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„Kapłan i duszpasterstwo w cyfrowym świecie: nowe media w 

służbie Słowa” - Orędzie Benedykta XVI na 44. Światowy Dzień 

Środków Społecznego Przekazu 

 

Drodzy bracia i siostry! 

Temat najbliższego Światowego Dnia Środków Społecznego 

Przekazu — «Kapłan i duszpasterstwo w świecie cyfrowym: nowe 

media w służbie Słowa» — słusznie nawiązując do trwającego Roku 

Kapłańskiego, przyznaje pierwszoplanową rolę refleksji nad rozle-

głą i delikatną dziedziną duszpasterstwa, jaką stanowi przekaz i 

świat cyfrowy, które oferują kapłanowi nowe możliwości w zakresie 

posługi Słowa oraz dla Słowa. Nowoczesne środki przekazu od 

dawna stały się narzędziami wykorzystywanymi na co dzień przez 

wspólnoty kościelne, by porozumiewać się ze swoim otoczeniem i, 

bardzo często, nawiązywać dialog o szerszym zasięgu; jednakże ich 

ogromne rozpowszechnienie i stosowanie dzisiaj, a także wywiera-

ny przez nie wielki wpływ powodują, że coraz istotniejsze i coraz 

bardziej przydatne staje się ich wykorzystanie w posłudze kapłań-

skiej. 

Głównym zadaniem kapłana jest głoszenie Chrystusa, Wcie-

lonego Słowa Bożego, i przekazywanie przez sakramenty wielora-

kiej łaski Bożej, dającej zbawienie. Kościół, powołany przez Słowo, 

ma być znakiem i narzędziem komunii, którą Bóg urzeczywistnia z 

człowiekiem, a każdy kapłan powinien ją w Nim i z Nim budować. 

Na tym właśnie polega najwyższa godność i piękno kapłańskiej mi-

sji, w której najpełniej urzeczywistniają się słowa św. Pawła Aposto-

ła: «Wszak mówi Pismo: Żaden, kto wierzy w Niego, nie będzie za-

wstydzony (...) Albowiem każdy, kto wezwie imienia Pańskiego, 

będzie zbawiony. Jakże więc mieli wzywać Tego, w którego nie 

uwierzyli? Jakże mieli uwierzyć w Tego, którego nie słyszeli? Jakże 

mieli usłyszeć, gdy im nikt nie głosił? Jakże mogliby im głosić, jeśli-

by nie zostali posłani?» (Rz 10, 11. 13-15). 
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a Aby dać adekwatną odpowiedź na te pytania w świecie ule-

gającym wielkim przemianom kulturowym, szczególnie widocznym 

w młodym pokoleniu, trzeba korzystać z możliwości, jakie stwarzają 

zdobycze technologiczne. Świat cyfrowy, dostarczający środków, 

które dają niemal nieograniczoną zdolność wyrazu, pozwala w no-

wy sposób odczytywać Pawłowe wezwanie: «Biada mi (...), gdybym 

nie głosił Ewangelii» (1 Kor 9, 16). Wraz z upowszechnianiem się 

nowych technologii obowiązek głoszenia nie tylko wzrasta, ale staje 

się coraz bardziej naglący i wymaga bardziej umotywowanego i 

skutecznego zaangażowania. Kapłan znajduje się zatem jakby na 

początku «nowej epoki», bowiem im bardziej nowoczesne technolo-

gie będą budować coraz ściślejsze relacje i im bardziej świat cyfrowy 

będzie rozszerzać swoje granice, tym bardziej będzie on musiał 

uwzględnić to wszystko w pracy duszpasterskiej, zwielokrotniając 

swoje zaangażowanie, by wykorzystać media w służbie Słowa. 

Rozpowszechniona multimedialność i bogactwo «opcji me-

nu» tejże komunikacji mogą jednak stwarzać ryzyko, że wykorzy-

stanie jej będzie podyktowane samą potrzebą zaistnienia i błędnym 

postrzeganiem Sieci wyłącznie jako terytorium, które trzeba zająć. 

Od księży natomiast wymaga się, by potrafili być obecni w świecie 

cyfrowym w sposób zawsze wierny przesłaniu ewangelicznemu, by 

odgrywali właściwą sobie rolę animatorów wspólnot, które w dzi-

siejszych czasach coraz częściej wyrażają się poprzez różnorodne 

«głosy», pochodzące ze świata cyfrowego, i by głosili Ewangelię, 

wykorzystując oprócz tradycyjnych również audiowizualne środki 

nowej generacji (zdjęcia, wideo, animacje, blogi, strony internetowe), 

które stwarzają nieznane dotąd okazje do dialogu i są przydatne 

także w ewangelizacji i katechezie. 

Dzięki nowoczesnym środkom przekazu kapłan będzie mógł 

ukazywać życie Kościoła i pomagać współczesnemu człowiekowi w 

odkrywaniu oblicza Chrystusa, łącząc umiejętność posługiwania się 

tymi środkami, jaką zdobył m.in. w okresie formacji, z solidnym 

przygotowaniem teologicznym i wyrazistą duchowością kapłańską, 

umacnianą w nieustającej rozmowie z Panem. W kontakcie ze świa-

tem cyfrowym kapłan powinien wykazać się nie tyle umiejętno-

ściami pracownika mediów, co pozwolić, by doszło do głosu jego 

konsekrowane serce. Pozwoli to nadać głębię duchową nie tylko 



 

 

St
ro

n
a 
5

 S
to

li
ca

 A
p

o
st

o
ls

k
a działalności duszpasterskiej, ale również ciągłemu przepływowi 

informacji w Sieci. 

Także w świecie cyfrowym trzeba ukazać, że pełna miłości 

Boża troska o nas w Chrystusie to nie przeszłość ani też uczona teo-

ria, lecz bardzo konkretna i aktualna rzeczywistość. Duszpasterstwo 

w świecie cyfrowym musi umieć pokazać ludziom naszych czasów i 

zagubionej współczesnej ludzkości, że «Bóg jest blisko, że w Chry-

stusie nawzajem do siebie należymy» (Benedykt xvi, przemówienie 

do Kurii Rzymskiej: «L'Osservatore Romano», wyd. codzienne, 21-

22 grudnia 2009, s. 6; wyd. polskie, n. 2/2010, s. 38). 

Któż lepiej niż człowiek Boży może, dzięki własnym umie-

jętnościom w zakresie nowych mediów cyfrowych, rozwinąć i 

wprowadzić w życie duszpasterstwo, które sprawi, że Bóg będzie 

żywy i aktualny w dzisiejszej rzeczywistości, a religijna mądrość 

przeszłości będzie ukazywana jako bogactwo, z którego można 

czerpać, by godnie żyć na co dzień i właściwie budować przyszłość? 

Zadaniem osoby konsekrowanej, która pracuje w mediach, jest uła-

twianie nowych spotkań, gwarantowanie odpowiedniej jakości 

ludzkich relacji oraz troszczenie się o osoby i ich prawdziwe potrze-

by duchowe; ukazywanie ludziom żyjącym w naszych «cyfrowych» 

czasach znaków, potrzebnych do rozpoznania Pana; dawanie im 

możliwości zaprawiania się w oczekiwaniu i nadziei oraz poznawa-

nia Słowa Bożego, które zbawia i sprzyja integralnemu rozwojowi 

człowieka. Będzie Ono mogło wówczas «wypłynąć na głębię» po-

przez niezliczone rozdroża w gąszczu autostrad, które biegną w 

cyberprzestrzeni, i potwierdzić, że Bóg ma prawo mieszkać w każdej 

epoce, ażeby dzięki nowym formom komunikacji mógł On wędro-

wać ulicami miast i stawać na progach domów i serc, mówiąc raz 

jeszcze: «Oto stoję u drzwi i kołaczę. Jeśli kto posłyszy mój głos i 

drzwi otworzy, wejdę do niego i będę z nim wieczerzał, a on ze 

Mną» (Ap 3, 20). 

W zeszłorocznym orędziu zachęcałem odpowiedzialnych za 

proces przekazu do rozpowszechniania kultury poszanowania god-

ności i wartości osoby ludzkiej. Jest to jedna z dróg, na których Ko-

ściół powinien urzeczywistniać «diakonię kultury» na dzisiejszym 

«kontynencie cyfrowym». Z Ewangelią w dłoniach i w sercu należy 
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a powtarzać, że jest to także czas, w którym wciąż trzeba torować 

drogi prowadzące do Słowa Bożego, nie tylko nie zapominając o 

konieczności poświęcania szczególnej uwagi tym, którzy poszukują, 

lecz traktując to jako pierwszy krok ewangelizacji. Nowe środki 

umożliwiają nawiązanie kontaktu z wyznawcami wszystkich religii, 

z niewierzącymi i przedstawicielami różnych kultur, toteż duszpa-

sterstwo w świecie cyfrowym musi pamiętać także o tych, którzy nie 

wierzą, są zniechęceni, a w sercu mają pragnienie absolutu i nie-

przemijającej prawdy. Podobnie jak prorok Izajasz, który zdołał wy-

obrazić sobie dom modlitwy dla wszystkich narodów (por. Iz 56, 7), 

czy i my nie możemy uznać, że w Sieci — podobnie jak na «dzie-

dzińcu pogan» w Świątyni Jerozolimskiej — może znaleźć się miej-

sce również dla tych, którzy Boga jeszcze nie znają? 

Rozwój nowych technologii i, ogólnie, cały świat cyfrowy 

stanowią wielkie bogactwo dla wszystkich ludzi razem oraz dla 

człowieka jako bytu indywidualnego, a także są bodźcem do spo-

tkania i dialogu. Stanowią one jednak również wielką szansę dla 

wierzących. Żadna droga nie może bowiem i nie powinna być za-

mknięta dla tych, którzy w imię Chrystusa Zmartwychwstałego 

starają się w coraz większym stopniu zbliżać do drugiego człowieka. 

Nowe media dają zatem przede wszystkim kapłanom wciąż nowe i 

z duszpasterskiego punktu widzenia nieograniczone perspektywy, 

co zachęca ich do wykorzystania powszechnego wymiaru Kościoła 

w budowaniu wielkiej i rzeczywistej wspólnoty; do dawania w dzi-

siejszym świecie świadectwa nowego życia, które rodzi się ze słu-

chania Ewangelii Jezusa, odwiecznego Syna, który przyszedł, aby 

nas zbawić. Nie można zapominać jednak, że źródłem skuteczności 

posługi jest przede wszystkim Chrystus, którego kapłan spotyka i 

słucha w modlitwie, głosi poprzez kaznodziejstwo i świadectwo 

własnego życia, którego poznaje, miłuje i celebruje w sakramentach, 

przede wszystkim w Najświętszej Eucharystii i sakramencie pojed-

nania. 

Was, drodzy kapłani, ponownie zachęcam, byście w mądry 

sposób wykorzystywali te wyjątkowe możliwości, jakie daje współ-

czesna komunikacja. Niech Pan uczyni z was żarliwych głosicieli 

Dobrej Nowiny także na nowej «agorze», jaką stworzyły dzisiejsze 

środki przekazu. 



 

 

St
ro

n
a 
7

 S
to

li
ca

 A
p

o
st

o
ls

k
a Życząc wam tego, proszę Matkę Bożą i Świętego Proboszcza 

z Ars o opiekę nad wami i z serca udzielam każdemu Apostolskiego 

Błogosławieństwa. 

Watykan, 24 stycznia 2010 r., wspomnienie św. Franciszka Salezego 

Benedictus pp XVI 

(treść orędzia papieskiego za: L'Osservatore Romano 3-4/2010, edycja pol-

ska) 
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a Przemówienie wygłoszone podczas spotkania z biskupami Anglii, 

Walii i Szkocji w kaplicy Domu Francis Martin House, wrzesień 

2010. 

Moi drodzy bracia biskupi 

To dzień wielkiej radości dla katolickiej wspólnoty Wysp 

Brytyjskich. Błogosławiony John Henry Newman, jak możemy go 

teraz tytułować, wyniesiony został do chwały ołtarzy jako przykład 

heroicznej wierności ewangelii i orędownik Kościoła tego kraju, któ-

ry tak ukochał i któremu tak szlachetnie służył. To tu w jego kaplicy 

w 1852 roku dał on wyraz nowemu zaufaniu i żywotności wspólno-

ty katolickiej Anglii i Walii po wznowieniu kościelnej hierarchii, a 

po ćwierćwieczu jego słowa można było odnieść także do Szkocji. 

Dzisiejsza beatyfikacja Johna Henry Newmana przypomina nam o 

ciągłym działaniu Ducha Świętego we wzbudzaniu darów świętości 

spośród ludzi Wielkiej Brytanii, a w ten sposób ze wschodu na za-

chód, z północy na południe może wznosić się dziękczynienie ku 

chwale Bożego Imienia. 

Dziękuję kardynałowi O'Brien i Arcybiskupowi Nicholsowi 

za ich słowa, czyniąc to wspominam nieodległą sposobność gdy 

mogłem podejmować was wszystkich w Rzymie gdy Szanowne 

Konferencje waszych Episkopatów składały wizytę Ad Limina. 

Mówiliśmy wtedy o niektórych wyzwaniach, wobec których stajecie 

prowadząc Lud Boży w wierze, odnosząc się szczególnie do naglącej 

potrzeby nowego przepowiadania Ewangelii w środowisku bardzo 

zsekularyzowanym. W czasie mej wizyty stało się dla mnie czytelne 

jak głębokie jest pośród Brytyjczyków pragnienie Dobrej Nowiny 

Jezusa Chrystusa. Zostaliście wybrani przez Boga, aby dawać ludo-

wi żywej wody Ewangelii, umacniać by nie pokładali nadziei w 

zwodniczych powabach tego świata ale na niewzruszonej pewności 

świata przyszłego. Gdy przepowiadacie nadejście Królestwa z jego 

obietnicami nadziei dla biednych i potrzebujących, dla chorych i 

starych, dla nienarodzonych i odrzuconych, baczcie abyście je 

przedstawiali w pełni życiodajnego orędzia Ewangelii, zawierające-

go te elementy, które stawiają pod znakiem zapytania rozległe tezy 

dzisiejszej kultury. Jak wiecie, ustanowiono ostatnio Papieską Radę 
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chrześcijańskiej. Zachęcam was abyście efektywnie korzystali z jej 

posługi odnosząc się do stojących przed wami wyzwań. Co więcej 

wiele z nowych ruchów kościelnych posiada szczególny charyzmat 

ewangelizacji i wiem, że będziecie nadal poszukiwać odpowiednich 

i skutecznych sposobów włączenia tych ruchów w misję Kościoła. 

Od waszej wizyty w Rzymie , zmiany polityczne w Wielkiej 

Brytanii skupiły się na konsekwencjach kryzysu finansowego, który 

sprowadził tak wiele trudności na niezliczone osoby i rodziny. 

Widmo bezrobocia pada cieniem na życie wielu ludzi a długotrwałe 

koszty błędnego doradztwa inwestycyjnego, co było praktykowane 

w ostatnim czasie, stają się dla wszystkich aż nadto oczywiste. W 

tych okolicznościach pojawi się dodatkowe wyzwanie dla tak cha-

rakterystycznej brytyjskim katolikom szczodrości i wiem, iż podej-

miecie przewodnictwo w nawoływaniu do solidarności z potrzebu-

jącymi. Prorocki głos chrześcijan odgrywa istotną rolę w podkreśla-

niu potrzeb ubogich i znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, 

którzy tak łatwo mogą być pomijani w rozdziale ograniczonych 

dóbr. W dokumentach swego nauczania zatytułowanych 

�Wybierając Dobro Wspólne" biskupi Anglii i Walii podkreślili zna-

czenie praktykowania cnoty w życiu publicznym. Dzisiejsze oko-

liczności stwarzają dobrą okazję do wzmocnienia tego orędzia, i 

prawdziwego zachęcenia ludzi by zapragnęli wyższych wartości 

moralnych w każdej dziedzinie własnego życia przeciwstawiając się 

atmosferze cynizmu jaki odnosi się nawet do samej możliwości cno-

tliwego życia. 

Inna sprawa, która przykuwała w ostatnich miesiącach tak 

wiele uwagi i w sposób znaczący osłabiła moralną wiarygodność 

zwierzchników Kościoła, to zawstydzające wykorzystywanie dzieci i 

młodzieży przez księży i osoby zakonne. Przy wielu okazjach mówi-

łem o głębokich ranach jakie spowodowały tego rodzaju zachowa-

nia, przede wszystkim pośród ich ofiar, ale także w odniesieniu do 

zaufania jakie powinno istnieć między kapłanami a ludźmi, między 

kapłanami a ich biskupami oraz między władzami kościelnymi a 

władzą publiczną. Wiem, że podjęliście poważne kroki by zaradzić 

tej sytuacji, aby zapewnić skuteczną ochronę dzieci przed krzywdą i 
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oskarżeń. Publicznie wyraziliście głęboki żal z powodu tego co się 

stało, i z powodu często nieodpowiedniego odnoszenia się do tego 

problemu w przeszłości. Wasza wzrastająca świadomość zakresu 

wykorzystywania dzieci w społeczeństwie, jego niszczących skut-

ków i potrzeba świadczenia odpowiedniego wsparcia ofiarom, po-

winny służyć jako bodziec by dzielić się lekcją jaką przerobiliście z 

szerszą społecznością. Zaiste cóż lepszego można tu uczynić napra-

wiając te grzechy jak uniżonym duchu współczucia wyciągnąć po-

mocną dłoń w stronę dzieci, które gdziekolwiek nadal są wykorzy-

stywane. Nasza troska o młodzież nie wymaga niczego innego. 

Gdy rozmyślamy nad ludzką słabością tak bezlitośnie obna-

żoną przez te tragiczne zdarzenia, uświadamiamy sobie że jeśli 

chcemy być skutecznymi chrześcijańskimi pasterzami, musimy żyć 

życiem maksymalnej spójności, uniżenia i świętości. Jak napisał kie-

dyś bł John Henry Newman: Oby Bóg udzielił kapłanom poczucia 

słabości i grzeszności a ludziom by współczuli z kapłanami i kochali 

ich i modlili się za by wzrastali w każdym dobrym darze łaski". Mo-

dlę się, by pośród łask tej wizyty było między zwierzchnikami Ko-

ścioła odnowione poświęcenie profetycznemu powołaniu, jakie 

otrzymali a wśród ludzi nowe docenienie dla wielkiego daru posłu-

gi święceń. Wtedy spontanicznie wzrośnie modlitwa o powołania i 

możemy być pewni, że Pan odpowie poprzez wysłanie pracowni-

ków aby zebrali obfite żniwo jakie przygotował w całym Zjednoczo-

nym Królestwie. W odniesieniu do tego wyrażam radość, iż będę 

miał krótką sposobność do spotkania się z seminarzystami Anglii, 

Szkocji i Walii i do zapewnienia ich o mojej modlitwie gdy przygo-

towują się do odegrania swojej roli podczas tego żniwa. 

I na koniec powiem o dwóch specyficznych sprawach jakie 

wiążą się dziś waszą posługa biskupią. Pierwsza to zbliżająca się 

publikacja nowego przekładu Mszału Rzymskiego. Przy tej okazji 

pragnę wam wszystkim podziękować za wkład jaki wnieśliście, z 

drobiazgową troską by kolegialnie sprawdzić, odnowić i przyjąć te 

teksty. Oddaje to wielkie usługi dla katolików świata języka angiel-

skiego. Zachęcam was teraz abyście wykorzystali okazję jaką daje to 

nowe tłumaczenie, do pogłębienia katechezy na temat Eucharystii i 

odnowienia pobożności w sposobie jej celebracji. �Im żywsza jest 
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wiara eucharystyczna w Ludzie Bożym, tym głębsze jest jego 

uczestnictwo w życiu kościelnym poprzez świadome przylgnięcie 

do misji, jaką Chrystus powierzył swoim uczniom". 

Inne zagadnienie poruszyłem w lutym z biskupami Anglii i 

Walii, gdy prosiłem was o wielkoduszne wprowadzanie Konstytucji 

Apostolskiej Anglicanorum Coetibus. Powinna być ona postrzegana 

jako proroczy gest który może dobrze przysłużyć się na rzecz rozwi-

jania więzi między Anglikanami i Katolikami. Pomaga ona skiero-

wać się ku ostatecznemu celowi każdego dzieła ekumenicznego, 

jakim jest przywrócenie pełnej komunii kościelnej, w kontekście 

której wzajemna wymiana darów pochodzących z naszych czcigod-

nych duchowych tradycji służy ubogaceniu wszystkich. Nie prze-

stawajmy modlić się i działać niestrudzenie aby przybliżyć radosny 

dzień kiedy cel ten będzie mógł być osiągnięty. 

Z tymi myślami gorąco dziękuję za waszą gościnność minio-

nych czterech dni. Zawierzając was i wszystkich ludzi którym służy-

cie orędownictwu św Andrzeja, św. Dawida i św. Jerzego, z radością 

udzielam Apostolskiego Błogosławieństwa wam, duchowieństwu, 

osobom konsekrowanym i wiernym świeckim Anglii, Szkocji i Walii. 

 

Źródło: http://www.radiomaryja.pl/artykuly.php?id=107471 
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Homilia wygłoszona podczas Mszy św. beatyfikacyjnej Kardynała 

J. H. Newmana w Cofton Park of Rednal w Birmingham 

Drodzy bracia i siostry w Chrystusie,  

Oto najbardziej pamiętny dzień jednoczy nas razem tu w 

Birmingham. Po pierwsze jest to dzień Pański, niedziela, dzień w 

którym nasz Pan Jezus Chrystus powstał ze śmierci i na zawsze 

zmienił kierunek historii całej ludzkości, dając nowe życie i nadzieję 

wszystkim, którzy w ciemności i cieniu śmierci mieszkają. Oto dla-

czego chrześcijanie na całym świecie tego dnia schodzą się razem 

aby dziękować i wychwalać Boga za wspaniałe rzeczy jakie nam 

uczynił. Właśnie ta niedziela naznaczona jest wielką chwilą w życiu 

narodu brytyjskiego, ponieważ wybrano ją dla wspomnienia sie-

demdziesiątej rocznicy bitwy o Anglię. Dla mnie, który sam żyłem i 

cierpiałem w ciągu ciemnych dni nazistowskiego reżimu w Niem-

czech, głęboko poruszającym jest bycie tu z wami podczas tej roczni-

cy i wspominanie jak wielu waszych rodaków poświęciło własne 

życie odważnie sprzeciwiając się tej ideologii zła. Myślami jestem w 

nieodległym Coventry, które wycierpiało ciężkie bombardowanie i 

poniosło masowe straty w ludziach w listopadzie 1940 roku. Sie-

demdziesiąt lat później ze wstydem i przerażeniem przypominamy 

sobie straszne żniwo śmierci i zniszczenia jakie w swoim ferworze 

przyniosła wojna, a także odnawiamy nasze postanowienie aby 

działać na rzecz pokoju i pojednania gdziekolwiek zarysowuje się 

groźba konfliktu. Jest jeszcze inny, o wiele bardziej radosny powód 

dla którego jest to dla Wielkiej Brytanii, dla Midlands i Birmingham 

dzień pamiętny. Jest to dzień oficjalnego wyniesienia na ołtarze 

kard. Johna Henry Newmana i ogłoszenia go oficjalnie błogosławio-

nym. 

 Dziękuję abpowi Bernardowi Longleyowi za łaskawe słowa 

powitania na początku mszy świętej. Chylę czoła wobec wszystkich, 

którzy przez wiele lat tak ciężko pracowali na promocję sprawy be-

atyfikacyjnej kard. Newmana wraz z Ojcami z Oratorium w Birmin-

gham i członkami duchowej rodziny "Das Werk". Pozdrawiam też 

każdego z obecnych tu przybyszów z Wielkiej Brytanii, Irlandii i z 

innych stron. Dziękuję wam za obecność na tej celebracji, poprzez 
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którą oddajemy chwałę i cześć Bogu za heroiczną cnotę świątobli-

wego Anglika. 

Anglia posiada długą tradycję świętych męczenników, któ-

rych świadectwo trwało i przez wieki było natchnieniem dla wspól-

noty katolickiej. Jednak zasadnym jest, iż uznamy dziś świętość wy-

znawcy, syna tego narodu, który mimo że nie był powołanym do 

przelania swej krwi dla Chrystusa, dał Mu wymowne świadectwo 

na przestrzeni długiego życia poświęconego kapłańskiej posłudze, 

szczególnie poprzez przepowiadanie, nauczanie i pisanie. Jest on 

godzien by zająć należne miejsce w długim orszaku świętych i uczo-

nych tych Wysp: święty Beda, święta Hilda, święty Aelred, błogo-

sławiony Duns Szkot - aby wymienić zaledwie niektórych. W Johny-

'm Henry Newmanie tradycja delikatnego kształcenia, głębokiej 

ludzkiej mądrości i wielkiej miłości do Chrystusa zrodziła bogate 

owoce wskazując na ożywczą obecność Ducha Świętego w głębi 

serca ludu bożego i przyniosła obfite dary świętości. 

Motto kardynała Newmana Cor ad cor loquitur, czy "Serce do 

serca przemawia", daje nam wgląd w jego rozumienie życia chrze-

ścijańskiego jako wezwania do świętości, doświadczanego jako naj-

głębsze pragnienie ludzkiego serca aby złączyć się w zażyłej komu-

nii z sercem Boga. Newman przypomina nam, iż wierna modlitwa 

stopniowo przemienia nas na podobieństwo Boże. Jak napisał w 

jednym z wielu swych świetnych kazań: "Nawyk modlitwy, prakty-

kowanie zwracania się do Boga i do niewidzialnego świata o każdej 

porze, w każdym miejscu w każdej potrzebie - jak powiadam, mo-

dlitwa wywiera jak można to ująć naturalny skutek w uduchowia-

niu i we wznoszeniu duszy. Człowiek nie jest już tym, kim był daw-

niej. Stopniowo staje się przepajany nowymi ideami i przepełnia się 

nowymi zasadami. Dzisiejsza ewangelia mówi nam, że nikt nie mo-

że służyć dwom panom, a nauczanie błogosławionego Johna Henry 

Newmana na temat modlitwy wyjaśnia w jaki sposób wierny chrze-

ścijanin staje się całkowicie porwanym dla służby jedynemu praw-

dziwemu Mistrzowi, który domaga się naszej bezwarunkowej po-

bożności. Newman pomaga zrozumieć co to oznacza w naszym co-

dziennym życiu: mówi, że Boski Mistrz wyznaczył każdemu z nas 

specjalne zadanie, najwyższą posługę niepowtarzalnie zleconą kon-
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kretnej osobie. "mam misję" napisał, "jestem ogniwem łańcucha, spo-

iwem łączności między osobami. Bóg nie stworzył mnie dla niepo-

słuszeństwa. Powinienem czynić dobro, pełnić Jego dzieła, winie-

niem być aniołem pokoju, zwiastunem prawdy w moim świecie... 

uczynię to zachowując Jego przykazania i służąc Mu moim powoła-

niem". 

Zdecydowana służba do jakiej wezwany został Bł. John Hen-

ry Newman pociągnęła za sobą zaangażowanie wrażliwego umysłu 

i płodnego pióra na rzecz wielu najbardziej żywotnych problemów 

codzienności. Jego przemyślenia na temat Relacja pomiędzy wiarą a 

rozumem, na temat życiowej roli objawionej religii w cywilizowa-

nym społeczeństwie i na temat ogólnego, szeroko pojętego podejścia 

do edukacji, mają nie tylko głębokie znaczenie dla wiktoriańskiej 

Anglii, ale i dziś nadal są natchnieniem i oświeceniem dla wielu na 

całym świecie. Pragnę złożyć szczególny hołd dla jego wizji eduka-

cji, jaka tak wiele wniosła dla kształtowania tego etosu, który jest 

dzisiaj siłą przewodnią pośród katolickich szkół i koledżów. Sta-

nowczo opierając się wszelkim zakusom redukcjonizmu czy utylita-

ryzmu, Newman chciał stworzyć środowisko edukacyjne gdzie łą-

czą się formacja intelektualna z moralną dyscypliną i zaangażowa-

niem religijnym. Projekt założenia katolickiego uniwersytetu w Ir-

landii dostarczył mu sposobności aby pogłębić te przemyślenia i 

zebrać je w tomie jaki opublikował pod tytułem "Idea uniwersytetu", 

który zawiera wzorcową formę której nadal mogą uczyć się wszyscy 

zaangażowani w formację akademicką. Zaiste, jakiż lepszy cel mogą 

postawić sobie nauczyciele religii niż ten sławny apel bł. Johna He-

nry'ego Newmana o mądry, dobrze wykształcony laikat: "pragnę 

laikatu nie aroganckiego, pochopnego w mowie, rozgorączkowane-

go, lecz ludzi którzy znają swoją religię, zagłębiają się w nią, którzy 

wiedzą na czym stoją, wiedzą czego się trzymać a czego nie, którzy 

znają dobrze swe kredo, którzy znają historię tak dobrze, iż mogą jej 

bronić. W dniu, kiedy autor tych słów wynoszony jest do chwały 

ołtarzy, modlę się aby przez jego orędownictwo i przykład, wszyscy, 

którzy angażują się w zadanie nauczania i katechizacji, zostali na-

tchnieni do jeszcze większego wysiłku, poprzez tą wizją jaką New-

man jasno roztoczył przed nami.  



 

 

St
ro

n
a 
1

5
 S

to
li

ca
 A

p
o

st
o

ls
k

a 

Podczas gdy zrozumiałym jest, że ogromna literatura po-

święcona życiu i dziełu bł. Johna Henry Newmana najwięcej uwagi 

przykłada do jego spuścizny intelektualnej, chcę zakończyć krótką 

refleksją na temat jego życia kapłańskiego, jako pasterza dusz. Ser-

deczność i humanitarność ukryte jego zamiłowaniu dla posługi pa-

sterskiej zostały pięknie wyrażone w innym słynnym kazaniu: 

"Gdyby aniołowie byli waszymi księżmi, bracia moi, nie mogliby 

wam współczuć, solidaryzować się z wami, z wami współcierpieć, 

być na was wrażliwymi, nie mogliby być wam wyrozumiałymi, jak 

my możemy; aniołowie nie mogliby być wam wzorami i przewod-

nikami i prowadzić was od dawnego do nowego życia, tak jak potra-

fi to ten, który wyszedł spośród was". Bł. John Henry Newman żył tą 

dogłębnie ludzką wizją posługi kapłańskiej w swej pobożnej trosce o 

ludzi Birmingham w ciągu lat spędzanych w Oratorium jakie tu 

założył , nawiedzając chorych i ubogich, pocieszając pogrążonych w 

żałobie, opiekując się więźniami. Nic dziwnego, że tysiące osób po 

jego śmierci wyległo na ulice gdy ciało Newmana niesione było na 

miejsce spoczynku niecałe pół mili stąd. 120 lat później ponownie 

zgromadził się wielki tłum aby rozradować się faktem uroczystego 

uznania przez Kościół niezwykłej świętości tego tak miłowanego 

ojca dusz. Nie da się lepiej wyrazić radości tej chwili, niż tylko 

zwrócić się do Ojca Niebieskiego z serdecznym dziękczynieniem , 

modląc się słowami jakie bł. John Henry Newman włożył w usta 

chórów anielskich w niebie: 

Chwała Najświętszemu na wysokościach  

Z głębokości niech będzie pochwalony  

Wszystkimi wspaniałymi słowy Na wszystkich swoich drogach  

Źródło: http://www.radiomaryja.pl/artykuly.php?id=107469 
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Homilia papieża Benedykta XVI podczas Mszy św. 

w Katedrze Najdroższej Krwi Chrystusa, Londyn 

Drodzy przyjaciele w Chrystusie! 

Z radością pozdrawiam was wszystkich w panu i dziękuję 

wam za gorące przyjęcie mnie. Wdzięczny jestem arcybiskupowi 

Nicolsowi za słowa powitania jakie przekazał w waszym imieniu. 

Zaprawdę w tym spotkaniu następcy św. Piotra z wiernymi Brytyj-

czykami "serce przemawia do serca" gdy cieszymy się miłością 

Chrystusa i wspólnym wyznaniem katolickiej wiary, pochodzącej od 

apostołów. Jestem szczególnie szczęśliwy, że nasze spotkanie ma 

miejsce w katedrze poświęconej Najdroższej Krwi Chrystusa, która 

jest znakiem odkupieńczego miłosierdzia Boga wylanego na świat 

poprzez mękę, śmierć i zmartwychwstanie jego Syna a naszego Pana 

Jezusa Chrystusa. W szczególny sposób pozdrawiam arcybiskupa 

Canterbury, który zaszczycił nas swoją obecnością. 

Nawiedzający tę katedrę nie unikną zderzenia ze wspania-

łym krucyfiksem dominującym nad główną nawą, który ukazuje 

ciało Chrystusa zniszczone przez mękę, przeniknięte cierpieniem 

niewinną ofiarą której śmierć pojednała nas z Bogiem Ojcem i dała 

nam udział w życiu samego Boga. Rozciągnięte ramiona Pana wyda-

ją się obejmować cały ten kościół wynosząc do Ojca wszystkie zastę-

py wiernych, którzy gromadzą się wokół ołtarza eucharystycznej 

ofiary i mają udział w jej owocach. Ukrzyżowany Pan staje ponad i 

przed nami jako źródło życia i zbawienia, "Arcykapłan dóbr przy-

szłych" jak w dzisiejszym pierwszym czytaniu nazywa Go autor 

listu do Hebrajczyków. 

Można powiedzieć, że to w cieniu tego wstrząsającego obra-

zu chciałbym rozważyć słowo Boga, jakie było pośród nas dziś gło-

szone i zastanowić się nad tajemnicą Najdroższej Krwi. To ta tajem-

nica prowadzi nas do zrozumienia jedności pomiędzy Chrystusową 

ofiarą Krzyża, Eucharystyczną Ofiarą, którą dał On swojemu Kościo-

łowi i Jego odwiecznym kapłaństwem poprzez które siedząc po 

prawicy Ojca, Chrystus niestrudzenie wstawia się za nami, człon-

kami Jego Mistycznego Ciała. 

Rozpocznijmy od Ofiary Krzyżowej. Wylanie Krwi Chrystu-

sa jest źródłem życia Kościoła. Św. Jan jak wiemy widzi w wodzie i 
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we krwi jakie wypłynęły z ciała Pańskiego pierwsze źródło tego 

boskiego życia jaki nadane jest nam przez Ducha Świętego i przeka-

zywane w sakramentach. List do Hebrajczyków wyłuszcza litur-

giczne konsekwencje tej tajemnicy. Jezus poprzez cierpienie i śmierć, 

poprzez swoje samo ofiarowanie się w odwiecznym Duchu, stał się 

dla nas odwiecznym Arcykapłanem i "Pośrednikiem Nowego Przy-

mierza". Określenie to przywołuje słowa samego Chrystusa z ostat-

niej wieczerzy, gdy ustanawiał On Eucharystię jako sakrament swe-

go Ciała i swojej Krwi, Krwi nowego i wiecznego Przymierza, wyla-

nej na odpuszczenie grzechów. 

Wierność Chrystusowi domaga się aby czynić to na Jego 

pamiątkę, Kościół w każdym miejscu i w każdym czasie celebruje 

Eucharystię aż do chwalebnego powrotu Pana, radując się Jego sa-

kramentalną obecnością i czerpiąc ze zbawczej mocy Jego Ofiary za 

zbawienie całego świata. Rzeczywistość ofiary eucharystycznej zaw-

sze była sercem katolickiej wiary, jak chodzi o tę sprawę, w szesna-

stym wieku Sobór trydencki to potwierdził i opowiedział się prze-

ciwko odrzucaniu naszego usprawiedliwienia w Chrystusie. Tu w 

Anglii jak wiemy, wielu zagorzale broniło mszy, czyniąc to często 

wielkim kosztem, dając wzrost kultu Najświętszej Eucharystii jaki 

stał się znakiem rozpoznawczym katolicyzmu w tym kraju. 

Z drugiej strony Eucharystyczna ofiara Ciała i Krwi Chrystu-

sa obejmuje tajemnicę nieustannej męki Pana w członkach Jego Mi-

stycznego Ciała, w Kościele każdego wieku. Tutaj ten wspaniały 

krucyfiks, który wznosi się ponad nami przypomina, że Chrystus, 

nasz odwieczny Arcykapłan codziennie jednoczy nasze własne ofia-

ry, nasze własne cierpienia, potrzeby, nadzieje i dążenia, z nieskoń-

czoną zasługą Swojej Ofiary. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w 

Chrystusie dajemy swoje własne ciała na ofiarę świętą i Bogu przy-

jemną. W tym sensie zbliżamy się do Jego wiecznej ofiary, jak powie 

św. Paweł, dopełniając w naszych ciałach braki udręk Chrystusa dla 

dobra Jego Ciała, którym jest Kościół. W życiu Kościoła, w jego pró-

bach i cierpieniach, za drastycznymi słowami Paskala, Chrystus nie 

przestaje przeżywać agonii aż do skończenia świata. 

Widzimy, że ten aspekt tajemnicy Najdroższej Krwi Chry-

stusa, najbardziej wymownie ukazany jest przez męczenników każ-
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dego czasu, którzy pili z kielicha, z jakiego pił sam Chrystus, i któ-

rych własna krew przelana w zjednoczeniu z Ofiarą Chrystusa daje 

Kościołowi nowe życie. Ta rzeczywistość przebija także w naszych 

braciach i siostrach na całym świecie, którzy nawet teraz cierpią 

dyskryminację i prześladowanie z powodu swej chrześcijańskiej 

wiary. Jest ona także obecna, często ukryta w cierpieniach wszyst-

kich tych pojedynczych chrześcijan, którzy codziennie łączą swoje 

ofiary z ofiarą Pana dla uświęcenia Kościoła i dla Odkupienia świa-

ta. Moją myślą obejmuję w specjalny sposób tych, którzy duchowo 

łączą się z naszą celebracją eucharystyczną, szczególnie chorych, 

starszych, niepełnosprawnych, oraz tych których psychiczne i du-

chowe cierpienia spowodowane są krzywdzeniem dzieci szczegól-

nie w Kościele i przez jego sługi. 

Przede wszystkim wyrażam mój głęboki żal niewinnym 

ofiarom tych nieopisanych win, wraz z moją nadzieją, że moc Chry-

stusowej łaski, jego ofiara pojednania, wniesie w ich życie głębokie 

uzdrowienie i pokój. Uznaję także wraz z wami wstyd i poniżenie 

jakie z powodu tych grzechów cierpi każdy z nas. Proszę abyście 

ofiarowali to Panu w zaufaniu, że to napomnienie przyczyni się do 

uzdrowienia ofiar tych grzechów, oczyszczenia Kościoła w jego 

wiekowym poświęceniu dla edukacji i troski o młodzież. Wyrażam 

wdzięczność za wysiłki jakie zostały podjęte aby odpowiedzialnie 

odnieść się do tego problemu i proszę was wszystkich abyście oka-

zali zatroskanie ofiarom nadużyć oraz solidarność z waszymi kapła-

nami. 

Drodzy przyjaciele powróćmy do kontemplacji wielkiego 

Krucyfiksu, jaki wznosi się nad nami. Dłonie naszego Pana rozcią-

gnięte na krzyżu, zapraszają nas także do uczestnictwa w Jego 

wiecznym kapłaństwie a zatem mamy odpowiedzialność jako 

członkowie Jego Ciała aby nieść pojednującą moc Chrystusowej 

Ofiary światu w którym żyjemy. Sobór Watykański II wymownie 

określił nieodzowną rolę laikatu w podejmowaniu misji Kościoła 

poprzez wysiłki by służyć jako zwiastun ewangelii w społeczeń-

stwie i działać na rzecz rozszerzania Królestwa Bożego w świecie. 

Sobór zaapelował do wiernych świeckich aby podjęli swój chrzciel-

ny udział w misji Chrystusa co było echem nauczania myśli i na-

uczania Johna Henry Newmana. Niech głębokie idee tego wielkiego 
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Anglika nadal inspirują naśladowców Chrystusa w tym kraju by 

odnosić każdą myśl, słowo i działanie do Chrystusa i by niestrudze-

nie bronić tych niezmiennych wartości moralnych jakie podjęte, 

oświecone i potwierdzone przez Ewangelię, stoją u podstaw praw-

dziwie ludzkiego, sprawiedliwego i wolnego społeczeństwa. 

Jak bardzo dzisiejsze społeczeństwo potrzebuje tego świa-

dectwa! Jak bardzo w Kościele i w społeczeństwie potrzebujemy 

świadectwa o pięknie świętości, świadectwa o blasku prawdy, świa-

dectwa o radości i wolności zrodzonych z żywej przyjaźni z Chry-

stusem! Jednym z największych wyzwań, wobec którego dziś staje-

my jest zagadnienie w jaki sposób przekonująco mówić o mądrości i 

wyzwalającej mocy Bożego Słowa, światu który zbyt często postrze-

ga Ewangelię jako wytwór ludzkiej wolności a nie jako prawdę, któ-

ra wyzwala nasz umysł i oświeca nasze wysiłki aby żyć mądrze i 

dobrze zarówno jako jednostki jak i jako członkowie społeczności. 

Módlmy się zatem aby katolicy tego kraju stawali się co raz bardziej 

świadomi swej godności jako lud kapłański, wezwany do poświęca-

nia świata Bogu poprzez życie wiarą i świętością. Niech wzmaganie 

się gorliwości apostolskiej będzie złączone z wypływającą modlitwą 

o powołania do kapłaństwa. Ponieważ im bardziej wzrasta apostolat 

świeckich tym mocniej ujawnia się konieczność kapłanów; a większe 

wyczucie własnego powołania wśród laikatu zależne jest od tego w 

czym uprzednio wyróżni się kapłan. Niech wielu młodych ludzi w 

tym kraju odnajdzie siłę aby odpowiedzieć na powołanie Mistrza, 

który wzywa ich do ministerialnego kapłaństwa, do poświęcenia 

życia, energii i talentów Bogu, wzmacniając w ten sposób Jego lud w 

jedności i wierności Ewangelii, szczególnie poprzez celebrację Eu-

charystycznej Ofiary. 

Drodzy przyjaciele. W tej katedrze Najdroższej Krwi zachę-

cam was raz jeszcze abyście spojrzeli na Chrystusa, który w wierze 

nas prowadzi i ją wydoskonala. Proszę, zjednoczcie się jeszcze peł-

niej z Panem mając udział w Jego ofierze Krzyża i ofiarując mu du-

chowy kult, obejmujący każdy aspekt naszego życia, jaki znajduje 

wyraz w naszych wysiłkach aby przyczyniać się dla nadchodzącego 

Królestwa. Modlę się abyście tak postępując mogli dołączyć do za-

stępów wiernych wyznawców w długiej historii chrześcijaństwa w 



 
St

ro
n

a 
2

0
 S

to
li

ca
 A

p
o

st
o

ls
k

a 
tym kraju, budując społeczeństwo prawdziwie warte człowieka war-

te najlepszych tradycji waszego narodu. 

 
Źródło: http://www.radiomaryja.pl/artykuly.php?id=107446 
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EEPPIISSKKOOPPAATT  PPOOLLSSKKII  

List Prezydium do Prezydenta elekta 

Warszawa, 5 lipca 2010 r. 

Szanowny Panie Prezydencie, 

w imieniu Konferencji Episkopatu Polski pragniemy złożyć gratula-

cje z okazji wyboru na urząd Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej. 

Każdy wybór na tak wysoki urząd ma wymiar historyczny, 

w którym słuszna satysfakcja łączy się z odpowiedzialnością za do-

bro wspólne, któremu na imię Polska. Wyrażając uznanie dla odnie-

sionego sukcesu, pragniemy życzyć, aby podjęta odpowiedzialność 

owocowała działaniami realizowanymi w duchu najwyższych war-

tości. Niech dobry Bóg daje Panu Prezydentowi potrzebne siły i ko-

nieczne łaski dla owocnego wypełnienia tego zaszczytnego zadania. 

Polecamy Bogu osobę Pana Prezydenta, Jego Rodzinę i 

wszystkich współpracowników, życząc obfitości Bożych darów na 

lata szczególnej odpowiedzialności za Ojczyznę i wszystkich jej 

obywateli. 

Z wyrazami szacunku 

† Józef Michalik 

Metropolita Przemyski 

Przewodniczący KEP 

† Stanisław Gądecki 

Zastępca Przewodniczącego KEP 

† Stanisław Budzik 

Sekretarz Generalny KEP 

__________________________________ 

Szanowny Pan 

Bronisław Komorowski 

Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej 

Warszawa 

 



 
St

ro
n

a 
2

2
 E

p
is

k
o

p
at

 P
o

ls
k

i 
Komunikat w sprawie Krzyża sprzed Kancelarii Prezydenta RP 

Wspólny komunikat Kancelarii Prezydenta RP, Kurii Metropolitalnej War-

szawskiej, Duszpasterstwa Akademickiego Kościoła św. Anny w Warszawie 

oraz organizacji harcerskich: 

 

Przedstawiciele władz naczelnych organizacji harcerskich, 

których członkowie ustawili Krzyż przed Pałacem Prezydenckim 

oraz przedstawiciele Kancelarii Prezydenta RP, w obecności przed-

stawicieli Kurii Metropolitalnej Warszawskiej oraz Duszpasterstwa 

Akademickiego Kościoła św. Anny, wspólnie postanowili, by w 

godny sposób przenieść i usytuować ów Krzyż w nowym miejscu, 

które pozwoli wspominać ofiary katastrofy smoleńskiej w należytej 

powadze i skupieniu.  

W związku z powyższym zgodnie stwierdzono, że: 

• Krzyż przed Pałacem Prezydenckim, jako tradycyjny chrześcijań-

ski symbol upamiętniania zmarłych, został ustawiony przez harce-

rzy z różnych organizacji jako inicjatywa oddolna, poryw serca, 

podczas ich solidarnej służby od chwili katastrofy samolotu pod 

Smoleńskiem i służył wspólnej modlitwie ludzi gromadzących się w 

tym miejscu w dniach żałoby narodowej. Ustawienie Krzyża miało 

charakter spontaniczny i było ściśle związane z atmosferą żałoby 

narodowej. 

• Przedstawiciele organizacji harcerskich, Kurii Metropolitalnej, 

Kancelarii Prezydenta RP i Duszpasterstwa Akademickiego są 

zgodni, że miejscem najbardziej godnym tego Krzyża i jego symbo-

liki jest świątynia. W związku z tym, Krzyż usytuowany przed Pała-

cem Prezydenckim zostanie przeniesiony do Kościoła Akademickie-

go św. Anny w Warszawie, miejsca silnie związanego z historią Sto-

licy i Polski. Świątynia ta jest miejscem nieustannej modlitwy za 

tragicznie zmarłego Pana Prezydenta Lecha Kaczyńskiego, jego 

Małżonkę oraz wszystkie ofiary katastrofy smoleńskiej. Przeniesiony 

Krzyż stanie się centrum rozważań rekolekcji w drodze i poprowa-

dzi XXX-tą Jubileuszową Warszawską Akademicką Pielgrzymkę 

Metropolitalną na Jasną Górę, której przesłanie brzmi "Przez Krzyż". 

• Szczegóły ceremonii przeniesienia Krzyża do Kościoła św. Anny 

zostaną uzgodnione w najbliższym czasie. 
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Jednocześnie organizacje harcerskie zwróciły się z prośbą do Kance-

larii Prezydenta RP, Kurii Metropolitalnej Warszawskiej, a także 

władz miasta stołecznego Warszawy o godne upamiętnienie ofiar 

katastrofy smoleńskiej oraz żałoby wyrażanej przez Polaków - w 

formie adekwatnej do rangi tego tragicznego wydarzenia i atmosfe-

ry tamtych dni. 

 Kościół Warszawski w osobie Metropolity Warszawskiego 

Abpa Kazimierza Nycza oraz Kancelaria Prezydenta RP reprezen-

towana przez jej Szefa Ministra Jacka Michałowskiego w odpowie-

dzi na tę prośbę zobowiązały się do niezwłocznego podjęcia działań, 

zmierzających do godnego upamiętnienia ofiar katastrofy, jak rów-

nież wspólnej służby harcerskiej.  

 

Kancelaria Prezydenta RP 

Kuria Metropolitalna Warszawska 

Duszpasterstwo Akademickie Kościoła św. Anny w Warszawie 

Związek Harcerstwa Polskiego 

Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej 
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Oświadczenie Prezydium Konferencji Episkopatu Polski i Arcybi-

skupa Metropolity Warszawskiego 

Prezydium Konferencji Episkopatu Polski z uwagą i troską 

analizuje wydarzenia wokół krzyża ustawionego w czasie żałoby 

narodowej na Krakowskim Przedmieściu w Warszawie. Narastające 

niepokoje, towarzyszący im rozgłos medialny oraz brak dialogu w 

celu rozwiązania sporu, skłania Prezydium Konferencji Episkopatu 

Polski oraz Metropolitę Warszawskiego – biskupa archidiecezji, któ-

ra jest miejscem zdarzeń – do wydania wspólnego oświadczenia. 

1. Po katastrofie smoleńskiej, w której zginął prezydent Lech Ka-

czyński wraz z towarzyszącymi mu osobami, wierni w spontanicz-

nym geście ustawili krzyż przed Pałacem Prezydenckim. Wokół 

tego krzyża gromadziły się tysiące Polaków, aby modlić się i oddać 

hołd tragicznie zmarłym, zdążającym na rocznicowe uroczystości do 

Katynia. 

W wyniku nieprzemyślanych wypowiedzi i politycznie mo-

tywowanych działań, miejsce zadumy i jedności Polaków stało się 

terenem gorszących manifestacji, wywołujących niepokój w całym 

kraju i zdumienie międzynarodowej opinii publicznej. Krzyż, który 

jest znakiem bezgranicznej miłości Boga do człowieka oraz usta-

wicznym wołaniem o jedność i miłość wśród ludzi, stał się narzę-

dziem politycznego przetargu i niemym świadkiem słów pełnych 

nienawiści i zacietrzewienia. Szeroko nagłaśniany w mediach spór 

staje się politycznym tematem zastępczym. W czasie, gdy narasta 

kryzys ekonomiczny i podnoszone są podatki, Polska potrzebuje 

wspólnie podejmowanych głębokich reform, a pomoc powodzianom 

i usuwanie skutków powracających kataklizmów wymaga długo-

trwałego wysiłku rządu i społeczeństwa. 

2. Dziękujemy wszystkim ludziom dobrej woli za przejawy szacun-

ku wobec znaków krzyża, gdziekolwiek byłyby ustawiane, ale jed-

nocześnie apelujemy do wszystkich, którym drogi jest ten święty 

znak zbawienia i którym leży na sercu dobro Ojczyzny, o natych-

miastowe zaprzestanie gorszących sporów. Znak krzyża nie może 

być środkiem do osiągania najsłuszniejszych nawet celów drugo-

rzędnych.  
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Apelujemy więc do polityków, aby krzyż przestał być traktowany 

jako narzędzie w sporze politycznym. Krzyż nie może być „zakład-

nikiem” w słusznej sprawie upamiętnienia miejsca modlitwy Pola-

ków oraz wszystkich ofiar smoleńskiej katastrofy. Wzywamy do 

poważnego dialogu i odpowiedzialnych decyzji, by jak najszybciej 

rozwiązać narastający konflikt polityczny i społeczny wokół krzyża 

przed Pałacem Prezydenckim. Dalszym etapem dialogu powinna 

być konsultacja społeczna w sprawie wzniesienia pomnika prezy-

denta Lecha Kaczyńskiego i ofiar katastrofy. 

Modlącym się pod krzyżem na Krakowskim Przedmieściu 

zwracamy uwagę, że w zaistniałej sytuacji stają się, mimo swej naj-

lepszej woli, politycznym punktem przetargowym stron konfliktu. 

Dlatego po decyzji władz o uczczeniu pamięci ofiar katastrofy smo-

leńskiej prosimy o przeniesienie krzyża w godne miejsce, przygoto-

wane w kaplicy katyńskiej Kościoła św. Anny, które stanie się jesz-

cze jednym miejscem modlitwy i refleksji nad kwietniową tragedią. 

Odwołujemy się do roztropności wszystkich, którym krzyż jest dro-

gi jako symbol religijny, by nie dawali środowiskom i ugrupowa-

niom wrogim religii pretekstu do ujawniania braków tolerancji, do 

poniżania krzyża, ośmieszania wiary i lekceważenia ludzi.  

3. Jednocześnie podkreślamy, że Konstytucja Rzeczypospolitej Pol-

skiej (art. 25) zapewnia swobodę wyrażania przekonań religijnych w 

życiu publicznym. Zwracamy też uwagę, że zapisana w ustawie 

zasadniczej bezstronność władz publicznych nie oznacza ich antyre-

ligijności. Neutralności nie należy rozumieć jako agresywnego laicy-

zmu. Polska jest Ojczyzną wierzących i niewierzących, co wyraźnie 

zaznacza na samym początku nasza Konstytucja. Wolność religijna 

nie oznacza wolności od religii, ale wolność jej wyznawania także w 

sferze publicznej. 

W kwietniu narodowa tragedia zjednoczyła nas pod krzy-

żem ustawionym obok siedziby prezydenta. Dziś, gdy w Europie 

toczy się walka o miejsce symboli chrześcijańskich w przestrzeni 

publicznej, podtrzymywanie konfliktu wokół krzyża szkodzi spra-

wie jego obrony podejmowanej przez liczne środowiska w Europie, 

w tym także rządy i parlamenty wielu państw. Oczekujemy, że tak-

że Rząd Rzeczypospolitej włączy się czynnie w proces zagwaranto-
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wania obecności chrześcijańskich symboli w publicznych przestrze-

niach nowej Europy.  

Ponawiamy zatem apel do wszystkich ludzi dobrej woli o zrozu-

mienie powagi chwili i poszukiwanie dróg jedności i porozumienia. 

Wierzących prosimy o modlitwę, aby krzyż pozostał w naszym na-

rodzie znakiem miłości, przebaczenia i szacunku dla każdego czło-

wieka odkupionego przez Jezusa Chrystusa.  

 

† Kazimierz Nycz 

Metropolita Warszawski 

† Józef Michalik 

Metropolita Przemyski 

Przewodniczący KEP 

† Stanisław Gądecki 

Zastępca Przewodniczącego KEP 

† Stanisław Budzik 

Sekretarz Generalny KEP 

 

Warszawa, dnia 12 sierpnia 2010 r. 
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Komunikat z Sesji Rady Biskupów Diecezjalnych na Jasnej Górze 

Biskupi diecezjalni Kościoła Katolickiego w Polsce zebrali się 

na Jasnej Górze w przeddzień Uroczystości Najświętszej Maryi Pan-

ny Częstochowskiej w celu omówienia bieżących spraw Kościoła w 

naszej Ojczyźnie.  

1. Polska przeżywa w tych dniach 30. rocznicę podpisania umów 

sierpniowych. To wydarzenie zapoczątkowało procesy, które do-

prowadziły do powstania „Solidarności”. Zmieniły one historię Pol-

ski i Europy. Dzisiaj dziękujemy Panu Bogu za tamte wydarzenia. 

Rocznica powstania „Solidarności” przypomina o obowiązku wier-

ności ideałom, z których ruch ten wyrósł i dzięki którym odniósł 

zwycięstwo. Obchody rocznicowe odbywają się w całym kraju, a 

główne dziękczynienie będzie miało miejsce 31 sierpnia przy Trzech 

Krzyżach w Gdańsku, pod przewodnictwem ks. abp. Józefa Kowal-

czyka – Prymasa Polski. 

2. Biskupi diecezjalni podjęli refleksję o sytuacji przed Pałacem Pre-

zydenckim w Warszawie. Krzyż, na którym Chrystus dokonał zba-

wienia, jest dla chrześcijan świętym znakiem wiary, godnym naj-

wyższej czci i szacunku. Od dwóch tysięcy lat krzyż jest także zna-

kiem sprzeciwu. Wyznawców Chrystusa krzyż nie powinien nigdy 

dzielić, ani być narzędziem używanym dla osiągania najszczytniej-

szych nawet ludzkich celów. 

W tym kontekście biskupi podtrzymują treść oświadczenia 

Prezydium Episkopatu z dnia 12 sierpnia 2010 roku. Proszą też, by 

w sporze politycznym, którego „zakładnikiem” stał się krzyż, od-

dzielić sprawę samego krzyża od słusznego postulatu upamiętnienia 

wszystkich ofiar smoleńskiej katastrofy godnym pomnikiem. Dlate-

go biskupi apelują do Prezydenta Rzeczypospolitej, Marszałków 

Sejmu i Senatu, Premiera Rządu, Pani Prezydent Warszawy oraz 

Przewodniczących partii politycznych koalicyjnych i opozycyjnych o 

powołanie Komitetu i powierzenie mu sprawy miejsca i formy upa-

miętnienia w Warszawie ofiar katastrofy smoleńskiej. 

Równocześnie biskupi kierują apel do mediów, by relacjonu-

jąc wydarzenia z Krakowskiego Przedmieścia zachowywały zasadę 

ważności spraw dziejących się w Polsce i unikały jednostronności 
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oraz sensacji. Biskupi dziękują Radzie Etyki Mediów za zajęcie ta-

kiego stanowiska w opublikowanym przez nią oświadczeniu. Paste-

rze Kościoła całą tę trudną sytuację i jej rychłe oraz odpowiedzialne 

rozwiązanie polecają Bogu za wstawiennictwem Matki Bożej Czę-

stochowskiej. Oczekują także na pozytywne zaangażowanie wszyst-

kich ludzi dobrej woli.  

3. Zbliżający się rok szkolny i katechetyczny pobudza nas wszyst-

kich do wdzięczności za przywrócenie przed dwudziestu laty kate-

chezy w polskiej szkole. Wdzięczność tę biskupi wyrażają nauczy-

cielom, katechetom, rodzicom i samorządom w liście pasterskim na 

początek nowego roku szkolnego. 

4. Ostatnie powodzie i inne kataklizmy, które nawiedziły różne re-

giony Polski, wyzwoliły wiele przejawów solidarności materialnej i 

duchowej ze strony ludzi dobrej woli i instytucji, a wśród nich „Ca-

ritas”. Biskupi dziękują wszystkim niosącym pomoc i zachęcają do 

dalszego jej świadczenia.  

Z Jasnej Góry pielgrzymom, rodakom doświadczonym przez 

powódź i inne kataklizmy oraz wszystkim zaangażowanym w wy-

chowywanie i katechizację, Pasterze z serca błogosławią. 

 

Biskupi diecezjalni zgromadzeni na Jasnej Górze 

 

 

Częstochowa, 25 sierpnia 2010 r. 
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Abstynencja jest darem miłości -  

Apel Zespołu Konferencji Episkopatu Polski ds. Apostolstwa Trzeźwości na 

sierpień 2010 

 Drogie Siostry i Drodzy Bracia w Chrystusie Panu! 

 Rok 2010 zapisze się w historii naszej ojczyzny przedziwnym 

splotem chwil bolesnych z chwilami radosnymi. Ból towarzyszył 

nam podczas obchodów 70. rocznicy zbrodni katyńskiej oraz żałoby 

narodowej po katastrofie samolotu prezydenckiego pod Smoleń-

skiem. Radość wypełniała nasze serca, gdy dziękowaliśmy 

Wszechmogącemu Bogu za dar życia i niezłomne świadectwo 

bł. księdza Jerzego Popiełuszki. 

Pozostając w atmosferze troski o dobro wspólne, na progu 

sierpnia  wspominamy także szlachetne córki i szlachetnych synów 

naszej ojczyzny, którzy stawili opór inwazji bolszewickiej w 1920 

roku, którzy walczyli w powstaniu warszawskim, a także uczestni-

czyli w wydarzeniach sierpniowych 1980 r. Wspominamy ludzi słu-

żących Bogu i naszej ojczyźnie zgodnie z wymaganiami czasów, w 

których żyli. Pamięć i szacunek dla ich poświęcania, a nierzadko 

także ofiary krwi, skłoniły przed laty Episkopat Polski do ustano-

wienia sierpnia miesiącem abstynencji. Kościół widząc zagrożenia 

płynące dla naszej ojczyzny z nadużywania alkoholu, we-

zwał Polaków do troski o trzeźwość.  

W „Wytycznych Episkopatu Polski dla kościelnej działalno-

ści trzeźwościowej”, będących świadectwem duszpasterskiej troski 

o życie narodu, odnajdujemy podstawowy i niezawodny drogo-

wskaz, który brzmi: Przez dobrowolną, całkowitą abstynencję wielu, 

do trzeźwości stanowej i zawodowej wszystkich. Chociaż od ogłoszenia 

„Wytycznych<” minęło już pięćdziesiąt lat, ten program nie stracił 

swojej aktualności. Mimo wielu pozytywnych przemian, jakie zaszły 

w naszej ojczyźnie, ponownie następuje niepokojący wzrost spoży-

cia alkoholu. Jest on jednym z najszybszych w Europie. Nie możemy 

tej sytuacji akceptować, jeżeli wiemy, że spożywanie alkoholu to 

główna przyczyna śmierci i długotrwałego kalectwa w Polsce. To 

podstawowe źródło przemocy w rodzinie oraz najpowszechniejsze 

ryzykowne zachowanie wśród młodzieży. 
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Przesłanie „Wytycznych<” również dzisiaj jest aktualną 

odpowiedzią na nowe wyzwania. Mimo swojej niezaprzeczalnej 

wartości, ten program często wzbudza kontrowersje i sprzeciw. Pły-

nie to z niezrozumienia, czym jest abstynencja i jak wielką wartość 

niesie. W wymiarze religijnym abstynencja jest wynagrodzeniem 

Bogu i bliźnim za grzechy związane z alkoholizmem. W wymiarze 

duchowym abstynencja wspiera nasz rozwój i odkrywa przed nami 

nowe możliwości i życiowe szanse. Dobrowolna abstynencja jest 

także darem, który pozwala nam przezwyciężać egoizm 

i podejmować troskę o bliźnich. Wyraża również sprzeciw wobec 

towarzyskiego przymusu picia, a przez to staje się jasnym przykła-

dem dla bliźnich. 

Bez świadomej i dobrowolnej abstynencji wielu osób, 

nie można zbudować tak bardzo potrzebnego umiaru w podejściu 

do alkoholu. Odważne świadectwo dobrowolnej abstynencji to wy-

mowny dowód, że życie bez alkoholu jest szczęśliwe i wartościowe. 

Że picie wcale nie daje spodziewanych i reklamowanych korzyści 

i przyjemności. Że alkohol nie jest cudownym lekiem na problemy i 

złe samopoczucie. Abstynent stawia przed innymi konkretne wy-

zwanie. Mobilizuje do zastanowienia się nad postawami wobec al-

koholu. Dlatego obecność i postawa abstynenta pomagają zachować 

umiar tym,  którzy ulegają  słabościom ze względu na wspomniane 

motywy. 

 

Abstynencja darem miłości dla człowieka 

Abstynencja jest drogą przyjmowania odpowiedzialności za 

życie bliźniego, o które upomni się u nas Bóg Ojciec (por. Rdz 9, 5). 

Przede wszystkim zaś życie zagrożone i osłabione nałogiem.  W 

Polsce żyje ponad 1 mln osób uzależnionych. Jednak żyje również 

niemal 2,5 mln osób pijących szkodliwie. Wiele badań pokazuje, że 

w wymiarze ogólnospołecznym to właśnie ta grupa jest źródłem 

największych problemów. W Polsce jednak lekceważymy tę sytu-

ację. Przypominamy załogę statku zbliżającego się ku górze lodowej. 

Widzimy jedynie wierzchołek i to jemu poświęcamy uwagę, zaś 

śmiertelne zagrożenie ukryte jest pod powierzchnią naszych obser-

wacji. Dlatego potrzeba nam rozważnego i całościowego spojrzenia 

na problemy związane ze spożywaniem alkoholu.  
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Osoba podejmująca terapię, może odzyskać i utrzymać 

trzeźwość jedynie zachowując całkowitą abstynencję do końca życia. 

Taka osoba potrzebuje nie tylko fachowej pomocy lekarza, psycho-

loga, terapeuty czy duchownego. Potrzebuje również ich osobistego 

świadectwa wzmacniającego terapię. W  niezwykle trudnej walce 

o trzeźwość, niezbędne jest także środowisko sprzyjające zachowa-

niu abstynencji. Bezcenne jest zwłaszcza moralne oparcie 

w dobrowolnych abstynentach w rodzinie, wśród sąsiadów, przyja-

ciół i współpracowników, którzy dla dobra drugiej osoby rezygnują 

całkowicie z alkoholu.  

Dobrowolna rezygnacja z alkoholu, motywowana miłością 

do bliźniego, jest jedną z pięknych dróg realizacji wyobraźni miło-

sierdzia, której uczył nas papież Jan Paweł II. Pozwala nam uczynić 

samych siebie darem dla drugiej osoby. Dlatego duszpasterstwo 

trzeźwości z głębokim przekonaniem głosi swoje tegoroczne hasło: 

Abstynencja jest darem miłości. Abstynencja to droga stawania się 

ofiarnym i współczującym człowiekiem. To szkoła składania bezin-

teresownego i bezwarunkowego daru z samego siebie. Uczmy się 

więc wyobraźni miłosierdzia, która w tym przypadku staje się rów-

nież wyobraźnią trzeźwości! 

 

Abstynencja darem miłości w rodzinie   

Podstawowym środowiskiem kształtowania trzeźwości i 

uzdalniania do abstynencji powinna być każda rodzina. Jednym z 

pierwszych darów miłości, który rodzice mogą ofiarować swojemu 

dziecku, jest właśnie abstynencja. Niestety wciąż lekceważy się 

ogromne zagrożenie, jakie najmniejsza nawet ilość alkoholu niesie 

dla poczętego dziecka. Alarmująco brzmią wyniki badań pokazują-

ce, że co piąta Polka pije alkohol w ciąży, a co dziesiąta przynajmniej 

raz się upiła. Ten problem nie dotyka jedynie środowisk patologicz-

nych. Częściej w ciąży piją dobrze wykształcone i zamożne miesz-

kanki dużych miast. Dlatego ponownie prosimy wszystkie matki: 

niech wasza odpowiedzialna troska i miłość o dzieci wyraża się 

również w całkowitej rezygnacji z alkoholu. Was, drodzy ojcowie, 

prosimy, byście przemierzali drogę rodzicielskiej miłości nie jako 

obserwatorzy, ale byście z zaangażowaniem współuczestniczyli w 
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obowiązkach matek. Także przez dobrowolną rezygnację z alkoho-

lu.  

Abstynencja, rozumiana jako dar miłości dla dzieci, powinna 

być stale obecna w całym procesie wychowawczym. Dzieci i mło-

dzież ze względów zdrowotnych, psychologicznych i społecznych 

nie powinny spożywać alkoholu aż do pełnej dojrzałości. Dopiero 

wtedy młodzi ludzie powinni swobodnie wybrać między abstynen-

cją a umiarem. Aby ten ważny cel osiągnąć, nie wystarczą słowa 

rodziców i innych autorytetów. Nie wystarczą akcje promocyjne i 

programy profilaktyczne. Dzieci potrzebują świadectwa abstynencji! 

Dlatego apelujemy do rodziców, aby budowali takie rodziny, 

w których alkohol zajmuje niewielką przestrzeń. Zacznijmy od ro-

dzinnych uroczystości, przede wszystkim o charakterze religijnym. 

Potraktujmy przyrzeczenia abstynenckie dzieci przystępujących 

do I Komunii św., jako wspólne zadanie, w które powinna się włą-

czyć cała rodzina.  

Uczmy młodych, że przeżywanie przełomowych i radosnych 

chwil, odpoczynek w wolnym czasie oraz świętowanie  sukcesów 

i osiągnięć, mogą być wyjątkowe bez alkoholu. Przełamując spo-

łeczny przymus picia, pokazujmy prawdziwy urok życia rodzinne-

go i towarzyskiego bez alkoholu. Pokazujmy zachwycające piękno 

życia człowieka, który został odkupiony przez nieskończoną Bożą 

miłość. Zachęcajmy dzieci i młodzież, by aktywnie włączały się w 

działalność Dziecięcej Krucjaty Niepokalanej oraz Krucjaty Wyzwo-

lenia Człowieka.  

 Wszystkie te zadania nabierają szczególnej mocy wobec 

ogromnego wpływu mediów i reklam na światopogląd młodych 

ludzi. Im częściej telewizyjne seriale ukazują alkohol jako lek na 

kłopoty i ucieczkę od problemów, tym mocniej rodzice powinni 

ukazywać inne drogi. Im silniej reklamodawcy promują alkohol jako 

źródło sukcesów, powodzenia i popularności wśród przyjaciół, tym 

bardziej młodzi ludzie muszą widzieć w codziennym życiu, 

że to jedynie propagandowe kłamstwo i bezwzględna próba mani-

pulacji.  
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Abstynencja darem dla ojczyzny 

Nie zapominajmy, że dobrowolna abstynencja jest również 

darem miłości dla całej naszej ojczyzny. Dzisiaj nie musimy przele-

wać krwi, aby dać wyraz naszemu patriotyzmowi. Wystarczy co-

dzienne, osobiste zaangażowanie w pokonywanie tego, co naród 

osłabia i niszczy. Jako altruistyczne poświęcenie dla innych, absty-

nencja staje się narzędziem w walce z poważnymi problemami spo-

łecznymi. Stanowi również wielkie narzędzie profilaktyczne 

i wychowawcze. Potrzeba jednak większej odwagi w jej promowa-

niu. Badania pokazują, że ponad 20% Polaków dobrowolnie rezy-

gnuje z alkoholu. Ich świadectwo jest jednak przysypywane nie-

ustanną akcją promocyjną producentów alkoholu. Dzi-

siaj każdy powinien usłyszeć, że abstynencja nie jest powodem do 

wstydu. Abstynencja to zwycięstwo człowieka nad tym, co niesie 

zagrożenie dla jego życia.  

Myśląc o umacnianiu naszego społeczeństwa, apelujemy 

również do władz państwowych i samorządowych o nieuleganie 

presji środowisk, które lobbują za poszerzeniem dostępności alkoho-

lu. Czy rzeczywiście każda miejska starówka musi być miejscem 

handlu alkoholem, nawet jeżeli w pobliżu są szkoły i świątynie? Czy 

rzeczywiście imprezy sportowe  i wielkie festyny mogą być organi-

zowane jedynie przy współudziale producentów alkoholu?  

Apelujemy do rządzących, aby potrafili podjąć odpowie-

dzialne i dalekowzroczne decyzje w tej sferze. Prosimy o dojrzałą 

służbę dobru wspólnemu, a nie lękliwe uleganie naciskom tych, 

których jedynym celem jest wzrost zysków. Pomysły liberalizacji 

prawa to niebezpieczna i zła droga. Wobec nowych wyzwań należy 

raczej zmniejszać dostępność alkoholu. Trzeba ograniczyć ilość 

punktów sprzedaży oraz zakazać handlu alkoholu na stacjach paliw. 

Trzeba też wprowadzić zakaz sprzedaży alkoholu między godziną 

22 wieczorem a 8 rano.  

Pamiętajmy, że pozorne zyski osiągane przez łatwiejszą do-

stępność alkoholu, zostaną natychmiast wchłonięte przez czarną 

dziurę kosztów powiązanych z większym spożyciem alkoholu. 

Tymczasem każda kwota przeznaczona na profilaktykę i ogranicza-

nie dostępności alkoholu przyniesie wielokrotnie więcej zaoszczę-
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dzonych pieniędzy w służbie zdrowia, opiece społecznej, czy wśród 

polskich przedsiębiorstw.  

 

Podziękowanie i zakończenie 

Otwórzmy nasze serca na proste słowa tegorocznego hasła: 

„Abstynencja jest darem miłości” Bierzmy przykład z tych, których 

codzienne świadectwo abstynencji przyczynia się do umocnienia 

trzeźwości w naszym narodzie. Niech ono będzie ziarnem, które 

wyda stokrotny plon w życiu polskiego społeczeństwa.  

Wszystkim, którzy w wymiarze lokalnym i ogólnopolskim 

angażują się w pracę trzeźwościową, wyrażamy nasze najserdecz-

niejsze podziękowania. Zachęcamy do dalszego działania dla dobra 

drugiego człowieka, w którym wyraża się prawdziwa chrześcijańska 

miłość. Wszystkie postanowienia i intencje abstynenckie zanosimy 

przed oblicze naszej Najświętszej Matki, Jasnogórskiej Królowej 

Polski. 

 

 

   Bp Tadeusz Bronakowski 

   Przewodniczący Zespołu KEP 

ds. Apostolstwa Trzeźwości 

 

 

Łomża, dnia 14 maja 2010 r.  
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Świadek miłości ofiarnej 

List pasterski z okazji 150. rocznicy urodzin 

 Świętego Arcybiskupa Józefa Bilczewskiego (1860-1923) 

 
Niedawno zakończony Rok kapłański był okazją do uwielbie-

nia Miłosiernego Boga za dar wielu pasterzy, którzy swą gorliwą 

posługą oraz świętym życiem ukazali piękno kapłańskiego powoła-

nia. Jedną z tych postaci jest wychowanek wadowickiego gimna-

zjum, Józef Bilczewski, który jako kapłan diecezji krakowskiej, a 

później metropolita lwowski obrządku łacińskiego, stał się świad-

kiem miłości ofiarnej. 

 

1. Umiłowanie Prawdy objawionej 

  

Boża Opatrzność przygotowała Józefa Bilczewskiego do 

przyszłych zadań najpierw w domu rodzinnym w Wilamowicach 

koło Kęt, wśród licznego rodzeństwa. Pierwsze świadectwo prostej, 

lecz głębokiej i żywej religijności, Józef otrzymał od swoich szla-

chetnych i pracowitych rodziców, od których uczył się miłości 

względem Boga oraz szacunku dla każdego człowieka. Od najmłod-

szych lat znał trud pracy na roli i uczył się szacunku dla każdego 

kawałka chleba. Ojciec Józefa w trosce o to, by zapewnić całej rodzi-

nie godziwe warunki życia oraz dać dzieciom szansę wykształcenia, 

podejmował dodatkowe prace jako cieśla, zaś troskliwa i pobożna 

matka była dla nich najbardziej czytelnym świadectwem żywej wia-

ry i bezgranicznego zaufania Bożej dobroci. „Bóg dał mi bardzo wie-

le – pisał po latach w swym testamencie – bo łaskę świętej wiary 

katolickiej i dobrą matkę, która jej zasiew rozwijała w duszy mojej 

tak, iż jej w życiu nie straciłem.”  

Na fundamencie żywej wiary oraz prawego sumienia doj-

rzewało w sercu Józefa umiłowanie Bożej prawdy i naturalna otwar-

tość na drugiego człowieka. Warto wspomnieć, że został on już wte-

dy dobrze przygotowany do szerokiego spojrzenia na rozmaitość i 

bogactwo różnych kultur. W tym bowiem czasie w urzędach obo-

wiązywał język niemiecki, w kościele wychwalano wielkość, dobroć 

i miłosierdzie Pana językiem polskim, zaś w jego domu rodzinnym 
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używano tradycyjnie języka flamandzkiego. Dom rodzinny stał się 

dla niego pierwszą szkołą modlitwy, wiary i miłości. Coraz bardziej 

dorastał do świadomości, że źródłem prawdy jest Bóg, który na kar-

tach Pisma Świętego objawia nam swoją miłość. Dał o tym piękne 

świadectwo Sługa Boży Jan Paweł II podczas beatyfikacji we Lwo-

wie mówiąc, że abp Józef Bilczewski „od pierwszych lat kapłaństwa 

darzył żarliwą miłością Prawdę objawioną, co sprawiło, że z poszu-

kiwań teologicznych uczynił oryginalną drogę realizowania w kon-

kretnych czynach przykazania miłości bliźniego”.  

 

2. Wzrastanie w blasku Eucharystii 

 

 Ważną szkołą odkrywania prawdy i dorastania do miłości 

ofiarnej stały się dla Józefa Bilczewskiego kolejne lata nauki. Pozna-

wanie świata i Bożej prawdy rozpoczął on w rodzinnych Wilamowi-

cach, by poprzez pobliskie Kęty oraz gimnazjum w Wadowicach i 

zdany z wyróżnieniem egzamin maturalny przygotować się do stu-

diów uniwersyteckich. Pierwsza jego myśl biegła w stronę medycy-

ny, ale w krótkim czasie odkrył prawdziwą drogę powołania, jakim 

było pragnienie oddania się na wyłączną służbę Bogu, by stać się 

nauczycielem, przewodnikiem i lekarzem ludzkich serc i sumień. 

Formacja w Krakowskim Seminarium Duchownym i czteroletnie 

studia na Uniwersytecie Jagiellońskim przygotowały go do posługi 

duszpasterskiej, którą od 1884 roku pełnił najpierw w Mogile, a na-

stępnie w Kętach i Krakowie. Dalsze studia specjalistyczne w Wied-

niu, Rzymie oraz Paryżu pozwoliły mu nie tylko napisać rozprawę 

doktorską z teologii i przygotować się do habilitacji, ale docenić tak-

że na nowo wielką moc ukrytą w darze Eucharystii. 

Odkrycia katakumbowe podczas pobytu w Rzymie, prowa-

dzone pod kierunkiem wybitnego archeologa Jana de Rossi, były dla 

ks. Józefa Bilczewskiego niezwykłym świadectwem wiary pierw-

szych chrześcijan, dorastających do świętości w blasku Eucharystii. 

Tej wielkiej tajemnicy wiary poświęcił on później swoją rozprawę 

habilitacyjną oraz szereg artykułów, kazań i przemówień. Spotkanie 

ze świadkami Kościoła katakumbowego z pierwszych wieków było 

też wspaniałą szkołą Bożej mądrości i odwagi dla niego jako kapła-

na, dla jego późniejszych studentów na Uniwersytecie Jana Kazimie-
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rza we Lwowie, a nade wszystko dla powierzonej mu przez Papieża 

Leona XIII w 1901 roku archidiecezji lwowskiej. Od pierwszych 

chwil posługi w diecezji stał się jej troskliwym pasterzem, kochają-

cym ojcem oraz oddanym bez reszty pokornym sługą Boga i ludzi. 

Starał się jak najlepiej poznać powierzoną mu Owczarnię, aby ją 

karmić pożywnym słowem Prawdy i chlebem Miłości. W trosce o 

rozwój Bożego życia, w okresie jego posługi zbudowano w rozległej 

archidiecezji lwowskiej 328 kościołów i kaplic. Z jego inicjatywy 

zrodziła się również praktyka wspólnych adoracji Najświętszego 

Sakramentu w pierwsze niedziele miesiąca, a Boża Opatrzność 

sprawiła, że kanonizacja abp. Józefa Bilczewskiego (w dniu 23 paź-

dziernika 2005 roku) dokonała się przez posługę Benedykta XVI w 

Rzymie na zakończenie Roku Eucharystii.  

 

3. Troska o prawe sumienie 

 

 Chrześcijańskie wychowanie młodego pokolenia domaga się 

harmonijnej współpracy domu rodzinnego, szkoły i Kościoła. Nie 

było to zadanie łatwe w realiach napięć kulturowych, społecznych i 

religijnych, stąd wymagało od Metropolity Lwowskiego wyjątkowej 

mądrości. Przyszło mu bowiem kierować jedną z największych die-

cezji w ówczesnej Polsce u progu XX wieku, a więc w czasie trwają-

cych jeszcze rozbiorów, a następnie dramatów I wojny światowej, 

odradzającej się wolności oraz tzw. wojny bolszewickiej w 1920 ro-

ku. Lwów był wówczas miastem trzech metropolitów: łacińskiego, 

greckokatolickiego oraz ormiańskiego, zaś teren archidiecezji, mo-

zaiką kilku narodowości, języków i kultur.  

W obliczu zniszczeń wojennych, materialnych i duchowych, 

abp Józef Bilczewski sięgnął do samego fundamentu i napisał do 

wiernych list na temat sumienia. Przypomniał w nim, że „zawsze 

sposobna jest pora mówić o sumieniu, ale bardziej jeszcze w chwili 

obecnej, kiedy przez ziemie i dusze nasze przeszedł straszny hura-

gan wojenny, który odsłonił niejedno niedomaganie sumienia, a 

nawet niemoce ciężkie.”  

Ten huragan niszczenia sumień dał o sobie znać jeszcze 

mocniej w kolejnych latach minionego stulecia poprzez dramaty 
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hitleryzmu i komunizmu, dlatego u progu nowego tysiąclecia Jan 

Paweł II wyjaśniał nam w Skoczowie, że „sumienie jest dla każdego 

człowieka sprawą o zasadniczym znaczeniu. Jest ono naszym we-

wnętrznym przewodnikiem i jest także sędzią naszych czynów. Jak-

że ważne jest więc, aby nasze sumienia były prawe, aby ich osądy 

oparte były na prawdzie”. Sługa Boży dodał też z naciskiem, że 

„Polska woła dzisiaj nade wszystko o ludzi sumienia!”   

Obecne dążenie do budowania wspólnej Europy wyda dobre 

owoce jedynie wówczas, gdy będzie się dokonywać na fundamencie 

prawego sumienia, ewangelicznej prawdy i szacunku dla każdego 

człowieka. Ma on bowiem prawo do miłości, gdy jest dopiero pod 

sercem matki i ma prawo do szacunku oraz troskliwej miłości wów-

czas, gdy jest już w przedsionku wieczności. Warto w tym kontek-

ście przywołać na pamięć słowa Benedykta XVI, który na krakow-

skich Błoniach w 2006 roku mówił do młodzieży: „W sercu każdego 

człowieka, moi przyjaciele, jest pragnienie domu. (<) To tęsknota za 

domem, w którym miłość będzie chlebem powszednim, przebacze-

nie koniecznością zrozumienia, a prawda źródłem, z którego wy-

pływa pokój serca. To tęsknota za domem, który napełnia dumą, 

którego nie trzeba będzie się wstydzić i którego zgliszczy nigdy nie 

trzeba będzie opłakiwać. To pragnienie jest niczym innym jak tęsk-

notą za życiem pełnym, szczęśliwym, udanym.” 

 

4. Potrzeba gorliwych kapłanów  

 

 Do kształtowania ludzi o prawym sumieniu i wychowaniu 

ich w duchu Ewangelii potrzeba ogromnego wysiłku rodziców, na-

uczycieli oraz kapłanów. Troska o nowych współpracowników w 

Winnicy Pańskiej przyświecała abp. Józefowi Bilczewskiemu od 

pierwszej chwili objęcia posługi w archidiecezji lwowskiej. Już w 

pierwszym liście pasterskim prosił on wszystkie rodziny o codzien-

ną modlitwę w intencji nowych powołań. Nie zadawalał się jednak 

ich wzrastającą ilością, lecz podejmował działania, aby nowe zastępy 

kapłanów były wychowywane w duchu ofiarnej miłości wobec Bo-

ga, Kościoła, Ojczyzny i wiernych, do których będą posłani.  

W nowej rzeczywistości trzeciego już tysiąclecia i zjednoczo-

nej Europy potrzeba kolejnych, odważnych świadków Ewangelii, 
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którzy nie tylko słowem, ale postawą i świadectwem ewangeliczne-

go życia wskażą drogę ku szczęśliwej przyszłości. Przypadająca w 

tym roku 150. rocznica urodzin św. abp. Józefa Bilczewskiego (ur. 26 

kwietnia 1860 roku) niech pobudzi nasze serca do ogromnej 

wdzięczności za każdego kapłana, którego Bóg postawił na drodze 

naszego życia. Niech nas zachęci również do ufnej modlitwy oraz 

konkretnej troski w domach rodzinnych, szkołach, parafiach 

i wspólnotach religijnych o to, aby ziarno Bożego wezwania trafiało 

na urodzajną glebę młodych serc, a nade wszystko prawych sumień, 

i nie zostało zagłuszone lub zmarnowane; by delikatny głos powołu-

jącego Mistrza stał się dla nich źródłem radości i nadziei, a serdecz-

na więź z Chrystusem – najlepszą szkołą miłości ofiarnej. 

 

5. W ramionach Matki 

 

 Z Maryją, Królową Rodzin i Wychowawczynią powołań 

kapłańskich, pragniemy wypraszać u Pana żniwa dar nowych powo-

łań kapłańskich, zakonnych i misyjnych. Uczyniliśmy to w sposób 

szczególny podczas Ogólnopolskiej Pielgrzymki Kapłanów na Jasną 

Górę w dniu 1 maja. Warto przypomnieć, że to św. abp Józef Bil-

czewski zatroszczył się o korony dla Pani Jasnogórskiej po zuchwa-

łej kradzieży w 1910 roku. Wyprosił wówczas u św. Piusa X, by ko-

rony dla Maryi były darem Ojca Świętego, a nie ówczesnego cara. 

On, jako pierwszy z pasterzy, uzyskał od Stolicy Apostolskiej zgodę 

na uroczyste obchodzenie święta Królowej Korony Polskiej w całej 

archidiecezji, i to za jego przyczyną, umieszczono w Litanii Loretań-

skiej wymowne wezwanie: Królowo Polski – módl się za nami.  

U stóp Matki Najświętszej uświadamiamy sobie, że Pan Je-

zus wciąż potrzebuje kochających serc i ofiarnych dłoni, by Jego 

orędzie Dobrej Nowiny oraz moc sakramentów mogły docierać do 

najdalszych zakątków świata i stawać się zaczynem duchowej 

przemiany serc w stronę prawdy, miłosierdzia, dobra i świętości. W 

jednym z kazań abp Józef Bilczewski, stawiając wiernym pytanie: 

„Czego dziś i zawsze narodowi najbardziej potrzeba?”, udzielił jed-

noznacznej odpowiedzi: „Ludzi mądrych, pracowitych, a przede 

wszystkim ludzi uczciwych – świętych nam potrzeba!” Dążenie do 
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mądrości, pracowitości i uczciwości, które są miarą prawdziwej 

świętości, to najważniejszy kierunek indywidualnej pracy nad sobą 

oraz duszpasterskiej troski całego Kościoła, o czym poprzez cały 

pontyfikat przypominał nam kolejny wychowanek tego samego 

wadowickiego gimnazjum – Sługa Boży Jan Paweł II. Niech ich 

świadectwo miłości będzie i dla nas drogowskazem oraz pilnym 

wezwaniem, byśmy w szkole Chrystusa – Dobrego Pasterza stawali 

się dla bliźnich świadkami miłości ofiarnej!  
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Komunikat z 353. Zebrania plenarnego 

Konferencji Episkopatu Polski 

 

W dniach 28 i 29 września 2010 r. biskupi zgromadzili się w War-

szawie na 353. Zebraniu plenarnym Konferencji Episkopatu Polski. 

Obradom przewodniczył abp Józef Michalik. Po raz pierwszy wziął 

w nich udział abp Celestino Migliore, nowy nuncjusz apostolski w 

Polsce.  

1. Kościół w naszym kraju z wdzięcznością i nadzieją przyjmuje 

nowego nuncjusza jako przedstawiciela Ojca Świętego Benedykta 

XVI. Jest on już znany w Polsce ze swej posługi z czasów pontyfika-

tu Jana Pawła II. Nuncjusz Apostolski w pierwszym dniu zebrania 

sprawował Eucharystię z całym Episkopatem Polski w archikatedrze 

św. Jana Chrzciciela w Warszawie. W homilii wygłoszonej w języku 

polskim ukazał rolę Kościoła podkreślając, że jego zadaniem nie jest 

być atrakcyjnym dla świata, lecz ukazywać światu Chrystusa.  

2. Caritas Polska obchodzi dwudziestolecie działalności, wzno-

wionej po likwidacji w czasach komunizmu. Ta dobroczynna orga-

nizacja kościelna stała się „głosem ubogich”, urzeczywistniając ideę 

miłosierdzia chrześcijańskiego w całym społeczeństwie i w każdej 

parafii. Stworzyła wiele placówek opiekuńczo-charytatywnych, któ-

re pomagają najsłabszym grupom społecznym: chorym, seniorom 

i osobom niepełnosprawnym. Caritas, również na poziomie po-

szczególnych diecezji i parafii, otacza troską także rodziny dotknięte 

bezrobociem, samotne matki i dzieci z rodzin dysfunkcyjnych. W 

życie Kościoła w Polsce na stałe wpisały się takie dzieła Caritas, jak 

m.in. Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom, „Adopcja na odległość”, 

program dożywiania dzieci i wspieranie bezdomnych. Caritas Pol-

ska niesie pomoc w wielu miejscach świata ofiarom wojen i klęsk 

żywiołowych, ostatnio zwłaszcza na Haiti, a w Polsce ofiarom po-

wodzi i osuwisk. Prężnie rozwijają się Szkolne Koła i Parafialne Ze-

społy Caritas, skupiające obecnie 102 tys. wolontariuszy – dzieci, 

młodzieży i dorosłych. Biskupi wyrażają podziękowanie wszystkim, 

którzy okazują pomoc potrzebującym, nadając słowu caritas – miłość 

miłosierna najpiękniejszą treść. 
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3. Realizując misję ewangelizacyjną Kościół zawsze służył swo-

imi dobrami materialnymi celom duszpasterskim oraz edukacyjno-

charytatywnym. W latach 50. ubiegłego wieku, z racji ideologicz-

nych, pozbawiono Kościół w Polsce większości tych dóbr. Tym bar-

dziej bolesne jest teraz, że działania zmierzające do zwrotu części 

bezprawnie zabranej własności, spotykają się w mediach 

z niesprawiedliwą krytyką, podważającą zasadę sprawiedliwości i 

zaufanie do Kościoła. Problem zwrotu zagrabionych dóbr, którym 

zajmują się Komisje Majątkowe, dotyczy także innych Kościołów 

i związków wyznaniowych w Polsce. Wspólnoty te dwukrotnie do-

świadczyły niesprawiedliwych działań: raz gdy pozbawiono je mie-

nia, drugi raz – przez tendencyjną krytykę przy zwrocie części tych 

dóbr. 

4. Biskupi z radością przyjmują decyzję Sejmu o przywróceniu 

dnia wolnego od pracy w liturgiczną uroczystość Objawienia Pań-

skiego, zwaną popularnie świętem Trzech Króli. Konferencja Epi-

skopatu wyraża podziękowanie wszystkim środowiskom społecz-

nym i Parlamentowi Rzeczypospolitej Polskiej za podjęte inicjatywy 

i legislacyjne działania.  

5. Konferencja Episkopatu po raz kolejny odniosła się krytycznie 

do inicjatyw zmierzających do ogłoszenia Jezusa Królem Polski. 

Biskupi jednocześnie zwracają uwagę na potrzebę pogłębienia wiary 

w Jezusa Chrystusa, jako Króla Wszechświata i Pana dziejów. Prze-

strzegają przed sprowadzaniem królowania Jezusa do jednorazowe-

go aktu intronizacji, który miałby rozwiązać wszystkie problemy. 

Sam Chrystus wzywa swoich uczniów do podejmowania krzyża i 

pójścia za Nim w duchu Jego królowania, które nie jest z tego świata 

(por. J 18,36). 

6. Biskupi przyjęli informację o przebiegu VIII Kongresu Teolo-

gów Polskich, który obradował na Uniwersytecie im. Adama Mic-

kiewicza w Poznaniu, w dniach od 13 do 16 września br. Uczestnicy 

Kongresu podjęli refleksję nad szukaniem teologicznych odpowiedzi 

na pytania o sens ludzkiej egzystencji. 

7. Podczas Eucharystii, której przewodniczył Nuncjusz Apostol-

ski, biskupi modlili się za ofiary i poszkodowanych w wyniku tra-

gicznego wypadku pod Berlinem oraz za ich rodziny. Jednocześnie 

objęli modlitwą osoby, które każdego dnia giną na naszych drogach.  
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W poczuciu jedności z wyższymi uczelniami rozpoczynającymi 

nowy rok akademicki, biskupi błogosławią całej Ojczyźnie, a szcze-

gólnie studentom, wykładowcom i pracownikom szkół wyższych. 

 

Podpisali: Pasterze Kościoła w Polsce 

 

Warszawa, 29 września 2010 r. 
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BBIISSKKUUPP  DDIIEECCEEZZJJAALLNNYY  

Homilia wygłoszona w święto Matki Bożej Krasnobrodzkiej, 2 

lipca 2010 r. 

 Za Janem Pawłem II możemy powtórzyć słowa, że wiele ra-

zy przybywaliśmy i przybywamy na to miejsce, aby wsłuchać się w 

tajemnicę Serca Matki, żeby usłyszeć proste, a jakżeż zobowiązujące 

nas zdanie: Uczyńcie wszystko, cokolwiek mój Syn wam powie. 

Wpatrując się w Maryję, chcemy dosięgać tajemnicy Chrystusa, jako 

Jedynego Pośrednika pomiędzy Bogiem a ludźmi. A jednocześnie 

chcemy tutaj, z głębokim przekonaniem, bardziej słuchać Boga ani-

żeli ludzi, aniżeli własnych tylko ludzkich pragnień. Maryja jest dla 

nas przewodniczką, dlatego stańmy teraz w prawdzie o naszym 

sercu, o naszych sumieniach i przeprośmy Boga za nasze grzechy. 

 

* * * * * 

  

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus! 

 Drodzy Bracia w Chrystusowym kapłaństwie, uczestniczący 

tym samym w tajemnicy Najświętszego Serca Jezusa, jako Jedynego 

Pośrednika. Osoby życia konsekrowanego, na co dzień świadkowie 

miłosiernej miłości Boga. Drogie Rodziny, które tutaj na tym miejscu 

odkrywacie i potwierdzacie tajemnicę własnych powołań, i tajemni-

cę łaski Boga. Drodzy Ludzie Młodzi szukający sensu życia i praw-

dziwej miłości. Kochane Dzieci, które jesteście tutaj ze swoimi naj-

bliższymi, również jako pielgrzymi. Umiłowani i Drodzy Słuchacze 

Katolickiego Radia Zamość, a zwłaszcza Wy, ludzie cierpiący i cho-

rzy, którzy w duchu wiary pielgrzymujecie na to, czy inne miejsca 

wiary i zawierzenia Bogu siebie, i swoich tajemnic cierpienia.  

Drodzy Bracia i Siostry w Chrystusie! Ilekroć uciekając 

wprost z hałaśliwych i zatłoczonych dróg na progu tego lata przy-

chodzimy na to miejsce, przypominają się słowa Psalmu 46: „Za-

trzymajcie się i zobaczcie zdumiewające dzieła Boga, których doko-

nuje na ziemi”. W słowie wstępnym Księdza Prałata usłyszeliśmy o 
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tych zdumiewających spotkaniach Boga z konkretnym człowiekiem, 

o działaniu Boga w sercu pojedynczego człowieka, ale dla innych 

ludzi, nie tylko dla niego samego. Czujemy wówczas, jakby modli-

twy tych stuleci, które pozostały tutaj obecne dla nas, w tym mo-

mencie. Wraz z Maryją pragniemy wejść na drogę wiary i otworzyć 

się na Jej wzór. Aby Bóg mógł w nas dokonywać niemniej zdumie-

wających dzieł na ziemi.  

W latach dziewięćdziesiątych dziennikarze katoliccy posta-

wili pytanie o tak zwaną nową ewangelizację. Było to na progu Jubi-

leuszu 2000 lat od narodzin Zbawiciela. Jedno z pytań brzmiało: Jaka 

jest największa przeszkoda w ewangelizacji współczesnego świata? 

Najkrótszą odpowiedź dała – dzisiaj już błogosławiona siostra za-

konna, Matka Teresa z Kalkuty –  ja i ty. I dziennikarz przestał py-

tać. Spodziewał się wielu wskazań i przyczyn, kto jest winien, że ten 

współczesny świat nie jest jeszcze zewangelizowany? A ona wskaza-

ła na tajemnicę swojego serca i tego, kto ją pyta. Możemy się w tym 

odnaleźć – ja i ty. Zaś kardynał belgijski Suenens wskazał: Najwięk-

szą przeszkodą jest brak wiary chrześcijan w to, czym mogą być z 

pomocą łaski Boga. Słyszeliśmy te słowa? Brak wiary chrześcijan! 

Tak jakby łaska Boga nie była im dana już od momentu chrztu, a 

również poprzez tajemnicę własnych powołań bardzo oryginalnych 

i niepowtarzalnych. To w tym samym duchu zatrzymania się na tym 

miejscu Maryjnego zawierzenia i otwartości na łaskę, i wiarę, która 

rodzi się ze słuchania słowa Bożego, chciałbym was teraz zaprosić 

do tego, abyście razem ze mną oczyma wiary wpatrzyli się w dwa 

obrazy, które znajdują się w głównym ołtarzu Sanktuarium. Za-

trzymując się przed nimi wsłuchamy się w ich wymowę, którą mogę 

tylko w niedostateczny sposób przełożyć na słowa. Ale stańcie dzi-

siaj tam w samym sercu Sanktuarium i popatrzcie na zdumiewające 

dzieła Boga.  

W partii szczytowej umieszczony jest obraz, przedstawiający 

scenę z dzisiejszej Ewangelii, scenę nawiedzenia Maryi w domu 

Zachariasza i Elżbiety. Kto tam oczyma wiary dostrzega w tym ob-

razie z jednej strony zdumienie tajemnicą łaski i obdarowania Bo-

giem, a z drugiej strony dostrzega radość, radość niesionej łaski do 

innych. Maryja nosi pod sercem Syna Bożego, a Elżbieta jest napeł-

niona Duchem Świętym i wydaje okrzyk radości, „a skądże mi to, że 
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Matka mojego Pana i Boga przychodzi do mnie”. Bóg Ojciec przyj-

muje z ust Maryi hymn uwielbienia i wdzięczności za wielkie zdu-

miewające rzeczy, które nie tylko dla Niej uczynił, ale i dla wszyst-

kich ludzi, i dla nas. Ona stała się Matką Boga, Theotokos noszącą 

Boga, który stał się człowiekiem dla naszego zbawienia.  

Drodzy Bracia i Siostry – podkreślam – to wszystko odbywa 

się i jest możliwe dzięki łasce wiary Maryi. Elżbieta mówi do Niej 

„błogosławiona jesteś, któraś uwierzyła, że spełnią się słowa powie-

dziane Ci od Pana”. Potem Jezus potwierdzi to błogosławieństwo i 

rozszerzy je również na nas. Błogosławieni są ci, którzy słuchają 

słowa Bożego i zachowują je. Maryja uwierzywszy w tę tajemnicę 

zawierzenia siebie Bogu będzie zachowywać i strzec Bożego słowa. 

Greckie terminy, których użył św. Łukasz Ewangelista – synterej i 

dieterej – wzięte są z teologii mądrościowej i znaczą: pamiętać, wy-

pełniać, żyć. Czy jest ktoś, kto lepiej i wierniej zachowywał, i wypeł-

niał wolę Boga niż Maryja? Dlatego świat Jej nienawidzi, że Ona 

słucha bardziej Boga aniżeli ludzi. I pomimo, że świat będzie drwił z 

Jej tajemnicy dziewiczego poczęcia, to Ona wniosła w świat Syna 

Bożego, który nas zbawił. Dlatego wszyscy to odczuwamy i prze-

żywamy, że nikt tak, jak Ona nie jest upoważniony do wygłoszenia 

zdania, które jest Jej ewangelicznym testamentem. To jest ostatnie 

zdanie i słowa, które odczytujemy w Ewangelii. „Zróbcie wszystko, 

cokolwiek mój Syn wam powie”. Innymi słowy uczyńcie wszystko, 

co jest wolą Boga Ojca, a co wam przekazał nie tylko słowami, ale i 

sobą, swoją śmiercią i zmartwychwstaniem mój Syn, i Syn Boga, 

Jezus Chrystus. To w Nim spotykają się i przenikają tajemnice Boga i 

człowieka. I to jest cudowne, że Bóg w Chrystusie, i dzięki współ-

pracy Maryi pozostanie związany z nami do końca, na wieczność. 

To jest nasza przyszłość – życie w Bogu.  

Warto w tym miejscu przywołać słowa św. Augustyna, który 

bardzo wyraźnie podkreślał. Chrystus nie pragnął żadnego ludzkie-

go Ojca, aby było widoczne Jego synostwo Boże. Chciał jednak 

człowieczą Matkę. Rodzaj ludzki postanowił On przyjąć na siebie i 

to rodzaj męski. Zaś rodzaj żeński zechciał uczcić przez swoją Mat-

kę. Gdyby Chrystus jako mężczyzna zjawił się bez uszanowania 

rodzaju żeńskiego, to musiałyby kobiety zwątpić w swoją godność. 
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On jednak zaszczycił oba rodzaje, oba uszanował i oba przyjął na 

siebie. Z niewiasty został zrodzony. Dlatego woła dalej św. Augu-

styn – nie wątpcie w siebie mężczyźni. Będąc mężczyzną Chrystus 

poczytywał to sobie za zaszczyt – Syn Boga. Nie wątpcie w siebie 

kobiety, będąc zrodzony z Niewiasty Chrystus poczytywał to sobie 

za zaszczyt. Do zbawczego działania włączają się więc oba rodzaje, 

męski i żeński. W wierze bowiem nie istnieje ani mężczyzna, ani 

kobieta. W Chrystusie jesteśmy jedno – dziećmi Boga. Jakżeż te sło-

wa św. Augustyna są nam dzisiaj potrzebne, kiedy jest zamieszanie 

rodzaju ludzkiego i nie wiemy – kim mamy być, mężczyzną czy 

niewiastą? Jakie więzy są pomiędzy nami z prawa i natury Bożej? 

Nie wątpcie w siebie kobiety i matki, dziewczęta! Nie wątpcie w 

siebie mężczyźni i młodzieńcy! Każdy z was jest jedyny i niepowta-

rzalny w oczach Boga!  

Bracia i Siostry! Z tymi myślami możemy teraz skierować się 

ku drugiemu obrazowi, który dla nas jest centralnym. Maryja pochy-

la się nad swoim nowonarodzonym Synem i trwa w zdumieniu ta-

jemnicy Bożego macierzyństwa i w świetle Ducha Świętego, który 

zstępuje. Adoruje swojego Syna, jako Pana i Zbawiciela. To przecież 

On Ją wybrał i obdarował w Duchu Świętym. Kontemplacja tego 

obrazu przynosi nam wszystkim uzdrowienie i pociechę wobec 

wszelkich depresji i zwątpień w siebie, zarówno mężczyzn jak i ko-

biet, jako ojców i matek, jako osób konsekrowanych i osób samot-

nych. Tylko trzeba bardziej słuchać słów Boga, aniżeli ludzi i wła-

snych pragnień. Bo bez wiary i odniesienia do Boga świat, który nas 

otacza i który sami aprobujemy poprzez własne wybory, odcina 

korzenie, z których wyrasta. Maryja jest dowodem na pokonanie 

złego ducha! Który próbuje nas zakłamać tak jak na początku – bę-

dziecie bogami! Będziecie decydować o dobru i złu! Będziecie two-

rzyć granice człowieczeństwa! Będziecie mieli władzę początku i 

końca życia! To są diabelskie charyzmaty – kłamstwo. I dlatego Ma-

ryja jest dowodem na to, że trzeba słuchać bardziej Boga aniżeli lu-

dzi.  

Nie wolno nam oswajać się z kłamstwem i z tym, co niszczy 

nasze dusze. Tymczasem wydaje się, że bez większych trudności 

przyzwyczailiśmy się do produktów zatruwających umysł i serce, 

które krążą w naszej społeczności, np. przyzwyczailiśmy się do ob-
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razów, które czynią widowisko z rozkoszy seksualnej, pogardzając 

ciałem kobiety i mężczyzny... A podaje nam się to, jako pokarm co-

dzienny w prasie czy w telewizji. Kolejnymi są hepeningii, które 

ośmieszają wartości religijne i robią z religii spektakle kabaretowe. A 

posługują się językiem religijnym i czynią siebie bóstwami. Czy to 

na polskiej ziemi było do pomyślenia jeszcze kilkadziesiąt lat temu, 

żeby ktoś siebie określał drugim Chrystusem? Chyba, że był psy-

chicznie chory... A dzisiaj mówi to poseł Rzeczypospolitej. Czyż 

odcinaniem korzeni chrześcijańskiej Europy, do której należymy już 

od 966 roku, nie jest groźny sygnał odłożenia decyzji wyroku Euro-

pejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawie krzyży we wło-

skich szkołach. Miało to miejsce przedwczoraj. A trzeba to również 

głośno powiedzieć, że w trwającej w Europie akcji protestacyjnej 

wołającej o obecność krzyża w przestrzeni publicznej od listopada 

2009 roku wypowiedziało się 14 państw. Wśród nich niestety nie 

było głosu z Polski! A przecież wybraliśmy i wybieramy na premie-

rów i prezydentów ludzi, którzy są katolikami, i boją się wypowie-

dzieć w kwestii obecności krzyża w Europie. Chyba, że deklaracje 

katolicyzmu są tylko parawanem przed każdymi wyborami.  

Kolejne przykłady. To stanowisko nauczania Kościoła wobec 

zapłodnienia pozaustrojowego in vitro w oparciu o Ewangelię i całe 

dzieło Wcielenia Syna Bożego, poczęcia z Dziewicy Maryi. W opar-

ciu o ten fundament trzeba powiedzieć: NIE! Wobec selekcji zarod-

ków, czyli nienarodzonych i tym samym uśmierconych dzieci, aby 

uzyskać efekt pojedynczego poczęcia i posiadania dziecka. Jakim 

prawem my mamy zabijać jednych by ktoś inny się rodził!? Czy nie 

czas, żebyśmy to zrozumieli? Bo Pan Bóg upomni się o każdego 

człowieka, który zaistniał na ziemi. A czym jest ostatni skandal z 

Belgii, gdzie trzymano pod kluczem przez 9 godzin księży bisku-

pów i przeszukiwano mieszkania prymasa Belgii w sprawie oskar-

żeń o pedofilię. A nawet w kryptach zmarłych, np. cytowanego dzi-

siaj kard. Sunesnsa, zainstalowano kamery przez wywiercone otwo-

ry, aby sprawdzić, czy tam nie ma schowanych materiałów. Do cze-

go posunie się jeszcze Europa i agresywna, laicka mentalność, które 

zdają się stać ponad wszelkim prawem? To jest groźny sygnał, na 

który Ojciec Święty odpowiedział tylko z ubolewaniem, że coś ta-
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kiego mogło się zdarzyć w chrześcijańskiej Europie. Bo wtedy wobec 

tamtych praw sobie przyznawany Kościół staje się jakąś ludzką in-

stytucją promującą zboczenia? Czy to nie jest akurat odwrotnie? 

Kościół staje w obronie życia i również godności osoby, i przyznaje 

się do zła. To może przypominać tylko ponury system komunizmu, 

który niszczył wszystko i wszystkich, więzieniem, torturą czy śmier-

cią? Jak np. zakłamanie motywów śmierci – dzisiaj już błogosławio-

nego – Ks. Jerzego Popiełuszki. Jak nas sprawnie kłamano, że trzeba 

go zabić, bo jest źródłem niepokoju i nienawiści.  

Drodzy Bracia i Siostry! Przywołuję te przykre i bolesne ob-

razy wobec tajemnicy tych obrazów, w które się dzisiaj wpatrujemy. 

Niech te obrazy, które są dziedzictwem wiary naszych ojców i ma-

tek, pasterzy Kościoła pomogą nam w pomnożeniu naszej wiary, 

która nie sprzeciwia się rozumowi, ale go rozświetla dla rozpozna-

wania prawdy.  

Prośmy więc Maryję, abyśmy nigdy nie zagłuszyli w sobie 

głosu Boga, który mówi do nas i o nas w naszych sumieniach. Aby-

śmy odkrywali na nowo Chrystusa, który przywrócił nam utraconą 

godność dzieci Boga. Maryjo, prowadź nas ku wierności do końca! 

Amen. 

* * * * * 

Modlitwa Ks. Piotra Skargi za Ojczyznę. 

 

Jeszcze chciałbym bardzo serdecznie podziękować – tak bar-

dzo osobiście już – każdemu i każdej z was z osobna, za to, że sta-

nowiliśmy na tym miejscu i w tych godzinach wspólnotę ludzi zjed-

noczonych z Bogiem i pomiędzy sobą. I chciałbym jeszcze zaprosić 

was, jako rodziny na czwartą już pielgrzymkę rodzin do Matki Bożej 

Szkaplerznej w Tomaszowie Lubelskim 16 lipca br. na Eucharystię o 

godz. 12,00 sprawowanej pod przewodnictwem Ks. Bp. Ryszarda 

Karpińskiego i również w mojej obecności. Bo poprzez rodzinę idzie 

naród i Kościół. Dlatego musimy być razem zwłaszcza teraz, kiedy 

są różne próby dzielenia nas i kształtowania naszej przyszłości – 

można powiedzieć – poza rodziną. Dlatego z serca błogosławiłem 

wam wszystkim tym Najświętszym Sakramentem na wierność Bogu 

takim, jakimi jesteście, jako rodziny, jako wspólnoty miłujących się 

ludzi.  
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Jubileusz 25-lecia Zespołu Pieśni i Tańca Zamojszczyzna,  

Katedra 4 września 2010 r. 

 

 Drodzy Bracia i Siostry! Wspólnoto kulturowa Zespołu Pie-

śni i Tańca Zamojszczyzna, Przedstawiciele władz służących dobru. 

W różny sposób i we wszystkich czasach, aż po dzień, który dzisiaj 

przeżywamy, ludzie szukają Jezusa Chrystusa, a my stajemy dzisiaj 

z dziękczynieniem za Jego dar, za dar Jego obecności i działania 

pośród nas.  

 Pragnę wyrazić moją i waszą radość z tego spotkania, które 

streszcza w sobie cały fenomen i dzieło Zespołu Zamojszczyzna. A 

cóż dopiero powiedzieć o blisko 2 tys. osób, które kształtowały i 

kształtują jego dzieje. Obecnie, gdy jesteśmy na co dzień świadkami 

napięć pomiędzy religią chrześcijańską i kulturą – dobrze, że jeste-

śmy tutaj razem przed Bogiem i wobec siebie. Gdyż zarówno religia, 

jak i kultura, jeśli są poprawnie rozumiane spotykają się w samym 

człowieku, w jego wartości i godności, i służą wszechstronnemu 

dobru człowieka.  

 I ostatnia myśl w tym słowie wprowadzenia zapożyczona od 

współczesnego poety ks. Kazimierza Wójtowicza.  

Trzeba nam wrócić do codzienności,  

bo na szczytach powietrze przesiąknięte niebem  

a nasze płuca ziemi zwyczajne  

wracamy w codzienność,  

bo nasze zegary zdalnie sterowane,  

nie zatrzymują żadnej chwili.  

Nawet tej najbardziej świątecznej.  

 

 Stańmy więc przed Bogiem i prośmy o Jego miłosierdzie nad 

nami i o Jego błogosławieństwo.  

* * * 

 

 Drodzy Bracia i Siostry w Chrystusie! Jeszcze raz bardzo 

serdecznie pozdrawiam całą wspólnotę wielopokoleniową, kultu-

rową Zespołu Pieśni i Tańca Zamojszczyzna.  



 
St

ro
n

a 
5

2
 B

is
k

u
p

 D
ie

ce
zj

al
n

y
 

 Każda epoka z jednej strony szuka, a z drugiej sprawdza Je-

zusa Chrystusa. W różny sposób ludzie – nawet jeśli są tego całko-

wicie nieświadomi – starają się odpowiedzieć na bardzo podstawo-

we pytanie. Kim On właściwie jest? Jaki sens ma Jego obecność w 

ich życiu? Bo obejść Go w życiu nie można. Nie można tak przejść 

przez życie, aby się z Nim nie spotkać, czy to w historii, czy na ła-

mach literatury, czy choćby w Biblii i Ewangelii, czy też w wymia-

rach architektury, kultury i sztuki. Dlatego tutaj dzisiaj jesteśmy. I 

nim przejdziemy do analizy samej treści dzisiejszych czytań biblij-

nych, postawmy dwa pytania współczesnych ludzi. Laureatka lite-

rackiej nagrody Nobla, Wiesława Szymborska stawia pytanie: Czy 

można bez Ciebie żyć Chrystusie? I odpowiada: Można, ale nie 

można bez Ciebie owocować. Z kolei psycholog Erick Fromm pyta: 

Dlaczego tak się dzieje, że nie było kultury bez religii w przeszłości i 

nie może być takiej kultury w przyszłości. Mamy receptę. Tylko 

przyjęcie osobowego Boga objawionego w Chrystusie, który objawił 

dobry plan Ojca i źródło prawdy, piękna i miłości znajdujemy gwa-

rancję uznania właściwej godności człowieka oraz jego dzieło kultu-

ry.  

 Drodzy Bracia i Siostry, zwłaszcza Wy, świętujący jubileusz 

Zespołu kultury i piękna. W Bożym dziele stworzenia człowieka i 

świata nie ma dwóch sprzecznych ze sobą dzieł. Dlatego chrześci-

jaństwo może się nieraz wydawać dehumanizujące, gardzące ciałem 

i ludzkimi realiami. Jezus w dzisiejszej Ewangelii zdaje się łamać 

zasadę Bożego szabatu. Usprawiedliwia zachowanie uczniów, któ-

rzy patrząc po ludzku, łamią szabat, karmią się ziarnem, czyli wy-

konują pracę. A jednocześnie przypomina, to człowiek jest panem 

szabatu i wskazuje na jedyną nienaruszalną normę jaką jest miłość 

Boga i człowieka. Przykazanie miłości nie ma dwóch oddzielnych 

porządków. Sprawy człowieka wiążą się ze sprawami Boga. I nie ma 

miłości Boga bez miłości i troski o człowieka. Chrystus upominając 

się o głodnych Apostołów wskazał na przykład Dawida, mówiąc, że 

prawo należy stosować z miłości, że człowiek jest ważniejszy od 

martwego przepisu prawa. Że to właśnie człowiek ma miłością 

ożywiać prawo. 

Chciałbym Wam na zakończenie tej medytacji zadedykować 

następującą formę spotkania. Zapytano kiedyś słynnego dyrygenta i 
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kompozytora, która partia instrumentalna w orkiestrze symfonicznej 

jest najmniej grana? Najmniej ją ludzie występujący w orkiestrze 

lubią grać. I mistrz odpowiedział: drugie skrzypce. Wszyscy ubiega-

ją się o stanowisko pierwszego skrzypka i mało kto rozumie, jak 

ważny jest drugi skrzypek. Wszystkie orkiestry świata wiedzą – 

mówił dalej dyrygent i kompozytor – że pierwsze skrzypce są na 

ogół świetne, wykonują je wirtuozi, ale bez drugich skrzypiec nie 

ma żadnej harmonii i piękna. Dlaczego dedykuję Wam tą opowieść? 

Bo kiedy patrzę na Was, jako wspólnotę pieśni i tańca, chcę powie-

dzieć w tym samym duchu, każdy z Was jest potrzebny i piękny. Bo 

bez Was nie byłoby harmonii, nie byłoby piękna, które wskazuje na 

Boga, jako Źródło dobra, prawdy, piękna. Jesteście potrzebni. Amen.  

 

* * * * * 

 

Muszę się przyznać, że po raz pierwszy widzę tyle piękna 

osobowego, przyozdobionego w tym kościele katedralnym. Bo to, że 

każdy człowiek jest niepowtarzalny i piękny, to już jest tajemnica 

Bożego stworzenia. To, że poprzez swój Jubileusz dopełniliście 

piękna również od strony zewnętrznej – zwłaszcza teraz przy całym 

dziele odbudowy tego piękna na zewnątrz naszej Katedry – to je-

stem Panu Bogu wdzięczny podwójnie. I dlatego jeszcze raz podkre-

ślam to, że bardzo się cieszę, że uczestniczę w Waszym święcie, że 

możemy tutaj z Księdzem Prałatem i z wszystkimi Księżmi uczest-

niczyć w Waszym Jubileuszu. A na to wszystko, co przed Wami i to, 

co będzie również zachwycało poprzez odbiór Waszych koncertów, 

Waszych spotkań z serca błogosławię.     



 
St

ro
n

a 
5

4
 B

is
k

u
p

 D
ie

ce
zj

al
n

y
 

Homilia wygłoszona podczas Diecezjalnego Dnia Katechetyczne-

go w Katedrze Zamojskiej, 28 sierpnia 2010 r. 

 

 Dziękuję Księdzu Prałatowi za słowa wiązania nas tutaj, we 

wspólnotę budującą na Chrystusie, a jednocześnie wspólnotę, która 

staje wobec nowych wyzwań, zwłaszcza w obliczu pięknej rocznicy 

20-lecia powrotu religii do szkoły, do polskiej szkoły. Ale zarazem 

bardzo trudnego powracania w obliczu tych nowych krzyków 

ulicznych i sejmowych. Nie bójmy się! Chrystus zawsze jest po stro-

nie człowieka. I my jesteśmy tymi, którzy mają pomóc w rozpozna-

waniu prawdy i oddzielaniu jej od kłamstwa i manipulacji. Dlatego 

również na progu tej Eucharystii wyznajmy przed Bogiem, że po-

trzebujemy Jego miłości miłosiernej, dźwigającej nas na co dzień, 

abyśmy mogli godnie sprawować tę Najświętszą Ofiarę.  

**** 

 Drodzy Bracia Chrystusowego Kapłaństwa, którzy objawia-

cie tajemnicę Jego Serca, Osoby życia konsekrowanego, które jeste-

ście ikonami Chrystusa posłusznego, czystego i ubogiego w świecie, 

Drodzy Bracia i Siostry uczestniczący w sposób odpowiedzialny i 

bardzo osobisty w misji, i proroctwie Chrystusowego Kościoła.  

Liturgia daje nam dzisiaj za przewodnika na drogach wiary 

osobę św. Augustyna, człowieka zgłębiającego misterium Boga i 

życia człowieka. Jesteśmy tego świadomi, że zadaniem nauczyciela, 

kapłana, siostry zakonnej, katechety jest nauczanie prawdziwej mą-

drości, która ma swoje źródło w Bogu. Dlatego zaczerpnijmy z księgi 

wyznań św. Augustyna. „Szukałem drogi, dzięki której mógłbym 

trwać w zjednoczeniu z Tobą Boże  , i nie znajdowałem, dopóki nie 

przylgnąłem do <Pośrednika między Bogiem a ludźmi, Człowieka 

Jezusa Chrystusa, który jest ponad wszystko, Bóg błogosławiony na 

wieki>. On zawołał mnie i powiedział: Ja jestem Drogą, Prawdą i 

Życiem> oraz złączył z ciałem – ponieważ <Słowo stało się ciałem> - 

pokarm, którego nie byłem zdolny przyjąć. W ten sposób Twa Mą-

drość, przez którą wszystko stworzyłeś, stała się dla nas stosownym 

pokarmem”. Powtarzamy z wiarą te słowa św. Augustyna, ażeby 

Mądrość Boga była naszym pokarmem dla karmienia i umocnienia 

tych, których Bóg nam powierza. Ta Eucharystia jest źródłem mą-
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drości i życia. Uznajemy naszą słabość, naszą ludzką ułomność i 

dlatego stajemy na progu tego nowego roku wyzwań o prawdę, 

abyśmy mogli zaczerpnąć nowe siły do dawania świadectwa o 

Chrystusie. Drodzy Bracia i Siostry, wsłuchując się w dzisiejsze czy-

tania biblijne, po raz kolejny potwierdzamy niezwykłą żywotność 

słowa Bożego, które dzisiaj i tutaj jest do nas bardzo osobiście, i 

wspólnotowo zaadresowane. Za tekstem św. Pawła z wersetu allelu-

jatycznego prosimy: „Niech Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa 

przeniknie nasze serca swoim światłem, abyśmy wiedzieli, czym jest 

nadzieja naszego powołania”. Ten sam Apostoł Narodów w dzisiej-

szej lekcji z Pierwszego Listu do Koryntian każe nam z uwagą umy-

słu i sercem wpatrywać się w tajemnicę naszego powołania. Bóg 

wybrał nas niemocnych i niemożnych tego świata. Bóg wybrał nas – 

według niektórych – głupich w oczach świata, oszołomów i ciemno-

grodu, aby żadne stworzenie nie chełpiło się wobec Boga. Bóg wy-

brał nas, aby Chrystus był naszą mądrością i sprawiedliwością, i 

miłością, i uświęceniem, i odkupieniem. Jeden jest tylko nasz Na-

uczyciel Chrystus. On jest naszym Jedynym Nauczycielem i Drogą 

prowadzącą do życia. On jest naszą jedyną Nadzieją, która ogarnia 

każdego człowieka i który może nam zaproponować siebie, i dać to, 

czego sami nie możemy osiągnąć pomimo naszych najlepszych 

ludzkich pragnień. Oto dlaczego jedną z głównych konsekwencji 

zapomnienia o Bogu, jest widoczne zagubienie, które dotyka nasze 

społeczeństwo w kolejnych dramatach i w kolejnych wyzwaniach ku 

Bogu. Gdzie jest Bóg, skoro nas dotyka, spotyka to wszystko? Jest to 

widoczne w aspekcie samotności i przemocy krzyczącej na ulicach: 

Krzyż do Kościoła! Oddzielić Kościół od państwa, a ludzi mohero-

wych na stos! I nikt nie odpowiada... za ten krzyk? Za ten prze-

marsz, za tę nocną konfrontację? Woła się o obecność i decyzję bi-

skupów, a jednocześnie mówi się, że jest to partia Pana Boga, której 

nie ma w sejmie, a która rządzi ludźmi. Ani biskupi, ani kapłani nie 

mają sądu nad sumieniami ludzi, każdy będzie musiał zdać sprawę 

przed Bogiem za swoje myśli i czyny. I nie wystarczy powiedzieć 

jestem katolikiem..., a zapominam o Bogu i Jego przykazaniach. To 

zapomnienie o Bogu widoczne jest w utracie zaufania i niepokoju o 

przyszłość narodu, któremu nie mówi się prawdy. Kryzys prawdy i 
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nadziei najbardziej uderza w młode pokolenie. To ono pozbawione 

jest pewności... i trwania... w odniesieniach. Znajduje się wobec 

trudności, które wydają się przewyższać ich siły. Nawet najmłodsze 

dzieci pytają nas: Kto nam mówi prawdę? I gdzie jest prawda? Dla-

tego pierwszym obowiązkiem, który na nas wszystkich spoczywa 

jest nowa ewangelizacja. Nie tylko głoszenie, przepowiadanie, ale 

nowe przylgnięcie do Jezusa umysłem i sercem, każdego z nas, bez 

wyjątku. Dlatego powracają słowa św. Pawła: Przypatrzcie się bracia 

powołaniu waszemu. Trzeba nam nowej ewangelizacji w Polsce, w 

Europie, w świecie, aby młode pokolenie odkrywało prawdę i obli-

cze Boga objawionego w Chrystusie. To jest Bóg, który ma ludzkie 

serce i jest po stronie człowieka, nigdy przeciwko człowiekowi. Po to 

Chrystus położył się na swoim krzyżu, żeby sprzeciwić się każdej 

degradacji człowieka, zwłaszcza poprzez kłamstwo i oddzielanie 

samego człowieka od Boga. Te dwa bieguny będą nas z wysokości 

krzyża przez Chrystusa sądzić. Jezus z dzisiejszej Ewangelii przewi-

dział czas swojej tu obecności, swoistej obecności w świecie. Chciał 

abyśmy sami wzięli odpowiedzialność, za życie. Wszystko, co po-

siadamy jest własnością Boga. My sami jesteśmy jego dziećmi i 

współdziedzicami talentów, i dóbr, które od Boga pochodzą, i do 

Boga należą.  

Dlatego Chrystus będzie rozliczał, każdego z nas według ła-

ski, którą nam przekazał, i którą nam przygotował. To On pragnie 

nas twórczych, aktywnych, pomysłowych, aby ludzie przynosili 

owoc i by ten owoc trwał. To my mamy wpływać na przekształcanie 

świata, przyrody, rozwijać swoją inteligencję, i wspomagać ludzi w 

ich rozwoju, zwłaszcza ludzi młodych. To jest nasze ewangeliczne 

zadanie. Ale potrzeba nam mocy i światła Ducha Świętego. Bo na tej 

drodze warto zauważyć jeszcze raz nurty przeciwne Bogu i naszej 

współpracy z łaską.  

Profesor Roberto de Mattei w swojej słynnej książce „Dykta-

tura relatywizmu” podkreśla, że marsz w kierunku totalitaryzmu 

rozkłada się na trzy etapy:  

Pierwszy, to negacja istnienia prawa i prawdy obiektywnej. 

Czego konsekwencję stanowi zrównanie dobra i zła, grzechu i cnoty. 

Czy ten pierwszy etap marszu nie realizuje się na naszych drogach? 

Zrównanie dobra i zła, grzechu i cnoty, kłamstwa i prawdy, żeby 
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powiedzieć, każdy ma swoją prawdę. A nie ma Prawdy jedynej i 

ostatecznej.  

Drugim etapem, to instytucjonalizacja dewiacji moralnych, 

objawiających się w przemianie indywidualnej niegodziwości w 

publiczną cnotę. Czym był marsz i parada równości zarówno w Du-

isburgu, jak i w Warszawie. Dewiacja, która jawi się jako cnota; cho-

roba, która jest zalecana.  

Wreszcie trzeci etap, to wprowadzenie prawnej karalności 

dobra, w tym także publicznego odwołania się do wiary. Czy sły-

szycie dobrze?... Dobro podlega karze... a zło zostaje wyniesione do 

góry, jako sposób na życie. To nie jest tylko ostrzeżenie. To już jest 

marsz, który kroczy przez całą Europę. Poczynając od Strasburga i 

Duisburg, i inne miasta Europy. Czyż nie jest paradoksem, że na 

katolickim uniwersytecie prowadzonym przez Księży Jezuitów w 

Stanach Zjednoczonych zaproszony prezydent Barack Obama zażą-

dał, żeby zakryć krzyże..., żeby nie dominowały w przestrzeni pu-

blicznej nad innymi. To jest stopniowe wprowadzanie anty-

Dekalogu, który neguje tradycję kultury europejskiej zbudowaną na 

fundamencie krzyża, zbudowaną na fundamencie, którą jest Jezus 

Chrystus.  

Dlatego prosimy na progu tego nowego czasu: Maryjo, Mat-

ko Odkupiciela, prowadź nas po drogach współczesnego świata i 

naszej Ojczyzny! Bądź dla nas pomocą i siłą dla niezawodnej nadzie-

i, którą pokładamy w Twoim Synu, Jezusie Chrystusie! Prowadź nas 

w ciemnościach spraw trudnych, przechodzących przez Polską zie-

mię! Bądź z nami w każdy czas! Amen.         

**** 

Muszę się uśmiechnąć i powiem, że gdyby tak zliczyć samą Eu-

charystię, to byśmy taką jednostkę lekcyjną przeżyli. Ale prze-

mówienia wcześniejsze, następcze i tak dalej – zresztą bardzo 

słuszne i potrzebne – one są poszerzające nas i ubogacające wza-

jemnie. Dlatego dzisiaj, każdemu i każdej z was – bez wyjątku – 

dziękuję. Tak, jak tutaj Ksiądz Dyrektor powiedział, w tej maleń-

kiej książeczce, właściwie to jest taka broszurka, przeżywania ra-

zem z wami tych spotkań, i może nie tylko tych spotkań. Ona jest 

streszczona w tym ostatnim obrazie, który jest umieszczony z ty-
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łu tej książeczki. Mianowicie, to jest moja ręka, na którą Ksiądz 

Przewodnik wysypał ziarno gorczycy w czasie naszej wspólnej 

pielgrzymki do Ziemi Świętej. Dlatego pozwoliłem sobie dopisać: 

„Przyjmijcie te słowa z wiarą, jak ziarnko gorczycy...” Oczywiście 

reszta należy do Was. Jak to ziarnko gorczycy może przenosić 

nawet góry, to już zależy od wiary i miłości każdego z nas.  

I o to się modlę, i temu wszystkiemu błogosławię.     
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Misja i Odpowiedzialność 

List na XXII Niedzielę zwykłą, z okazji rozpoczęcie nowego roku 

szkolnego i katechetycznego 2010-2011. 

 
Bracia w kapłaństwie, Osoby życia konsekrowanego, 

Bracia i Siostry w Chrystusie, Jedynym Odkupicielu człowieka! 

 W ostatnią niedzielę sierpnia gromadzimy się w naszych 

świątyniach, aby uczestnicząc w Eucharystii wypowiedzieć 

wdzięczność wobec Boga i ludzi za okres wakacji, urlopów, nabie-

rania sił, by nie zmarnować czasu który nadchodzi. Powtarzamy za 

psalmistą: „Sprawiedliwi cieszą się i weselą przed Bogiem, bo on orzeźwia 

swoje znużone dziedzictwo” (PS 68, 4). Rozpoczynając zaś nowy rok 

szkolny pragniemy wszyscy: rodzice i dzieci, wychowawcy i mło-

dzież, przyjąć postawę, którą wypowiedział autor Księgi Syracyde-

sa: „serce rozumnego rozważa przypowieści, a ucho słuchacza jest pragnie-

niem mędrca” (3, 29). 

 1. Naszym Nauczycielem jest Jezus Chrystus, Syn Boży i 

prawdziwy człowiek. Jego nauki chcemy słuchać, pragniemy otwie-

rać nasze serca na Jego przypowieści. Jedną z nich słyszeliśmy przed 

chwilą. Przypowieść kształtującą postawę człowieka wobec bliźnich, 

których nie chcemy przewyższać, i wśród których nie wybieramy 

najlepszych miejsc. Jest to postawa pełna prawdy i życzliwości wo-

bec tych, którzy nie mają się czym odwdzięczyć za naszą dobroć. 

Takie postawy rodziły się w ostatnich miesiącach i owocowały nie-

zwykłą solidarnością i bezinteresowną dobrocią wobec ludzi do-

tkniętych katastrofą „katyńsko-smoleńską” i nieszczęściem powo-

dzi, która w wielu wypadkach pozbawiała ich dorobku całego życia. 

Jakże musimy być wdzięczni Jezusowi za stałe przypominanie nam, 

że pierwszym i największym przykazaniem jest miłość Boga i od-

powiedzialna troska za drugiego człowieka. 

Od pokoleń, na ziemi polskiej żyjemy ubogaceni darem 

ewangelicznej wiary przekazywanej przez Kościół. Dociera ona do 

nas: - gdy podczas niedzielnej Eucharystii wsłuchujemy się i rozwa-

żamy Słowo Boże;  gdy w codziennej modlitwie wyciszamy swoje 
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serca, aby usłyszeć głos Chrystusa;  gdy u schyłku dnia - w codzien-

nym rachunku sumienia pytamy o naszą wrażliwość na Słowo Boga 

i o wierność łasce w naszym postępowaniu.  

2. Na dzisiejszą Eucharystię przynosimy Bogu wdzięczność 

za dar i możliwość słuchania Słowa Bożego i nauczania o Bogu na 

katechezie szkolnej. Dnia 2 sierpnia br. minęło 20 lat od ministerial-

nej decyzji i zmagań ludzi Kościoła o powrót katechezy do szkół i 

przedszkoli. Zacierają się powoli wspomnienia krzywd, które przy-

niosły lata przymusowej ateizacji i eliminowania z życia społeczne-

go wszystkiego, co miało jakikolwiek związek z Bogiem. Nie może 

jednak zniknąć z pamięci i z serc wdzięczność za – jakże często hero-

iczny trud uczenia o Bogu w prowizorycznych kaplicach, salach 

parafialnych i w domach prywatnych. Ludzie, którzy za ten trud, a 

tym samym przyznanie się do wiary w Boga płacili przez całe lata 

cenę szykan i kar administracyjno-finansowych, mają prawo do na-

szej wdzięczności i modlitwy. W kontekście tamtych ponurych cza-

sów, dziękujemy Bogu za wspomniane 20 lat katechizacji szkolnej. 

Tę wdzięczność pragniemy zrozumieć i wyrazić w szerszym kontek-

ście. Dzieło katechizacji należy do podstawowej misji Kościoła i ma 

szczególne zadania wobec transformacji ustrojowej i życia w wolnej 

i suwerennej Polsce. Od początku naszej państwowości trzeba nam 

widzieć, że droga do wolności była zawsze związana z wymiarem 

religijnym, czego potwierdzeniem może być zwycięstwo pod 

Grunwaldem  przed 600. laty i „maryjny cud nad Wisłą” w sierpniu 

1920 r. Nie zapominajmy, że istotnym elementem tej drogi do pol-

skiej wolności było dążenie do prawdy, która wyzwala. Miała ona 

również swój wymiar w robotniczej, rolniczej, rzemieślniczej i inteli-

genckiej determinacji, by walczyć bez przemocy, wałczyć pod krzy-

żem przy stoczniowych, górniczych czy rolniczych ołtarzach. Dlate-

go też zagwarantowanie prawa do Boga, do wyznawania swej wia-

ry, do katechizacji szkolnej znalazło się w zapisach konkordatu 

Rzeczpospolitej Polskiej ze Stolicą Apostolską. Jesteśmy pokoleniem, 

które staje się szczególnie odpowiedzialne za trwałe i wierne owoce 

tych zapisów. Dlatego nie wolno nam zmarnować ani jednej godziny 

z przewidzianych tygodniowo dwóch spotkań we wszystkich szko-

łach. Warto w tym miejscu odwołać się do najnowszej encykliki Be-

nedykta XVI, „O integralnym rozwoju ludzkim w miłości i prawdzie”. W 
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nr. 56-tym czytamy: wykluczenie religii ze sfery publicznej, podobnie jak 

fundamentalizm religijny z drugiej strony, przeszkadzają w spotkaniu osób, 

oraz w ich współpracy dla rozwoju ludzkości. Wtedy życie publiczne zostaje 

pozbawione motywacji, a polityka przyjmuje postać ucisku i agresji. Istnieje 

niebezpieczeństwo, że prawa człowieka nie będą respektowane, ponieważ 

albo zostają pozbawione ich nadprzyrodzonego fundamentu, albo nie zostaje 

uznana wolność osobista…Rozum zawsze potrzebuje oczyszczenia ze stro-

ny wiary, i odnosi się to także do rozumu politycznego, który nie powinien 

uważać się za wszechmogącego”. Te słowa nie tylko ostrzegają, ale po-

zostają bolesnym sprzeciwem wobec kolejnych ataków na konkor-

dat jako międzynarodową umowę między Polską a Stolicą Apostol-

ską, a w nim na prawo do nauczania religii w polskich szkołach.  

3. Chcąc lepiej i pełniej zrozumieć naszą troskę i odpowie-

dzialność za katechizację szkolną, przybliżmy tylko niektóre wybra-

ne jej elementy. W nowym Katechizmie Kościoła Katolickiego czy-

tamy: „w samym centrum katechezy znajduje się przede wszystkim Osoba 

Jezusa Chrystusa z Nazaretu, Jednorodzonego Syna Ojca, który cierpiał i 

umarł za nas, i który teraz, ponieważ zmartwychwstał, żyje z nami na zaw-

sze…Katechizować to znaczy odkrywać w Osobie Chrystusa, cały odwiecz-

ny zamysł Boga, który w Nim się wypełnił. Katechizować, to dążyć do zro-

zumienia znaczenia czynów i słów Chrystusa oraz znaków przez Niego 

dokonanych” (KKK 426). Pochylmy się jeszcze przez chwilę nad ko-

lejnymi fragmentami Katechizmu. „Kto został powołany do mówienia o 

Chrystusie powinien starać się przede wszystkim o najwyższą wartość 

poznania Jego samego, albowiem z tego poznania rodzi się pragnienie gło-

szenia Go, nowej ewangelizacji i przyjęcia wiary w Jezusa Chrystusa” 

(por. KKK 428-429). 

Odczytując te światła nauczania Kościoła, trzeba przyjąć ko-

lejne jego promienie poprzez głos Papieża Benedykta XVI, który 

przestrzegając przed ofensywą i wpływem pozbawionej wartości 

kultury relatywizmu mówił: „Ten duch wdziera się do sanktuarium 

rodziny, wkrada w dziedzinę wychowania i inne sfery społeczeństwa i zaka-

ża je manipulując sumieniami, szczególnie ludzi młodych. Ulegając tego 

rodzaju relatywizmowi wszyscy stajemy się bardziej ubodzy, z negatyw-

nymi konsekwencjami rozwoju osoby”.  (Przemówienie do uczestników 

Zgromadzenia Kongregacji do spraw Ewangelizacji Narodów).  
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4. Zawsze będzie istniał problem doskonalenia nauczycieli i 

przekazu katechetycznego. Dlatego stałym zadaniem jest głęboka 

troska, o jak najlepsze i uniwersyteckie przygotowanie kapłanów i 

katechetów, o dobre podręczniki, o dostępność Pisma Świętego i 

ubogacanie jednostek lekcyjnych, z uwzględnieniem aktywnego 

zaangażowania uczniów. Są jednak dwa obszary mające istotny 

wpływ na jakość przekazu i przyjmowania orędzia ewangelicznego.  

Pierwszym jest rodzina. Nikt nie może pozbawiać jej prawa 

do religijnego wychowania dzieci i wzajemnego wzrastania w czło-

wieczeństwie. Każda chrześcijańska rodzina musi być świadoma, że 

nie może tego prawa przerzucać na Kościół i szkołę. Rodzina bo-

wiem jest pierwszym środowiskiem życia i wiary, pierwszym miej-

scem spotkania i poznawania Boga. Codzienna modlitwa jest pierw-

szą katechezą rodzinną. Bardzo ważnym elementem wychowania i 

pogłębienia osobistych więzi z Bogiem jest sposób przeżywania nie-

dziel i świąt, szczere zainteresowanie się wszystkim, czego dzieci 

uczą się w szkole i na lekcjach religii. Jednym z podstawowych za-

dań rodziny jest również obrona prawdy i wartości chrześcijańskich 

wobec obcych i niewłaściwych ideologii.  

Drugim obszarem są katechizujący. Niezwykle ważne jest 

merytoryczne przygotowanie do nauczania religii. Nikt jednak z 

katechizujących nie czyni tego we własnym imieniu. Otrzymuje 

misję od Kościoła, a Kościół przedłuża w czasie pełne pokory słowa 

Zbawiciela: „Moja nauka nie jest moja, lecz Tego który mnie posłał…Jeżeli 

trwać będziecie w nauce mojej będziecie prawdziwie moimi uczniami i po-

znacie prawdę, a prawda was wyzwoli” (J 7, 16. 8, 31-32). To ciążąca na 

nas wielka odpowiedzialność: przedłużanie działania i misji Jezusa. 

Naucza sam Chrystus, a każdy nauczający jest Jego zwiastunem 

(KKK 427). Dlatego rozumiemy, ze istotę katechetycznego przygo-

towania stanowi jak najgłębsza osobista więź z Jezusem Chrystu-

sem. Bez tej więzi nie można być Jego świadkiem. 

W Imię Boże rozpoczynamy rok katechetyczny 2010-2011. Z 

pasterską troską i odpowiedzialnością kieruje te słowa do Was 

wszystkich, którym leży na sercu dobro i przyszłość Kościoła i Oj-

czyzny. Prośmy wszechmogącego Boga by rosło rodzinne, społeczne 

i narodowe zrozumienie dla misji Kościoła. Prośmy za katechizują-

cych i katechizowanych. A nade wszystko, prośmy o właściwe miej-
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sce Boga w naszych rodzinach. Każdego i wszystkich Was zawie-

rzam Maryi, Matce Odkupiciela, Matce Kościoła i Królowej Polski. Z 

serca udzielam pasterskiego błogosławieństwa: w Imię Ojca, i Syna, i 

Ducha Świętego. 

 

 

Wasz Biskup 

  † Wacław Depo 

 

Zamość, 6 sierpnia 2010 r., 

Święto Przemienienia Pańskiego. 
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DDEEKKRREETTYY  

 

Zamość, 7 lipca 2010 r.  

   L.dz. 317/Gł/2010 

 

Dekret nadania tytułu kapliczkom w Parafii Narodzenia NMP       

w Siedliskach  

Mając na uwadze duchowe dobro wiernych i większą 

chwałę Boga zgodnie z przedłożoną prośbą Księdza Probosz-

cza Parafii Narodzenia NMP w Siedliskach, nadaję:  

Kapliczce znajdującej się przy dzwonnicy na cmentarzu 

przykościelnym w siedliskach tytuł Matki Bożej Różańcowej, 

Kapliczce na cmentarzu w Siedliskach tytuł Miłosierdzia Bo-

żego, Kapliczce zbudowanej na drugich źródłach Sołokiji tytuł 

św. Floriana, zgodnie z kanonem 1226 – Kodeksu Prawa Ka-

noniczego.  

Nadane tytuły kapliczkom nie upoważniają do obcho-

dzenia odpustów ku czci nadanych wezwań.  

Księdzu Proboszczowi oraz wszystkim wiernym, któ-

rzy na modlitwie w tych miejscach będą szukać wsparcia u 

Boga, z serca błogosławię: w Imię Ojca, i Syna, i Ducha Świę-

tego. 

 

 

 
Ks. Adam Firosz                  † Wacław Depo 

                    Kanclerz                                              Biskup 
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Zamość, 20 lipca 2010 r.         

L.dz. 332/Gł/2010 

 

 

Dekret o kredytach zaciąganych przez duchownych 

 

Kierując się troską o roztropne zarządzanie dobrami 

diecezji, parafii oraz osób duchownych, dla uniknięcia działań 

na szkodę własności Kościoła oraz Kapłanów, wydaję regula-

cję dotyczącą zaciągania kredytów i pożyczek przez duchow-

nych. Każdy duchowny Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej 

może samodzielnie, jako osoba fizyczna albo reprezentant ko-

ścielnej osoby prawnej, zaciągać zobowiązanie do wysokości  

10 000  PL zł (2 500 EURO).  

 W przypadku zaciągania kredytu w instytucjach finan-

sowych jak i u osób prywatnych powyżej wskazanej kwoty, 

osoba starająca się o kredyt lub pożyczkę, powinna uzyskać 

pisemną zgodę Kurii Diecezjalnej. 

 

 

 

 
           Ks. Adam Firosz                                 † Wacław Depo 

                   Kanclerz                                                    Biskup 
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Zamość, 02.08.2010 r.  

L.dz. 349/Gł/2010 

 

 

 

Akt nadania Imienia Katolickiej Szkole Podstawowej z siedzibą  

w Zamościu 

 

 

Na podstawie §1 ust. 4 załącznika Nr 2 do rozporzą-

dzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001r. w 

sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicz-

nych szkół (Dz. U. Nr 61, poz. 624 z późn. zm.) nadaję od dnia 1 

września 2010 roku Katolickiej Szkole Podstawowej z siedzibą 

w Zamościu imię św. Ojca Pio, ustalając pełną nazwę szkoły w 

następującym brzmieniu: „Katolicka Szkoła Podstawowa im. 

św. Ojca Pio z siedzibą w Zamościu”.  

 

 

 
† Mariusz Leszczyński                        † Wacław Depo 

               Wikariusz Generalny                                              Biskup 
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Zamość, 02. 08. 2010 r.  

L.dz. 350/Gł/2010 

 

 

 

Akt nadania Imienia Katolickiemu Gimnazjum                                  

z siedzibą w Zamościu 

 

Na podstawie §1 ust. 4 załącznika Nr 2 do rozporzą-

dzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w 

sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicz-

nych szkół (Dz. U. Nr 61, poz. 624 z późn. zm.) nadaję od dnia 1 

września 2010 roku Katolickiemu Gimnazjum z siedzibą w 

Zamościu imię św. Ojca Pio, ustalając pełną nazwę szkoły w 

następującym brzmieniu: „Katolickie Gimnazjum im. św. 

Ojca Pio z siedzibą w Zamościu”.  

 

 

 

 

 

 
† Mariusz Leszczyński                                     † Wacław Depo 

  Wikariusz Generalny                                                   Biskup 
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Zamość, 8 września 2010 r.  

L.dz. 408/Gł/2010 

 

 

Dekret erygowania Parafii Narodzenia NMP w Chmielku  

 

 Na większą chwałę Pana Boga Wszechmogącego w 

Trójcy Świętej Jedynego i dla zbawiennego pożytku Ludu Bo-

żego – mocą kanonu 515 KPK eryguję niniejszym Parafię pod 

wezwaniem Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Chmiel-

ku. 

 Nową wspólnotę parafialną tworzyć będą Wierni 

mieszkający w miejscowościach: Chmielek,  Chmielek Kolonia, 

Pisklaki, Szarajówka i Szostaki.  

 Siedziba nowej Parafii znajduje się w dotychczasowym 

Kościele Rektoralnym pw. Narodzenia NMP w Chmielku. Do 

nowej parafii przynależy kościół filialny w Pisklakach. Parafia 

ta należy do Dekanatu Tarnogrodzkiego.  

   Czcigodnemu Duszpasterzowi, Księdzu Magistrowi 

Markowi Tworkowi, oraz wszystkim Wiernym parafii Naro-

dzenia NMP w Chmielku przekazuję serdeczne życzenia obfi-

tości łask w życiu doczesnym i nadprzyrodzonym oraz paster-

skie błogosławieństwo.  

 Tekst niniejszego Dekretu należy odczytać w kościele 

rektoralnym w Chmielku oraz w kościele parafialnym pw. 

Wniebowzięcia NMP w Łukowej.   

  

 

              Ks. Adam K. Firosz            † Wacław T. Depo        
                        Kanclerz                                                    Biskup         
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Decyzje personalne 

9 lipca 2010r.: 

 
p. Anna Syty mianowana Prezesem Zarządu Parafialnego Oddziału 

Akcji Katolickiej przy Parafii Zwiastowania NMP w Tomaszowie 

Lubelskim  

16 sierpień 2010r.: 

 
Ks. Mgr Karol Bryła zwolniony z funkcji wikariusza parafii św. 

App. Piotra i Pawła w Łaszczowie i mianowany wikariuszem parafii 

MB Różańcowej w Lubyczy Królewskiej. 

Ks. Mgr Michał Cudziło zwolniony z funkcji wikariusza parafii 

Najświętszego Serca Jezusa w Tomaszowie Lubelskim i mianowany 

wikariuszem parafii św. Marii Magdaleny w Biłgoraju. 

Ks. Mgr Lic. Zbigniew Gaca zwolniony z funkcji wikariusza parafii 

Miłosierdzia Bożego w Zamościu i mianowany wikariuszem parafii 

św. Michała Archanioła i MB Nieustającej Pomocy w Werbkowicach. 

Ks. Mgr Grzegorz Kowalski zwolniony z funkcji wikariusza parafii 

św. Michała Archanioła i MB Nieustającej Pomocy w Werbkowicach 

i mianowany wikariuszem parafii Ducha Świętego w Hrubieszowie. 

Ks. Mgr Andrzej Łopocki zwolniony z funkcji wikariusza parafii 

Podwyższenia Krzyża Świętego w Horyszowie Polskim i mianowa-

ny wikariuszem parafii św. Mikołaja w Szczebrzeszynie. 

Ks. Mgr Mariusz Molenda zwolniony z funkcji wikariusza parafii 

św. App. Piotra i Pawła w Majdanie Starym i mianowany wikariu-

szem parafii Świętego Krzyża w Zamościu. 

Ks. Mgr Waldemar Pietrucha zwolniony z funkcji wikariusza para-

fii NMP Królowej Polski w Hucisku i mianowany wikariuszem pa-

rafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Horyszowie Polskim.  

Ks. Mgr Sławomir Portka zwolniony z funkcji wikariusza parafii 

MB Różańcowej w Lubyczy Królewskiej i mianowany wikariuszem 

parafii św. Wojciecha w Cieszanowie.  
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Ks. Mgr Wojciech Suchowierz zwolniony z funkcji wikariusza pa-

rafii Ducha Świętego w Hrubieszowie i mianowany wikariuszem 

parafii Zwiastowania NMP w Tomaszowie Lubelskim.  

Ks. Mgr Tomasz Szumowski zwolniony z funkcji wikariusza parafii 

św. Wojciecha w Cieszanowie i mianowany wikariuszem parafii Św. 

App. Piotra i Pawła w Łaszczowie. 

Ks. Mgr Krzysztof Ślepokura zwolniony z funkcji wikariusza para-

fii Zwiastowania NMP w Tomaszowie Lubelskim i mianowany wi-

kariuszem parafii Miłosierdzia Bożego w Zamościu.   

Ks. Mgr Artur Wojtowicz zwolniony z funkcji wikariusza parafii 

św. Mikołaja w Szczebrzeszynie i mianowany wikariuszem parafii 

Najświętszego Serca Jezusa w Tomaszowie Lubelskim. 

Ks. Mgr Paweł Zubrzycki zwolniony z funkcji wikariusza parafii 

Świętego Krzyża w Zamościu i mianowany wikariuszem parafii św. 

App. Piotra i Pawła w Majdanie Starym. 

 

30 sierpnia 2010r.: 

 
Ks. Kan. Mgr Krzysztof Jankowski – mianowany Wicedziekanem 

Dekanatu Szczebrzeszyn na okres 5 lat.  

 

1 września 2010 r. 

 
Ks. Dr Marek Gmyz – ekskardynowany z Diecezji Zamojsko-

lubaczowskiej do Diecezji Gurk w Austrii. 

 

3 września 2010 r. 

 
Ks. Mgr Tomasz Bazan – zwolniony ze stanowiska Wicedyrektora 

Katolickiego Radia Zamość oraz mianowany Diecezjalnym Kapela-

nem Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej. 

Ks. Mgr Jarosław Kędra – mianowany Zastępcą Diecezjalnego Mo-

deratora Ruchu Światło-Życie. 

Ks. Mgr Paweł Zawada – zwolniony ze stanowiska Zastępcy Mode-

ratora Diecezjalnego Ruchu Światło-Życie.  
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S. Mgr Agnieszka Gańko – mianowana referentką ds. Zakonnych w 

Diecezji.   

 

8 września 2010 r. 
 

Ks. Mgr Marek Tworek zwolniony z Rektora Samodzielnego 

Ośrodka Duszpasterskiego w Chmielku i mianowany proboszczem 

nowo erygowanej Parafii pw. Narodzenia NMP w Chmielku.  

 

25 września 2010 r. 

 

Ks. Prałat Dr Eugeniusz Derdziuk zwolniony z urzędu Proboszcza 

Parafii Zwiastowania NMP w Tomaszowie Lubelskim i Dziekana 

Dekanatu Tomaszów Północ i mianowany Proboszczem Parafii Na-

wiedzenia NMP w Krasnobrodzie i Dziekanem Dekanatu Kra-

snobród. 

Ks. Prałat Dr Adam Krzysztof Firosz mianowany Proboszczem 

Parafii Katedralnej pw. Zmartwychwstania Pańskiego i św. Tomasza 

Apostoła oraz Dziekanem Dekanatu Zamość. 

Ks. Prałat Mgr Lic. Czesław Grzyb zwolniony z urzędu Proboszcza 

Parafii Katedralnej i Dziekana Dekanatu Zamość i mianowany Pro-

boszczem Parafii Zwiastowania NMP w Tomaszowie Lubelskim i 

Dziekanem Dekanatu Tomaszów Północ. 

Ks. Prałat Roman Marszalec odwołany z urzędu Proboszcza Parafii 

Nawiedzenia NMP w Krasnobrodzie oraz Dziekana Dekanatu Kra-

snobród i przeniesiony w stan emerytalny z zamieszkaniem w kom-

pleksie przyklasztornym w Krasnobrodzie.   

 

29 września 2010 r. 

 

Ks. Mgr Lic. Marek Barszczowski mianowany koordynatorem 

Wspólnoty Apostolatu Dzieła Świętych Aniołów na terenie Diecezji 

Zamojsko-Lubaczowskiej.   
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30 września 2010 r. 

 

Ks. Mgr Lic. Tomasz Bomba, proboszcz Parafii Świętej Trójcy w 

Komarowie, mianowany Wicedziekanem dekanatu Tyszowce na 

okres 5 lat.    
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KKUURRIIAA  DDIIEECCEEZZJJAALLNNAA    

Komunikaty 

1. Realizujemy Program Duszpasterski Kościoła w Polsce 

2009/2010 r., pod hasłem „Bądźmy świadkami Miłości”. Hasło pro-

gramu duszpasterskiego na rok 2010/2011 brzmi: „W komunii z Bo-

giem. Kościół domem i szkołą komunii”.  

W sobotę, 11 września br. odbyła się diecezjalna pielgrzymka mini-

strantów do Krasnobrodu. Msze św. sprawował ks. bp Mariusz 

Leszczyński. Uczestniczyło w niej 860 ministrantów z 73 parafii. 

W niedzielę, 12 września odbyły się Dożynki Diecezjalne w Krasno-

brodzie. Mszy św. przewodniczył ks. bp Mariusze Leszczyński. De-

legacji z parafii było 40.  

21 września, w kościele OO. Franciszkanów w Zamościu, miał miej-

sce finał konkursu plastycznego i poetyckiego dla dzieci. Mszy św. 

przewodniczył ks. bp Mariusz Leszczyński. 

Wizytacje kanoniczne w 2011 r. dekanaty:  

Sitniec, Zamość  – Bp Wacław Depo 

Grabowiec, Tarnoszyn – Bp Mariusz Leszczyński           

2. Sekretariat Konferencji Episkopatu Polski przypomina Księ-

żom Proboszczom, że w zapowiedziach przedślubnych, dla celów 

duszpasterskich, można zamieścić imię, nazwisko i parafię, z jakiej 

pochodzą narzeczeni. Pozostałe informacje np. adres zamieszkania, 

numer telefonu, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z 

1997 roku, nie powinny być umieszczane w treści tych zapowiedzi, 

chyba, że osoba zainteresowana (w tym przypadku narzeczeni) wy-

rażają na to zgodę na piśmie.       

3. Przypominam, że z zgodnie z art. 64 ust. 2 prawa budowla-

nego, zarządcy obiektów sakralnych muszą prowadzić Księgę 

Obiektu Budowlanego. Warto zatem zapoznać się z propozycją wy-

dawnictwa Forum omawiająca zakres omawianej problematyki. 

Adres wydawnictwa: Wydawnictwo Forum, ul. Polska 13, 60-595 

Poznań, tel. 801 884 422 lub 61 665 5800, e-mail: infolinia@e-forum.pl, 

www.e-forum.pl 

mailto:infolinia@e-forum.pl
http://www.e-forum.pl/
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4. Stowarzyszenie „Contra in Vitro”, ul. Karmelicka 14, 35-317 

Rzeszów prosi o zbieranie podpisów w sprawie zmrażania embrio-

nów w procedurze in vitro. Księża Dziekani otrzymali stosowne 

formularze. Więcej informacji na stronie www.contrainvitro.pl. 

5. Informujemy, że w ramach formacji stałej kapłańskiej – ka-

płani naszej Diecezji mogą korzystać ze studiów podyplomowych na 

KUL w Lublinie we zakresie: duchowości katolickiej, nauczania my-

śli Jana Pawła II i umiejętności menedżerskich w kierowaniu parafią 

i instytucja kościelną. Szczegółowe informacje na 

www.kul.pl/studiapodyplomowe. Jednocześnie informujemy, że w 

najbliższym roku kościelnym będzie egzamin proboszczowski dla 

kapłanów święconych w latach 1990-2000, którzy nie są probosz-

czami i nie mają stopnia naukowego – doktora. Szczegółowy wykaz 

zagadnień do egzaminu znajduje się w Zamojskim Informatorze 

Diecezjalnym (ZID 2007, nr 1, s. 92-101). Lista imienna kapłanów do 

egzaminu zostanie podana na najbliższej konferencji.     

6. Spotkania formacyjne dla katechetów w rejonach odbyły się 

w dniach 23 – 25 września br. Konferencję na temat: „Katechizować 

na różne sposoby – o pluralizmie metod stosowanych w katechezie” 

wygłosiła p. dr Małgorzata Kobiałka pracownik naukowy Katolic-

kiego Uniwersytetu Lubelskiego im. Jana Pawła II.  

7. W naszej Diecezji obowiązuje ogólnopolski program na-

uczania religii zatwierdzony przez Komisję ds. Wychowania Kato-

lickiego przy Episkopacie Polski 20 września 2001 roku oznaczony 

numerem AZ-1-01/1 dla klas I-III, AZ-2-01/1 dla klas IV-VI; AZ-3-

01/1 dla gimnazjum; AZ-4-01/1 dla liceum i technikum; AZ-5-01/1 

dla szkoły zawodowej. Przypominamy, że katecheci pracujący w tej 

samej szkole korzystają z tej samej wersji podręczników. 

8. „Maryja Świadkiem Miłości" to hasło przewodziło nam na 

tegorocznej Pielgrzymce. W Pielgrzymce wzięło udział 1087 pątni-

ków, z terenu całej diecezji. Pielgrzymowaliśmy idąc w 9 grupach. 

Pielgrzymowało 29 kapłanów, 5 diakonów, 15 kleryków i 8 sióstr 

zakonnych.  

Ojcem duchownym Pielgrzymki był Ks. Jacek Rak,  

Szefem porządku Ks. Artur Sokół, 

Kwatermistrzami - Ks. Karol Stolarczyk, Ks. Piotr Grzechnik, dn 

Witold Bednarz, 

http://www.contrainvitro.pl/
http://www.kul.pl/studiapodyplomowe
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Liturgia - dn Krystian Kotulski, dn Krystian Malec i dn Mateusz 

Januszewski. 

 

Grupa I - niebieska 202 

Przewodnik: Ks. Marian Wyrwa, 

Duszpasterze: Ks. Adam Dworzycki, Ks. Krzysztof Paluch,  

Kleryk: Paweł Kostrubiec 

 

Grupa II - zielona 78 

Przewodnik: Ks. Marian Maciołek,  

Duszpasterz: Ks. Mieczysław Kaciuba, 

Kleryk: Karol Jędruszczak oraz 2 kleryków z zakonu ojców pija-

rów. 

 

Grupa III - czerwona 161 

Przewodnik: Ks. Piotr Spyra, 

Duszpasterze: Ks. Kamil Taras, Ks. Grzegorz Szlęzak,  

klerycy: dn Andrzej Wąsek, Łukasz Malec, Rafał Sarzyński,  

siostry zakonne Benedyktynki Elia, Ernesta i Bożena. 

 

Grupa IV - granatowa 85 

Przewodnik: Ks. Michał Moń,  

Duszpasterz: Ks. Krzysztof Hawro,  

Kleryk: Mateusz Maksim. 

 

Grupa V - żółta 158 

Przewodnik: Ks. Witold Mikulski, 

Duszpasterze: Ks. Michał Cudziło, Ks. Piotr Brodziak, Ks. Paweł 

Martyniuk,  

klerycy: Łukasz Kardaszewski, Mateusz Gęborys. 

 

Grupa VI - ciemno zielona - 72 

Przewodnik: Ks. Piotr Kawecki 

 

Grupa VII - biała - 66 

Przewodnik: Ks. Leszek Boryło,  

klerycy: Rafał Muda, Konrad Bulak, 
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siostry zakonne Pasterzanki: Danuta, Monika, Wioletta, Katarzy-

na, Anita. 

 

Grupa VIII - błękitna 93 

Przewodnik: Ks. Bogdan Łoś,  

Duszpasterze: Ks. Paweł Kruk, Ks. Mariusz Kot 

 

Grupa X - pomarańczowa 114 

Przewodnik: Ks. Wiesław Górniak, 

Duszpasterze: Ks. Stanisław Gorczyński, Ks. Jarosław Zawadzki, 

Ks. Tomasz Szumowski, o. Janusz Bębnik, 

klerycy: Artur Młodziński, Paweł Kubiszyn, Krzysztof Polak, Ma-

teusz Krzaczkowski. 

 

9. Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży przeprowadziło w 

czasie wakacji: 

- XII Diecezjalną olimpiadę Sportową KSM w Trzęsinach w dniach 

25-26 czerwca br.,  

- obóz szkoleniowo-wypoczynkowy KSM w Trzęsinach – 19-25 lip-

ca, 

- dni formacyjne Zarządów Diecezjalnych i Kierowników Oddzia-

łów Parafialnych KSM na „Śnieżnicy” koło Kasiny Wielkiej – 16-23 

sierpnia, 

- Ogólnopolskie szkolenie dla kierowników Oddziałów KSM pro-

wadził ks. Julian Brzezicki.  

- Triduum ku czci św. Stanisława Kostki, patrona KSM w rejonach i 

parafiach – 17-19 września. 

- XXVI Światowe Dni Młodzieży z Ojcem Świętym Benedyktem XVI 

odbędą się w Madrycie w Hiszpanii w dniach 16-21 sierpnia 2011 r. 

pod hasłem „Zakorzenieni i zbudowani na Chrystusie, mocni w 

wierze”. Spotkanie poprzedzą dni pobytu młodych z całego świata 

we wszystkich diecezjach hiszpańskich w dniach 11-15 sierpnia 

2011r. Ruch Światło-Życie 
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10.  Rekolekcje wakacyjne Ruchu Światło Życie  

 

Tabela statystyczna OŻK 2010 

 
Punkt oazowy uczestnicy   

Miejscowośd stopieo M K diakonia razem 

Mokre ODB III 28 29 13 70 

Korchów ONŻ 0 12 12 7 30(31) 

Różaniec OND I i 
II 

28 52 11 91 

Księżomierz KODA 5 16  21 

Mokre ONŻ 0 16 31 12 59 

Nowy Lubli-
niec 

ONŻ I 13 34 13 60 

Hulcze ONŻ II 15 32 12 59 

razem 117 206 68 391 

 

 

11.  W dniach 24-27 sierpnia 2010 r. w Nowym Lublińcu odbył 

się „Exodus Młodych” – Spotkanie Młodzieży Diecezji Zamojsko-

Lubaczowskiej. Myśla przewodnią spotkania była Radość wiary. W 

Exodusie uczestniczyło 483 osoby w tym 132 funkcyjnych. (Nie na-

leżących do żadnego ruchu – 188, Oaza – 110, KSM – 34, Duszpa-

sterstwo Akademickie – 2, Ministranci – 6, Neokatechumenat – 1, 

Ministranci – 10). Na stałe było 12 kapłanów, 5 diakonów, 6 alum-

nów i 10 sióstr zakonnych. Głównymi organizatorami „Exodusu 

Młodych” byli księża: Jarosław Kędra, Krystian Bordzań i Piotr Spy-

ra.      

12.  Przypominam Księżom Proboszczom o obowiązku podpi-

sania i dostarczenia do Kurii w Zamościu umowy o pracę z zatrud-

nionym przez parafię – organistą. Umowa powinna być zawarta na 

piśmie w oparciu o nowy regulamin dla muzyków kościelnych Die-

cezji Zamojsko-Lubaczowskiej, niezależnie od wielkości etatu i ilości 

godzin pracy organisty. W przypadku jeśli organista jest zatrudnia-

ny w innej instytucji i jeśli granie w kościele jest jego dodatkową 

pracą istnieje możliwość podpisania umowy o wolontariat. zatrud-

nienie nie może być jedynie umową ustną.   



 

 

St
ro

n
a 
7

8
 K

u
ri

a 
D

ie
ce

zj
al

n
a 

 

13.  Uczestnicy Rekolekcji dla Organistów 

 

Lp. Parafia Nazwisko i imię 

1.  Biłgoraj – św. Jerzego Kukiełka Marek 

2.  Biłgoraj – św. M. Magdaleny Pietrzniak Ireneusz 

3.  Biłgoraj - WNMP Wajrak Józef 

4.  Biszcza Misztal Jan 

5.  Cieszanów Nisztuk Józef 

6.  Czerniczyn Machulski Łukasz 

7.  Dołhobyczów Grela Edward 

8.  Grabowiec Litwin Mariusz 

9.  Horyszów Polski Nierzwicka Joanna 

10.  Jarosławiec k/Zamościa Rybaczek Hubert 

11.  Józefów Polski Edward 

12.  Komarów Kusy Karol 

13.  Lubaczów – św. Karola Borom. Majcha Marek 

14.  Lubaczów – św. Stanisława BM Maziarz Mariusz 

15.  Łabunie Sobczak Mariusz 

16.  Łaszczów Typa Bogumił 

17.  Nabróż Gmiterek Piotr 

18.  Narol – Narodzenie NMP Kulisz Andrzej 

19.  Nieledew Pydyś Arkadiusz 

20.  Sitaniec Skowyta Renata 

21.  Skierbieszów Pacuła Piotr 

22.  Stary Zamość Dymański Zdzisław 

23.  Susiec Bondyra Zbigniew 

24.  Tomaszów Lub. - NSJ Zapalski Bogusław 

25.  Topólcza Wasiołek Anna 

26.  Tyszowce Gruszczyński Bolesław 

27.  Werchrata Szewczuk Justyna 

28.  Wielącza Białowolski Andrzej 

29.  Zamość – Katedra Bębenek Tomasz 

30.  Zamość – MB Królowej Polski Giera Mariusz 

31.  Zamość – św. Krzyża Rzeszut Mariusz 
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14.  Został wydany kalendarz Katolickiego Radia Zamość na rok 

2011. Obejmuje on 12 spośród 45 nowych kościołów parafialnych, 

które zostały zbudowane od roku 1980. Na czas wizyty duszpaster-

skiej (kolęda) przygotujemy folder nawiązujący do roku duszpaster-

skiego. Zachęcamy do skorzystania z naszej oferty.  Mamy zamiar 

wydać album o Janie Pawle II. Chcemy udokumentować wszelkie 

ślady związane z osobą Papieża Polaka. Zwracamy się z prośbą do 

księży dziekanów o wypełnienie ankiety. 

15.  18 września 2010 r. odbyła się XIV Pielgrzymka pracowni-

ków, czytelników i przyjaciół Tygodnika Katolickiego Niedziela na 

Jasną Górę pod hasłem: „Ku chwale ołtarzy przed beatyfikacją Jana 

Pawła II”. Mszy św. przewodniczył i homilię wygłosi Ks. bp Antoni 

Dydycz z Drohiczyna, który został uhonorowany specjalna nagrodą 

Sursum Corda. Statuetkę Sursum corda otrzymali również o. Tadeusz 

Rydzyk – Dyrektor Radia Maryja i TV Trwam oraz o. Stanisław Piętka 

z Niepokalanowa. Podczas Pielgrzymki, medal Mater Verbi z naszej 

diecezji takie wyróżnienie otrzymał Pan Adam Łazar, jako podzię-

kowanie za wieloletnią współpracę z naszym Tygodnikiem.  

16. Caritas Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej przekazała na po-

wodzian 450 tys. zł. Ponadto zebrano i dostarczono powodzianom: 6 

transportów z odzieżą, żywnością i środkami czystości. Grupa dzieci 

i matek z gminy Wilków miała ufundowany wypoczynek w Józefo-

wie. Dodatkowo na Bogatynie przekazano 50 tys. zł.  

17.  W najbliższą niedzielę, 3 października po wakacyjnej prze-

rwie, klerycy powrócą do Seminarium. Na I rok zostało przyjętych 

10 alumnów. w okresie wakacji opuściło Seminarium dwóch alum-

nów: Paweł Gawda z Goraja (po IV roku) i Grzegorz Mandziuk z 

par. św. Józefa w Tomaszowie Lubelskim (po III roku). Nowy rok 

akademicki w Wyższym Seminarium Duchownym rozpoczęło 59 

alumnów.  

18.  „Wzorem Maryi bądźmy świadkami Miłości” – XXVII Piel-

grzymka Kolejarzy na Jasną Górę. pielgrzymka rozpocznie się kon-

ferencja w Bazylice Jasnogórskiej w sobotę 6 listopada o godz. 18.00, 

a zakończy ją uroczysta Msza św. w niedzielę 7 listopada o godz. 

11.00 pod przewodnictwem ks. abpa Tadeusza Gocłowskiego z 

Gdańska.  

Opracował: ks. Adam K. Firosz - Kanclerz 
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IINNNNEE  

Ks. Stanisław Tymosz 

KUL Lublin 

Rec. Ks. Eugeniusz Łabisz, Sytuacja ludzi starszych w Kościele i w 

świecie. Studium teologicznopastoralne w świetle nauczania Jana 

Pawła II, Warszawa 2009, ss. 251. 

Na rynku wydawniczym ukazała się książka ks. podpuł-

kownika dra Eugeniusza Łabisza, który zwrócił uwagę na sprawy 

dotyczące ludzi starszych w Kościele i w świecie. Tematyka tej pu-

blikacji opiera się na nauczaniu Ojca św. Jana Pawła II jako studium 

teologiczno pastoralne i została podzielona na pięć rozdziałów, po-

przedzona wstępem, zakończeniem oraz słowem wstępnym profe-

sora UKSW Edmunda Robeka SAC. W publikacji zamieszczono tak-

że na samym początku krótki życiorys Autora oraz bibliografię i 

wykaz skrótów.  

W pierwszym rozdziale treść koncentruje się wokół proble-

mów starości we współczesnej cywilizacji. Autor w trzech punktach 

zajął się kwestią społeczno-kulturową wymiaru problemów starości, 

sytuacją egzystencjalną ludzi starszych oraz ich sytuacją psychospo-

łeczną. Ponadto wymienia on różnego rodzaju teorie występujące w 

procesie przystosowania się do starości, w którym należy zwrócić 

uwagę na to, że elementem doświadczenia sensu i wartości życia jest 

poczucie własnej godności, która stanowi o podstawowych prawach 

do wolności, odpowiedzialności i rozwoju, a także szacunku dla 

siebie i innych. Autor przywołuje nawet traktat Cycerona o starości, 

który wskazuje na pozytywne nastawienie, że po dobrze wypełnio-

nym życiu następuje radość z osiągnięć. W drugim rozdziale ukaza-

no teologiczne wymiary życia ludzi starszych, zwracając uwagę na 

sprawę afirmacji godności osoby ludzkiej w okresie starości, misję 

ludzi starszych w Kościele i w świecie oraz na „misterium mortis” w 

życiu człowieka starszego i wymiar eschatologiczny. Autor analizuje 

różne sytuacje, kiedy człowiek staje w obliczu śmierci, posiłkując się 

listem Jana Pawła II do osób w podeszłym wieku. Ponadto przywo-
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łuje on różne dokumenty papieskie i przemówienia, aby ukazać doj-

rzałą postawę człowieka wierzącego otwartego na perspektywę 

wieczności. W trzecim rozdziale omówiono sprawy miejsca czło-

wieka starszego w rodzinie, zwracając uwagę na rolę ludzi starszych 

wobec dzieci i wnuków, dialog pokoleniowy oraz wychowanie do 

starości. Pomocą w zachowaniu właściwej hierarchii wartości i po-

koju powinna być modlitwa, lektura Pisma Świętego, doświadczenie 

życiowe przepełnione mądrością i wiedzą praktyczną. Autor w 

czwartym rozdziale odnosi się do miejsca człowieka starszego w 

Kościele, który wyszczególnia pracę pastoralną wśród osób star-

szych jako integralny element duszpasterstwa parafialnego, życie 

sakramentalne, pobożność ludową, rolę „Caritas” i służbę wolonta-

riuszy na rzecz osób starszych oraz posługę Kościoła wobec osób 

cierpiących i umierających. W piątym rozdziale przedstawiono sy-

tuację osób starszych w społeczeństwie, wyróżniając ich społeczne 

bezpieczeństwo i jakość życia oraz ukazano ich jako strażników tra-

dycji. Ponadto zwrócono uwagę na starość jako określone zadanie 

oraz ich udział w różnych organizacjach i stowarzyszeniach. Autor 

proponuje rozwijanie przyjaznej atmosfery w grupach duszpaster-

skich, wspólną lekturę książek, organizowanie programów filmo-

wych, prowadzenie dyskusji na tematy oświatowo wychowawcze, 

religijne, oraz wspólną modlitwę. Taka perspektywa wyzwala i 

przynosi zadowolenie, a także nadaje sens ludzkiemu życiu. 

W publikacji dołączono na samym wstępie zdjęcie Autora w 

mundurze wojskowym w randze majora. Bogata bibliografia po-

dzielona na źródła i literaturę przedmiotu pokazuje na ogrom pracy 

włożonej do opracowania tej problematyki. Autor ukazał wielo-

płaszczyznowe spojrzenie na problemy współczesnego świata, na 

sytuację osób starszych w Kościele i świecie. Ponadto wskazał on na 

możliwości wypracowania różnych form duszpasterskich i włącze-

nia w nie ludzi starszych oraz nieustannego budowania postawy 

aktywnej wszystkich członków Kościoła. Autor podał przykład na-

uczania Ojca św. Jana Pawła II, którego propozycje należy wdrażać 

w życie. We wnioskach przytoczył znamienny fragment papieskiego 

nauczania, który postuluje coroczne obchodzenie dnia życia w każ-

dym kraju: „Jego podstawowym celem jest budzenie w sumieniach, 

w rodzinach, w Kościele i w społeczeństwie świeckim wrażliwości 
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na sens i wartości ludzkiego życia w każdym momencie i w każdej 

kondycji: należy zwłaszcza ukazywać, jak wielkim złem jest przery-

wanie ciąży i eutanazja, nie należy jednak pomijać innych instru-

mentów i aspektów życia, które trzeba każdorazową starannie roz-

ważyć w kontekście zmieniającej się sytuacji historycznej” (EV 85). 

Autor odniósł się także do listu apostolskiego Jana Pawła II skiero-

wanego do ludzi w podeszłym wieku z 1999 r. Poprzez przytaczane 

myśli papieskie Autor wskazuje, że papież pragnie przepoić warto-

ściami ewangelicznymi cały współczesny świat, wraz z jego myśle-

niem, poszanowaniem godności osoby ludzkiej, integralną wizją 

człowieka, oraz prawdą o duchowym wymiarze ludzkiego życia 

skierowanym na nadzieję zmartwychwstania. 
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ks. Jerzy Bartoszek 

Archidiecezja Przemyska 

Homilia wygłoszona w czasie Mszy św. pogrzebowej ks. Henryka 

Rząsy „Oddał już Panu Bogu wszystko…” 

Czcigodny Księże Biskupie, drodzy Księża, 

zasmucona rodzino zmarłego księdza Henryka, 

umiłowani w Chrystusie Panu Bracia i Siostry. 

 

Przemijanie ludzkiego życia, każdego życia, jest faktem, 

przed którym nikt się nie obroni. Człowiek chciałby zachować swój 

piękny wygląd, swoją fizyczną sprawność, a jednak z upływem lat 

przybywa zmarszczek, zaczyna brakować sił, zdrowia. I w końcu 

przychodzi śmierć. Dzieje się tak z każdym. Umiera ojciec i matka, 

brat i siostra, biskup i ksiądz. Umiera rolnik i mechanik, lekarz i 

profesor uniwersytetu, polityk i żebrak. Każdy przemija. I jak pisał 

ksiądz Jan Twardowski, „zostają po nas buty i telefon głuchy”. 

Dzisiaj przeżywamy pogrzeb księdza, kapłana diecezji za-

mojsko-lubaczowskiej i naszego rodaka, Ks. Henryka Rząsy. Że-

gnamy Go z modlitwą przy ołtarzu, przy którym w ostatnich latach 

swojego życia dość często i chętnie stawał, by sprawować Najświęt-

szą Ofiarę. Ksiądz Henryk urodził się w 1938 roku w Tywoni. Jego 

ojciec był kolejarzem, a matka w domu opiekowała się rodziną. Po 

ukończeniu Liceum Ogólnokształcącego w Jarosławiu wstąpił do 

seminarium duchownego w Nysie i po przygotowaniu do przyjęcia 

święceń został kapłanem w 1961 r. Święcenia przyjął w Opolu. Naj-

pierw pracował jako wikariusz w Cieszanowie, następnie jako pro-

boszcz w Łukawcu i Krowicy. Później pracował w Gryfinie, a na-

stępnie w Oleszycach. 

Oboje rodzice zmarli w jednym roku, gdy był jeszcze mło-

dym księdzem. Później w tragicznym wypadku zginęła jego jedyna 

siostra. Ostatnie siedem lat swojego życia spędził na emeryturze, 

mieszkając u swojej kuzynki w Cieszacinie Wielkim.  

Był kapłanem, czyli tym człowiekiem, który swoje życie od-

daje Panu Bogu. Odpowiedział na Jego wezwanie i zaproszenie. 

Gdy Pan Bóg pytał: „Kogo mam posłać, kto by nam poszedł?”, od-
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powiedział: „Oto ja, poślij mnie”.(Iz 6,8), kierując się wiarą, którą 

wyniósł z rodzinnego domu i którą w młodości sam pielęgnował. 

Oddał swoje życie na służbę Chrystusowi i Jego Kościołowi. Poszedł 

za jego wezwaniem jak Abraham, nie wiedząc, do kogo go Chrystus 

pośle, gdzie wyznaczy mu miejsce, jakich ludzi postawi na jego ka-

płańskiej drodze. Zaufał i opuścił dom rodzinny, aby pójść tam, do-

kąd poprowadzi go Chrystus. 

Jego życie było Panu Bogu potrzebne. Potrzebna była jego 

praca i jego modlitwa, jego samotność i jego cierpienia. Potrzebne 

były jego łzy i jego uśmiech. Były potrzebne Panu Bogu jego słabości 

i krzyże które dźwigał, przez które być może lepiej rozumiał dru-

giego człowieka. Pewnie mógł za św. Pawłem powtórzyć: „Aby zaś 

nie wynosił mnie zbytnio ogrom objawień, dany mi został oścień dla 

ciała<”(2Kor 12,7). Pewnie niejeden raz modlił się słowami św. Pio-

tra: „Odejdź ode mnie Panie, bo jestem człowiek grzeszny”(Łk 5,8). I 

niejeden raz słyszał w odpowiedzi: „Wystarczy ci łaski mojej”.(2Kor 

12,9) I wystarczyło. Żył, bo jego życia potrzebował Bóg. 

Dziś już zdał sprawę ze swojego włodarstwa przed trybunałem Bo-

ga. Pewnie na nowo w obliczu Pana zobaczył wszystkich, których 

ochrzcił, wyspowiadał, którym głosił kazania, których uczył. Na 

nowo mógł spojrzeć na tych, którym służył w swoim życiu jako 

ksiądz. Na tych, których błogosławił, gdy zawierali sakrament mał-

żeństwa i tych, których prowadził po tej ostatniej drodze, po której 

dzisiaj kroczy on sam. 

Jakim był człowiekiem? Czy był owym sługą szczęśliwym, 

którego Pan zastał czuwającym? Czy na czas otworzył drzwi Chry-

stusowi? Czy był gotów? Czy jego biodra były przepasane, a po-

chodnia zapalona? Te pytania przyniosła nam dzisiaj Ewangelia. 

Wobec tych pytań musimy być dzisiaj wszyscy żniwiarzami, którzy 

patrząc na jego życie, oddzielą ziarna od plew. Plewy powinniśmy i 

musimy spalić w ogniu przebaczenia, a ziarna z jego życia zachować 

w pamięci dla siebie i powtórzyć za zmarłym księdzem Henrykiem 

słowa, które wypisał na swoim obrazku prymicyjnym: „Dzięki skła-

dajmy Panu Bogu naszemu”. Dzięki składajmy za jego życie, za ka-

płaństwo, za jego służbę Bogu i ludziom. Służbę przecież w nieła-

twych czasach i niełatwych warunkach. Dziękujmy za wszystko, co 

Bóg przez niego dla nas uczynił. 
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Tych zdrowych ziaren, które jako siewca Słowa Bożego za-

siał, jest z pewnością wiele, bo głosił piękne kazania. Sam nigdy nie 

miałem okazji Go słuchać, ale w opinii wielu ludzi warto było. Od 

młodości lubił czytać książki, był tak zwanym molem książkowym. 

Taki człowiek jest zawsze człowiekiem głębokiej myśli i refleksji. 

Był kapłanem ubogim, nieprzywiązanym do materialnych wartości 

– niejeden biedak jadł chleb z jego ręki, bo był to wrażliwy człowiek. 

Niewiele po sobie zostawił. W czasie swojej emerytury zawsze bar-

dzo chętnie pomagał księdzu proboszczowi, zastępował go tutaj w 

parafii. Żył jak ksiądz do końca. Wszędzie gdzie mógł, jeździł spo-

wiadać i pomagać księżom. Zawsze sprawiał wrażenie człowieka 

radosnego. Mimo różnych trudności zawsze, kiedy go spotykałem, 

był uśmiechnięty i życzliwy, nigdy nie wiało od niego chłodem. 

Pewnie dlatego takie dobre słowa przekazywali o nim parafianie z 

Oleszyc w jarosławskich przychodniach, oczekując w kolejce do 

lekarza. Nie zapominał o swojej rodzinie. Odwiedzał, przyjeżdżał na 

uroczystości rodzinne, na pogrzeby swoich krewnych. 

Kiedy 4 lata temu obchodził jubileusz 45-lecia kapłaństwa, 

tutaj w swojej rodzinnej parafii, wówczas w homilii wspominałem 

zmarłego tydzień wcześniej księdza proboszcza Stanisława Bachtę. 

Mówiąc o jego śmierci cytowałem słowa, ks. Jana Twardowskiego, 

który w roku 50-lecia swoich święceń kapłańskich powiedział: „Do-

piero śmierć jest oddaniem Bogu wszystkiego. W śmierci ksiądz 

wszystko oddaje, samochód, buty, swoją poezję. To jest moment, w 

którym ksiądz spełnia w sposób doskonały wszystkie rady ewange-

liczne. Jest czysty, ponieważ miłością jego jest tylko Bóg. Jest ubogi, 

ponieważ nie zabierze ze sobą, żadnych pieniędzy. Jest posłuszny, 

ponieważ musi się zgodzić, że w tej chwili trzeba umrzeć”. 

Drogi Księże Henryku! Wówczas słuchałeś tych słów jako 

Jubilat. Dziś najlepiej z nas wiesz, jak bardzo są one prawdziwe. 

Teraz i Ty oddałeś Panu Bogu już wszystko. Modlimy się dzisiaj za 

Ciebie bo wiemy, że przed Najświętszym Bogiem nikt z nas nie jest 

bez winy i kierowani mądrością Słowa Bożego prosimy, aby Ten, 

któremu służyłeś, któremu swoje życie już do końca oddałeś,  zapro-

sił Cię do swojego stołu w Królestwie niebieskim. Ty zaś módl się za 

nas, abyśmy byli sługami gotowymi, gdy Pan zapuka do naszych 

drzwi. Amen. 



 

 St
ro

n
a 
8

7
 I

n
n

e 
T

ek
st

y
 

 
ks. Stanisław Górnik 

Kalinówka 

Doświadczenie mistyczne wybranych mistyczek XX wieku1 

Badanie doświadczenia mistycznego wybranych czterech ko-

biet polskiego laikatu XX wieku było znaczącym wyzwaniem. Spo-

śród wielu kobiet zostały wybrane te, których życie spełniło się w 

wymiarze całkowitego oddania Bogu, złożenia siebie w ofierze za 

Polskę (a więc ich patriotyzmu i heroiczności) oraz te, których życie 

charakteryzowało się nadzwyczajnością. Ten ostatni aspekt, nie we-

ryfikowany przez osoby świeckie, z nauką Kościoła prowokował 

szczególnie, do sprawdzenia ich charyzmatów z prawidłami życia 

duchowego i dania odpowiedzi, jakie ewangeliczne novum zawiera 

to życie na drodze doskonałości chrześcijańskiej. Dążenie do święto-

ści mistyczek: Rozalii Celakówny (1901-1944); Zofii Nosko (1920-

1996); Barbary Klossówny (1902-1981) i Kunegundy Siwiec (1876-

1955) jest przebogatym materiałem życia wiary realizowanego w 

duchu cnót i ascezy chrześcijańskiej oraz nadludzkiego wysiłku dla 

pokonania „zepsutej” natury ludzkiej, aby wejść w rzeczywistą mi-

styczną relację z jedynym Oblubieńcem, Jezusem Chrystusem. Życie 

mistyczek rozwijało się na różnych płaszczyznach życia społeczne-

go. Celakówna była pielęgniarką pracującą przy wenerycznie cho-

rych w szpitalu w Krakowie, Noskówna lekarką pracującą w szpita-

lu chorób zakaźnych w Szczecinie, Klossówna najpierw nauczyciel-

ką języka polskiego, a później katechetką współpracującą z księ-

dzem na różnych parafiach archidiecezji Krakowskiej, a Siwcówna, 

pochodząca z Suchej Beskidzkiej chłopką uważaną przez miejscową 

ludność za „ludowego mędrca”, u którego należało szukać porady i 

wsparcia w mirażach ludzkiego życia.  

Główną intencją badania tychże postaci było wyłonienie 

głównych idei ewangelicznych, czy też jakiegoś programu życia, 

który umożliwiał im wzrost w łasce i wejście w duchową relację z 

                                                        
1 Prezentacja pracy doktorskiej, napisanej pod kierunkiem ks. prof. dra hab. Marka 

Chmielewskiego w katedrze Teologii Duchowości na Katolickim Uniwersytecie Lubel-

skim Jana Pawła II w Lublinie; obrona rozprawy  odbyła się 15 listopada 2005 r.  
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Jezusem. Stąd, na życie mistyczek należało spojrzeć wieloaspekto-

wo. Najpierw trzeba było wyłonić i przybliżyć życie modlitwy i za-

angażowanie apostolskie, a następnie wskazać na stronę charyzma-

tyczną i dokonać jej krytyki w ramach mistyki i nauki Kościoła. Dla-

tego w niniejszej dysertacji najpierw została zastosowana „metoda 

oddolna”, polegająca na możliwie najszerszym ukazaniu osoby mi-

styka w wymiarze życia rodzinnego, zawodowego i społecznego 

poprzez analizę doświadczenia duchowej relacji z Bogiem i święty-

mi. Tak przedstawiony materiał badawczy wymagał z kolei dodat-

kowej analizy i syntezy w metodzie „pozytywnej” mistycznego do-

świadczenia podmiotu i przedmiotu, w celu pogłębienia intelektu-

alnego. Otrzymane wyniki badań zostały na koniec zestawione i 

zweryfikowane z nauką Kościoła i kryteriami mistyki klasycznej. 

   Otrzymany materiał badawczy jest bardzo bogaty, zarówno 

od strony ascetycznej, moralnej, jak charyzmatycznej. Badanie 

przedmiotu doświadczenia wykazało, że relacja mistyczek do tegoż 

przedmiotu oparta była na zdrowo-rozsądkowym podejściu i rozu-

mieniu przedmiotu. Pojmowanie Boga (obraz Boga) odpowiadał, 

bowiem wartościom teologicznym takim, jak: dobroć, miłosierdzie, 

świętość, miłość, wszechmoc i inne. Od strony przeżycia tej relacji, 

mistyczki czuły się autentycznie osobami wybranymi i całkowicie 

zależnymi od Bożej łaski. Postępowanie w dobrem, a zarazem w 

doskonałości moralnej opierały jedynie na Bożym wsparciu. Ich sto-

sunek do Boga miał cechy relacji dziecięcej i oblubieńczej, i prowa-

dził do zupełnego poddania się w tym wszystkim, czego wymagał 

od nich Chrystus. 

Pozytywny obraz mistyczek dało również zbadanie podmiotu 

doświadczenia. Za autentyczne należy uznać doświadczenie mi-

styczne Rozalii Celakówny i Kunegundy Siwiec, które wyrażało się 

w osiągnięciu zjednoczenia przeobrażającego. O tym fakcie świad-

czą osiągnięte w wymiarze heroicznym cnoty pokory i miłości, jed-

ność woli z wolą Oblubieńca, oraz nadprzyrodzone dary, którymi 

zasługiwały dla dobra Kościoła. Analiza życia Noskówny i Klos-

sówny wykazała, że podobnie jak poprzedniczki weszły one w stan 

zjednoczenia z Bogiem, lecz trudno dokładnie (z powodu braku 

osobistych zapisek) określić jego charakter.  
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Wszystkie mistyczki sens swojego życia odnajdywały w Chry-

stusie. On był dla nich jedynym szczęściem i najwyższą miłością. 

Wszystkie, realizowały Jego wolę spełniając ją pokornie w służbie 

Kościołowi, i składanych cierpieniach za grzeszników. Polskę, uko-

chały ponad wszystko składając za nią swoje życie.  

Wobec powyższych wyjaśnień należy stwierdzić, że badanie 

doświadczenia mistycznego wybranych kobiet polskiego laikatu XX 

wieku, przyniosło zamierzony skutek. Odkryte zostały zasadnicze 

rysy ich duchowości oraz najważniejsze przesłania dotyczące Ko-

ścioła i świata. To „novum”, które chcieliśmy zbadać, tutaj zostaje 

oddane następującymi kwestiami. Możemy mówić tutaj o pewnym 

świetle Bożym, które w ich życiu w sposób szczególny zaowocowa-

ło, a nas dzisiaj na nowo opromienia światłem ich wiary.  

Pisma Kunegundy Siwiec Osłaniają obraz kierownictwa-

pedagogii Oblubieńca względem swojej oblubienicy. Prosty przekaz 

Bożych pouczeń prowadzących duszę do doskonałości jest najlepszą 

szkołą poznania wymagającej miłości Pana, stając się tym samym 

doskonałym wzorem relacji uczeń-Mistrz osiąganej na płaszczyźnie 

ludzkiego ducha. Jasny, prosty i pełen miłości język duchowego 

kierownictwa Chrystusa do swej oblubienicy Kunegundy może być 

dobrą lekcją dla wielu kierowników duchowych prowadzących du-

sze, które już weszły na poziom prostego zjednoczenia i postępują 

dalej. 

Druga mistyczka, Rozalia Celakówna swym życiem wskazuje 

na uświęcenie w miejscu swojej pracy. Ucisk społeczny, poniżenie, a 

nawet pogarda przez bliźniego nie zawsze musi być gehenną nie do 

zniesienia. Mistyczka daje dowód heroicznego oparcia na Chrystusie 

każdego niemożliwego do uniesienia ciężaru. Dla swych chorych 

prostytutek staje się największym i zarazem bezcennym miłosier-

dziem, które, przez jej dłonie i serce ratuje je od wiekuistego potę-

pienia. Czynione przez nią miłosierdzie odnosi się także do naszej 

Ojczyzny i świata. To o niej mówi się dzisiaj, że została jej objawiona 

przemożna wola Boga wejścia w przymierze z narodem Polski, 

przez obranie Jezusa za Króla i Pana, będącego – jak czytamy w pi-

smach – jedynym ratunkiem dla Polski i współczesnego świata prze 

dziejowym kataklizmem. 
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Duchowość Barbary Klossówny bliska jest duchowości rozwi-

niętych w Polsce grupom „Kółek Żywego Różańca”, a obecnie także 

działalności Magdy Buczek, zakładającej „Podwórkowe Kółka Ży-

wego Różańca”. Przekazy maryjne otrzymywane przez mistyczkę 

stanowią niezastąpioną lekcję duchowego pogłębienia treści ewan-

gelicznych świętego Różańca z jednej strony, a z drugiej w centrum 

duchowego życia stawiają Niepokalaną Matkę, która jest najbliższą 

drogą do Syna. Zrozumienie idei poświęcenia się Maryi i życia pod 

Jej płaszczem opieki daje gwarancję – jak czytamy w przekazach – 

szybkiego uświęcenia oraz docenienia Różańca jako najlepszej broni 

walki z Szatanem. Organizowanie grup modlitewnych modlących 

się na Różańcu zapewnia szczególną pomoc Maryi i zwalczanie 

wszelkich herezji. Swym życiem mistyczka przypomina o prawdzie 

Różańca jako szczególnego środka uświęcenia i walki ze złem. 

 Zofia Noskówna obdarzona wewnętrznym słowem poznania 

i wizjami, staje się zwiastunką nowego porządku na świecie. Klimat 

jej pism tchnie grozą w obliczu dziejowych przemian, jakie czekają 

ludzkość. Mistyczka odkrywa oczom czytelnika światowy upadek 

religijności przejawiający się stylem życia bez Boga (bezbożnictwa), 

za co ludzkość ma ponieść sprawiedliwą karę. Wśród wielorakości 

treści mistyczka wymienia już zaistniałe w świecie „znaki” zapo-

wiadające zwycięstwo Niepokalanej Dziewicy i rychłe przyjście Pa-

na na ziemię. Poruszone przez mistyczkę kwestie dotyczące świata i 

Ojczyzny wybrzmiały szczególnie w „znakach czasu” i wizjach. 

Wystąpiły one w trzech najważniejszych kwestiach. Konieczność i 

nawrócenia i pokuty jako rzecz bez precedensu, zapowiedź global-

nego kataklizmu i nastania po nim czasu „nowej ery” (Celakówna i 

Noskówna). W wyniku zapowiadanych wydarzeń, wszystkie mi-

styczki głoszą potrzebę natychmiastowego nawrócenia, podjęcia 

pokuty i nieustannej modlitwy, dla przebłagania za grzechy świata. 

Szczególnym wyrazem zwrotu do Boga ma być macierzyńska opie-

ka Maryi, oraz kult Najświętszego Serca Pana Jezusa, wraz z uzna-

niem Prawa Bożego jako naczelne w narodach całego świata. Mi-

styczki głoszą, że w tym zwrocie do Boga Polska ma odegrać prze-

wodnią rolę, ma stać się „przedmurzem chrześcijaństwa”.  

Podsumowując, należy jeszcze raz podkreślić prawdziwość, 

moralnej oceny przez mistyczki, stanu światowych społeczności.  W 
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obecnej rzeczywistości zdumiewa szczególnie fakt upadku wartości 

chrześcijańskich, a stąd marginalizowania Kościoła w państwach i 

narodach. Obserwując ciągłość niezdrowych przemian społecznych i 

państwowych, mistyczkom należy przyznać rację: brak poszanowa-

nia uniwersalnego systemu wartości, tj. uczciwości, sprawiedliwo-

ści, bezinteresownej pomocy, prawdy i innych, uniemożliwia budo-

wanie społeczeństwa wiernego Bogu, zmierzającego drogą zbawie-

nia. Relatywizacja norm moralnych skłania do zastanowienia się nad 

przyszłością narodów szukających wytycznych życia po omacku. 

Jednocześnie jest to sygnał rozpoznawczy Bożej pedagogii jako 

„znaku” skierowanego do społeczności wierzącej.  

Chociaż objawienia natury prywatnej – jak głosi Kościół – nie 

przydają nic Objawieniu, to jednak swoim przypominaniem funda-

mentalnych prawd stanowią swoisty rachunek sumienia i łaskę ro-

zeznania, czy aby ludzkość nie schodzi z drogi zbawienia. W tym 

sensie, każdy mistyk wnosi bardzo wiele i przyczynia się do odno-

wy Kościoła w ramach poruszanych przez siebie wskazań i przyna-

gleń.    
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Ks. Krzysztof Śniosek 

Majdan Sopocki 

Obowiązki i uprawnienia duchownych w uchwałach synodów 

diecezjalnych metropolii przemyskiej obrządku łacińskiego2 

 Sobór Watykański II w Dekrecie o pasterskich zadaniach bi-

skupów w Kościele Christus Dominus w nr 36 wyraża życzenie, „aby 

czcigodne instytucje soborów i synodów odżyły z nową mocą, aby 

tym lepiej i skuteczniej można się było przyczynić do wzrostu wiary 

i zachowania dyscypliny w różnych Kościołach, w zależności od 

okoliczności czasu”. Podobne zalecenia podaje II Polski Synod Ple-

narny (1991-1999), aby po jego promulgacji zwoływać synody diece-

zjalne. W nurt tych zaleceń włączyła się metropolia przemyska ob-

rządku łacińskiego, która powstała mocą bulii Ojca Świętego Jana 

Pawła II Totus Tuus Poloniae Populus z 25 marca 1992 r. Do metropolii 

tej należą archidiecezja przemyska i diecezje: rzeszowska oraz za-

mojsko-lubaczowska. W wymienionej metropolii we wszystkich 

diecezjach odbyły się synody diecezjalne po roku 1992. Zwrócono 

uwagę na ustawodawstwo diecezjalne w tej metropolii, ponieważ 

wszystkie te diecezje zwołały synody. Rozważano na nich między 

innymi o obowiązkach i uprawnieniach osób duchownych. Proble-

matyka ta stanowi przedmiot niniejszej rozprawy doktorskiej. 

 Celem pracy było ukazanie obowiązków i uprawnień du-

chownych, na które w sposób szczególny zwróciły uwagę synody 

diecezjalne metropolii przemyskiej. 

 W pracy zastosowano metodę historyczno-prawną i dogma-

tyczno-prawną. Metoda historyczno-prawna została wykorzystana 

w ramach pierwszego rozdziału, który dotyczy kwestii historycz-

nych związanych z powstaniem i strukturą metropolii przemyskiej. 

Natomiast metodę dogmatyczno-prawną wykorzystano przy opra-

cowywaniu pozostałych rozdziałów, w ramach których została pod-

jęta analiza treści uchwał synodalnych. 

                                                        
2 Prezentacja pracy doktorskiej, napisanej pod kierunkiem ks. prof. dra hab. Stanisława 

Tymosza w katedrze Prawa i Administracji na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana 

Pawła II w Lublinie; obrona rozprawy  odbyła się 26 maja 2008 r.  
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 Temat ten został podjęty z tego powodu, że nie jest on jesz-

cze opracowany, a praca ta wypełnia lukę w polskiej literaturze hi-

storyczno-prawnej.  

 Opracowanie powyższego tematu zostało oparte na źródłach 

prawa i literaturze przedmiotu. Do źródeł tego opracowania należą 

między innymi: dokumenty Soboru Watykańskiego II, Kodeks Pra-

wa Kanonicznego z 1983 r., Katechizm Kościoła Katolickiego, do-

kumenty papieża Jana Pawła II, statuty synodalne synodów: archi-

diecezji przemyskiej oraz diecezji rzeszowskiej i zamojsko-

lubaczowskiej. Zostały również wykorzystane inne dokumenty 

związane z tymi synodami takie jak: dekrety, instrukcje, listy i homi-

lie. 

 Do literatury przedmiotu zaliczone zostały publikacje zwią-

zane z powstaniem poszczególnych diecezji, wykorzystane zostały 

również opracowania: Józefa Bara, Henryka Borcza, Jerzego Buczka, 

Jana Śrutwy i innych. W literaturze synodalnej wykorzystano mię-

dzy innymi opracowania takich autorów, jak: Edwarda Góreckiego, 

Wojciecha Góralskiego, Józefa Krukowskiego, Stanisława Tymosza, 

Marian Stasiaka, Jana Dudziaka. Z literatury dotyczącej duchow-

nych wykorzystane zostały opracowania między innymi: Leszka 

Adamowicza, Tadeusza Pawluka, Edwarda Sztafrowskiego, Stani-

sława Dubiela, Mirosława Sitarza, Józefa Wroceńskiego i innych. 

Publikacje tych autorów zostały zamieszczone w bibliografii. 

 Podjęte w pracy zagadnienie obowiązków i uprawnień osób 

duchownych w uchwałach synodów diecezjalnych metropolii prze-

myskiej obrządku łacińskiego zajmuje znaczące miejsce. Ustawo-

dawcy synodalni ukazują nie tylko obowiązki duchownych, ale i 

również przysługujące im ważne prawa. 

Normy Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 r. uczą, że sy-

nody diecezjalne należy zwoływać w diecezjach w zależności od 

potrzeb pastoralnych i uznania biskupa diecezjalnego, który jest 

jedynym ustawodawcą synodalnym. Zwołane synody w metropolii 

przemyskiej uwzględniają przepisy prawa powszechnego i II Pol-

skiego Synodu Plenarnego, który zalecił, aby wszystkie Kościoły 

partykularne w pierwszym roku trzeciego tysiąclecia zwołały syno-

dy diecezjalne. W myśl tego postanowienia można odpowiedzieć, że 

metropolia przemyska, z wszystkimi diecezjami, wypełniła ten 
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obowiązek. W zwołanych synodach omawiano kwestię obowiązków 

i uprawnień osób duchownych. Temat niniejszej rozprawy doktor-

skiej został omówiony  w pięciu rozdziałach.  

W rozdziale pierwszym został przedstawiony zarys histo-

ryczny poszczególnych diecezji w metropolii przemyskiej oraz 

przedstawiono specyfikę tego regionu i sytuacje, w których żył Ko-

ściół partykularny. Otrzymane dziedzictwo ma duży wpływ na spo-

sób życia, pracy duszpasterskiej i rozwiązań prawnych w poszcze-

gólnych diecezjach. Niewątpliwie w metropolii przemyskiej, w 

skład której wchodzi archidiecezja przemyska, diecezja rzeszowska i 

zamojsko-lubaczowska, rozwija się życie duchowe. 

            Ważnym wydarzeniem dla Kościoła partykularnego w Polsce 

było wydanie bulli 25 marca 1992 r. Totus Tuus Poloniae Populus Ojca 

Świętego Jana Pawła II, która dokonała reorganizacji diecezji w Pol-

sce. Dokument ten erygował metropolię przemyską. Obecnie wcho-

dzące w jej skład diecezje posiadają własnych pasterzy, dobrze zor-

ganizowaną strukturę terytorialną, obsadzone urzędy kościelne. 

Wszystkie te diecezje zwołały synody diecezjalne, które w znacznym 

stopniu przyczyniły się do integracji diecezji i ożywienia życia reli-

gijnego wiernych. 

Rozdział drugi zawiera prezentacje poszczególnych syno-

dów diecezjalnych. Przedstawione zostały tutaj uchwały poszcze-

gólnych synodów diecezjalnych, dając szeroki obraz rozwiązań 

prawnych i duszpasterskich w poszczególnych Kościołach partyku-

larnych. 

Archidiecezja przemyska posiada bogaty dorobek synodal-

ny. Odprawiono w niej 28 synodów diecezjalnych, co jest wynikiem 

wielowiekowej historii diecezji i bogatej tradycji. Pierwszy z nich 

odbył się 20 czerwca 1415 r., a ostatni Synod Diecezji Przemyskiej 

odbył się w 1955 r. za rządów bpa Franciszka Bardy. Na uwagę za-

sługują trzy synody odprawione pod zaborem austriackim przez 

bpa Józefa Sebastiana Pelczara. W 1995 r. abp Józef Michalik zwołał 

Synod Archidiecezji Przemyskiej, którego głównym celem było 

ożywienie życia religijnego w archidiecezji, uporządkowanie doku-

mentów diecezjalnych wydawanych przez biskupa diecezjalnego po 

wejściu w życie Kodeksu Prawa Kanonicznego oraz realizacja zale-

ceń II Polskiego Synodu Plenarnego. Uchwały tego Synodu zostały 
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zatwierdzone 1 stycznia 2000 r., a weszły w życie 17 września 2000 r. 

Dwie pozostałe diecezje metropolii przemyskiej odprawiły po jed-

nym synodzie. W diecezji rzeszowskiej odprawiono Pierwszy Synod 

Diecezji Rzeszowskiej w latach 2001-2004. Głównym celem tego Sy-

nodu było ujednolicenie prawa diecezjalnego i podjęcie programu 

nowej ewangelizacji. Natomiast w diecezji zamojsko-lubaczowskiej 

odprawiono Pierwszy Synod Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej w 

latach 1996-2001. Głównym celem tego Synodu było realizowanie 

zadania, jakim jest „nowa ewangelizacja”, integracja diecezji i ujed-

nolicenie prawa partykularnego. 

 Zagadnienia uwarunkowań historycznych i legislacja syno-

dalna stanowiły treść pierwszych dwu rozdziałów pracy. Stały się 

podstawą do lepszego zrozumienia tła historycznego i warunków 

pracy duszpasterskiej duchowieństwa. Przywołane synody diece-

zjalne zawierają obowiązki i uprawnienia duchownych, które pra-

wodawcy synodalni zamieścili w odniesieniu do duchownych oraz 

zamieszczone są przy omawianiu realizacji poszczególnych zadań i 

pełnionych funkcji. Przeprowadzone synody w nowo powstałych 

diecezjach miały na celu ujednolicenie prawa partykularnego, rów-

nież odnoszącego się do duchownych. Dzięki dostosowaniu prawa 

partykularnego do kanonów Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 r. 

uchwały synodalne otrzymały kształt normy prawnej z chwilą za-

twierdzenia ich przez biskupów diecezjalnych w swoich diecezjach. 

 W trzecim rozdziale omówiono podstawy doktrynalne 

dotyczące duchownych uwzględniając pojęcie duchownego, 

formację osób duchownych. Synody diecezjalne w metropolii 

przemyskiej przypominają, że przyjęte święcenia warunkują 

przynależność do stanu duchownego. Do święceń tych należą 

święcenia diakonatu, prezbiteratu i konsekracja biskupia. Ponadto 

zaznaczono, że tylko Kościół zobowiązany jest do kształcenia osób 

duchownych, które są przeznaczone do świętych posług. W 

paragrafie odnoszącym się do instytutów życia konsekrowanego i 

stowarzyszeń życia apostolskiego wydobyto postanowienia 

synodalne, nakazujące dobrą współpracę zakonników z biskupem 

diecezjalnym, który powinien zapewnić im autonomię i zachowanie 

własnego charyzmatu.  
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 W czwartym rozdziale, podzielonym na sześć paragrafów i 

dodatkowe punkty, przedstawiono obowiązki biskupa diecezjalne-

go, biskupa pomocniczego i biskupa seniora, a także obowiązki du-

chownych pełniących funkcje wikariusza generalnego i wikariusza 

biskupiego oraz dziekana, wicedziekana i archiprezbitera. W tym 

samym rozdziale omówiono obowiązki osób duchownych pracują-

cych na parafii, proboszcza, administratora parafii i wikariusza pa-

rafialnego. Archidiecezja przemyska w statutach synodalnych wska-

zuje ponadto na obowiązki archiprezbitera, którego funkcja przekra-

cza granice dekanatu. Tego urzędu nie wymienia w statutach diece-

zja rzeszowska i zamojsko-lubaczowska. W kolejnym paragrafie 

omówiono ogólne obowiązki dotyczące wszystkich duchownych 

dotyczące czci i posłuszeństwa, wzajemnej solidarności i współpra-

cy, zachowania celibatu, stałej formacji, prowadzenia życia skrom-

nego, rezydencji, noszenia stroju duchownego, unikania zajęć nie-

zgodnych ze stanem duchownym. Statuty synodalne podkreślają, że 

poszczególne obowiązki duchownych wynikają z przyjętych świę-

ceń, służebnej roli duchownych i posłuszeństwa papieżowi oraz 

swojemu biskupowi. Ponadto przedstawiono obowiązki dotyczące 

duchownych inkardynowanych do instytutów życia konsekrowane-

go i stowarzyszeń życia apostolskiego.  

 Rozdział piąty uwzględnia uprawnienia duchownych, mię-

dzy innymi uprawnienia biskupa diecezjalnego, biskupa pomocni-

czego oraz biskupa seniora. Przedstawiono uprawnienia duchow-

nych pełniących funkcje wikariusza generalnego i wikariusza bisku-

piego, dziekana, proboszcza i wikariusza parafialnego. Statuty sy-

nodalne zawierają także uprawnienia dotyczące wszystkich du-

chownych, do których należy uprawnienie do sprawowania sakra-

mentów świętych, ze szczególnym wyróżnieniem sakramentu Eu-

charystii oraz pokuty i pojednania. Ponadto omówiono synodalne 

uprawnienia duchownych do zrzeszania się, odpowiedniego wyna-

grodzenia, wypoczynku, zabezpieczenia na wypadek niezdolności 

do pracy i do emerytury. Duchowni posiadają między innymi te 

prawa wynikające z przynależności do stanu duchownego. Statuty 

synodalne zawierają także uprawnienia duchownych należących do 

instytutów życia konsekrowanego i stowarzyszeń życia apostolskie-



 

 St
ro

n
a 
9

7
 I

n
n

e 
T

ek
st

y
 

go, podkreślając szczególnie zachowanie jedności z pasterzem die-

cezji, a także realizację programów duszpasterskich w diecezji. 

 

 Prace zamyka zakończenie, którego zasadnicza treść stano-

wią wyniki analiz przeprowadzonych w poszczególnych rozdzia-

łach oraz wypływające z nich wnioski.  

W dokumentach synodalnych przypomniano, że kapłaństwo 

hierarchiczne jest sakramentem wspólnoty, która poprzez rodzinę, 

szkołę i parafię jest odpowiedzialna za odkrywanie i rozwój powo-

łań kapłańskich i zakonnych. Zauważono, że prawodawcy synodal-

ni ważną rolę przypisują pracy duszpasterskiej w diecezji instytu-

tom życia konsekrowanego i stowarzyszeniom życia apostolskiego, 

które ubogacają swoim zaangażowaniem i charyzmatami lokalne 

Kościoły. W nauczaniu synodalnym bardzo mocno akcentuje się 

zasady współpracy zakonów z biskupem diecezjalnym. 

 Statuty synodalne, będące owocem wysiłku synodalnego, 

ujawniają nie tylko jurydyczny charakter, ale także praktyczne 

wskazania duszpasterskie. Świadczy o tym zarówno treść statutów 

zawierających oprócz norm prawnych także szereg konkretnych 

wskazań duszpasterskich, oraz bogaty materiał dołączony do do-

kumentów synodów w formie dekretów, statutów i instrukcji. Jako 

przykład może posłużyć funkcja archiprezbitera, zamieszczona tyl-

ko w Synodzie Archidiecezji Przemyskiej, czy też rozwiązania wieku 

emerytalnego w Synodzie Zamojsko-Lubaczowskim. 

Wszystkie omówione synody zawierają obowiązki wynikają-

ce z przyjętych święceń i pełnionych funkcji w Kościele partykular-

nym oraz uprawnienia  przysługujące osobom duchownym. Przed-

stawiona rozprawa doktorska ukazuje obowiązki i uprawnienia 

wynikające z prawa powszechnego oraz rozwiązania synodalne 

dostosowane do konkretnych warunków danej diecezji. 
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ks. Czesław Paweł Szczerba 

Narol 

Hermeneutyka teologiczna św. Grzegorza Wielkiego, cz. I3 

Ojcowie Kościoła zawsze mieli wiele do powiedzenia w Ko-

ściele i Kościołowi. Słuchano ich uważnie zarówno podczas litur-

gicznego zgromadzenia, jak i soborów. Stawali nawet u steru łodzi 

Piotrowej, utrzymując jedynie uprawniony kierunek: wierność Ob-

jawieniu Bożemu, a przy tym zanurzając cały Kościół w głębię ta-

jemnicy Boga i Człowieka. Św. Grzegorz  jest tym Ojcem Kościoła, 

który gdy coś raz ogłosił Kościołowi, to już przez wieki kształtowało 

pasterzy i wiernych Kościoła w podejściu do najświętszych źródeł 

chrześcijańskich prawd. Doświadczyć może tego nawet człowiek 

współczesny, gdy tylko zechce przystanąć nad fenomenem tego 

Wielkiego Papieża. 

Fenomen Grzegorza I zdaje się najmocniej błyszczeć w jego 

hermeneutyce teologicznej, wyrastającej z interpretacji Pisma świę-

tego. Warto zaznaczyć, a nawet zatrzymać się nad hermeneutyką 

teologiczną w ogóle, oddzielając od niej hermeneutykę biblijną.  

Mówiąc o hermeneutyce teologicznej, mamy na myśli teologię do-

gmatyczną, która posługuje się specyficznymi źródłami. Dla teologii 

biblijnej podstawowymi źródłami jest Pismo święte, ogólnie Obja-

wienie zawarte w księgach biblijnych. Natomiast dla teologii do-

gmatycznej a zarazem hermeneutyki dogmatycznej źródłem są Tra-

dycja, Pismo Świętej, orzeczenia Soborów, Urząd Kościoła, Pisma 

Ojców i pisarzy Kościoła, pisma teologów współczesnych, dane 

współczesnych filozofii i nauk empirycznych. 

Hermeneutyka biblijna zasadniczo jest hermeneutyką tekstualną i 

opiera się na jedynym źródle, jakim jest Objawienie (Pismo święte). 

Jednym z istotnych aspektów tej hermeneutyki jest jedność obu Te-

stamentów (patrz: Dei Verbum 11-13 – zasady interpretowania, kon-

tekst historyczny autorów natchnionych, rodzaj literacki, jedność i 

ciągłość słów, wydarzeń i interpretacji). 

                                                        
3 Prezentacja pracy doktorskiej napisanej pod kierunkiem ks. prof. dra hab. Krzysztofa 

Guzowskiego w katedrze Personalizmu Chrześcijańskiego na Katolickim Uniwersytecie 

Lubelskim Jana Pawła II w Lublinie; obrona rozprawy  odbyła się 16 czerwca 2008 r.  
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Hermeneutyka teologiczna – z samej definicji (musimy tu 

przyjąć definicję) – to fides querens intelectum – wiara szukająca zro-

zumienia. Skoro hermeneutyka współczesna jest sztuką rozumienia 

danych Objawienia w kontekście historycznym, to wiara współcze-

snego Kościoła (Kościoła dzisiaj) będzie stanowić o istotnym kon-

tekst samozrozumienia, interpretując dane Objawienia, interpreto-

wane najpierw przez interpretatorów jakimi są autorzy natchnieni, 

Ojcowie Kościoła itd., po to, aby odkryć prawdę podstawową Obja-

wienia: osobę i dzieło Jezusa Chrystusa. 

Kościół dokonuje tej interpretacji, by odkrywać na nowo własną 

tożsamość w odniesieniu do osoby Jezusa Chrystusa, ale także i w 

kontekście czasów. Prawda ewangeliczna według tej hermeneutyki 

ma być principium podstawowym i kluczem rozumienia rzeczywi-

stości: to nie człowiek interpretuje Boga, lecz Bóg interpretuje histo-

rię człowieka. 

Hermeneutyka patrystyczna ma swoją specyfikę określoną 

przez alegoryczne tłumaczenie prawd wiary. Dlatego, na pierwszy 

rzut oka, wydaje się, że nie jest możliwe metodyczne spotkanie her-

meneutyki Grzegorza Wielkiego z współczesną, Gadamer’owską, z 

kołem (lub kręgiem) hermeneutycznym, czy też z samorozumieniem 

podmiotu. 

Wspólny jest obszar przedrozumienia: hermeneutyka Ga-

damera i Ojców uznaje etap przedrozumienia. Tym etapem przed-

rozumienia są treści wiary. Ojcowie Kościoła odnoszą się do symboli 

apostolskich czyli "wiary zdefiniowanej" (Wiara głoszona) odwołują 

się do wiary przepowiadanej "wiary wyrażanej w Pismach, głównie 

Nowego Testamentu. W tekstach NT też odkrywają obszar przedro-

zumienia, jest nim przenikanie się ST i NT. 

Dla Grzegorza Wielkiego zrozumienie prawdy wiar oznacza 

zrozumienie też własnego chrześcijańskiego powołania. Nie ma od-

dzielenia dogmatyki od duchowości i teologii moralnej. Punktem 

wyjścia dla obu hermeneutyka jest podstawowy sens wiary jest on 

punktem wyjściowym ale też zasadniczym dla samozrozumienia 

chrześcijanina świetle osoby Jezusa Chrystusa. Dlatego u niego 

można zauważyć że istnieje krąg hermeneutyczny, w obrębie które-

go istnieją trzy zasadnicze etapy: dana, interpretator, kontekst. Daną 

– dla obu hermeneutyk - jest tutaj Jezus Chrystus i Jego Objawienie. 
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Jedynie dla hermeneutyki patrystycznej ten moment procesu her-

meneutycznego, jakim jest zrozumienie siebie, nie był w pełni 

uświadomiony i nazwany. U Gadamera jest to ewidentny i eksplika-

tywny.  

Hermeneutyka zmierza do samej istoty 'rozumienia', nie jako 

czynności umysłowej i teoretycznej, lecz jako samozrozumienia 

człowieka w relacji do własnego bytu, do rzeczywistości i do Boga. 

Hermeneutyka dlatego stała się w pewnym sensie dziedziną antro-

pologiczna, a w sensem podstawowym osobowy sens bytu i sens 

historii, który można odkrywać w słowie. To zdanie określa istotę 

współczesnej hermeneutyki, która jest nie tylko sztuką interpretacji 

sensów ukrytych w zdaniach, co interpretacją dokonującą się po-

między dwoma tekstami. Jeden tekst, np. Grzegorza Wielkiego, jest 

interpretacją drugiego tekstu, czyli Biblii. Chodzi o rozumienie ja-

kiejś prawdy. A wiec jest to raczej hermeneutyka tekstualna. Nato-

miast współczesna hermeneutyka odkrywa że człowiek nie pyta po 

to, żeby wiedzieć, lecz po to by zrozumieć siebie w świetle prawdy 

objawionej. Na tym polega m.in. istota zwrotu antropologicznego w 

teologii Karla Rahnera: człowiek pyta Boga o sens i cel własnej egzy-

stencji.  

Nie ma tu w teologii niebezpieczeństwa antropocentryzmu, 

gdyż hermeneutyka teologiczna fundamentalna uznaje prymat 

prawdy Objawionej w Chrystusie: sens teologiczne hermeneutyki 

wyraża KDK 22 powtórzone przez Jana Pawła II w Redemptor homi-

nis Chrystus objawia Boga i samego człowieka samemu człowieko-

wi. Hermeneutyka teologiczna ma cel pierwszorzędny i drugorzęd-

ny:  

- zrozumienie objawienia Bożego danego nam w słowach i wyda-

rzeniach, zinterpretowanego przez Magisterium Kościoła; 

- zrozumienie chrześcijańskiego powołania i aktualizacji odkupienia. 

W KDK objawienie dotyczy dwóch wymiarów: nadprzyrodzonego i 

doczesnego. 

Hermeneutyka współczesna posługuje się tzw. kręgiem 

hermeneutycznym. Na czym polega krąg hermeneutyczny? Pokazu-

je, jak wzajemnie interpretują się chrześcijańskie prawdy wiary, któ-

re są przedmiotem teologii. Chodzi tu o przedmiotowe i podmioto-

we ujęcie wiary: 
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- w przypadku wiary przedmiotowej chodzi o depozyt wiary, 

prawdy wiary (fides quae creditur); 

- natomiast w rozumieniu podmiotowym chodzi o jedną z cnót teo-

logalnych, bądź osobowy akt człowieka dokonany przez niego przy 

współpracy z Bożą łaską (fides qua creditur) 

Przedmiot wiary: fides qua i fides quae. Fides quae to treści formuł do-

gmatycznych, czyli to, w co wierzymy, z kolei fides qua to wiara Ko-

ścioła jako wspólnoty, to, jak my wierzymy – chodzi tu o jedność 

wierzących, o utożsamianie się z osobami wierzącymi. 

Wiary nie należy rozumieć w sposób indywidualistyczny, gdyż 

prawdy wtopione są w całość historii objawienia i życia eklezjalne-

go. Dlatego prawdy dogmatyczne maja wymiar etyczny. Stąd wy-

pływa wniosek, że wierzący rozumie własną wiarę jako element jego 

życie, mogący znaleźć swoją pełnię poprzez zjednoczenie z innymi. 

Wiara – jak twierdzi św. Paweł – rodzi się ze słuchania słowa. W 

życiu codziennym, zwłaszcza w filozofii, człowiek najpierw myśli, a 

potem dopiero wyraża w słowach treść wypływającą z jego wnętrza. 

W wierze jest odwrotnie, gdyż słowo ma pierwszeństwo przed my-

ślą, bo wiara nie jest skutkiem pracy umysłu podmiotu, ale przed-

stawia się pod postacią "niewymyślonego" i "nie do pomyślenia". 

Jeśli zatem wiara oparta jest na słowie, to z natury związana jest ze 

wspólnotą innych wierzących, zależy istotowo od tej wspólnoty, w 

łonie której jest głoszona. Wspólnota ma za cel stworzenie jedności 

w słowie.  

Mówimy tu o wspólnocie wiary. A sensus fidei – zmysł wiary; 

sensus fidelium – zmysł wierzących; sensus ecclesiasticus - zmysł Ko-

ścielny; sensus Ecclesiae - zmysł Kościoła: nadprzyrodzona zdolność, 

udzielona przez Boga całej społeczności eklezjalnej, pozwalająca 

lepiej poznać rzeczywistość Objawienia Bożego i trafnie odróżnić 

prawdę od błędu w wierze; na mocy tego daru Ducha Świętego oso-

ba indywidualna, będąca w łączności z całym Ludem Bożym, jak i 

cała społeczność wierzących nie może zbłądzić w przekazie prawd 

wiary (doktryny wiary i moralności). Sensus Ecclesiae to przede 

wszystkim dorobek, który powstał w Kościele i jest aprobowany 

przez Magisterium Kościoła 

Św. Grzegorz Wielki kwestionuje ducha gnozy, kwestionuje 

przedkładanie Biblii i jej interpretację nad sensus Ecclesiae, czyli nad 
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dorobek, który powstał w Kościele i jest aprobowany przez Magiste-

rium Kościoła. Interpretuje Biblii przez samą Biblię zgodnie Trady-

cją, którą par excellence – a za klucz do lektury Biblii przyjmuje Veri-

tas – Wcielone Słowo odwiecznego Ojca. 

Przedstawienie obiektywnej wiary jest dla niego ważniejsze 

niż przedstawienie subiektywne, nawet gdyby było ono poparte 

tzw. doświadczeniem mistycznym. Można Grzegorza nazwać mi-

strzem wtajemniczenia chrześcijańskiego, dlatego że o jego teologii 

nie można mówić bez eklezjalności, bez więzi z Tradycją i Magiste-

rium Kościoła. 

Znaczenie teologii Grzegorza Wielkiego nabiera pełnego 

wymiaru w połączeniu z eklezjalnością, co możemy równie określić 

sensus Ecclesiae, ponieważ wiara Kościoła ma dla niego wartość her-

meneutyczną. Świadectwem eklezjalności jest konfrontowanie teo-

logii z Magisterium Kościoła, a jeszcze bardziej wyprowadzanie z 

serca Kościoła interpretację Biblii czy też teologiczne rozważania 

nad Objawieniem. U niego teologia rodzi się z wyznawanej wiary 

przez Kościół. Można więc stwierdzić, że Grzegorz jak i cały Kościół 

wyznaje swoją wiarę w tej samej przestrzeni daru i łaski: w kontek-

ście chrztu i łaski Ducha Świętego. Wiara Kościoła jest zbudowana i 

zweryfikowana przez wiarę Grzegorza: sensus fidei buduje i weryfi-

kuje consensus fidelium. W wierze następuje dialog: wierzącego z 

Kościołem, i Kościoła z swoim Panem. Spełnieniem tego dialogu jest 

zamieszkiwanie Boga w duszy człowieka aż po zjednoczenie w 

wieczności. Grzegorz mówi o duszy jako o stolicy Mądrości Bożej. 

Mądrością Bożą jest Logos – autentyczne Słowo, od którego pocho-

dzą wszystkie słowa, i do którego wszystkie słowa starają nieustan-

nie się zbliżyć. Można powiedzieć, że Logos zamieszkuje słowa wie-

rzącego. 

Dlatego Grzegorz sensu Kościoła nie rozpatruje wyłącznie w 

kategoriach doczesnych osiągnięć. Wszystkie te godne szacunku i 

najwyższego uznania osiągnięcia są czymś wtórnym i nieistotnym w 

odniesieniu do nadprzyrodzono-eschatologicznej, zbawczej misji 

Kościoła. Istotnie bowiem stanowi o nim tylko łaskawa i niczym nie 

zasłużona obecność Boga w człowieku i w świecie, którego miłość i 

dobroć względem ludzi objawiła się cieleśnie w osobie Jezusa Chry-

stusa (por. Kol 2, 9). Siłom i potęgom tego świata Kościół ma uka-
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zywać tylko Chrystusa jako ukrzyżowaną mądrość Boga, chociaż w 

ich ocenie jest on głupstwem i zgorszeniem (por. 1 Kor 1, 23–24). 

Kościół na ziemi – zgodnie z duchem i zarazem literą nauczania II 

Soboru Watykańskiego – żyje z miłości Boga i dla miłości Bożej, bez-

interesownie oddając się w niej na służbę człowiekowi. 

Pisma Grzegorza Wielkiego miały charakter listów paster-

skich. Pisał je po to, by wiernych umocnić w wierze. Grzegorz nie 

tylko interpretuje same prawdy, tak jak to uczyni po nim scholasty-

ka – w obrębie jakiego systemu pojęciowego – ale traktuje teologię 

jako wiedzę służącą życiu. On porusza te prawdy, które bezpośred-

nio odnoszą się do życia chrześcijańskiego  i które poruszają dwie 

fundamentalne rzeczy: co jest istotą chrześcijaństwa i jaka jest toż-

samość chrześcijanina. Dzięki takiej hermeneutyce chrześcijanin żył 

bardziej świadomie w świecie i odnajdywał swoje miejsce w historii. 

Grzegorza Wielkiego, jako autora Homilii na Ewangelie można 

śmiało nazwać "Ewangelistą życia chrześcijańskiego".  

Jego ascetyczność, jego pragnienie intymnego związek z 

Chrystusem, bardzo głębokie życie duchowe, modlitewne, styl kon-

templatywny a jednocześnie wielkie zaangażowanie w życie Kościo-

ła i wierzących pozwalają nam w sposób uzasadniony wyciągnąć 

wniosek, że kształt jego teologii był efektem jego życia duchowego. 

Doktryna moralna wraz z dogmatyką formowała u Grzegorza har-

monijną i niepodzielną całość. Moralność wypływa z dogmatyki ze 

ścisłym odniesieniem do doktryny o łasce od przezwyciężenia grze-

chu i życia w cnocie aż do najwyższego zjednoczenia z Bogiem. Ta-

jemnice wiary są źródłem ukierunkowania na życie chrześcijańskie. 

Trwała zasługą Grzegorza Wielkiego jest dzieło, w którym zawarł 

trud poszukiwania ostatecznego sensu życia ludzkiego, świadectwo 

chrześcijańskiego doświadczenia wiary zbawczej i prawdy o kon-

kretnej realizacji drogi do Ojca przez Jezusa Chrystusa w Duchu 

Świętym. 

Zastosowanie współczesnej terminologii do tak oddalonego 

w czasie sposobu uprawiania teologii przez Grzegorza Wielkiego 

jest więc ze wszech miar uprawnione i nie może być uznawane za 

sztuczny zbieg metodologiczny. Grzegorz Wielki wprawdzie nie 

pisze naukowych prac, ale pisze i głosi kazania, w których jawi się 

jako znakomity teologii, z głęboko przemyślanym sposobem rozu-
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mienia poszczególnych prawd wiary jako niezmienne doktryną Ko-

ścioła. Wskazuje na ich relację do symboli wiary. Całej doktrynie 

chrześcijańskiej, czyli poszczególnym prawdom wiary wyznacza 

jeden, wspólny horyzont hermeneutyczny: tajemnica Boga objawio-

na w historii.  

Ujęcie poszczególnych prawd wiary przez Grzegorza Wiel-

kiego wskazuje na istnienie w Kościele jednej i spójnej doktryny, a 

jego samego wynosi na najwyższe poziomy, jakie może osiągnąć 

teolog przez wierność prawdzie Bożego Objawienia, tożsamości 

chrześcijańskiej – dziś, możemy powiedzieć – tożsamości katolickiej.  

Ta wierność wskazuje, że wiara Kościoła ma wartość hermeneutycz-

ną, to znaczy, że dogmatyka nie jest luźna, lecz związana z prze-

strzenią Kościoła, i tylko w tej przestrzeni nabiera znaczenia: staje 

się dyscypliną naukową.  

Grzegorz Wielki uczy, że teolog winien być wierny Kościo-

łowi, gdyż podmiotem poprawnego wykładu prawd wiary nie jest 

teolog indywidualnie, lecz ten, który jest zanurzony w żywej relacji 

z całym Kościołem wyznającym wiarę, od którego czerpie i - równo-

cześnie – w którym twórczo przekształca język i treść wiary. Dla 

Grzegorza wierność Kościołowi, czyli uprawianie dogmatyki ekle-

zjalnej, czy też eklezjalność teologii (zwłaszcza dogmatycznej), jest 

warunkiem hermeneutycznym również dlatego, że tylko myśl, która 

słucha i poszukuje, może tak naprawdę otworzyć się na dar Innego, 

tego, który stał się darem jako Wcielona Prawda. Świadoma i odpo-

wiedzialna wierność jest dla Grzegorza gwarancją wolności od sie-

bie samego oraz świeżości jego myśli i kreatywności języka. Jego 

teologia jest potwierdzeniem autentycznego spotkania z Bogiem. 
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ks. Stanisław Dubiel 

Lublin  

            Wycinanie drzew a aktualnie obowiązujące normy ochrony 

środowiska 

      1. Konieczność ochrony środowiska 

 

Świat jest darem Boga, dlatego powinien służyć wszystkim 

ludziom i to jak najdłużej. 

Stąd płynie dla ludzi obowiązek dbania o środowisko w którym 

żyją. Obowiązek ten spoczywa na wszystkich ludziach. Nie wolno 

bezmyślnie niszczyć środowiska, zatruwać go, prowadzić gospo-

darki rabunkowej, bez przewidywania co będzie w przyszłości. 

Świadomość tego obowiązku w społeczeństwie jest mała, stąd po-

wstające różnego rodzaju ruchy ekologiczne i podejmowane próby 

wychowywania dzieci od najmłodszych lat w duchu poszanowania 

przyrody. Dodatkowo istnieją odpowiednie instytucje zajmujące się  

sprawami ochrony środowiska i cały szereg norm prawnych. 

 Ochrona środowiska to racjonalne gospodarowanie zaso-

bami przyrodniczymi. Oznacza to zespół działań lub innych zacho-

wań ochronnych (lub zaniechań) zmierzających do zapewnienia 

współczesnym i przyszłym pokoleniom korzystnych warunków 

życia oraz realizacji prawa do korzystania z zasobów środowiska i 

zachowania jego wartości, a zwłaszcza umożliwiających zachowa-

nie, bądź przywrócenie równowagi przyrodniczej. Tak rozumiana 

ochrona środowiska obejmuje trzy podstawowe rodzaje działań:  

- racjonalne kształtowanie środowiska i gospodarowanie zasobami 

przyrodniczymi, zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju, od-

noszące się do wszystkich zasobów, powierzchni ziemi łącznie z 

glebą i rzeźbą terenu oraz do kopalin, wód śródlądowych, a także 

środowiska morskiego i jego zasobów, powietrza, świata roślinnego 

i zwierzęcego, walorów krajobrazowych i wypoczynkowych, zaso-

bów zieleni w miastach i wsiach,  

- przeciwdziałanie lub zapobieganie szkodliwym wpływom na śro-

dowisko powodującym jego zniszczenie, zmiany cech fizycznych 

lub charakteru elementów przyrodniczych, ochrony przed hałasem, 
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wibracjami, odpadami, promieniowaniem, substancjami chemicz-

nymi,  

- przywrócenie środowiska lub poszczególnych jego elementów do 

właściwego stanu4 

Tak szeroko pojęte zadania są realizowane za pomocą od-

powiednich instrumentów przewidzianych przez prawo. Należą do 

nich: określenie standardów środowiskowych, wyznaczenie norm 

emisyjnych, pozwolenia, odpowiedzialność prawna (środki przy-

musu państwowego), odpowiedzialność karna (jest najbardziej oso-

bistą i dotkliwą formą odpowiedzialności stosowaną w przypadku 

najcięższych naruszeń porządku prawnego przewidzianego w 

ustawach. Polskie prawo karne wyróżnia w tym względzie wykro-

czenia i przestępstwa), odpowiedzialność administracyjna (narzę-

dzie dla organów państwowych i samorządowych. Główne formy 

odpowiedzialności administracyjnej to: likwidacja szkodliwego od-

działywania i wstrzymania działalności oraz kary pieniężne), od-

powiedzialność cywilna (ma na celu zapobieżenie lub zlikwidowa-

nie szkody)5.  

Działania mające na celu ochronę przyrody są zgodne z du-

chem Biblii. W Księdze Rodzaju czytamy, że Bóg stwarzając czło-

wieka poddał mu świat aby nad nim panował6. Wniosek nasuwający 

się z tego faktu jest taki, że Bóg postawił człowieka w gotowym 

świecie i dał mu prawo władzy. Jednak prawo władzy to nie to sa-

mo co prawo posiadania (własności). Nie jesteśmy właścicielami, 

świata ale tylko użytkownikami, pomocnikami Boga, a to zasadnicza 

różnica. Jeśli coś jest moje to mogę z tym robić wszystko co chcę, ale 

jak ktoś mi coś powierza to sytuacja jest całkowicie odmienna. Pro-

blem nasz polega na tym, że wydaje się nam iż jesteśmy wyłącznymi 

właścicielami świata i możemy z nim robić wszystko co się nam 

podoba. Grzech pierworodny uszkodził nie tylko pierwotną naturę 

ludzką, ale zakłócił również stosunek człowieka do innych stwo-

                                                        
4 Ustawa o ochronie środowiska z dn. 16 kwietnia 2004, Dz. U. 151(2004)1220, art. 3 nn. 

Por. R. Paczuski, Ochrona środowiska, w: Wielka encyklopedia prawa, Białystok-Warszawa 

2000, s. 551-552. 
5 J. Jerzmański, Ochrona środowiska, w: Encyklopedia. Prawo nie tylko dla prawników, 

Bielsko-Biała 2001, s. 372-377.   
6 Rdz. 1,26 
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rzeń, co skutkowało wypędzeniem człowieka z raju. Pokazuje to, że 

w człowieku  jest miejsce na zło i decyzje błędne. Stąd i gospodaro-

wanie światem nie zawsze wychodzi nam najlepiej. Nie oznacza to, 

że mamy się z tego obowiązku zwalniać. Człowiek dziś jest zagro-

żony ze strony tego co jest jego wytworem, co sam stworzył, a co 

może być użyte przeciw niemu. Eksploatacja planety domaga się 

racjonalnego i uczciwego planowania. Należy dostrzegać inne zna-

czenie środowiska naturalnego niż tylko to co służy celom doraźne-

go użycia i zużycia. Zamiarem Boga jest to, aby człowiek obcował z 

przyrodą jako rozumny i szlachetny pan i stróż a nie jako bez-

względny eksplorator7 

Należy jednak pamiętać, że mimo błędów jakie popełnia czło-

wiek, wszystko to ma pomagać człowiekowi, a normy chroniące 

przyrodę mają również temu służyć a nie utrudniać jego życie, w 

myśl zalecenia Stwórcy „czyńcie sobie ziemię poddaną”. Nadto 

obowiązek racjonalnego gospodarowania ciążący na właścicielach 

nieruchomości czy jej   administratorach8  nakazuje niejednokrotnie 

ingerencję w prawa przyrody, co nie zawsze rozumiane jest przez 

różnego rodzaju ruchy ekologiczne. W ochronie przyrody, jak wszę-

dzie, chodzi o racjonalne działania a nie bezmyślność poczynań. 

 

2. Wycinanie drzew jako obowiązek racjonalnego gospodarowania 

 

Drzewa to również bardzo ważna część przyrody i koniecz-

na do egzystencji człowieka, stąd podlegają ochronie. Często jednak 

zdarzają się sytuacje kiedy należy ingerować w prawa przyrody. 

Dzieje się to m.in. wówczas kiedy zachodzi potrzeba usunięcia 

drzewa na posesji dla ważnych celów. Właściciel ma prawo do usu-

nięcia drzewa rosnącego na jego posesji, ale pod warunkiem uzy-

skania stosownego pozwolenia. Pozwolenie mogą wydać: wójt, 

burmistrz albo prezydent miasta9. Z treści tej normy wynika, że jeśli 

                                                        
7 Wspólnota alumnów IV i V r WSD w Sandomierzu pod kierownictwem ks. K. Kidy, 

Bądźmy świadkami miłości, Materiały pomocnicze na Pieszą Pielgrzymkę Diecezji Sandomierskiej 

na Jasną Górę, oraz do pielgrzymowania duchowego w parafiach. Świadek Miłości wobec stworzeń 

bożych. Ekologia wyrazem miłości Boga, Sandomierz 2010, s. 89-95.  
8 Kan. 1284, par. 1. 
9 Ustawa o ochronie przyrody, art. 83, p. 1.   
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o zgodę występuje ktoś inny, nie będący właścicielem, to powinien 

dołączyć do podania dodatkowo zgodę właściciela. Gdyby nieru-

chomość wpisana była do rejestru zabytków to zgodę na wycięcie 

drzew lub krzewów wydaje konserwator10. Na usunięcie drzew z 

terenów objętych ochroną krajobrazową, w granicach parku naro-

dowego lub rezerwatu przyrody potrzebna jest zgoda dyrektora 

parku lub regionalnego dyrektora ochrony środowiska11 Jednak 

zgoda nie zawsze jest konieczna. 

  Nie potrzebna zgody na wycięcie, gdy chodzi: 

- o wycięcie drzew w lasach,  

- drzew owocowych  z wyjątkiem rosnących na terenie parków czy 

rezerwatów,  

- na plantacjach drzew i krzewów, 

- tych których wiek nie przekracza 5 lat,  

- usuwanych w związku z funkcjonowaniem ogrodów botanicznych 

i zoologicznych, 

- w związku z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym,  

- utrudniających widoczność sygnalizatorów i pociągów, 

- stanowiących przeszkody lotnicze 

- usuwanych ze względu na potrzeby związane z melioracją12. 

 

3. Tryb wydawania zezwoleń 

 

Aby otrzymać zezwolenie na wycięcie drzewa należy złożyć 

stosowny wniosek. Posiadacz nieruchomości składając wniosek po-

winien pamiętać, że wniosek powinien  zawierać: 

- imię nazwisko i adres lub nazwę oraz siedzibę posiadacza i właści-

ciela 

  nieruchomości, 

- tytuł prawny władania nieruchomością, 

- nazwę gatunku drzewa lub krzewu, 

- obwód pnia drzewa mierzonego na wysokości 130 cm.,  

- przeznaczenie terenu na którym rośnie drzewo lub krzew,  

- przyczynę i termin zamierzonego usunięcia drzewa lub krzewu, 

                                                        
10 Tamże, art. 83, p. 2. 
11 Tamże, art. 83, p. 5. 
12 Tamże, art. 83, p. 6 
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- wielkość powierzchni z której zostaną usunięte krzewy. 

     Składający wniosek powinien wnieść również stosowną opłatę, 

którą nalicza i pobiera organ wydający pozwolenie a jej wysokość 

zawarta jest w akcie pozwolenia.  

 

4. Warunki jakie mogą towarzyszyć pozwoleniu 

 

Zezwolenie może przewidywać przesadzenie drzew i krze-

wów na inne miejsce albo zastąpienie ich nowymi. Wówczas termin 

uiszczenia opłaty zostaje odroczony na 3 lata od wydania zezwole-

nia. Gdy po trzech latach drzewa przesadzone lub posadzone w 

zamian za wycięte, zachowują żywotność opłata zostaje umorzona. 

Na umorzenie można liczyć również i wtedy gdy drzewa nie za-

chowały żywotności, ale bez winy właściciela, czyli z przyczyn nie-

zależnych13. Praktycznie każda decyzja o wycięciu drzewa lub 

krzewu obwarowana jest obowiązkiem nasadzeń rekompensacyj-

nych, które należy wykonać w odpowiednim terminie. Ilość nowych 

nasadzeń jest różna i zależy od ilości drzew usuniętych ich walorów 

przyrodniczych i sięga od 3 do 10 sztuk za jedno drzewo usunięte. 

Nasadzenia powinny być wykonane możliwie jak najbliżej miejsca 

gdzie rosły usunięte drzewa. W sytuacjach skrajnych gdy właściciel 

nieruchomości nie ma odpowiednich terenów do nasadzeń, Wydział 

Ochrony Środowiska wskaże stosowne tereny uzgodnione z radny-

mi dzielnic, dyrektorami szkół, proboszczami itp.   

 

5. Opłaty  

 

Stawki opłat za usuwanie drzew ustala minister środowiska. 

Każdego roku są one waloryzowane od 1 stycznia. Wysokość walo-

ryzacji to prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i 

usług konsumpcyjnych ogółem, przyjęty w ustawie budżetowej14. 

Zgodnie z decyzją ministra maksymalne stawki opłat za usunięcie 

                                                        
13 Tamże, art. 84, p. 1-6. Por. J.P. Wrona, Prawidłowa pielęgnacja drzew, Lublin 2008, s. 12-20.  
14 W r. 2010 obowiązujące stawki zawiera obwieszczenie ministra środowiska z 23 października 

2009 w sprawie stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów oraz stawek kar za zniszczenie 

zieleni na rok 2009, MP 69(2009)894. 
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drzew liczone są na wysokości 130 cm i naliczanie są od obwodu 

pnia drzew i krzewów wynoszą: 

   wielkość obwodu pnia w cm                          stawka opłat za 1 cm w zł. 

- do 25                                                                                     309,13 

- od 26 – 50                                                                             469,44 

- od 51 – 100                                                                           732,78 

- od 101 – 200                                                                       1144,97 

- od 201 – 300                                                                       1717,45 

- od 301 – 500                                                                       2404,43 

- od 501 – 700                                                                       3091,40 

- powyżej 700                                                                        4007,3915 

 

    Nie w każdym wypadku stosuje się stawki maksymalne. 

Stąd zróżnicowanie opłat w zależności od rodzaju i gatunku drzewa. 

Biorąc pod uwagę to kryterium opłaty przedstawiają się następują-

co: 

- topola, olsza, klon jesieniolistny, wierzba, czermcha amerykańska, 

grochodrzew – opłata za 1 cm obwodu pnia na wysokości 130 cm. 

wynosi 12,39; 

- kasztanowiec16, świerk pospolity, sosna zwyczajna, modrzew, 

brzoza omszona –  33,69; 

- dąb, buk, grab, lipa, choina igliczna, klon, jodła pospolita, świerk, 

sosna, platan klonolistny, wiąz cyprysik – 81,95; 

- jodła, magnolia, korkowiec, miłorząb, cis – 309,13 zł17. 

  

Opłatę należy uiścić w ciągu 14 dni od uprawomocnienia się 

decyzji. Za zwłokę pobierane są odsetki. Również w ciągu 14 dni od 

czasu kiedy decyzja stała się ostateczna można złożyć wniosek do 

organu który decyzję wydał, o rozłożenie opłaty na raty lub przesu-

nięcie płatności na okres 3 lat podając zasadną motywację. 

 

                                                        
15 Ustawa z 16 kwietnia 2004, art. 85, p. 1-7. 
16 W związku z masową chorobą tych drzew administratorzy posesji w Lublinie i najbliż-

szych okolicach mogą się zgłaszać do Wydziału Ochrony Środowiska ds. Zieleni (ul. Zana 

38, budynek ZUS, I p., p. 105, wejście naprzeciw Globusa), tel. 81 4662630, z prośbą o 

bezpłatne ich zabezpieczenie. Zob. J.P. Wrona, Chrońmy kasztanowce,  Lublin 2006.  
17 Por. M. Piasecka-Sobkiewicz, Ile trzeba zapłacić za wycięcie drzewa, Dziennik Gazeta 

Prawna 8 czerwca 2010, s. B 10.  



 

 St
ro

n
a 
1

1
1

 I
n

n
e 

T
ek

st
y
 

Opłat nie pobiera się w następujących przypadkach: 

 gdy na usunięcie drzew i krzewów nie jest wymagane zezwolenie, 

 na których usunięcie osoba fizyczna uzyskała zezwolenie na 

cele nie związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, 

 jeżeli usunięcie związane jest z pielęgnacją i odnową drzew rosną-

cych na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków, 

 które zagrażają bezpieczeństwu ludzi lub mienia w istniejących 

obiektach budowlanych, 

 które zagrażają bezpieczeństwu ruchu drogowego oraz kolejo-

wego albo bezpieczeństwu żeglugi, 

 w związku z przebudową dróg publicznych i linii kolejowych, 

 które posadzono lub wyrosły na nieruchomości po zakwalifi-

kowaniu jej w miejscowym planie zagospodarowania prze-

strzennego na cele budowlane, 

 z terenów zieleni komunalnej, z parków gminnych, z ogrodów 

działkowych i z zadrzewień, w związku z zabiegami pielęgna-

cyjnymi drzew i krzewów,  

 które obumarły lub nie rokują szansy na przeżycie z przyczyn 

niezależnych od posiadacza nieruchomości, 

 topoli o obwodzie pnia powyżej 100 cm. mierzonego na wyso-

kości 130 cm. nienależących do gatunków rodzimych, jeżeli zo-

staną zastąpione w najbliższym sezonie wegetacyjnym drze-

wami innych gatunków, 

 jeżeli usunięcie wynika z potrzeb ochrony roślin, zwierząt i 

grzybów objętych ochroną gatunkową lub ochrony siedlisk 

przyrodniczych, 

 z grobli stawów rybnych, 

 jeżeli usunięcie było związane z regulacją i utrzymaniem koryt 

cieków naturalnych, wykonywaniem i utrzymaniem urządzeń 

wodnych służących kształtowaniu zasobów wodnych oraz 

ochronie przeciwpowodziowej w zakresie niezbędnym do wy-

konywania i utrzymania tych urządzeń18.    

 

6. Kary za wycięcie drzewa bez stosownego zezwolenia 

 

                                                        
18 Ustawa z 16 kwietnia 2004, art. 86. 
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Nie należy zapominać, że za usunięcie drzewa lub krzewu 

bez wymaganego zezwolenia wójt, burmistrz lub prezydent miasta 

wymierza administracyjną karę pieniężną. Kary te wymierzane są 

nie tylko za wycięcie, ale również za zniszczenie drzew i krzewów 

spowodowane niewłaściwym wykonywaniem robót ziemnych lub 

wykorzystaniem sprzętu mechanicznego albo urządzeń technicz-

nych oraz zastosowaniem środków chemicznych w sposób szkodli-

wy dla roślinności czy niewłaściwym wykonywaniem zabiegów 

pielęgnacyjnych19. Do jej zapłaty wyznaczona termin 14-sto dniowy. 

Termin płatności może być odroczony na 3 lata, wtedy gdy stopień 

uszkodzeń jest taki, że istnieje możliwość zachowania żywotności 

drzewa, oraz odtworzenia jego korony, a posiadacz nieruchomości 

podjął działania aby tę żywotność zachować. Kara może zostać 

umorzona gdy powyższe zabiegi się powiodą. Jednak przed obo-

wiązkiem zapłaty właściciel nieruchomości może się bronić, udo-

wadniając, że niezachowanie żywotności nastąpiło z przyczyn od 

niego niezależnych. W ciągu 14 dni od dnia w którym decyzja o 

wymierzeniu kary stała się ostateczna, ukarany może się domagać 

rozłożenia jej na raty na okres 5 lat. Decyzję w tej sprawie podejmuje 

wójt, burmistrz lub prezydent miasta. Wysokość wymierzanej kary 

równa jest trzykrotności opłaty za pozwolenie na wycięcie drzewa 

lub krzewu20. Jeżeli ustalenie obwodu pnia lub gatunku drzewa wy-

ciętego bez zezwolenia jest niemożliwe z racji wykarczowania pnia i 

braku kłody, dane do wymierzenia kary ustala się w toku postępo-

wania administracyjnego, powiększając ją o 50 %. Jeżeli ustalenie 

obwodu zniszczonego lub usuniętego bez pozwolenia drzewa jest 

niemożliwe, z powodu braku kłody, obwód do obliczenia admini-

stracyjnej kary ustala się, przyjmując najmniejszy promień pnia i 

pomniejszając wyliczony obwód o 10%. 

Kary za zniszczenie 1 m. kwadratowego trawnika wynoszą 46 zł, a 

kwietnika 395 zł21. 

Warto również pamiętać, że bardzo często wycięcie drzewa 

bez pozwolenia powoduje nagłośnienie tego faktu w lokalnych me-

diach, co jest dodatkową i dotkliwą karą. Można powiedzieć, że kary 

                                                        
19 Tamże z 16 kwietnia 2004, art. 88, p. 1. 
20 Tamże, art. 89, p.  
21 Tamże, art. 89, p. 2-6. 
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wówczas się sumują: kara pieniężna, uciążliwość polegająca na ko-

nieczności składania wyjaśnień w różnych urzędach, kara w postaci 

nagłośnienia faktu wycięcia w prasie czy telewizji i kara nieprzy-

chylnych komentarzy. Administratorzy duchowni bardzo często 

muszą w takich przypadkach składać dodatkowo wyjaśnienia przed 

swoimi władzami.  

Natomiast kościelne prawo partykularne, w wielu diece-

zjach, nakłada na administratorów obowiązek przykładnego admi-

nistrowania terenami zielonymi a to  zawiera w sobie również po-

szanowanie prawa ekologicznego.    
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ks. Kazimierz Gawlik 

Hrubieszów 

Adoracja Najświętszego Sakramentu - 30 września 2010 - Konfe-

rencja Księży Dziekanów  

Panie Jezu Chryste znowu klęczymy przed Tobą utajonym w 

Najświętszym Sakramencie uświadamiając sobie, że minęły 3 mie-

siące od spotkania adoracyjnego podczas poprzedniej Konferencji 

Dziekanów- lipiec, sierpień i wrzesień. To czas tak bardzo bogaty w 

przeżycia liturgiczne, patriotyczne i upamiętniające wydarzenia z 

historii naszego Narodu. Początek lipca to główna uroczystość od-

pustowa w największym sanktuarium naszej diecezji w Krasnobro-

dzie połączona z licznymi pielgrzymkami wiernego ludu. 

16 lipca zjazd Rodzin Katolickich w drugim Sanktuarium w Toma-

szowie Lubelskim na uroczystości odpustowej ku czci MB Szka-

plerznej. Dwa następne miesiące to okres szczególnych przeżyć pa-

triotycznych. 

1 sierpnia - rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego, uświa-

damia nam i przypomina, że życie każdego z nas jest ciągłą walką o 

to, by pozostać wiernym prawdzie, wierze i miłości, że nie można 

gasić ducha, składać broni, mimo iż po ludzku sytuacja wydaje się 

być beznadziejna. Wiemy dobrze, że w tych codziennych zmaga-

niach nie jesteśmy osamotnieni. Jesteś z nami Ty Chryste, który 

umacniasz naszą wiarę i wraz z nami przemieniasz świat i otwie-

rasz perspektywy zbawienia. 

15 sierpnia to kolejna uroczystość Twojej Matki Maryi - Jej Wniebo-

wzięcie. Niebo to miejsce gdzie i my mamy się tam znaleźć. Tam 

czeka na nas Twoja Matka z wyciągniętymi ramionami. 15 sierpnia 

to także dzień wielkiego zwycięstwa naszej małej armii nad zale-

wem bolszewickim w roku 1920. Zwycięstwo to nazywamy cudem, 

choć przez Kościół nie ogłoszony, jest cudem wiary w zwycięstwo 

wbrew nadziei, bo zaufaliśmy wtedy Panie Jezu Twemu nauczaniu, 

że wiara ma w sobie wielką moc. 
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26 sierpnia to znowu rocznica przeżyć religijno-patriotycznych. 

Każdego roku w tym dniu naród wraz z biskupami zgromadzony-

mi na Jasnej Górze ponawia swoje ślubowania złożone przed laty 

Twojej Matce Maryi. 

Któż z nas nie pamięta 30 rocznicy powstania solidarności w ostat-

nich dniach sierpnia. Od tego momentu powiał ogromny duch wol-

ności i wyzwolenia na cały obóz komunistyczny. 

1 września to dzień kiedy dziatwa i młodzież po wakacyjnej prze-

rwie zdąża do szkół, by zdobywać wiedzę i uczyć się ojczystej mo-

wy, ale jest to również rocznica wybuchu II wojny światowej. To 

początek piekła na ziemi tamtych lat, bo wrześniowe chmury nigdy 

nie były tak mroczne jak w 1939 r. Ta burza trwała 6 lat i swoją nisz-

czycielską siłą odebrała życie milionom ludzi. 

17 września 1939 także zapisał się naszej narodowej świadomości 

jako dzień niegodziwej napaści na Polaków. Tym razem nawałnica 

przyszła ze wschodu wbijając sztylet w plecy walczącym z niemiec-

kim najeźdźcą. 

29 września Kościół stawia przed oczy nasze postać św. Michała 

Archanioła, który jakby wyciągając wnioski z tragedii ludzkości II 

wojny światowej, wskazuje na lekarstwo - wołając „Któż jak Bóg". 

Innymi słowy, jeśli Bóg będzie na pierwszym miejscu zło nie za-

triumfuje nad dobrem. 

Podobną postawę przyjął patron wcześniejszego dnia z 28 września 

św. Wacław, patron także naszego pasterza. Imię Wacław oznacza - 

człowiek wielkiej sławy. Św. Wacław zdobył ją nie przez oręż, nie 

przez powiększenie kraju mieczem, ale przez bogobojność, modli-

twę i stawianie na pierwszym miejscu tego co boskie. Uprzedzając 

ten dzień, 25 września o godz. 18.00 mimo późnej pory i przygoto-

wania do niedzieli, wielu kapłanów i świeckich zgromadziło się na 

Ofierze Mszy Św. w sercu diecezji i Matce Kościołów - w Katedrze 

w intencji naszego Pasterza, by wesprzeć go modlitwą w posłudze 

pasterskiej naszej Diecezji, a później by uściskać Pasterza dłoń i wy-

powiedzieć wdzięczne i życzliwe słowa. 
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Kończąc nasze rozważanie dziękujemy Ci Panie za przeżyty czas, 

wszystkie łaski udzielone nam i całemu narodowi na przestrzeni 

dziejów jego istnienia. Dziękujemy za Pasterza Diecezji, który jak 

Jego Patron zdobywa sławę przez niezmordowaną pracę, modlitwę 

i poświęcenie dla sprawy Bożej w naszej Diecezji Zamojsko-

Lubaczowskiej. A przeżywając oktawę Jego imienia chcemy jeszcze 

raz weprzeć go naszą modlitwą za pośrednictwem patrona św. Wa-

cława, a przez ręce Maryi - odmawiając w Jego intencji litanię Lore-

tańską. 
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