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Nuncjatura Apostolska w Polsce 
N. 2402/12 

 

KOMUNIKAT  
O MIANOWANIU BISKUPA ZAMOJSKO-LUBACZOWSKIEGO 

 
Ojciec Święty Benedykt XVI 

mianował biskupem zamojsko-lubaczowskim dotychczasowego bi-
skupa pomocniczego archidiecezji przemyskiej obrządku łacińskiego 
Mariana Rojka. 

Warszawa, 30 czerwca 2012 roku. 

 

+ Celestino Migliore 
Nuncjusz Apostolski 
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BENEDICTUS EPISCOPUS SERVUS SERVORUM DEI VENE-

RABILI FRATRI MARIANO ROJEK, EPISCOPO HACTENUS TITULO TI-

SEDITANO ET AUXILIARI PREMISLIENSI LATINORUM, ECCLESIAE 

ZAMOSCIENSIS-LUBACZOVIENSIS ELECTO SACRORUM ANTISTITI, 
SALUTEM ET APOSTOLICAM BENEDICTIONEM. 

 Verba Salvatoris nostri dum tota cum Ecclesia audire, 
intellegere et sequi studiose conamur, fidelium dioecesis Zamosciensis-
Lubaczoviensis condicionem et spiritales necessitates perdiligenter 
consideramus. Quandoquidem cathedralis haec Ecclesia, cuius 
postremum sacrorum Antistitem Venceslaum Depo ad metropolitanam 
sedem Częstochoviensem promovimus, suo destituta est Moderatore, 
dilecto huic gregi novum sacrum Pastorem tribuere volumus. Tu, 
Venerabilis Frater, qui inter fideles Premislienses pastoralia 
ministeria alacriter explevisti, diligentiam peritiamque inter cetera 
in instituendis tironibus ad sacerdotium et in promovendo dialogo 
oecumenico demonstrans, dignus quidem Nobis et aptus videris ad hoc 
munus obeundum. De consilio igitur Congregationis pro Episcopis, 
potestate Nostra Apostolica te, vinculo Ecclesiae titulo Tiseditanae 
et munere Auxiliaris communitatis Premisliensis Latinorum solutum, 
ecclesialis communitatis ZAMOSCIENSIS-LUBACZOVIENSIS 

Episcopum constituimus, iuribus et facultatibus tibi factis officiisque 
lege impositis. Edoceas volumus clerum et populum dioecesis tuae hoc 
de Nostro decreto et consilio, ut cognoscant novum Pastorem sibi 
datum et ad sanctitatem iter, te moderante, assidue prosequantur. 
Adhortamur denique te, Venerabilis Frater, ut episcopalem navitatem 
tuam, per maternam Beatae Mariae Virginis, Reginae Poloniae,  
intercessionem, Christo commendes, qui Pastores gaudio et pace replet 
eosque luce sua illuminat.   
 Datum Romae, apud S. Petrum, die tricesimo mensis Iunii, 
anno Domini bismillesimo duodecimo, Pontificatus Nostri octavo. 
        

        
BENEDICTUS PP. XVI 
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Benedykt,  Biskup, Sługa Sług Bożych 
 
Czcigodnemu Bratu Marianowi Rojkowi, dotychczasowemu 

Biskupowi tytularnemu Tisedi i Biskupowi Pomocniczemu 
Archidiecezji Przemyskiej obrządku łacińskiego, obecnie wybranemu 
Biskupem Kościoła Zamojsko-Lubaczowskiego, przesyła pozdrowienie 
i Apostolskie Błogosławieństwo. 

 
Ponieważ, wraz z całym Kościołem, usiłujemy gorliwie słuchać, 

poznawać i postępować według słów naszego Zbawiciela, starannie 
rozważaliśmy sytuację wiernych diecezji Zamojsko - Lubaczowskiej 
i ich duchowe potrzeby. Skoro ten Kościół katedralny został 
pozbawiony swojego Pasterza - Biskupa Wacława Depo, którego 
ostatnio przenieśliśmy do Archidiecezji Częstochowskiej - pragniemy 
tej drogiej owczarni przydzielić nowego Pasterza. 

Czcigodny Bracie, Ty, który ochoczo wypełniałeś pasterskie 
obowiązki wśród wiernych Archidiecezji Przemyskiej, wykazując 
sumienność i doświadczenie, między innymi w przygotowywaniu 
kandydatów do kapłaństwa i w promowaniu dialogu ekumenicznego, 
z pewnością okażesz się, według Nas, godnym i odpowiednim 
do podjęcia tej posługi. Po zasięgnięciu opinii Kongregacji 
ds. Biskupów, mocą naszej Apostolskiej władzy, po rozwiązaniu 
więzów łączących Cię z Kościołem tytularnym Tisedi i obowiązkami 
Biskupa Pomocniczego Archidiecezji Przemyskiej obrządku 
łacińskiego, ogłaszamy Cię Biskupem kościelnej wspólnoty Zamojsko - 
Lubaczowskiej, dołączając obowiązki i prawa związane z Twoim 
urzędem. 

Pragniemy, żebyś ogłosił duchowieństwu i wiernym świeckim 
Twojej diecezji o Naszym postanowieniu, aby poznali danego im 
nowego Pasterza i aby przez Ciebie prowadzeni wytrwale podążali 
drogą do świętości. 

Wreszcie zachęcamy Ciebie, Czcigodny Bracie, abyś swoją 
biskupią posługę, przez matczyne wstawiennictwo Najświętszej Maryi 
Panny, Królowej Polski, powierzył Chrystusowi, który napełnia 
Pasterzy radością i pokojem oraz oświeca ich swoim światłem. 

Sporządzono w Rzymie, u Św. Piotra,  dnia 30 czerwca Roku 
Pańskiego 2012, w 8. roku Naszego Pontyfikatu. 

 
Benedykt XVI, papież 
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NORMY POSTĘPOWANIA W ROZEZNAWANIU DOMNIEMANYCH 

OBJAWIEŃ I PRZESŁAŃ. 
Dokument Kongregacji Nauki Wiary 

Wstęp do dokumentu 
 
 Zamieszczamy dokument, promulgowany 25 lutego 1978 r. przez ów-
czesną Świętą Kongregację Nauki Wiary, ustalający normy 
postępowania w rozeznawaniu domniemanych objawień i przesłań. 
Został on oficjalnie opublikowany przez Kongregację Nauki Wiary 
w maju br., a wstęp do niego — opracowany przez dykasterię — 
podpisał 14 grudnia 2011 r. jej prefekt kard. William Joseph Levada. 
 

Kard. WILLIAM JOSEPH  LEVADA 
 

1. Kongregacja Nauki Wiary zajmuje się kwestiami dotyczącymi 
szerzenia i ochrony nauki o wierze i moralności, do jej kompetencji 
należy również analizowanie innych problemów związanych 
z dyscypliną wiary, takich jak przypadki pseudomistycyzmu, 
domniemanych objawień, wizji i przesłań, pochodzących rzekomo ze 
źródeł nadprzyrodzonych. W związku z tym delikatnym zadaniem, 
powierzonym dykasterii, ponad trzydzieści lat temu zostały 
opracowane Normae de modo procedendi in diudicandis praesumptis 
apparitionibus ac rvelationibus. Dokument ten, przygotowany przez 
Ojców uczestniczących w sesji plenarnej Kongregacji, został 
zatwierdzony przez sługę Bożego papieża Pawła VI w dniu 24 lutego 
1978 r., a następnie promulgowany przez dykasterię 25 lutego 1978 
r. W tym okresie Normy rozesłano do wiadomości biskupom, lecz nie 
były one oficjalnie opublikowane, również ze względu na to, 
że dotyczyły one bezpośrednio pasterzy Kościoła. 

2. Jak wiadomo, z czasem ów dokument był publikowany 
w różnych pracach na ten temat i w różnych językach, ale bez 
uprzedniej autoryzacji ze strony tej dykasterii. Dziś trzeba uznać, że 
treść tych ważnych Norm jest powszechnie znana. Kongregacja 
Nauki Wiary uznała zatem za stosowne opublikowanie wspomnia-
nych Norm, zlecając ich przetłumaczenie na główne języki. 

3. Podczas XII Zwyczajnego Zgromadzenia Synodu Biskupów 
poświęconego Słowu Bożemu, które odbyło się w październiku 2008 
r., niektórzy biskupi przedstawili jako przedmiot troski 
duszpasterskiej problematykę doświadczeń związanych ze zjawi-
skami nadprzyrodzonymi w życiu i misji Kościoła. Benedykt XVI 
uznał zasadność tej troski, i kwestia ta została umieszczona 



 

 

S
tr

o
n

a
 9

 S
to

li
ca

 A
po

st
ol

sk
a 

w szerszym kontekście ekonomii zbawienia, w ważnym fragmencie 
posynodalnej adhortacji apostolskiej Verbum Domini. Wydaje się, że 
warto przypomnieć tu nauczanie Papieża, które należy odczytać jako 
zachętę do tego, by z odpowiednią uwagą traktować zjawiska 
nadprzyrodzone, jakim poświęcona jest również niniejsza 
publikacja: 

«Wszystko to wyraża świadomość Kościoła, że Jezus Chrystus jest 
ostatecznym Słowem Boga; jest On 'Pierwszy i Ostatni' (Ap 1, 17). 
On nadał stworzeniu i historii ostateczny sens. Dlatego naszym 
powołaniem jest życie w czasie, mieszkanie w Bożym świecie 
stworzonym w tym eschatologicznym rytmie Słowa. ‘Toteż 
chrześcijańska ekonomia zbawienia, jako nowe i ostateczne przy-
mierze, nigdy nie przeminie i nie należy już więcej oczekiwać żad-
nego publicznego objawienia przed chwalebnym ukazaniem się Pana 
naszego, Jezusa Chrystusa (por. 1 Tm 6, 14; Tt 2, 13)' (Dei verbum, 
4). Jak bowiem przypomnieli ojcowie podczas Synodu, 'specyficzny 
charakter chrześcijaństwa wyraża się w wydarzeniu, którym jest 
Jezus Chrystus, szczyt Objawienia, spełnienie obietnic Bożych 
i pośrednik w spotkaniu człowieka i Boga. On, "który objawił nam 
Boga" (por. J 1, 18), jest jedynym i ostatecznym Słowem 
przekazanym ludzkości' (Propositio 4). Św. Jan od Krzyża wyraził 
wspaniale tę prawdę: od kiedy Bóg dał nam 'swego Syna, który jest 
Jego jedynym Słowem (...), przez to jedno Słowo powiedział nam 
wszystko naraz. I nie ma już nic więcej do powiedzenia (...). To 
bowiem, o czym częściowo mówił dawniej przez proroków, 
wypowiedział już całkowicie, dając nam Wszystko, to jest swego 
Syna. (...) Zatem jeśliby ktoś jeszcze pytał Boga albo pragnął od 
Niego jakichś widzeń czy objawień, postąpiłby nie tylko błędnie, lecz 
również obraziłby Boga, nie mając oczu utkwionych w Chrystusa, 
całkowicie, bez pragnienia jakichś innych nowości' (Droga na górę 
Karmel, II, 22)». 

Biorąc powyższe pod uwagę, Ojciec Święty Benedykt XVI pod-
kreśla, że: 

«Synod zalecił 'pomaganie wiernym we właściwym rozróżnianiu 
słowa Bożego i objawień prywatnych' (Propositio 47), których rolą 
'nie jest (...) „uzupełnianie" ostatecznego Objawienia Chrystusa, lecz 
pomaganie w pełniejszym przeżywaniu go w jakiejś epoce 
historycznej' (Katechizm Kościoła Katolickiego, 67). Wartość obja-
wień prywatnych różni się zasadniczo od jedynego Objawienia 
publicznego: to ostatnie wymaga naszej wiary; w nim bowiem ludz-
kimi słowami i za pośrednictwem żywej wspólnoty Kościoła prze-
mawia do nas sam Bóg. Kryterium prawdziwości objawienia 
prywatnego jest jego ukierunkowanie ku samemu Chrystusowi. Jeśli 
oddala nas ono od Niego, z pewnością nie pochodzi od Ducha 
Świętego, który jest naszym przewodnikiem po Ewangelii, a nie poza 
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nią. Objawienie prywatne wspomaga wiarę i jest wiarygodne właśnie 
przez to, że odsyła do jedynego Objawienia publicznego. Stąd 
kościelna aprobata objawienia prywatnego zasadniczo mówi, że dane 
przesłanie nie zawiera treści sprzecznych z wiarą i dobrymi 
obyczajami; wolno je ogłosić, a wierni mogą przyjąć je w roztropny 
sposób. Objawienie prywatne może wnieść nowe aspekty, przyczynić 
się do powstania nowych form pobożności lub do pogłębienia już ist-
niejących. Może mieć ono pewien charakter prorocki (por. 1 Tes 5, 
19-21) i skutecznie pomagać w lepszym rozumieniu i przeżywaniu 
Ewangelii w obecnej epoce; dlatego nie należy go lekceważyć. Jest to 
pomoc, którą otrzymujemy, ale nie mamy obowiązku z niej 
korzystać. W każdym razie musi ono być pokarmem dla wiary, 
nadziei i miłości, które są dla każdego niezmienną drogą zbawienia 
(por. Kongregacja Nauki Wiary, Orędzie fatimskie, 26 czerwca 2000 
r.: Erich. Vat., 19, nn. 974-1021; „L'Osservatore Romano", wyd. 
polskie, n. 2/2000, ss. 47- -48)» (Posynodalna adhortacja apostolska 
Verbum Domini o Słowie Bożym w życiu i misji Kościoła, 30 
września 2012 r., n. 14: AAS 102 (2012) 695-696. Patrz także 
fragmenty Katechizmu Kościoła Katolickiego poświęcone temu 
zagadnieniu — nn. 66-67). 

4. Kongregacja wyraża żywą nadzieję, że oficjalna publikacja 
Norm postępowania w rozeznawaniu domniemanych objawień 
i przesłań okaże się pomocna dla pasterzy Kościoła w realizowaniu 
trudnego zadania, jakim jest rozeznawanie domniemanych objawień 
i przesłań, pouczeń i wypowiedzi czy też, ogólniej, zjawisk nadzwy-
czajnych, rzekomo będących natury nadprzyrodzonej. Jednocześnie 
mam też nadzieję, że tekst ten będzie przydatny również dla 
teologów i ekspertów w zakresie tego żywego doświadczenia 
Kościoła, którego szczególnie delikatny charakter wymaga coraz 
głębszej refleksji. 

 
Watykan, 14 grudnia 2011 r., liturgiczne wspomnienie św. Jana 

od Krzyża 
 

Nota wstępna 
 
 
Pochodzenie i charakter Norm 
 

Podczas dorocznej Sesji plenarnej, która odbyła się w listopadzie 
1974 r., Ojcowie z tej Kongregacji przeanalizowali problemy związa-
ne z domniemanymi objawieniami i przesłaniami, które często się 
z nimi łączą, i doszli do następujących wniosków: 
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1. Dziś, bardziej niż w przeszłości, wiadomość o objawieniach 
i przesłaniach bardzo szybko rozchodzi się wśród wiernych dzięki 
środkom przekazu (mass media). Prócz tego łatwość prze-
mieszczania się z miejsca na miejsce sprzyja organizowaniu piel-
grzymek i zwiększa ich liczbę. Władze kościelne muszą zatem 
szybko zająć stanowisko w odniesieniu do istoty tego typu spraw. 

2. Z drugiej strony, dzisiejsza mentalność oraz wymogi naukowe 
i wymogi krytycznej oceny powodują, że jest rzeczą trudną, jeśli nie 
niemal niemożliwą, formułowanie z pożądaną szybkością osądów, 
jakie w przeszłości wieńczyły dochodzenia w tych sprawach (constat 
de supernaturalitate, non constat de supernaturalitate) i dawały 
Ordynariuszom możliwość upoważnienia bądź zakazywania kultu 
publicznego, bądź innych form pobożności wiernych. 

Z tych racji, ażeby pobożność wzbudzona u wiernych przez tego 
typu wydarzenia mogła wyrażać się z poszanowaniem pełnej jed-
ności z Kościołem i przynosić owoce, na których podstawie sam 
Kościół będzie mógł następnie rozeznać prawdziwą naturę faktów, 
Ojcowie uznali, że należy zastosować w tej dziedzinie następującą 
procedurę. 

 
Kiedy władze kościelne zostaną poinformowane o domniemanych 

objawieniach lub przesłaniach, ich zadaniem jest: 
 
a) po pierwsze, ocenienie faktu według kryteriów pozytywnych 

i negatywnych (por. poniżej, n. 1); 
b) następnie, jeśli rezultaty badania będą temu sprzyjały, zezwo-

lenie na pewne publiczne wyrazy kultu bądź pobożności i stale 
czuwanie nad nimi z wielką roztropnością (zgodnie z formułą «pro 
nunc nihil obstare»); 
c) w końcu, w świetle doświadczeń zgromadzonych z upływem 

czasu, ze szczególnym uwzględnieniem trwałości owoców duchowych, 
zrodzonych przez nową pobożność, wyrażenie oceny de veritate 
et supernaturalitate, jeśli przypadek tego wymaga. 
 
I. Kryteria oceny, przynajmniej z pewnym 

prawdopodobieństwem, charakteru domniemanych 
objawień lub przesłań 

 
A. Kryteria pozytywne: 

 
a) Pewność moralna lub przynajmniej wielkie prawdopodo-

bieństwo zajścia faktu, nabyta drogą poważnego dochodzenia. 
b) Szczególne okoliczności związane z zaistnieniem i naturą 

faktu, a więc: 
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1. indywidualne przymioty osoby lub osób (zwłaszcza równowaga 
psychiczna, uczciwość i prawość życia moralnego, szczerość i stała 
uległość wobec władz kościelnych, zdolność powrotu do normalnego 
życia wiary etc.); 

2. w odniesieniu do przesłania — prawdziwe i wolne od błędów 
nauczanie teologiczne i duchowe; 

3. zdrowa pobożność oraz obfite i stałe owoce duchowe 
(na przykład duch modlitwy, nawrócenia, świadectwa miłości 
bliźniego etc.). 
 
B. Kryteria negatywne: 

 
a) Oczywisty błąd dotyczący faktu. 
b) Błędy doktrynalne przypisywane Bogu bądź Najświętszej 

Maryi Pannie albo jakiemuś świętemu, którzy się ukazują, przy 
czym należy brać pod uwagę możliwość, że osoba dodała — nawet 
nieświadomie — do autentycznego przesłania nadprzyrodzonego 
elementy czysto ludzkie bądź jakiś błąd odnośnie do porządku 
naturalnego (por. św. Ignacy, Ćwiczenia, n. 336). 
c) Ewidentne dążenie do zysku, ściśle związane z faktem. 
d) Poważne czyny niemoralne, popełnione przez osobę lub jej 

zwolenników w momencie bądź przy okazji wydarzenia. 
e) Choroby psychiczne lub skłonności osoby do psychopatii, które 

z pewnością wywarły wpływ na domniemany fakt nadprzyrodzony, 
albo też psychoza, histeria zbiorowa bądź inne tego rodzaju 
elementy. 

Należy zauważyć, że te pozytywne i negatywne kryteria mają 
charakter orientacyjny, ale nie bezwzględny, i powinny być sto-
sowane razem bądź we wzajemnym powiązaniu. 

 
II. Interwencja właściwych władz kościelnych 

 
1. Jeśli przy okazji domniemanego faktu nadprzyrodzonego 

w sposób niemal spontaniczny rodzi się wśród wiernych kult bądź 
jakaś forma pobożności, stosowne władze kościelne mają poważny 
obowiązek pilnie zasięgnąć informacji i przeprowadzić staranne 
dochodzenie. 

2. Właściwe władze kościelne mogą interweniować na podstawie 
uzasadnionej prośby wiernych (pozostających w jedności z dusz-
pasterzami i nie kierujących się duchem sekciarskim), aby za-
twierdzić i szerzyć pewne formy kultu i pobożności, jeśli po zbadaniu 
sprawy w świetle powyższych kryteriów nie istnieją żadne 
przeciwwskazania. Należy jednak uważać, aby wierni nie uznali tego 
sposobu postępowania za potwierdzenie nadprzyrodzonego 
charakteru faktu ze strony Kościoła (por. Nota wstępna, c). 
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3. Ze względu na swą misję doktrynalną i duszpasterską właś-
ciwa władza może działać motu proprio; a wręcz musi podjąć takie 
działania w poważnych sytuacjach, na przykład po to, by skorygować 
nadużycia dotyczące sprawowania kultu i pobożności bądź im 
zapobiec, by napiętnować błędne nauczanie, by uniknąć ryzyka 
związanego z fałszywym bądź niestosownym mistycyzmem etc. 

4. W przypadkach wątpliwych, które nie stanowią żadnego 
zagrożenia dla dobra Kościoła, właściwe władze kościelne po-
wstrzymają się od wszelkiej oceny i bezpośredniego działania (może 
się bowiem wydarzyć, że po pewnym czasie rzekomy fakt nadprzy-
rodzony pójdzie w zapomnienie); nie zaniechają jednak czujności, by 
móc interweniować, w razie konieczności, szybko i roztropnie. 
 
III. Władze, do których kompetencji należy 

interweniowanie 
 

1. Obowiązek czuwania i interweniowania spoczywa przede 
wszystkim na Ordynariuszu miejsca. 

2. Regionalna bądź krajowa Konferencja Episkopatu może in-
terweniować: 
a) jeśli Ordynariusz miejsca, po spełnieniu swoich obowiązków, 

zwróci się do niej, by rozeznać fakt z większą pewnością; 
b) jeśli fakt ma już zasięg krajowy bądź regionalny, zawsze jed-

nak za uprzednią zgodą Ordynariusza miejsca. 
3. Stolica Apostolska może interweniować zarówno na prośbę 

samego Ordynariusza, jak i określonej grupy wiernych, jak też 
bezpośrednio z uwagi na powszechną jurysdykcję Papieża (por. 
poniżej, n. IV). 
 
IV. Interwencja Kongregacji Nauki Wiary 

 
1. a) O interwencję Kongregacji Nauki Wiary może prosić czy 

to Ordynariusz, po spełnieniu swoich obowiązków, czy też określona 
grupa wiernych. W tym drugim przypadku należy upewnić się, czy 
prośba o interwencję Kongregacji nie była podyktowana 
podejrzanymi racjami (jak na przykład chęć zmuszenia Ordyna-
riusza do zmodyfikowania swych uprawnionych decyzji czy też do 
uznania jakiejś grupy sekciarskiej etc.). 

b) Obowiązkiem Kongregacji jest interweniowanie motu proprio 
w najpoważniejszych przypadkach, zwłaszcza kiedy fakt dotyczy 
znaczącej części Kościoła, zawsze po skonsultowaniu się z Or-
dynariuszem miejsca, a jeśli sytuacja tego wymaga, również 
z Konferencją Episkopatu. 
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2. Obowiązkiem Kongregacji jest osądzenie i zaaprobowanie 
sposobu postępowania Ordynariusza lub, jeśli uzna to za możliwe 
i stosowne, ponowne przebadanie faktu, odrębne od dochodzenia 
przeprowadzonego przez Ordynariusza, którego może dokonać sama 
Kongregacja lub specjalna komisja. 

 
Niniejsze Normy, omówione podczas Sesji Plenarnej Kongregacji, 

zostały zatwierdzone przez szczęśliwie panującego Papieża Pawła VI 
24 lutego 1978 r. 

 
Rzym, siedziba Kongregacji Nauki Wiary, 25 lutego 1978 r. 
 
 

Kard. Franjo Šeper  
Prefekt 

Jérôme Hamer OP  
Sekretarz 

 
Źródło: http://www.vatican.va/news_services/or/or_pol/or_pol.html 
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OŚWIADCZENIE PREZYDIUM KONFERENCJI EPISKOPATU POLSKI  
W SPRAWIE ZWALCZANIA I ZAPOBIEGANIA PRZEMOCY WOBEC KOBIET 

I PRZEMOCY DOMOWEJ 

Prezydium Konferencji Episkopatu Polski z niepokojem przyjęło 
zapowiedź Premiera, że Rząd RP bez zastrzeżeń podpisze propono-
waną przez Radę Europy Konwencję w sprawie zapobiegania i zwal-
czania przemocy wobec kobiet i przemocy domowej. Pozostaje to 
w sprzeczności z wcześniejszą zapowiedzią Premiera, że potrzebna 
jest debata publiczna nad Konwencją i skutkami jej podpisania oraz 
ratyfikacji. 

Nasz niepokój wzbudza fakt, że wbrew wcześniejszej obietnicy, 
sprawa podpisania Konwencji wydaje się przesądzona, zaś jedyne 
środowisko, z którym spotkał się Premier to Kongres Kobiet, który 
nie reprezentuje stanowiska wszystkich środowisk w kraju. Pra-
gniemy przypomnieć, że środowiska prorodzinne, kobiece oraz obroń-
ców życia apelowały o niepodpisywanie Konwencji, a zatem zostały 
więc wysłuchane jedynie kobiety o poglądach lewicowych. 

Należy podkreślić, że Konwencja, choć poświęcona jest istotne-
mu problemowi przemocy wobec kobiet, zbudowana jest na ideolo-
gicznych i niezgodnych z prawdą założeniach, których w żaden spo-
sób nie można zaakceptować. Wskazuje ona, że przemoc wobec kobiet 
jest systemowa, zaś jej źródłem są religia, tradycja i kultura. Art. 12 
zobowiązuje sygnatariuszy do walki z dorobkiem cywilizacyjnym, 
traktowanym jako zagrożenie i źródło przemocy. Wprowadza defini-
cję płci jako „społecznie skonstruowane role, zachowania i cechy, 
które dane społeczeństwo uznaje za właściwe dla kobiet i mężczyzn” 
(art. 3), przy czym całkowicie pomija naturalne biologiczne różnice 
pomiędzy kobietą i mężczyzną i zakłada, że płeć można wybierać. 

Szczególny niepokój wzbudza nałożenie na sygnatariuszy obo-
wiązku edukacji (art. 14) i promowania m.in. "niestereotypowych ról 
płci", a więc homoseksualizmu i transseksualizmu. Łączenie słusznej 
zasady przeciwdziałania przemocy z próbą niebezpiecznej ingerencji 
w system wychowawczy i wyznawane przez miliony rodziców w Pol-
sce wartości, jest bardzo niepokojącym sygnałem. 

Prezydium KEP pragnie przypomnieć, że Kościół katolicki od 
szeregu lat prowadzi dziesiątki placówek w całym kraju, które po-
magają ofiarom przemocy w rodzinie. Rząd, chcąc zminimalizować 
ponure zjawisko przemocy wobec kobiet, powinien skupić się m.in. na 
doinwestowaniu istniejących już inicjatyw oraz powołać nowe, skon-
centrować wysiłek zmierzający do tworzenia miejsc pracy dla kobiet 



 

 

S
tr

o
n

a
 1

8
 E

pi
sk

op
at

 P
ol

sk
i 

– ofiar przemocy, udostępniając im mieszkania socjalne i dokonać 
skuteczne uregulowania prawne, gdy wskutek agresywnych działań 
muszą uciekać z mieszkań, będących wspólną własnością małżon-
ków. 

Prezydium KEP przypomina także, że polskie prawodawstwo 
ma dostateczne narzędzia do zwalczania zjawiska przemocy, także 
agresji wobec kobiet. Uważamy, że Rząd powinien wzmacniać pozy-
cję rodzin, poprawiać poziom opieki zdrowotnej kobiet i dziewcząt, 
wspierać edukację zawodową kobiet, realizować programy wycho-
wawcze, oparte na wzajemnym szacunku i współdziałaniu obydwu 
płci, w tym przygotowania do życia w rodzinie. 

Podjęcie takich środków, a nie podpisywanie kontrowersyjnej 
Konwencji, może rzeczywiście zapobiec i jednocześnie pomóc w zwal-
czaniu wszelkiej przemocy, także tej wobec kobiet. 

 

  Prezydium Konferencji Episkopatu Polski 

Warszawa, dnia 9 lipca 2012 r.         

KOŚCIÓŁ DOMEM ŻYCIA, WIARY I MIŁOŚCI. 
List pasterski Episkopatu Polski z okazji II tygodnia wychowania 16-

22 września 2012 roku 

Umiłowani w Chrystusie Panu, Siostry i Bracia, 
Kochani Rodzice, Nauczyciele i Wychowawcy,  
Droga Młodzieży, Kochane Dzieci! 
 
Jutro w polskich szkołach i przedszkolach rozpocznie się nowy 

rok szkolny i katechetyczny. Czas ten jest zarówno zadaniem, jak 
i szansą, którą należy dobrze wykorzystać. Dotyczy to zwłaszcza was 
drogie dzieci i kochana młodzieży, jak i rodziców, wychowawców oraz 
duszpasterzy. Dla was wszystkich chcemy prosić Pana Boga o po-
trzebne łaski.  

W dniach od 16-22 września br. w naszej Ojczyźnie będziemy 
przeżywać II Tydzień Wychowania. Również on będzie stanowił po-
moc dla wszystkich, którym bliskie jest dzieło kształtowania serc 
oraz umysłów dzieci i młodzieży. 
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1. Troska Jezusa o formację ludzkiego serca 
 

Dzisiejsza Ewangelia ukazuje nam Jezusa, który korzysta 
z każdej okazji, by formować serca ludzi spotykanych w różnych oko-
licznościach ich życia. Tym razem punktem wyjścia w nauczaniu 
Chrystusa jest reakcja na oburzenie faryzeuszy z powodu nieprze-
strzegania przepisów rytualnych przez Jego uczniów, spożywających 
posiłek nieczystymi rękami. Jezus odwraca uwagę swych słuchaczy 
od tego, co zewnętrzne i kieruje ją ku ludzkiemu wnętrzu, ku sercu 
człowieka. W nim bowiem ma swe źródło to wszystko, co potem prze-
jawia się na zewnątrz w postaci ludzkich słów i czynów.  

Skoro w naszym wnętrzu podejmowane są decyzje dotyczące te-
go, co człowiek mówi i czyni, ważna jest troska o formację ludzkich 
serc i sumień. Na tym właśnie polega wychowanie. Prawdziwy wy-
chowawca bowiem to człowiek, który próbuje najpierw dotrzeć do 
serca wychowanka, podjąć refleksję nad tym, co kryje się w jego wnę-
trzu, by wreszcie pomóc w wydobyciu tego, co w nim dobre i szla-
chetne.   

Tegoroczny Tydzień Wychowania, który rozpocznie się w naszej 
Ojczyźnie 16 września, ma służyć pogłębieniu tej właśnie refleksji 
nad sercem i wnętrzem człowieka. We wszystkich miejscach, w któ-
rych realizowane jest wychowanie: w domu rodzinnym, w szkole 
i w parafii, trzeba szukać odpowiedzi na pytania: kogo chcemy wy-
chować? Jak dotrzeć dziś do wnętrza młodego człowieka? W oparciu 
o jakie wartości chcemy wychowywać? Bez takiego namysłu prowa-
dzonego wspólnie przez rodziców, chrzestnych i dziadków, a także 
przez odpowiedzialnych za oświatę, nauczycieli i wychowawców, nie 
może być mowy o owocnym wychowaniu.  

Dzisiaj Jezus daje nam wyraźne wskazanie: „słuchajcie Mnie 
wszyscy i zrozumiejcie”. Te słowa zachęcają nas, abyśmy zajrzeli do 
ludzkiego serca i zobaczyli co je wypełnia, czym żyje na co dzień, 
czym się niepokoi, jakie są jego nadzieje? To ważne pytania. Bardzo 
łatwo ich dziś nie usłyszeć, wymawiając się brakiem czasu lub wielo-
ścią zajęć. Tymczasem słowo Boże trzeba usłyszeć i przyjąć sercem 
oraz poświęcić mu odrobinę czasu. Nasza aktywność to nie tylko 
kwestia sprawności umysłu czy tężyzny fizycznej, ale przede wszyst-
kim wrażliwości serca. Ono ożywia przecież to, co mówimy, czynimy, 
o czym decydujemy. To „miejsce przemiany i nawrócenia” oraz fun-
damentalnego wyboru. Wszystko to skłania nas zatem jeszcze raz do 
wspólnego wysiłku nad kształtowaniem ludzkiego serca. 

 
 



 

 

S
tr

o
n

a
 2

0
 E

pi
sk

op
at

 P
ol

sk
i 

2. Troska Kościoła o wychowanie człowieka 

„Kościół naszym domem” – to hasło trwającego roku duszpaster-
skiego. Zachęca nas ono, by spojrzeć na Kościół jako na wspólnotę 
opartą na relacjach podobnych od relacji domu rodzinnego. Pierwsze 
spotkanie człowieka z Bogiem i Kościołem ma bowiem miejsce w ro-
dzinie, nazywanej słusznie „Kościołem domowym”. To właśnie w ro-
dzinie, w atmosferze miłości małżeńskiej i rodzinnej, opartej na na-
turalnych więzach, dokonuje się proces wychowania, czyli kształto-
wania ludzkiego wnętrza. Mówił o tym papież Benedykt XVI w Na-
zarecie – miejscu, w którym wszystkie rodziny mogą znaleźć inspira-
cję do realizowania zadań, jakie stawia przed nimi ich powołanie: 
„W planie Bożym wobec rodziny, miłość małżonków (…) znajduje 
swój codzienny wyraz w pełnych miłości wysiłkach rodziców, na rzecz 
zapewnienia całościowej formacji ludzkiej i duchowej swym dzie-
ciom”. (Benedykt XVI, Homilia wygłoszona w czasie Mszy św. w Na-
zarecie, 14 maja 2009). 

Podejmując refleksję nad wychowaniem we wspólnocie Kościoła, 
który jest naszym domem, warto przywołać przykład Świętej Rodzi-
ny, a zwłaszcza to wydarzenie, kiedy dwunastoletni Jezus zgubił się 
w Jerozolimie w czasie Święta Paschy. Niepokój spowodowany zagi-
nięciem Jezusa, Maryja i Józef przeżywali razem. Wspólnie też po-
szukiwali zagubionego Dziecka. Świadczą o tym słowa, jakie zatro-
skana Matka kieruje do swego Syna odnalezionego po trzech dniach 
poszukiwań: „Oto ojciec Twój i ja z bólem serca szukaliśmy Ciebie” 
(Łk 2,48). Stwierdzenie: „ojciec Twój i ja” wskazuje na to, że małżon-
kowie – Maryja i Józef – wspólnie dzielili troskę o Jezusa i wspólnie 
uczestniczyli w Jego wychowaniu. Czyż nie można doszukać się tu 
kolejnej ważnej wskazówki dla wszystkich rodziców podejmujących 
troskę o wychowanie dzieci? Zarówno ojciec, jak i matka, wbrew nie-
którym schematom, powinni w równym stopniu brać odpowiedzial-
ność za wychowanie dziecka.  

Zauważmy, że Maryja i Józef na co dzień przebywali z Jezusem 
i mieszkali z Nim w nazaretańskim domu. Uczestniczyli także 
w życiu religijnym wspólnoty, do której należeli. Włączali się w ist-
niejące wówczas formy tego życia i stopniowo wprowadzali w nie 
dorastającego Jezusa: podejmowali razem praktyki religijne, uczest-
niczyli w pielgrzymkach do Jerozolimy, nawiedzali świątynię, pro-
wadząc do niej Jezusa. Wynika z tego, że świadectwo życia religijne-
go rodziców ma istotne znaczenie w wychowaniu dziecka. 

Jedność i świętość małżeństwa jest stałą troską Kościoła. Jej za-
sadność staje się jeszcze wyraźniejsza, gdy małżonkowie są rodzica-
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mi. Niestety, coraz większy problem społeczny stanowi wzrastająca 
liczba rozpadających się małżeństw, co ma niekorzystny wpływ na 
wychowanie i przyczynia się do negatywnych przeżyć dzieci i mło-
dzieży. Bardzo ważnym elementem wychowania w rodzinie jest bo-
wiem stabilizacja i poczucie bezpieczeństwa, jakiego powinno do-
świadczać dziecko. Pragniemy więc uwrażliwić duszpasterzy na 
sprawę pogłębionego przygotowania narzeczonych do sakramentu 
małżeństwa oraz zadań związanych z macierzyństwem i ojcostwem.  

 
3. Wychowanie w miłości do Kościoła 

W kontekście opinii podważających wartość i znaczenie Kościo-
ła, coraz częściej obecnych w dyskusji społecznej, jest dziś szczególnie 
istotne, abyśmy jako ludzie wierzący sami byli świadomi, czym jest 
Kościół i jak ważne jest nasze miejsce w tej wyjątkowej wspólnocie.  

Nieocenioną pomocą w kształtowaniu serc młodego pokolenia 
jest katechizacja. Od ponad dwudziestu lat jest ona obecna w pol-
skich szkołach oraz przedszkolach i z powodzeniem wspomaga wy-
chowawczą funkcję szkoły. Doświadczenie tego czasu świadczy o tym, 
że nauczanie religii w szkole sprzyja pełnemu rozwojowi młodego 
człowieka. Katecheza wzbogaca nasz edukacyjny krajobraz o nowe 
treści, a także, o czym nie można zapomnieć, posiada silny wymiar 
wychowawczy, wnosząc w życie szkoły i jej uczniów głęboko zakorze-
nioną inspirację oraz motywację w kształtowaniu dojrzałych osobo-
wości. Dzisiaj, u progu nowego roku szkolnego, dziękujemy kateche-
tom za wielkodusznie podejmowaną troskę o mądre i staranne wy-
chowanie. Czynimy to tym bardziej, że ich wysiłki nie zawsze są na-
leżycie dostrzegane i doceniane. Dlatego po raz kolejny apelujemy 
o zapewnienie właściwego miejsca religii w nauczaniu szkolnym. 

Drodzy Bracia i Siostry, poszukując odpowiedzi na pytanie: jak 
dziś wychowywać, przywołaliśmy Świętą Rodzinę z Nazaretu, stano-
wiącą wzór domowego Kościoła. Zauważmy, że Maryja i Józef, któ-
rym Bóg powierzył wychowanie swego Syna, nie byli pozbawieni 
codziennych problemów. Wsłuchiwali się jednak w głos Boga i otwie-
rali na Jego obecność. Zwiastując Maryi, że zostanie Matką Zbawicie-
la, Anioł zwraca się do Niej słowami: „Nie bój się Maryjo…” (Łk 
1,30). Podobnie św. Józef słyszy: nie bój się! (por. Mt 1,20). Każdy 
wychowawca przeżywa nieraz obawy jakie towarzyszą komuś, kto 
czuje ciężar odpowiedzialności związanej z wychowaniem. Warto 
w takiej sytuacji zaufać Bożej Opatrzności! Jak czuwała Ona nad 
Świętą Rodziną, tak również nie opuści i nas w tym, co składa się na 
codzienny trud wychowania. 
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Kochani Rodzice, prosimy, abyście od najmłodszych lat budowali 
więź swoich dzieci z Kościołem, który jest naszym wspólnym domem. 
Wychowujcie zatem dzieci w duchu zaufania do Kościoła i wskazujcie 
im ich własne miejsce w tej Chrystusowej wspólnocie. Dołóżcie sta-
rań, aby Wasze rodziny stawały się Kościołem domowym. Niech 
w nim wypełnia się misja nauczania, uświęcania i wzajemnej służby. 
Dziękujemy z całego serca za Waszą troskę o wychowanie dzieci 
w wierze Kościoła i zapewniamy, że w tym dziele towarzyszymy 
Wam wsparciem i modlitwą.   

Umiłowani w Chrystusie, Siostry i Bracia, zachęcamy wszyst-
kich do włączenia się w przeżywanie II Tygodnia Wychowania. Niech 
to będzie przede wszystkim czas wspólnej modlitwy, a także pogłę-
bionej refleksji na temat wychowania. Zaproszenie to kierujemy 
zwłaszcza do rodziców, duszpasterzy, nauczycieli i wychowawców, do 
osób odpowiedzialnych za stan polskiej edukacji, do samorządowców 
i wszystkich ludzi dobrej woli, którym zależy na wychowaniu przy-
szłych pokoleń Polaków.  

Przyzywając wstawiennictwa Najświętszej Maryi Panny i św. 
Józefa – Wychowawców Syna Bożego, a także św. Stanisława Kostki, 
patrona młodych Polaków, zachęcamy do modlitwy w intencji dzieci 
i młodzieży, rodziców i wychowawców o jak najowocniejsze przeżycie 
nowego roku szkolnego i zbliżającego się II Tygodnia Wychowania. 
Wszystkim udzielamy pasterskiego błogosławieństwa. 

 
Podpisali: Pasterze Kościoła katolickiego w Polsce  

obecni na 358. Zebraniu Plenarnym Konferencji Episkopatu Polski. 
 

 Wrocław, w dniu 22 czerwca 2012 r. 

„RODZINA SZKOŁĄ TRZEŹWOŚCI” - 
List pasterski Episkopatu Polski na sierpień 2012  

– miesiąc abstynencji  

Umiłowani w Chrystusie Panu, Siostry i Bracia! 
Każdego dnia słyszymy o kryzysie ekonomicznym, którego kon-

sekwencje odczuwają całe społeczeństwa. Rzadko mówi się jednak, 
że aktualne problemy wynikają z głębokiego kryzysu moralnego. 
Człowiek staje się więźniem cywilizacji chciwości i rywalizacji, 
a narastający w nim stres sprawia, że ucieka w świat konsumpcji, 
rozrywki i przyjemności. Coraz więcej osób jest uzależnionych 
od narkotyków, leków antydepresyjnych, hazardu, gier komputero-
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wych czy Internetu. Mówi się dziś wręcz o „epoce uzależnień” oraz 
„nałogowej osobowości naszych czasów.” 

 
1. Szkodliwość nadużywania alkoholu 
 
 W Polsce wciąż najpoważniejszym zagrożeniem jest fakt 

nadmiernego spożywania alkoholu. Alkohol zawarty w piwie, winie 
czy wódce jest substancją niebezpieczną, która może uzależniać, 
niszczyć zdrowie i życie. Według danych statystycznych 
aż 14 % dorosłych Polaków pije ryzykownie i szkodliwie. Wielu nawet 
nie zdaje sobie sprawy z niebezpieczeństwa. Ponad milion Polaków 
jest uzależnionych. Co najmniej dwa miliony dzieci żyje w rodzinach 
obarczonych dramatem uzależnienia. Każdy polski podatnik prze-
znacza co roku ok. 800 zł na pokrycie strat wynikających z nadmier-
nego spożycia alkoholu. Jak wynika z dostępnych danych dzisiejsza 
sytuacja jest alarmująca, a spożycie alkoholu ciągle wzrasta, zwłasz-
cza wśród ludzi młodych. 

Nadużywanie alkoholu, oprócz skutków społecznych i ekono-
micznych, powoduje również osłabienie lub utratę wiary i trwanie 
w grzechu. Dlatego stanowi zagrożenie dla zbawienia człowieka. 
Duszpasterstwo i apostolstwo trzeźwości są odpowiedzią Kościoła na 
wyzwania, jakie płyną z nadużywania alkoholu. Kościół przypomina 
o wartości cnoty trzeźwości i wzywają do jej ochrony. Trzeźwość wy-
raża się w odpowiedzialnej postawie wobec napojów alkoholowych 
i korzystaniu z nich z umiarem i roztropnością. Istotą cnoty trzeźwo-
ści jest nie tyle właściwa miara w spożyciu, ile łatwość życia 
w abstynencji. Tego musimy się ciągle uczyć, przezwyciężając nasze 
słabości. Postawa wobec napojów alkoholowych ujawnia istotną 
prawdę o każdym człowieku. Jest odwzorowaniem osobistej hierar-
chii wartości, stopnia wewnętrznej wolności i panowania nad sobą. 
Uciekanie się do alkoholu w trudnych sytuacjach życiowych, czy też 
traktowanie go jako sposobu na ukrycie własnych słabości, 
to wyraźny sygnał wkraczania na drogę uzależnienia. Ryzyko jest 
tym większe, im częściej człowiek szuka w alkoholu remedium na 
problemy.  

 
2. W rodzinie uczymy się trzeźwości 
 
Najważniejszą rolę w kształtowaniu właściwych postaw wobec 

alkoholu odgrywa rodzina. Bł. Jan Paweł II nazwał rodzinę „szkołą 
bogatszego człowieczeństwa”, a papież Benedykt XVI podczas Świa-
towego Spotkania Rodzin w Mediolanie mówił o „życiu rodzinnym 
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jako szkole cnót społecznych”. To w domach rodzinnych powinna 
kształtować się trzeźwość indywidualna i społeczna. Rodziny od sa-
mego początku swojego istnienia muszą pielęgnować łatwość życia 
bez alkoholu. Jest to niezwykle ważne w wychowywaniu dzieci, które 
od najmłodszych lat niczym zwierciadła odbijają zachowania swoich 
rodziców. Gesty, czyny i słowa rodziców są dla nich najbardziej suge-
stywną lekcją. Gdy więc dzieci będą widzieć, że ich matki i ojcowie 
potrafią żyć bez alkoholu, będą ich naśladować. Jeżeli zaś będą ob-
serwować rodziców upijających się, topiących w alkoholu problemy, 
jedynie w nim szukających odpoczynku i relaksu, to również w świa-
domości dzieci alkohol stanie się głównym sposobem radzenia sobie 
z trudami życia. Dlatego matki i ojcowie powinni często zadawać 
sobie pytanie: czy to, co robię, jest dobrym przykładem dla moich 
dzieci? 

Wszystkim rodzinom, które każdego dnia są szkołami trzeźwo-
ści, wyrażamy naszą głęboką wdzięczność i uznanie. One są nadzieją 
społeczeństwa i Kościoła. Niestety są wśród nas rodziny, które nie 
podejmują tej ważnej misji. W zbyt wielu domach alkohol jest nieod-
łącznym elementem codziennego życia. Szczególnie bolesnym jest 
fakt, że mimo cennych inicjatyw społecznych, wciąż wiele kobiet 
w ciąży spożywa alkohol. Wpływa na to również egoistyczna postawa 
współmałżonków, którzy nie wspierają swoich żon w tym ważnym 
czasie, a często wręcz namawiają je do picia. Chociaż rosnące ceny 
zmuszają do coraz większych wyrzeczeń, to w wielu skromnych do-
mowych budżetach zawsze znajdą się pieniądze na alkohol. Zasmu-
cające jest, że Polacy wydają rocznie na alkohol ponad 35 miliardów 
złotych. Problemem jest także pobłażliwy stosunek rodziców do spo-
żywania alkoholu przez dzieci. Usprawiedliwianie synów i córek, 
przyzwalanie na weekendowe upijanie się, to otwieranie drzwi przed 
przyszłymi dramatami, które nie pojawiają się nagle, lecz narastają 
powoli kumulując wiele pozornie nieistotnych wydarzeń. Odpowie-
dzią na problemy powinna być troska o to, by wszystkie rodziny były 
miejscem kształtowania dojrzałych postaw. 

Rodziny, bądźcie szkołami trzeźwości tworząc wspólnoty głębo-
kiej wiary. Szczera więź z Bogiem i życie według Ewangelii chronią 
przed zagubieniem i szukaniem pocieszenia w alkoholu. Rodziny, 
otwórzcie się na Boga i Jego przykazania. Budujcie domowe Kościoły, 
w których nie zabraknie miejsca dla Eucharystii, modlitwy 
i rozmowy o sprawach wiary. Pielęgnujcie kulturę rodzinnego prze-
żywania niedzieli oraz świąt i uroczystości. 

Rodziny, bądźcie szkołami trzeźwości troszcząc się 
o autentyczne i głębokie więzi rodzinne. Chrońcie i umacniajcie mi-
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łość, która jest największym darem Boga dla człowieka, 
a jednocześnie wielkim zabezpieczeniem przed nałogami. Pamiętaj-
cie, że świat nie kończy się na ekranach komputerów i telewizorów, 
na indywidualnych potrzebach i zachciankach. Wasi bliscy potrzebu-
ją zrozumienia i uwagi, dobrego słowa, wspólnie spędzanego czasu. 

Rodziny, bądźcie szkołami trzeźwości ofiarując młodzieży pozy-
tywne wsparcie, zwłaszcza wtedy, gdy przez odmowę spożywania 
alkoholu, spotka się z odrzuceniem ze strony rówieśników. Nie wy-
chowujcie oportunistów, nie przyuczajcie do picia, ale bądźcie opar-
ciem dla odważnych, poszukujących trzeźwości!  

Wy zaś, drodzy młodzi, chrońcie i umacniajcie swoją trzeźwość. 
Cieszcie się pięknem życia, które daje wam Bóg. Nie szukajcie wra-
żeń tam, gdzie możecie znaleźć jedynie rozczarowanie i dramaty. Nie 
ryzykujcie zdrowia i marzeń, które alkohol może wam odebrać.   

 
3. Rodzina potrzebuje społecznego wsparcia  
 
Na drodze do wychowania w trzeźwości rodziny potrzebują bez-

piecznego i przyjaznego środowiska. Potrzebują społeczeństwa, 
w którym nie ma przyzwolenia na sprzedaż alkoholu nieletnim. Ro-
dzice mają prawo oczekiwać, że ich dzieci nie otrzymają alkoholu na 
spotkaniu towarzyskim, w mieszkaniu przyjaciół czy na dyskotece. 
Mają też  prawo wymagać od szkoły i nauczycieli jednoznacznego 
stosunku wobec picia alkoholu. Abstynencja dzieci i młodzieży nie 
jest dobrowolnym wyborem, lecz koniecznością.  

Aby budować trzeźwe społeczeństwo potrzeba także odwagi i od-
powiedzialności wszystkich, a więc również parlamentu, rządu i sa-
morządów. Trzeba postawić tamę zalewaniu Polski punktami sprze-
daży alkoholu. Niedopuszczalna jest sytuacja, w której jeden taki 
punkt przypada na mniej niż 200 mieszkańców. Nie możemy milczeć, 
gdy masowo liberalizuje się prawo dotyczące liczby tych miejsc i od-
ległości od szkół, świątyń czy ośrodków zdrowia. Nie możemy się 
zgodzić na to, że na stacjach paliw masowo sprzedaje się napoje al-
koholowe, gdy - jak wiadomo - co czwarty śmiertelny wypadek spo-
wodowany jest przez nietrzeźwego kierowcę. 

Potrzeba odwagi i determinacji we wprowadzaniu przepisów, 
które pozwolą zapobiegać problemom niszczącym tak wiele dobra 
w naszych rodzinach i ojczyźnie. Ponieważ często reklamy pokazują 
napoje alkoholowe jako wybawienie od zmartwień i źródło szczęśli-
wego życia, trzeba dążyć do całkowitego zakazu takich reklam i in-
nych form promocji alkoholu. Szczególnie niepokojący jest fakt, że na 
przykład do promocji piwa wykorzystuje się symbole narodowe, takie 
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jak polska flaga i hymn. Łączenie najważniejszych dla Polaków war-
tości z alkoholem jest niedopuszczalne. Z całą mocą przypominamy, 
że ochrona trzeźwości narodu, to nie tylko sprawa rodziny, ale całej 
społeczności, władz rządowych i samorządowych, to polska racja sta-
nu.  

 
4. Świadectwo abstynencji 
 
Sierpniowe wołanie o dobrowolną abstynencję to jedno z wielu 

działań, które podejmuje Kościół. Dziękujemy kapłanom, osobom 
konsekrowanym oraz wiernym świeckim za  zaangażowanie w budo-
wanie kultury trzeźwości. Zachęcamy do rozszerzania działalności 
istniejących i zakładania nowych stowarzyszeń, grup, fundacji, które 
będą promować trzeźwość w codziennym życiu. Wciąż potrzeba ta-
kich inicjatyw, jak Ruch Trzeźwości im. św. Maksymiliana Marii 
Kolbego, który w tym roku obchodzi jubileusz trzydziestolecia dzia-
łalności.  

Jak co roku prosimy o wspaniałe świadectwo abstynencji, która  
jest darem miłości. Prosimy o abstynencję przeżywaną w sposób ra-
dosny i odważny. Zdolność rezygnacji z alkoholu z motywów religij-
no-moralnych, wychowawczych i  patriotycznych oraz umiejętność 
zabawy i wypoczynku bez alkoholu nie są powodem do wstydu. 
Są znakiem mądrości i odpowiedzialności.   

Takiego świadectwa potrzebują dzisiaj rodziny, potrzebuje cała 
nasza ojczyzna. W tym roku przypada stulecie śmierci wybitnego 
apostoła trzeźwości, bł. Bronisława Markiewicza. Ten wielki kapłan 
i patriota mówił, że „zdrajcą narodu i wiary jest ten, kto dzieci i mło-
dzież chciałby wychować ze szklanką piwa lub kieliszkiem wina 
w ręku.[…] Polska albo będzie trzeźwa, albo nie będzie jej wcale.” 

Drodzy Bracia i Siostry! Nie pozwólmy, aby brak trzeźwości 
osłabiał nasze życie rodzinne i narodowe. Pamiętajmy, że trzeźwa 
i silna Bogiem rodzina jest fundamentem narodu. Dlate-
go przyzywając wstawiennictwa Jasnogórskiej Matki i Królowej Pol-
ski, najgoręcej prosimy: Rodziny, bądźcie szkołami abstynencji, która 
prowadzi do trzeźwości całego narodu.  

Na sierpień, miesiąc abstynencji, czas pielgrzymek, uroczystości 
Maryjnych i narodowych rocznic, udzielamy wszystkim pasterskiego 
błogosławieństwa. 

 
Podpisali: Pasterze Kościoła katolickiego w Polsce obecni na 
358. Zebraniu Plenarnym Konferencji Episkopatu Polski. 

 
 Wrocław, 21-23 czerwca 2012 r. 
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WSPÓLNE PRZESŁANIE DO NARODÓW POLSKI I ROSJI 

Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski Arcybiskupa Józefa 
Michalika, Metropolity Przemyskiego i Zwierzchnika Rosyjskiego 
Kościoła Prawosławnego Patriarchy Moskiewskiego i Całej Rusi Cy-
ryla 
 
W Chrystusie Bóg jednał ze sobą świat, nie poczytując ludziom ich 
grzechów, nam zaś przekazując słowo jednania (2 Kor 5,19)  
 

W poczuciu odpowiedzialności za teraźniejszość i przyszłość na-
szych Kościołów i narodów oraz kierując się pasterską troską, 
w imieniu Kościoła Katolickiego w Polsce i Rosyjskiego Kościoła 
Prawosławnego, zwracamy się ze słowem pojednania do wiernych 
naszych Kościołów, do naszych narodów i do wszystkich ludzi dobrej 
woli. Wyznając prawdę, że Jezus Chrystus jest naszym pokojem 
i pojednaniem (por. Ef 2,14; Rz 5,11), i mając świadomość powołania 
powierzonego nam w duchu Chrystusowej Ewangelii, pragniemy 
wnieść swój wkład w dzieło zbliżenia naszych Kościołów i pojednania 
naszych narodów. 

 
1. Dialog i pojednanie  

 
Nasze bratnie narody łączy nie tylko wielowiekowe sąsiedztwo, 

ale także bogate chrześcijańskie dziedzictwo Wschodu i Zachodu. 
Świadomi tej długiej wspólnoty dziejów i tradycji wyrastającej 
z Ewangelii Chrystusa, która wywarła decydujący wpływ na tożsa-
mość, duchowe oblicze i kulturę naszych narodów, a także całej Eu-
ropy, wkraczamy na drogę szczerego dialogu w nadziei, że przyczyni 
się on do uleczenia ran przeszłości, pozwoli przezwyciężyć wzajemne 
uprzedzenia i nieporozumienia oraz umocni nas w dążeniu do pojed-
nania. Grzech, który jest głównym źródłem wszelkich podziałów, 
ludzka ułomność, indywidualny i zbiorowy egoizm, a także naciski 
polityczne, doprowadzały do wzajemnej obcości, jawnej wrogości, 
a nawet do walki między naszymi narodami. W następstwie podob-
nych okoliczności doszło wcześniej do rozpadu pierwotnej jedności 
chrześcijańskiej. Podziały i rozłam, sprzeczne z wolą Chrystusa, stały 
się wielkim zgorszeniem, dlatego też podejmujemy nowe wysiłki, 
które mają zbliżyć nasze Kościoły i narody oraz uczynić nas bardziej 
wiarygodnymi świadkami Ewangelii wobec współczesnego świata. Po 
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II wojnie światowej i bolesnych doświadczeniach ateizmu, który na-
rzucono naszym narodom, wchodzimy dzisiaj na drogę duchowej 
i materialnej odnowy. Jeśli ma być ona trwała musi przede wszyst-
kim dokonać się odnowa człowieka, a przez człowieka odnowa relacji 
między Kościołami i narodami. Drogą ku takiej odnowie jest brater-
ski dialog. Ma on dopomóc w lepszym poznaniu się, odbudowaniu 
wzajemnego zaufania i w taki sposób doprowadzić do pojednania. 
Pojednanie zaś zakłada również gotowość do przebaczenia doznanych 
krzywd i niesprawiedliwości. Zobowiązuje nas do tego modlitwa: Oj-
cze nasz (...) odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym 
winowajcom. Apelujemy do naszych wiernych, aby prosili o wybacze-
nie krzywd, niesprawiedliwości i wszelkiego zła wyrządzonego sobie 
nawzajem. Jesteśmy przekonani, że jest to pierwszy i najważniejszy 
krok do odbudowania wzajemnego zaufania, bez którego nie ma 
trwałej ludzkiej wspólnoty ani pełnego pojednania. Przebaczenie nie 
oznacza oczywiście zapomnienia. Pamięć stanowi bowiem istotną 
część naszej tożsamości. Jesteśmy ją także winni ofiarom przeszłości, 
które zostały zamęczone i oddały swoje życie za wierność Bogu 
i ziemskiej ojczyźnie. Przebaczyć oznacza jednak wyrzec się zemsty 
i nienawiści, uczestniczyć w budowaniu zgody i braterstwa pomiędzy 
ludźmi, naszymi narodami i krajami, co stanowi podstawę pokojowej 
przyszłości. 

 
2. Przeszłość w perspektywie przyszłości 
 
Tragiczne doświadczenia XX wieku dotknęły w większym lub 

mniejszym stopniu wszystkie kraje i narody Europy. Zostały nimi 
boleśnie doświadczone nasze kraje, narody i Kościoły. Naród polski 
i rosyjski łączy doświadczenie II wojny światowej i okres represji 
wywołanych przez reżimy totalitarne. Reżimy te, kierując się ideolo-
gią ateistyczną, walczyły z wszelkimi formami religijności i prowa-
dziły szczególnie okrutną wojnę z chrześcijaństwem i naszymi Ko-
ściołami. Ofiarę poniosły miliony niewinnych ludzi, o czym przypo-
minają niezliczone miejsca kaźni i mogiły znajdujące się na polskiej 
i rosyjskiej ziemi. Wydarzenia naszej wspólnej, często trudnej i tra-
gicznej historii, rodzą niekiedy wzajemne pretensje i oskarżenia, 
które nie pozwalają zagoić się dawnym ranom. Obiektywne poznanie 
faktów oraz ukazanie rozmiarów tragedii i dramatów przeszłości 
staje się dzisiaj pilną sprawą historyków i specjalistów. Z uznaniem 
przyjmujemy działania kompetentnych komisji i zespołów w naszych 
krajach. Wyrażamy przekonanie, że ich wysiłki pozwolą poznać nie-
zakłamaną prawdę historyczną, dopomogą w wyjaśnieniu wątpliwo-
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ści i przyczynią się do przezwyciężenia negatywnych stereotypów. 
Wyrażamy przekonanie, że trwałe pojednanie jako fundament poko-
jowej przyszłości, może się dokonać jedynie w oparciu o pełną prawdę 
o naszej wspólnej przeszłości.  Apelujemy do wszystkich, którzy pra-
gną dobra, trwałego pokoju oraz szczęśliwej przyszłości: do polity-
ków, działaczy społecznych, ludzi nauki, kultury i sztuki, wierzących 
i niewierzących, do przedstawicieli Kościołów – stale podejmujcie 
wysiłki na rzecz rozwijania dialogu, wspierajcie to, co umożliwia 
odbudowanie wzajemnego zaufania i zbliża ludzi do siebie oraz po-
zwala budować wolną od przemocy i wojen pokojową przyszłość na-
szych krajów i narodów. 

 
3. Wspólnie wobec nowych wyzwań 

 
W wyniku politycznych i społecznych przemian, pod koniec XX 

wieku nasze Kościoły uzyskały możliwość pełnienia swojej misji 
ewangelizacyjnej, a zatem także kształtowania naszych społeczeństw 
w oparciu o tradycyjne wartości chrześcijańskie. Chrześcijaństwo 
wniosło w minionych dziejach ogromny wkład w formowanie ducho-
wego oblicza i kultury naszych narodów. Dążymy także dziś, w dobie 
indyferentyzmu religijnego oraz postępującej sekularyzacji, do podję-
cia wszelkich starań, aby życie społeczne i kultura naszych narodów 
nie zostały pozbawione podstawowych wartości moralnych, bez któ-
rych nie ma trwałej pokojowej przyszłości. Pierwszym i najważniej-
szym zadaniem Kościoła po wszystkie czasy pozostaje nadal głosze-
nie Ewangelii Chrystusa. Wszyscy chrześcijanie, nie tylko duchowni, 
ale i wierni świeccy są powołani, by głosić Ewangelię Pana i Zbawi-
ciela Jezusa Chrystusa oraz nieść Dobrą Nowinę słowem i świadec-
twem własnego życia, zarówno w wymiarze prywatnym, rodzinnym, 
jak i społecznym. Uznajemy autonomię władzy świeckiej i kościelnej, 
lecz opowiadamy się także za współpracą w dziedzinie troski o rodzi-
nę, wychowania, ładu społecznego i innych kwestii ważnych dla do-
bra społeczeństwa. Chcemy umacniać tolerancję, a przede wszystkim 
bronić fundamentalnych swobód na czele z wolnością religijną oraz 
bronić prawa do obecności religii w życiu publicznym. Dzisiaj nasze 
narody stanęły wobec nowych wyzwań. Pod pretekstem zachowania 
zasady świeckości lub obrony wolności kwestionuje się podstawowe 
zasady moralne oparte na Dekalogu. Promuje się aborcję, eutanazję, 
związki osób jednej płci, które usiłuje się przedstawić jako jedną 
z form małżeństwa, propaguje się konsumpcjonistyczny styl życia, 
odrzuca się tradycyjne wartości i usuwa z przestrzeni publicznej 
symbole religijne. Nierzadko spotykamy się też z przejawami wrogo-
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ści wobec Chrystusa, Jego Ewangelii i Krzyża, a także z próbami 
wykluczenia Kościoła z życia publicznego. Fałszywie rozumiana 
świeckość przybiera formę fundamentalizmu i w rzeczywistości jest 
jedną z odmian ateizmu. Wzywamy wszystkich do poszanowania 
niezbywalnej godności każdego człowieka stworzonego na obraz 
i podobieństwo Boga (Rdz 1,27). W imię przyszłości naszych narodów 
opowiadamy się za poszanowaniem i obroną życia każdej istoty ludz-
kiej od poczęcia do naturalnej śmierci. Uważamy, że ciężkim grze-
chem przeciw życiu i hańbą współczesnej cywilizacji jest nie tylko 
terroryzm i konflikty zbrojne, ale także aborcja i eutanazja. Trwałą 
podstawę każdego społeczeństwa stanowi rodzina jako stały związek 
mężczyzny i kobiety. Jako instytucja ustanowiona przez Boga (por. 
Rdz 1,28; 2,23-24), rodzina wymaga szacunku i obrony. Jest ona bo-
wiem kolebką życia, zdrowym środowiskiem wychowawczym, gwa-
rantem społecznej stabilności i znakiem nadziei dla społeczeństwa. 
To właśnie w rodzinie dojrzewa człowiek odpowiedzialny za siebie, za 
innych oraz za społeczeństwo, w którym żyje. Ze szczerą troską, na-
dzieją i miłością patrzymy na młodzież, którą pragniemy uchronić 
przed demoralizacją oraz wychowywać w duchu Ewangelii. Chcemy 
uczyć młodych miłości do Boga, człowieka i ziemskiej ojczyzny oraz 
kształtować w nich ducha chrześcijańskiej kultury, której owocem 
będzie szacunek, tolerancja i sprawiedliwość. Jesteśmy przekonani, 
że Zmartwychwstały Chrystus jest nadzieją nie tylko dla naszych 
Kościołów i narodów, ale także dla Europy i całego świata. Niech On 
sprawi swoją łaską, aby każdy Polak w każdym Rosjaninie i każdy 
Rosjanin w każdym Polaku widział przyjaciela i brata. Zarówno Po-
lacy, jak i Rosjanie żywią głęboką cześć do Najświętszej Maryi Pan-
ny. Ufając wstawiennictwu Matki Bożej, polecamy Jej opiece wielkie 
dzieło pojednania i zbliżenia naszych Kościołów i narodów. Przywołu-
jąc słowa Pawła Apostoła: Sercami waszymi niech rządzi pokój Chry-
stusowy (Kol 3,15), błogosławimy wszystkim w imię Ojca i Syna, 
i Ducha Świętego. 
 

+ Cyryl 
Patriarcha Moskiewski i całej Rusi 

+ Józef Arcybiskup Michalik  
Metropolita Przemyski 

 
Warszawa, 17.08.2012 
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KOMUNIKAT BISKUPÓW Z JASNEJ GÓRY,  
25 SIERPNIA 2012 R. 

W dniu 25 sierpnia 2012 roku obradowała na Jasnej Górze Rada 
Biskupów Diecezjalnych. 

Obradami kierował Przewodniczący Konferencji, abp Józef Mi-
chalik. Uczestniczył w nich także Nuncjusz Apostolski, abp Celestino 
Migliore. 

 
1. Biskupi diecezjalni, zgromadzeni na Jasnej Górze, zapoznali 

się z przebiegiem wizyty Patriarchy Cyryla I w Polsce i z okoliczno-
ściami podpisania razem z ks. abp. Józefem Michalikiem „Wspólnego 
przesłania do narodów Polski i Rosji” w dniu 17 sierpnia br. Przesła-
nie to otwiera nowy rozdział w relacjach między naszymi Kościołami 
i narodami. Wspólnym wysiłkiem udało się postawić drogowskaz nie 
tylko dla chrześcijan, ale dla wszystkich ludzi dobrej woli pragnących 
budować dobre stosunki z sąsiadami. Wskazuje on Polakom i Rosja-
nom drogę pojednania, nie poprzez spektakularne polityczne gesty, 
ale przez odkrywanie prawdy o trudnej przeszłości, przez gotowość 
do wzajemnego wybaczania sobie win i wezwanie do wspólnego da-
wania świadectwa Ewangelii, zwłaszcza wobec niełatwych współcze-
snych wyzwań. W historii relacji polsko-rosyjskich jest wiele bole-
snych wydarzeń. Przeszłość nie może nam jednak na zawsze zamy-
kać drogi do pojednania. Chrześcijańska nadzieja pozwala czerpać 
z Ewangelii inspirację do wychodzenia nawet z największych trudno-
ści i poszukiwania nowych, wspólnych dróg. Intencją obu Kościołów 
jest, aby dialog między Polakami i Rosjanami oparty był na praw-
dzie, zaufaniu, dobrej woli i wzajemnym zrozumieniu. „Wspólne 
przesłanie” skierowane jest do wszystkich ludzi dobrej woli, ale prze-
de wszystkim do wiernych obu Kościołów, którzy są zobowiązani 
przez samego Chrystusa do szukania dróg pojednania, przebaczenia 
i pokoju. W związku z tym przesłanie będzie odczytane we wszyst-
kich kościołach w niedzielę 9 września br. 

 
2. W Kostrzynie nad Odrą odbył się w dniach od 28 do 31 lipca 

br. I Kongres Nowej Ewangelizacji w Polsce. Wzięło w nim udział 
ponad 1200 osób połączonych pragnieniem podejmowania współod-
powiedzialności za Kościół. Kongres zgromadził liczne i różnorodne 
środowiska ewangelizacyjne, pracujące według własnych charyzma-
tów i metod. Gościem Kongresu był abp Rino Fisichella, przewodni-
czący Papieskiej Rady do spraw Krzewienia Nowej Ewangelizacji. 
Wskazał on jednoznacznie na pierwszą, podstawową motywację 
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w podejmowaniu przez Kościół dzieła nowej ewangelizacji. Powie-
dział, że „Kościół nie idzie drogą nowej ewangelizacji sprowokowany 
do tego sekularyzmem, ale nade wszystko dlatego, że chce być po-
słuszny i wierny słowu Pana Jezusa, który nakazał mu iść na cały 
świat i głosić Jego Ewangelię wszelkiemu stworzeniu (por. Mk 16, 
15)”. Cechami charakterystycznymi nowej ewangelizacji są: nowy 
zapał, nowe metody i nowe środki w głoszeniu niezmiennej Ewange-
lii. Kongres poświęcony nowej ewangelizacji był również spotkaniem 
300 różnych wspólnot i ruchów czynnie uczestniczących w tym dziele 
Kościoła. Był spojrzeniem na jego dzisiaj, dał szansę rozpoznania 
obecnego stanu, ale najważniejsze, że na Kongresie był wyraźnie 
zauważalny nowy zapał i gorliwość, co budzi nadzieję na przyszłość. 
Był on także przygotowaniem do Roku Wiary, który już wkrótce się 
rozpocznie. Biskupi zapoznali się także z kalendarium wydarzeń 
zaplanowanych przez Stolicę Apostolską i Kościół w Polsce. 

 
3. Rada Biskupów Diecezjalnych przyjęła wskazania – w formie 

instrukcji – w sprawie zarządzania kościelnymi dobrami material-
nymi. Zawierają one – przy uwzględnieniu norm Kodeksu Prawa 
Kanonicznego i prawa państwowego – wskazówki służące właściwe-
mu zarządzaniu dobrami materialnymi, które wyrastają z ofiarności 
wiernych i stanowią wspólne dobro Kościoła, umożliwiając wypełnia-
nie jego misji ewangelizacyjnej. 

 
Po zakończonych obradach, w Uroczystość Matki Bożej Często-

chowskiej, biskupi poświęcili tablicę z tekstem Jasnogórskich Ślubów 
Narodu. Następnie celebrowali Mszę św. pod przewodnictwem Pry-
masa Polski abp. Józefa Kowalczyka, w czasie której Słowo Boże 
wygłosił metropolita częstochowski abp Wacław Depo. 

Z Jasnej Góry biskupi dziękują pielgrzymom za świadectwo ży-
wej wiary, życzą wszystkim rozpoczynającym nowy rok szkolny obfi-
tych darów Ducha Świętego i udzielają błogosławieństwa rodakom 
w kraju i zagranicą. 
 

Podpisali: Biskupi diecezjalni Kościoła katolickiego w Polsce 
 

Częstochowa, 26 sierpnia 2012 r. 
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OGÓLNOPOLSKIE PRZEDSIĘWZIĘCIA DUSZPASTERSKIE ZWIĄZANE 

Z „ROKIEM WIARY” 2012/13 

I. Uwagi wstępne  
 
Ogłoszony przez Benedykta XVI Rok Wiary należy włączyć w ca-

łokształt diecezjalnych działań duszpasterskich, ukierunkowanych 
wcześniej przez Ogólnopolski Program Duszpasterski („Kościół do-
mem i szkoła komunii”). Przeżywanie „Roku Wiary” winno wpisywać 
się harmonijnie w działania Ogólnopolskiego Programu Duszpaster-
skiego. 

W ramach tego Ogólnopolskiego Programu Duszpasterskiego 
dobiega końca II etap trzyletniego cyklu („Kościół naszym domem”), 
poświęcony budowaniu horyzontalnej relacji między wiernymi a jed-
nocześnie – od I niedzieli Adwentu – rozpocznie się III etap („Być 
solą ziemi”), poświęcony ewangelizacyjnemu ożywieniu struktur ko-
munijnych Kościoła.  

Ponadto, realizacja „Roku Wiary” uwzględni przygotowania do 
1050 rocznicy Chrztu Polski. 

„Rok Wiary” winien być naszą odpowiedzią na kryzys życia du-
chowego i religijnego. Poprzez nasze działania duszpasterskie pra-
gniemy ukazać piękno wiary, zaprosić do głębszego jej przeżywania 
i podejmowania odważnego świadectwa. W centrum „Roku Wiary” 
znajdzie się Professio Fidei. Tekst Professio Fidei – w postaci Credo 
nicejsko-konstantynopolitańskiego, odmawianego w każdą niedzielę 
– winien stać się modlitwą codzienną każdego z nas. Tekst symbolu 
jest drukowany przez Libreria Editrice Vaticana na odwrocie wize-
runku Pantokratora z Cefalu na Sycylii, który to wizerunek został 
uznany za ikonę „Roku Wiary”.  

Oficjalny hymn „Roku Wiary” (Credo, Domine) – razem z nuta-
mi – przetłumaczony na główne języki, będzie można pobrać ze stro-
ny internetowej Sekretariatu „roku Wiary”.  

Kongregacja Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów zaapro-
bowała nowy formularz Mszy Świętej za Nową Ewangelizację. For-
mularz ten można używać w „Roku Wiary”. 

Papieska Rada do spraw Krzewienia Nowej Ewangelizacji nade-
słała do KEP szczegółowe kalendarium wydarzeń w „Roku Wiary”, 
którym będzie przewodniczył Ojciec Święty.  

Przy Papieskiej Radzie ds. Krzewienia Nowej Ewangelizacji bę-
dzie utworzony specjalny Sekretariat, który zajmie się koordynacją 
różnych inicjatyw związanych z Rokiem Wiary, podejmowanych 
przez poszczególne dykasterie Stolicy Apostolskiej, bądź istotnych 
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z punktu widzenia Kościoła powszechnego. Byłoby wskazanym in-
formować wcześniej tenże Sekretariat o organizowaniu większych 
wydarzeń; on też będzie mógł podawać sugestie odnośnie tych inicja-
tyw. 

 
II. Adresaci roku wiary 
 
Ojciec Święty kieruje wezwanie Roku Wiary do wszystkich. 

Tych, którzy mają wiarę silną prosi Papież o jednoznaczne świadec-
two. Tych, którzy zobojętnieli na sprawy wiary lub stoją na obrze-
żach, aby wiarę pogłębili i zaczęli kierować się jej wartościami 
w życiu codziennym. Zaś tym, którzy stoją z dala i niewiele mają 
wspólnego z Bogiem, aby przemyśleli jak wielkiej wartości się po-
zbywają.  

 
III.  Wspólne przedsięwzięcia duszpasterskie kościoła ka-

tolickiego w Polsce na „rok wiary”  
 
11 października 2012. W dniu, w którym Ojciec święty otwiera 

„Rok Wiary”, nieszpory i wieczorna Msza święta we wszystkich kate-
drach i kościołach parafialnych w Polsce na otwarcie „Roku Wiary” 
(w 50 rocznicę otwarcia Soboru Watykańskiego II). Na tę inaugurację 
zapraszamy do katedry kapłanów, osoby życia konsekrowanego 
i przedstawicieli z każdej parafii. 

Towarzyszyć temu będzie uroczyste wniesienie dokumentów So-
boru Watykańskiego II oraz Katechizmu Kościoła katolickiego 
i umieszczenie tych ksiąg – podobnie jak do tej pory Pisma Świętego 
– na ważnym miejscu w kościele (np. na bocznym ołtarzu). Na tę 
uroczystość zostanie opracowany specjalny obrzęd. Obie księgi pozo-
staną tam – jako znak – przez cały „Rok Wiary”.  

 
28 grudnia 2012-2 stycznia 2013 -Narodowa pielgrzymka młodzieży 

do Rzymu. Światowe Spotkanie Młodych – Taizè. Nieszpory 
dla polskiej młodzieży z Professio fidei.  

25 stycznia 2013 - Nabożeństwa ekumeniczne we wszystkich kate-
drach w Polsce.  

2 lutego 2013 - Światowy Dzień Życia Konsekrowanego we wszyst-
kich polskich katedrach.  

22 lutego 2013 - Święto katedry św. Piotra. Spotkanie pracowników 
akademickich, tam gdzie to możliwe. 

24 marca 2013 - Niedziela Palmowa. Przygotowanie do Światowego 
Dnia Młodych.  
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15-17 kwietnia 2013 - Dni Seminariów Duchownych z okazji 450 
rocznicy ich ustanowienia.  

30 maja 2013 - Uroczystość Bożego Ciała. Adoracja eucharystyczna 
w katedrach i wszystkich kościołach  parafialnych. 

1 czerwca 2013  - Spotkanie młodych na Lednicy.  
16-28 lipca 2013 - Światowe Dni Młodych / Rio de Janeiro 
29 września 2013 - Dzień katechetów. 20. rocznica publikacji Kate-

chizmu Kościoła Katolickiego.  
24 listopada 2013 - Uroczyste zamknięcie „Roku Wiary”. Uroczystość 

Chrystusa Króla. W tym dniu Ojciec Święty odprawi Eu-
charystię i uroczyście dokonać wyznania wiary.  

IV. Opcjonalne wydarzenia duszpasterskie na płaszczyź-
nie diecezjalnej  

Każdy Biskup może poświęcić List pasterski tematowi wiary, 
przypominając znaczenie Soboru Watykańskiego II i Katechizmu 
Kościoła Katolickiego w specyficznym kontekście duszpasterskim 
powierzonej jego pieczy wspólnoty wiernych. 

Stosowne będzie dokonanie oceny recepcji Soboru Watykańskie-
go II i Katechizmu Kościoła Katolickiego w życiu i misji każdego po-
jedynczego Kościoła lokalnego, w szczególności w zakresie katechezy. 
W związku z tym pożądane jest odnowione zaangażowanie ze strony 
wydziałów teologicznych, wydziałów katechetycznych w diecezjach, 
które – przy wsparciu Komisji Katechetycznych Konferencji Bisku-
pów – mają za zadanie zajmować się formacją katechetów w zakresie 
treści wiary. 

W diecezji można przygotować dzień poświęcony Katechizmowi 
Kościoła Katolickiego, [doroczny zjazd katechetów – wrzesień 2013] 

Stałą formację duchowieństwa będzie można oprzeć, szczególnie 
w tym Roku Wiary, na dokumentach Soboru Watykańskiego II i na 
Katechizmie Kościoła Katolickiego, rozważając, przykładowo, takie 
tematy jak: „przepowiadanie Chrystusa Zmartwychwstałego”, „Ko-
ściół jako sakrament zbawienia”, „misja ewangelizacyjna w dzisiej-
szym świecie”, „wiara i niewiara”, „wiara, ekumenizm i dialog mię-
dzyreligijny”, „wiara i życie wieczne”, „hermeneutyka reformy z za-
chowaniem ciągłości”, „Katechizm w zwyczajnej opiece duszpaster-
skiej”. 

Pożądane będzie, by w naszej diecezji, zostały zorganizowane 
katechezy chrzcielne dla dorosłych, dla tych, którzy poszukują sensu 
życia, aby pomóc im w odkryciu piękna wiary Kościoła, oraz były 
urządzane spotkania z jej znaczącymi świadkami. 
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Pożądane będzie, by w każdej diecezji, pod kierunkiem Biskupa, 
zostały zorganizowane katechezy dla młodych i dla tych, którzy po-
szukują sensu życia, aby pomóc im w odkryciu piękna wiary Kościo-
ła, oraz były urządzane spotkania z jej znaczącymi świadkami. Mło-
dzież: 

- katechezy dla młodych i tych, którzy poszukują sensu życia, 
aby pomóc im odkryć piękno wiary – zaangażowanie duszpasterstwa 
młodych a także KSM-u (raz w miesiącu). 

- przekazanie młodym np. Kompendium KKK lub Youcat po 
bierzmowaniu 

- poradnik wiary (specjalna strona internetowa z informacją, 
przekazaniem tej informacji katechetom; każdy może zadać pytanie 
dot. wiary, problemu wiary). 

 
Rok Wiary będzie mógł dostarczyć okazję do poświęcenia więk-

szej uwagi szkołom katolickim, które są właściwym miejscem, by 
przedstawiać uczniom żywe świadectwo o Panu i rozwijać ich wiarę, 
z odpowiednim wykorzystaniem narzędzi katechetycznych, takich 
jak na przykład Kompendium Katechizmu Kościoła Katolickiego czy 
Youcat.   

W tym okresie zachęca się członków Instytutów Życia Konse-
krowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego do zaangażowania się 
w nową ewangelizację, poprzez przylgnięcie na nowo do Chrystusa, 
dzięki własnym charyzmatom i wierności Ojcu Świętemu i zdrowej 
doktrynie. 

Stowarzyszenia i Ruchy kościelne wzywa się, by podejmowały 
specyficzne inicjatywy, które dzięki ich charyzmatom i we współpra-
cy z lokalnymi Pasterzami, zostaną włączone w wielkie wydarzenie 
Roku Wiary. Nowe Wspólnoty i Ruchy kościelne, w sposób twórczy 
i wielkoduszny znajdą odpowiednie sposoby, by złożyć swe świadec-
two wiary w służbie Kościołowi. 

Stosowne będzie popieranie misji ludowych i innych inicjatyw, 
w parafiach i miejscach pracy, by pomóc wiernym w odkryciu daru, 
jakim jest wiara chrzcielna, i odpowiedzialności za dawanie o niej 
świadectwa, ze świadomością, że powołanie chrześcijańskie «jest 
z natury swojej również powołaniem do apostolstwa».  

Pielgrzymki: do Ziemi Świętej; do Rzymu; do Fatimy; do Lour-
des; do de Janeiro na Światowy Dzień Młodzieży w lipcu 2013 r; 
Pielgrzymka Żywego Różańca; Archidiecezjalna pielgrzymka do jed-
nego z sanktuariów (byłoby pięknie pójść śladem ludzi wiary); piel-
grzymka śladami świadków wiary po Archidiecezji.  
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Comiesięczne spotkanie w innym miejscu związane ze świad-
kiem wiary.  
Pożądane będzie nawiązanie kontaktu ze światem nauki i kul-

tury i stwarzanie nowych okazji do twórczego dialogu wiary i rozu-
mu, poprzez sympozja, kongresy i dni studyjne, zwłaszcza na uni-
wersytetach katolickich, aby pokazać, «że nie może być konfliktu 
między wiarą a prawdziwą nauką, ponieważ obie, choć różnymi dro-
gami, dążą do prawdy». Tworzenie okazji do twórczego dialogu wiary 
i nauki – spotkanie z rektorami wyższych uczelni, inauguracje na 
wyższych uczelniach, spotkanie z ok. święta Katedry Św. Piotra, 
sesja PAN-u). W tych spotkaniach mamy świadomość, że uczestniczą 
niejednokrotnie ludzie „obrzeży wiary”. Stąd może się uda zorgani-
zowanie osobnych spotkań z nimi (Areopag). 

Ważne będzie organizowanie spotkań z osobami, które «choć nie 
twierdzą, że mają dar wiary, szczerze poszukują ostatecznego sensu 
i definitywnej prawdy o swym istnieniu i świecie», inspiracją dla tego 
typu spotkań może być dialog w ramach Dziedzińca Pogan, nawiąza-
ny przez Papieską Radę Kultury. 

Wszyscy wierni, wezwani do odnowienia daru wiary, będą się 
starali przekazywać własne doświadczenie wiary i miłości w dialogu 
ze swymi braćmi i siostrami, także należącymi do innych wyznań 
chrześcijańskich, z wyznawcami innych religii i z tymi, którzy nie 
wierzą lub są obojętni. Pragnie się, by w ten sposób wszyscy chrześci-
janie rozpoczęli swego rodzaju misję wobec osób, wśród których żyją 
i pracują, ze świadomością, że «przyjęli orędzie zbawienia, aby przed-
stawiać je wszystkim». 

Zachęca się Biskupów do organizowania, zwłaszcza w okresie 
wielkopostnym, nabożeństw pokutnych, [wspólne – w sobotę 23 mar-
ca przed Niedzielą Palmową] w czasie których prosić się będzie 
o przebaczenie Boże, także i w szczególności za grzechy przeciwko 
wierze. Ten Rok będzie również czasem sprzyjającym przystępowa-
niu z większą wiarą i częściej do sakramentu Pokuty. 

Caritas (Zjazd PZC i SKC – wigilia Niedzieli Miłosierdzia Bożego 
2013 r., hasło: „Wiara i Miłość potrzebują siebie nawzajem”): reko-
lekcje formacyjne, sympozjum, przygotowanie i rozprowadzenie spe-
cjalnego kalendarza na rok 2013 z uwzględnieniem problematyki 
wiary.  

Książeczka kolędowa. Przygotowanie czytanek majowych – „Ma-
ryja wzorem człowieka wiary”. Spotkania ze świadkami wiary i po-
głębienie znajomości treści nauki katolickiej. Popularyzowanie ży-
ciorysów świadków wiary – świętych i błogosławionych oraz kandy-
datów na ołtarze zwłaszcza pochodzących z diecezji.  
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Skoro powstała Papieska Rada ds. Nowej Ewangelizacji (również 
przy KEP) stąd potrzeba, by kurialny referat ds. ewangelizacji ożywił 
swoją działalność koordynując różne działania ewangelizacyjne zwią-
zane z Rokiem Wiary. 

Media katolickie: przybliżanie rzeczywistości związanej z Ro-
kiem Wiary. Zaznajomienie z treścią Listu apostolskiego Porta Fidei. 
Promocja przystępnych audycji nt. wiary, a także eklezjalnego zna-
czenia Soboru Watykańskiego II oraz Katechizmu Kościoła Katolic-
kiego.  

W parafiach, wspólnotach, stowarzyszeniach, ruchach 
W przygotowaniu do Roku Wiary, wszystkich wiernych zachęca 

się do czytania i uważnej medytacji Listu apostolskiego Porta fidei 
Ojca Świętego Benedykta XVI. 

Rok Wiary «będzie to też dobra okazja, by z większym zaanga-
żowaniem celebrować wiarę w liturgii, a zwłaszcza w Eucharystii». 
W Eucharystii, która jest tajemnicą wiary i źródłem nowej ewangeli-
zacji, wiara Kościoła jest głoszona, celebrowana i umacniana. 

Kapłani będą mogli poświęcić więcej uwagi studium dokumen-
tów Soboru Watykańskiego II i Katechizmu Kościoła Katolickiego, by 
wykorzystać jego owoce w duszpasterstwie parafialnym – katechezie, 
przepowiadaniu, przygotowaniu do sakramentów – przygotowując 
cykle homilii na temat wiary czy pewnych jej specyficznych aspek-
tów, jak na przykład, „spotkanie z Chrystusem”, „podstawowe treści 
Credo”, „wiara i Kościół”.  

Pożądane jest, by z odnowionym zapałem był propagowany i roz-
prowadzany Katechizm Kościoła Katolickiego bądź inne pomoce od-
powiednie dla rodzin, prawdziwych kościołów domowych i pierw-
szych miejsc przekazywania wiary, na przykład przy okazji błogo-
sławienia domów, Chrztów dorosłych, Bierzmowań, Małżeństwa. 

Stosowne będzie popieranie misji ludowych i innych inicjatyw, 
w parafiach i miejscach pracy, by pomóc wiernym w odkryciu daru, 
jakim jest wiara chrzcielna, i odpowiedzialności za dawanie o niej 
świadectwa, ze świadomością, że powołanie chrześcijańskie «jest 
z natury swojej również powołaniem do apostolstwa».  

W tym okresie zachęca się członków Instytutów Życia Konse-
krowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego do zaangażowania się 
w nową ewangelizację, poprzez przylgnięcie na nowo do Chrystusa, 
dzięki własnym charyzmatom i wierności Ojcu Świętemu i zdrowej 
doktrynie.  

W czasie Roku Wiary Wspólnoty kontemplacyjne szczególną in-
tencję modlitwy poświęcą odnowie wiary Ludu Bożego i nowemu 
zaangażowaniu w jej przekazywanie młodym pokoleniom.  
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Stowarzyszenia i Ruchy kościelne wzywa się, by podejmowały 
specyficzne inicjatywy, które dzięki ich charyzmatom i we współpra-
cy z lokalnymi Pasterzami, zostaną włączone w wielkie wydarzenie 
Roku Wiary. Nowe Wspólnoty i Ruchy kościelne, w sposób twórczy 
i wielkoduszny znajdą odpowiednie sposoby, by złożyć swe świadec-
two wiary w służbie Kościołowi. 

Wszyscy wierni, wezwani do odnowienia daru wiary, będą się 
starali przekazywać własne doświadczenie wiary i miłości w dialogu 
ze swymi braćmi i siostrami, także należącymi do innych wyznań 
chrześcijańskich, z wyznawcami innych religii i z tymi, którzy nie 
wierzą lub są obojętni. Pragnie się, by w ten sposób wszyscy chrześci-
janie rozpoczęli swego rodzaju misję wobec osób, wśród których żyją 
i pracują, ze świadomością, że «przyjęli orędzie zbawienia, aby przed-
stawiać je wszystkim». 

 
+ Stanisław Gądecki 

Arcybiskup Metropolita Poznański 
 
Jasna Góra, 25 sierpnia 2012 roku. 

WSKAZANIA KONFERENCJI EPISKOPATU POLSKI NA ROK WIARY 

Uroczystość otwarcia roku wiary w katedrze 
 
W kościele katedralnym gromadzi się duchowieństwo, osoby ży-

cia konsekrowanego, i wierni świeccy. Płonie świeca paschalna. 
Chrzcielnica udekorowana jest kwiatami. 

Podczas procesji wejścia wnosi się: Ewangeliarz (niesie diakon), 
Dokumenty Soboru Watykańskiego II (niesie osoba konsekrowana) 
oraz Katechizm Kościoła Katolickiego (niesie osoba świecka). Ewan-
geliarz składa się na ołtarzu, pozostałe księgi na przygotowanym 
miejscu przy chrzcielnicy (tak, by były dostępne dla osób, które chcą 
do nich zajrzeć). 

Akt pokuty można zastąpić aspersją, nawiązując do początków 
wiary, Chrztu świętego każdego z uczestników liturgii. 

W liturgii Słowa powinny uczestniczyć różne stany Kościoła. Po 
homilii następuje wyznanie wiary, które powinno być odśpiewane 
przez wszystkich zgromadzonych (potrzebna próba śpiewu przed 
rozpoczęciem celebry). 
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W procesji z darami przyniesione zostaną: najstarsza księga 
chrztów istniejąca na terenie diecezji (jako znak wdzięczności za wia-
rę naszych przodków) oraz chleb, wino i woda. 

Modlitwę wiernych odczytają osoby życia konsekrowanego, 
wierni świeccy, rodziny oraz ludzie chorzy. 

Po błogosławieństwie końcowym biskup przekazuje delegacjom 
z dekanatów Dokumenty Soboru Watykańskiego II oraz Katechizm 
Kościoła Katolickiego (przygotowane w dużym formacie przez Pallot-
tinum). Dokumenty soborowe oraz katechizm zostaną uroczyście 
wniesione do kościołów parafialnych podczas uroczystości otwarcie 
Roku Wiary w parafii. 

Wychodząc z katedry wierni otrzymują obrazek z Chrystusem 
Pantokratorem z sycylijskiej katedry w Cefalu z tekstem Credo (ofi-
cjalna ikona Roku Wiary przygotowana przez Pallottinum), lub inny 
stosowny obrazek. 

 
Uroczystość otwarcia roku wiary w parafii 

 
W kościele parafialnym należy przygotować tron dla Ewangelia-

rza lub Pisma Świętego (jeśli wcześniej go nie zainstalowano) oraz 
miejsca na ołtarzach bocznych dla Dokumentów Soboru Watykań-
skiego II i Katechizmu Kościoła Katolickiego, wydanych w dużym 
formacie przez Pallottinum. Jeśli kościół lub kaplica nie ma bocznych 
ołtarzy należy przygotować właściwe miejsce dla tych ksiąg. 

Podczas uroczystego otwarcia Roku Wiary winna palić się świeca 
paschalna, a chrzcielnica powinna zostać wyeksponowana i udeko-
rowana kwiatami. 

Podczas procesji wejścia wnosi się: Ewangeliarz lub, jeśli parafia 
go nie posiada, Pismo Święte, Dokumenty Soboru Watykańskiego II 
oraz Katechizm Kościoła Katolickiego. Ewangeliarz składa się na 
ołtarzu, pozostałe księgi na przygotowanym miejscu tak, by były 
dostępne dla osób, które chcą do nich zajrzeć. 

Akt pokuty można zastąpić aspersją, nawiązując do początków 
wiary, Chrztu świętego każdego z uczestników liturgii. 

W liturgii Słowa powinny uczestniczyć różne stany Kościoła. Po 
homilii następuje wyznanie wiary, które powinno być odśpiewane 
przez wszystkich zgromadzonych (potrzebna próba śpiewu przed 
rozpoczęciem celebry). 

W procesji z darami przyniesione zostaną: najstarsza księga 
chrztów parafii, jako znak wdzięczności za wiarę naszych przodków 
oraz chleb, wino i woda. 
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Modlitwę wiernych odczytają parafianie: dorośli, młodzież, dzie-
ci. 

Wychodząc z kościoła wierni otrzymują obrazek z Chrystusem 
Pantokratorem z sycylijskiej katedry w Cefalu z tekstem Credo (ofi-
cjalna ikona Roku Wiary przygotowana przez Pallottinum), lub inny 
stosowny obrazek. 
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HOMILIA Z  INGRESU DO KATEDRY W ZAMOŚCIU,  
11 SIERPNIA 2012 R. 

W dniu dzisiejszym wspominamy św. Klarę, tę co oddała całe 
swoje życie Chrystusowi w czystości i ubóstwie. To życie, przepełnio-
ne żarem modlitwy, gorliwą adoracją Najświętszego Sakramentu, 
ascetycznym sposobem codziennej realizacji swego powołania w któ-
rym nie przywiązywała się do rzeczy przemijających, zachęca i nas 
do naśladowania. Abyśmy szczerym sercem, słowa śpiewanego psal-
mu, mogli uczynić naszymi: „Błogosławieni, szukający Boga”. Dla 
Jezusa, ona wyzuła się ze wszystkiego – jak podkreśla św. Paweł 
w usłyszanym przed chwilą Liście do Filipian – Bóg stał się centrum 
jej życia. On natomiast odkrył przed nią prawdziwą wartość ludzkie-
go istnienia, powołania i cierpienia oraz zjednoczenia ze Stwórcą na 
całą wieczność. 

W imię Trójjedynego, który każdemu z nas daje właściwe powo-
łanie, pozdrawiam u progu pasterskiej posługi, jako trzeci biskup 
zamojsko-lubaczowskiego Kościoła, wszystkich Diecezjan powierzo-
nych mojej pieczy. Szczególnie serdecznie pośród przybyłych gości 
witam Nuncjusza Apostolskiego w Polsce, Arcybiskupa Celestino 
Migliore a w jego osobie, oddaję należne uszanowanie i wdzięczność 
Ojcu Świętemu Benedyktowi XVI. 

Wyrazy synowskiego oddania, przekazuję naszemu Metropolicie 
a memu dotychczasowemu Pasterzowi w Archidiecezji Przemyskiej 
i Przewodniczącemu Konferencji Episkopatu Polski, Księdzu Arcybi-
skupowi Józefowi Michalikowi a także raduję się obecnością przyby-
łych na ingres Księży Arcybiskupów i Biskupów, pragnę zauważyć 
prawosławnego abpa Abla i podziękować dotychczasowemu memu 
współbratu z Przemyśla Biskupowi Adamowi oraz za modlitwę arcy-
biskupowi seniorowi Ignacemu Tokarczukowi. Wszystkim dziękuję 
za przyjęcie zaproszenia oraz trud podróży na naszą roztoczańską 
ziemię, ten wielowiekowy skarbiec wiary i kultury. 

Pozdrawiam mego poprzednika na katedrze zamojsko-
lubaczowskiej a obecnie Metropolitę Częstochowskiego, Księdza Ar-
cybiskupa Wacława Depo. Oraz witam księdza Biskupa Mariusza 
Leszczyńskiego, spełniającego przez okres kilku miesięcy urząd Ad-
ministratora Diecezji zamojsko-lubaczowskiej. A także słowo po-
zdrowienia kieruję pod adresem biskupa seniora Jana Śrutwy, 
pierwszego pasterza tej diecezji. 
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Osobliwą wdzięcznością pragnę objąć i zauważyć wszystkich ka-

płanów: infułatów, prałatów, kanoników, przedstawicieli kapituł 
z sąsiednich diecezji, zgodnie z ich tytułami i pełnionymi funkcjami 
czy też zadaniami w Kościele oraz w różnych wspólnotach i akade-
mickich ośrodkach. Reprezentantów Przemyskiej Kurii i Sądu Me-
tropolitalnego, Wyższego Seminarium Duchownego w Przemyślu, 
przemyskiej katedry, moich kolegów z roku święceń, księży probosz-
czów z dawnej i obecnej mej rodzinnej rzeszowskiej parafii, kapłanów 
moich rodaków oraz księży mych przyjaciół, kolegów, również tych 
z okresu służby wojskowej w kleryckiej jednostce wojskowej w Barto-
szycach, współpracowników i wychowanków. 

Życzliwością mego serca ogarniam wszystkich kapłanów Kościo-
ła Zamojsko-Lubaczowskiego od najmłodszych do najstarszych 
a w tym Braci tworzących Kolegium Konsulatorów, Księży Dzieka-
nów i Kanoników Kapituły Katedralnej oraz Konkatedralnej, Pra-
cowników Kurii Biskupiej. 

Wyrażam radość z obecności Sióstr Zakonnych z różnych zgro-
madzeń według przynależnych im tytułów, z wieloma byłem oraz 
jestem związany przez moje posługiwanie kapłańskie i biskupie. Cie-
szę się dostrzegając Ojców zakonnych oraz osoby z Instytutów Życia 
Konsekrowanego. Dziękuję za zaangażowanie wspólnocie Zamojsko-
lubaczowskiego Wyższego Seminarium Duchownego z księdzem rek-
torem, wychowawcami, profesorami, diakonami i alumnami. 

Witam Rektorów, Dziekanów i pracowników naukowych 
wszystkich wyższych uczelni reprezentujących różne ośrodki akade-
mickie, zarówno z terenu naszej diecezji jak i spoza, a w sposób 
szczególny Katolicki Uniwersytet Lubelski i Uniwersytet Papieski 
Jana Pawła II z Krakowa. 

Z całego serca pozdrawiam przedstawicieli władz państwowych, 
samorządowych, miejskich, parlamentarzystów i reprezentantów 
obecnych tu służb społecznych. Witam wszystkich przybyłych gości 
z bliska i daleka, moich przyjaciół, z Rzeszowa, Łańcuta, Żurawicy, 
Przemyśla, Ropczyc i Dębicy. Kolegów i koleżanki z maturalnej klasy 
wraz z przedstawicielami Grona Pedagogicznego i naszą Wychowaw-
czynią, znajomych ze mną związanych od dawnych lat, z Polski 
i z zagranicy. 

Pozdrawiam każdego, kto łączy się z nami dzięki transmisji Te-
lewizji „Trwam”, „Radia Maryja” oraz Katolickiego Radia Zamość, 
a w sposób szczególny słowa te przekazuję do przeżywających tę uro-
czystość na odległość, moich chorych rodziców i sercem obejmuję 
wszystkie osoby cierpiące, starsze a także naznaczone różnorakim 
krzyżem boleści. Raduję się obecnością duchową i fizyczną mego ro-
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dzeństwa wraz z bliższą i dalszą rodziną. Pragnę także bardzo osobi-
ście przekazać słowo wdzięczności za modlitwę i wasze świadectwo 
pielgrzymiego trudu, dla wszystkich moderatorów i uczestników jubi-
leuszowej 30 Pieszej Zamojsko-lubaczowskiej pielgrzymki do tronu 
Jasnogórskiej Matki. 

Siostry i Bracia w Chrystusie, teraz zgromadziliśmy się w tej 
przepięknej renesansowej katedrze, sięgającej swymi początkami, aż 
do wieku XVI, o której bł. Jan Paweł II, 12 czerwca 1999 r. podczas 
Liturgii słowa, nawiedzając to miasto ze sławną Akademią Zamojską 
– trzecią po Krakowie i Wilnie wyższą uczelnią w Rzeczypospolitej – 
powiedział: ta świątynia „kryje w sobie nie tylko wspaniale zabytki 
architektury i sztuki religijnej, ale również prochy tych, którzy tę 
wielką tradycję tworzyli”, otóż razem stajemy wokół szczególnego 
miejsca, jakim jest ołtarz. Tu jako wspólnota lokalnego Kościoła, 
uczestniczymy w ofierze oraz w uczcie Jezusa Chrystusa, karmiąc się 
Chlebem życia i tą drogą chcemy wszyscy zdążać do świętości. 

Wchodząc w progi tej szlachetnej świątyni, matki wszystkich 
kościołów i kaplic, w których gromadzą się wierni zamojsko – luba-
czowscy, na początku liturgii związanej z ingresem do tej katedry, 
Administrator diecezji Bp Mariusz, przekazał w symboliczny sposób 
w moje ręce, klucze do jej drzwi. One stają się dla mnie znakiem Bo-
żej łaski, jaką Dobry Pasterz pragnie obdarzyć wszystkich, na różny 
sposób przynależących do wspólnoty tego Kościoła. Proponuję, aby 
właśnie ten obraz, w duszpasterskim roku „Kościół naszym domem”, 
był ideą przewodnią tego zamyślenia nad wydarzeniem w którym 
uczestniczymy. 

Pamiętam do dnia dzisiejszego z dziecięcych lat, przykład szcze-
gólnego zaufania, jaki mi okazali rodzice. Otóż oni, powierzyli w moje 
ręce, osobny, przeznaczony wyłącznie dla mnie, klucz do naszego 
mieszkania. Przypominam sobie, iż wyglądało to w taki sposób. Mia-
łem wówczas chyba osiem albo dziewięć lat i mówi do mnie moja 
mama. Ponieważ ja zaczynam pracę i nie będzie mnie w domu, jak ty 
wracasz po lekcjach, tak jak to było dotychczas, dlatego razem z tatą 
postanowiliśmy. Jesteś już na tyle odpowiedzialny, za siebie i za ro-
dzeństwo, aby otrzymać swój własny klucz do mieszkania. 

Dlatego proszę cię, bądź uważny na ten klucz, abyś go nie zgu-
bił, gdyż nim możesz mieszkanie otworzyć i zamknąć. Przez ten 
klucz, masz możliwość do tego, aby drugiego człowieka wpuścić do 
naszego domu, albo też i nie wprowadzać go tam. To może być przy-
jaciel i znajomy, ten kto wejdzie dzięki tobie do naszego mieszkania, 
ale to może być również, też ktoś obcy, co przychodzi i chce się wci-
snąć w ten dom ze złymi intencjami oraz podłymi zamiarami. 
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Przypominam sobie, iż tato mówił do mnie, mniej więcej tak. Za-

stanów się dobrze i wybierz sobie jakąś bezpieczną skrytkę, ale taką, 
by jej nikt nie zauważył, ani nie potrafił odkryć. Tam będziesz mógł 
ten klucz sobie schować, abyś go nie zgubił. I kiedy wrócisz ze szkoły, 
to możesz spokojnie wejść sobie do mieszkania i samemu otworzyć 
jego wejściowe drzwi dla siebie i rodzeństwa. Pamiętajcie, że będzie-
cie w domu sami. To może być dla was coś wspaniałego, ale możecie 
też się bać, doznając jakiegoś lęku. 

Oto od ciebie zależy, czy sobie zostawisz ten klucz w zamku od 
środka i zadecydujesz, zamykam drzwi na klucz, czy też nie. Proszę 
cię, bądź rozważny i mądry. Gdy ktoś zadzwoni do drzwi, popatrz 
sobie delikatnie i cicho przez ten wziernik w drzwiach. Przyglądnij 
się dobrze, czy znasz tę osobę? Gdy jej nie znasz, to odejdź od drzwi 
i nie otwieraj. Kto to był, można się przecież później dowiedzieć. Gdy 
osobę, którą zobaczysz przez to oczko w drzwiach, dobrze znasz 
i czujesz się wobec niej spokojny oraz bezpieczny, to możesz wówczas 
drzwi otworzyć. 

Sam się temu dziwię, że tamtą rozmowę z rodzicami pamiętam 
do dzisiaj. Gdyż to było dla mnie szczególne przeżycie, w którym 
mama i tato, odwoływali się do mojej dojrzałości oraz do odpowie-
dzialności, przez to, że otrzymałem mój własny, indywidualny klucz 
do całego mieszkania. Teraz to ode mnie zależało, co ja z tym klu-
czem zrobię, dom zamknę czy też otworzę. 

I dzisiaj kiedy decyzją Ojca Świętego Benedykta XVI, przez po-
sługę Nuncjusza Apostolskiego w Polsce, Arcybiskupa Celestino Mi-
gliore oraz przez dłonie Administratora diecezji Księdza Biskupa 
Mariusza Leszczyńskiego, jako symbol mianowania mnie na Biskupa 
zamojsko-lubaczowskiego, otrzymałem te klucze, do tego lokalnego 
Kościoła, który jest naszym domem, przypomniało mi się tamto wy-
darzenie sprzed tylu lat. Stoję wobec tego wszystkiego zadziwiony, 
zaskoczony oraz onieśmielony. Przecież to, co się teraz dokonuje, czy 
to nie jest jakiś moment napełniony istotnym pytaniem, które muszę 
do siebie samego skierować? Czy ja, rzeczywiście jestem dojrzały do 
podjęcia tej odpowiedzialności? 

Jaką odwagę ma Jezus Chrystus, iż człowiekowi słabemu 
i ułomnemu, poprzez Boże łaski i dary, na drodze wyboru oraz misji, 
powierza swoiste klucze do dusz wiernych tej diecezji. I mówi mi: 
możesz nimi otwierać ich serca na codzienne wzrastanie w świętości, 
ale też pamiętaj o tym, iż każdy człowiek, jako istota wolna, jest 
w stanie samodzielnie zamknąć dostęp do swego duchowego wnętrza 
dla Bożej łaski. 
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Mamy więc przed sobą rzecz codzienną, taką zwykłą, jakby na-
turalną, najprostsze w świecie klucze, których zadaniem jest zamy-
kać lub otwierać, obiekty nimi zabezpieczone. Ilość drzwi przez jakie 
musimy w ciągu dnia przejść, domaga się od nas niekiedy całkiem 
pokaźnego pęku kluczy. 

Dobrze wiecie, iż trzeba czasem się natrudzić przy nowych klu-
czach, aby odnaleźć ten jeden pasujący właśnie do naszych zamknię-
tych drzwi, jakie potrzebujemy otworzyć. Korzystanie z nich jest 
niekiedy testem cierpliwości. Poszukiwany klucz często, to właśnie 
ten ostatni, a nam zależy na czasie, spieszymy się, coś nas przynagla. 
Miłość nas popędza. Bywa, iż trzeba powtórnie, po kolei, cierpliwie 
i dokładnie, ponownie sprawdzić wszystkie klucze, aż trafimy na ten 
właściwy. 

Dlatego bardzo proszę, siostry i bracia, wierni świeccy, kapłani 
młodsi i starsi, ojcowie i siostry zakonne, klerycy naszego Semina-
rium, biskupie Mariuszu i seniorze Janie, wszyscy związani z tą die-
cezją, miejcie dla mnie dużo cierpliwości, gdy się będę gubił z tymi 
kluczami do waszych serc i będzie mi trochę czasu schodziło zanim 
znajdę ten właściwy a może nawet, nie poddając się zniechęceniu, 
trzeba będzie próbować kilka razy. 

Zwykle zamki w drzwiach są tak skonstruowane, iż każdy moż-
na otworzyć tylko właściwym dla niego kluczem. Czasem spotykamy 
się z zaszyfrowanym sposobem otwierania jakiegoś zamknięcia, gdzie 
nie wystarczy jedynie posiadanie klucza, ale też potrzebna jest i wie-
dza, jak go odpowiednio użyć. A dzisiaj naszym pragnieniem, byłoby 
posiadać jeden klucz, przy pomocy którego, otwierałbym wszystkie 
drzwi, jakie się przede mną pojawiają. 

Współczesny świat odchodzi od tradycyjnych form, od tych wy-
pchanych pęków kluczy. Obecnie jako klucz właściwie służy karta 
lub szyfr oparty na pewnym zespole dobranych cyfr. Ale czy mniejsza 
ilość kluczy oznacza dla nas łatwiejszy dostęp? Wręcz przeciwnie. Ich 
miejsce zastąpiły hasła, karty dostępu, tzw. klucze elektroniczne. Ich 
mnożenia nie da się już powstrzymać. Posiadamy kartę do bankoma-
tu, do automatycznego tankowania na stacji benzynowej, kartę ren-
cisty, stałego klienta. Dobrze by było, mieć tylko jeden klucz, jedno 
hasło, jedną kartę. 

A dostęp do ludzkich serc wcale nie jest prosty, to doskonale 
uświadamiają sobie nie tylko duszpasterze, ale i rodzice, nauczyciele, 
wychowawcy, katecheci. Drodzy kapłani zamojsko-lubaczowscy, po-
zwólcie, że zapytam: czy w służebnym posługiwaniu wiernym tego 
Kościoła, znacie klucze dostępu do serc waszych parafian? Wiecie 
w jaki sposób je zdobywać dla Chrystusa? Czy rzeczywiście posiada-
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cie znajomość kodów otwierających oczy, serce, życie, miłość osób 
wam powierzonych, by otworzyć i rozeznać te ludzkie dusze, ich tro-
ski, niepokoje, choroby, lęki, pragnienia oraz nadzieje? Ja też będę 
się starał, znaleźć drogę dotarcia do waszych kapłańskich serc. 

Siostry i Bracia, każdy z nas zgodnie ze swoim powołaniem, 
otwierając się wspólnie na Bożą łaskę, będziemy razem takich kluczy 
szukać. W Chrystusowym Kościele, trzeba nam się uczyć otwierania 
na to, co w życiu jest najważniejsze? Gdyż największą tragedią jest 
taka sytuacja w której, np. duszpasterze nie mają takiego klucza 
i nie potrafią otworzyć swoich własnych owieczek na miłość, na 
prawdziwe wartości, na Boga, na dobroć, na drugiego człowieka, na 
rodzinę, ale też i na polską patriotyczną oraz chrześcijańską tradycję. 
Najsmutniejsze jest to, gdy próbując manipulować przy tym prze-
dziwnym zamku ludzkiego serca i jego wrażliwości, zamiast go 
otwierać, to go bardziej zamykamy, komplikujemy dostęp do tajem-
nicy tej osoby. 

Koniecznie trzeba miłując, dawać innym namacalne przekona-
nie o tym, że nasze chrześcijańskie serce jest otwarte, iż zamek mej 
wewnętrznej bramy nie jest skomplikowany, że drzwi naszego ducha 
są zawsze gotowe na przyjęcie w geście otwartości, także w znaku 
przebaczenia, jak biblijny miłosierny ojciec wobec marnotrawnego 
syna. 

Ewangelie mówią nam o tym, jak Pan Jezus stosuje odpowiedni 
klucz do każdego ludzkiego serca. Dużo wymaga od Piotra, który ma 
być skałą. Temperuje zapał Jana i Jakuba. Wychodzi naprzeciw nie-
dowierzaniu Tomasza Apostoła. Inaczej traktuje Nikodema i niety-
powo rozmawia z Samarytanką. Jego podejście do Marty różni się od 
traktowania jej rodzonej siostry Marii. Dobry Pasterz zna każdą ow-
cę i pociąga pojedynczo do siebie w odpowiedni sposób. 

Warto pamiętać o tym, że nawet wśród bliskich, w rodzinnym 
domu, też są różnice charakterów, osobowości, temperamentów. 
Każdy jest niepowtarzalny! Inny jest kod dostępu do serca dziecka, 
odmienny do ojca czy matki. Również babcia i dziadzio, mają swoją 
ścieżkę po jakiej można do nich dotrzeć. Jak nie wierzycie, to zapy-
tajcie wnuków, oni wam powiedzą. 

Jeszcze inaczej trzeba nam docierać do osób po ludzku spełnio-
nych, ale też i do chorych oraz dźwigających różnorakie krzyże a tak-
że strapienia, do starszych, niepełnosprawnych. Do ludzi bez domu, 
bez pracy, bez nadziei. A współcześnie prawdziwym szczęściem jest 
znaleźć dostęp do ludzi młodych, dlatego dziękuję szczególnie tym 
wszystkim rodzicom, duszpasterzom, katechetom, siostrom zakon-
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nym, wychowawcom, co samych siebie, swój czas i to, co posiadają, 
całkowicie ofiarują tej nadziei Kościoła i naszej Polski. 

Uczmy się od Chrystusa tych różnorakich kodów dostępu do ser-
ca drugiego człowieka z większą pilnością niż zapamiętujemy, nipy, 
pity i regony. Bo utrata dostępu do konta bankowego jest mniej bole-
sna niż zablokowanie serca. Jaki klucz potrzebuję do otworzenia 
serca drugiego człowieka? A na jaki klucz zamknięte jest moje życie 
i myślenie? 

Gdy usłyszeliśmy przywołaną, dobrze nam znaną mateuszową 
ewangelię, to w ciszy mego serca pojawiło się pytanie: czy Pan Jezus 
św. Piotrowi dawał wiele kluczy, czy też przekazał mu jeden? A może 
do nieba, to jest taki jeden centralny klucz, który pasuje do każdych 
drzwi ludzkiego życia? 

Treścią mojej modlitwy i mego dzisiejszego pasterskiego wołania 
jest to, aby Bóg udzielał Kościołowi tej diecezji w jego misji 
nauczycielskiej, kapłańskiej i królewskiej, łaski odnajdywania 
właściwego klucza do serc żyjących tu wiernych. To jest w istocie 
pragnienie wszystkich duszpasterzy i równocześnie nasze 
zatroskanie, ale być może również i trochę powód do pewnego lęku. 
Czy potrafię znaleźć dojście i trafić do serc moich diecezjan, parafian, 
ludzi żyjących ze mną w tej małej Ojczyźnie, gdzie w jedno są 
złączone swoiste tradycje ziemi zamojskiej i lubaczowskiej? Czy uda 
mi się rzeczywiście dotrzeć do wszystkich a może to od samego 
początku jest zadaniem przekraczającym moje siły? Dlatego wołam 
o modlitewne wsparcie. 

Wiem, że oczekiwania wiernych są przecież tak różnorodne 
i żaden człowiek nie potrafi ich wszystkich w jednakowy sposób 
zaspokoić. A więc, pozostając przy tym obrazie, czy nie 
potrzebowałbym w istocie do każdego osobnego ludzkiego serca 
całkowicie odmiennego, dopasowanego klucza. Skąd wiedzieć i mieć 
to rozeznanie, jaki klucz gdzie pasuje i dla której osoby jest dobry? 

Te klucze oznaczają również także wielką odpowiedzialność, 
przed ludźmi i przed Bogiem. A co będzie, gdy rzeczywiście nie 
znajdę do każdego ludzkiego serca odpowiedniego klucza, gdy nie 
potrafię spełnić oczekiwań? Jednak Siostry i Bracia w Chrystusie, 
kapłani, klerycy i siostry zakonne, chorzy i cierpiący, pokornie ufam, 
że przyjmiecie mnie wraz z mymi ludzkimi słabościami. Wiem od 
kapłanów, jak ważnym dla pasterza jest to poczucie akceptacji ze 
strony powierzonych jego pieczy owiec, świadomość tego przyjęcia 
i otwartości na swego kapłana, katechetę, proboszcza czy biskupa. 
Dla nas wszystkich jest to również zobowiązanie do szczególnej 
wdzięczności za taką postawę wiernych. 
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Moim obowiązkiem jest przede wszystkim przepowiadanie 

Ewangelii, Dobrej Nowiny o Jezusie Chrystusie i prowadzenie ludzi 
do zbawienia. Kapłańskim zadaniem jest wiązać ludzi z Jezusem 
Chrystusem, Synem Bożym. A więc nie chodzi o to, aby być przez 
wszystkich lubianym, ale by przekazywać wiarę w Trójjedynego Boga 
w słowie i czynie. 

Ale przecież można przez to się też narazić ludziom. Można, 
a nawet czasem trzeba, być w pewnych sytuacjach niekiedy 
nielubianym. Gdyż Ewangelia nie jest łatwa i wygodna. Bóg nie 
mówi nam tylko to, co ludzie chcieliby usłyszeć, lecz to, co dla nas 
jest dobre i zbawienne, a dla człowieka są to trudne i wymagające 
prawdy. 

Klucz jako symbol, zawiera w sobie dwa obszary, gdyż nim mogę 
otworzyć, ale też i zamknąć. I obydwie sprawy należą do Bożego 
posłannictwa. Biskup i kapłan pragnie otwierać, czyli tworzyć 
wspólnotę wiernych zawsze zapraszającą, pozwalającą na spotkanie 
Boga żywego i dobrego. Istotnym jest to, by nie zamykać się tylko do 
swojego świata, lecz wychodzić do ludzi, do współbraci 
w kapłaństwie. Szukać tego, co nas czyni wspólnotą. 

Jakże ważnym jest umiejętność otwierania się na to co nowe 
i wartościowe z wyczuleniem na te osoby, które zerwały łączność ze 
wspólnotą Chrystusowego Kościoła, a także na tych, którzy jeszcze 
nie znają pełnej prawdy o Jezusie Chrystusie. 

Ale i druga funkcja klucza jest ważna, trzeba również umieć 
i zamykać. Mieć odwagę wskazywać granice i zdecydowanie 
powiedzieć, co nie jest do pogodzenia z Ewangelią. Z pełną miłością 
przypomnieć drugiemu człowiekowi, że tak nie można. Przy tym nie 
idzie o to, aby ludzi ranić czy odpychać albo wyłączać. Ewangelia 
Chrystusa, nawet gdy komuś wydaje się niewygodna, to jednak 
ostatecznie prowadzi do dobra człowieka. Przykazanie miłości stoi 
zawsze na straży trudnych i wymagających prawd i my będąc 
głosicielami tej Ewangelii wiemy o tym, że z tego powodu musimy 
także narażać się w relacjach ludzkich na to, iż nie będziemy zbyt 
kochani, szczególnie wówczas, gdy domagamy się wierności 
Chrystusowi i Jego Kościołowi. 

Wróćmy jeszcze raz do obrazu kluczy: ile my ich potrzebujemy, 
aby otworzyć ludzkie serca na Dobrego Boga? Odpowiedź brzmi 
jasno: jeden. W rzeczywistości potrzebujemy jednego klucza i nic 
więcej. A jest nim sam Jezus Chrystus – jest nim Jego miłość. 
Ponieważ w Nim dobroć Boża i przyjaźń do człowieka w prawdziwym 
tego słowa znaczeniu otrzymują swoją twarz. 

 



 

 

S
tr

o
n

a
  5

3
 B

is
k

u
p 

D
ie

ce
zj

al
n

y 

To jest to, co św. Piotr w tym wspaniałym wyznaniu wypowiada 
w taki konkretny sposób; „Ty jesteś Mesjasz, syn Boga żywego” (Mt 
16, 16). W Jezusie Chrystusie Boża miłość i przyjaźń do człowieka 
jest dotykalna. On jest kluczem do nieba i równocześnie On jest 
głównym kluczem Bożym, który serca ludzkie otwiera na tę miłość 
dającą pełnię życia. Temu kluczowi św. Piotr i z nim wszyscy 
chrześcijanie a przede wszystkim my kapłani żeśmy zawierzyli. 

Jezus Chrystus jest kluczem, który pasuje do naszych serc i On 
został powierzony w moje biskupie dłonie, abym wam służył 
w Kościele zamojsko-lubaczowskim. Dlatego – tak jak mi mówił tato 
za mych dziecięcych lat o owej bezpiecznej skrytce na klucz do 
mieszkania – dla mnie jest nią tabernakulum, gdyż karmiąc się 
podczas Eucharystii Chlebem życia i trwając w modlitwie na adoracji 
Najświętszego Sakramentu, przytulając me życie i biskupie 
posługiwanie do Matki Jezusa Chrystusa, do Matki Bożej 
Odwachowskiej z Zamojskiej katedry, do Matki Bożej Łaskawej 
z Lubaczowskiej konkatedry i Bożej Matki w Krasnobrodzkim 
sanktuarium, przez Bożą miłość, miłosierdzie, dobroć, nadzieję, 
wzmacnianą wiarę, maryjne posłuszeństwo, dopasowuję klucz Dobrej 
Nowiny do ludzkich serc powierzonych mi Sióstr i Braci. Amen. 
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ODEZWA DO MŁODZIEŻY NA EXODUS 

Drodzy Młodzi Przyjaciele Chrystusa! 
 

Nie ma prawdziwego życia bez miłości! A czym ona jest i co daje 
jej taką moc, że jest zawsze cierpliwa i łaskawa, iż nie zazdrości i nie 
unosi się pychą, nie szuka swego, ani złego nie pamięta, ale zawsze 
wszystko znosi i wiele przetrzyma? (por. 1 Kor 13, 4-7). Miłości do-
świadczamy, uczymy się od innych, jej pragniemy i wciąż szukamy, 
za autentyczną miłością tęsknimy i jej skarbem się dzielimy. 

Zapraszamy, zaglądnij na EXODUS MŁODYCH do Zwierzyńca 
a odkryjesz coś dla siebie. Oto każdy z nas zraniony w miłości jest 
stworzony do tego by miłować – to jest nasze zobowiązanie. Ofiaruj 
trochę swego czasu dla Jezusa, wybierz Miłość, a znajdziesz więcej 
czasu dla samego siebie. Dotknij w tych dniach żywej wiary świad-
ków „Bożego kochania”, dla których On jest najważniejszy. To wyda-
rzenie Cię zmieni, napełni chrześcijańską radością. 

Przyjdź, aby usłyszeć, zobaczyć i przeżyć doświadczenie miłości 
do Boga, do bliźniego – również bardzo trudnego kochania nieprzyja-
ciół – oraz do samego siebie. Odkryj na modlitwie, w adoracji Naj-
świętszego Sakramentu, w dotknięciu łaską Bożego Miłosierdzia, 
podczas udziału w licznych warsztatach, konferencjach, przez mu-
zyczne koncerty, spotkania, zobacz, iż miłość jest powołaniem każde-
go z nas. 

Stęskniony miłości nie przegap takiej okazji, czuj się zaproszo-
nym na Exodus Młodych w Zwierzyńcu. 

Z serca błogosławię wszystkim uczestnikom i organizatorom te-
go spotkania, obejmując modlitwą Młodych diecezji zamojsko – luba-
czowskiej. 
 
 

† Marian Rojek 
BISKUP 

 Zamość 01.08.2012 
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Dożynki diecezjalne - 09.09.2012 - KRASNOBRÓD 

ZAPROSZENIE DLA ROLNIKÓW DO KRASNOBRODU 

Drodzy rolnicy, ogrodnicy i sadownicy, osoby związane w jaki-
kolwiek sposób z pracą na roli, Umiłowani Diecezjanie, 

 
Czas tegorocznych żniw i zbiorów wszelkich płodów rolnych, owo-

ców oraz warzyw z ogrodu czy sadu, powoli dobiega swego końca. 
Obfitość zbiorów raduje serce nie tylko osób bezpośrednio pracują-
cych na roli, ale każdego z nas, gdyż to zapewnia nam wystarczającą 
ilość powszedniego chleba. 

Postawą człowieka dojrzałego i budującego swoją hierarchię war-
tości na Bogu jest cnota wdzięczności, którą pragniemy wypowiedzieć 
wobec Stwórcy i Dawcy wszelkich darów oraz względem człowieka, 
spracowanego, ale także cieszącego się owocem swego trudu: rolnika, 
ogrodnika czy sadownika. Maryjne Sanktuarium w Krasnobrodzie 
zaprasza w swoje progi wszystkich wiernych i duszpasterzy, rolni-
ków, gospodarzy, całe rodziny i każdego, kto pragnie się włączyć 
w Diecezjalne Dziękczynienie za zbiory jakimi zostaliśmy w tym ro-
ku obdarowani, za chleb i owoce oraz warzywa, które służyć będą 
naszemu życiu, zdrowiu oraz wspomagać od strony doczesnej, reali-
zację naszego osobistego powołania. 

Zapraszamy każdego, kto w jakikolwiek sposób korzysta z pracy 
rolnika abyśmy 09 września w Krasnobrodzie podczas Diecezjalnych 
Dożynek wyrazili w modlitwie nasze podziękowanie samemu Bogu 
za dary ziemi, ogrodu, sadu i lasu, za dobrą pogodę, za ludzi pracują-
cych na roli, za ich trud i poświęcenie. Niech to nasze wspólne do-
żynkowe dziękczynienie, będzie na chwałę Boża i ku pożytkowi na-
szemu w zachowaniu doczesnych sił i zdrowia oraz we wzrastaniu 
w codziennej świętości. 

Z serca błogosławię wszystkim uczestnikom i organizatorom die-
cezjalnych zamojsko-lubaczowskich uroczystości dożynkowych. 

 
 

† Marian Rojek 
BISKUP 

Zamość 02.09.2012 
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ZAPROSZENIE DLA MATURZYSTÓW NA SPOTKANIE U BOŻEJ MATKI  
W CZĘSTOCHOWIE – PAŹDZIERNIK 2012 

Drodzy Maturzyści, Czcigodni Wychowawcy, Nauczyciele, Kate-
chetki i Katecheci oraz Rodzice wszystkich Młodych, przygotowują-
cych się do egzaminu dojrzałości, 

Serdecznie pozdrawiam każdego z Was w czasie, który szybko 
zbliża się do szczególnego wydarzenia, jakim w życiu każdego ucznia 
średniej szkoły jest egzamin maturalny. Dziękujemy Bogu i ludziom 
za to, że mogliśmy wzrastać w mądrości i wiedzy, we wszelkich umie-
jętnościach, w atmosferze wiary, wzajemnej miłości i uskrzydlającej 
na przyszłość nadziei. 

Nie tak dawno temu, przyjęliście sakrament bierzmowania, 
wchodząc konkretnie w dojrzałość chrześcijańską a teraz wzmacnia-
cie ją faktem, jaki powszechnie określamy, egzaminem dojrzałości. 
To wszystko podkreśla Waszą postawę odpowiedzialności za własne 
życie, za przyjętą wiarę, za wspólnotę Kościoła do jakiej przynależy-
cie od czasu chrztu świętego oraz za Wasz charakter, osobowość 
i ludzką wiedzę a także wszelkie umiejętności, jakimi się odznacza 
dojrzały człowiek. 

Wspólna modlitwa dziękczynna, uwielbienie Boga i powierzenie 
się na najbliższe miesiące nauki, na trud egzaminu maturalnego 
oraz na dalsze życiowe decyzje, pod szczególne wejrzenie i opiekę 
Matki Bożej Częstochowskiej, zachęca tegorocznych maturzystów do 
tego, aby sięgnęli pamięcią do szkolnych początków. Przywołajmy 
w tym czuwaniu na Jasnej Górze, naszych rodziców – pierwszych 
i najważniejszych nauczycieli oraz katechetów, ewangelizatorów 
a także świadków wiary. Oni zawsze dla Was zostaną Mistrzami 
życia i miłości. 

Obejmijmy wdzięcznością wszystkich nauczycieli i wychowawców 
oraz katechetów, którzy dawali wam fundamenty mądrości Bożej 
i ludzkiej oraz ukazywali drogę do pracy nad własnym intelektem 
a także duchem. O tych wszystkich osobach, które wam przewodziły 
i towarzyszyły w pogłębianiu wiedzy, wszelkiej umiejętności osobo-
wej a także religijnej formacji, będziemy chcieli powiedzieć Matce 
Pana w tym szczególnym dla Polaków miejscu. 

Ów charakterystyczny próg egzaminu dojrzałości, będzie dla Was 
Drodzy Maturzyści, takim swoistym namaszczeniem i posłaniem do 
dzielenia się owocami nauki, życia oraz pięknego ducha, do świadec-
twa odpowiedzialnych postaw wynikających z wiary. Nie wstydźcie 
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się waszego związku z Bogiem, wymagajcie od siebie, choćby inni od 
was, aż tak bardzo nie wymagali. Solidnie przykładajcie się do szkol-
nego trudu, uczciwego wykorzystania czasu i powiększania otrzyma-
nych zdolności a nie liczcie i nie uciekajcie podczas maturalnego wy-
darzenia do zwyczajów i form sugerowanych świecką i zabobonną 
mentalnością. 

Kto żyje w bliższej łączności z Chrystusem ma czas oraz odwagę 
na to, aby z Nim o wszystkim rozmawiać na modlitwie i adoracji, kto 
potrafi zaufać Bożej Matce i nie buntuje się na Jej słowa: „zróbcie 
wszystko, co mój Syn wam powie” (zob. J 2, 5), ten niech się nie lęka 
i nie obawia, ale odważnie wybierze się do Częstochowy. 

Bądźcie radośni, wdzięczni i pracowici, a jako odpowiedzialni 
i dojrzali Maturzyści Zamojsko – Lubaczowscy, zawierzcie przed obli-
czem Czarnej Madonny owce Waszego trudu i współpracy z Bożą 
łaską, nie wstydźcie się prezentowania osobistej wiary i dawania 
odważnego świadectwa Waszego przywiązania do Kościoła. Nie miej-
cie oporów przed tym, aby Bogu dziękować za wszelkie dobrodziej-
stwa duchowe, intelektualne oraz materialne a także powierzać wa-
sze maturalne zmagania. 

Jezus Chrystus Was błogosławi dzisiaj i na maturalny czas zma-
gań a Maryja Jasnogórska Pani zaprasza Młodych do swego domu. 
Również i ja jako pasterz diecezji włączam się całym sercem w to 
zaproszenie Matki. Spotkajmy się na wspólnej modlitwie przed Jej 
obliczem.  

 
 

† Marian Rojek 
BISKUP 

Zamość 19.09.2012 



 

 

S
tr

o
n

a
 5

8
 B

is
k

u
p 

D
ie

ce
zj

al
n

y 
Zamość, 07 września 2012 r. 

L. dz. 436/Gł/12 

DEKRET ERYGOWANIA PARAFII W STARYM BIDACZOWIE 

Ku większej chwale Boga Wszechmogącego, w Trójcy Świętej Je-
dynego, mając na uwadze dobro duchowe wiernych, niniejszym de-
kretem rozporządzam co następuje: 

 
Na mocy Kan. 515 § 2 KPK oraz po wysłuchaniu opinii Rady 

Konsultorów, 
 

ERYGUJĘ 
nową parafię pod wezwaniem 

Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny  
w Starym Bidaczowie 

 
i włączam ją do dekanatu Biłgoraj Południe. 

 
1. Parafii pw. Nawiedzenia NMP w Starym Bidaczowie powstaje 

z podziału Parafii pw. Świętego Michała Archanioła w Soli. 
2. Siedzibą nowoutworzonej parafii będzie dotychczasowy kościół 

filialny pw. NNMP w Starym Bidaczowie. 
3. Parafia NNMP w Starym Bidaczowie  obejmuje posługą duszpa-

sterską Szkołę Podstawową w Starym Bidaczowie. 
4. Nową wspólnotę parafialną będą tworzyć wierni z następujących 

miejscowości: Banachy, Jachosze, Łazory od 1-79, Nowy Bida-
czów, Stary Bidaczów, Suszka. 

5. Uposażenie duszpasterskie stanowić będą ofiary składane przez 
wiernych z racji posług duszpasterskich oraz inne dochody uznane 
i dozwolone przez prawo kościelne. 

6. Utrzymanie pracowników parafialnych spoczywa na parafii. 
7. Parafia pw. NNMP w Starym Bidaczowie może dokonywać po-

chówku zmarłych parafian na cmentarzu znajdującym się na te-
renie parafii Sól. 

8. W myśl przepisów prawa kanonicznego biskup diecezjalny mianu-
je każdorazowo proboszcza parafii. 

9. Niniejszy dekret wchodzi w życie z dniem 16 września 2012 r. 
10. Tekst niniejszego dekretu należy podać do wiadomości wiernych 

Parafii pw. Św. Michała Archanioła  w Soli oraz nowo utworzonej 
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Parafii pw. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Starym Bi-
daczowie, w niedzielę, 16 września 2012 r. 

 
Duszpasterzom nowoutworzonej parafii oraz wszystkim wier-

nym z serca udzielam pasterskiego błogosławieństwa: w Imię Ojca 
i Syna, i Ducha Świętego. Amen 
 
 

† Marian Rojek 
BISKUP ZAMOJSKO-LUBACZOWSKI 

 
Ks. Adam Firosz 

Kanclerz 
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NOMINACJE PERSONALNE 

12 sierpnia 2012 
 

O. Bruno Andrzej Kalinowski OFM Conv., zwolniony ze stano-
wiska Proboszcza Parafii Zwiastowania NMP w Zamościu, 
oraz Referenta Wydziału Spraw Zakonnych Kurii Diecezjal-
nej w Zamościu 

O. Andrzej Zalewski OFM Conv., mianowany Proboszczem Para-
fii Zwiastowania NMP w Zamościu   

 
20 sierpnia 

 
Bp Mariusz Leszczyński, mianowany Wikariuszem Generalnym 

Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej 
Ks. Kan. Mgr Lic. Tadeusz Czuk, mianowany Ekonomem Diecezji 

Zamojsko-Lubaczowskiej na okres 5 lat 
Ks. Prałat Dr Józef Flis, zwolniony z funkcji Ekonoma Diecezji 

Zamojsko-Lubaczowskiej 
Ks. Mgr Jan Borysowski, mianowany wikariuszem parafii św. 

Michała Archanioła w Werbkowicach      
Ks. Mgr Michał Cudziło, zwolniony z funkcji wikariusza parafii 

św. Marii Magdaleny w Biłgoraju i skierowany do pracy 
duszpasterskiej w Irlandii na okres 3 lat      

Ks. Mgr Piotr Jakubiak, zwolniony z funkcji wikariusza parafii 
Zwiastowania NMP w Tomaszowie Lubelskim i mianowany 
wikariuszem parafii św. Mikołaja w Szczebrzeszynie  

Ks. Mgr Maciej Nizio, mianowany wikariuszem parafii św. Aposto-
łów Piotra i Pawła w Moniatyczach      

Ks. Mgr Rafał Plichta, zwolniony z funkcji wikariusza parafii św. 
Apostołów Piotra i Pawła w Moniatyczach i mianowany wi-
kariuszem parafii św. Marii Magdaleny w Biłgoraju 

 
22 sierpnia 

 
Ks. Kan. Dr Ryszard Mazurkiewicz, przedłużenie na pięcioletnia 

kadencję stanowiska Wikariusza Sądowego (oficjała) Sądu 
Biskupiego Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej  
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Ks. Kan. Dr Ryszard Mazurkiewicz, mianowany Wikariuszem 
Biskupim ds. Zakonnych 

 
27 sierpnia 

 
Ks. Mgr Paweł Martyniuk, zwolniony z funkcji wikariusza parafii 

Matki Bożej Szkaplerznej i św. Dominika w Łabuniach 
i skierowany do Centrum Formacji Misyjnej w Warszawie      

 
7 września  

 
Ks. Prałat Kazimierz Gawlik, zwolniony z funkcji Ojca Duchow-

nego Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej     
 

12 września  
 

Ks. Mgr Lic. Krzysztof Antczak, mianowany rzecznikiem spra-
wiedliwości Sądu Biskupiego w Zamościu  

Ks. Kan. Dr Wiesław Oleszek, mianowany Ojcem Duchownym 
Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej  

Ks. Prałat Prof. Dr Hab. Stanisław Tymosz, zwolniony z urzędu 
rzecznika sprawiedliwości Sądu Biskupiego w Zamościu.  

     
16 września  

 
Ks. Mgr Miłosław Żur, mianowany proboszczem nowo utworzonej 

parafii Nawiedzenia NMP w Starym Bidaczowie  
 

21 września 
 

Ks. Mgr Stanisław Książek, mianowany Zastępcą Diecezjalnego 
Duszpasterza Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Diece-
zji Zamojsko-Lubaczowskiej.  

Ks. Mgr Adam Sekula, zwolniony z wikariusza parafii Matki Bożej 
Różańcowej w Lubyczy Królewskiej i skierowany do pracy 
w Archidiecezji Lwowskiej obrządku łacińskiego na okres 
jednego roku z możliwością przedłużenia. 
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INNE 

 
28 sierpnia 

 
Ks. Mgr Paweł Zubrzycki, zgoda na podjęcie studiów niestacjo-

narnych na kierunku katechetyka specjalna w Instytucie 
Teologii Pastoralnej i Katechetyki na Katolickim Uniwersy-
tecie Lubelskim Jana Pawła II w Lublinie  

 
30 sierpnia  

 
Ks. Mgr Mariusz Konopka, zgoda na przedłużenie pracy duszpa-

sterskiej w Archidiecezji Lwowskiej obrządku łacińskiego, na 
okres trzech lat z możliwością przedłużenia  

 
31 sierpnia  

 
Ks. Mgr Piotr Spyra, zgoda na podjęcie studiów niestacjonarnych 

w Instytucie Formacji Pastoralno-Liturgicznej na Katolickim 
Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II w Lublinie  

 
3 września 

 
Ks. Dr Krzysztof Śniosek, zgoda na podjęcie studiów doktoranc-

kich z teologii duchowości na Katolickim Uniwersytecie Lu-
belskim Jana Pawła II. 

Ks. Mgr Krzysztof Wawszczak, zgoda na podjęcie studiów z prawa 
w Wydziale Zamiejscowym Nauk Prawnych i Ekonomicznych 
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w To-
maszowie Lubelskim 

 
24 września 

 
Ks. Roman Kulczycki, skierowany do zamieszkania na plebanii, 

par. Chrystusa Króla w Biłgoraju. 
 

26 września 
 

Ks. Mgr Zenon Góra, zgoda na podjęcie studiów z teologii pastoral-
nej na Wydziale Teologii, na Katolickim Uniwersytecie Lu-
belskim Jana Pawła II w Lublinie. 

Ks. Paweł Martyniuk, zgoda na podjęcie pracy duszpasterskiej 
w diecezji Karaganda. 
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SŁOWO ADMINISTRATORA DIECEZJI ZAMOJSKO-LUBACZOWSKIEJ  
DO PIELGRZYMÓW WĘDRUJĄCYCH NA JASNĄ GÓRĘ,  

2-14 SIERPNIA 2012 R. 

Drodzy Pielgrzymi i Czciciele Matki Boskiej Częstochowskiej - 
Królowej Polski! 
 

Pielgrzymować - to mieć określony kierunek i iść do konkretnego 
celu. Tym Waszym kierunkiem i celem jest Jasna Góra, gdzie króluje 
Maryja - Matka Jezusa i nasza. 

Zwyczaj pielgrzymowania należy do najstarszych praktyk 
religijnych ludzkości. Dla chrześcijan celem pielgrzymek są zawsze 
miejsca związane z wydarzeniami biblijnymi, groby męczenników 
i wielkich świętych oraz sanktuaria maryjne. 

Pielgrzymka - to doskonałe rekolekcje w drodze, niezwykła 
okazja do modlitwy, pogłębienia wiary i wiedzy religijnej oraz dobra 
szkoła świadectwa chrześcijańskiego. 

Pielgrzymka ma też charakter pokutny, wynagradzający 
i dziękczynny. Daje również uczniom Jezusa wyjątkową sposobność 
do świadectwa wiary, co jest szczególnie ważne w perspektywie Roku 
Wiary. 

Niech więc pielgrzymowanie na Jasną Górę pomoże Wam 
przeżywać codzienność jako wędrówkę i odkrywać Jezusa - 
najlepszego i najpewniejszego Towarzysza drogi. Bądźcie Jego 
wiernymi świadkami zawsze, także w czasie pięknej, ale niełatwej 
drogi na Jasną Górę - do Domu naszej Matki i Królowej. 

Niech Wasze pielgrzymowanie, pod hasłem: „Mój Kościół - mój 
Dom”, będzie dla Was także wyjątkową okazją do rozważenia prawdy 
o eschatologicznym wymiarze życia, o wędrowaniu przez tę ziemię do 
Domu Ojca. 

W drodze do Częstochowy korzystajcie z obfitości stołu słowa 
Bożego i Eucharystii. Wstawiennictwu Matki Odkupiciela polecajcie 
również naszego nowego Pasterza - Biskupa Mariana, który łączy się 
z Wami modlitwą i sercem. Wychwalajcie Boga Waszym 
modlitewnym pielgrzymowaniem, aby jego owocem było pogłębione 
trwanie z Maryją przy Chrystusie i Jego Kościele. 

Z serca Wam błogosławię! 
 

Bp Mariusz Leszczyński 
Zamość, 30 czerwca 2012 r. 
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L.dz. 350/Gł/12 

Zamość, 16 lipca 2012 r. 

KOMUNIKAT  
DO DUCHOWIEŃSTWA I WIERNYCH DIECEZJI ZAMOJSKO-

LUBACZOWSKIEJ W ZWIĄZKU Z INGRESEM  
JEGO EKSCELENCJI KSIĘDZA BISKUPA DIECEZJALNEGO  

MARIANA ROJKA 

Z radością zawiadamiam, że 11 sierpnia br. (sobota), podczas 
Mszy św. o godz. 1100 w Katedrze zamojskiej, będzie miał miejsce 
ingres Księdza Biskupa Mariana Rojka. Nasz nowy Biskup Diece-
zjalny będzie przewodniczył tej Mszy św. i wygłosi okolicznościowe 
kazanie. 

Na uroczystość przybędzie wielu dostojnych Gości, a wśród nich 
Arcybiskup Celestino Migliore, Nuncjusz Apostolski w Polsce oraz 
Arcybiskup Józef Michalik, Metropolita Przemyski i Przewodniczący 
Konferencji Episkopatu Polski.  

Natomiast w niedzielę, 12 sierpnia br., Ksiądz Biskup Marian 
Rojek odbędzie swój ingres w Konkatedrze w Lubaczowie, podczas 
Mszy św. o godz. 1800.  

Na te podniosłe i piękne Uroczystości do Katedry w Zamościu 
i Konkatedry w Lubaczowie zapraszam serdecznie Duchowieństwo 
i Wiernych. Niech staną się one dla nas szczególną okazją do 
wdzięcznej i ufnej modlitwy – o Boże błogosławieństwo, za przyczyną 
Matki Odkupiciela, dla Pasterza naszej Diecezji Księdza Biskupa 
Mariana i Jego posługi w Kościele Chrystusowym.  

   
 Z serca Wam błogosławię! 

 
 
 

Bp Mariusz Leszczyński 
Administrator Diecezji 
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L.dz. 349/Gł/12  
Zamość, dnia 13 lipca 2012 r. 

   

DEKRET  
POWOŁANIA KOMITETU ORGANIZACYJNEGO INGRESU  

J. E. BISKUPA DRA MARIANA ROJKA  
BISKUPA ZAMOJSKO-LUBACZOWSKIEGO 

 
Dla właściwego zorganizowania przebiegu uroczystego Ingresu 

Biskupa Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej dr. Mariana ROJKA, któ-
ry odbędzie się w Katedrze zamojskiej, w sobotę, 11 sierpnia 2012 r., 
powołuję niniejszym Komitet Organizacyjny w następującym skła-
dzie: 

 
 
Przewodniczący – Biskup dr Mariusz Leszczyński – admini-

strator Diecezji 
 

Wiceprzewodniczący – Ks. prałat dr Adam Firosz – kanclerz Kurii 
Diecezjalnej i proboszcz parafii katedralnej 

 
Członkowie – Ks. prał. dr Franciszek Nieckarz, rektor  
        Wyższego Seminarium Duchownego  

– Ks. prał. dr Józef Flis, ekonom diecezjalny  
– Ks. kan. lic. Tadeusz Czuk, członek Kole-
gium Konsultorów 
– Ks. kan. mgr Jacek Rak, dyrektor Katolic-
kiego Radia Zamość  
– Ks. kan. mgr Marek Dobosz – wikariusz 
przy Katedrze   
– Ks. mgr Marcin Zaburko – kapelan policji 

  
Na owocne wypełnianie zadań z serca błogosławię. 

 
 
 

+ Mariusz Leszczyński 
Administrator Diecezji 
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POWITANIE WYGŁOSZONE PODCZAS INGRESU BISKUPA DIECEZJI 

ZAMOJSKO-LUBACZOWSKIEJ MARIANA ROJKA  
KATEDRA ZAMOJSKA – 11 SIERPNIA 2012 ROKU 

Umiłowani Siostry i Bracia! 
 
Zgromadził nas Jezus w wieczerniku Katedry zamojskiej na Eu-

charystyczną Ofiarę, podczas której odbędzie się uroczysty Ingres 
nowego Biskupa Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej Mariana Rojka.  

Gdy Jezus stanął wśród swoich uczniów, powitał ich słowami: 
„Pokój Wam!” Tym pozdrowieniem Pańskim, w duchu głębokiej rado-
ści, pragnę powitać wraz z nowym Gospodarzem Diecezji Biskupem 
Marianem, wszystkich Uczestników dzisiejszej uroczystości. Witam 
zatem najpierw Przewielebnych Księży Biskupów:  

– Księdza Arcybiskupa Celestino Migliore – nuncjusza apostol-
skiego w Polsce, który uobecnia nam Osobę Umiłowanego Ojca Świę-
tego,  

– Księdza Arcybiskupa Józefa Michalika, metropolitę przemy-
skiego i Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski, 

– Księdza Arcybiskupa Wacława Depo, metropolitę częstochow-
skiego, dotychczasowego biskupa zamojsko-lubaczowskiego, 

– Biskupa Seniora Jana Śrutwę, pierwszego Pasterza zamojsko-
lubaczowskiego, 

– Księży arcybiskupów, biskupów diecezjalnych i pomocniczych 
z Polski i z zagranicy, 

– Kapituły z prepozytami i dziekanami, 
– Senat Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego im. Jana Pawła 

II oraz delegacje z innych wyższych uczelni katolickich w Polsce, 
– wszystkich kapłanów, różnych stopni i godności, z naszej die-

cezji oraz gości, szczególnie z archidiecezji przemyskiej i diecezji rze-
szowskiej,  

– Członków Życia Konsekrowanego i alumnów seminariów du-
chownych, 

– eurodeputowanych, parlamentarzystów oraz przedstawicieli 
władz państwowych i samorządowych, 

– wszystkich zgromadzonych w Katedrze zamojskiej oraz tych, 
którzy łączą się z nami przez Telewizję „Trwam” i Katolickie Radio 
Zamość.  

W tym dostojnym gronie, witam Ciebie, Drogi Biskupie Maria-
nie, w imieniu własnym i całej Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej. 
Stajemy przed Tobą, obok świadków Chrystusa – świętych i błogo-
sławionych, związanych z naszą ziemią rodzinną, którym przewodzi 
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Najświętsza Maryja Panna – Matka Odkupiciela – Patronka naszej 
Diecezji. 

Przychodzisz do nas z sąsiedniego Przemyśla, gdzie – przy boku 
naszego Księdza Arcybiskupa-Metropolity – w rozległej archidiecezji, 
nabierałeś doświadczenia w pasterskiej służbie. Dziś cieszymy się 
z papieskiego daru, który nasza Diecezja otrzymała w Twojej osobie, 
jako swego Pasterza.  

Twoje zaślubiny z tym Kościołem lokalnym dokonują się w hi-
storycznej, odnawianej obecnie katedrze zamojskiej, która odzysku-
jąc swoje piękno, jeszcze bardziej skłania nas do głębokiej modlitwy 
i refleksji nad chlubną przeszłością naszego Kościoła i Ojczyzny.  

Niech Błogosławieństwo Jezusa Eucharystycznego, który jest 
Chlebem Życia oraz opieka Maryi – Matki Odkupiciela, towarzyszą 
Ci nieustannie w pasterskiej posłudze w Diecezji Zamojsko-
Lubaczowskiej. 

Szczęść Boże! 
 
 

 
Bp Mariusz Leszczyński 
    Administrator Diecezji  
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PROTOKÓŁ 
KANONICZNEGO OBJĘCIA DIECEZJI ZAMOJSKO-LUBACZOWSKIEJ 

PRZEZ KSIĘDZA BISKUPA MARIANA ROJKA 

Działo się to w sobotę, 11 sierpnia 2012 roku, przed XIX 
Niedzielą Zwykłą, w kaplicy Domu Biskupiego w Zamościu (ul. 
Kolegiacka 1) w obecności Administratora Diecezji Biskupa 
Mariusza Leszczyńskiego oraz pozostałych członków Kolegium 
Konsultorów: ks. prałata dra Adama Firosza – kanclerza Kurii, ks. 
prałata dra Wiesława Galanta – dyrektora Wydziału Nauki 
i Wychowania Katolickiego, ks. prałata dra Józefa Flisa – ekonoma 
diecezji, ks. prałata dra Franciszka Nieckarza – rektora WSD, ks. 
prałata Stanisława Tymosza – profesora KUL Jana Pawła II 
w Lublinie,  ks. kan. mgra lic. Stanisława Bachora – sędziego Sądu 
Biskupiego, ks. kan. mgra lic. Tadeusza Czuka – proboszcza parafii 
Łabunie i wicedziekana dekanatu Krasnobród. 

O godz. 10.00, po wezwaniu Ducha Świętego, Jego Ekscelencja 
Ksiądz Biskup Marian Rojek, dotychczasowy Biskup Pomocniczy 
Archidiecezji Przemyskiej obrządku łacińskiego, zgodnie z kan. 382, 
par. 3 Kodeksu Prawa Kanonicznego, okazał zebranym pismo Stolicy 
Apostolskiej, mocą którego został ustanowiony Biskupem Diecezji 
Zamojsko-Lubaczowskiej. Obecni zapoznali się z treścią okazanego 
pisma i stwierdzili jego autentyczność. 

Niniejszym aktem Biskup Marian Rojek przejął pod zarząd całą 
Diecezję i wszystkie jej instytucje. 

Na wieczną rzeczy pamiątkę tego historycznego dla Diecezji 
wydarzenia, niniejszy akt, przez Kanclerza Kurii Diecezjalnej 
w Zamościu sporządzony, własnoręcznie przez Biskupa Zamojsko-
Lubaczowskiego, Administratora i członków Kolegium Konsultorów 
został podpisany. 

 
† Mariusz Leszczyński   
        Administrator    † Marian Rojek 

           Biskup   
Kolegium Konsultorów: 
 
Ks. Stanisław Bachor 
Ks. Tadeusz Czuk 
Ks. Adam Firosz 
Ks. Józef Flis 
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Ks. Wiesław Galant 
Ks. Franciszek Nieckarz 
Ks. Stanisław Tymosz 

 
 

Ks. Adam Firosz 
Kanclerz 

Zamość, 11 sierpnia 2012 roku 
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DOKUMENTACJA INGRESU BISKUPA MARIANA ROJKA  
DO KATEDRY W ZAMOŚCIU 

 

 
 
 

Biskup Marian Rojek urodził się 9 kwietnia 1955 r. 
w Rzeszowie. Tam też ukończył szkołę podstawową i średnią. Po 
maturze wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego 
w Przemyślu. Wkrótce potem został powołany do dwuletniej służby 
w wojskowej jednostce „kleryckiej” w Bartoszycach. Po powrocie do 
seminarium i ukończeniu studiów przyjął święcenia kapłańskie, 
7 czerwca 1981 r., z rąk Biskupa Ignacego Tokarczuka. Po rocznym 
wikariacie w Brzozowie odbywał studia na Papieskim Uniwersytecie 
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Gregoriańskim w Rzymie, które uwieńczył w 1987 r. stopniem 
doktora teologii. Następnie pełnił funkcję wykładowcy i wychowawcy 
w seminarium w Sandomierzu i Przemyślu. W latach 2001-2005 był 
rektorem seminarium przemyskiego. W dniu 21 grudnia 2005 r. 
został mianowany przez Papieża Benedykta XVI biskupem 
pomocniczym archidiecezji przemyskiej, otrzymując stolicę tytularną 
Tisedi. Sakrę biskupią przyjął, 2 lutego 2006 r., z rąk Arcybiskupa 
Józefa Michalika. Dewizą biskupią Biskupa Mariana są słowa: 
Eucharistia Panis Vitae (Eucharistia Chlebem Życia). W dniu 30 
czerwca 2012 r. Ojciec Święty mianował Go biskupem zamojsko-
lubaczowskim. 

Biskup Marian Rojek, w ramach Konferencji Episkopatu Polski, 
jest przewodniczącym Zespołu ds. Kontaktów z Przedstawicielami 
Kościoła Greckokatolickiego na Ukrainie, Zespołu Katolicko-
Prawosławnego oraz członkiem Zespołu Pomocy Kościołowi 
na Wschodzie. 
 

Opis herbu Księdza Biskupa 
 

 
 
Tarcza zakończona ostrołukowo, trzypolowa. Złoty krzyż znajdu-

jący się w środku tarczy rozdziela białe i ciemnoniebieskie pola 
umieszczone po przekątnych. Pola obwiedzione są złotą obwódką.  

W górnym białym polu znajduje się kielich z hostią - symbol Eu-
charystii, na białym polu u dołu po lewej stroniej - ukoronowany mo-
nogram symbolizujący Najświętszą Maryję Pannę.  
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Na niebieskim polu po prawej, złoty krzyż kawalerski na niebie-
skim tle).  

Całość wieńczy wstęga z zawołaniem Biskupa: "Eucharystia Pa-
nis Vitae" (Eucharystia Chlebem Życia)  
 
 Ingres biskupa do kościoła katedralnego 

 
Biskup rozpoczyna posługę w diecezji od ingresu, czyli 

uroczystego wejścia do swojego kościoła katedralnego. Zwyczaj 
odbywania ingresu wywodzi się z praktyki prawa rzymskiego, 
według którego pierwsze wejście do budowli czy posiadłości oznaczało 
wejście w jej posiadanie, możliwość zarządzania i dysponowania nią. 
Taki ingres wymagał również przedstawienia się ludowi oraz 
zakomunikowania programu działania. Zwyczaj ingresu 
praktykowanego w cesarstwie rzymskim wywarł wpływ na 
ceremonie związane z obejmowaniem i sprawowaniem zarówno 
władzy świeckiej, jak i rozpoczęciem posługi biskupa w diecezji. 

Caeremoniale Episcoporum nazywa ingres przyjęciem biskupa 
w jego kościele katedralnym. Poszczególne części liturgii związanej 
z objęciem diecezji przez biskupa wymownie uświadamiają, że 
rozpoczyna on pełnienie posługi, której główne zadania to: głoszenie 
słowa Bożego (nauczanie), celebrowanie liturgii (uświęcanie) oraz 
prowadzenie Ludu Bożego do zbawienia (pasterzowanie). 

Posługa biskupa w diecezji rozpoczyna się celebracją Mszy św. 
sprawowanej razem z innymi biskupami na znak jedności Kolegium 
Apostolskiego, a także z prezbiterami, którzy są najbliższymi 
współpracownikami biskupa w wypełnianiu jego posługi.  

Biskup podejmuje zadania w diecezji w imieniu samego 
Chrystusa z mandatu biskupa Rzymu. Dlatego nowo mianowany 
biskup po przybyciu do swojej diecezji ma obowiązek przedstawienia 
wobec kolegium konsultorów pisma apostolskiego, na mocy którego 
papież powierza mu „wszelką władzę zwyczajną, własną 
i bezpośrednią jaka jest wymagana do pełnienia pasterskiego 
urzędu" (KPK, kan. 381) w Kościele partykularnym. Po odczytaniu 
dokumentu kanclerz kurii sporządza protokół. Od tego momentu 
nowo ustanowiony biskup ma pełne prawo do tego, aby w kościele 
katedralnym zająć należne mu miejsce, którym jest katedra 
biskupia, znak jego posługi nauczycielskiej, kapłańskiej i pasterskiej 
oraz znak jedności wyznawców tej samej wiary (por. CE, nr 42).  
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Msza święta  
 
Komentarz  

 

Z Infułatki do katedry, przy dźwięku dzwonów, wyrusza procesja do 
drzwi głównych katedry, według następującego porządku: służba 
liturgiczna ołtarza, prezbiterzy, biskupi i arcybiskupi, Administrator 
diecezji, Biskup Nominat, Nuncjusz. 
 

Procesji towarzyszy śpiew: Gwiazdo Zaranna (chór) 
 
Komentarz  

 
Przy drzwiach katedry Biskup Nominat całuje krucyfiks, po czym 
kropi wiernych wodą święconą. Następnie Administrator diecezji 
przekazuje Biskupowi Nominatowi klucze do drzwi katedry. 
Procesja wchodzi do wnętrza katedry. W tym czasie śpiewa się: 
Ludu kapłański (kantor z ludem, organista).  
 
Po ucałowaniu i okadzeniu ołtarza Biskup Nominat zajmuje miejsce 
przed ołtarzem. Nuncjusz, stojąc przy katedrze, czyni znak krzyża 
i pozdrawia wiernych: 
 
GC  W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.  
W:  Amen. 
GC  Miłość Boga Ojca, łaska naszego Pana Jezusa Chrystusa 
i dar jedności w Duchu Świętym niech będą z wami wszystkimi. 
W:  I z duchem twoim. 
 
Następnie Nuncjusz siada na katedrze i otrzymuje mitrę. 
Administrator diecezji bp Mariusz Leszczyński wygłasza słowo 
powitania  
 
Komentarz  

 
Nuncjusz Apostolski w Polsce, Arcybiskup Celestino Migliore 
odczytuje list Ojca Świętego Benedykta XVI o mianowaniu Biskupa 
Mariana Rojka Biskupem Zamojsko-Lubaczowskim. Na koniec 
mówią: Bogu niech będą dzięki.  
 
Nuncjusz wręcza list papieski Biskupowi Nominatowi i prosi Go, aby 
zasiadł na katedrze po czym wręcza mu pastorał. 
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Komentarz  

 
Do Biskupa Zamojsko-Lubaczowskiego podchodzą przedstawiciele 
duchowieństwa, życia konsekrowanego i wiernych świeckich, 
któremu składają wyrazy oddania i szacunku. 
 
Opuszcza się akt pokuty i Panie, zmiłuj się nad nami.  
 
Po zdjęciu mitry Biskup wstaje i rozpoczyna hymn: Chwała na 
wysokości Bogu (śpiewa kantor z ludem, organista) 
 
KOLEKTA 
 
GC  Módlmy się. 

Boże, Ty we wszystkich Kościołach rozproszonych na ziemi objawiasz 
jeden, święty, katolicki i apostolski Kościół, † spraw, aby Twój lud 
zjednoczony ze swoim pasterzem i zgromadzony w Duchu Świętym 
przez Ewangelię i Eucharystię, * był obrazem Kościoła powszechnego 
i znakiem obecności Chrystusa w świecie.  
Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, † który z Tobą 
żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie 
wieki wieków. 

W:  Amen 
 

LITURGIA SŁOWA 

 
PIERWSZE CZYTANIE           Flp 3, 8-14  
 
Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła  
do Filipian. 

Bracia:  
Wszystko uznaję za stratę ze względu na najwyższą wartość pozna-
nia Chrystusa Jezusa, Pana mojego. Dla Niego wyzułem się ze 
wszystkiego i uznaję to za śmieci, bylebym pozyskał Chrystusa i zna-
lazł się w Nim, nie mając mojej sprawiedliwości, pochodzącej z Pra-
wa, lecz Bożą sprawiedliwość, otrzymaną przez wiarę w Chrystusa, 
sprawiedliwość pochodzącą od Boga, opartą na wierze, przez pozna-
nie Jego: zarówno mocy zmartwychwstania, jak i udziału w Jego 
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cierpieniach, w nadziei, że upodabniając się do Jego śmierci, dojdę 
jakoś do pełnego powstania z martwych.  
Nie mówię, że już to osiągnąłem i już się stałem doskonałym, lecz 
pędzę, abym też to zdobył, bo i sam zostałem zdobyty przez Chrystu-
sa Jezusa.  
Bracia, ja nie sądzę o sobie samym, że już zdobyłem, ale to jedno 
czynię: zapominając o tym, co za mną, a wytężając siły ku temu, co 
przede mną, pędzę ku wyznaczonej mecie, ku nagrodzie, do jakiej 
Bóg wzywa w górę w Chrystusie Jezusie. 

Oto Słowo Boże. 

W:  Bogu niech będą dzięki. 
 
 
PSALM RESPONSORYJNY   Ps 119 (118), 1-2. 4-5. 7-8 (R.: 
por. 2) 

Ref. Błogosławieni, szukający Boga. 

Błogosławieni, których droga nieskalana, *  
którzy postępują zgodnie z prawem Pańskim.  
Błogosławieni, którzy zachowują Jego upomnienia *  
i szukają Go całym sercem. 
 
ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ           Mt 16, 18 

Aklamacja: Alleluja, Alleluja, Alleluja. 

Ty jesteś Piotr – Opoka,  
i na tej Opoce zbuduję mój Kościół,  
a bramy piekielne go nie przemogą. 

Aklamacja: Alleluja, Alleluja, Alleluja. 
 
 
EWANGELIA       Mt 16, 13-19 
 

� Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. 

Gdy Jezus przyszedł w okolice Cezarei Filipowej, pytał swych 
uczniów: «Za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego?».  
A oni odpowiedzieli: «Jedni za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jesz-
cze inni za Jeremiasza albo za jednego z proroków».  
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Jezus zapytał ich: «A wy za kogo Mnie uważacie?».  
Odpowiedział Szymon Piotr: «Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga żywego».  
Na to Jezus mu rzekł: «Błogosławiony jesteś, Szymonie, synu Jony. 
Albowiem ciało i krew nie objawiły ci tego, lecz Ojciec mój, który jest 
w niebie. Otóż i Ja tobie powiadam: Ty jesteś Piotr – Opoka, i na tej 
Opoce zbuduję mój Kościół, a bramy piekielne go nie przemogą. 
I tobie dam klucze królestwa niebieskiego: cokolwiek zwiążesz na 
ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwiążesz na ziemi, będzie 
rozwiązane w niebie». 

Oto słowo Pańskie.  

W:  Chwała Tobie, Chryste. 
 
Po odczytaniu Ewangelii diakon podaje Księgę do błogosławieństwa; 
w tym czasie śpiew aklamacji: Alleluja, alleluja, alleluja (kantor 
z ludem, organista). 
 
Biskup Zamojsko-Lubaczowski Marian Rojek wygłasza homilię. 
Wyznanie wiary intonuje organista (kantor z ludem, norganista) 
 
Wierzę w jednego Boga, * Ojca wszechmogącego, * …. 
MODLITWA POWSZECHNA 
 
Wstęp:  

GC  Jesteśmy żywymi kamieniami w budowli, której wybranym 
kamieniem węgielnym jest Jezus Chrystus. Zanośmy nasze błagania 
do Boga, Ojca Wszechmogącego, za umiłowany przez Niego Kościół 
i z wiarą módlmy się: 
 
Pamiętaj, Panie, o swoim Kościele.  
(kantor z ludem, organista) 
 

1. Za Kościół Boży zrodzony z przebitego boku Chrystusa, aby 
krew męczenników i cierpienia chrześcijan prześladowanych za 
wiarę były duchowym zasiewem nowych wyznawców. 
 
Pamiętaj, Panie, o swoim Kościele.  
(kantor z ludem, organista) 

2. Za Ojca Świętego Benedykta XVI, nuncjusza apostolskiego 
w Polsce arcybiskupa Celestino Migliore, metropolitę przemyskiego 
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ks. arcybiskupa Józefa Michalika, wszystkich przybyłych na 
dzisiejszą uroczystość biskupów, aby wspierani wstawiennictwem 
świętych Apostołów otwierali serca ludzi na dary Ducha Świętego.  
 
Pamiętaj, Panie, o swoim Kościele.  
(kantor z ludem, organista) 
 

3. Za biskupa Mariana w dniu jego ingresu do katedry, biskupa 
seniora Jana, biskupa pomocniczego Mariusza, prezbiterów 
i diakonów Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej, aby wsparci opieką 
Matki Odkupiciela z apostolską gorliwością głosili Dobrą Nowinę 
i przyczyniali się do prawdziwego wzrostu Ludu Bożego.  
 
Pamiętaj, Panie, o swoim Kościele.  
(kantor z ludem, organista) 
 

4. Za rodziny: rodziców, młodzież i dzieci, aby mocni w wierze 
i miłości, realizowali misję Kościoła domowego w uświęcaniu 
wszystkich. Prośmy też o liczne powołania do kapłaństwa i życia 
zakonnego, aby wielu młodych usłyszało i podjęło wezwanie Jezusa 
do pójścia za Nim.  
 
Pamiętaj, Panie, o swoim Kościele.  
(kantor z ludem, organista) 

5. Za chorych, cierpiących, samotnych i niemających środków do 
życia, aby wspierani łaską Jezusa Chrystusa nigdy nie upadali pod 
ciężarem krzyża swojego życia. 
 
Pamiętaj, Panie, o swoim Kościele.  
(kantor z ludem, organista) 
 

6. Za nas tutaj zgromadzonych, abyśmy umocnieni słowem 
Bożym i Eucharystią, która jest Chlebem Życia, byli zawsze 
odważnymi zwiastunami Bożego królestwa miłości, sprawiedliwości 
i pokoju.  
 
Pamiętaj, Panie, o swoim Kościele.  
(kantor z ludem, organista) 
 
Zakończenie:  
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GC  Boże, Ty nazwałeś swój lud Kościołem, † spraw, aby wierni 
gromadzący się w twoje imię Ciebie wielbili i miłowali, Tobie byli 
posłuszni * i pod Twoimi kierownictwem osiągnęli obiecane życie 
w niebie. Przez Chrystusa, Pana naszego.  

W:  Amen. 
 

LITURGIA EUCHARYSTYCZNA  
 

PRZYGOTOWANIE DARÓW 
 

Komentarz  

 

Przedstawiciele wiernych przynoszą do ołtarza dary i składają je na 
ręce Celebransa. 
 
Śpiew: Ach mój niebieski Panie  (chór) 
Kłaniam się Tobie   
(kantor z ludem, organista) 
 
GC  Módlcie się, * aby moją i waszą Ofiarę * przyjął Bóg, Ojciec 
wszechmogący. 
 
W:  Niech Pan przyjmie Ofiarę z rąk twoich * na cześć i chwałę 
swojego imienia, * a także na pożytek nasz i całego Kościoła 
świętego. 
 
MODLITWA NAD DARAMI 
 
GC  Składając Ofiarę, która nam przypomina niezmierzoną 
miłość Twojego Syna, † pokornie prosimy Cię, Boże, * aby przez 
posługę Kościoła dzieło zbawienia było owocne dla całego świata. 
Przez Chrystusa, Pana naszego. 

W:  Amen. 
  

Prefacja 8 na niedziele zwykłe, 
Jedność Trójcy źródłem jedności Kościoła (nr 35) 

 
GC  Pan z wami. 
W. I z duchem twoim. 
GC  W górę serca. 
W. Wznosimy je do Pana. 
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GC  Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. 
W. Godne to i sprawiedliwe. 

 
Zaprawdę, godne to i sprawiedliwe a dla nas zbawienne, * aby-

śmy Tobie składali dziękczynienie i Ciebie wychwalali, * Panie, Ojcze 
niebieski, wszechmogący i miłosierny Boże. 

Ty przez krew swojego Syna i moc Ducha Świętego * zgromadzi-
łeś przy sobie swoje dzieci, * które grzech oddalił od Ciebie, * aby 
Twój lud zjednoczony na wzór Trójcy Świętej * stał się Kościołem, 
Ciałem Chrystusa * i żywą świątynią Ducha Świętego * ku chwale 
Twojej nieskończonej mądrości. Dlatego zjednoczeni z chórami Anio-
łów, * wysławiamy Ciebie z radością wołając: 
 
W. Święty, Święty, Święty, Pan Bóg Zastępów. * Pełne są 
niebiosa i ziemia chwały Twojej. * Hosanna na wysokości. * 
Błogosławiony, który idzie w imię Pańskie. * Hosanna na wysokości. 
(kantor z ludem, organista) 
 

TRZECIA MODLITWA EUCHARYSTYCZNA 
 
GC Zaprawdę, święty jesteś. Boże, * i słusznie Cię sławi wszelkie 
stworzenie, * bo przez Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, naszego 
Pana, * mocą Ducha Świętego ożywiasz i uświęcasz wszystko * oraz 
nieustannie gromadzisz lud swój, * aby na całej ziemi * składał Tobie 
ofiarę czystą. 

Wszyscy Koncelebransi wyciągają prawa rękę w kierunku ołtarza 
i mówią przyciszonym głosem: 

Pokornie błagamy Cię, Boże, * uświęć mocą Twojego Ducha te dary, * 
które przynieśliśmy Tobie, aby się stały Ciałem � i Krwią * Twojego 
Syna, naszego Pana, Jezusa Chrystusa, który nam nakazał spełniać 
to misterium. 

Koncelebransi składają ręce. 
 
On bowiem tej nocy, której był wydany, * wziął chleb i dzięki Tobie 
składając, błogosławił, * łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: 
lekko się pochyla. 
Bierzcie i jedzcie z tego wszyscy: 
To jest bowiem Ciało moje,  
które za was będzie wydane. 
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Koncelebransi składają ręce i czynią głęboki pokłon, następnie 
mówią przyciszonym głosem: 

Podobnie po wieczerzy wziął kielich * i dzięki Tobie składając, 
błogosławił * i podał swoim uczniom, mówiąc: 

Koncelebransi wyciągają prawa rękę 
Bierzcie i pijcie z niego wszyscy: 
To jest bowiem kielich Krwi mojej 
nowego i wiecznego przymierza,  
która za was i za wielu będzie wylana  
na odpuszczenie grzechów.  
To czyńcie na moją pamiątkę. 
 
Koncelebransi składają ręce i czynią głęboki pokłon. 

GC  Oto wielka tajemnica wiary. 

W. Głosimy śmierć Twoją, Panie Jezu, * wyznajemy Twoje 
zmartwychwstanie * i oczekujemy Twego przyjścia w chwale. 

Wszyscy Koncelebransi przyciszonym głosem mówią: 

Wspominając, Boże, * zbawczą mękę Twojego Syna, * jak również 
cudowne Jego zmartwychwstanie i wniebowstąpienie, * oraz czekając 
na powtórne Jego przyjście, * składamy Ci wśród dziękczynnych 
modłów * tę żywą i świętą Ofiarę. 
Wejrzyj, prosimy, na dar Twojego Kościoła * i przyjmij Ofiarę, przez 
którą nas pojednałeś ze sobą. * Spraw, abyśmy posileni Ciałem 
i Krwią Twojego Syna * i napełnieni Duchem Świętym, * stali się 
jednym ciałem i jedną duszą w Chrystusie. 
 
1K  Niech On nas uczyni wiecznym darem dla Ciebie, * abyśmy 
otrzymali dziedzictwo z Twoimi wybranymi, * przede wszystkim 
z Najświętszą Dziewicą, Bogurodzicą Maryją, * ze świętymi 
Apostołami i Męczennikami, * ze świętym Tomaszem Apostołem 
i wszystkimi Świętymi, * którzy nieustannie orędują za nami 
u Ciebie. 
 
2K  Prosimy Cię, Boże, * aby ta Ofiara naszego pojednania z Tobą 
* sprowadziła na cały świat pokój i zbawienie. * Utwierdź w wierze 
i miłości Twój Kościół * pielgrzymujący na ziemi; * a więc Twojego 
sługę, naszego Papieża Benedykta, * naszego Biskupa Mariana, � 
wszystkich biskupów świata, duchowieństwo * i cały lud odkupiony. 
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Wysłuchaj łaskawie modlitwy zgromadzonych tutaj wiernych, * 
którzy z Twojej łaski stoją przed Tobą. * W miłosierdziu swoim, 
o dobry Ojcze, * zjednocz ze sobą wszystkie swoje dzieci * 
rozproszone po całym świecie. 

Przyjmij do swojego Królestwa naszych zmarłych braci i siostry * 
oraz wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. * 
Ufamy, że razem z nimi będziemy się tam wiecznie radować Twoją 
chwałą, 

Składa ręce. 
przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, * przez którego obdarzasz 
świat wszelkimi dobrami. 
 
Wszyscy Koncelebransi śpiewają głośno: 

Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, * Tobie, Boże, Ojcze 
wszechmogący, * w jedności Ducha Świętego, * wszelka cześć 
i chwała, * przez wszystkie wieki wieków.  W. Amen. 

 
Obrzędy komunii 

 
GC  Otrzymaliśmy Ducha Świętego, który nas uczynił dziećmi 
Bożymi, dlatego ośmielamy się mówić: 
 
W. Ojcze nasz, któryś jest w niebie: * święć się imię Twoje, * 
przyjdź Królestwo Twoje, * bądź wola Twoja jako w niebie tak i na 
ziemi. * Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. * I odpuść 
nam nasze winy, * jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. * 
I nie wódź nas na pokuszenie, * ale nas zbaw ode złego. 
 
GC  Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego * i obdarz nasze czasy 
pokojem. * Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, * abyśmy zawsze 
wolni od grzechu * i bezpieczni od wszelkiego zamętu, * pełni nadziei 
oczekiwali * przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. 
 
W. Bo Twoje jest królestwo i potęga, i chwała na wieki. 
 
GC  Panie Jezu Chryste, * Ty powiedziałeś swoim Apostołom: * 
Pokój wam zostawiam, pokój mój wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj 
na grzechy nasze, * lecz na wiarę swojego Kościoła * i zgodnie 
z Twoją wolą * napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności. 
Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. 
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W. Amen. 
GC  Pokój Pański niech zawsze będzie z wami.  
W. I z duchem twoim. 
Diakon: Przekażcie sobie znak pokoju.  
 
(kantor, organista i lud Boży śpiewają): 
 
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,  
zmiłuj się nad nami.  

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,  
zmiłuj się nad nami.  

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,  
obdarz nas pokojem.  
 
GC  Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. *  
Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. 
 
W. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, * ale 
powiedz tylko słowo, * a będzie uzdrowiona dusza moja. 
 
Śpiewy w czasie Komunii świętej: 
 
Ave verum Corpus (chór) 
Panie, pragnienia ludzkich serc  
(kantor z ludem, organista) 
Zbliżam się w pokorze  (chór) 
Jezusa ukrytego (kantor z ludem, organista) 
Witaj Pokarmie (chór) 
Jezusowi cześć i chwała  
(kantor z ludem, organista) 
Śpiew na uwielbienie: 
Ciebie, Boga, wysławiamy  
(kantor z ludem, organista) 
 
MODLITWA PO KOMUNII 
 
GC  Módlmy się. 

Boże, Ty pokrzepiasz Kościół Ciałem swojego Syna i Twoim słowem, 
† udzielaj mu nieustannie swojej pomocy, * aby w nim trwały aż do 
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końca: prawdziwa wiara, świętość życia, braterska miłość i duch 
modlitwy. Przez Chrystusa, Pana naszego. 

W:  Amen. 
 

Obrzędy zakończenia 

Komentarz  

Gratulacje i życzenia dla Księdza Biskupa Mariana Rojka. 
Komentarz  

GC  Pan z wami.  
W:   I z duchem twoim. 
Diakon: Pochylcie głowy na błogosławieństwo. 
GC  Niech imię Pańskie będzie błogosławione.  
W:  Teraz i na wieki. 
GC  Wspomożenie nasze w imieniu Pana.  
W:  Który stworzył niebo i ziemię. 

GC  Niech was błogosławi Bóg wszechmogący, * Ojciec � i Syn, � 
i Duch � Święty.  
W:  Amen. 
Rozesłanie 
Diakon: Idźcie w pokoju Chrystusa.  
W:  Bogu niech będą dzięki. 
Po błogosławieństwie celebransi udają się w procesji  do Infułatki.  
 
Śpiew na zakończenie Łaskawa Matko Boska 

(kantor z ludem, organista) 
 

Modlitwa do Bogarodzicy  (chór) 
 

Przygotowanie tekstów liturgicznych: 
ks. kan. Marek Dobosz 
Ceremoniarz: 
ks. kan. Marek Dobosz 
Komentarz: 
ks. kan. Dominik Samulak 
Organy: 
Tomasz Bębenek 
Posługa liturgiczna: 
alumni Wyższego Seminarium Duchownego 
Transmisja radiowa: 
ks. kan. Jacek Rak 
Chór 

Chór Ziemi Zamoyskiej CONTRA pod dyr. Anny Cios-Konopa 
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KOMUNIKATY Z KONFERENCJI KSIĘŻY DZIEKANÓW,  
ZAMOŚĆ 5 WRZEŚNIA 2012 R. 

I. Komunikaty Kancelarii Kurii 

1. Wybory Rady Kapłańskiej  
 

Zgodnie z kanonem 495 KPK w każdej diecezji winna być 
ustanowiona Rada kapłańska, której zadaniem jest wspieranie biskupa 
w kierowaniu diecezją, zgodnie z przepisami prawa, ażeby możliwie 
najbardziej pomnażało się dobro pasterskie powierzonej mu części Ludu 
Bożego.  

Wybory członków Rady kapłańskiej są dwustopniowe. Każdy 
dekanat wybiera dwóch elektorów; proboszczowie jednego proboszcza 
i wikariusze jednego wikariusza (zob. Statut Rady Kapłańskiej 
z 20.02.1993, w: Pierwszy Synod Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej 
1996-2001, s. 162-165). Załączone protokoły Księża Dziekani powinni 
dostarczyć do Kurii Diecezjalnej do końca września 2012 r. Dnia 16 
października br., o godz. 15.00 w Domu Diecezjalnym zgromadzą się 
wszyscy elektorzy (proboszczowie i wikariusze), aby dokonać drugiego 
stopnia wyborów. 

 
2. Obowiązki księży Dziekanów: 
 
- legalizowanie ksiąg metrykalnych – każda strona opieczętowana 
i ponumerowana, na zakończenie księgi metryka,   
- kwestionariusze wizytacji dziekańskich w parafiach dekanatu za 
rok 2012, 
- akty notarialne z parafii przedstawiające własność parafii. Na 
dzień dzisiejszy 1/5 parafii w diecezji dostarczyła wyżej  wymienione 
dokumenty,  
- przypomnienie o uaktualnieniu testamentów kapłańskich.  
 
3. Renowacja Katedry:  
 
 W okresie od 25 czerwca do 3 września br. księża proboszczowie 
wpłacili ofiary (w całości) z cegiełek na katedrę z następujących 
parafii: Księżpol i Wiszniów. 
 Od początku remontu 89 parafii wpłaciło całość zobowiązań. 88 
parafii wpłaciło cześć zobowiązań, natomiast z następujących parafii 
nie wpłynęły żadne ofiary: Cichobórz, Horyniec, Hostynne, 
Machnówek, Podhorce, Przewodów, Wasylów Wielki. 
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 Z duchowieństwa diecezjalnego (484 kapłanów) wpłynęły ofiary 
indywidualne od 282 kapłanów. Za złożone dotychczas ofiary 
składam serdeczne Bóg zapłać księżom biskupom, proboszczom, 
wikariuszom i ofiarodawcom świeckim.  
 Do zamknięcia projektów (katedry i wieży katedralnej) potrzeba 
1.146.213,15 zł. Na koniec roku kalendarzowego 2012 otrzymamy 
refundację w wysokości 1.336.943,95 zł.   
 Bardzo serdecznie proszę o dalsze wpłacanie osobistych 
i parafialnych wpłat na rzecz Katedry. Zwracam się do Czcigodnych 
Księży o pomoc finansową w formie pożyczki. Zaciągnięte 
zobowiązania zwrócę na koniec roku kalendarzowego 2012, po 
otrzymaniu refundacji. 

II. Komunikaty Wydziału Duszpasterskiego  

I. Program duszpasterski – w parafiach realizujemy program 
duszpasterski pod hasłem Kościół naszym domem (zob. Program 
duszpasterski Komisji Duszpasterstwa KEP, Poznań 2011). 

 
II. Najważniejsze wydarzenia od ostatniej konferencji: 
1. 30.06 – Dzień Kapłański w Krasnobrodzie – ogłoszenie nomina-

cji J.E. Ks. Biskupa, 
2. 1-2.07 – Odpust w Krasnobrodzie (2 VII pod przewodnictwem 

Ks. Bp. M. Rojka), 
3. 11.07 – Katedra, Msza św. dla młodzieży- stypendystów (ok. 1,3 

tys.), 
4. 16.07 – odpust w Tomaszowie (bp Senior Stanisław Stefanek 

w Łomży), 
5. 2-14.08 – diecezjalna pielgrzymka piesza na Jasną Górę (ok. 

830), 
6. 11.08 – ingres do katedry Ks. Bp. M. Rojka, 
7. 12.08 – ingres do konkatedry Ks. Bp. M. Rojka, 
8. 19-24.08 – Zwierzyniec, Exodus Młodych. 

 
III. Wydarzenia planowane  
1. Formacja stała kapłanów 
a) Rekolekcje: 
- 10-13.09 – Górecko Kościelne, 
- 17-20.09 – Górecko Kościelne,  
- 19-22.09 – WSD-Lublin,  
- 24-27.09 – Werchrata.   
b) Dzień Kapłański – 6.10., godz. 10.00, Krasnobród (sanktuarium) 
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- Droga krzyżowa, 
- Konferencja (ks. dr Jarosław Przytuła, prefekt WSD) 
- Msza św. pod przewodnictwem Bp. M. Rojka. 
c) Dzień Formacji Kapłańskiej – 10.11, Zamość   
-  10.00 Msza św. W kościele MB Królowej Polski pod przewodnic-

twem Biskupa diecezjalnego M. Rojka, podczas Eucharystii będą 
obłóczyny kleryckie (8),  

- 11.30-13.00 – konferencje: ks. Oficjał dr Ryszard Mazurkiewicz 
(kwestie prawne), bp M. Leszczyński (sprawy duszpasterskie – 
Rok Wiary), komunikaty.  
 

2. Inne  
a) Dożynki Diecezjalne – 9.09, godz. 12.00, Krasnobród (sanktua-

rium), Bp M. Rojek,  
b) Pielgrzymka ministrantów, 15.09, Krasnobród (sanktuarium), 

Bp M. Rojek.   
 

IV. Inauguracja roku wiary 
W „ogólnopolskich przedsięwzięciach duszpasterskich [kep] 

związanych Z «rokiem wiary» 2012/13” czytamy: 
„ogłoszony przez benedykta XVI rok wiary należy włączyć w ca-

łokształt diecezjalnych działań duszpasterskich, ukierunkowanych 
wcześniej przez ogólnopolski program duszpasterski („kościół domem 
i szkoła komunii”). W jego ramach rozpocznie się, od i niedzieli ad-
wentu, trzeci etap („być solą ziemi”), poświęcony ewangelizacyjnemu 
ożywieniu struktur komunijnych kościoła. W „roku wiary” będą rów-
nież przygotowania do 1050. Rocznicy chrztu polski. „Rok Wiary” 
winien być naszą odpowiedzią na kryzys życia duchowego i religijne-
go. Poprzez nasze działania duszpasterskie pragniemy ukazać piękno 
wiary, zaprosić do głębszego jej przeżywania i podejmowania odważ-
nego świadectwa”. 

W dniu, w którym papież otworzy „Rok Wiary”, tj. W czwartek, 
11 października (w 50. Rocznicę otwarcia soboru watykańskiego II), 
w katedrze i kościołach parafialnych, będzie celebrowana wieczorna 
msza św. (z credo), z uroczystym wniesieniem ozdobnego egzempla-
rza dokumentów soboru watykańskiego ii i katechizmu kościoła ka-
tolickiego. Te księgi, które przygotowuje „pallotinum”, zostaną złożo-
ne «na ważnym miejscu w kościele» (np. Na bocznym ołtarzu) i pozo-
staną tam – jako znak – przez cały „rok wiary” – do jego zamknięcia, 
24 listopada 2013 r., w uroczystość chrystusa króla. 
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W dniu otwarcia roku wiary, 11 października (czwartek) br., 
w katedrze będzie celebrowana uroczysta msza św. O godz. 1800, pod 
przewodnictwem biskupa diecezjalnego m. Rojka. 

III. Komunikaty Wydziału Nauki i Wychowania Katolic-
kiego 

1. Za nami trzy letnie turnusy rekolekcyjne dla katechetów na-
szej Diecezji, z których dwa (29 czerwca – 6 lipca br.) prowadzone 
przez ks. dra Sylwestra Zwolaka, odbyły się w Domu Rekolekcyjnym 
Sióstr FMM  w Łabuniach, a trzeci (6-10 lipca br.) przeprowadzony 
został przez ks. dra Roberta Strusa. W sumie uczestniczyło w reko-
lekcjach około 180 katechetów. 

 
2. Na progu nowego roku szkolnego 2012/2013 - w sobotę 1 wrze-

śnia br. - w Katedrze Zamojskiej odbył się Diecezjalny Dzień Kate-
chetyczny. O godz. 10.00 katecheci uczestniczyli w Mszy św. koncele-
browanej przez księży prefektów pod przewodnictwem Pasterza Die-
cezji J. E. Księdza Biskupa Dra Mariana Rojka. O godz. 11.45 
uczestnicy spotkania wysłuchali wykładu p. dra Michała Wyrostkie-
wicza pracownika naukowego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskie-
go Jana Pawła II, zatrudnionego także w Zakładzie Badań Literac-
kich PAN nt. „Sekrety skutecznej komunikacji w katechezie”. W czę-
ści informacyjnej podano między innymi: terminy spotkań formacyj-
nych z katechetami w rejonach, zapoznano z tematyką organizowa-
nych w bieżącym roku warsztatów, podano adres nowej strony 
WNiWK www.wniwk.zam-lub.pl. Spotkanie zakończyło się paster-
skim błogosławieństwem na nowy rok szkolny i katechetyczny. 

 
3. Jesienne spotkania formacyjne z katechetami w rejonach od-

będą się w dniach 21-22 września br. w porządku następującym: 
czwartek 20.09.12 – Lubaczów (godz. 15.00 Konkatedra); piątek 
21.09.12 – Hrubieszów (godz. 9.00 kościół MBNP) Tomaszów Lubel-
ski (godz. 14.00 Sanktuarium); sobota 22.09.12 – Biłgoraj (godz. 9.00 
kościół św. Marii Magdaleny) Zamość (godz. 14.00 kościół św. Micha-
ła Archanioła). Konferencję okolicznościową nt. „Katecheza wobec 
współczesnych zagrożeń wiary” wygłosi ks. dr Jarosław Przytuła – 
prefekt Diecezjalnego Wyższego Seminarium Duchownego. 

 
4. Tegoroczna XXI już Diecezjalna Pielgrzymka młodzieży matu-

ralnej na Jasną Górę odbędzie się w sobotę 27 października 2012r. 
Hasło pielgrzymki „Uwierzyć na wzór Maryi”. Szczegółowe informa-
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cje oraz program pielgrzymki umieszczone zostały w Diecezjalnym 
Informatorze Katechetycznym (DIK). 

 
5. W nadchodzącym roku szkolnym 2012/2013 jest organizowana 

dla uczniów wszystkich typów szkół ponadgimnazjalnych i średnich 
XXIII Ogólnopolska Olimpiada Teologii Katolickiej – Legnica 2013. 
Temat przewodni: „Święci Apostołowie Piotr i Paweł – urząd i chary-
zmaty w Kościele”. Etap szkolny olimpiady – 29 listopada 2012r.; 
etap diecezjalny – 28 lutego 2013r. i finał ogólnopolski odbędzie się 
w dniach 4-6 kwietnia 2013r. w Legnicy. Pozostałe informacje doty-
czące olimpiady, a także wykaz literatury pomocniczej umieszczone 
są w DIK.  

 
6. W tym roku szkolnym zostanie zorganizowany i przeprowa-

dzony XX Diecezjalny Konkurs Wiedzy o Biblii i Historii Kościoła dla 
dzieci szkół podstawowych i młodzieży gimnazjalnej. Hasło konkursu 
„Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego”. Eliminacje szkolne rozegra-
ne zostaną w listopadzie br.; powiatowe w lutym 2013r. i finał diece-
zjalny w kwietniu 2013 r. Więcej informacji na ten temat podanych 
jest na stronach DIK. 

 
7. Sprawozdanie z katechizacji w bieżącym roku szkolnym z po-

szczególnych parafii naszej Diecezji prosimy składać w Wydziale 
Nauki i Wychowania Katolickiego do końca września br. Stosowny 
formularz został przekazany za pośrednictwem Księży Dziekanów do 
wszystkich parafii w Diecezji. Jest on także do pobrania na interne-
towej stronie wydziału. 

 
8. XII Dzień Papieski będzie obchodzony w naszej Ojczyźnie 

w dniu 14 października pod hasłem: „Jan Paweł II – papież rodziny”. 
Prosimy, aby katecheci włączyli się w przygotowanie na terenie szko-
ły odpowiedniej dekoracji, akademii, wystawy o Janie Pawle II oraz 
przygotowali dzieci i młodzież na katechezie do właściwego przeżycia 
Dnia Papieskiego.  

 
9. W ostatnim czasie nastąpiła zmiana w obsadzie personalnej 

pracowników wydziału. Pracę zakończyła konsultant ds. katechezy 
pani mgr lic. Zofia Kowalczyk, jej funkcję przejął ks. dr Robert Strus.  

 
10. Dyżury pracowników Wydziału obejmują wszystkie robocze 

dni tygodnia w Kurii Diecezjalnej (od godziny 9.00 do 13.30). Szcze-
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gółowy rozkład dyżurów poszczególnych osób jest umieszczony na 
stronie Wydziału oraz w DIK. 

 
11. W dniach 16-22 września 2012 r., będziemy przeżywać już II 

Tydzień Wychowania. Wydział Nauki i Wychowania Katolickiego we 
współpracy z innymi instytucjami przygotowuje następujące propo-
zycje: 17 września o godz. 18.00 Msza św. i adoracja w intencji nau-
czycieli, wychowawców, katechetów oraz dzieci i młodzieży w kościele 
św. Michała Archanioła w Zamościu. 

 
12. 24 października o godz. 16 sympozjum Wychowywać… ale jak? 

Organizowany w Zespole Szkół Katolickich św. Ojca Pio w Zamościu. 

IV. Komunikaty Wyższego Seminarium Duchownego 

1. W czasie wakacji w Seminarium został wykonany kapitalny 
remont kuchni, zmywalni i pomieszczeń gospodarczych w budynku 
„A” (pierwszy budynek od. ul. Orzechowskiego). Zostały także 
przebudowane schody od strony podwórza i pomalowany dach. 
Aktualnie klerycy z młodszych roczników, w ramach wakacyjnych 
kadencji, zajmują się sprzątaniem budynków i przygotowywaniem 
pokoi na rekolekcje kapłańskie, które rozpoczną się za dwa tygodnie, 
19 września. Rekolekcje poprowadzi długoletni spowiednik alumnów, 
dominikanin o. dr Waldemar Kapeć. 

2. Wykłady w nowym roku akademickim rozpoczną się 
w poniedziałek, 1 października (powrót po wakacjach 30 września do 
godz. 21.00). Na I rok zostało przyjętych 10 alumnów, którzy 
pochodzą z następujących parafii: Bełżca, Biłgoraja – par. św. Marii 
Magdaleny, Józefowa, Krasnobrodu – par. Zesłania Ducha Świętego, 
Krowicy Samej, Lubaczowa – par. św. Karola Boromeusza, 
Lubaczowa – par. św. Stanisława B.M., Soli, Tomaszowa Lub. – par. 
św. Józefa i Zubowic. Najmłodsi alumni przedwczoraj rozpoczęli 
tygodniowe rekolekcje w Górecku Kościelnym. Rekolekcje prowadzi 
ojciec duchowny, ks. Marek Żur. 

3. Jeżeli wszyscy alumni powrócą po wakacjach, to w bieżącym 
roku formacyjnym będziemy mieli 51 alumnów (w tym 2 na urlopach 
dziekańskich). 

4. Po zakończeniu wakacji proszę Księży Proboszczów 
o przesłanie wakacyjnych opinii o klerykach. Księżom, którzy będą 
pisali opinię po raz pierwszy, możemy przesłać informację o tym, na 
co w opinii należy zwrócić uwagę. Opinię, w zaklejonej kopercie, 
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można przekazać klerykowi lub przesłać pocztą – koniecznie na 
początku października. 

V. Sprawy Caritas 

1. Dziękujemy Przewielebnym Księżom za dotychczasową 
współpracę. 

2. Dostarczanie nadwyżek żywności najuboższej ludności UE–
PEAD 2012 – finalizujemy 13 wrześniu br. Otrzymaliśmy następują-
ce artykuły: dżem, płatki kukurydziane, kasza gryczana, ryż, klopsi-
ki w sosie pomidorowym, mleko, cukier, groszek z marchewką, ma-
karon świderki, mielonka wieprzowa, koncentrat pomidorowy, olej 
rzepakowy i mąka. W sumie – 250.859,8 kg, na łączną wartość – 
670.804,52 zł. Za transport darów księża wpłacili – 18.910 zł. Proszę 
o pilną informację – jaka liczba osób w parafiach skorzystała z pomo-
cy; od III-V; VI–VIII; do końca IX br. 

3. Kolonie letnie Caritas odbyły się w Rajskiem koło Soliny oraz 
w Hucie Różanieckiej. Uczestniczyły też pensjonariusze DPS Zamość 
i Lubaczów. Ponadto wsparliśmy oazy i kolonie parafialne w tym 
Exodus Młodych 2012. 

4. W związku z brakiem krwi w naszym kraju – Caritas Polska 
ponawia prośbę o włączenie się do akcji; Podaruj krople krwi. 

5. Tegoroczna akcja – Tornister pełen uśmiechów – finał odbył 
się w Przemyślu. W diecezji do akcji przystąpiło 19 parafii – obdaro-
wano w sumie – 248 dzieci. 

6. Mamy stypendia na Program Skrzydła 2012/13. Czekamy na 
zgłoszenia. 

7. Przypominam o zaległych opłatach do Caritas. Proszę o wpła-
ty na Caritas tylko na konto: 59 1020 5356 0000 1002 0052 5451 

VI. Niedziela Zamojsko-Lubaczowska 

1. Zakończyły się wakacje, dlatego zwracamy się z prośbą do 
Księży Proboszczów o uregulowanie należności za Niedzielę, które 
w wielu parafiach nawarstwiły się. Jeśli Parafie chcą wpłacać prze-
lewem, to informujemy, że numer naszego konta jest podany w ka-
lendarzu liturgicznym. W razie wątpliwości dysponujemy dokładny-
mi danymi. 

2. Zachęcamy do nadsyłania tekstów do publikacji. Ponieważ 
zdarzają się nieporozumienia, pragniemy jeszcze raz przypomnieć, że 
relacje z wydarzeń w parafiach należy nadsyłać kilka dni po uroczy-
stości, gdyż później nadesłane teksty są odrzucane przez Redakcję 
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w Częstochowie i nie jest to nasza wina. Nadesłany tekst ma szansę 
ukazać się 2 tygodnie później. Czekamy nie tylko na relacje, ale rów-
nież na ambitniejsze teksty, takie jak: felietony, reportaże, wywiady. 

3. Nasi kolporterzy zwracają się z prośbą do Księży Proboszczów 
o wystawienie przed plebanią pojemników z napisem „Niedziela” 
zabezpieczonych przed deszczem, aby uchronić gazety przed zamok-
nięciem. 

4. Podobnie jak w roku ubiegłym, Redakcja w Częstochowie 
przygotowała poczęstunek dla naszych pielgrzymów zdążających na 
Jasną Górę. 

5. W sobotę, 15 września 2012 r. odbędzie się XVI Pielgrzymka 
pracowników, czytelników i przyjaciół Tygodnika Katolickiego Nie-
dziela na Jasną Górę. Jak co roku, podczas Pielgrzymki Niedzieli, 
zostanie wręczony medal Mater Verbi dla osób zasłużonych dla Tygo-
dnika. Z naszej diecezji takie wyróżnienie otrzymają Pani Dorota 
Łukomska za profesjonalne teksty i ks. Jacek Rak dyrektor Katolic-
kiego Radia Zamość za ciekawe zdjęcia zamieszczane w naszej edycji. 
W imieniu Redakcji w Częstochowie, zapraszamy wszystkich na-
szych diecezjan na tą Pielgrzymkę. 

VII. Katolickie Radio Zamość 

W czasie trwania wakacji byliśmy tam, gdzie działo się coś 
ważnego. Transmitowaliśmy uroczystości z Sanktuarium 
w Krasnobrodzie i w Tomaszowie Lub. Relacjonowaliśmy 
uroczystości z Nabroża. 

Od wielu lat ważnym wydarzeniem jest nasza obecność na 
pieszej pielgrzymce do Częstochowy. Dziękuję księdzu dyr. 
Marcinowi i całej obsłudze pielgrzymki za wprowadzenie naszych 
reporterów w atmosferę i przeżycia na trasie pielgrzymki. 

Staraliśmy się jak najlepiej przygotować i przedstawić 
wydarzenia z 11 sierpnia z naszej Katedry. Ingres ks. bp. Mariana 
był dla nas wyzwaniem medialnym. 

Exodus Młodych to wydarzenie, które wpisuje się coraz mocniej 
w działania radiowe. Do dzisiaj na antenie naszego radia można 
usłyszeć materiały ze Zwierzyńca. 

Wierzę głęboko, że kalendarz naszego radia na rok 2013 będzie 
rozprowadzany za dwa, trzy tygodnie. Nie wszystko zależy od ekipy 
naszego Biura Promocji i Reklamy. Kalendarze sprzedajemy 
po 5 złotych. Całość prosimy o wpłacanie do Radia. 
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VIII. Sprawozdanie z XXX Pieszej Pielgrzymki Zamojsko-
Lubaczowskiej na Jasną Górę, 2-14 sierpnia 2012 r. 

Tegoroczna Pielgrzymka przebiegała pod hasłem: „MÓJ KO-
ŚCIÓŁ MÓJ DOM”, nawiązującym do hasła roku duszpasterskiego 
Kościół naszym domem. W Pielgrzymce dziękowaliśmy za to, że po 
raz XXX wyszła pielgrzymka z Zamościa na Jasną Górę, za XX lat 
naszej Diecezji i za dar nowego Pasterza Ks. Bpa Mariana Rojka, 
któremu bardzo serdecznie dziękuję za to, że przybył na Jasną Górę 
i wprowadzał nas tam na miejscu. Bóg zapłać za modlitwę troskę i za 
sprawowaną Eucharystię. Dziękuję również Ks. Biskupowi Mariu-
szowi Leszczyńskiemu, który rozpoczął naszą tegoroczną Pielgrzym-
kę w Zamościu. Bóg zapłać za Eucharystie w katedrze zamojskiej i za 
wyprowadzenie nas na pielgrzymi szlak. 

W Pielgrzymce wzięło udział 821 pątników (67 osób mniej niż 
rok temu) z terenu całej diecezji i nie tylko, z czego zapisanych 644 
osoby zaś 177 gratis (różne służby), pielgrzymowaliśmy idąc w 7 gru-
pach, na trasie połączyłem dwie grupy biłgorajskie 3 i 7 i szli jako 
grupa 3+7. Pielgrzymowało 24 kapłanów, 4 diakonów, 12 kleryków 
i 6 sióstr zakonnych. 

Składam serdeczne podziękowanie Ks. Franciszkowi Niecka-
rzowi – Rektorowi WSD za umożliwienie diakonom i klerykom wzię-
cia udziału w Pielgrzymce. Bóg zapłać. Dziękuje wszystkim Księżom 
Dziekanom, Proboszczom za pomoc, opiekę i życzliwe przyjęcie piel-
grzymów Bóg zapłać. A zwłaszcza dziękuję ks. Prałatowi Andrzejowi 
Puzonowi za odprawienie Mszy św. i wygłoszenie pięknego słowa 
w Nisku tuż przed wejściem na poligon. Bóg zapłać. Dziękuję Ks. 
Dyrektorowi Caritas Wiesławowi Banasiowi za wsparcie Pielgrzym-
ki. Bóg zapłać. Wszystkim kapłanom odwiedzającym dziękuje. 

Ojcami duchownymi Pielgrzymki byli: Ks. Adam Dworzycki 
i Ks. Marian Wyrwa; Szefem porządku: ks. Artur Sokół; Kwatermi-
strzami: ks. Karol Stolarczyk, dn Paweł Kubiszyn; Liturgia: dn Ma-
ciej Banach, dn Karol Jędruszczak i dn Łukasz Malec. 

Grupa I - 145 (- 20) 
Przewodnik: ks. Krystian Kotulski,  
Duszpasterz: ks. Krzysztof Paluch  
Kleryk: Marcin Lewczuk i Piotr Mazur 
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Grupa II – 134 (+6) 
Przewodnik: ks. Marian Maciołek, 
Klerycy: Michał Efner, Dominik Osuchowski, Łukasz Wojtaszek 
 
Grupa III + VII – 165 (124 +41) w (III - 20, VII - 11) 
Przewodnik: ks. Piotr Spyra, ks. Krystian Malec  
Duszpasterze: ks. Grzegorz Szlązak, ks. Mateusz Furmaniak.  
Klerycy: Łukasz Krzemiendak  
siostry zakonne Benedyktynki i Pasterzanki. 
 
Grupa IV – 82 (-2) 
Przewodnik: ks. Michał Moń,  
Duszpasterz: ks. Krzysztof Hawro 
 
Grupa V – 146 ( +18) w tym 12 z Ukrainy 
Przewodnik: ks. Wojciech Suchowierz 
Duszpasterze: ks. Witold Mikulski (25 raz), ks. Kamil Taras, ks. Le-
szek Kłos. 
 
Grupa VI – 59 (+6) 
Przewodnik: ks. Piotr Kawecki 
Klerycy z zakonu Pijarów i nasz Artur Prażak 
 
Grupa X-87 (-19) 
Przewodnik: ks. Wiesław Górniak, 
Duszpasterze: ks. Stanisław Gorczyński, ks. Mariusz Kot, ks. Witold 
Słowiński, ks. Łukasz Kolasa, 
klerycy: Artur Młodziński, Mateusz Krzaczkowski, Tomasz Żurawek. 

IX. Exodus Młodych.  Spotkanie młodzieży diecezji 
Zamojsko-Lubaczowskiej 

W dniach 21-24 sierpnia 2012 roku po raz trzeci odbył się 
w Zwierzyńcu Exodus Młodych - spotkanie Młodzieży Diecezji Za-
mojsko-Lubaczowskiej. Tematem spotkania były słowa: Wybieram 
Miłość. Na zaproszenie organizatorów odpowiedziało ponad 1000 
osób z Diecezji i spoza niej. Gośćmi spotkania byli: ks. bp Marian 
Rojek, ks. bp Mariusz Leszczyński, ks. Piotr Pawlukiewicz, br. Paweł 
Teperski, ks. Krzysztof Kralka SAC, Sylwester Laskowski, ks. prał. 
Wiesław Galant, ks. Maciej Lewandowski, ks. Piotr Jakubiak i inni. 
W spotkaniu młodzieży wystąpiły zespoły: Luxtorpeda, 40 i 30 na 70, 
Razem za Jezusem oraz Anielsi z Lubaczowa. W programie były 
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piękne nabożeństwa, warsztaty a także trochę zabawy. Każdy mógł 
znaleźć coś dla siebie. 

Radością naszą jest to, że coraz więcej osób uczestniczy w spo-
tkaniu młodzieży, nie tylko z naszej Diecezji. Spotkanie wzbudza 
duże zainteresowanie mediów, pisały o nim największe portale in-
ternetowe: (onet, interia, polskatimes i inne) oraz lokalna prasa. I to 
pisały dobrze. Mamy nadzieję, że ta inicjatywa nadal będzie się roz-
wijała. Spotkanie zamknięte zostało bilansem dodatnim, dlatego 
dziękujmy wszystkim, którzy wsparli to wydarzenie modlitwą i ma-
terialnie. 

 
Dane statystyczne: 
W Exodusie udział wzięło na stałe 1190 osób w tym liczna grupa 

kapłanów i sióstr zakonnych. Liczba uczestników wyniosła 1022 oso-
by, dodać do tego należy gości przyjeżdżających na wybrane punkty 
programu np.: koncerty, konferencje; ich liczba wyniosła około 600 
osób. W ciągu 4 dni posługiwało na stałe 11 księży, natomiast go-
ścinnie ponad 40, 13 sióstr zakonnych, 5 diakonów i 19 alumnów. 
Całość spotkania wzbogacała śpiewem 30 osobowa schola, pantomi-
mami - służba teatralna złożona z 14 osób, dekoracjami - służba de-
koracyjna 7 osób, a nad porządkiem i bezpieczeństwem czuwała 55 
osobowa służba porządkowa złożona z harcerzy ZHR (41 osób) 
i strzelców (14 osób) wspomagana przez 5 osobową służbę medyczną 
złożoną z uczniów Medycznego Studium Zawodowego w Biłgoraju 
i wolontariuszki. Ponad to funkcjonował sklepik 4 osoby oraz sekre-
tariat, nad którym czuwało 5 osób. 

Średnia wieku uczestników wyniosła 17 lat. Najmłodsi uczestni-
cy mieli 13 lat, najstarszy 37 lat. Większość młodzieży przybyła na 
spotkanie po raz pierwszy (58,5%), po raz drugi 24% pozostali 
(17,5%) to osoby, które są na Exodusie po raz trzeci. W tegorocznym 
Exodusie Młodych wzięło udział 104 osoby spoza naszej diecezji. To 
aż trzy razy więcej niż w latach poprzednich. Reprezentowali oni 
diecezje: lubelską 53 osoby, przemyską 18 osób, warszawską 8 osób, 
siedlecką 5 osób, rzeszowska 5 osób, krakowską 3 osoby, kaliską 
2 osoby, warszawsko-praską 2 osoby, sandomierską 2 osoby i po jed-
nej osobie z diecezji: poznańskiej, pelplińskiej, częstochowskiej, kie-
leckiej, drohiczyńskiej, tarnowskiej i łódzkiej. 

Podział ze względu na płeć: Kobiety : 742, Mężczyźni: 280. 
Przynależność do wspólnot: Oaza: 181 osób, KSM: 50 osób, ZHR: 

41 osób, wspólnoty przy parafiach: 14 osób, Odnowa w Duchu Świę-
tym: 12 osób, Ministranci: 11 osób, Schola: 8 osób, Neokatechumenat: 
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4 osoby, Galilea: 3 osoby, duszpasterstwa akademickie: 2 osoby, brak 
przynależności do wspólnoty: 724 osoby. 

Najczęstszym źródłem informacji o spotkaniu byli znajomi (66%) 
następnie Internet (9%) (strona Exodusu i profil na facebook'u), ogło-
szenia parafialne (6%), kolejno: plakaty i ulotki, informacje podawa-
ne podczas pielgrzymki na Jasną Gorę, szkoła w tym księża i kate-
checi oraz spoty w rozgłośniach radiowych. 

X. Podsumowanie rekolekcji wakacyjnych Ruchu 
Światło-Życie Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej w roku 2012. 

Rekolekcje przebiegały według zaplanowanego porządku bez 
większych zakłóceń. Do poszczególnych punktów oazowych zgłosiło 
się 411 osób w tym 13 kapłanów, 12 kleryków i ok. 40 animatorów. 

Rekolekcje odbywały się w dwóch turnusach, w miejscowościach: 
Hulcze, Ruda Różaniecka, Krowica Sama, Stanisławów, Oleszyce 
i Lublin – Sławinek. Są powody do radości, że tak wiele osób młodych 
chce w taki sposób spędzać swój wolny czas. Jednak smutne jest to, 
że nie każdy z nich może kontynuować formację w swojej lub 
sąsiedniej parafii. Niepokojące jest to, że jeżeli nastąpi zmiana 
księdza w parafii, to często nie ma kontynuacji pracy z daną grupą 
i nie ma nic w zamian. Ruch Światło-Życie jest dość wymagającą 
grupą, gdzie wysokie wymagania stawia się uczestnikom 
(cotygodniowe spotkania, rekolekcje wakacyjne, życie w duchu nowej 
kultury), te wymagania stawiane są również animatorom 
i moderatorom. 

Podczas rekolekcji ponad 200 osób włączyło się w dzieło 
Krucjaty Wyzwolenia Człowieka w tym 11 osób jako członkowie. 
W wakacyjnej Oazie Rodzin I stopnia w Oleszycach uczestniczyło 
19 małżeństw wraz z dziećmi (w tym 12 rodzin z naszej Diecezji).  

 
Terminy i miejsca rekolekcji:  
 
Turnus I (30. 06. - 16. 07. 2012 r.) 

ODB Hulcze – ks. Piotr Grzechnik, ks. Grzegorz Szlązak  
OND III Stanisławów – ks. Mariusz Skakuj, ks. Paweł Głowik  

 
07.-17. 07. 2012 r. 

KODA Lublin-Sławinek – ks. Jarosław Kędra  
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Turnus II (18. 07. - 03. 08. 2012 r.) 

OND I Stanisławów – ks. Marek Mazurek 
ONŻ 0 Hulcze – ks. Dariusz Babiak, ks. Paweł Kruk 
ONŻ I Ruda Różaniecka – ks. Paweł Zawada, ks. Tomasz Leńczuk 
ONŻ II Krowica – ks. Sylwester Zwolak, ks. Michał Koziołek 
DK I Oleszyce – ks. Dominik Samulak 

XI. Arcybractwo Honorowej Straży NSPJ 

13 marca 2013 r. przypadać będzie 150 rocznica powstania Ar-
cybractwa Straży Honorowej Najświętszego Serca Pana Jezusa. Zo-
stało ono założone w roku 1863, w Bourg - en - Bresse we Francji, 
przez siostrę Marię od Najświętszego Serca Pana Jezusa (wizytkę). 

W Polsce Arcybractwo powstało w 1869 r. w Krakowie, a jego za-
łożycielem był bp Antoni Gołecki. Przed druga wojną światową Straż 
Honorowa NSPJ istniała w 800 ośrodkach. Reaktywowane zostało 
w latach osiemdziesiątych XX w. 

Aktualnie liczy 25 000 członków (przy parafiach, w seminariach, 
wspólnotach zakonnych). W Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej funk-
cjonuje w pięciu parafiach i liczy ok. 100 osób. 

 
Celem Arcybractwa straży Honorowej NSPJ jest: 

- wynagradzanie modlitwą i pracą w obranej godzinie doby Sercu 
Pana Jezusa za grzech własne i świata, 

- propagowanie kultu Serca Pana Jezusa, 

- praktyka pierwszych piątków miesiąca, 

- trwanie przy Sercu Pana Jezusa w „Godzinie obecności”, 

- nabożeństwo „Godziny Świętej”. 

XII. Kurs formacji biblijnej 

Wszystkich zainteresowanych rozszerzaniem swojej wiedzy na 
temat Pisma Świętego oraz pogłębianiem duchowości biblijnej zapra-
szamy do uczestnictwa w Kursie Formacji Biblijnej. Jest on prowa-
dzony pod patronatem Dzieła Biblijnego w Diecezji Zamojsko-
Lubaczowskiej oraz Instytutu Nauk Biblijnych Katolickiego Uniwer-
sytetu Jana Pawła II.  
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Cele kursu obejmują: 
 
- nabycie umiejętności interpretacji tekstu biblijnego i jego ak-
tualizacji; 
- kształtowanie duchowości biblijnej; 
- pomoc w nabywaniu umiejętności wykorzystania Pisma 
Świętego w duszpasterstwie; 
- formacja animatorów Dzieła Biblijnego, grup biblijnych oraz 
innych ruchów apostolskich. 
 
Kurs kierowany jest do osób pełnoletnich, zarówno duchownych 

jak i konsekrowanych oraz świeckich zainteresowanych pogłębieniem 
swojego kontaktu z żywym Słowem Bożym poprzez rozszerzenie wie-
dzy biblijnej. 

Poprzez uczestnictwo w zajęciach oferowanych w ramach kursu 
uczestnik otrzymuje solidne podstawy rzetelnej pracy z tekstem bi-
blijnym, wśród których najważniejsze stanowią: poznanie tła histo-
rycznego, geograficznego oraz kulturowego ksiąg biblijnych, zarówno 
Starego, jak i Nowego Testamentu; procesu ich powstawania; zazna-
jomienie się z metodami interpretacji Pisma Świętego; przesłaniem 
teologicznym oraz sposobami aktualizacji orędzia biblijnego w świe-
cie współczesnym. 

Koszt kursu dla uczestnika na cały rok wynosi 200 zł. Pytania 
i zapisy prosimy kierować na adres e-mail: kfb.zamosc@gmail.com 
lub zgłaszać telefonicznie na numer: 511 208 347. 

Uroczysta Msza Święta inauguracyjna sprawowana będzie dnia 
15 września 2012 r. o godz. 8.00 w kościele MB Królowej Polski. 
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bp Mariusz Leszczyński 
Zamość 

EUCHARYSTIA – SZKOŁĄ MIŁOŚCI I POKOJU 

Kazanie w TV „Polonia” w 69. rocznicy rozpoczęcia likwidacji obozu 
przesiedleńczego w Zwierzyńcu, Niedziela, 19 sierpnia 2012 r. 

 
Pan Jezus w dzisiejszej Ewangelii powiedział: „Ja jestem chle-

bem żywym, który zstąpił z nieba. Jeśli kto spożywa ten chleb, będzie 
żył na wieki” (J 6,51). Słowa te kierują nasze myśli do Wieczernika, 
gdzie ustanowił On <Ofiarę eucharystyczną swojego Ciała i swojej 
Krwi>, i gdzie ten „dar największy (…), dar z samego siebie, z wła-
snej osoby w jej świętym człowieczeństwie (…), dar Jego dzieła zba-
wienia”, ofiarował Kościołowi. Kiedy więc „Kościół sprawuje Eucha-
rystię, pamiątkę śmierci i zmartwychwstania swojego Pana, to cen-
tralne wydarzenie staje się rzeczywiście obecne i <dokonuje się dzieło 
naszego Odkupienia>… Cóż większego Jezus mógł uczynić dla nas? 
Prawdziwie w Eucharystii objawia nam miłość, która posuwa się <aż 
do końca> – miłość, która nie zna miary” – uczy bł. Jan Paweł II 
w encyklice Ecclesia de Eucharistia (n. 11). Każdy zatem, kto uczest-
niczy we Mszy św. i godnie przyjmuje Komunię świętą, może za św. 
Pawłem Apostołem powiedzieć: „Teraz zaś już nie ja żyję, lecz żyje we 
mnie Chrystus” (Ga 2,20). Tę wielką Tajemnicę, którą św. Józef Bil-
czewski, arcybiskup lwowski, nazwał „najgłówniejszym aktem reli-
gijnym na ziemi” (Kazanie podczas Kongresu Mariańskiego, Prze-
myśl 1911), dziś poznajemy na nowo. Widzimy jednak często, że – jak 
pisał on w jednym z listów pasterskich – „nasza znajomość Jezusa-
Hostii i wiara w rzeczywistą obecność tego niebieskiego Gościa na 
ołtarzach jest stanowczo za słaba, miłość za chłodna, cześć za uboga; 
za mało też korzystamy z miłościwej Jego wśród nas obecności, tak że 
słusznie mógłby powtórzyć wobec nas słowa, które niegdyś skierował 
do Samarytanki: <O, gdybyś znała Dar Boży!> (J 4,10)” (List paster-
ski w Dniu Imienia Jezus, 1902). 

Kościół nieustannie zachęca wyznawców Chrystusa, aby pogłę-
biali pobożność eucharystyczną i wprowadzali ją w życie codzienne. 
Święty Jan Maria Vianney do swoich parafian mówił: „Wiadomo, że 
tam, w świętym tabernakulum jest Jezus: otwórzmy Mu serce, ra-
dujmy się Jego świętą obecnością. To jest najlepsza modlitwa (…). 
Bracia moi, przyjdźcie do Komunii, przyjdźcie do Jezusa. Przyjdźcie, 
abyście z Nim mogli żyć”.  
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Chleb i wino stają się na ołtarzu Ciałem i Krwią Jezusa. Ale ta 
cudowna przemiana – uczy Papież Benedykt XVI – „nie może się tu 
zatrzymać, co więcej – dopiero tutaj właśnie musi się w pełni rozpo-
cząć. Ciało i Krew Chrystusa zostały nam dane po to, abyśmy my 
sami z kolei zostali przemienieni. My sami mamy stać się Ciałem 
Chrystusa”. 

Dziękujmy więc Jezusowi za Dar Eucharystii – pokarm dla du-
szy na życie wieczne. Pogłębiajmy naszą wiarę w Jego realną obec-
ność w Najświętszym Sakramencie. I prośmy Jezusa, abyśmy przyj-
mując Go w Komunii św., przemieniali życie nasze i oblicze świata, 
w myśl zaleceń św. Pawła Apostoła z Listu do Efezjan: „Wyzyskujcie 
chwilę sposobną, bo dni są złe. Nie bądźcie (…) nierozsądni, lecz usi-
łujcie zrozumieć, co jest wolą Pana (…). Napełniajcie się Duchem 
(…). Dziękujcie zawsze za wszystko Bogu Ojcu w imię Pana naszego 
Jezusa Chrystusa” (Ef 5,15-20).  

W liście apostolskim Mane nobiscum Domine bł. Jan Paweł II 
przypomina nam, jakie mają być owoce naszego spotkania z Jezusem 
ukrytym w Najświętszym Sakramencie: „Chrześcijanin, który 
uczestniczy w Eucharystii, uczy się z niej być rzecznikiem komunii, 
pokoju, solidarności we wszystkich okolicznościach życia. Rozdarty 
obraz naszego świata, który wszedł w nowe tysiąclecie z widmem 
terroryzmu i tragedii wojny, bardziej niż kiedykolwiek wzywa chrze-
ścijan, by przeżywali Eucharystię jako wielką szkołę pokoju, gdzie 
formują się mężczyźni i kobiety, którzy na różnych szczeblach zaan-
gażowania w życie społeczne, kulturalne i polityczne działają na 
rzecz rozwijania dialogu i komunii” (n. 27). 

Do czynnego angażowania się w tę szlachetną misję Jezus za-
prasza swych uczniów także tutaj, do tego szczególnego miejsca 
w Zwierzyńcu, gdzie teraz się modlimy. Tutaj bowiem w czasie 
II wojny światowej istniał obóz, w którym uwięzieni nasi bracia 
i siostry – synowie i córki Ziemi Zamojskiej, wyjątkowo brutalnie 
doświadczyli nienawiści ze strony okupanta hitlerowskiego. Tutaj 
szczególnie boleśnie cierpiały <dzieci Zamojszczyzny>. A działo się to 
w latach 1942-1943, kiedy to władze niemieckie prowadziły w dys-
trykcie lubelskim masowe wysiedlenia ludności z powiatów: biłgoraj-
skiego, hrubieszowskiego, tomaszowskiego i zamojskiego. Dotknęły 
one ok. 110 tys. Polaków, w tym 30 tys. dzieci, z których 10 tys. 
zmarło lub zostało zamordowanych. Część wysiedlonej ludności była 
więziona w obozie w Zwierzyńcu, który Niemcy utworzyli w połowie 
czerwca 1943 r.  
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Te bolesne wydarzenia wspominamy podczas Mszy Świętej – 
Ofiary Krzyżowej Zbawiciela, nazwanej przez Jana Pawła II <wielką 
szkołą pokoju>.  

Ofiara naszych braci i sióstr z Zamojszczyzny oraz z innych 
stron naszego kraju i świata, w latach ostatniej wojny, ściśle zespo-
lona z misterium męki i śmierci Chrystusa, otworzyła im drogę do 
zmartwychwstania i życia, a nam przyniosła wolność i niepodległość. 
Wdzięczni za ofiarę ich życia, modlimy się za nich i składamy im hołd 
za przykład wierności Bogu, Krzyżowi i Ewangelii oraz za świadec-
two wiary i patriotyzmu.  

Chylimy także czoła przed ludźmi, którzy – narażając własne 
życie – nieśli wówczas pomoc uwięzionym w tutejszym obozie: 
ks. Stanisławowi Szepietowskiemu oraz Róży i Janowi Zamoyskim. 
To dzięki nim udało się, w jedną z lipcowych niedziel 1943 r., wyrwać 
z obozowego piekła 350 dzieci, które oddano krewnym, bądź umiesz-
czono w ochronkach. Za tę piękną posługę miłości Róża Zamoyska 
została nazwana „Aniołem Dobroci”. 

Drodzy siostry i bracia!  
Dziękując Bogu za dar wolnej Ojczyzny, okupiony cierpieniem 

i męczeństwem naszych braci i sióstr, budujmy Polskę wierną korze-
niom oraz zachowujmy pamięć i tożsamość – jak nas uczył nasz Ro-
dak Jan Paweł II. 

Posilajmy się jak najczęściej chlebem żywym, który zstąpił z nie-
ba, abyśmy w nagrodę za wierność Bogu, Kościołowi i Ojczyźnie – 
cieszyli się szczęściem na ziemi, a kiedyś życiem wiecznym w gronie 
zbawionych.  

 
Amen. 
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ks. Jarosław Przytuła 
prefekt WSD diec. Zamojsko-Lubaczowskiej, Lublin 

ARGUMENT WERYTATYWNY NA WIARYGODNOŚĆ CHRZEŚCIJAŃSTWA W 

ŚWIETLE TRYLOGII HANSA URSA VON BALTHASARA1. 

Teologia fundamentalna jest dziś dynamicznie rozwijającą się 
dyscypliną naukową. Badając Boże Objawienie stara się uzasadnić 
jego wiarygodność, a tym samym ukazać współczesnemu człowiekowi 
racjonalne podstawy wiary w Jezusa Chrystusa.  Jest to szczególnie 
trudne, ale i szczególnie pilne zadanie w dobie postmodernistycznego 
irracjonalizmu i relatywizmu, kiedy to jakiekolwiek odwoływanie się 
do poznania religijnego jest albo kontestowane jako nieuprawnione, 
albo redukowane do sfery prywatnych, dowolnych przypuszczeń, 
nieweryfikowalnych i nieracjonalnych. 

Zmieniające się konteksty historyczne, przemiany społeczne, 
kulturowe i obyczajowe sprawiają, że  współczesna skuteczna apolo-
gia chrześcijaństwa musi opierać się na sztuce tworzenia trafnych 
argumentów. Przesłanki wynikające z poznania naturalnego, jak  
i teologicznego mają prowadzić do wniosku o wiarygodności chrześci-
jaństwa. Tak skonstruowany argument, chociaż nie narzuca się 
z oczywistością, to jednak prowadzi do trwałego przekonania i mo-
ralnej pewności, potrzebnej aby akt wiary był w pełni uzasadniony 
i racjonalny2. Obok od dawna  istniejących argumentów – wypraco-
wanych przez apologetykę (skrypturystyczny, semejotyczny, rezurek-
cjonistyczny) tworzone są nowe: argument z miłości (agapetologicz-
ny)3; z nadziei (sperancyjny)4; z wkładu chrześcijaństwa w rozwój 
kultury (kulturotwórczy)5; z fenomenu piękna (kaloniczny)6 i wiele 
innych. Pośród nich ważne miejsce zajmuje argument werytatywny 
czyli aletejologiczny, wywodzący wiarygodność chrześcijaństwa 
z kategorii obiektywnej prawdy – poszukiwanej przez człowieka 

                                                      
1 Prezentacja pracy doktorskiej, napisanej pod kierunkiem ks. prof. dra hab. Mariana 
Ruseckiego, na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, w Katedrze Teologii Fundamen-
talnej. 
2 Por. M. Rusecki. Argumentacja w teologii fundamentalnej. W: M. Rusecki, K. Kau-
cha, I. S. Ledwoń, J. Mastej (red.). Leksykon Teologii Fundamentalnej. Lublin 2002 s. 
109-110. 
3 Zob. K. Kaucha. Agapetologiczny argument. W: Leksykon Teologii Fundamentalnej s. 
31-35. 
4 Zob. M. Rusecki. Traktat o wiarygodności chrześcijaństwa. Dlaczego wierzyć Chrystu-
sowi? Lublin 2010 s. 281-290. 
5 Tamże s. 291-329. 
6 K. Kaucha. Kaloniczny argument. W: Leksykon Teologii Fundamentalnej s. 598-601. 
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i objawionej przez Boga. Sumowanie tych argumentów, rozwijanie 
ich, tworzenie nowych sprawia, że religia chrześcijańska we współ-
czesnym świecie staje się wielorako uwierzytelniona i jawi się jako 
wiarygodna odpowiedź na ludzkie poszukiwania  prawdy, dobra, 
piękna, wolności, miłości i sensu.  

Skonstruowanie argumentu werytatywnego polega na sformu-
łowaniu przesłanek, z których w sposób logiczny i klarowny wynika 
wniosek, że dzięki Objawieniu dokonanemu w Jezusie Chrystusie, 
chrześcijaństwo stanowi wiarygodną i definitywną odpowiedź na 
ludzkie poszukiwanie prawdy. Dopełnieniem teologicznofundamen-
talnego  uzasadnienia jest ukazanie waloru motywacyjnego całego 
argumentu. 

Aletejologia (nauka o prawdzie) jest polem badawczym bardzo 
szerokim i żywo dyskutowanym przez filozofów i teologów. Dlatego 
ważne jest, aby do konstrukcji argumentu werytatywnego użyć źró-
dła, które mieści się w ramach jednolitego, zwartego, metodologicznie 
uporządkowanego systemu teologicznego. Takie kryterium spełnia 
dzieło jednego z najwybitniejszych teologów XX wieku Hansa Ursa 
von Balthasara7. Monumentalna 15-tomowa Trylogia, będąca syste-
mowym wykładem teologii, ogniskującym się wokół kategorii praw-
dy, dobra i piękna okazuje się być bogatym materiałem badawczym – 

                                                      
7 Hans Urs von Balthasar urodził się 12 sierpnia 1905 roku w Lucernie w rodzinie 
szlacheckiej. Kształcił się w gimnazjum benedyktynów w Engelbergu, a następnie 
w jezuickiej szkole w Feldkirch. Po przyspieszonym egzaminie maturalnym podjął 
studia germanistyczne w Wiedniu. Tu zrodziło się jego zamiłowanie do teologii, tutaj 
również rozpoczęła się jego znajomość z Goethem. Studia kontynuował w Berlinie, 
gdzie zainteresowanie teologią wzmogło się pod wpływem Romano Guardiniego. 
W 1928 roku Hans Urs obronił doktorat w Uniwersytecie w Zurychu na temat apoka-
liptyki w nowożytnej literaturze niemieckiej. W tymże roku wstąpił do zakonu jezui-
tów. Po dwuletnim nowicjacie odbył studia filozoficzne w Pullach, koło Monachium, 
a następnie studia teologiczne w Lyonie, gdzie ogromny wpływ wywarł na niego Henri 
de Lubac. Von Balthasar został wyświęcony na prezbitera w roku 1936. Po święce-
niach podjął pracę w redakcji jezuickiego pisma „Stimmen der Zeit”, by w roku 1940 
zostać przeniesionym do Bazylei do duszpasterstwa akademickiego. Jeszcze w czasie 
studiów filozoficznych zetknął się, a następnie zaprzyjaźnił z Erichem Przywarą. 
W Bazylei spotkał Karla Bartha oraz dr Adrienne von Speyer, która stała się jego 
długoletnią współpracowniczką. Wraz z nią założył w 1945 roku Wspólnotę św. Jana, 
która wkrótce przekształciła się w instytut świecki. Ze względu na pełnioną funkcję 
dyrektora instytutu, połączoną z działalnością wydawniczą Balthasar zdecydował się 
wystąpić z Towarzystwa Jezusowego. Bogata twórczość Balthasara obejmuje 74 książ-
ki, 365 artykułów, 83 tłumaczenia i 120 wstępów do publikacji. Największą sławę 
przyniosła Balthasarowi 15-tomowa Trylogia, która powstawała przez ponad ćwierć 
wieku. Balthasar na dwa dni przed śmiercią został ogłoszony kardynałem. Zmarł 26 
czerwca 1988 roku. 
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mimo jej specyficznie trudnego języka8.  Heurystyczna analiza mate-
riału uzupełnionego o źródła pomocnicze pozwala na wydobycie prze-
słanek, potrzebnych do utworzenia argumentu werytatywnego.  

Pierwsza z przesłanek ma charakter filozoficzny. Klasyczna filo-
zofia, bazując na realizmie ontologicznym i poznawczym głosi, że 
człowiek za pomocą zmysłów poznaje rzeczywistość obiektywną, któ-
rą następnie ujmuje w pojęcia, definicje i teorie. Jest to fundament 
poznania i uprawiania jakiejkolwiek nauki. Analiza filozoficzna róż-
nych teorii prawdy unaoczniła, jak wielkim zagrożeniem jest czysto 
subiektywistyczne jej ujmowanie i redukcja do kategorii wartości, 
mających swe źródło w rozumie ludzkim. Utrata poczucia sensu, 
sceptycyzm, a nawet nihilizm mają często swoje źródło w odrzuceniu 
prawdy obiektywnej, prawdy będącej właściwością otaczającej nas 
rzeczywistości. 

Prawda bowiem – w przekonaniu Balthasara – to samoodsłonię-
cie bytu, samoudostępnienie, ujawnienie przez byt swojej istoty pod-
miotowi poznającemu, to άλήθεια (aletheia), czyli wolne, nieprzymu-
szone samoofiarowanie się drugiemu, już na poziomie ontologicznym. 
A zatem u źródeł prawdy zawsze leży jakaś forma wyjścia z siebie ku 
drugiemu, czyli miłość. Jest ona jedyną racją usprawiedliwiającą 
prawdę, a jednocześnie jawi się jako zjawisko dynamiczne, dziejące 
się9.  

Człowiek na wszystkich poziomach poznania napotyka tajemni-
cę – pewną barierę chroniącą przed całkowitym odarciem bytów z ich 
godności. Ta bariera jest mocniejsza, tam gdzie przedmiotem percep-
cji jest druga osoba. Może być ona poznana tylko wtedy, gdy  
w sposób wolny wypowie swoje słowo wewnętrzne (verbum mentis), 
w którym ujawni swój wewnętrzny osobowy świat – bogactwo myśli, 
przeżyć, pragnień, duchowych poszukiwań10. Wypowiedzenie siebie 
zawsze jest ryzykiem, bo ta cząstka własnego „ja” może zostać w ja-
kiś sposób sprofanowana przez kogoś drugiego. Zarządzanie prawdą 
z jednej strony jest uwarunkowane wiarygodnością partnera dialogu, 
z drugiej – zaufaniem i miłością. Bez wzajemnej miłości nie ma ko-
munikacji prawdy – podkreśla Balthasar.  

Epistemologia i ontologia prowadzą do przeczucia, że chociaż 
istnieje wiele prawd cząstkowych (wiele bytów ujawnia swoją istotę 
w zjawiskach) to musi istnieć prawda uniwersalna, odwieczna, będą-
ca podstawą wszystkich innych. Aby świat nie pogrążył się  

                                                      
8 Por. P. Henrici. A sketch of von Balthasar’s life. W: D. L. Schindler (ed.). Hans Urs 
von Balthasar: His Life and Work. San Francisco 1991 s. 33-34. 
9 Por. B. Allen. Prawda w filozofii. Warszawa 1994 s. 102-108. 
10 H. U. von Balthasar. Teologika. T. 1.  Prawda świata. Kraków 2005 s. 153. 
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w chaosie musi istnieć osobowy Bóg, będący gwarantem wszelkiej 
prawdy, jej normą, a jednocześnie odpowiedzią na wszelkie ludzkie 
poszukiwania. Jednocześnie człowiek doświadcza,  że o własnych 
siłach nie jest w stanie poznać ani sensu swojego życia, ani jego celu, 
ani też sensu całej rzeczywistości. Bez wejścia w dialog z Kimś, kto 
jest tego sensu źródłem i dawcą wszelkiej prawdy, ludzkie poszuki-
wania pozostaną niezaspokojone, mimo wytężonego wysiłku poznaw-
czego i wszechstronnego, dynamicznego rozwoju nauk. Wprawdzie 
pewien rodzaj łączności ze wspomnianym źródłem prawdy starożytna 
myśl filozoficzna widziała w Logosie, rozumianym jako przenikająca 
świat Boska zasada, mądrość i sensowność. Jednak poznanie filozo-
ficzne jest niewystarczające, aby spotkać się z odwieczną, boską 
prawdą. 

Dlatego z przesłanki filozoficznej i antropologicznej wyłania się 
teologiczna. Potrzebne jest Boskie Objawienie prawdy. Czytelne 
i zrozumiałe, osobowe samoudostępnienie się Boga, wolne odsłonięcie 
Jego istoty. Podobnie jak racją odsłaniania cząstkowych prawd przez 
poszczególne byty jest ontologiczna zasada miłości,  tak  
w spotęgowanym stopniu racją i motywem Boskiego Objawienia jest 
zawsze miłość11. Motywowany miłością Bóg pragnie nie tylko doko-
nać ekspozycji prawdy, ale chce nawiązać z człowiekiem relację 
zbawczą, miłosną, intymną. Dlatego w ekonomii Objawienia  posuwa 
się coraz dalej:  nie tylko wyraża się w swych stworzeniach, ale 
wkracza w ludzką historię, na scenę dziejów, aby tę relację zacieśnić 
i umocnić. Na tej scenie reżyseruje Boski dramat zbawienia, teodra-
mat, jak to określa Balthasar12. Nie determinując wolnej woli czło-
wieka, ale objawiając się w słowie i w czynie oraz udzielając łaski, 
stawia człowieka przed możliwością podjęcia aktu wiary w oparciu 
o wiarygodne podstawy. To wiara, staje się narzędziem poznania 
Boskiej prawdy, sposobem dotarcia do tej rzeczywistości, która dla 
zmysłów i rozumu była dotąd zamknięta. Nadprzyrodzona wiara 
staje się narzędziem dialogu z  Tym, który jest źródłem prawdy i jej 
wiarygodnym Objawicielem. 

Pełna dramatyzmu mowa Boga do człowieka uzyskuje swój 
szczytowy i finalny akord w Osobie Jezusa Chrystusa. W Nim Bóg 
staje się osobą dramatu. Jako jedyny w dziejach mógł On wypowie-
dzieć zaskakującą deklarację: Ja jestem (…) prawdą… (J 14, 6). Czy 
tak odważna wypowiedź jest uprawniona i czy można ją rozumieć 
w sposób dosłowny? Krytyczna analiza danych ewangelijnych wyka-

                                                      
11 H. U. von Balthasar. Wiarygodna jest tylko miłość. Kraków 1997 s. 46. 
12 Tenże. Teodramatyka. T. 1. Prolegomena. Kraków 2005 s. 19. 
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zała, że Jezus istotnie posiadał świadomość werytatywną. Zdawał 
sobie sprawę, że jest nie tylko sługą prawdy, posłanym aby dać świa-
dectwo prawdzie, ale jest samą wcieloną i osobową prawdą, a jedno-
cześnie ostateczną normą prawdy i szczytem jej Objawienia. Dosko-
nała koherencja głoszonych nauk z czynami, (wzniosłych i trudnych – 
dodajmy); wiedza o rzeczach ukrytych, kardiognozja, znajomość 
przyszłości, niezwykła mądrość i świętość życia, niespotykana zaży-
łość z Ojcem, a także dokonywane cuda – widziane w łączności ze 
starotestamentalnymi proroctwami – dają solidne podstawy do 
stwierdzenia, że Jezus z Nazaretu jest istotnie najwyższą i najdo-
skonalszą wypowiedzią Boga, jest wewnętrznym słowem Ojca, wy-
powiedzianym i wcielonym, jest Logosem, o którym pisali starożytni 
filozofowie. Werytatywna i Boska wiarygodność Jezusa zabrzmiała 
najmocniej i najbardziej doniośle w milczeniu Krzyża oraz w tryum-
fie Rezurekcji13. Oddanie życia z miłości jest najwyższym świadec-
twem prawdy, a zmartwychwstanie – najdonioślejszą ekspozycją jej 
blasku i boskiej wspaniałości. Będące szczytem Boskiego dramatu  
(teodramatu) wydarzenie Jezusa Chrystusa jako wyjątkowe i niepo-
wtarzalne przynosi pełnię Objawienia Prawdy o Bogu i człowieku, 
o sensie ludzkiego życia i historii świata. Mamy tu czytelna prze-
słankę chrystologiczną: W Jezusie Chrystusie Bóg powodowany miło-
ścią wyjawia człowiekowi swą prawdę, czyli wewnętrzną swą istotę, 
tajemnicę Trójcy Świętej, intymne relacje pomiędzy Osobami Boski-
mi.  

Z tak zarysowanej przesłanki chrystologicznej wyłania się pyta-
nie: Jak treść Objawienia może stać się dostępna wszystkim? W jaki 
sposób konkretne, umiejscowione w historii wydarzenie Jezusa 
Chrystusa może stać się faktem uniwersalnym, rozciągniętym 
w czasie i przestrzeni? Dzięki Duchowi Prawdy, Parakletowi – odpo-
wiada Balthasar14. Diadyczne współdziałanie Logosu i Parakleta 
rozciągające się na całą historię Objawienia i zbawienia najpełniej 
urzeczywistnia się w Kościele Chrystusowym, gdzie poprzez Tradycję 
i Pismo Święte objawiona prawda jest przekazywana, głoszona 
wszystkim narodom oraz nieomylnie interpretowana. Fakty z historii 
Kościoła jednoznacznie świadczą, że troska o prawdę, o odkrywanie 
i pogłębianie jej nowych aspektów, rozwój doktryny chrześcijańskiej 
nigdy nie były zaniedbywane. Kościół żyje prawdę nie tylko ją zgłę-
biając i głosząc, ale także sprawując liturgię. W liturgii Kościoła ja-
śnieje Boży porządek świata (J. Ratzinger), a wierni oddający cześć 

                                                      
13 Por. J. O’Donnel. Klucz do teologii Hansa Ursa von Balthazara. Kraków 2005 s. 123. 
14 H. U. von Balthasar. Teologika. T. 3. Duch Prawdy. Kraków 2005 s.179. 



 

 

S
tr

o
n

a
 1

1
3

 I
n

n
e 

T
ek

st
y 

Bogu w Duchu i prawdzie antycypują eschatologiczne spotkanie 
z samym źródłem prawdy w revelatio gloriae. Każdy wierny staje się 
świadkiem prawdy poprzez zgodność wyznawanej wiary z czynami, 
a to świadectwo osiąga najwyższy swój wymiar w gotowości oddania 
życia za wyznawaną prawdę. Dzięki niezliczonej rzeszy męczenników 
– obecnych w Kościele także dzisiaj – chrześcijaństwo jest jej czytel-
nym znakiem. 

Z powyższych, pobieżnie tylko streszczonych, przesłanek wynika 
wniosek, że religia chrześcijańska jest drogą poznania prawdy Bo-
skiej, odwiecznej, objawionej w Chrystusie, osobowej. Dzięki chrze-
ścijaństwu konkretne, historyczne i wyjątkowe wydarzenie Jezusa 
Chrystusa staje się powszechnością, a Objawiona prawda przyjmuje 
znamiona uniwersalności (uniwersale concretum), w której swe wy-
pełnienie odnajdują wszystkie inne przedchrześcijańskie światopo-
glądy i religie (teologia wypełnienia)15. 

Tak ukazana wiarygodność werytatywna chrześcijaństwa może 
stać się podstawą aktu wiary w Jezusa Chrystusa. Nie przymusza 
jednak do wiary, lecz ukazuje racjonalne powody do jej przyjęcia. 
Percepcja argumentu jest uzależniona od wielu czynników natury 
podmiotowej i przedmiotowej. Są nimi: zdolność do całościowego 
i syntetycznego postrzegania rzeczywistości,  otwartość umysłu, wol-
ność od schematów i stereotypów, posiadana wiedza religijna, świa-
domość niesprzeczności pomiędzy wiedzą i wiarą, ale także we-
wnętrzne pragnienie życia zgodnego z sumieniem, zdolność do dialo-
gu czy wolność od konformizmu. Należy wziąć pod uwagę także 
czynniki przedmiotowe, takie jak wolność religijna, wychowanie, 
przyjęty system wartości, wpływy ideologii i światopoglądów nie-
chrześcijańskich. 

Argument werytatywny, wzięty całościowo, jak i w poszczegól-
nych fragmentach może okazać się pomocny w realizacji celów dialo-
gicznych i apologetycznych teologii fundamentalnej – zarówno jako 
całościowy wywód jak i w łączności z innymi (np. bonatywnym, kalo-
nicznym czy agapetologicznym). Odwoływanie się w argumentacji  
do filozoficznego punktu wyjścia i oparcie jej na transcendentaliach 
oraz obiektywizmie ontologicznym i epistemologicznym wpisuje się 
w próbę budowania tzw. metafizycznej koncepcji teologii fundamen-
talnej, dla której racją istnienia jest lansowana przez Balthasara 
kategoria analogiae entis. 

                                                      
15 I. S. Ledwoń. „…i nie ma w żadnym innym zbawienia”. Wyjątkowy charakter chrze-
ścijaństwa w teologii posoborowej. Lublin 2006 s. 144-148. 
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Konkludując, można spytać jakie są owoce interioryzacji argu-
mentu werytatywnego? Przede wszystkim takim owocem jest odczy-
tanie sensu własnej egzystencji – życia, śmierci, cierpienia, pracy, 
a także odczytanie sensu całej historii świata, zmierzającej ku final-
nemu spełnieniu i uszczęśliwiającemu oglądaniu Prawdy osobowej. 
To żywa Ewangelia Jezusa Chrystusa stanowi skuteczne antidotum 
na postmodernistyczny dekadentyzm, bezsens i nihilizm. Przyjęcie 
argumentacji aletejologicznej prowadzi ostatecznie do afirmacji świa-
ta stworzonego, w którego pięknie jaśnieje veritatis splendor16 – 
blask Bożej prawdy. 

                                                      
16 H. U. von Balthazar. Herrlichkeit. Eine theologische Ästhetik. Band II/2. Theologie. 
Teil 1. Alter Bund. Einsiedeln 1967 s. 65. 
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ks. Zygmunt Zieliński  
Lublin – prof. KUL 

    REC.: KS. EDWARD WALEWANDER, PROBOSZCZOWIE KRASNO-

BRODZCY OD POŁOWY XIX WIEKU, WYDAWNICTWO TOWARZYSTWA 

NAUKOWEGO KUL, LUBLIN 2012, SUMMARY, SS. 110, IL. 

Tytuł jest enigmatyczny, to prawda. Bo do czego ta „inność” mia-
łaby się odnosić? Nie ma tu owego tertium comparationis, jakby filo-
zof powiedział. Nie ma odnośnika porównawczego, bo trzeba by po-
wiedzieć: „inaczej”, to znaczy w stosunku do czego? Dziś nie ma z tym 
problemu. Wystarczy przejrzeć kilka czasopism, choćby „Newsweek” 
(oczywiście polska edycja), „Wprost”, poczytać sobie co pisze jakiś Lis 
– a dla pewności, żeby nikogo nie urażać wypada podać imię: Tomasz 
– i mamy już materiał porównawczy. Leży przede mną numer „Uwa-
żam Rze” z 1-7 X 2012. Już na okładce kłuje w oczy hasło: Znowu 
szczują na księży, a do tego obrazek: dwóch sympatycznych mło-
dzieńców: jeden w mundurze HJ, drugi jakiś bolszewicki „bojec”. Ten 
czyta „NIE”, tamten w brunatnej koszuli „Newsweek”. Oczywiście 
historia tu miałaby coś do powiedzenia, bo akurat wtedy, kiedy kwi-
tła propaganda Goebbelsa i leninowsko-stalinowska nie było takich 
czasopism, ale po co mieliby dziś w „Uważam Rze” pokazywać np. 
„Stürmera” pornograficzno-antyżydowskie pismo niejakiego Juliusza 
Streichera – ludzie musieliby serfować po encyklopediach – kiedy 
można dziś znaleźć zamienniki wcale nie gorsze? No więc w cytowa-
nym tu numerze „Uważam Rze” – straszne   piśmidło powiedziałby 
T.L. – mamy sążnisty artykuł Piotra Semki: Kościół na celowniku. 
Obok panoszy się swastyka ze stosownym rysunkiem. Łukasz Adam-
ski publikuje artykuł: Pismo pełne nienawiści. Zgadnijmy, co ma na 
myśli? Dla tych, co nie czytają „Uważam Rze” powiem – właśnie 
„Newsweek”. A tam okropne rzeczy: „ Polska jest krajem, gdzie więk-
szość księży ma dzieci, ale szerzy się wśród nich także homoseksua-
lizm, a prawicowi talibowie nienawidzą maleństw poczętych in vitro 
i prześladują mamy lesbijki”. A więc mamy już to tertium compara-
tionis. Już wiadomo, bo tak twierdzi T.L.,  a kto jak kto, ale on wie 
kim są księża i że najlepsze mamy, to lesbijki. A ja podpowiedział-
bym jeszcze jedno cenne źródło, którego może nie znać ani taki pan 
T.L., ani periodyki czy programy, w których bierze za swe wypociny 
dobrych kilka złotych. Podam za darmo. To broszura, którą pod ko-
niec lat trzydziestych XX wieku wydać kazał sam Joseph Goebbels, 
tytuł jej wymowny: An ihren Taten sollt ihr sie erkennen. Czytałem 
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z zapartym tchem. Otóż, co tam wymawiać księżom dzieci, czy homo-
seksualizm (homofobia, panowie, to dziś przestępstwo!), tam dopiero 
znajdzie się cały zestaw zberezeństw starczący na kilka krwią ocie-
kających kryminałów. I co z tego, że po wojnie wykazano, iż były to 
zarzuty fingowane. To samo będzie można kiedyś wykazać rewela-
cjom różnych newsweeków, ale naplute przyschnie i plama pozosta-
nie. Tak, tak panowie liberalni talibowie, ten kij ma dwa końce.  

A więc – dając folgę gadulstwu –  zbyt wiele miejsca poświęcono 
tu temu tertium comparationis, a miało być o czymś zgoła innym, 
może dziś niepopularnym – ale nie można tylko i wyłącznie słuchać 
i czytać księżofobów, od czasu do czasu trzeba też popatrzeć na tych 
nieszczęsnych parochów i wikarych od innej strony, nie strzelając, 
jak pan T.L. et consortes bez prochu, choć z dużej armaty, lecz pod-
glądając ich w miejscu, czasie i działaniu, oddających ich obraz bez 
retuszu i bez zniekształceń.  

Właśnie w tym celu zainteresowałem się niewielką książką, choć  
wyjątkowo bogatą w treść, autorstwa jednego z profesorów KUL, 
ks. Edwarda Walewandra. Jest to dziełko – określenie takie za-
wdzięcza niewielkim rozmiarom, a nie treści – wykonane znacznym 
nakładem pracy i dość rozległej kwerendy, bo w biografistyce ważne 
są szczegóły, a do tych dotrzeć, to niekiedy żmudna wędrówka po 
archiwach i bibliotekach. Ale warto było.   

Książka ma  charakter biografii zbiorowej  stricto sensu, właści-
wie jest to swoisty słownik biograficzny, gatunek badawczy i literacki 
dziś bardzo rozpowszechniony, z tym,  że  kryterium, jakie autor 
w tym przypadku obrał, to nie jest określona kategoria osób, np. ka-
płani piszący, względnie jakiś znaczący obszar, kraj, diecezja, ale po 
prostu parafia, małomiejska, a właściwie wiejska, dawny klasztor 
dominikanów, stąd w książce znalazło się kilku z nich, pozostawio-
nych w duszpasterstwie diecezjalnym po kasacie carskiej w wyniku 
represji popowstaniowych. Można powiedzieć, że podejmując temat 
tak zakrojony, autor musi mieć świadomość pewnego ryzyka. Może 
się przecież zdarzyć, że w tak nie eksponowanej parafii, wprawdzie 
sanktuarium z tradycją pielgrzymowania, ale w istocie swej, jak wie-
le takich ośrodków i ten przez przeżywał na przestrzeni dziesięcioleci 
pewien niedowład, można było natrafić na parochów, którzy nie war-
ci byli pióra. Wydaje się, że autor, lubujący się zresztą w twórczości  
biograficznej, z tym pytaniem musiał się uporać i wszystko wskazuje 
na to, że omawiana tu książka jest pewnego rodzaju rezultatem roz-
wiązania tego problemu.  

Z treści książki wynika bowiem niezwykle słuszna konkluzja 
mówiąca, iż życie każdego człowieka zawiera taki bagaż dorobku, 
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może niekiedy nie tego budującego, ale to nie zmienia postaci rzeczy, 
który może posłużyć jako budulec jakiegoś pomnika – nieważne 
o jakiej posturze i wartości. Biogram, wzmianka, szeroka panoram 
życia, wszystko to zasługuje na ślad, na uwiecznienie, stąd praca 
podjęta tu przez autora jest celowa i godna naśladowania. W książce  
znalazło się wiele informacji, odsłonięto źródła, które bez niej kolejne 
dziesiątki lat, a może więcej, żółkły by na pólkach archiwalnych. Ślad 
po człowieku, który przez kilkadziesiąt lat dawał jakieś świadectwo, 
w tym przypadku wiary i pracy dla ludu jest swoistą powinno-
ścią.potomnych. Pisze się o ludziach znanych, ale ich ważność, 
to często wysoki urząd, urodzenie, stan posiadania i wiele podobnych 
czynników nie będących zawsze ich dokonaniami. Wydobycie na wi-
downię zwykłego księdza to ewenement, ale im więcej takowych się 
zdarzy, tym pełniejszy jest realny obraz życia, nie ten od święta.   

Książka ks. Walewandra jest dobrze udokumentowana i napisa-
na zwięźle, a zarazem tak wiele mówiąca o tych, których praca 
u podstaw budowała Kościół żywy. Jej przydatność nie tylko jako 
dzieła historycznego, ale także wychowawcza, jest bezdyskusyjna. 
Jest ona warta szerszego rozkolportowania.  

To tyle o dziele autorskim, ale na tym nie można zakończyć. 
Trzeba po prostu przeczytać jeden, drugi życiorys w nim zawarty 
i nie wyszukiwać tych dłuższych, ciekawszych, ale brać pierwszy 
lepszy z brzegu. Może to być postać nie tak świetlana, o jakiej nam 
się marzy, ale z pewnością jest to żywy człowiek. Był kiedyś ważny, 
nie z powodu wielkiej nauki, może nawet nie z racji swych cech oso-
bistych. Może go krytykowano, wytykano niedoskonałości. Wszystko 
to jest ludzkie, tyczące się każdego z nas, może wielu w większym 
stopniu niż owego parocha, o którym w książce czytamy. Ważne jest 
to, że człowiek ten istniał dla innych, nawet jeśli nie potrafił zaspoko-
ić wszystkich ich potrzeb, ale był, trwał, może cierpiał bardziej niż 
jego parafianie, choć nie miał komu o tym opowiedzieć. Każdy z tych 
życiorysów w książce ks. Walewandra jest banalny i zarazem wyjąt-
kowy, jedyny i niepowtarzalny. Bo takie jest każde życie człowieka. 
Kto tego nie rozumie, nie powinien w tej materii się wypowiadać, 
bo cokolwiek by powiedział  będzie po prostu niemądre. Nie potrafi 
się wczuć w człowieka, którego skala wartości jest mu obca, podobnie 
jak mentalność.  

Życiorysy zawarte w książce ks. Walewandra są skąpe. Brak 
w nich hipotez, szukania typologii. Każdy jest tam po prostu na tyle 
obecny, na ile pozostawił po sobie śladu. Może więc ktoś powiedzieć, 
że brak tu dramaturgii i z pewnością będzie miał rację, ale nie o fa-
bułę, jakąkolwiek, tu chodzi. Istota takich książek, biografii ludzi, 
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którzy coś tam ze swego poświęcili, choć może niedoskonale to wy-
szło, polega na tym, żeby dać przeciwwagę dla życiorysów pisanych 
przez taką czy inną propagandę. Mogła to być równie dobrze propa-
ganda III Rzeszy, jak i imperium bolszewickiego, czy tego pseudoli-
beralnego lub raczej libertyńskiego światka, w którym dziś żyjemy 
i chyba będą żyć pokolenia po nas. Dla nich właśnie ważne będzie 
spotkanie z ludźmi, jakich odgrzebał z zapomnienia ks. Walewander. 
Bo zapomnienie ogarnia wszystkich, ale istnieją pewne wzorce, na 
które za mało jednego życia. Taki wzorzec daje nam do ręki autor 
omawianej tu książki. To jest jej sens, podobnie, jak przeciwny jej 
jest bezsens obrzucania mianem talibów ludzi, którzy mają zastrze-
żenia do poczęć in vitro, do mam lesbijek. Bo nie takie mamy po-
trzebne są dzieciom, a rodziny, ojciec, matka. Ciepło, jakie emituje 
każda normalna rodzina. Z takich rodzin wyszli bohaterowie  książki 
tu przywołanej. I dlatego jest ona tak ważna, tak potrzebna. 
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ks. Eugeniusz Derdziuk 
diecezjalny egzorcysta  

DROGA KRZYŻOWA DUSZPASTERZA17  
(DZIEŃ KAPŁAŃSKI-KRASNOBRÓD, 30 CZERWCA 2012 R.) 

„Ja przyszedłem po to, aby owce miały życie, i miały je w obfito-
ści...” (J10,10). Chrystus przyszedł na ziemię, „aby życie miały i mia-
ły je w obfitości". Przyszedł jako „bonus Pastor – dobry Pasterz”. Jako 
Ten, „który zna owce swoje i którego owce znają...” i jako Ten, który 
gotów jest „oddać życie” za nie. 

Boski Mistrz pozostał wśród ludzi w szafarzach swego Dzieła Od-
kupienia, w kapłanach – pasterzach dusz. Jestem jednym spośród 
nich. Jeżeli jeszcze nie jestem duszpasterzem w pełnym tego słowa 
znaczeniu, muszę być przynajmniej w drodze do tego celu. Via Crucis 
– Droga Krzyżowa jest najkrótszą z dróg do ideału duszpasterza. 

Odpusty z tej drogi krzyżowej ofiaruję za wszystkich zmarłych 
kapłanów-duszpasterzy. 
 

I. Spowiednik 

Pierwszą rzeczą, którą kiedyś zwykle pokazywano kapłanowi 
obejmującemu nową placówkę duszpasterską, był jego konfesjonał. 
Władza sądzenia, to pierwsza stacja drogi krzyżowej duszpasterza. 

Sądząc innych – osądza tym samym swe własne życie. W konfe-
sjonale nie można być sędzią, nie będąc równocześnie oskarżonym. 
„Nie sądźcie, abyście nie byli sądzeni...”. Pomiędzy spowiednikiem 
a penitentem stoi jeden tylko Niewinny: Chrystus. 

Panie, Ty widzisz, jak trudno jest sądzić braci, nie mogąc powie-
dzieć o sobie, jak Ty: „Kto z was udowodni Mi grzech?” (J8,46) 

O Jezu, nie bądź mi sędzią, lecz Zbawicielem. 
 

II. Władza kluczy 

Na szczęście, wyrok w trybunale pokuty jest najczęściej uniewin-
niający: I ja odpuszczam tobie grzechy… W jednej chwili nieznośne 
brzemię win spada z serca grzesznika wprost na barki Odkupiciela 
świata. W ten sposób stacja druga powtarzać się będzie do skończe-
nia świata. 

Czy jednak pozwolę, by Jezus pokutował sam za mnie i za moich 
penitentów? Duszpasterz nie opuści Pasterza dusz, Męża Boleści. 

                                                      
17 Opracowano na podstawie: Ks. Franciszek Grudniok, Służyć Panu, Kraków 1983, s. 
225-230. 
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Okazji do pokuty nie brak. Byle tylko nie zabrakło dobrej woli 
i odrobiny miłości. 
 

III. Kapłan – pocieszyciel 

Na drodze duszpasterza pełno jest upadających, smutnych, zroz-
paczonych. Zniechęca ich grzech, zasmuca własna niemoc, przygnę-
biają częste upadki. Szatan chce, by nie tylko upadali, ale by nie 
powstawali. Odwrotnie Chrystus: dźwigając się z ziemi, podnosi ra-
zem ze sobą wszystkich upadających: „Idź w pokoju i nie grzesz wię-
cej...”. Oto najwspanialszy balsam pociechy, pokoju, pokrzepienia, 
jaki Bóg złożył w ręce spowiednika: „Odpuszczają ci się grzechy Two-
je...”. 

Czy jestem w konfesjonale cierpliwym i radosnym rozdawcą miło-
sierdzia Bożego i czy sam z niego często korzystam? 
 

IV. Matka duszpasterza 

Jezus spotkał na duszpasterskiej drodze krzyża swoją Matkę. 
I tak pozostało po dzień dzisiejszy. „Ucieczka grzesznych”, 

„Uzdrowienie Chorych”, „Pocieszycielka strapionych” ofiaruje dusz-
pasterzowi nadał swą matczyną pomoc. 

Matka Odkupiciela musi stanąć przy ołtarzu, przy konfesjonale, 
przy łożu chorych i umierających, tuż obok kapłana, tak, jak stała 
„obok krzyża”. Pośredniczka łask wyprasza łaski u swego Syna. 

Stań więc przy mnie „o łaskawa, o litościwa, o słodka Panno Ma-
ryjo!”. 

 
V. Duszpasterstwo indywidualne 

Każda z powierzonych mi osób jest w mniejszym lub większym 
stopniu Szymonem Cyrenejczykiem obarczonym swoim własnym, 
niepowtarzalnym krzyżem. Każda z nich to inna osoba, inny pro-
blem, inny świat. Nie wolno mi zatem ograniczać się do duszpaster-
stwa zbiorowego. 

Duszpasterz Jezus „znał swoje owce i wołał je po imieniu”. Zba-
wiał pojedynczo, kładł ręce na każdego z osobna, był „wszystkim dla 
wszystkich”. 

„Nie mam człowieka” – nie mam kapłana, który by pochylił się 
nade mną i podniósł mnie ku Bogu. Oby taka skarga nigdy nie wy-
rwała się z ust jakiejkolwiek z powierzonych mi dusz. 
 
VI. Katecheta 

Weronika zobaczyła oblicze Chrystusa na białej chuście. Kateche-
ta ogląda twarz Mistrza w oczach dzieci i młodzieży, uczęszczającej 
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na lekcje religii. Dzieci natomiast pilnie doszukują się w postaci swe-
go katechety rysów Zbawiciela, który ongiś osobiście katechizował na 
palestyńskiej ziemi. 

„Dopuśćcie dzieci i nie przeszkadzajcie im przyjść do Mnie...” 
(Mt19,14). Biada gorszycielom, to znaczy tym, którzy nie pozwalają 
swym uczniom rozpoznać w sobie Boskiego Mistrza. Tylko życie 
w łasce i miłości rzeźbi w sylwetce katechety rysy Zbawiciela świata, 
przyjaciela dzieci. 

Nauczycielu dobry, naucz mnie Twej Boskiej sztuki zdobywania 
dusz. 
 
VII. Duszpasterstwo chorych 

Duszpasterz spotyka się nie tylko z młodymi, zdrowymi, miłymi. 
Pasterz musi iść również do owieczek chorych, starych, słabych, cier-
piących. Musi trafić do baraków, strychów i piwnic. Wszędzie tam, 
gdzie gnieździ się ludzki ból i ludzka nędza. „Nie potrzebują lekarza 
zdrowi, lecz ci, którzy się źle mają. Nie przyszedłem, aby powołać 
sprawiedliwych, ale grzeszników...” (Mk2,17). 

Chorzy w parafii – to kapitał duszpasterza. „Byłem chory, a od-
wiedziliście Mnie...” Nie będę lekkomyślnie trwonił tak nieocenio-
nych skarbów. Kapitał cierpienia, ofiary, krzyża – to cena nieśmier-
telnych dusz. 

Daj Panie, abym Cię rozpoznał w braciach niosących krzyż choro-
by. 
 

VIII. Kaznodzieja 

Jezus przemawia do współczujących Mu na drodze Męki. Z ambo-
ny krzyża głosi Nowinę przyniesioną od Ojca. 

Kaznodzieja jest jak Chrystus na krzyżu, zawieszony między nie-
bem a ziemią, między Bogiem a człowiekiem, między Pełnią, która 
pragnie się udzielać, a nędzą spragnioną duchowego bogactwa. 

Spraw Jezu, by Słowo, którym jesteś Ty, przez moje niegodne 
usta „ciałem się stało” i zamieszkało w tych, do których ja głoszę 
Twoje słowo, w tych, dla których zstąpiłeś na ziemię. 
 
IX. Duszpasterz zrozpaczonych 

Są ludzie w parafii, dla których – zda się – nie ma ratunku. Za-
twardziali, nałogowcy, zaślepieni... Chociażby wszyscy stracili na-
dzieję, duszpasterzowi nigdy nie wolno zwątpić. 

Musiałbym wpierw zwątpić w moc Chrystusowej Krwi, w potęgę 
Bożego miłosierdzia! Jezus wierzył w człowieka do ostatniej sekundy 
jego życia. Inaczej łotr nie byłby zbawiony. Miłość jest mocniejsza niż 
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śmierć, chociażby to nawet była śmierć grzechu śmiertelnego. Miłość 
duszpasterza do grzesznika święci triumfy nieraz dopiero na śmier-
telnym łożu. 
 
X. Ojciec ubogich 

„Ecce homo – Oto człowiek” odarty z szat, z mienia, z dóbr tej 
ziemi. Ogołocony bez reszty. Widocznie bez tego całego balastu ła-
twiej zbawiać dusze. 

Wymowa żłóbka, Nazaretu, Golgoty, jest niestety dla wielu dusz-
pasterzy niezrozumiała. „Twarda jest ta mowa”. A jednak, nic tak nie 
zubożyło kapłanów, jak bogactwo. Wygoda, luksus, dostatek, a co za 
tym idzie chciwość, to mur nieprzebyty między plebanią a parafią. 
Natomiast duch ubóstwa, skromność, prostota, miłosierdzie, to naj-
lepszy pomost między Pasterzem a owieczkami. 

„Panie, daj mi dusze, wszystko inne zabierz”. 
 

XI. Sacerdos et Hostia 

Jezus przybity do krzyża. Pasterz przybity do parafii. 
Trzeba przybić do krzyża nogi, które chciałyby zbyt często prze-

kraczać granice własnej parafii; ręce, które wolałyby brać niż dawać; 
oczy, niewrażliwe na widok ludzkiej nędzy. Trzeba ukrzyżować usta, 
bardziej skłonne do mówienia niż do milczenia; serce, które woli być 
kochanym niż kochać. To wszystko trzeba z Chrystusem przybić do 
krzyża gwoździami czystości, pokory, umartwienia, oderwania się, 
miłości bliźniego. 

„Codziennie umieram...” Jeśli chcę być uwielbiony z Chrystusem, 
wpierw muszę być z Nim ukrzyżowany. 
 
XII. Najświętsza Ofiara 

„Wykonało się”. W Ofierze krzyża dopełniło się kapłaństwo Chry-
stusa. Msza św. to najwyższa i najskuteczniejsza czynność duszpa-
sterza. 

Jezus był jednak nie tylko Ofiarnikiem, lecz również Ofiarą. 
W czasie Mszy św. Chrystus ofiaruje się za kapłana. Przez resztę 
dnia winien kapłan ofiarować się za Chrystusa Eucharystycznego 
i Mistycznego. 

Spraw Jezu, abym był jak Ty kapłanem i ofiarą. 
 
XIII. Sługa Eucharystii 

Martwe Ciało Chrystusa składają na łonie Bolesnej Matki. Mam 
to szczęście, że mogę codziennie składać żywe, eucharystyczne Ciało 
Chrystusa w sercach wiernych. 
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Czy Eucharystia stała się naprawdę centralnym punktem mojego 
kapłańskiego życia? Czy sprawuję ją, gdy nie mam intencji ze sty-
pendium? Czy jestem ogarnięty troską o częstą i godną Komunię św. 
w parafii? Czy umożliwiam wiernym w każdej chwili oczyszczenie 
sumienia w spowiedzi? Czy troszczę się należycie o dobre przygoto-
wanie dzieci do pierwszej Komunii Św.? 

Kult Eucharystii jest kamieniem węgielnym życia duchowego i re-
ligijnego parafii. Obym nigdy nie zapomniał o nakazie Mistrza: „Wy 
dajcie im jeść...” 
 
XIV. Wiatyk i pogrzeb 

Wezwanie do umierającego. Mam wrażenie, że jakoś rzadziej te-
raz bywa. Więcej roboty maja kapelani szpitala. Ale bywa wezwanie 
do umierającego: czasem w dzień, czasem w nocy. Nieraz w porę, 
najczęściej nie w porę. Minuty upływają, a od nich zależy wieczność. 
„Ojcze, w ręce Twoje oddaję ducha mojego”. Od stopnia gorliwości 
kapłana zależy nieraz, w czyje ręce umierający odda ducha swego na 
wieczność całą. Dla takiej ceny warto się pospieszyć. 

A potem pogrzeb, ostatnia droga. Umarli budzą żywych. Na po-
grzebach dokonują się często największe nawrócenia, mocą Chrystu-
sa złożonego w grobie : Zmartwychwstałego: „Ja jestem zmartwych-
wstaniem i życiem. Kto we Mnie wierzy, to choćby umarł, żyć będzie” 
(J11,25). 

Jezu, nadziejo umierających w Tobie, zmiłuj się nad nami. 
 

Zakończenie 

„Ja jestem Drogą i Prawdą, i Życiem”. 
Drogi Zbawicielu! Ukończona właśnie droga krzyżowa utwierdzi-

ła mnie jeszcze mocniej w przekonaniu, że tylko Ty jesteś Drogą do 
szczęścia dusz, które mi powierzyłeś. Tylko Twoja Prawda może 
mnie wyzwolić z błędnych metod duszpasterskich, jakie nieraz sto-
sowałem, i tylko Twoja Miłość może mnie i powierzone mi dusze na-
pełnić Życiem, które nam wysłużyłeś na krzyżu. Dlatego powtarzam 
za św. Pawłem: „Teraz zaś już nie ja żyję, lecz żyje we mnie Chry-
stus” (Ga2,20). 
 
Modlitwa o uzyskanie odpustu zupełnego: 
Wieczny odpoczynek racz dać zmarłym kapłanom, Panie... 
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ks. Zygmunt Jagiełło 
Zamość  

ŚP. KS. KAN. ALOJZY FAŁKOWSKI (1931-2012) 

Ks. Alojzy Fałkowski urodził się 3 lipca 1931 r. we wsi Strupin 
Mały, jako syn Franciszka i Heleny z d. Kossowska. Rodzice jego 
zmarli bardzo wcześnie, mama w 1934 r., tato w 1936 r., pozostawia-
jąc pięcioro dzieci, z których Alojzy był najmłodszy. Wychowaniem 
osieroconych dzieci zajęła się ciocia. Mając siedem lat zaczął chodzić 
do szkoły powszechnej w Strupinie Małym. Gdy miał osiem lat przy-
stąpił do pierwszej spowiedzi św. i Komunii św. w parafii Mariackiej 
w Chełmie. Po II wojnie światowej kontynuował naukę w szkole Po-
wszechnej im. Tadeusza Kościuszki w Chełmie. Był niewątpliwie 
w tym czasie chłopcem uczciwym, pracowitym i pobożnym. We wrze-
śniu 1945 r. zdał egzamin do Gimnazjum i Liceum im. Stefana Czer-
nieckiego, które ukończył egzaminem dojrzałości 25 kwietnia 1951 r. 
To w tej szkole spotkał panią Zofię Książek, która była jego wycho-
wawczynią od pierwszej do ostatniej klasy i jak sam mówił bardzo 
wiele jej zawdzięczał.  

W podaniu do Księdza Rektora Wyższego Seminarium Duchow-
nego w Lublinie, 5 września 1951 roku pisał: „Proszę Przewielebnego 
Księdza Rektora o łaskawe przyjęcie mnie do Lubelskiego Semina-
rium Duchownego i zaliczenie do grona wychowanków tegoż semina-
rium. Już od dawna głos Boży wzywał mnie na tę drogę, a ja po głę-
bokim namyśle i zbadaniu swego powołania pragnę całym sercem 
pójść za głosem Bożym i oddać wszystkie moje siły fizyczne i duchowe 
w ofierze na większą chwałę Bożą i na zbawienie duszy mojej i moich 
bliźnich, ufając w pomoc Boga Najlepszego i opiekę Matki Najświęt-
szej i moich świętych Patronów. Spodziewam się, że na tej drodze 
powołania kapłańskiego wytrwam. Tego bowiem najgoręcej pragnę 
całym sercem”. 

Święcenia kapłańskie otrzymał 22 grudnia 1956 roku w Kate-
drze Lubelskiej z rąk Bpa Piotra Kałwy. Na pierwszą parafię do 
Wąwolnicy jako wikariusz został mianowany 4 stycznia 1957 r. gdzie 
pracował do 10 czerwca 1961 r. Następnie pracował w parafii Gar-
bów (1961-1964), Janów Lubelski (1964-1971), Zawalów-Miączyn 
(28.06.1971 – 31.12.1971). 31 grudnia 1971 bp lubelski Piotr Kałwa 
z uwagi na potrzeby duszpasterstwa parafialnego diecezji i przychy-
lając się do prośby ks. Alojzego mianował go administratorem parafii 
Zawalów. Bp Bolesław Pylak okazując wdzięczność wobec pracy 



 

 

S
tr

o
n

a
 1

2
5

 I
n

n
e 

T
ek

st
y 

duszpasterskiej ks. Alojzego, 4 stycznia 1983 r. mianował go Wice-
dziekanem Dekanatu Uchanie. W tym czasie ks. Alojzy był jednym 
z najstarszych kapłanów dekanatu. W parafii Zawalów zbudował 
nową plebanię, kościół filialny w Koniuchach, nowe budynki gospo-
darcze, ogrodził kościół oraz cmentarz. Kościół wyposażył w wiele 
nowych paramentów liturgicznych. Można powiedzieć: „zastał Zawa-
lów drewniany, a pozostawił murowany”. Dlatego bp Bolesław Pylak 
w dowód wielkiego uznania dla jego gorliwej pracy i godnej postawy 
kapłańskiej, okazując wyraz szczerej życzliwości i poważania według 
przepisów prawa kanonicznego mianował ks. Alojzego Fałkowskiego 
kanonikiem honorowym Kapituły Kolegiaty Zamojskiej. W życze-
niach Biskup pisał: „Niech Matka Najświętsza, Wszechmocna Orę-
downiczka Kapłanów i święci Patronowie Kolegiaty Zamojskiej 
wspierają Wielebnego Księdza Kanonika w dalszym życiu i owocnej 
pracy kapłańskiej dla dobra Kościoła Świętego i Ojczyzny”.  

W parafii Zawalów ks. Alojzy pracował 17 lat. 16 sierpnia 1988 
r. został przeniesiony na urząd proboszcza parafii Teratyn. W Tera-
tynie również dał poznać się jako dobry duszpasterz i gospodarz. 
Dokończył budowę kościoła filialnego w Kułakowicach III, zbudował 
nową plebanię oraz przeprowadził remonty kościoła w Teratynie. 
Biskup Jan Śrutwa 5 marca 1993 roku mając na uwadze odpowied-
nią formację duchową kapłanów powołał Księdza Kanonika na ojca 
duchownego dekanatu Hrubieszów Północ. 18 maja 2004 stosownie 
do przepisów Pierwszego Synodu Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej 
z racji osiągnięcia wieku emerytalnego ks. Alojzy poddał się do dys-
pozycji Księdza Biskupa. Bp Jan Śrutwa przyjął rezygnację z admi-
nistrowania parafią św. Stanisława w Teratynie i wyraził zgodę na 
czasowe zamieszkanie na plebanii w charakterze proboszcza, gdzie 
w tym czasie obowiązki administratora parafii pełnił ks. Stanisław 
Błaszczuk. 

Dwa lata później 19 maja 2006 r. dziękując biskupowi za okaza-
ne zaufanie co do jego osoby i posługi zgłosił gotowość odejścia w stan 
emerytalny i zamieszkania w swoim mieszkaniu w Strupinie Małym. 
27 października 2006 r. Bp Wacław Depo zwolnił go z obowiązków 
proboszcza parafii Teratyn, dziękując za wieloletnią i przykładną 
pracę duszpasterską i administracyjną na różnych placówkach diece-
zji lubelskiej i zamojsko-lubaczowskiej, życząc mu wszelkiej pomyśl-
ności i dobrego zdrowia na dalsze lata. 

Po przejściu w stan emerytalny pomagał duszpastersko w para-
fii Białopole i Horodło. Żył skromnie i właściwie jako skromnego 
energicznego i pracowitego kapłana zapamiętali go parafianie z Za-
walowa i Teratyna.   
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Ksiądz Alojzy Fałkowski zmarł 22 sierpnia 2012 r. Pogrzeb od-
był się w sobotę 25 sierpnia w parafii Miłosierdzia Bożego w Cheł-
mie. Msze św. pogrzebową o godz. 10.00 odprawił Bp Mariusz Lesz-
czyński z którym koncelebrowało ponad 100 księży z diecezji zamoj-
sko-lubaczowskiej i lubelskiej. Został pochowany na Cmentarzu Ko-
munalnym w Chełmie. 

Wieczny odpoczynek racz mu dać Panie!     
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ks. Kazimierz Gawlik 
Hrubieszów  

ROZWAŻANIE PODCZAS ADORACJA  
NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU 

(Konferencja Księży Dziekanów, 5 września 2012 r.) 

Każdy roztropny człowiek rozstając się z najbliższymi na dłuższy 
okres czasu, lub na stałe, przekazuje im to, co najbardziej leży mu na 
sercu. To, co uważa za najważniejsze. Ty Panie Jezu uczyniłeś 
podobnie. Podczas Ostatniej Wieczerzy ustanowiłeś Eucharystię 
i Kapłaństwo, a w Swojej mowie Arcykapłańskiej modliłeś się do 
Swojego Ojca o jedność swoich uczniów i całego Kościoła: „Nie tylko 
za nimi proszę, ale za tymi, którzy dzięki ich słowom będą wierzyć 
we Mnie; aby wszyscy stanowili jedno, jak Ty Ojcze we Mnie, a Ja 
w Tobie, aby i oni stanowili jedno w Nas, aby świat uwierzył, żeś Ty 
Mnie posłał. I także chwałę, którą Mi dałeś, przekazałem im, aby 
stanowili jedno, tak jak My jedno stanowimy”. (J 17, 20-22) Od 
jedności tak dużo zależy. Historia Kościoła uczy, że w czasach 
kryzysów Kościoła wielcy reformatorzy, kiedy działali w łączności 
z Kościołem i prymatem papieskim zawsze na tym zyskiwał i Kościół 
i wszyscy wyznawcy Chrystusa. Kiedy działali wbrew, czy poza 
Kościołem w oderwaniu od Piotra tamtych czasów – prawie zawsze 
prowadziło do rozbicia, herezji, czy schizmy. 

Kościół Zamojsko- Lubaczowski rozpoczął nowy rozdział 
w swoich krótkich dziejach. Stanął przed nami nowy Pasterz. Nie 
jest nam bliżej znany, choć jak mówi przysłowie łacińskie „vox populi 
vox Dei” – głos ludu kapłańskiego z archidiecezji Przemyskiej rodzi 
pozytywne prognozy – zaufanie, radość i nadzieję. Lud naszej 
diecezji, zwłaszcza kapłani również nie są znani naszemu nowemu 
Pasterzowi. 

Na progu tego czasu rodzi się pytanie – jak wyglądać będzie 
współpraca? Można zaryzykować twierdzenie, że wszystko ułoży się 
jak należy, jeśli kapłani ze swoim Pasterzem będą w pierwszym 
rzędzie zwracać uwagę na to, co najważniejsze, na chwałę Bożą 
i pożytek duchowy wiernych. Gdy wszyscy będą zachowywać to, o co 
się modlił Chrystus w czasie Ostatniej Wieczerzy, a więc jedność 
Kościoła oraz okazywanie zrozumienia i posłuszeństwa wobec 
nowego Ordynariusza Diecezji, w myśl Twoich słów Panie: „Kto was 
słucha, Mnie słucha...”, „Cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie 
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związane i w niebie”. Zrealizujemy nasze zadanie, jakie włożyłeś na 
nasze barki Panie w dniu święceń, kiedy będziemy pamiętać na 
słowa wtedy wypowiedziane: „promitto”, jeśli w woli Biskupa 
będziemy widzieli wolę samego Boga. 

„Panie Ty wszystko wiesz” – wołał święty Piotr, kiedy pytałeś go 
o miłość. My dzisiaj zebrani przed Tobą utajonym w Najświętszym 
Sakramencie wołamy: Panie Ty nie tylko wszystko wiesz, ale Ty 
wszystko możesz – dlatego prosimy Cię, błogosław nam: Pasterzowi, 
kapłanom tej Diecezji oraz ludowi wiernemu w uświęcaniu siebie 
i innych, abyśmy dobrze rozumieli, że czas to nie tylko pieniądz, ale 
należycie wykorzystany dla Twojej Chwały i pożytku wiernych, to 
nasze i ich zbawienie. 
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