jesteśmy ludźmi spod krzyża, gdzie 
jest Maryja wierna do końca; że jesteśmy ludźmi odkupienia; jesteśmy 
nowym pokoleniem, na które Bóg liczy. I myślę, że nasza obecność tu, 
w tym sanktuarium niech będzie okazją do zadeklarowania w sercu, 
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przez pośrednictwo Maryi i razem z nią przed Bogiem, że Ona, Matka 
Pana i nasza jest naszą nadzieją. Że cała nadzieja nasza jest w Niej, że 
nauczy nas adorować czyli modlić się do Jezusa, z Jezusem uwielbiać 
i przepraszać Boga, że pomoże nam zgiąć kolana naszego serca, 
żebyśmy się odwrócili od zła. Że przywróci nam ufność do ludzi, do 
drugiego człowieka, do pracy, chęć do życia lepszego, piękniejszego. Że 
utrwali naszą wolę zachowania wierności małżeńskiej, zachowania 
wierności naszym obowiązkom. Przede wszystkim, że ta hierarchia 
wartości zacznie się od Pana Boga i Jego praw a potem wszystko inne. 

Pamiętajmy, Bracia i Siostry, Maryja nie tylko wysłuchiwała -
Ona wysłuchuje próśb człowieka. Ona nie tylko pomagała - Ona 
pomaga. Niech na naszej dradze do zbawienia nigdy tej ufności nam nie 
zabraknie. Amen 

Ks. Wiesław Banaś 

Śp. Ks. Kan. Michał Opaliński /1940 - 2008/ 

Kapłani odchodzą nam zawsze za często i za szybko. Tyle łask 
do przelania, tyle pracy do wykonania, pozostaje brak robotników 
Winnicy Pana... 

Ks. Michał Opaliński po świętach wielkanocnych źle się poczuł. 
Chyba zatrucie? Po kilku dniach trafił do szpitala w Jarosławiu -
diagnoza: rak trzustki. 5 kwietnia 2008 rozpoczął pisać swój ostatni 
testament: „Świadom, że żyjemy i umieramy dla Pana, powierzam Jego 
miłosierdziu wszystkie moje sprawy. Wdzięczny za ocalenie życia, gdzie 
po ludzku nie było warunków ( wszystkie dzieci urodzone w tajdze 
Sybiru zmarły), przeżyłem mimo wycięczenia, zapalenia płuc. Matka 
Helena polecająca sprawę Matce Bożej, otrzymała w śnie zapewnienie 
„twój syn będzie i j ł i (będzie wielki). Przez całe życie czuję opiekę Matki 
Miłosierdzia Maryi zawsze Dziewicy. Myślę, że kapłaństwo, które 
nazywała Wielkim głównie Jej zawdzięczam". Nieco dalej czytamy: „Do 
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dóbr materialnych z łaski Bożej nie przywiązywałem serca. 
Dochodziłem do nich myślę uczciwie przez pracę i oszczędność". 
Kończy swój testament słowami: „Parafian proszę o wybaczenie moich 
niedoskonałości — wydaje mi się, że ich polubiłem i dobrze mi u nich 
było. Za wszystkie modlitwy i wyrazy solidarności przez czas posługi 
i w czasie choroby Bóg zapłać. Współbraciom w kapłaństwie wszystko 
wybaczam i proszę o wybaczenie". Mówiono — „operacja się udała". Na 
drugi dzień pacjent nie żył. 

W dzień Chrystusa Dobrego Pasterza miała miejsce eksporta 
Sp. księdza Michała Opalińśkiego, z Cieszanowskiej kaplicy do kościoła 
w Lublińcu Starym. 14 kwietnia 2008 - uroczystości pogrzebowe, 
przybyły delegacje z parafii, w których ksiądz Michał pracował: 
z Lubaczowa, Bełżca, Tamoszyna, Łukawca, Cieszanowa. Największą 
liczbę stanowili mieszkańcy parafii Lubliniec, gdzie zmarły kapłan był 
proboszcz od listopada 1978 roku. Liturgii pogrzebowej przewodniczył 
ks. Bp Wacław Depo. Koncelebrowało około 120 kapłanów z Diecezji 
Zamojsko — Lubaczowskiej, w tym również księża z Archidiecezji 
Krakowskiej jego koledzy seminaryjni. Nad trumną przemawiali 
zarówno duchowni, jak też świeccy. Wszyscy podkreślali cechy 
osobowości zmarłego kapłana: pokora, cichość, pobożność, 
umiłowanie studium filozofii i teologii, radość życia, muzyka, sport... 
Na ręce Ordynariusza diecezji wystosowali list kondolencyjny Ksiądz 
Kardynał Marian jaworski i Arcybiskup Mieczysław Mokrzycki ze 
Lwowa. 

Koleje tego życia - przyszedł na świat w syberyjski tajdze, dalsze 
kolejne trzy lata mieszkał w stepach Kazachstanu. „Daleko od 
wszystkiego, gdzie wiara w Boga była jedyną ostoją". Jeszcze raz 
potwierdziła się prawda; rodzina Bogiem jest silna, j ako 3 letni chłopiec 
zapamiętał, że ojciec klękał z nim do codziennej modlitwy. Stale 
wierzyli, że skończy się ten koszmar i wrócą do Ojczyzny. Po wojnie, na 
Ziemiach Odzyskanych czekał na nich ojciec, który przeszedł z Armią 
szlak wojenny spod Lenino aż po Berlin. Po studiach powraca do pracy 
na ziemiach, z których przed laty rodzina została wywieziona - to 
Archidiecezja Lwowska z siedzibą w Lubaczowie. W wielkość 
Kapłaństwa Chrystusowego wpisują się kapłaństwo księdza Michała. 
Na jego drodze życia Bóg stawia mocarzy wiary — Wielkich ludzi 
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Kościoła. Arcybiskup Eugeniusz Baziak — wygnaniec ze Lwowa, 
przyjmuje go do Seminarium w Krakowie. Przyszły Papież udziela mu 
święceń kapłańskich. Wielkość Kapłaństwa wyraża się w wiernym 
wypełnianiu woli Boga. Jego życie nie było usłane różami, nigdy się 
jednak nie uskarżał. Jako kapłan niskiego wzrostu, nie zabiegał 
o zaszczyty, wiódł ciche, godne i spokojne życie. Był niezłomnym 
świadkiem eksterminacji ludności polskiej. W chwili, gdy leżał na 
katafalku, po raz pierwszy w Warszawie oficjalnie obchodzono 
wspomnienie o Katyniu. Po egzekwiach odprawionych w kościele, 
wyruszył na miejscowy cmentarz okazały kondukt pogrzebowy. Ciało 
zmarłego kapłana spoczęło bezpośrednio w ziemi. Tak sobie życzył, 
w myśl stów smętnej żałobnej pieśni religijnej: „powracas^ rv Ziemi<i> co twcl 
Matką była, tera% cą strawi, niedawno żywiła". Samo miejsce pochówku jest 
tuż przy wejściu na cmentarz, obok grobu powstańca z 1863. Historia 
się splata, obok siebie powstaniec styczniowy, zmarły na wskutek 
odniesionych ran w tej okolicy i Ksiądz Michał urodzony na Syberii. 
Pieśń Sybiraków śpiewana nad grobem Kapelana Sybiraków dopełnia 
liturgię. 
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Ks. Robert Struś 
Zamość 

Katecheza młodzieży w Polsce. 
Wybrane zagadnienia 

Młodość jest tym etapem w życiu człowieka, w którym 
dokonuje się przeobrażenie dziecka w osobę dorosłą. Jest to z jednej 
strony końcowa faza dzieciństwa, a z drugiej początek wieku 
dojrzałego. Czas aełolescencji obejmuje okres od 12/13 do 21 roku 
życia1. W okresie tym zachodzą radykalne zmiany psychiczne, 
fizyczne i emocjonalne. Dzięki nim dorastający człowiek będzie mógł 
podjąć wkrótce nowe zadania i role społeczne, właściwe dla 
człowieka dorosłego. Można jednak ten czas wykorzystać lub 
zmarnować, jest to więc okres trudnych wyzwań dla młodych ludzi 
oraz ich katechetów2. 

1. Obraz polskiej młodzieży 

Jaka naprawdę jest polska młodzież? To pvtanie z pozoru proste 
nie znajduje jednoznacznej odpowiedzi. Według jednych bowiem 
młodzi dziś są bardzo uczynni, dobrzy, zdolni do poświęceń, pełni 
ideatów oraz żyją wartościami. Według innych natomiast młodzież 
współczesna często sięga po narkotyki, papierosy, alkohol, prowadzi 
zbyt swobodny styl życia. Prawda jest zapewne pośrodku. Bardzo 
trudno jest stworzyć jednoznaczny obraz polskiej młodzieży. Jes t 
bowiem wśród nich wielu ludzi pełnych ideałów, zdolnych do 
poświęceń ale są i tacy którzy rzeczywiście — jak to się popularnie mówi 
— trochę się w życiu pogubili. Jan Zimny w następujący sposób 
charakteryzuje współczesne młode pokolenie Polaków: „Nie powiem, 
że młodzież dzisiejszych czasów jest idealna. Młodzież chyba w ogóle 

1 Por. B. Zazzo. Oblicza młodości. Psychologia różnicowa wieku dorastania. 
Warszawa 1972 s. 34; E. B. Hurlock. Rozwój młodzieży. Warszawa 1965 s. 11. 

2 Por. E. Gołąbek. Przejawy religijności współczesnej młodzieży. „Katecheta" 
49:2005 nr 4 s. 3. 
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nie może być idealna, to jej przywilej. Ale nie przesadzajmy! ( . . . ) Sądzę, 
że jeśli już mamy coś mówić o młodzieży XXI wieku, to przede 
wszystkim należy powiedzieć, że młodzi są dziś zamkniętymi 
indywidualnościami. Tak naprawdę, to dzisiaj, każdy młody posiada 
inne zdanie w danych kwestiach, a co najważniejsze — ma odwagę je 
otwarcie wypowiedzieć. ( . . . ) Nie orzekajmy więc jednoznacznie, że 
młodzież jest dobra czy zła. Jest i dobra i zła. Są osoby wyznające ideę 
<<nicn ie rob ien ia» i są te, które myślą o przyszłości swojej i swojego 
kraju. Ale generalnie myślę, że dzisiejsza młodzież dąży ku dobremu 
i choć nie raz (i nie dwa) jakaś biedna, czarna owca zabłąka się w trakcie 
tej drogi, to jednak znów po jakimś czasie powróci na szlak i wyrośnie 
z niej nowe pokolenie młodych, pewnych siebie, inteligentnych 
i wartościowych ludzi, którzy będą kształtować nową Polskę"3. 

Pewną pomocą w tworzeniu obrazu polskiej młodzieży są 
prowadzone ostatnio badania socjologiczne dotyczące ich postaw, 
wartości, czy zachowań. Między innymi takie badania prowadziła od 
1997 roku prof. Maria Czerwmska-Jasiewicz z Wydziału Psychologii 
Uniwersytetu Warszawskiego. Uczestniczyło w nich 800 uczniów 
gimnazjów, liceów i techników w wieku 14-15 lat oraz 17-18 lat. 
Wykazują one, że najważniejsze miejsce w hierarchii wartości młodych 
Polaków zajmuje rodzina. W swoich swobodnych wypowiedziach 
osoby badane często podkreślały, jak ważna jest dla nich rodzina, 
zarówno obecna jak przyszła. Zycie pełne wrażeń zajmuje jedno 
z ostatnich miejsc. Dane wyłaniające się z tych badań przeczą więc 
tezom o zepsuciu współczesnej młodzieży i kryzysie rodziny. Spośród 
wartości tzw. instrumentalnych (to znaczy odnoszących się do ogólnych 
sposobów postępowania człowieka), zarówno dziewczęta, jak i chłopcy 
najwyżej cenią takie ccchy jak „kochający", „uczciwy", 
„odpowiedzialny" i „ambitny". Mądrość i szczęście to inne wartości 
ostateczne wyznawane przez całą badaną młodzież. Młodzi ludzie 

3 J . Zimny. Obraz polskiej młodzieży. W: Katecheza w ujęciu Jana Pawła II. Red. 
Tenże. Sandomierz 2004 s. 150-151. 
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wysoko cenią również takie wartości, jak przyjaźń, dojrzała miłość 
i wolność4. 

Inne badania, dotyczące postawy patriotyzmu polskiej 
młodzieży, prowadzone przez Waldemara Janigę w Zespole Szkół 
Ponadgimnazjałnych nr 5 w Krośnie na przełomie roku 2003/2004 
wykazały, że 70,7 % młodzieży deklaruje, iż są skłonni narażać życie dla 
wartości jaką jest Ojczyzna, jednocześnie 34,5 % młodzieży twierdzi, że 
w społeczeństwie polskim na pierwszym miejscu w hierarchii wartości 
stawiany jest patriotyzm, ą 81,4 % - że powinien być5. Podobnie 
badania prowadzone pod kierunkiem Franciszki Wandy Wawro wśród 
maturzystów z I Liceum Ogólnokształcącego im. S. Staszica w Lublinie 
wykazały, że 60 % młodzieży uważa się za patriotów, 27,5 % twierdzi, 
że nie są patriotami, a 12,5 % powstrzymało się od odpowiedzi1. 
Bardzo interesujące i istotne dla poruszanego w niniejszym artykule 
tematu są badania dotyczące religijności polskiej młodzieży. Krzysztof 
Pawlina analizując takie badania pisze, że około 65% ludzi młodych 
deklaruje się jako wierzący; 11% uznaje się za głęboko wierzących. 
Zatem trzy czwarte młodzieży szkół średnich określa się jako ludzie 
wierzący. Jako niewierzący deklaruje się 4%; obojętni 9%, 
a niezdecydowani 12%. W ostatnich piętnastu latach XX wieku liczba 
młodzieży w Polsce deklarującej się jako wierząca zmniejszyła się 
o 15%. Jednak od 1994 roku wzrasta odsetek młodzieży głęboko 
wierzącej (wzrost ten wynosi 5%). Jednocześnie powiększa się grupa 
młodzieży obojętnej i niezdecydowanej. Można stwierdzić, że religia 
pomimo pewnych wahań zachowuje swoją ciągłość w społeczeństwie 
polskim. Należy jednak odnotować pewną niekonsekwencję: 76% 
deklaruje się jako wierzący, a tylko 30% uczestniczy regularnie 

4 Por. E. Kokoszycka. Co jest dziś najważniejsze dla polskiej młodzieży? 
http-.//www.eduskrypt.pl/co_jest_dzis_najwazniejsze_dla_polskiej_mlodziczy-info-
198.html (17.03.08.) 

5 Por. W. janiga. Wartości podstawowe w środowisku młodzieży a proces 
katechizacji. W: Wychowanie do patriotyzmu. Red. J. Janiga. Przemyśl — Rzeszów 
2006 s. 393. 

6 Por. F. W. Wawro. Patriotyzm w rozumieniu młodzieży polskiej. W: Młodzież w 
kontekście formowania się nowoczesnych społecz.eństw. Red. F. W. Wawro. Lublin 
2004 s. 80. 
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w niedzielnych Mszach świętych. Nieregularnie bierze udział we Mszy 
świętej 28%; zaś 13% kilka razy w roku7. Ta niekonsekwencja jeszcze 
wyraźniej jest widoczna na płaszczyźnie życia moralnego. „Na pytanie 
o współżycie przedmałżeńskie w 1988 r. 34% stwierdzało, że można 
współżyć przed zawarciem związku małżeńskiego. W 1998 r. już 62% 
twierdziło, że tak, a w 2005 r. odsetek tak myślącej młodzieży 
w aglomeracjach miejskich sięga prawie 80%. W przypadku środków 
antykoncepcyjnych obserwujemy również niechlubną tendencję 
wzrostową. Młodzi ludzie nie widzą tu problemu. Uważają po prostu, 
że można je stosować. Liberalizacja dotyczy również spojrzenia na 
rozwód. W 1988 r. 20% młodzieży mówiło, że rozwód jest 
dopuszczalny. W 1998 r. - az 30%, ale w 2005 r. juz tylko 22% 
młodych ludzi dawało przyzwolenie na rozwód"". 

2. Podstawowe zasady katechezy młodzieży 

Dyrektorium Ogólne o Katechizacji przypomina, że istotnym 
wymaganiem stawianym katechizacji jest dostosowanie jej do wieku 
katechizowanych. „Z jednej strony bowiem wiara uczestniczy 
w rozwoju osoby, a drugiej każdy okres życia jest wystawiony na 
wyzwanie nadania mu charakteru chrześcijańskiego i przede 
wszystkim musi się utrwalać przez coraz to nowe zadania powołania 
c hr z e ś cij ań s k i ego "9. 

Do najważniejszych cech, którymi winna się charakteryzować 
katecheza adresowana do ludzi młodych dokument ten zalicza: 
uwzględnienie różnorodności sytuacji religijnych młodzieży, 
wkomponowanie katechezy w całość duszpasterstwa młodzieży oraz 
docenienie roli grup i stowarzyszeń młodych. Oprócz tego 
Dyrektorium Ogólne o Katechizacji zwraca uwagę, że katecheza młodzieży 
powinna uwzględniać wrażliwość i problemy ludzi młodych, posiadać 

7 Por. K. Pawlina. Religijność polskiej młodzieży. „Wychowawca" 9:2002 nr l i s . 
14. 

8 K. Pawlina. Religijność młodego pokolenia. „Niedziela" 80:2006 nr 46 s. 20. 
9 DOK 171. 
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charakter ewangelizacyjny i katechumenalny, a także posługiwać się 
językiem zrozumiałym dla jej adresatów 

Kazimierz Misiaszek formułuje siedem podstawowych zasad 
jakie powinny być uwzględnione w pracy katechecznej z młodzieżą. 
Są to następujące zasady: wychowywać do pełni życia osobowego, 
zakładać personalny wymiar kontaktów wychowawczych, pomagać 
wychowankowi w procesie nabywania i potwierdzania tożsamości, 
uwzględniać niezbędne odniesienie do rodziny, wychowywać do 
prawdy i w prawdzie, pomnażać bogactwa młodości, troszczyć się 
0 aktywny udział młodych w katechezie". 

Zasada wychowania do pełni życia osobowego wynika 
z fundamentalnej prawdy, która mówi, że w wychowaniu zawsze 
powinno się formować całego człowieka. Wprowadzając młodego 
człowieka w misterium wiary, Boga i Kościoła, a także ukazując mu 
misteryjny wymiar ludzkiego istnienia, ma się zarazem dążyć do jego 
wszechstronnego i pełnego jego rozwoju. Nie można w katechizacji 
popadać w pułapkę dualizmu, gdzie „oddziela się" dusze od ciała 
1 troszczy się tylko o wymiar duchowy człowieka. Zasada wychowania 
do pełni życia osobowego jest spełnieniem jednego z podstawowych 
postulatów współczesnej katechetyki, jakim jest zasada wierności 
Bogu i człowiekowi12. Podobnie już deklaracja Gravissimum educationis 
Soboru Watykańskiego II przypomniała, że „prawdziwe wychowanie 
zdąża do kształtowania osoby ludzkiej w kierunku jej celu 
ostatecznego, a równocześnie do dobra społeczności, których 
człowiek jest członkiem i w których obowiązkach, gdy dorośnie, 
będzie brał udział. Należy więc zgodnie z postępem nauk 
psychologicznych, pedagogicznych i dydaktycznych dopomagać 
dzieciom i młodzieży do harmonijnego rozwijania wrodzonych 

1,1 Por. Tamże. Nr 185. 
" Por. K. Misiaszek. Wokół problemów katechezy młodzieży, 

http:/ /www. opoka.org.pl/bibli(?teka/T/TA/TAK/km_p roblemy_katm.html 
(21.03.08). 

12 Por. T. Panuś. Zasady dydaktyczne w procesie katechet)'cznym. W: Dydaktyka 
katechezy. Cz. 1. Red. J. Stała. Tarnów 2004 s. 154-157. 
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właściwości fizycznych, moralnych i intelektualnych"11. Rozwój ten 
powinien być harmonijny. Dopiero bowiem wtedy będzie to właściwy 
rozwój całej osoby14. 

Następna zasada zakłada personalny wymiar kontaktów 
osobowych w katechezie młodzieży. Zasada ta wynika bezpośrednio 
z personalnego charakteru religii chrześcijańskiej oraz z personalnego 
charakteru pedagogiki chrześcijańskiej. Chrześcijaństwo jest bowiem 
religią, która — jak żadna inna — troszczy się o osobę. Wynika to 
przede wszystldm z prawdy o Bogu jako źródle osobowego istnienia. 
Bć)g, który najpełniej objawił się w Jezusie Chrystusie, jest Bogiem 
osobowym15. Stworzył on każdego człowieka na swój obraz 
i podobieństwo oraz za każdego człowieka umarł Chrystus. Dlatego 
każdy człowiek posiada niezbywalną i nieutracalną godność16. Stąd 
w chrześcijańskiej formacji podstawowym obowiązkiem jest 
personalne odniesienie do wychowanka. Zadaniem katechety jako 
rzecznika chrześcijańskiego personalizmu, jest dotarcie do osoby, do 
jej głębi, tajemnicy, bogactwa. Jest troska o osobowy kontakt 
z wychowankiem. Katecheta młodzieży nie może zapominać, że nie 
wychowują ani wartości, ani metody, ale osoba wychowuje osobę . 

Kolejna zasada brzmi: pomagać wychowankowi w procesie 
nabywania i potwierdzania tożsamości. Odnajdywanie i potwierdzanie 
własnej tożsamości zdaniem wybitnego polskiego katechetyka 
Romana Murawskiego jest kluczowe w okresie adolescencji. 
Tożsamość niejako zwieńcza cały proces rozwojowy młodego 
człowieka. Poprzez ten proces dorastający nabywają umiejętności 

13 Deklaracja Graws.amum educatioms o wychowaniu chrześcijańskim Soboru 
Watykańskiego II. Nr 1. 

14 Por. I. Bertocco. Wychowanie integralne. W: Wychowanie chrześcijańskie. Red. 
A. Solak. Tarnów 2002 s. 102. 

15 Por. K. Misiaszek. Wokół problemów katechezy młodzieży. 
16 Por. RH 10; Por. Także; A. Rodziński. Osoba. Moralność. Kultura. Lublin 1989 

s. 65*66. 
17 Por. M. Gogacz. Podstawy wychowania. Niepokalanów 1993 s. 37. 
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przywiązania, przyjaźni, identyfikacji z własną płcią, niezależności18. 
Zagadnienie to jest szczególnie ważne w czasach współczesnych, 
w warunkach państwa demokratycznego i pluralistycznego, gdzie 
codziennie niejako żąda się opowiedzenia za określonymi 
wartościami, opcjami, kierunkami politycznymi, ideowymi, 
religijnymi. Młody człowiek musi się w tym wszystkim odnaleźć 
i właściwie wybrać. Niepewny w swojej tożsamości chrześcijańskiej 
nie będzie umiał cieszyć się życiem i wolnością, nie będzie też mć>gł 
być autentycznym świadkiem wiary we współczesnym świecie19. 

Uwzględnienie odniesienia do rodziny — to następna zasada 
katechezy młodzieży. Jan Paweł II w słowach skierowanych do 
uczestników III Międzynarodowego Kongresu do spraw Rodziny 
w 1978 mówił: „Trzeba się przede wszystkim zatroszczyć o pomoc 
dla nich [rodziców], by mogli dobrze wykonać to trudne zadanie 
wychowania w naszych czasach. W tej dziedzinie sama dobra wola 
i nawet miłość nie wystarczają. Jest to pewna umiejętność, którą 
rodzice powinni zdobywać, z pomocą Bożej łaski, przede wszystkim 
przez wzmocnienie własnych przekonań moralnych i religijnych 
i przez dawanie przykładu oraz przez refleksję nad ich własnym 
doświadczeniem, nad doświadczeniem innych, przez wymianę myśli 
z innymi rodzicami i doświadczonymi wychowawcami oraz 
kapłanami"20. Słowa te wyraźnie podkreślają, jak ważne jest 
w katechezie młodzieży uwzględnienie roli rodziny. Jednocześnie 
zasada ta przypomina, że rodzina jest jednym podstawowych miejsc 
katechezy, gdzie każdy chrześcijanin winien znaleźć środowisko 
wzrostu swej wiary. 

18 Por. R. Murawski. Problematyka wieku dorastania. W: Teoretyczne 'założenia 
katechezy młodzieżowej. Red. R. Murawski. Wydawnictwo Salezjańskie. Warszawa 
1989 s. 22. 

19 Por. K. Misiaszek. Wokół problemów katechezy młodzieży. 
2(1 Jan Paweł II. Odpowiedzialność rodziny za ludzkie i chrześcijańskie 

wychowanie. Audiencja dla uczestników 111 Międzynarodowego Kongresu do spraw 
Rodziny (Watykan, 30 października 1978 roku). W: Wychowanie w nauczania J ana 
Pawła 11 (1978-1999). Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości im. Bogdana 
Jańskiego. Warszawa 2000 s. 32-33. 
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Następna, piąta zasada katechezy młodzieży mówi 
0 obowiązku wychowywania młodych lucłzi do prawdy i w prawdzie. 
Zagadnienie prawdy jest bowiem jednym z naczelnych 
w chrześcijańskiej formacji młodzieży. Pytanie o prawdę jest zawsze 
pytaniem o wartość, pytaniem o sens życia, a te pytania są 
najważniejszymi w życiu młodego człowieka, wyrażającymi 
szczególne bogactwo młodości. Pytanie to — pisze Papież w Liście 
apostolskim Parali semper do młodych całego świata z okazji 
Międzynarodowego Roku Młodzieży — „wyrywa się z samego serca 
poszukiwań i niepokojów związanych z projektem życia, jakie trzeba 
podjąć i urzeczywistnić, jeszcze bardziej, gdy młodość jest 
doświadczona cierpieniem własnym, lub głęboko świadoma 
cierpienia innych; gdy doznaje wstrząsu wobec wielorakiego zła, jakie 
jest w świecie; wreszcie: gdy staje oko w oko z tajemnicą grzechu 
ludzkiej nieprawości (...)"" . Następnie wskazuje Ojciec Święty na 
Boga, który objawiła się w Jezusie Chrystusie, jako na podstawowe 
źródło prawdy. W nim również każdy człowiek może odnaleźć 
1 poznać całą prawdę o sobie22. Dlatego „katecheza nie może 
rezygnować z tej stanowczości w odkrywaniu prawdy. Więcej, winna 
ona przechować i pogłębić w młodych ich entuzjazm dla prawdy, 
a jeżeli go nie ma — rozbudzać! Tylko bowiem otwarcie się młodych 
na prawdę, na prawdę o Bogu, Chrystusie i człowieku, może 
zagwarantować owocne poszukiwanie i odnalezienie własnej 
tożsamości, a więc również własnego miejsca w świecie i 
w Kościele""1. 

Pomnażać bogactwa młodości — to szósta zasada katechezy 
młodzieży. Wybitny francuski psycholog i pedagog Maurice Debesse 
w książce Etapy Wychowania pisze, że jednym z ważniejszych zadań 
stojących przed wychowawcami młodzieży jest pomagać im kierować 
ku właściwym celem ten wielki potencjał jaki posiada w sobie każdy 

21 Jan Paweł Ii. List apostolski Parati semper do młodych całego świata z okazji 
Międzynarodowego Roku Młodzieży. Nr 4. 

22 Por. Tamże. 
23 K. Misiaszek. Wokół problemów katechezy młodzieży. 
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młody człowiek24. Katecheza powinna „rozbudzić w młodych 
zaufanie do samej młodości, zachęcić do cjdkrywania w niej 
bogactwa, które pomnożone będzie owocować w dalszym, dorosłym 
już życiu"25. Winna ona być w ten sposób prowadzona, aby czas 
młodości dla każdego człowieka był prawdziwym wzrastaniem'6. 
Zasada pomnażania bogactwa młodości została w pracy 
wychowawczej z młodzieżą szczególnie doceniona między innymi 
w systemie wychowawczym św. Jana Bosko, gdzie przywiązuje się 
wielką wagę do rozwoju w młodzieży tego, co jest w niej najlepsze 
i najszlachetniejsze" . 

Ostatnia zasada nakazuje troszczyć się o aktywny udział 
młodych w katechezie. Młodzież bowiem winna "podczas katechezy 
doświadczyć, że jest jej współtwórcą. W ten sposób podstawowy cel 
katechezy, ktrSrym jest głęboka zażyłość z Jezusem28 zostanie lepiej 
zrealizowany. Kazimierz Misiaszek podkreśla, że szczególnie istotna 
wydaje się ta zasada w poruszaniu zagadnień związanych 
z Kościołem, który wielokrotnie bywa postrzegany przez młodych 
bardziej w kategoriach instytucji, określonej organizacji dobroczynnej 
czy charytatywnej, ewentualnie wspólnoty duchowej związanej 
dążeniem do ideału, niż jako wspólnota zbawienia. Niezwykle istotna 
na katechezie jest więc próba wspólnego budowanie z młodymi 
Kościoła, jako wspólnoty zbawienia29. Warto tu też wspomnieć, że 
aktywność uczniów na katechezie może być: intelektualna, 
emocjonalna, sensoryczna oraz werbalna. Metody, które pozwalają 

24 Por. M. Debesse. Etapy wychowania. Wydawnictwo „Żak". Warszawa 1996 s. 
110-111. 

25 K. Misiaszek. Wokół problemów katechezy młodzieży. 
26 Por. Jan Paweł II. List apostolski Parali semper. Nr 14. 
27 Por. H. Łuczak. Posługa duszpasterska wśród młodzieży polskiej. Wrocław 

1994 s. 139. 
28 Por. CT 5. 
29 Por. IC Misiaszek. Wokół problemów katechezy młodzieży. 
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realizować tę zasadę to między innymi: dyskusja, inscenizacja, drama, 
czy praca w grupach3". 

3. Katecheza młodzieży w gimnazjum 

Dokumenty katechetyczne Kościoła Katolickiego w Polsce 
katechezę młodzieży gimnazjalnej charakteryzują jako katechezę 
wyznania i rozumienia wiary i wskazują na jej dwa zasaelnicze 
miejsca. Tymi miejscami są szkoła32 oraz parafia33. 

Według Programu Nauczania Religii zatwierdzonego przez 
Komisję Wychowania Katolickiego Konłerencji Episkopatu Polski 20 
IX 2001 r. zadaniem katechezy w gimnazjum jest wprowadzić 
katechizowanych w tajemnicę wiary w Boga działającego w Starym 
i Nowym Przymierzu oraz rzeczywistości Kościoła. Myślą 
przewodnią jest prawda o Bogu, który mówi do człowieka przez 
piękno świata, dzieje Izraela, Swojego Syna i Kościół oraz że 
człowiek winien wiarą odpowiadać na usłyszane słowo Boga. 
W centrum przekazywanej wiary w Boga jest postawiona osoba 
Jezusa Chrystusa, który obdarza człowieka łaską życia i przywraca mu 
jedność z Bogiem poprzez sakramenty, a szczególnie sakramenty 
chrztu, pokuty i pojednania oraz Eucharystii. Na tym fundamencie 
działania katechetyczne zmierzają do wychowywania człowieka do 
życia w wolności opartej na Chrystusie. Nauczanie religii 
w gimnazjum ma nadto ukazać młodzieży Chrystusowy Kościół, 
który jest wspólnotą Ludu Bożego. Został on wyposażony przez 
Boskiego Założyciela w Ducha Świętego, aby Jego mocą prowadził 
dzieło zbawienia w świecie. Kościół jest wspólnotą wiary, w której 
Chrystus, mocą Ducha Świętego, uczy i posyła. Dlatego też kolejne 

30 Por. B. Twardzielu. Katechetyka formalna w służbie wiary. Przemyśl 2001 s. 
148-153. 

11 PPKKKP s. 49. 
32 DKKKP 82-91. 
33 Tamże: Nr 105-113. 
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z zadań katechezy związane jest z wychowywaniem do życia we 
wspólnocie ludzkiej i wspólnocie chrześcijańskiej34. 

Program zmierza do przygotowania katechizowanych do 
sakramentu bierzmowania i przyjęcia go we wspólnocie Kościoła. 
Przyjęcie sakramentu bierzmowania jest zaplanowane w klasie III. 
Przygotowanie do tego wydarzenia powiązano z nauczaniem religii 
i katechezą parafialną. Rozpoczyna się je w klasie I. Jest ono 
kontynuowane w klasie II i III. jego właściwością winno być 
zwracanie uwagi nie tyle na przekaz wiedzy religijnej, co na 
wprowadzenie katechizowanych w wyznawanie wiary i praktykę życia 
chrześcijańskiego. Służyć temu winien udział przygotowujących się 
do przyjęcia sakramentu bierzmowania w liturgii, nabożeństwach, 
modlitwie wspólnotowej i indywidualnej. Program koncentruje się 
wokół następujących treści: 

klasa I - Jezus Chrystus objawia prawdę o Bogu i człowieku 
klasa II - Jezus Chrystus zbawia 
klasa III - Chrystus mocą Ducha Świętego uczy i posyła35. 

Podstawa Programowa Katechety Kościoła Katolickiego w Polsce stawia 
przed katechezą w gimnazjum cel wychowania katolika świadomego 
i odpowiedzialnego za swoją wiarę, kochającego Boga, Kościół i własną 
Ojczyznę, poprzez: 

1. Ukazanie sensu życia proponowanego przez chrześcijaństwo; 
2. Wprowadzenie w świat pojęć religijnych przez poznanie języka 

i orędzia zbawczego Biblii oraz teologii, prawd wiary i zasad 
moralnych; 

3. Przedstawienie osoby i odkupieńczego charakteru dzieła Jezusa 
Chrystusa; 

4. Internalizację prawd wiary i katolickich postaw moralnych; 
5. Wychowanie do udziału w liturgii roku kościelnego 

i sakramentów oraz do modlitwy liturgicznej; 

34 PNR s. 75-76. 
35 Por. Tamże. 
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6. Przygotowanie do umiejętnego wyboru dobra w konkretnych 
sytuacjach życiowych; 

7. Wdrożenie do przestrzegania przykazania miłości w zakresie 
indywidualnym i społecznym; 

8. Odniesienie działań człowieka do woli Boga; 
9. Pomoc w osiągnięciu socjalizacji kościelnej (w odniesieniu do 

Kościoła powszechnego, jak i partykularnego); 
10. Przygotowanie do podjęcia misji świadczenia o prawdach wiary 

i wartościach chrześcijańskich36. 
Obok katechezy w szkole bardzo ważną rolę w katechizacji 

młodzieży gimnazjalnej pełni parafia. Według dokumentów II 
Polskiego Synodu Plenarnego parafia jest uprzywilejowanym miejscem 
przygotowania do sakramentów świętych . Dyrektorium Katechetyczne 
Kościoła Katolickiego w Polsce precyzuje, że katecheza młodzieży 
gimnazjalnej w parafii winna przede wszystkim przygotowywać do 
sakramentu bierzmowania. Spotkania katechetyczne winny ukazywać 
poszczególne sakramenty Kościoła i wynikające z nich zadania młodych 
Kościele. Oprócz tego Dyrektorium wyraźnie wskazuje, że miejscem tej 
katechezy jest własna parafia (a nie parafia, na terenie której znajduje się 
szkoła). Czas formacji trwa przez 3 lata nauki w gimnazjum, a spotkania 
odbywają się przynajmniej 1 raz w miesiącu (klasa I i II), przynajmniej 2 
razy w miesiącu (klasa III). Osobami odpowiedzialne za formację są 
księża, katecheci, animatorzy wywodzący się z kościelnych ruchów 
młodzieżowych, a formy tej katechezy to: spotkania ogólne wszystkich 
kandydatów, celebracje w kościele parafialnym oraz praca w grupach38. 
Ważne jest też wykorzystanie duszpasterskie rekolekcji adwentowych 
(parafialnych) i wielkopostnych (szkolnych lub parafialnych, zależnie od 
tradycji diecezji)39. 

4. Katecheza młodzieży w szkołach ponadgimnazjalnych 

36 Por. PPKKKP s. 55-56. 
37 Por. PSPE61 . 
38 Por. DKKKP 107. 
39 Por. Tamże: nr 108. 
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Podobnie jak w przypadku katechezy gimnazjalnej również 
i katecheza młodzieży ponadginmazjalnej winna odbywać się w dwóch 
zasadniczych miejscach: szkole i parafii. Katecheza ta jest określona 
katechezą świadectwa wiary40, ponieważ winna ona prowadzić 
katechizowaną młodzież do dawania świadectwa swej wiary41. 

Nadrzędnym celem katechezy młodzieży w szkołach 
ponadgimnazjalnycli jest wychowanie katolika świadomego 
i odpowiedzialnego za swoją wiarę, kochającego Boga, Kościół 
i Ojczyznę. Dlatego katecheza winna budzić u katechizowanych 
świadomość dziecięctwa Bożego, przynależności do Kościoła, 
w którym każdy ma swoje miejsce i każdy powinien poczuwać się do 
współodpowiedzialności za realizację jegę misji w świecie. Ważne jest 
również rozwijanie u młodzieży postaw prosakramentalnych oraz 
uwrażliwianie jej na potrzeby środowiska i pracę dla jego dobra. 
„Nakreślone cele i zadania nauczania religii w szkole mają prowadzić do 
obudzenia żywej wiary i uaktywnienia młodzieży w jej wyznawaniu. 
Wymaga to takiego przedstawienia orędzia ewangelicznego i tak 
zadziwiającego podejmowania problemów współczesnej młodzieży, by 
ujrzała ona w orędziu zbawczym alternatywę dla innych propozycji na 
tyle silną i przekonywującą, że podjęłaby decyzję opowiedzenia się za 
Chrystusem" ". 

Program Nauczania Kehgii zatwierdzony przez Komisję 
Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski dotyczy 
dwóch" typów szkół ponadgimnazjalnych: liceum profilowanego oraz 
szkoły zawodowej. Program dla liceum profilowanego odnosi 
obowiązek składania świadectwa wierze do trzech obszarów życia 
chrześcijańskiego: Kościoła, świata i rodziny. „Katecheza, nauka religii 
ma pomóc młodemu chrześcijaninowi w wyznawaniu wiary w Kościele, 
w świadczeniu o nadziei chrześcijańskiej wobec świata, ma wreszcie 
przygotowywać go do odnalezienia drogi powołania i założenia rodziny 

40 Por. PPKKICP s. 70. 
41 Por. Tamże s. 79. 
42 A. Offmańskł. Katecheza młodzieżowa na poziomie szkół ponadgimnazjalnych. 

W: Katechetyka szczegółowa. Red. J. Stała. Tarnów 2003 s. 209-210. 
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— wspólnoty miłości"4'. Natomiast odnośnie szkoły zawodowej 
program ten zakłada, że „katecheza świadectwa wiary uczniów szkoły 
zawodowej prowadzicie musi prowadzić musi przez coraz bardziej 
zażyły związek z Chrystusem. W trudnym środowisku, jakim jest szkoła 
zawodowa, związek Chrystusem musi być odczuwany i uświadamiany 
szczególnie. Związek z Chrystusem jest źródłem świadectwa dawanego 
w życiu przez jego ucznia. Katecheza i nauka religii mają pomóc 
młodemu chrześcijaninowi w odnajdywaniu Chrystusa w dziele 
przemiany świata i zakładaniu własnego domu"44. 

Do katechezy parafialnej młodzieży szkół ponadgimnazjalnych 
został wydany w 2004 roku specjalny program zatwierdzony przez 
Komisję Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski oraz 
Radę do spraw Rodziny Konferencji Episkopatu Polski. Program ten 
podstawowe cele katechezy parafialnej określa w następujący sposób: 
„wspomaganie katechizowanego w odkrywaniu swego powołania; 
prowadzenie go ku odkryciu wspólnoty, w którą wkroczą; małżeństwo 
jako wspólnota osób; wspieranie w odkrywaniu zadań we wspólnocie 
i kształtowaniu umiejętności potrzebnych do życia dla wspólnoty" . 
Jednym z najważniejszych elementów katechezy parafialnej dla 
młodzieży ponadgimnazjalnej jest przygotowanie bliższe do 
małżeństwa i życia w rodzinie. Dlatego uczestnicy trzyletniej katechezy 
w parafii mają otrzymywać zaświadczenie jednolite dla całej Polski46. 

„Wy jesteście nadzieją świata i Kościoła" — tymi słowami Sługa 
Boży Jan Paweł II zwracał się do młodych podczas Światowego Dnia 
Młodzieży w Rzymie w 2000 roku. Trudno byłoby znaleźć człowieka, 
który bardziej niż Jan Paweł II wierzył w młodzież i potrafił uwolnić 

43 PNR s. 107. 
44 Tamże. s. 141. 
45 PKPMSP s. 11. 
46 Por. P. Mąkosa. Systematyczna katecheza parafialna dzieci i młodzieży. 

Motywacja i realizacja. W: Miejsca Katechezy. Rodzina, parafia, szkoła. Red. S. 
Kulpaczyński. Lublin 2005 s. 307. 
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potencjał dobra, który w niej jest. Dlatego Papież na długie lata 
pozostanie wspaniałym wzorem katechety młodzieży. Za jego 
przykładem wszyscy katecheci i duszpasterze młodzieży winni starać się 
rozumieć współczesną, młodzież i szukać jak najlepszych metod 
dotarcia do niej z orędziem Ewangelii tak, aby polskie szkoły i parafie 
rzeczywiście stawały się miejscami, gdzie młodzi ludzie będą mogli 
spotkać Jezusa i pogłębiać swoją więź z Nim. 

Wykaz skrótów: 

CT— Jan Paweł II. Adhortacja apostolska Catecheń tradendae. 
DOK — Kongregacja ds. Duchowieństwa. Dyrektorium ogólne 

o katechizacji. 
DKKKP — Konferencja Episkopatu Polski. Dyrektorium 

Katechetyczne Kościoła Katolickiego w Polsce. 
PNR - Komisja Wychowania Katolickiego Konferencji 

Episkopatu Polski. Program Nauczania Religii. 
PKPMSP - Komisja Wychowania Katolickiego Konferencji 

Episkopatu Polski. Rada ds. Rodziny Konferencji Episkopatu Polski. 
Program Katechezy Parafialnej Młodzieży Szkół Ponadgimna^ałnych. 

PSPE — II Polski Synod Plenarny. Sokoła i uniwersytet ii> życiu 
Kościoła i narodu. 

PPKKKP - Konferencja Episkopatu Polski. Podstawa Programowa 
Katechezy Kościoła Katolickiego w Polsce. 

RH — Jan Paweł II. Encyklika Redemptor hominis. 
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