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HOMILIA WYGŁOSZONA PODCZAS MSZY ŚW.  

NA OTWARCIE ROKU WIARY 

Czcigodni Bracia, Drodzy Bracia i Siostry! 

Z wielką radością dziś, 50 lat od rozpoczęcia Powszechnego Soboru 

Watykańskiego II inaugurujemy Rok wiary. Z radością pozdrawiam was 

wszystkich, a zwłaszcza Jego Świątobliwość Bartłomieja I, patriarchę 

Konstantynopola, oraz Jego Eminencję, Rowana Williamsa, arcybisku-

pa Canterbury. Kieruję szczególną myśl ku patriarchom i arcybiskupom 

większym Katolickich Kościołów Wschodnich oraz przewodniczących 

Konferencji Biskupich. Aby upamiętnić Sobór, który niektórzy z nas 

tutaj obecnych – a których pozdrawiam ze szczególną miłością – mieli 

łaskę przeżywania osobiście, uroczystość ta została wzbogacona 

o niektóre szczególne znaki: procesja na wejście, która miała przypo-

mnieć ową pamiętną procesję ojców soborowych, gdy uroczyście wkra-

czali do tej bazyliki; intronizacja ewangeliarza – tego samego, którego 

używano podczas Soboru; przekazanie siedmiu orędzi końcowych Sobo-

ru i Katechizmu Kościoła Katolickiego, co uczynię na końcu, przed bło-

gosławieństwem. Znaki te, nie tylko skłaniają nas do wspomnień, lecz 

także przedstawiają nam perspektywę, aby wyjść poza wspomnienie. 

Zachęcają nas do wejścia głębiej w poruszenie duchowe, które cechowało 

Vaticanum II, abyśmy je przyjęli za swoje i nieśli je dalej, w jego praw-

dziwym znaczeniu. A to znaczenie nadawała i nadaje nadal wiara 

w Chrystusa, wiara apostolska, ożywiana wewnętrznym impulsem, by 

przekazywać Chrystusa każdemu człowiekowi i wszystkim ludziom 

w pielgrzymowaniu Kościoła na drogach dziejów.  

Rozpoczynający się dziś Rok wiary jest konsekwentnie związany 

z całą drogą Kościoła w minionych 50 latach: od Soboru, poprzez Magi-

sterium Sługi Bożego Pawła VI, który ogłosił Rok wiary w 1967 roku, aż 

do Wielkiego Jubileuszu roku 2000, poprzez który błogosławiony Jan 

Paweł II zaproponował całej ludzkości na nowo Jezusa Chrystusa jako 

jedynego Zbawiciela, wczoraj, dziś i na wieki. Pomiędzy tymi dwoma 

pontyfikatami, Pawła VI i Jana Pawła II istnieje głęboka i pełna zbież-

ność właśnie w Chrystusie jako centrum kosmosu i historii, oraz 

w apostolskim pragnieniu głoszenia Go światu. Jezus jest centrum wia-

ry chrześcijańskiej. Chrześcijanin wierzy w Boga za pośrednictwem 

Jezusa Chrystusa, który objawił Jego oblicze. On jest wypełnieniem 

Pisma Świętego i jego ostatecznym interpretatorem. Jezus Chrystus jest 

nie tylko przedmiotem wiary, ale, jak mówi List do Hebrajczyków jest 

tym, „który nam w wierze przewodzi i ją wydoskonala” (Hbr 12,2).  
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Dzisiejsza Ewangelia mówi nam, że Jezus Chrystus, namaszczony 

przez Ojca w Duchu Świętym jest prawdziwym i wiecznym podmiotem 

ewangelizacji. „Duch Pański spoczywa na Mnie, ponieważ Mnie nama-

ścił i posłał Mnie, abym ubogim niósł dobrą nowinę”(Łk 4,18). Ta misja 

Chrystusa, to Jego poruszenie trwa nadal w przestrzeni i czasie, prze-

mierza wieki i kontynenty. Jest to ruch, który wychodzi od Ojca i mocą 

Ducha Świętego ma nieść dobrą nowinę ubogim w sensie materialnym 

i duchowym. Kościół jest pierwszym i niezbędnym narzędziem tego dzie-

ła Chrystusa, ponieważ jest z Nim zjednoczony, jak ciało z głową. „Jak 

Ojciec Mnie posłał, tak i Ja was posyłam” (J 20,21). Tak powiedział ucz-

niom Zmartwychwstały i tchnąc na nich dodał „Weźmijcie Ducha Świę-

tego!” (w. 22). To Bóg jest głównym podmiotem ewangelizacji świata, 

przez Jezusa Chrystusa; ale sam Chrystus chciał przekazać Kościołowi 

swoją misję. Uczynił to i czyni nadal aż do końca czasów, wzbudzając 

w uczniach Ducha Świętego, tego samego Ducha, który spoczął na Nim 

i pozostał w Nim podczas całego życia ziemskiego, dając Mu moc by 

„więźniom głosić wolność, a niewidomym przejrzenie”, by „uciśnionych 

odsyłać wolnymi” i „obwoływać rok łaski od Pana” (Łk 4,18-19).  

Sobór Watykański II, nie zamierzał sprecyzować tematu wiary 

w jakimś specjalnym dokumencie. A mimo to był on w pełni ożywiany 

świadomością i pragnieniem konieczności, że tak powiem, ponownego 

zanurzenia się w misterium chrześcijańskim, aby można je było sku-

tecznie na nowo zaproponować współczesnemu człowiekowi. Tak na ten 

temat mówił Sługa Boży Paweł VI dwa lata po zakończeniu obrad sobo-

rowych: „Jeśli Sobór nie mówi wprost o wierze, to mówi o niej na każdej 

stronie, uznaje jej żywotny i nadprzyrodzony charakter, zakłada, że jest 

ona integralna i mocna i buduje na niej swoje nauczanie. Wystarczy 

przypomnieć niektóre stwierdzenia soborowe […], aby zdać sobie sprawę 

z zasadniczego znaczenia, jakie Sobór, zgodnie z tradycją doktrynalną 

Kościoła przypisuje wierze, prawdziwej wierze, której źródłem jest 

Chrystus, a drogą Magisterium Kościoła” (Katecheza podczas audiencji 

ogólnej, 8 marca 1967 r.). Tak mówił Paweł VI w 1967 roku.  

Musimy teraz powrócić do tego, który zwołał Sobór Watykański II 

i go zainaugurował: bł. Jana XXIII. W przemówieniu na jego otwarcie 

przedstawił on główny cel Soboru tymi słowami: „Do obowiązku Soboru 

Powszechnego należy przede wszystkim strzeżenie świętego depozytu 

nauki chrześcijańskiej i podawanie go w jak najbardziej skutecznej for-

mie [...] Punctum saliens tego soboru nie jest więc dyskusja nad którymś 

z artykułów podstawowej doktryny Kościoła... Nie dlatego więc Sobór 

był potrzebny... Trzeba, aby ta nauka pewna i niezmienna, która musi 

być wiernie przestrzegana, została pogłębiona i przedstawiona w sposób 
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odpowiadający wymogom naszych czasów” (AAS 54 [1962], 790.791-

792). Tak mówił papież Jan na rozpoczęcie Soboru. 

W świetle tych słów możemy zrozumieć, to czego ja sam mogłem 

wówczas doświadczyć: podczas Soboru było poruszające dążenie odno-

śnie do wspólnego zadania, sprawienia żeby zajaśniała prawda i piękno 

wiary w naszym dniu dzisiejszym, nie podporządkowując jej wymogom 

chwili obecnej, ani też nie krępując przeszłością: w wierze rozbrzmiewa 

nieustannie obecna wieczność Boga, który przekracza czas i mimo to 

może być przez nas przyjęty jedynie w naszym niepowtarzalnym dziś. 

Dlatego uważam, że rzeczą najważniejszą, szczególnie przy tak znaczą-

cej okazji, jak obecna, byłoby rozniecenie w całym Kościele tego pozy-

tywnego napięcia, tego pragnienia, aby głosić ponownie Chrystusa 

współczesnemu człowiekowi. Jednak, aby ten wewnętrzny impuls 

do nowej ewangelizacji nie pozostał jedynie ideałem i nie grzeszył zamę-

tem, trzeba, aby opierał się na konkretnej i precyzyjnej podstawie, a są 

nią dokumenty Soboru Watykańskiego II, w których znalazł on swój 

wyraz. Z tego względu wielokrotnie podkreślałem konieczność powrotu, 

by tak powiedzieć, do „litery” Soboru – to znaczy do jego tekstów – aby 

w nich znaleźć autentycznego ducha i powtarzałem, że znajduje się 

w nich prawdziwe dziedzictwo Vaticanum II. Odniesienie się 

do dokumentów chroni przed skrajnościami anachronicznych nostalgii 

i gonienia do przodu, i pozwala na uchwycenie nowości w ciągłości. So-

bór nie wymyślił nic nowego jako przedmiotu wiary ani też nie chciał 

zastępować, tego co stare. Raczej troszczył się o to, aby ta sama wiara 

nadal była przeżywana w dniu dzisiejszym, nadal była wiarą żywą 

w zmieniającym się świecie. Jeśli będziemy zgodni z autentycznym usy-

tuowaniem, w jakim bł. Jan XXIII chciał umieścić Vaticanum II, bę-

dziemy mogli uobecniać go w ciągu tego Roku wiary, w obrębie jedynej 

drogi Kościoła, który nieustannie pragnie pogłębiać powierzony mu 

przez Chrystusa depozyt wiary. Ojcowie soborowi chcieli przedstawić 

wiarę na nowo w sposób skuteczny; z ufnością otwarli się na dialog 

ze współczesnym światem, właśnie dlatego, że byli pewni swojej wiary, 

mocnej skały na której budowali. Natomiast w latach następnych, wielu 

bez rozeznania przyjęło dominującą mentalność, poddając w wątpliwość 

same podstawy depositum fidei, których niestety nie odczuwali już w ich 

prawdzie jako swoje własne.  

Jeśli dzisiaj Kościół proponuje nowy Rok wiary i nową ewangeliza-

cję, nie robi tego aby uczcić jakąś rocznicę, ale ponieważ jest to koniecz-

ne nawet bardziej niż przed 50 laty! A odpowiedź, jaką należy dać na tę 

potrzebę, jest ta sama, jaką zechcieli dać Papieże i Ojcowie Soboru, 

a która zawarta jest w jego dokumentach. Także inicjatywa utworzenia 

Papieskiej Rady, której celem jest krzewienie nowej ewangelizacji, 
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a której dziękuję za szczególne zaangażowanie w Rok wiary, mieści się 

w tej perspektywie. W minionych dziesięcioleciach rozwinęło się ducho-

we „pustynnienie”. Co mogłoby oznaczać życie, świat bez Boga, w czasie 

Soboru można było już poznać z pewnych tragicznych kart historii, ale 

niestety obecnie widzimy to każdego dnia wokół nas. Rozprzestrzeniła 

się pustka. Ale właśnie wychodząc od doświadczenia tej pustyni, od tej 

pustki, możemy odkryć na nowo radość wiary, jej życiowe znaczenie dla 

nas, mężczyzn i kobiet. Na pustyni odkrywa się wartość tego, co jest 

niezbędne do życia; w ten sposób we współczesnym świecie istnieją nie-

zliczone znaki pragnienia Boga, ostatecznego sensu życia, często wyra-

żane w formie ukrytej czy negatywnej. Na pustyni trzeba nade wszystko 

ludzi wiary, którzy swym własnym życiem wskazują drogą ku Ziemi 

obiecanej i w ten sposób uobecniają nadzieję. Żywa wiara otwiera serce 

na Łaskę Boga, która uwalnia od pesymizmu. Dziś bardziej niż kiedy-

kolwiek ewangelizowanie oznacza bycie świadkiem nowego życia, prze-

mienionego przez Boga, i w ten sposób wskazywanie drogi. Pierwsze 

czytanie mówiło nam o mądrości podróżnika (por. Syr 34, 9-13): podróż 

jest metaforą życia, a mądry podróżnik to ten, który nauczył się sztuki 

życia i może dzielić się nią z braćmi – jak to się dzieje w przypadku piel-

grzymów na szlaku Camino de Santiago, lub na innych trasach, które 

nieprzypadkowo są znów w tych latach w modzie. Dlaczego tak wielu 

ludzi czuje dzisiaj potrzebę odbycia tych pielgrzymek? Czyż nie dlatego, 

że znajdują tam, albo przynajmniej wyczuwają, sens naszego istnienia 

w świecie? W ten więc sposób możemy przedstawić sobie ten Rok wiary: 

pielgrzymka na pustyniach współczesnego świata, w której trzeba nieść 

tylko to, co istotne: ani laski, ani torby podróżnej, ani chleba, ani pienię-

dzy ani dwóch sukien – jak mówi Pan apostołom posyłając ich na misję 

(por. Łk 9,3), lecz Ewangelia i wiara Kościoła, której jaśniejącym wyra-

zem są dokumenty II Powszechnego Soboru Watykańskiego, podobnie 

jak też nim jest opublikowany przed dwudziestu laty Katechizm Kościo-

ła Katolickiego.  

Czcigodni i drodzy bracia, 11 października 1962 r. obchodzono świę-

to Świętej Bożej Rodzicielki Maryi. Jej zawierzamy Rok wiary, tak jak 

to uczyniłem przed tygodniem udając się jako pielgrzym do Loreto. 

Panna Maryja niech zawsze świeci jak gwiazda na drodze nowej ewan-

gelizacji. Niech nam pomoże realizować w praktyce zachętę apostoła 

Pawła: „Słowo Chrystusa niech w was przebywa z [całym swym] bo-

gatwem: z wszelką mądrością nauczajcie i napominajcie samych siebie... 

I wszystko, cokolwiek działacie słowem lub czynem, wszystko [czyńcie] 

w imię Pana Jezusa, dziękując Bogu Ojcu przez Niego” (Kol 3,16-17).  
 

Źródło: www.radiomaryja.pl/kosciol/homilia/ 
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HOMILIA WYGŁOSZONA PODCZAS EUCHARYSTII INAUGURUJĄCEJ XIII 

ZWYCZAJNE ZGROMADZENIE OGÓLNE SYNODU BISKUPÓW NA TEMAT 

„NOWA EWANGELIZACJA DLA PRZEKAZU WIARY CHRZEŚCIJAŃSKIEJ”,  

Plac św. Piotra, Niedziela, 7 października 2012 r. 

Czcigodni Bracia, 

Drodzy Bracia i Siostry! 

 

Wraz z tą uroczystą koncelebrowaną Eucharystią rozpoczynamy 

XIII Zwyczajne Zgromadzenie Ogólne Synodu Biskupów, którego temat 

brzmi: „Nowa ewangelizacja dla przekazu wiary chrześcijańskiej”. Te-

matyka taka odpowiada ukierunkowaniu programowemu życia Kościo-

ła, wszystkich jego członków, rodzin, wspólnot, jego instytucji. Perspek-

tywę taką umacnia zbieżność z rozpoczęciem Roku Wiary, które będzie 

miało miejsce w najbliższy czwartek, 11 października, w pięćdziesiątą 

rocznicę otwarcia II Soboru Watykańskiego. Kieruję serdeczne, pełne 

wdzięczności powitanie do was, którzy przybyliście, aby tworzyć to 

Zgromadzenie Synodalne, a zwłaszcza do Sekretarza Generalnego Sy-

nodu Biskupów i jego współpracowników. Pozdrawiam również bratnich 

delegatów innych Kościołów i Wspólnot kościelnych i wszystkich obec-

nych, zachęcając ich, by towarzyszyli w codziennej modlitwie pracom, 

jakie będziemy prowadzili przez najbliższe trzy tygodnie. 

Czytania biblijne, tworzące Liturgię Słowa dzisiejszej niedzieli 

przedstawiają nam dwa główne punkty do refleksji. Pierwszy dotyczy 

małżeństwa i chciałbym go poruszyć nieco później. Drugi natomiast 

dotyczy Jezusa Chrystusa i chcę go podjąć natychmiast. Nie mamy cza-

su, aby skomentować ten fragment Listu do Hebrajczyków, lecz na po-

czątku tego Zgromadzenia Synodalnego powinniśmy przyjąć zaprosze-

nie, by skierować nasze spojrzenie na Pana Jezusa „chwałą i czcią uko-

ronowanego za cierpienia śmierci” (Hbr 2,9). Słowo Boże stawia nas 

przed Ukrzyżowanym uwielbionym, tak aby całe nasze życie, 

a zwłaszcza te prace synodalne, odbywały się w Jego obecności 

i w świetle Jego tajemnicy. Punktem centralnym i ostatecznym ewange-

lizacji w każdym miejscu i czasie jest Jezus Chrystus, Syn Boży (por. 

Mk 1,1). Ukrzyżowany jest w pełnym tego słowa znaczeniu znakiem 

wyróżniającym tego, który głosi Ewangelię: znakiem miłości i pokoju, 

wezwaniem do nawrócenia i pojednania. My jako pierwsi, czcigodni 

Bracia, skierujmy ku Niemu spojrzenie serca i pozwólmy oczyścić się 

Jego łaską. 

Teraz chciałbym, pokrótce zastanowić się nad „nową ewangeliza-

cją”, odnosząc ją do ewangelizacji zwyczajnej i do misji „ad gentes”. Ko-

ściół istnieje dla ewangelizowania. Wierni poleceniu Pana Jezusa Chry-
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stusa Jego uczniowie poszli na cały świat, aby głosić Dobrą Nowinę, 

zakładając wszędzie wspólnoty chrześcijańskie. Z czasem stały się one 

Kościołami dobrze zorganizowanymi, z wieloma wiernymi. 

W określonych okresach historycznych Boża Opatrzność pobudzała od-

nowiony dynamizm działalności ewangelizacyjnej Kościoła. Wystarczy 

pomyśleć o ewangelizacji ludów anglosaskich i słowiańskich, czy też 

o przekazie Ewangelii na kontynencie amerykańskim, a następnie 

o czasach misji skierowanych do ludów Afryki, Azji i Oceanii. Na tym 

dynamicznym tle chciałbym także spojrzeć na dwie wybitne postacie, 

które dopiero co ogłosiłem Doktorami Kościoła: św. Jana z Avila i św. 

Hildegardę z Bingen. Także w naszych czasach Duch Święty rozbudził 

w Kościele nowy zryw, by głosić Dobrą Nowinę, dynamizm duchowy 

i duszpasterski, który znalazł swój najbardziej uniwersalny wyraz 

i najbardziej uprawniony impuls w II Soborze Watykańskim. Ten od-

nowiony dynamizm ewangelizacji wywołuje korzystny wpływ na dwie 

szczególne „gałęzie”, które się z niego rozwijają – z jednej strony misje 

„ad gentes”, czyli głoszenie Ewangelii tym, którzy jeszcze nie znają Je-

zusa Chrystusa i Jego orędzia zbawienia, z drugiej zaś strony nową 

ewangelizację skierowaną zasadniczo do osób, które chociaż zostały 

ochrzczone, oddaliły się od Kościoła i żyją bez odnoszenia się do praktyki 

chrześcijańskiej. Rozpoczynające się dziś zgromadzenie synodalne jest 

poświęcone tej nowej ewangelizacji, aby pomóc tym osobom na nowo 

spotkać się z Panem, który sam jeden wypełnia nasze ludzkie życie głę-

bokim sensem i pokojem; aby pomóc w odkryciu na nowo wiary, źródła 

łaski, wnoszącej radość i nadzieję w życie osobiste, rodzinne i społeczne. 

Oczywiście, takie szczególne ukierunkowanie nie powinno zmniejszać 

ani misyjnego zrywu we właściwym tego słowa znaczeniu, ani też zwy-

czajnej działalności ewangelizacyjnej w naszych wspólnotach chrześci-

jańskich. W istocie trzy aspekty jednej i tej samej ewangelizacji wza-

jemnie się dopełniają i wzbogacają. 

Proponowany nam przez Ewangelię i pierwsze czytanie temat mał-

żeństwa zasługuje w związku z tym na szczególną uwagę. Przesłanie 

słowa Bożego można podsumować w wyrażeniu zawartym w Księdze 

Rodzaju i podjętym przez samego Jezusa: „Dlatego opuści człowiek ojca 

swego i matkę i złączy się ze swoją żoną, i będą oboje jednym ciałem” 

(Rdz 2,24; Mk 10,7-8). Co nam dziś mówi to słowo? Wydaje mi się, 

że zachęca nas do pełniejszego uświadomienia sobie pewnej rzeczywi-

stości znanej już, ale może nie w pełni docenionej: to znaczy, 

że małżeństwo samo w sobie jest rodzajem Ewangelii, Dobrej Nowiny 

dla współczesnego świata, a zwłaszcza dla świata zdechrystianizowane-

go. Zjednoczenie mężczyzny i kobiety, ich stawanie się „jednym ciałem” 

w miłości, w miłości owocnej i nierozerwalnej, jest znakiem mówiącym 
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z mocą o Bogu, z wymownością, która w naszych dniach stała się więk-

sza, ponieważ niestety z różnych powodów małżeństwo właśnie 

w regionach dawno ewangelizowanych przeżywa głęboki kryzys. I nie 

dzieje się to przypadkiem. Małżeństwo związane jest z wiarą nie 

w sensie ogólnym. Małżeństwo jako więź miłości wiernej 

i nierozerwalnej, jest oparte na łasce, która pochodzi od Trójjedynego 

Boga, który w Chrystusie umiłował nas miłością wierną aż po Krzyż. 

Dzisiaj jesteśmy w stanie pojąć całą prawdę tego stwierdzenia, z uwagi 

na kontrast z bolesną rzeczywistością wielu małżeństw, które niestety 

się rozpadają. Istnieje wyraźne powiązanie kryzysu wiary i kryzysu 

małżeństwa. Jak od dawna twierdzi i świadczy Kościół, małżeństwo jest 

powołane, aby było nie tylko przedmiotem, ale także podmiotem nowej 

ewangelizacji. Potwierdza się to już w wielu doświadczeniach powiąza-

nych ze wspólnotami i ruchami, ale dokonuje się także coraz bardziej 

w obrębie diecezji i parafii, jak to pokazało niedawne Światowe Spotka-

nie Rodzin. 

Jedną z głównych idei nowego impulsu danego ewangelizacji przez 

II Sobór Watykański jest powszechne powołanie do świętości, które jako 

takie dotyczy wszystkich chrześcijan (por. Konst. Lumen gentium, 39-

42). Święci są prawdziwymi protagonistami ewangelizacji 

we wszystkich jej wyrazach. Są również w sposób szczególny pionierami 

i animatorami nowej ewangelizacji. Poprzez wstawiennictwo i przykład 

swego życia, uważnego na twórcze działanie Ducha Świętego, ukazują 

osobom obojętnym, a nawet wrogim, piękno Ewangelii i komunii 

w Chrystusie i zapraszają tak zwanych „letnich” wiernych do życia 

w radości wiarą, nadzieją i miłością, do odkrycia „smaku” słowa Bożego 

i sakramentów, zwłaszcza Chleba Życia – Eucharystii. Jest wielu świę-

tych wśród wielkodusznych misjonarzy głoszących Dobrą Nowinę nie-

chrześcijanom, tradycyjnie w krajach misyjnych i obecnie wszędzie tam, 

gdzie mieszkają niechrześcijanie. Świętość nie zna przeszkód kultural-

nych, społecznych, politycznych, religijnych. Jej język – język miłości 

i prawdy – jest zrozumiały dla wszystkich ludzi dobrej woli i zbliża ich 

do Jezusa Chrystusa, niewyczerpalnego źródła nowego życia.  

Zatrzymajmy się teraz chwilę, aby wyrazić podziw dla dwojga świę-

tych, podniesionych dziś do szlachetnej godności Doktorów Kościoła. 

Święty Jan z Avila żył w XVI wieku. Będąc wielkim znawcą Pisma 

Świętego, obdarzony był żarliwym duchem misyjnym. Umiał przenikać 

ze szczególną głębią tajemnice Odkupienia, jakiego Chrystus dokonał 

dla ludzkości. Człowiek Boży jednoczył nieustanną modlitwę 

z działaniem apostolskim. Poświęcił się kaznodziejstwu i rozwijaniu 

praktyki sakramentalnej, koncentrując swe zaangażowanie na udosko-
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naleniu formacji kandydatów do kapłaństwa, zakonników i świeckich, 

mając na względzie owocną reformę Kościoła. 

Święta Hildegarda z Bingen, ważna postać kobieca XII wieku, 

wniosła cenny wkład w rozwój Kościoła swej epoki, doceniając dary 

otrzymane od Boga i okazując się kobietą o żywej inteligencji, głębokiej 

wrażliwości i uznanym autorytecie duchowym. Pan obdarzył ją duchem 

prorockim i wielką zdolnością do rozpoznawania znaków czasu. Hilde-

garda żywiła wyraźną miłość do świata stworzonego, uprawiała medy-

cynę, poezję i muzykę. I przede wszystkim zachowywała zawsze wielką 

i wierną miłość dla Chrystusa i Jego Kościoła. 

Spojrzenie na ideał życia chrześcijańskiego, wyrażony w powołaniu 

do świętości, pobudza nas do patrzenia z pokorą na słabość wielu chrze-

ścijan, a nawet na ich grzech osobisty i wspólnotowy, stanowiący wielką 

przeszkodę dla ewangelizacji i do uznania mocy Boga, który w wierze 

spotyka ludzką słabość. Dlatego nie można mówić o nowej ewangelizacji 

bez szczerej gotowości do nawrócenia. Chęć pojednania z Bogiem 

i bliźnim (por. 2 Kor 5,20) jest królewską drogą dla nowej ewangelizacji. 

Chrześcijanie, jedynie będąc oczyszczeni, mogą odnaleźć uzasadnioną 

dumę ze swej godności dzieci Boga, stworzonych na Jego obraz 

i odkupionych cenną krwią Jezusa Chrystusa oraz mogą doświadczyć 

Jego radości, aby ją dzielić ze wszystkimi, bliskimi i dalekimi. 

Drodzy bracia i siostry, zawierzamy Bogu prace synodalne 

w żywym poczuciu komunii świętych, przyzywając szczególnie wsta-

wiennictwa wielkich ewangelizatorów, do których pragniemy zaliczyć 

z wielką miłością błogosławionego Papieża Jana Pawła II, którego długi 

pontyfikat był także przykładem nowej ewangelizacji. Powierzamy się 

opiece Najświętszej Maryi Panny, Gwiazdy nowej ewangelizacji. Wraz 

z Nią prosimy o szczególne wylanie Ducha Świętego, aby z wysoka 

oświecał zgromadzenie synodalne i uczynił je owocnym dla drogi Kościo-

ła dzisiaj, w naszych czasach. Amen 

 
Źródło: www.missio.org.pl 
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HOMILIA WYGŁOSZONA PODCZAS MSZY ŚW.  

W UROCZYSTOŚĆ JEZUSA CHRYSTUSA KRÓLA WSZECHŚWIATA, 

Niedziela, 25 listopada 2012 r. 

Księża Kardynałowie, czcigodni Bracia w biskupstwie 

i kapłaństwie, drodzy Bracia i Siostry! 

Dzisiejszą uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata, wieńczącą 

rok liturgiczny, ubogaca przyjęcie do Kolegium Kardynalskiego sześciu 

nowych członków, których zgodnie z tradycją, zaprosiłem 

do koncelebrowania dziś rano wraz ze mną Eucharystii. Każdego z nich 

najserdeczniej witam, i dziękuję kard. Jamesowi Michaelowi Harveyowi 

za miłe słowa, jakie do mnie skierował w imieniu wszystkich. Witam 

pozostałych kardynałów i wszystkich obecnych biskupów, a także sza-

nownych przedstawicieli władz, ambasadorów, kapłanów, zakonników 

i wszystkich wiernych, szczególnie tych, którzy przybyli z diecezji po-

wierzonych duszpasterskiej pieczy nowych kardynałów. 

W tę ostatnią niedzielę roku liturgicznego Kościół zachęca nas 

do oddawania czci Panu Jezusowi jako Królowi Wszechświata. Wzywa, 

abyśmy skierowali wzrok ku przyszłości, a raczej w głąb, ku ostatecz-

nemu celowi historii, którym będzie definitywne i wieczne panowanie 

Chrystusa. On był na początku z Ojcem, kiedy świat został stworzony, 

i ukaże w pełni swoje panowanie na końcu czasów, kiedy będzie sądził 

wszystkich ludzi. Trzy dzisiejsze czytania mówią nam o tym panowaniu. 

We fragmencie, którego wysłuchaliśmy, zaczerpniętym z Ewangelii św. 

Jana, Jezus znajduje się w sytuacji upokarzającej – oskarżonego – przed 

rzymską władzą. Został aresztowany, znieważony, wyszydzony, a teraz 

Jego wrogowie mają nadzieję, że uda im się Go skazać na karę krzyża. 

Przedstawili Go Piłatowi jako kogoś, kto dąży do zdobycia władzy poli-

tycznej, jako samozwańczego króla Żydów. Rzymski prokurator prowa-

dzi dochodzenie i pyta Jezusa: „Czy Ty jesteś Królem żydowskim?” (J 

18, 33). Odpowiadając na to pytanie, Jezus wyjaśnia charakter swego 

panowania oraz swojego mesjaństwa. Nie jest to władza doczesna, lecz 

miłość, która służy. Stwierdza, że Jego królestwa nie można absolutnie 

mylić z jakimś królestwem politycznym: „Królestwo moje nie jest z tego 

świata (...) nie jest stąd” (w. 36). 

Jest oczywiste, że Jezus nie ma żadnych ambicji politycznych. Po 

rozmnożeniu chleba rozentuzjazmowani cudem ludzie chcieli Go po-

rwać, aby uczynić królem, aby obalić władzę rzymską i ustanowić w ten 

sposób nowe królestwo polityczne, które byłoby uważane za tak bardzo 
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oczekiwane królestwo Boże. Ale Jezus wie, że królestwo Boże jest cał-

kiem innego rodzaju, nie opiera się na broni i przemocy. To właśnie 

rozmnożenie chleba staje się, z jednej strony, znakiem Jego mesjańsko-

ści, a z drugiej, przełomem w Jego działalności: od tej chwili coraz wy-

raźniejsza staje się droga ku krzyżowi. Tam, w najwyższym akcie miło-

ści, zajaśnieje obiecywane królestwo, królestwo Boże. Jednakże tłum 

tego nie rozumie, jest rozczarowany, a Jezus udaje się samotnie na górę, 

żeby się modlić, by rozmawiać z Ojcem (por. J 6, 1-15). W opowiadaniu 

o męce widzimy, że nawet uczniowie, pomimo iż dzielili życie z Jezusem 

i słuchali Jego słów, myśleli o królestwie politycznym, wprowadzonym 

nawet przy użyciu siły. W Getsemani Piotr dobył miecza i zaczął walkę, 

ale Jezus go powstrzymał (por. J 18, 10-11). Nie chce być broniony orę-

żem, ale chce do końca wypełnić wolę Ojca i zaprowadzić swoje króle-

stwo nie za pomocą broni i przemocy, lecz posługując się pozorną słabo-

ścią miłości, która daje życie. Królestwo Boże jest całkowicie inne 

od królestw doczesnych.  

Dlatego właśnie mając do czynienia z człowiekiem bezbronnym, 

kruchym, upokorzonym, jakim jest Jezus, człowiek władzy, taki jak 

Piłat, jest zaskoczony; zdumiony, gdyż słyszy, że mowa jest o królestwie, 

o sługach. Stawia pytanie, które prawdopodobnie wydawało mu się pa-

radoksalne: „A więc jesteś królem?”. Jakim królem może być człowiek 

w takim stanie? Ale Jezus odpowiada twierdząco: „Tak, jestem królem. 

Ja się na to narodziłem i na to przyszedłem na świat, aby dać świadec-

two prawdzie. Każdy, kto jest z prawdy, słucha mojego głosu” (18, 37). 

Jezus mówi o królu, o królestwie, ale nie jest to odniesienie 

do panowania, lecz do prawdy. Piłat nie rozumie: czy może istnieć wła-

dza, której nie osiąga się za pomocą ludzkich środków? Władza niezgod-

na z logiką panowania i siły? Jezus przyszedł, by objawić i zaprowadzić 

nowe królestwo, królestwo Boże. Przyszedł, aby dać świadectwo praw-

dzie o Bogu, który jest miłością (por. 1 J 4, 8. 16), i który chce ustanowić 

królestwo sprawiedliwości, miłości i pokoju (por. Prefacja). Ten, kto jest 

otwarty na miłość, słucha tego świadectwa i przyjmuje je z wiarą, aby 

wejść do królestwa Bożego.  

Tę perspektywę znajdujemy w pierwszym czytaniu, którego wysłu-

chaliśmy. Prorok Daniel zapowiada moc tajemniczej postaci, umieszczo-

nej między niebem a ziemią: „Oto na obłokach nieba przybywa jakby 

Syn Człowieczy. Podchodzi do Przedwiecznego i wprowadzają Go przed 

Niego. Powierzono Mu panowanie, chwałę i władzę królewską, a służyły 

Mu wszystkie narody, ludy i języki. Panowanie Jego jest wiecznym pa-

nowaniem, które nie przeminie, a Jego królestwo nie ulegnie zagładzie” 

(7, 13-14). Są to słowa, przedstawiające króla, który panuje od morza 

do morza aż po krańce ziemi, o władzy absolutnej, która nigdy nie zo-
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stanie zniszczona. Ta wizja Proroka, wizja mesjanistyczna zostaje wyja-

śniona i urzeczywistnia się w Chrystusie: władza prawdziwego Mesja-

sza, władza, która nigdy nie przemija i która nigdy nie zostanie znisz-

czona. To nie jest władza królestw ziemskich, które powstają i upadają, 

ale jest to władza prawdy i miłości. W ten sposób rozumiemy, 

że królowanie zapowiadane przez Jezusa w przypowieściach i ujawnione 

otwarcie i wyraźnie przed rzymskim prokuratorem, jest królestwem 

prawdy, jedynym, które nadaje wszystkim rzeczom ich światło 

i wielkość. 

W drugim czytaniu autor Apokalipsy mówi, że także i my uczestni-

czymy w królowaniu Chrystusa. W aklamacji skierowanej do „Tego, 

który nas miłuje i który przez swą krew uwolnił nas od naszych grze-

chów”, oświadcza On, że „uczynił nas królestwem – kapłanami dla Boga 

i Ojca swojego” (1, 5-6). Także tutaj jest jasne, że chodzi o królestwo 

oparte na relacji z Bogiem, z prawdą, a nie o królestwo polityczne. Przez 

swoją ofiarę Jezus otworzył nam drogę do głębokiej relacji z Bogiem: 

w Nim staliśmy się przybranymi dziećmi, a w ten sposób uczestnikami 

Jego królowania nad światem. Bycie uczniem Jezusa oznacza więc nieu-

leganie doczesnej logice władzy, a zamiast tego niesienie w świat świa-

tła Bożej prawdy i miłości. Autor Apokalipsy obejmuje następnie spoj-

rzeniem drugie przyjście Jezusa, który przybędzie, aby sądzić ludzi 

i ustanowić na zawsze królestwo Boże, i przypomina nam, 

że warunkiem ustanowienia tego królestwa jest nawrócenie jako odpo-

wiedź na Bożą łaskę (por. 1, 7). Jest to mocne wezwanie, skierowane 

do wszystkich i do każdego: by nawracać się nieustannie na nowo na 

królestwo Boże, na panowanie Boga, Prawdy w naszym życiu. Prosimy 

o to codziennie w modlitwie Ojcze nasz słowami „Przyjdź królestwo Two-

je”, co oznacza powiedzenie Jezusowi: Panie, uczyń nas Twymi, żyj 

w nas, zgromadź rozproszoną i cierpiącą ludzkość, aby w Tobie wszystko 

zostało poddane Ojcu miłosierdzia i miłości. 

Wam, drodzy i czcigodni bracia kardynałowie – myślę zwłaszcza 

o kardynałach kreowanych wczoraj – powierzona zostaje ta zobowiązu-

jąca odpowiedzialność: dawanie świadectwa o królestwie Bożym, 

o prawdzie. Oznacza to ukazywanie zawsze pierwszeństwa Boga i Jego 

woli w stosunku do interesów świata i jego potęg. Bądźcie naśladowcami 

Jezusa, który przed Piłatem, w upokarzającej sytuacji opisanej przez 

Ewangelię, objawił swoją chwałę: umiłowanie aż do końca, po oddanie 

swojego życia, za tych, których umiłował. To jest objawienie królestwa 

Jezusa. Dlatego jednym sercem i jedną duszą modlimy się: „Adveniat 

regnum tuum”. Amen. 
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KATECHEZA OJCA ŚWIĘTEGO BENEDYKTA XVI.  

Audiencja generalna - 28 listopada 2012 r. 

Drodzy bracia i siostry! 

Główne pytanie, jakie sobie dzisiaj stawiamy, brzmi: jak w naszych 

czasach mówić o Bogu? Jak przekazywać Ewangelię, aby otworzyć drogę 

na Jego zbawczą prawdę w zamkniętych często sercach współczesnych 

ludzi i w ich umysłach, rozproszonych wieloma oślepiającymi światłami 

naszego społeczeństwa? Ewangeliści mówią, że sam Jezus nad tym się 

zastanawiał, zapowiadając królestwo Boże: „Z czym porównamy króle-

stwo Boże lub w jakiej przypowieści je przedstawimy?” (Mk 4, 30). Jak 

dziś mówić o Bogu? Pierwsza odpowiedź brzmi: możemy mówić o Bogu, 

ponieważ On sam z nami rozmawiał. Zatem pierwszym warunkiem 

mówienia o Bogu jest słuchanie tego, co On sam powiedział. Bóg roz-

mawiał z nami! Bóg nie jest odległą hipotezą na temat pochodzenia 

świata, nie jest matematyczną inteligencją, bardzo od nas oddaloną. Bóg 

się nami interesuje, miłuje nas, osobiście wszedł w rzeczywistość naszej 

historii, przekazał nam siebie aż po Wcielenie. Jest zatem rzeczywisto-

ścią naszego życia. Jest tak wielki, a ma także czas dla nas i troszczy się 

o nas. W Jezusie z Nazaretu spotykamy oblicze Boga, który zstąpił 

z nieba, aby zanurzyć się w świecie ludzi, w naszym świecie, aby nau-

czyć nas „sztuki życia”, drogi szczęścia, aby uwolnić nas od grzechu 

i uczynić dziećmi Bożymi (por. Ef 1, 5; Rz 8, 14). Jezus przyszedł, aby 

nas zbawić. Ukazał nam dobre ewangeliczne życie. 

Mówić o Bogu to przede wszystkim mieć jasność, co powinniśmy 

nieść ludziom naszych czasów: nie Boga abstrakcyjnego, jakąś hipotezę, 

ale Boga konkretnego, Boga, który istnieje, który wkroczył w historię 

i jest w niej obecny: Boga Jezusa Chrystusa jako odpowiedź na podsta-

wowe pytanie: jak i po co żyć? Stąd też mówienie o Bogu wymaga zaży-

łości z Jezusem i Jego Ewangelią, zakłada nasze osobiste i prawdziwe 

poznanie Boga oraz mocne umiłowanie Jego planu zbawienia, bez ule-

gania pokusie sukcesu i naśladowanie metody samego Boga. Jego meto-

da to pokora. Bóg staje się jednym z nas, jest to metoda realizowana 

we Wcieleniu, w prostym domu w Nazarecie i w betlejemskiej grocie, ta 

z przypowieści o ziarnku gorczycy. Nie trzeba lękać się pokory małych 

kroków, lecz zaufać zaczynowi, który przenika do ciasta i sprawia, 

że ono powoli rośnie (por. Mt 13, 33).  

Aby mówić o Bogu w dziele ewangelizacji, pod przewodnictwem 

Ducha Świętego, trzeba odzyskać prostotę i powrócić do tego, co jest 

istotą głoszenia: do Dobrej Nowiny o Bogu rzeczywistym i konkretnym, 

o Bogu, który się nami interesuje, o Bogu-Miłości, który staje się nam 

bliski w Jezusie Chrystusie aż po krzyż i który w Zmartwychwstaniu 
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daje nam nadzieję i otwiera nas na życie bez końca, na życie wieczne, 

życie prawdziwe. 

Niezwykły głosiciel, jakim był św. Paweł Apostoł, daje nam lekcję, 

która zmierza wprost do centrum wiary, „jak mówić o Bogu” z wielką 

prostotą. W Pierwszym Liście do Koryntian napisał: „Przyszedłszy 

do was, bracia, nie przybyłem, aby błyszcząc słowem i mądrością głosić 

wam świadectwo Boże. Postanowiłem bowiem, będąc wśród was, nie 

znać niczego więcej, jak tylko Jezusa Chrystusa, i to ukrzyżowanego” (2, 

1–2). Święty Paweł nie mówi o filozofii, którą sam wypracował, nie mówi 

o ideach znalezionych gdzie indziej czy wymyślonych przez siebie. Mówi 

o rzeczywistości swojego życia, o Bogu, który wkroczył w jego życie, 

o Bogu prawdziwym, który żyje, który z nim rozmawiał i który będzie 

rozmawiał z nami. Mówi o Chrystusie ukrzyżowanym 

i zmartwychwstałym. Paweł nie szuka samego siebie, nie chce tłumu 

wielbicieli, nie chce przejść do historii jako przywódca jakieś szkoły mą-

drościowej. Św. Paweł nie szuka siebie, ale głosi Chrystusa i pragnie 

pozyskać ludzi dla Boga prawdziwego i rzeczywistego. Pragnąc jedynie 

głosić Tego, który wkroczył w jego życie i który jest prawdziwym życiem, 

a który go zdobył na drodze do Damaszku. 

Mówienie o Bogu oznacza zrobienie miejsca Temu, który pozwala 

Go poznać i który objawia nam Jego oblicze miłości. Oznacza porzucenie 

własnego ja i oddanie go Chrystusowi, ze świadomością, że to nie my 

pozyskujemy innych dla Boga, lecz powinniśmy ich oczekiwać 

od samego Boga i modlić się o nich u Niego. Mówienie o Bogu rodzi się 

zatem ze słuchania Go, z naszego poznania Boga, które dokonuje się 

w zażyłości z Nim w życiu modlitwy i życiu zgodnym z przykazaniami. 

Dla św. Pawła przekazywanie wiary nie oznacza niesienia samego 

siebie, ale otwarte i publiczne mówienie o tym, co się widziało i słyszało 

w spotkaniu z Chrystusem, czego się doświadczyło w swoim życiu prze-

mienionym już przez to spotkanie. To niesienie Jezusa, którego odczuwa 

się obecnego w sobie i który stał się prawdziwym ukierunkowaniem 

naszego życia, aby wszystkim uzmysłowić, że jest On konieczny dla 

świata i ma decydujące znaczenie dla wolności każdego człowieka.  

Apostoł nie zadowala się głoszeniem słów, lecz angażuje całe swe 

istnienie w wielkie dzieło wiary. Aby mówić o Bogu, trzeba Mu zrobić 

miejsce i zaufać, że to On działa w naszej słabości; zrobić miejsce bez 

lęku, z prostotą i radością, z głębokim przekonaniem, że im bardziej 

Jego, a nie siebie stawiamy w centrum, tym bardziej nasz przekaz bę-

dzie owocny. 

Dotyczy to także wspólnot chrześcijańskich. Są one powołane 

do ukazywania przemieniającego działania łaski Bożej – przezwycięża-

jąc indywidualizm, zamknięcie, egoizm, obojętność – i żyjąc 
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w codziennych relacjach miłością Boga. Zapytajmy więc siebie, czy na-

prawdę takie są nasze wspólnoty? Musimy się starać, by zawsze być 

głosicielami Jezusa Chrystusa, a nie samych siebie. 

A teraz musimy zadać sobie pytanie, jak przepowiadał sam Jezus. 

On w swej niepowtarzalności mówi o swoim Ojcu Abba i o królestwie 

Bożym, jest pełen współczucia dla problemów i trudności ludzkiego ist-

nienia. Mówi z wielkim realizmem. Najistotniejsze w głoszeniu Jezusa 

jest to, że czyni świat zrozumiałym, a nasze życie ukazuje jako mające 

wartość dla Boga. Pokazuje, że w świecie i w całym stworzeniu prze-

świeca oblicze Boga, że w codziennych wydarzeniach naszego życia 

obecny jest Bóg, czy to w przypowieściach odwołujących się do przyrody 

– o ziarnie gorczycy, o polu, na które padły różne ziarna – czy też 

do naszego życia – tu przychodzi na myśl przypowieść o synu marno-

trawnym, o Łazarzu i inne przypowieści. W Ewangeliach widzimy, jak 

Jezus jest bardzo zainteresowany każdą ludzką sytuacją, zanurza się 

w rzeczywistość mężczyzn i kobiet swoich czasów, zachowując pełną 

ufność w pomoc Ojca.  

W wydarzeniach tych Bóg jest rzeczywiście obecny w sposób ukryty 

i jeśli jesteśmy uważni, to możemy Go spotkać. Uczniowie, którzy są 

z Jezusem i spotykające Go tłumy widzą Jego reakcję na różne proble-

my. Widzą, jak mówi, jak się zachowuje. Widzą w Nim działanie Ducha 

Świętego, działanie Boga. W Nim przeplata się głoszenie i życie: Jezus 

działa i naucza, zawsze wychodząc od osobistej relacji z Bogiem Ojcem. 

Jest to istotne wskazanie dla nas. chrześcijan. Nasz sposób życia 

w wierze i miłości staje się sposobem mówienia o Bogu dzisiaj, ponieważ 

poprzez istnienie przeżywane w Chrystusie ukazuje wiarygodność 

i realizm tego, co głosimy słowami, które są nie tylko słowami, lecz uka-

zują rzeczywistość, prawdziwą rzeczywistość. Musimy być bardzo czujni, 

by rozpoznać współczesne znaki czasu – określić możliwości, dążenia, 

przeszkody, jakie napotyka się w obecnej kulturze, zwłaszcza pragnienie 

autentyczności, dążenie do transcendencji, wrażliwość na ocalenie stwo-

rzenia i na przekazywanie bez lęku odpowiedzi, jaką daje wiara w Boga. 

Rok Wiary jest okazją, aby odkryć, z wyobraźnią ożywioną przez Ducha 

Świętego, nowe drogi na poziomie osobistym i wspólnotowym, aby na 

każdym miejscu moc Ewangelii była mądrością życia 

i ukierunkowaniem ludzkiej egzystencji. 

Także w naszych czasach uprzywilejowanym miejscem, aby mówić 

o Bogu, jest rodzina, pierwsza szkoła przekazywania wiary nowym po-

koleniom. Sobór Watykański II mówi o rodzicach jako pierwszych zwia-

stunach Boga (por. Konstytucja dogmatyczna o Kościele Lumen gen-

tium, 11; Dekret o apostolstwie świeckich Apostolicam actuositatem, 

11), powołanych do ponownego odkrycia swojej misji poprzez podejmo-
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wanie odpowiedzialności za wychowanie, otwieranie sumień dzieci na 

miłość Boga, jako podstawowej posługi dla ich życia, stania się pierw-

szymi katechetami i nauczycielami wiary dla swoich dzieci.  

W wypełnianiu tego zadania w pierwszym rzędzie ważna jest czuj-

ność, oznaczająca umiejętność uchwycenia sprzyjających okazji, aby 

wprowadzić w rodzinie rozmowy o wierze i pomagać w dojrzewaniu 

krytycznej refleksji w odniesieniu do wielu uwarunkowań, jakim podle-

gają dzieci. Ta czujność rodziców jest także wrażliwością na podejmo-

wanie ewentualnych pytań religijnych, obecnych w umysłach dzieci, 

czasem oczywistych, czasem ukrytych. Następnie radość – przekaz wia-

ry musi zawsze posiadać odcień radości. Jest to radość paschalna, która 

nie przemilcza ani nie ukrywa rzeczywistości bólu, cierpienia, zmęcze-

nia, trudności, niezrozumienia i samej śmierci, ale potrafi przedstawić 

kryteria, by wszystko interpretować w perspektywie chrześcijańskiej 

nadziei. Dobre ewangeliczne życie jest właśnie tym nowym spojrzeniem, 

ową zdolnością postrzegania każdej sytuacji oczyma samego Boga. 

Ważne jest, by pomagać wszystkim członkom rodziny w zrozumieniu, 

że wiara nie jest ciężarem, lecz źródłem głębokiej radości. Pozwala do-

strzec działanie Boże, rozpoznać obecność dobra, które nie czyni hałasu. 

Udziela cennych wskazówek, aby dobrze przeżyć życie. Wreszcie, zdol-

ność słuchania i dialogu. Rodzina musi być środowiskiem, w którym 

uczymy się przebywania razem, godzenia sprzeczności we wzajemnym 

dialogu, będącego owocem słuchania i mówienia, rozumienia siebie 

i miłowania się nawzajem, aby jeden dla drugiego być znakiem miłości 

miłosiernej Boga. 

Mówienie o Bogu oznacza więc danie do zrozumienia słowem 

i życiem, że Bóg nie jest konkurentem naszej egzystencji, ale jej praw-

dziwym gwarantem – gwarantem wielkości osoby ludzkiej. W ten oto 

sposób powracamy do początku: mówienie o Bogu jest przekazywaniem, 

z siłą i prostotą, słowem i życiem tego, co istotne: Boga Jezusa Chrystu-

sa, tego Boga, który ukazał nam tak wielką miłość, że dla nas przyjął 

ludzkie ciało, umarł i zmartwychwstał; tego Boga, który prosi, aby pójść 

za Nim i pozwolić się przekształcić przez Jego ogromną miłość, aby od-

nowić swoje życie i swoje relacje; tego Boga, który dał nam Kościół, aby 

wspólnie podążać, i przez Słowo i sakramenty odnowić całe miasto ludzi, 

aby mogło stać się Miastem Boga. 

 

 
Źródło: www.missio.org.pl/ 
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HOMILIA BENEDYKTA XVI WYGŁOSZONA W RZYMIE  

PODCZAS PASTERKI, 24 GRUDNIA 2012 R. 

Drodzy bracia i siostry! 

Nieustannie na nowo piękno tej ewangelii wzrusza nasze serca – 

piękno, które jest blaskiem prawdy. Nieustannie na nowo wzrusza nas 

fakt, że Bóg staje się dzieckiem, abyśmy Go mogli miłować i jako dziecko 

powierza się z ufnością w nasze ręce. Niemalże mówi: wiem, że moja 

wspaniałość cię przeraża, w obliczu mojej wielkości szukasz uznania dla 

siebie samego. Tak więc przychodzę do ciebie jako dziecko, abyś mógł 

mnie przyjąć i pokochać. Nieustannie na nowo wzrusza mnie także sło-

wo ewangelisty, wypowiedziane niemal mimochodem, że nie było dla 

nich miejsca w gospodzie. Nasuwa się nieuchronnie pytanie, co by się 

stało, gdyby Maryja i Józef zapukali do moich drzwi. Czy byłoby dla nich 

miejsce? Przychodzi nam także na myśl, że tę uwagę, pozornie przypad-

kową o braku miejsca w gospodzie, co zmusiło Świętą Rodzinę, by 

schroniła się w stajence, ewangelista Jan pogłębił i wskazał na istotę, 

mówiąc: „[Słowo] przyszło do swojej własności, a swoi Go nie przyjęli” (J, 

11). W ten sposób wielka kwestia moralna dotycząca tego, jak podcho-

dzimy do uchodźców, uciekinierów, migrantów zyskuje znaczenie jeszcze 

bardziej fundamentalne: czy naprawdę mamy miejsce dla Boga, kiedy 

próbuje do nas przybyć? Czy mamy dla Niego czas i miejsce? Czyż to 

właśnie nie sam Bóg jest przez nas odrzucany? Rozpoczyna się to 

od tego, że nie mamy dla Niego czasu. Im szybciej możemy się poruszać, 

im bardziej skuteczne stają się narzędzia, pozwalające oszczędzić nam 

czas, tym mniej mamy czasu do dyspozycji. A Bóg? Kwestia dotycząca 

Jego nigdy nie wydaje się pilna. Nasz czas już jest całkowicie wypełnio-

ny. Sprawy idą jednak znacznie głębiej. Czy Bóg ma naprawdę miejsce 

w naszym myśleniu? Metodologia naszego myślenia jest tak ustawiona, 

że w istocie On nie powinien istnieć. Nawet jeśli zdaje się pukać 

do bram naszej myśli, musi On zostać oddalony z jakąś argumentacją. 

Aby jakaś myśl była uważana za poważną, musi być skonstruowana 

w ten sposób, aby uczynić zbędną „hipotezę Boga”. Nie ma dla Niego 

miejsca. Także w naszym odczuwaniu i pragnieniach nie ma dla Niego 

miejsca. Chcemy samych siebie, pragniemy rzeczy, których można do-

tknąć, szczęścia doświadczalnego, sukcesu naszych planów osobistych 

i naszych zamiarów. Jesteśmy całkowicie „wypełnieni” samymi sobą, 

tak, że nie ma już wcale miejsca dla Boga. Dlatego też nie ma miejsca 

dla innych, dla dzieci, dla ubogich, dla obcokrajowców. Wychodząc 

z prostego słowa, o braku miejsca w gospodzie możemy sobie uświado-

mić, jak bardzo potrzebujemy zachęty świętego Pawła: „Przemieniajcie 

się przez odnawianie umysłu” (Rz 12, 2). Paweł mówi o odnowieniu, 
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o otwarciu naszego umysłu (nous); mówi, ogólnie rzecz biorąc, o sposobie 

w jaki postrzegamy świat i samych siebie. Nawrócenie, którego potrze-

bujemy musi naprawdę sięgnąć aż do głębi naszej relacji 

z rzeczywistością. Módlmy się, aby w naszych sercach tworzyła się prze-

strzeń dla Niego. A także, abyśmy w ten sposób mogli Go rozpoznać 

również i w tych, poprzez których do nas się zwraca: w dzieciach, cier-

piących i opuszczonych, zmarginalizowanych i biednych tego świata. 

Jest jeszcze drugie słowo w opisie Bożego Narodzenia, nad którym 

chciałbym się wraz z wami zastanowić: hymn uwielbienia, który 

aniołowie wznoszą po ogłoszeniu orędzia o nowo narodzonym 

Zbawicielu: „Chwała Bogu na wysokościach, a na ziemi pokój ludziom 

Jego upodobania”. Bóg jest chwalebny. Bóg jest czystym światłem, 

blaskiem prawdy i miłości. On jest dobry. Jest prawdziwym dobrem, 

dobrem par excellence. Otaczający Go aniołowie, przekazują przede 

wszystkim zwyczajnie radość z powodu postrzegania chwały Bożej. Ich 

śpiew jest promieniowaniem wypełniającej ich radości. W ich słowach 

słyszymy, że tak powiem, coś z melodyjnych dźwięków nieba. Nie ma 

żadnych wątpliwości co do celu, jest po prostu fakt wypełnienia 

szczęściem wypływającym z percepcji czystego blasku prawdy i miłości 

Boga. Pragniemy, aby ta radość nas dotknęła: istnieje radość. Istnieje 

czyste dobro. Istnieje czyste światło. Bóg jest dobry i jest On najwyższą 

mocą ponad wszystkimi mocami. Z tego faktu powinniśmy się po prostu 

tej nocy radować razem z aniołami i pasterzami. 

Z chwałą Boga na wysokościach związany jest pokój na ziemi 

między ludźmi. Tam, gdzie nie oddaje się chwały Bogu, gdzie się o Nim 

zapomina lub wręcz Jemu zaprzecza, nie ma także pokoju. Jednakże 

dzisiaj rozpowszechnione nurty myślenia twierdzą odwrotnie: religie, 

szczególnie monoteizm, miałyby być przyczyną przemocy i wojen na 

świecie; należałoby najpierw wyzwolić ludzkość od religii, aby następnie 

budować pokój; monoteizm, wiara w jednego Boga, miałaby być 

despotyzmem, przyczyną nietolerancji, ponieważ ze swej natury 

chciałaby narzucić siebie wszystkim, uzurpując sobie, że jest jedyną 

prawdą. To fakt, że w historii monoteizm posłużył za pretekst 

do nietolerancji i przemocy. To prawda, że religia może ulec chorobie 

i w ten sposób przeciwstawić się swojej najgłębszej naturze, kiedy 

człowiek myśli, że musi sam we własne ręce wziąć sprawę Boga, czyniąc 

w ten sposób z Boga swoją własność prywatną. Trzeba być czujnym 

wobec tych wypaczeń sacrum. O ile niepodważalne jest w historii pewne 

nadużywanie religii, to jednak nie jest prawdą, że odrzucenie Boga 

przywróci pokój. Jeśli gasi się Boże światło, gasi się także nadaną przez 

Boga godność człowieka. Nie jest on już wtedy obrazem Boga, który 

w każdym musimy czcić, w człowieku słabym, obcym, ubogim. Nie 
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jesteśmy już wtedy wszyscy braćmi i siostrami, dziećmi tego samego 

Ojca, które począwszy od Ojca są ze sobą nawzajem powiązane. 

W minionym wieku widzieliśmy z całym okrucieństwem jakie wówczas 

pojawiają się rodzaje aroganckiej przemocy, i jak człowiek gardzi 

i druzgocze człowieka. Tylko wtedy, gdy światło Boże jaśnieje nad 

człowiekiem i w człowieku, tylko jeśli każdy człowiek jest chciany, znany 

i miłowany przez Boga, i tylko wówczas – niezależnie od tego jak bardzo 

nędzna była by jego sytuacja – jego godność jest nienaruszalna. 

W Świętą Noc sam Bóg stał się człowiekiem, jak zapowiedział prorok 

Izajasz: narodzone tutaj dziecko jest „Emanuelem”, Bogiem z nami (por. 

Iz 7, 14). W ciągu tych wszystkich stuleci były naprawdę nie tylko 

przypadki nadużywania religii, ale z wiary w tego Boga, który stał się 

człowiekiem, nieustannie na nowo wypływały siły pojednania i dobroci. 

Ta wiara wniosła w ciemności grzechu i przemocy świetlisty promień 

pokoju i dobroci, który nadal świeci. 

Tak więc Chrystus jest naszym pokojem i ogłosił pokój dalekim 

i bliskim (por. Ef 2, 14.17). Jakżeż nie powinniśmy się do niego w tej 

godzinie modlić: Tak, Panie, głoś także i nam dzisiaj pokój, dalekim 

i bliskim. Spraw, aby i dziś miecze przekuwano na sierpy (por. Iz 2, 4), 

aby miejsce broni na potrzeby wojenne zajęła pomoc dla cierpiących. 

Oświecić ludzi, którzy wierzą, że muszą dopuszczać się przemocy 

w Twoje imię, aby nauczyli się zrozumienia absurdu przemocy 

i rozpoznawania Twojego prawdziwego oblicza. Pomóż nam stać się 

ludźmi „Twojego upodobania” – ludźmi na Twój obraz, a więc ludźmi 

pokoju. 

Gdy aniołowie się oddalili, pasterze mówili między sobą: Pójdźmy 

do Betlejem i zobaczmy, to słowo, które dla nas się wydarzyło (por. Łk 2, 

15). Ewangelista nam mówi, że pasterze pospiesznie dążyli do Betlejem 

(por. 2, 16). Jakaś święta ciekawość pobudziła ich, by zobaczyć w żłobie 

to dziecię, o którym anioł mówił, że był Zbawicielem, Chrystusem, 

Panem. Wielka radość, o której mówił także anioł poruszyła ich serce 

i przydawała im skrzydeł. 

Chodźmy do Betlejem, mówi do nas dzisiaj liturgia Kościoła. Trans-

eamus tłumaczy Biblia łacińska: „przejść”, iść poza, odważyć się na 

krok, który wykracza poza, „przeprawa”, przez którą wychodzimy 

z naszych nawyków myślowych i życiowych i przekraczamy świat czysto 

materialny, aby osiągnąć to, co istotne, poza to, co teraz, do tego Boga, 

który ze swej strony, przyszedł tu do nas. Pragniemy prosić Pana, aby 

dał nam zdolność wyjścia poza nasze ograniczenia, nasz świat; aby nam 

pomógł w spotkaniu Go, zwłaszcza, gdy On sam, w Eucharystii, składa 

się w nasze ręce i w nasze serce. 
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Chodźmy do Betlejem: tymi słowami, wraz z pasterzami, mówimy 

sobie nawzajem, że nie powinniśmy myśleć tylko o wielkiej drodze 

do Boga żywego, ale również do konkretnego miasta Betlejem, 

do wszystkich miejsc gdzie Pan mieszkał, pracował i cierpiał. Módlmy 

się w tej godzinie za ludzi, którzy dziś tam żyją i cierpią. Módlmy się, 

aby był tam pokój. Módlmy się, aby Izraelici i Palestyńczycy mogli 

rozwijać swoje życie w pokoju jednego Boga i w wolności. Módlmy się 

także za sąsiednie kraje, za Liban, Syrię, Irak i inne: aby umocnił się 

tam pokój. Aby chrześcijanie w tych krajach, gdzie początki miała nasza 

wiara, mogli nadal mieszkać; aby chrześcijanie i muzułmanie wspólnie 

budowali swoje kraje w pokoju Bożym. 

Pasterze szli z pośpiechem. Pobudzała ich święta ciekawość 

i święta radość. Być może między nami bardzo rzadko się zdarza, 

że spieszymy do Bożych spraw. Bóg nie należy dziś do rzeczy pilnych. 

Myślimy i mówimy, że sprawy Boże mogą poczekać. Ale to On jest 

sprawą najważniejszą, jedynym który w ostatecznym rozrachunku jest 

naprawdę ważny. Dlaczego nie mielibyśmy i my dać się porwać 

ciekawością, by widzieć bliżej i poznać to, co Bóg nam powiedział? 

Prośmy Go, aby święta ciekawość i święta radość pasterzy poruszyła 

w tej chwili także nas i idźmy więc z radością tam, do Betlejem – do tego 

Pana, który także dziś na nowo przybywa ku nam. Amen. 

 

 
Żródło: www.radiomaryja.pl/kosciol/homilia 
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KOMUNIKAT Z 359. ZEBRANIA PLENARNEGO  

KONFERENCJI EPISKOPATU POLSKI 

W dniach 2 i 3 października 2012 roku biskupi zgromadzili się na 

359. Zebraniu Plenarnym Konferencji Episkopatu Polski pod przewod-

nictwem abp. Józefa Michalika. W obradach uczestniczył abp Celestino 

Migliore, nuncjusz apostolski w Polsce. W czasie spotkania dokonano 

wyboru członków Rady Stałej i innych gremiów Konferencji Episkopatu 

Polski. Treścią obrad były aktualne zadania duszpasterskie Kościoła 

w Polsce. 

1. Biskupi przypominają, że 11 października br. Kościół rozpoczyna 

Rok Wiary. Ojciec Święty Benedykt XVI zachęca nas, aby „ponownie 

odkryć treść wiary wyznawanej, celebrowanej, przeżywanej 

i przemodlonej, i zastanowić się nad samym aktem wiary” (Benedykt 

XVI, Porta fidei, 9). Biskupi zapraszają wiernych do udziału 

w diecezjalnych i parafialnych inauguracjach Roku Wiary i zachęcają 

poszczególne wspólnoty do uroczystego wyznawania wiary. 

2. W obchody Roku Wiary wpisuje się program duszpasterski Ko-

ścioła w Polsce rozpoczynający się w I Niedzielę Adwentu. Jego myśl 

przewodnia wyrażona w ewangelicznym haśle „Być solą ziemi” skłania 

nas do podjęcia dzieła nowej ewangelizacji. Na ten temat wypowie się 

najbliższy Synod Biskupów w Rzymie. Te ważne wydarzenia będziemy 

polecać Bogu w modlitwie różańcowej. 

3. Biskupi z wdzięcznością przyjęli pozytywne reakcje tak w Polsce, 

jak i w Rosji oraz w całej Europie na podpisane Wspólne Przesłanie 

do Narodów Rosji i Polski. Wyrazem uznania są słowa Ojca Świętego 

Benedykta XVI wypowiedziane do Polaków w czasie modlitwy Anioł 

Pański 19 sierpnia 2012 r. Biskupi ufają, że to Przesłanie wyda dobre 

owoce na drodze ku pojednaniu obydwu narodów. 

4. Pasterze Kościoła w Polsce wyrażają swą solidarność 

z chrześcijanami prześladowanymi w wielu regionach świata. Domagają 

się zaprzestania tragicznych aktów łamania prawa do wolności religij-

nej. Niepokój budzą także antykościelne zachowania i postawy ujawnia-

jące się w naszym społeczeństwie. 

5. Dnia 14 października będziemy przeżywać XII Dzień Papieski 

pod hasłem „Jan Paweł II – Papież rodziny”. Wspominając nauczanie 

i determinację Ojca Świętego w trosce o rodzinę, apelujemy 

do wszystkich ludzi dobrej woli o budowanie społeczeństwa prorodzin-
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nego oraz stwarzanie warunków prawnych i ekonomicznych sprzyjają-

cych rodzinie. Biskupi wyrażają sprzeciw wobec prób, a nawet nacisków, 

zmierzających do zrównania tzw. związków partnerskich z trwałym 

małżeństwem mężczyzny i kobiety.  

6. Przyjęto i zatwierdzono list pasterski na Uroczystość Jezusa 

Chrystusa, Króla Wszechświata. Przypomina się w nim zasadnicze tre-

ści biblijnego orędzia o królowaniu Jezusa Chrystusa, które ciągle do-

maga się pełniejszego uznania i przyjęcia.  

7. Tegoroczny Tydzień Miłosierdzia, obchodzony w dniach od 7 

do 14 października pod hasłem „Kościół domem miłosierdzia”, jest szko-

łą chrześcijańskiej formacji serca, podkreśla duchowy wymiar dobro-

czynności, staje się sposobnością do dawania świadectwa i dzielenia 

z bliźnimi dóbr duchowych i materialnych. Wobec sygnałów o coraz 

trudniejszej sytuacji materialnej wielu rodzin, biskupi zwracają się 

z apelem o niesienie pomocy potrzebującym, zwłaszcza poprzez struktu-

ry Caritas w Polsce. Duszpasterzy proszą, by w każdym kościele znaj-

dowała się stała skarbona przeznaczona dla Caritas. Wszystkim wier-

nym, ofiarodawcom i wolontariuszom wspierającym działania Caritas 

w Polsce biskupi wyrażają wdzięczność. W ubiegłym roku dzięki życzli-

wości darczyńców Caritas Polska sfinansowała liczne projekty w kraju 

i poza jego granicami łącznie za 153 mln złotych, m.in. na pomoc po-

szkodowanym na Haiti i Sri Lance.  

8. W czasie obrad podjęto temat duszpasterstwa wśród Polonii 

i Polaków żyjących poza granicami kraju. Biskupi wyrażają wdzięczność 

wszystkim pracującym w duszpasterstwie emigracji polskiej. Mają na-

dzieję, że Polacy wyjeżdżający z Ojczyzny zaangażują się 

w duszpasterstwo polonijne. 

9. Konferencja Episkopatu Polski oczekuje zapowiedzianej przez 

Ministerstwo Edukacji Narodowej nowelizacji rozporządzenia dotyczą-

cego m.in. nauczania religii w szkołach. Winno ono przywrócić należne 

mu miejsce w ramowych programach nauczania. 

10. Biskupi, zgodnie z wcześniej wyrażonym stanowiskiem 

w sprawie TV Trwam, kolejny raz upominają się o prawo traktowania 

nadawców kościelnych na równi z innymi nadawcami.  

11. Podczas Eucharystii w kościele pw. Miłosierdzia Bożego i św. 

Faustyny biskupi dziękowali Bogu za 30 lat funkcjonowania domu Epi-

skopatu Polski w Warszawie. W Roku Wiary biskupi zachęcają wszyst-

kich wiernych do medytacji Słowa Bożego, pogłębionej lektury doku-

mentów Soboru Watykańskiego II i Katechizmu Kościoła Katolickiego. 
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U progu nowego roku akademickiego biskupi przekazują studentom 

i nauczycielom akademickim słowa serdecznych pozdrowień 

i zapraszają do aktywnego udziału w duszpasterstwie akademickim. 

Wszystkim udzielają pasterskiego błogosławieństwa. 

Podpisali: 

Pasterze Kościoła katolickiego w Polsce 

Warszawa, 3 października 2012 r. 

JAN PAWEŁ II – PAPIEŻ RODZINY 

List Episkopatu Polski na XXVII niedzielę zwykłą a zapowiadający ob-

chody XII Dnia Papieskiego - 14 października 2012 roku 

Umiłowani w Chrystusie Panu Bracia i Siostry! 

Już za tydzień, 14 października, będziemy obchodzili kolejny, dwu-

nasty Dzień Papieski, pod hasłem Jan Paweł II - Papież Rodziny. W tym 

roku błogosławiony Jan Paweł II zaprasza nas do pochylenia się nad 

chrześcijańską prawdą o rodzinie. Refleksja nad rodziną jest bowiem 

najważniejszą sprawą w kontekście przemian ekonomiczno-ideowych 

we współczesnym świecie, które często prowadzą do negowania wartości 

małżeństwa i rodziny, marginalizowania czy nawet wyśmiewania mał-

żeństwa jako nierozerwalnego związku mężczyzny i kobiety. 

W publikacjach książkowych, w popularnych czasopismach, 

w programach radiowych i telewizyjnych pojawiają się treści świadczące 

o pogardzie dla rodziny. Rodziny chrześcijańskie poddawane są wpły-

wom prądów myślowych „nowego wieku” (New Age) i ostatnio bardzo 

modnej ideologii gender, która zaciera różnice pomiędzy mężczyzną 

i kobietą. Nasze rodziny przeżywają zagubienie oraz wątpliwości 

w odniesieniu do podstawowego znaczenia życia małżeńskiego 

i rodzinnego. Na nowo pojawiają się próby podważania prawdy 

o rodzinie i wprowadzenia „związków partnerskich” w miejsce małżeń-

stwa rozumianego jako jedność mężczyzny i kobiety. 

Zbliżający się Dzień Papieski stwarza okazję do zastanowienia się 

nad rodziną, nad jej istotą i misją we współczesnym świecie. Rodzina – 

jak pisał Ojciec Święty w Adhortacji Familiaris consortio – jest znakiem 

nadziei dla współczesnego świata, z niej bowiem wywodzą się przyszłe 

pokolenia, które przekazują wiarę w jedynego Boga i objawiają w pełni 

miłość Jezusa Chrystusa, naszego Pana i Odkupiciela, do człowieka. 
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1. Rodzina w Bożym planie stworzenia 

Liturgia słowa dzisiejszej niedzieli ukazuje nam Boga, który stwo-

rzył człowieka jako mężczyznę i niewiastę przekazując im dar życia, 

dzięki któremu mężczyzna staje się ojcem a kobieta matką (por. Rdz 

2,18-24). Mężczyzna i kobieta złączeni węzłem miłości otwartej na życie 

tworzą rodzinę – podstawową komórkę życia społecznego (por. Familia-

ris consortio 11). 

Obraz stworzenia mężczyzny i kobiety, pochodzący z Księgi Rodza-

ju, przypomina nam o bardzo ważnej prawdzie, że kobieta i mężczyzna 

są sobie równi, chociaż różnią się od siebie swoim ciałem. Opis stworze-

nia człowieka, jak powiedział bł. Jan Paweł II, podejmuje jeszcze jedną 

bardzo ważną sprawę: Bóg stwarzając człowieka jako mężczyznę 

i niewiastę obdarzył ich różnicą płci, które wzajemnie się uzupełniają 

(por. Katechezy środowe Mężczyzną i niewiastą stworzył ich). Bóg tak 

podzielił się życiem z człowiekiem, że mężczyzna i kobieta, w akcie mał-

żeńskim stają się zdolni do przekazywania życia swojemu potomstwu, 

a przez to są najbliższymi współpracownikami Boga. W zamyśle Bożym 

obydwoje, mężczyzna i kobieta, mają tę samą ludzką godność. Posiada-

jąc odmienną strukturę cielesno-psychiczną, wzajemnie się uzupełniają, 

są sobie potrzebni, wręcz niezbędni i w swych rolach niezastąpieni. 

Najważniejszym obszarem ukazującym głęboki sens stworzenia 

człowieka jako mężczyzny i kobiety jest małżeństwo, rozumiane 

od samego początku jako związek dwojga ludzi, którzy w miłości otwie-

rają się na życie. Małżeństwo nierozerwalne i wierne do końca jest fun-

damentem rodziny – podstawowej komórki społecznej, w której człowiek 

realizuje Boży plan. Dobro małżeństwa i rodziny wymaga więc nieu-

stannej troski ze strony samych małżonków, Kościoła i państwa. 

 

2. Kryzys małżeństwa i rodziny 

Drodzy Bracia i Siostry! 

W sytuacji kryzysu kulturowego i ideowego budzą nasz niepokój 

wszystkie ataki na rodzinę i próby przedefiniowania pojęcia rodziny 

jako luźnego związku. Przejawami tego kryzysu są: osłabienie więzi 

rodzinnej, przeróżne patologie rodzinne, plaga rozwodów, tak zwane 

„luźne” czy „wolne” związki praktykowane już od młodości, często za 

zgodą rodziców, oraz brak otwarcia małżonków na dar życia. Obserwu-

jemy także coraz większe przyzwolenie społeczne na te niewłaściwe 

zjawiska i często brak jakiejkolwiek reakcji ze strony bliskich osób. 

Zjawiska te powodują w konsekwencji wspomniany kryzys rodziny 

i poważne problemy demograficzne. Episkopat Polski ze smutkiem przy-

jął informację, że Polska w dziedzinie przyrostu naturalnego spadła na 
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209. pozycję spośród wszystkich 222 państw świata. Zjawisko to nosi 

znamiona prawdziwej katastrofy. Polska na naszych oczach starzeje się, 

a w młodych rodzinach często pojawia się tylko jedno dziecko albo rezy-

gnuje się w ogóle z potomstwa. Polskie dzieci rodzą się natomiast 

w krajach Zachodu, ponieważ tam rodzice znajdują lepsze warunki ma-

terialne dla ich wychowania. 

Jedną z konsekwencji kryzysu demograficznego jest również wy-

dłużenie wieku emerytalnego, które nie likwiduje przyczyn zaistniałej 

sytuacji, a jedynie próbuje walczyć ze skutkami. Trzeba bezzwłocznie 

poszukać prawdziwych przyczyn wspomnianego kryzysu i znaleźć od-

powiednie rozwiązanie problemu. Nasze działania powinny cechować 

mądrość i dalekosiężna perspektywa. Potrzebne jest szanujące 

i wspierające rodzinę, szczególnie wielodzietną, ustawodawstwo oraz 

pomoc samorządów lokalnych. 

Pan Jezus w dzisiejszej Ewangelii (por. Mk 10,2-16) ukazuje nam 

najpierw prawdziwy zamiar Boży dotyczący małżeństwa. Małżonkowie 

są „jednym ciałem”, to znaczy, że stanowią nierozerwalną jedność. Dla-

tego Jezus przypomina o jedności i wierności małżeńskiej: „Co więc Bóg 

złączył, tego człowiek niech nie rozdziela” (Mk 10,10). W przykazaniu 

miłości i wierności małżeńskiej chodzi bowiem nie tylko o perspektywę 

doczesności, ale także o wieczne zbawienie (por. Mt 18,15). 

Bł. Jan Paweł II w Adhortacji Familiaris consortio mówiąc 

o kryzysie rodziny, wskazał na potrzebę pomagania rodzinie w jej sku-

tecznym realizowaniu misji dawania świadectwa o miłości Boga 

do człowieka. Ojciec Święty podkreślił, że przez rodzinę człowiek przy-

chodzi na świat i w rodzinie staje się człowiekiem, ucząc się podstawo-

wych zachowań i postaw. W rodzinie człowiek poznaje świat i wartości, 

uczy się kochać i przebaczać. 

Ojciec Święty Jan Paweł II zaznaczył, że rodzina poprzez sakra-

mentalne małżeństwo jest „wspólnotą najpełniejszą z punktu widzenia 

więzi międzyludzkiej”. Więź małżeńska łączy dwoje ludzi, mężczyznę 

i kobietę, jako męża i żonę, stając się jednocześnie podstawą wzajemne-

go oddania, które znajduje najpełniejszy wyraz we wzajemnej miłości i 

we współżyciu małżeńskim. W oparciu o sakrament małżeństwa jest 

możliwe wzajemne trwanie w miłości, przebaczenie i pojednanie. Bł. Jan 

Paweł II wyraźnie stwierdził, że „nie ma więzi, która by ściślej wiązała 

osoby, niż więź małżeńska i rodzinna” (Kielce 1991). Naruszenie więzów 

małżeńskich rani głęboko i boleśnie wzajemne relacje między mężem 

i żoną, między rodzicami i dziećmi oraz relacje społeczne. 
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3. Rodzina miejscem przekazywania życia 

Podczas pielgrzymki do Ojczyzny w 1991 roku, w Kielcach, Ojciec 

Święty podjął refleksję nad czwartym przykazaniem Dekalogu – „Czcij 

ojca swego i matkę swoją”. Zwrócił wtedy uwagę na fakt, że zachowanie 

tego przykazania jest możliwe, jeśli rodzice będą przyjmować każde 

dziecko jako dar Boga. Niezależnie od warunków zewnętrznych 

i trudności, jakie pojawiają się w życiu, zarówno tych ekonomicznych jak 

i społecznych, dziecko nie może być traktowane jako ciężar czy zagroże-

nie dla ojca lub matki, bądź dla ich rodziny. Byłoby źle, gdyby „małżon-

kowie dobrze sytuowani widzieli w dziecku niepotrzebny a kosztowny 

dodatek życiowy” (Kielce 1991). Podstawą miłości małżeńskiej jest 

otwarcie na życie, mądre i odpowiedzialne rodzicielstwo, które wynika 

ze świadomego przyjęcia każdego życia, którym Bóg zechce małżonków 

obdarzyć. Jest to możliwe wtedy, gdy opierają się oni w swojej miłości na 

wierze w Boga. 

Podobnie podczas pielgrzymki w roku 1997, w Kaliszu, przed sank-

tuarium św. Józefa, Jan Paweł II po raz kolejny radykalnie stanął 

w obronie życia nienarodzonych, podkreślając, że „miarą cywilizacji — 

miarą uniwersalną, ponadczasową, obejmującą wszystkie kultury — 

jest jej stosunek do życia. Cywilizacja, która odrzuca bezbronnych, za-

sługuje na miano barbarzyńskiej. Choćby nawet miała wielkie osiągnię-

cia gospodarcze, techniczne, artystyczne, naukowe”. Ojciec Święty przy-

toczył także słowa bł. Matki Teresy z Kalkuty wypowiedziane w Kairze, 

podczas Konferencji ONZ, w 1994 roku: „Dziecko jest najpiękniejszym 

darem dla rodziny, dla narodu. Nigdy nie odrzucajmy tego daru Boże-

go”. 

 

4. Tegoroczny Dzień Papieski 

Drodzy Bracia i Siostry! 

Za tydzień, podczas XII już Dnia Papieskiego, obchodzonego pod 

hasłem Jan Paweł II - Papież Rodziny będziemy słuchali słów Ojca 

Świętego, będziemy się modlili o świętość polskich małżeństw i rodzin, 

o otwartość na dar życia, o mądrość dla ustawodawców, odwagę dla 

samorządów, aby wzmocnić rodzinę jako podstawową komórkę życia 

społecznego. Będziemy mieli okazję wspomóc także dzieło, które od lat 

nazywane jest żywym pomnikiem Jana Pawła II. Fundacja „Dzieło No-

wego Tysiąclecia" poprzez stypendia wspiera materialnie i duchowo 

ponad 2500 stypendystów z całej Polski, głównie z rodzin wielodziet-

nych. Dzięki ofiarności Polaków w kraju i poza jego granicami mogą oni 

realizować swoje marzenia edukacyjne. W duchu wartości, którym słu-

żył Błogosławiony Papież, stypendyści pragną dobrze przygotować się 
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do zadań czekających ich w dorosłym życiu. Tę inicjatywę Kościoła 

w Polsce Jan Paweł II określił już za życia, jako pomnik najbliższy jego 

sercu. Tym bardziej zachęcamy do wspierania jej modlitwą, dobrym 

słowem, cierpieniem i ofiarą. W przyszłą niedzielę podczas kwesty przy 

kościołach, na ulicach i w miejscach publicznych będziemy mogli wes-

przeć także materialnie ten wyjątkowy pomnik wdzięczności budowany 

Błogosławionemu Papieżowi. 

Na czas przeżywania XII Dnia Papieskiego i podejmowania trudu 

przemiany polskiej rodziny udzielamy wszystkim pasterskiego błogo-

sławieństwa. 

 
Podpisali: Pasterze Kościoła katolickiego w Polsce  

obecni na 358. Zebraniu Plenarnym  

Konferencji Episkopatu Polski  

we Wrocławiu.  

Wrocław, 23 czerwca 2012 r. 

WCHODZĄC W ROK WIARY 

11 października rozpoczynamy w Kościele ROK WIARY. Potrwa 

do uroczystości Chrystusa Króla 2013 roku. Z inspiracji Stolicy Apostol-

skiej ów rok ma być ujęty w dwie komplementarne klamry: Przekazanie 

Symbolu wiary (Traditio Symboli) w dniu inauguracji i Wyznanie Sym-

bolu wiary (Reditio Symboli) w dniu zakończenia. Kościół przekazuje 

nam Symbol po to, byśmy go przyjęli sercem – jak ziarno, które ma za-

puścić w nas głębokie korzenie, a następnie zaowocować świadectwem 

wiary w słowie i w czynie. Rok Wiary można by więc nazwać „rokiem 

dojrzewania Symbolu” w każdym z nas – czasem, w którym Symbol 

będzie w nas „pracował”: przemieniał nas i stwarzał na nowo, otwierając 

przed nami „Odrzwia Wiary” (Porta Fidei), a więc żywe i szczęśliwe (!) 

doświadczenie Boga i samych siebie w relacji z Nim – doświadczenie tak 

dynamiczne i ważne, że nie będziemy w stanie zachować go dla samych 

siebie, lecz będziemy musieli wyjść z nim do innych, wypowiedzieć je 

wobec innych (Reditio Symboli). 

Czy nie za dużo „wymagamy” od Symbolu? Czy nie za wielkie wią-

żemy z nim nadzieje? Czy w „Składzie Apostolskim” (recytowanym 

przecież przez większość z nas każdego dnia) kryje się aż taka siła? Czy 

krótki – dwunastozdaniowy – tekst „potrafi” aż tyle? 

Przez pierwsze tysiąc lat swej historii Kościół nie traktował Symbo-

lu Wiary jako zwykłego tekstu – spisanej „formułki”: „Wierzę w Boga…”, 

jednej z wielu (odmawianej lub nie) części „pacierza”. Symbol / Skład 

Apostolski nie był tylko pobożnym tekstem – nazywany był SAKRA-
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MENTEM! W taki sposób mówi o nim na przykład jeden z pisarzy doby 

karolińskiej (przeł. VIII/IX w.): 

Bracia najukochańsi, tekst i SAKRAMENT całego Symbolu jest dla 

człowieka-chrześcijanina wiarą i życiem: wiarą w teraźniejszości, życiem 

– w [wieku] przyszłym; wiarą w drodze, życiem w ojczyźnie; wiarą 

w nadziei, życiem w rzeczywistości; wiarą w walce, życiem w królestwie; 

wiarą w czynach, życiem w odpłacie [za nie]. Stąd też ten, kto w tym 

wieku swoją wiarę okazuje przez czyny, w przyszłym otrzyma życie 

wieczne. I dlatego zaraz na początku Symbolu wyznajemy: “Wierzę 

w Boga”, a w samym zakończeniu Symbolu: w “żywot wieczny”. Symbol 

jest więc, najukochańsi, jakby najpiękniejszą i dobrze zaplanowaną 

budowlą: o trwałym fundamencie i nieśmiertelnym zwieńczeniu. Fun-

damentem jest Bóg, a zwieńczeniem życie wieczne. Wiara, bracia naj-

milsi, jest bramą życia, początkiem drogi i fundamentem zbawienia. 

Mistrzem takiego myślenia był św. Augustyn – on również bez lęku 

(bez obawy pomieszania pojęć) nazywa Symbol “sakramentem”, który 

owocuje w nas nie tylko osobistą wiarą, ale także apostolstwem 

i zaangażowaniem się w Kościół: 

Wiedzcie, że SAKRAMENT Symbolu, który przyjęliście, i dla wa-

szego zbawienia zachowujecie w pamięci jako przykazanie, jest funda-

mentem katolickiej wiary, na którym to fundamencie powstała budowla 

Kościoła, wznoszona rękami Apostołów i Proroków. Budowlę domu Bo-

żego tworzą wszak kamienie żywe, którymi Wy jesteście. 

Jako „sakrament” Symbol (pozornie, zbiór dwunastu abstrakcyj-

nych twierdzeń) jest potężnym orężem chrześcijanina przeciw truciźnie 

szatana. Oddajmy ponownie głos św. Augustynowi: 

Dostąpiwszy oczyszczenia i odśpiewawszy pieśń zbawienia, Rodzina 

Odkupiciela otrzymuje Symbol jako lekarstwo przeciw truciźnie węża, 

by wiedział odkupiony, że ilekroć przeciwnik-diabeł na nowo zechce go 

napastować, powinien go zwalczać SAKRAMENTEM SYMBOLU 

i sztandarem Krzyża. W taką broń wyposażony chrześcijanin 

z łatwością odnosi zwycięstwo, choć wcześniej niegodziwy diabeł złośli-

wie triumfował, ciesząc się jego uciskiem. Czy nie właśnie dlatego diabeł 

jest nam wrogiem, że oto widzi wolnymi tych, których wcześniej prze-

trzymywał jako więźniów; że widzi zdrowymi tych, którzy zranieni jego 

ciosami byli powaleni na ziemię; że widzi na nowo odzianych 

w nieśmiertelność tych, których obnażył napawając niegodziwością? 

Przerażająco daleko jesteśmy od wiary wyrażonej w cytowanych 

powyżej tekstach, ich wymowa jest dla nas wręcz egzotyczna. Symbol? 

Tekst z trudem „wkuwany” na egzamin przed bierzmowaniem 

(i zapominany nazajutrz po nim…)? Od niego miałaby zależeć nasza 
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wolność? I duchowe zdrowie? Gojenie głębokich zranień, które w sobie 

nosimy? I nieśmiertelność??? 

We wszystkich diecezjach – od Rzymu poczynając – drukujemy na 

Rok Wiary setki tysięcy obrazków z tekstem „Składu Apostolskiego”. 

Zapewne słusznie. I zapewne w najlepszej wierze. Nie kwestionując jej, 

nie sposób jednak nie zauważyć, że także i tą operacją pokazujemy 

przepaść, jaka dzieli nas od Kościoła starożytnego 

(i wczesnośredniowiecznego!). Ten bowiem nie pozwalał na zapisywanie 

tekst Symbolu. Symbol, bracia najdrożsi, nie ma być zapisywany na 

tablicach, lecz przyjęty i zachowywany w pamięci serca (…) To Dwuna-

stu Apostołów – stwierdza z przekonaniem pisarz karoliński, powołując 

się na powagę Augustyna i „tradycję starszych” (ojców) – skomponowało 

dwanaście zdań, i stanowczo zakazali zapisywania ich na kartach per-

gaminu, [polecając] ich zachowanie na tablicach serc. 

Augustyn rzeczywiście mówi do katechumenów: Przyjmijcie, syno-

wie, regułę wiary, zwaną Symbolem. A skoro przyjmiecie, wypiszcie ją 

w sercu i codziennie wypowiadajcie; i nieco dalej: Niech nikt nie spisuje 

Symbolu po to, by go mógł odczytywać (…) księgą niech wam będzie 

wasza pamięć. W to, co usłyszycie, macie uwierzyć; to, w co uwierzycie, 

to także [świadectwem waszego] języka macie oddać. Tak bowiem mówi 

Apostoł: Sercem przyjęta wiara prowadzi do usprawiedliwienia, 

a wyznawanie jej ustami – do zbawienia (Rz 10, 10). Nie chodzi więc 

jedynie o to, by się Symbolu nauczyć “na pamięć” – chodzi o to, by przy-

jąć go “sercem”, czyli tam, gdzie rodzą się nasze decyzje, sposób myśle-

nia i program działania. Wyznanie wiary słowem i czynem (reditio sym-

boli) jest w naszym życiu momentem zbawczym (“prowadzi 

do zbawienia”) – a więc kolejnym doświadczeniem łaski (bo przecież nie 

idzie tu o auto-soteriologię). To łaska uzdalnia nas do świadectwa 

i apostolstwa. Podejmując je czujemy się obdarowani (przez Boga), a nie 

umęczeni i przerażeni zadaniem, które nas przerasta. 

Podejmujemy więc od 11 października Przekazanie (traditio) Sym-

bolu Wiary i jego objaśnienie (expositio). Rodzą się w nas pytania: w jaki 

sposób „ukazywać” prawdy wiary, by trafiały do serca? By ich przyjęcie 

niosło ze sobą doświadczenie wolności, uzdrowienia i nieśmiertelności 

(życia wiecznego – już tutaj i teraz!)? By nas popychało (wewnętrznym 

zobowiązaniem) do ewangelizacji? 

Z całą pewnością nie można tego „załatwić” jedynie cyklem kate-

chez czy wykładów. Potrzebna jest także indywidualna modlitwa, osobi-

sta i wspólnotowa medytacja Słowa Bożego, doświadczenie aktualnego 

działania Bożego w liturgii. W takim też kluczu, i wedle takiej logiki, 

ułożone zostały materiały na „Rok wiary” przygotowane przez Zespół ds. 
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Nowej Ewangelizacji KEP. Z radością te materiały wszystkim polecam, 

zachęcam do ich twórczego i własnego przekazu. 

 
+ bp Grzegorz Ryś 

Przewodniczący Zespołu Konferencji Episkopatu Polski  

do spraw Nowej Ewangelizacji 

Kraków, dn. 23 września 2012 r. 

OŚWIADCZENIE EKSPERTÓW DS. BIOETYCZNYCH 

Zespół ekspertów ds. bioetycznych Konferencji Episkopatu Polskie 

występuje w obronie godności i prawa do życia dzieci, których rozwój 

jest utrudniony przez zaburzenia genetyczne. Mowa o dzieciach 

z zespołem Downa, Turnera, Retta i innymi z grupy ponad 20.000 zna-

nych schorzeń genetycznych. 

Dzieci te mają prawo do tego, aby urodzić się, żyć wśród nas, kochać 

i być kochanymi. Państwo ma obowiązek chronić i troszczyć się o nie. 

Trzeba zrobić wszystko, aby mogły być one zaakceptowane 

w najbliższym środowisku, a rodzicom zapewnić każde możliwe wspar-

cie. 

Pomysł zabijania dziecka dla jego dobra jest absurdalny 

i niegodziwy. Tworzenie nieprzyjaznego klimatu społecznego dla niego 

i rodziców jest skrajnie nieuczciwe. 

Podważanie prawa do życia ma nieobliczalne skutki dla każdego. 

 
 

Zespół ekspertów ds. bioetycznych KEP 

 

Warszawa, 12 października 2012 r.  
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OŚWIADCZENIE KOMISJI WYCHOWANIA KATOLICKIEGO KEP  

PO SPOTKANIU Z PRZEDSTAWICIELAMI MEN, 

 6 listopada 2012 r. 

W dniu 6 listopada 2012 r. w Warszawie spotkali się przedstawicie-

le Komisji Wychowania Katolickiego KEP oraz Ministerstwa Edukacji 

Narodowej. Spotkanie to odbyło się w ramach zaplanowanego cyklu 

rozmów na temat nowelizacji Rozporządzenia MEN z dnia 7 lutego 2012 

r. w sprawie ramowych planów nauczania, które budziło obawy co 

do dalszych losów nauczania religii w szkole.  

W związku z docierającymi z wielu diecezji sygnałami wynikający-

mi z niejasności aktualnych przepisów oraz niekorzystnymi ich inter-

pretacjami przez niektóre samorządy strona kościelna ponownie wyrazi-

ła swój niepokój na temat nauczania religii w szkole w przyszłości.  

Przedstawiciele Kościoła po raz kolejny domagają się nowelizacji 

przepisów tego Rozporządzenia, aby nie budziły one najmniejszych wąt-

pliwości. Przypomniano zapisy Rozporządzenia z 2002 r. odnoszące się 

do ramowego planu nauczania. Uznano je za wystarczająco czytelne 

i nie budzące żadnych obaw. W związku z tym strona kościelna zapro-

ponowała ich przywrócenie w brzmieniu Rozporządzenia z 2002 r. 

Obie strony uznały, że konieczne jest kolejne spotkanie w tej spra-

wie i odbędzie się ono na początku grudnia br.  

 

 
Bp Marek Mendyk 

Przewodniczący Komisji Wychowania KEP 

 

Warszawa 7. 11. 2012 r. 
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O KRÓLOWANIU JEZUSA CHRYSTUSA. 

List Episkopatu Polski na Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszech-

świata 

Siostry i Bracia, Umiłowani w Chrystusie Panu! 

Dzisiejsza liturgia Słowa ukazuje nam, że prawda o królowaniu 

Chrystusa ma swe głębokie korzenie biblijne. Przed sądem Piłata Jezus 

wyznaje: „Tak, jestem królem” (J 18,37). Wcześniej powiedział: „Króle-

stwo moje nie jest z tego świata, […] nie jest stąd” (J 18,36). W ten spo-

sób każe nam uważniej spojrzeć na swoje królowanie. Nie było bowiem 

problemu z samym uznaniem w Jezusie króla. Wymownym świadec-

twem tego są pełne zachwytu słowa Natanaela: „Rabbi, Ty jesteś Synem 

Bożym, Ty jesteś Królem Izraela!” (J 1,49). Niestety, od samego począt-

ku brakowało głębszego rozumienia królewskiej godności Chrystusa.  

Św. Jan Ewangelista przekazuje, jak po cudownym rozmnożeniu 

chleba chciano Jezusa z Nazaretu obwołać królem (J 6,14-15), aby jeść 

chleb do sytości i spokojnie żyć. Podobny brak głębszego spojrzenia na 

prawdę o królowaniu Chrystusa ujawnia się też obecnie. Dlatego 

w dzisiejszą Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata chcemy 

przypomnieć podstawowe elementy biblijnego orędzia o Jego królowa-

niu. 

 

1. Królowanie Boga w świecie i pośród ludu Przymierza 

Psalmy wysławiają Boga, który panuje nad światem stworzeń: „Pan 

jest Królem – umocnił świat, by się nie poruszył” (Ps 96,10). Autor 

Psalmu 22. mówi o panowaniu Boga nad dziejami ludów: „wrócą 

do Pana wszystkie krańce ziemi i oddadzą Mu pokłon wszystkie szczepy 

pogańskie, bo władza królewska należy do Pana i On panuje nad naro-

dami” (w. 28n). 

Stary Testament objawia Boga jako obecnego w życiu Izraelitów na 

podobieństwo Króla: wyprowadził ich z krainy pogan, bronił ich przed 

głodem i wrogami, ocalił od zagłady w Egipcie, zawarł Przymierze, 

przeprowadził przez pustynię i wprowadził do Ziemi Obiecanej. Gdy 

wybudowali Mu w Jerozolimie świątynię, objawiał w niej swoją chwałę. 

Tak mówi o tym prorok Izajasz: „ujrzałem Pana siedzącego na wysokim 

i wyniosłym tronie, a tren Jego szaty wypełniał świątynię. Serafiny sta-

ły ponad Nim; każdy z nich miał po sześć skrzydeł... I wołał jeden 

do drugiego: «Święty, Święty, Święty jest Pan Zastępów. Cała ziemia 
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jest pełna Jego chwały». […] Oczy moje oglądały Króla, Pana Zastę-

pów!»” (Iz 6,1-5).  

W świątyni więc, a nie w pałacu, Bóg wysłuchiwał modlitw 

o przebaczenie grzechów, uzdrowienie z choroby, ocalenie 

od niesprawiedliwości, wyzwolenie spod ucisku prześladowców (por. 1 

Krl 8,23-60). Bożą pomoc i wsparcie, w tym wielkie zwycięstwa nad 

wrogami, Izraelici przeżywali jako wydarzenia religijne, a równocześnie 

jako wezwanie nie do budowania potęgi militarnej, politycznej czy go-

spodarczej, lecz do odnowienia przymierza z Bogiem i bardziej wiernego 

wypełniania Bożego Prawa.  

 

2. Zapowiedzi Mesjasza jako idealnego Króla 

Prorocy Starego Testamentu głosili, że na końcu czasów Bóg da 

swemu ludowi Mesjasza – Króla, który zaprowadzi w świecie panowanie 

Boga. Prorok Zachariasz wołał: „Raduj się wielce, Córo Syjonu, wołaj 

radośnie Córo Jeruzalem! Oto twój Król idzie do ciebie, sprawiedliwy 

i zwycięski. Pokorny – jedzie na osiołku, na oślątku, źrebięciu oślicy” (Za 

9,9n). Izajasz wyjaśniał, na czym będzie polegać królowanie Mesjasza. 

Namaszczony Duchem Świętym „rozsądzi biednych sprawiedliwie 

i pokornym w kraju wyda słuszny wyrok. Rózgą swoich ust uderzy 

gwałtownika, tchnieniem swoich warg uśmierci bezbożnego. Sprawie-

dliwość będzie mu pasem na biodrach, a wierność przepasaniem lędźwi” 

(Iz 11,4-5). Natomiast zasadniczym dziełem Mesjasza – Króla będzie 

uwolnienie ludu z jarzma grzechów i śmierci: „wyda swe życie na ofiarę 

za grzechy, […] usprawiedliwi wielu, ich nieprawości On sam dźwigać 

będzie” (Iz 53,10-11).  

W tym prorockim programie misji idealnego Króla nie ma żadnej 

aluzji do ziemskiego panowania. Mowa jest o tym, że Mesjasz-Król ob-

jawi narodom wolę Boga (por. Iz 42,1-6) oraz pokaże ubogim 

i pokornym, jak ją wypełniać; że sam posłuszny Bogu usunie bunt, 

grzech Adama i dokona przemiany człowieka, jednając go z Bogiem. 

 

3. Królestwo Boże przychodzi w Jezusie 

Pan Jezus rozpoczął swą misję od znamiennych słów: „Czas się już 

wypełnił. Przybliżyło się do was królestwo Boże! Nawracajcie się 

i wierzcie w Ewangelię” (Mk 1,14-15). W ten sposób zwiastuje początek 

królowania Boga wewnątrz dziejów świata i rodzaju ludzkiego, poprzez 

zamieszkania Boga pośród nas. „Zapytany przez faryzeuszów, kiedy 

przyjdzie królestwo Boże, odpowiedział im: «Królestwo Boże nie przyj-

dzie dostrzegalnie; i nie powiedzą: ‘Oto tu jest’ albo: ‘Tam’. Oto bowiem 

królestwo Boże pośród was jest»” (Łk 17,20-21). Chodzi tu o Jego własną 
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Osobę – Mesjasza-Króla i Jego działanie, w którym objawiała się moc 

i miłość Boga.  

Bożą mocą Jezus uzdrawiał chorych i wypędzał złe duchy. Miłością 

miłosierną Boga przemieniał grzeszników i celników, odpuszczając im 

nawet najcięższe grzechy. Natomiast Janowi Chrzcicielowi, który przez 

uczniów pytał z więzienia, czy królowanie Boga już przyszło, odpowie-

dział: „Idźcie i oznajmijcie Janowi to, co słyszycie i na co patrzycie: nie-

widomi wzrok odzyskują, chromi chodzą, trędowaci doznają oczyszcze-

nia, głusi słyszą, umarli zmartwychwstają, ubogim głosi się Ewangelię” 

(Mt 11,2-5). Tak oznajmia, że panowanie Boga jest już obecne w świecie 

i dosięga każdego, kto przychodzi do oczekiwanego Mesjasza.  

Co więcej, dokonywane przez Jezusa uzdrowienia, uwalnianie opę-

tanych spod panowania Szatana, a zwłaszcza wskrzeszanie umarłych – 

to jakże ważne i czytelne zapowiedzi Jego chwalebnego zmartwych-

wstania. W zmartwychwstaniu objawia się pełnia mocy i miłości Boga, 

Jego królowanie, wymownie zapowiedziane w słowach skierowanych 

do skruszonego łotra: „Zaprawdę, powiadam ci: Dziś ze mną będziesz 

w raju” (Łk 23,43). 

 

4. Królestwo Boże obecne w zmartwychwstałym Panu 

Królowanie Boga obecne w zmartwychwstałym Chrystusie rozciąga 

się na wszystkich, którzy wraz z apostołami w Niego wierzą. Królestwo 

to wkracza w nasze codzienne życie, gdy modlimy się słowami: „Ojcze 

nasz, któryś jest w niebie, […] przyjdź Królestwo Twoje!” i gdy 

w Komunii św. przyjmujemy uwielbione Ciało Jezusa. Kto słucha Jego 

słów zapisanych w Ewangelii i wypełnia je, ten rzeczywiście należy 

do Jego królestwa, jest Jego rodziną (por. Mk 3,31-35). Należą do niej 

apostołowie i wszyscy wierzący w Jezusa pochodzący ze wszystkich na-

rodów ziemi, którzy są Kościołem Chrystusa-Króla. Jego królestwa nie 

ograniczają ani granice państw, ani systemy gospodarcze, ani różnice 

kulturowe czy języki. „Bóg naprawdę nie ma względu na osoby. Ale 

w każdym narodzie miły jest Mu ten, kto się Go boi i postępuje sprawie-

dliwie” (Dz 10,34-35).  

Równocześnie, tak urzeczywistniające się królowanie Boga na ziemi 

ciągle się jeszcze przybliża. Coraz bardziej staje się naszym udziałem 

Niebo, to znaczy Bóg w swej świętej obecności, która na końcu czasów 

obejmie zbawionych i będzie dla nich „Krainą Życia”. Udziału w niej 

dostąpią wierzący w Boga, żyjący błogosławieństwami i miłosierni. To 

do nich Jezus mówi: „Cieszcie się i radujcie, albowiem wielka jest wasza 

nagroda w niebie” (Mt 5,12). Kiedyś usłyszą: „Pójdźcie, błogosławieni 

Ojca mojego, weźcie w posiadanie królestwo, przygotowane wam 
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od założenia świata! Bo byłem głodny, a daliście Mi jeść; byłem spra-

gniony, a daliście Mi pić; byłem przybyszem, a przyjęliście Mnie; byłem 

nagi, a przyodzialiście Mnie; byłem chory, a odwiedziliście Mnie; byłem 

w więzieniu, a przyszliście do Mnie” (Mt 25,34-36). 

O ostatecznym wejściu do pełni Królestwa zadecyduje wynik sądu 

Bożego, o którym Pan Jezus naucza w kilku przypowieściach: 

o talentach (Mt 25,14-20), o niemiłosiernym słudze (Mt 18,23-35), 

o słudze nieuczciwym (Łk 16,1-8) oraz o bogaczu i Łazarzu (Łk 16,19-

31). Wierni słudzy dostąpią życia wiecznego (Mk 10,29-30), czyli szczę-

ścia, ukazywanego w obrazie uczty. Jej przedsmak przeżywamy 

w każdej Eucharystii. „Szczęśliwy ten, kto będzie ucztował w królestwie 

Bożym!” (Łk 14,15), kto ze zmartwychwstałym Panem będzie „pił nowy 

kielich z owocu winnego krzewu” (Mk 14,25). Ufamy, że stanie się to 

udziałem wszystkich, którzy już na ziemi należą do królestwa Bożego 

obecnego w Kościele. Promieniujący w świecie sprawiedliwością 

i miłosierdziem usłyszą słowa: „Sługo dobry i wierny! […] Wejdź 

do radości twego Pana!” (Mt 25,21.23). Król królów i Pan panów (Ap 

19,16) wprowadzi ich do Nieba.  

 

5. Wnioski duszpasterskie 

Od momentu przyjścia Chrystusa urzeczywistnia się w świecie kró-

lestwo Boże. Nie ma ono nic wspólnego z jakąkolwiek formą panowania 

człowieka w świecie. Oznacza – jak usłyszymy w dzisiejszej prefacji – 

„wieczne i powszechne Królestwo: królestwo prawdy i życia, królestwo 

świętości i łaski, królestwo sprawiedliwości, miłości i pokoju”. Trudno 

się więc dziwić, że marzy się nam realizacja takiego królestwa 

w świecie, bez najmniejszych zakłóceń. Myślenie jednak, że wystarczy 

obwołać Chrystusa Królem Polski, a wszystko się zmieni na lepsze, 

trzeba uznać za iluzoryczne, wręcz szkodliwe dla rozumienia 

i urzeczywistniania Chrystusowego zbawienia w świecie. 

Przede wszystkim królestwo Jezusa już się realizuje. Chrystus Król 

każdemu oferuje możliwość udziału w nim. Natomiast od nas zależy, na 

ile z łaski królestwa Bożego korzystamy i w jakim zakresie rozwijamy je 

w sobie i pośród nas, czyli na ile postępujemy jak Jezus, służąc Bogu 

i ludziom. 

Nie trzeba więc Chrystusa ogłaszać Królem, wprowadzać Go na 

tron. Bóg Ojciec wywyższył Go ponad wszystko. Trzeba natomiast uznać 

i przyjąć Jego królowanie, poddać się Jego władzy, która oznacza moc 

obdarowywania nowym życiem, z perspektywą życia na wieki. Realiza-

cja zadania zakłada przyjęcie tego, co Jezus daje, domaga się życia Jego 

miłością i dzielenia się Nim z innymi. Chodzi o umiłowanie Jezusa 
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do końca, oddanie Mu swego serca, zawierzenie Mu naszych rodzin, 

podjęcie posługi miłości miłosiernej i posłuszeństwo tym, których usta-

nowił pasterzami. 

Ten konkretny program nie potrzebuje jakiejkolwiek formy introni-

zacji. Konieczne jest szerokie otwarcie drzwi Jezusowi, oddanie mu 

swego życia. Gdy dokonamy tego w naszych domach i parafiach, zmieni 

się oblicze naszej Ojczyzny i Kościoła. Szczególną drogą może być uzna-

nie królowania Jezusa poprzez umiłowanie Jego Najświętszego Serca. 

Początkiem tej drogi niech będzie odnowienie dziś, we wszystkich świą-

tyniach, aktu poświęcenia rodziny ludzkiej Jezusowi Chrystusowi Kró-

lowi wszechświata. Na realizację tej drogi w codzienności udzielamy 

wszystkim pasterskiego błogosławieństwa. 

 

Podpisali: Pasterze Kościoła katolickiego w Polsce  

obecni na 359. Zebraniu Plenarnym Konferencji Episkopatu Polski w Warszawie,  

w dniach 2-3 października 2012 r. 

KOMUNIKAT ZE SPOTKANIA KOMISJI WSPÓLNEJ 

PRZEDSTAWICIELI RZĄDU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

I KONFERENCJI EPISKOPATU POLSKI 

21 listopada 2012 roku w siedzibie Sekretariatu Konferencji Epi-

skopatu Polski w Warszawie odbyło się spotkanie Komisji Wspólnej 

Przedstawicieli Rządu Rzeczypospolitej Polskiej i Konferencji Episkopa-

tu Polski. Posiedzeniu współprzewodniczyli minister administracji 

i cyfryzacji Michał Boni oraz metropolita gdański abp Sławoj Leszek 

Głódź. W trakcie posiedzenia omawiane były m.in. zagadnienia dotyczą-

ce religii w szkole i na maturze, polityki prorodzinnej oraz prawodaw-

stwa w kwestiach bioetycznych. 

W związku z sytuacją demograficzną Polski poruszono problemy 

związane z polityką prorodzinną. Strona rządowa przedstawiła stan 

nakładów związanych z tą polityką, m.in. po zmianie progów świadczeń 

społecznych, zwłaszcza w pierwszym roku po urodzeniu dziecka. 

W stanowisku rządu przedstawiono założenia dotyczące wydłużonego 

urlopu rodzicielskiego, objęciu pomocą grup społecznych, które do tej 

pory nie mogły korzystać z urlopów wychowawczych. Strona kościelna 

wyraziła niepokój, że niska dzietność w Polsce będzie w perspektywie 

kilkunastu najbliższych lat główną barierą rozwojową i postuluje m.in. 

podwyższenie dodatków na dzieci w rodzinach wielodzietnych. 

Strona kościelna poruszyła zagadnienia dotyczące wprowadzenia 

matury z religii. Egzamin maturalny z religii pozwoli w większym stop-



 

 

St
ro

n
a 
4

3
 E

p
is

k
o
p

a
t 

P
o
ls

k
i 

niu na kształtowanie w absolwentach szkół ponadgimnazjalnych inte-

gralnej wizji świata. W ustroju demokratycznym naturalne jest doma-

ganie się prawa do egzaminu maturalnego z religii. Taki egzamin sta-

nowiłby realizację zasady równoprawnego z innymi przedmiotami trak-

towania nauki religii. Strona rządowa uznała, że nie ma obecnie możli-

wości prawnych dotyczących wprowadzenia religii do egzaminu matu-

ralnego, ale wszelki wymiar prawny w tym zakresie będzie analizowa-

ny.  

Omówiono sprawy związane z kwestią realizacji rozporządzenia 

MEN w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych. 

Według strony kościelnej rozporządzenie jest nieczytelne, wobec czego 

pojawiają się wątpliwości, czy religia jest w tzw. „ramówce”. Ponadto 

nieczytelne zapisy rozporządzenia sprawiają, że dyrektorzy szkół, opra-

cowując szkolny plan nauczania mogą dowolnie sytuować religię/etykę 

np. na pierwszych lub ostatnich lekcjach. Według strony rządowej 

umieszczanie lekcji religii poza kanonem godzin obowiązkowych jest 

kwestią złej interpretacji przepisów, a przypadki takie będą wyjaśniane.  

W czasie spotkania omówiono również szereg zagadnień związa-

nych z ustawodawstwem bioetycznym, w tym zapowiedzianą ratyfikację 

konwencji bioetycznej. Podjęto m.in. temat in vitro, leczenia bezpłodno-

ści i manipulacji genetycznych. 

Michał Boni, minister administracji i cyfryzacji, przekazał na ręce 

abp. Sławoja Leszka Głódzia list, w którym zwraca się z apelem 

do wszystkich kościołów i związków wyznaniowych o pomoc 

w przeciwstawianiu się mowie nienawiści i wszelkim objawom nietole-

rancji. 

 

W posiedzeniu komisji uczestniczyli: 

- ze strony kościelnej – współprzewodniczący Komisji Wspólnej, me-

tropolita gdański abp Sławoj Leszek Głódź, metropolita warszawski 

kard. Kazimierz Nycz, metropolita poznański abp Stanisław Gądecki, 

metropolita szczecińsko-kamieński abp Andrzej Dzięga, biskup toruński 

Andrzej Suski, sekretarz generalny KEP bp Wojciech Polak oraz eks-

perci: ks. Piotr Stanisz (KUL), ks. Sławomir Fundowicz (KUL), ks. Piotr 

Tomasik (UKSW), a także rzecznik KEP ks. Józef Kloch, kierownik 

Biura Sekretariatu KEP ks. Dariusz Konieczny; 

- ze strony rządowej – współprzewodniczący Komisji Wspólnej, mi-

nister administracji i cyfryzacji Michał Boni, sekretarz stanu 

w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji Włodzimierz Karpiński, mi-

nister edukacji narodowej Krystyna Szumilas, minister pracy i polityki 

społecznej Władysław Kosiniak – Kamysz oraz eksperci: sekretarz sta-

nu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego Piotr Żuchow-
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ski, dyrektor Departamentu Wyznań Religijnych oraz Mniejszości Na-

rodowych i Etnicznych MAC Józef Różański, dyrektor Gabinetu Poli-

tycznego w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji Marlena Niewia-

domska, zastępca dyrektora Departamentu Wyznań Religijnych oraz 

Mniejszości Narodowych i Etnicznych MAC Andrzej Marciniak, a także 

przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Jan Dworak oraz 

rzecznik prasowy ministra administracji i cyfryzacji Artur Koziołek. 

 
Warszawa, 21.11.2012 r. 

OŚWIADCZENIE PREZYDIUM KONFERENCJI EPISKOPATU POLSKI 

WS. PRÓBY PROFANACJI JASNOGÓRSKIEGO OBRAZU 

Prezydium Konferencji Episkopatu Polski z niepokojem dostrzega 

pojawiające się w ostatnim czasie oznaki wrogości skierowanej przeciw-

ko religii. Ich niedawnym, jakże bolesnym przejawem, była próba profa-

nacji jasnogórskiego obrazu Matki Bożej Częstochowskiej. Niepokój 

budzi brak szacunku dla tego świętego i czczonego nie tylko w Polsce, 

ale i na całym świecie wizerunku. 

Takie postawy ukazują głębokie rozdarcie współczesnego człowieka 

i uprzedzenia wobec wartości chrześcijańskich. W jakiejś mierze nasta-

wienia te są skutkiem niechęci wobec Kościoła katolickiego, duchowień-

stwa i w ogóle chrześcijaństwa. Właściwą odpowiedzią na te zjawiska 

jest modlitwa i duchowe wynagrodzenie. W związku z tym, w duchu 

solidarności z jasnogórską wspólnotą zakonną wyrażamy wdzięczność 

wszystkim tym, którzy z poczucia chrześcijańskiej miłości podejmują 

zadośćuczynienie za ten i inne akty braku szacunku wobec świętości. 

Mamy nadzieję, że przeżywane dziś przez nas tak boleśnie sytuacje 

wpłyną na zmianę postaw tych, którzy zatracili poczucie szacunku wo-

bec tego, co dla wielu jest święte. 

Prezydium Konferencji Episkopatu Polski 

 

† Józef Michalik 

Metropolita Przemyski 

Przewodniczący KEP 

 

† Stanisław Gądecki 

Zastępca Przewodniczącego KEP 

 

† Wojciech Polak 

Sekretarz Generalny KEP 
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ZACHOWUJCIE NIEDZIELĘ, A NIEDZIELA ZACHOWA WASZĄ RODZINĘ 

List pasterski Episkopatu Polski na Niedzielę Świętej Rodziny,  

30 XII 2012 r. 

Drodzy Bracia i Siostry! Odczytany dzisiaj fragment Ewangelii ukazuje Świętą 

Rodzinę pielgrzymującą do Jerozolimy. Widzimy „rodziców Jezusa” złączonych 

we wspólnym świętowaniu, razem przeżywających „ból serca” z powodu zagubienia 

Syna, a następnie zdumionych bystrością Jego umysłu i odpowiedziami. 
W słowach Maryi „ojciec Twój i ja” widzimy doskonałą jedność małżonków. 

Pytanie: „Synu, czemuś nam to uczynił?” podkreśla potrzebę i skuteczność 

dialogu w sytuacjach wzajemnego niezrozumienia. Natomiast spokojna 

odpowiedź Jezusa przypomina, że pielgrzymując i martwiąc się o rodzinę, 

trzeba „być w sprawach Ojca Niebieskiego”, czyli spoglądać na wszystko 

w perspektywie wieczności, oczyma wiary (por. Łk 2, 41-49).  
 

1. Niedziela w świetle wiary 

 

Ojciec Święty Benedykt XVI przypomina nam, co znaczy na co dzień żyć 

wiarą, która jest źródłem radości i odnawia nasz „entuzjazm spotkania 

z Chrystusem” (Porta Fidei 2). Ogłoszony w całym Kościele Rok Wiary ma 

pomóc „wyprowadzić ludzi z pustyni ku przestrzeni życia, ku przyjaźni 

z Synem Bożym, ku Temu, który daje nam (…) pełnię życia” (Porta Fidei 

2). Dojrzała wiara to nie tylko zbiór prawd czy obowiązków, ale przede 

wszystkim pełna miłości, rzeczywista relacja z żywym Bogiem, który 

objawił się nam w Jezusie Chrystusie. Warto przywołać słowa, które św. 

Augustynowi pomogły rozpocząć życie wiarą: „Rzuć się ku Niemu! Nie 

obawiaj się. On się nie cofnie, abyś upadł. Rzuć się z całą ufnością, On 

przygarnie cię i uleczy” (Wyznania VIII, 11). Właśnie Boże Narodzenie 

przypomina, jak bardzo Bóg umiłował świat (J 3, 16), jak bardzo wyszedł 

nam naprzeciw, stając się jednym z nas, rodząc się w ludzkiej rodzinie, 

i jak bardzo Bogu zależy na tym, abyśmy byli jedno z Nim (por. J 17, 1-

26).  

W kontekście wiary, w niedzielę Świętej Rodziny Jezusa, Maryi 

i Józefa, pragniemy rozważyć prawdę o świętowaniu niedzieli. 

Chrześcijańskie przeżywanie Dnia Pańskiego wykracza bowiem poza 

regularne uczestnictwo w niedzielnej Eucharystii czy powstrzymanie się 

od pracy. Choć niektórzy ostatnie dni tygodnia – wraz z niedzielą – 

nazywają weekendem, traktując je jako czas odpoczynku i rozrywki, czas 

tylko dla siebie czy załatwiania spraw, których nie udało się zrealizować 

w tygodniu, to jednak, gdy patrzy się oczyma wiary, między niedzielą 

a dniami wolnymi jest ogromna i zasadnicza różnica. Błogosławiony Jan 
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Paweł II w liście apostolskim Dies Domini ukazał całe bogactwo tego 

dnia, przypominając, że niedziela jest dniem świętowania dzieła Stwórcy 

i udziałem w Jego radosnym odpoczynku. Niedziela to także dzień 

zmartwychwstałego Pana i daru Ducha Świętego, to dzień nowego 

stworzenia i zapowiedź wieczności. To dzień Kościoła, gromadzącego się 

w braterskiej wspólnocie na Eucharystii – uczcie Słowa i Ciała 

eucharystycznego. Tak rozumiana niedziela staje się niejako „duszą” 

wszystkich dni, nadaje sens całemu naszemu życiu (por. Dies Domini 12). 

Dał temu wyraz również Ojciec Święty Benedykt XVI w czasie VII 

Światowego Spotkania Rodzin w Mediolanie. Wszyscy mogli usłyszeć 

szczególnie wzruszające, osobiste świadectwo – wspomnienie z młodości 

Papieża o wierze jego rodziny, przejawiającej się w przeżywaniu niedzieli. 

Rozpoczynało się ono od sobotniego wspólnego czytania Pisma św., przez 

Mszę świętą niedzielną, wspólny uroczysty obiad i wspólne śpiewy, aż 

do wspólnego odpoczynku na łonie przyrody. Mimo trudnych czasów 

rodzina była bardzo zjednoczona. 

 

2. Niedziela dniem radowania się dziełem Stwórcy 

 

Umiłowani w Chrystusie Panu! Nie banalizujmy niedzieli i nie 

ograniczajmy jej głębokiego sensu jedynie do dnia wolnego od pracy. 

Pismo Święte mówiąc, że Bóg „odpoczął” po dziele stworzenia, wskazuje 

na coś głębszego, niż zwykłą przerwę w pracy. Ukazuje bowiem Stwórcę, 

który sam zachwycił się pięknem tego, co stworzył. Jest to więc 

spojrzenie, które nie zwraca się ku następnym dziełom, lecz docenia 

piękno tego, co już zostało dokonane. W szczególny sposób kieruje się ono 

ku człowiekowi, który jest zwieńczeniem stwórczego dzieła. W tym 

spojrzeniu można już dostrzec pragnienie zawarcia z nim przymierza 

miłości (por. Dies Domini 11). 

Człowiek, stworzony na obraz Boży, nie powinien więc zachowywać 

się jak najemnik, dla którego wykonywanie kolejnych prac pozostaje je-

dynym życiowym celem. Niedziela pozwala człowiekowi wraz z gronem 

najbliższych poznać smak zachwytu nad całym dziełem stworzenia. To 

również czas doświadczania i umacniania się Bożą miłością. Niedziela to 

szansa dla zabieganej rodziny, by „odejście” od spraw tego świata stwo-

rzyło odpowiednie warunki do bardziej intensywnego spotkania z Bogiem 

i między sobą. Odpowiedni strój, świąteczny posiłek, brak pośpiechu, czas 

wspólnego przebywania ze sobą ma pomóc poczuć smak innego świata, 

do którego zmierzamy w pielgrzymce wiary. Podejmijmy ten zwyczaj, by 

całą rodziną zasiadać do stołu, modlić się przed i po posiłku, a przy nim 

dzielić się przeżyciami i opowiadać o spotkaniach, wymieniać opinie, py-

tać i otrzymywać odpowiedzi. Niech niedzielne obiady będą okazją, by 
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z dziećmi odkrywać świat, opowiadać o swoich sukcesach i porażkach, 

a w ten sposób budować prawdziwą jedność w rodzinie. 

Tak rozumiana niedziela daje również wielką szansę rodzinnego ra-

dowania się z piękna świata stworzonego, odnajdywania w nim śladów 

Boga, odpoczynku i wspólnego spędzania czasu na łonie przyrody przez 

rodzinne wyjazdy, wycieczki, organizowanie spotkań z innymi rodzinami. 

Dzisiaj, gdy praca staje się jedynie towarem, a ekonomia wydaje się pa-

nować nad wszystkimi dziedzinami życia, bardzo pilną potrzebą jest po-

wrót do świętowania niedzieli. Właściwa forma świętowania może urato-

wać i przywrócić pełną godność życia rodzinnego. Przez wspólne przeby-

wanie i modlitwę rodzice i dzieci uczą się dialogu i bycia razem, trwania 

w jedności przy Chrystusie i w Kościele oraz wzajemnego wsparcia na 

drogach codziennego życia.  

Dlatego potrzeba naszej troski o właściwe świętowanie niedzieli, 

o niepodejmowanie niekoniecznych prac, o zmianę ustawodawstwa doty-

czącego handlu w niedzielę. Chrześcijańska rodzina nie powinna spędzać 

niedzieli w centrach handlowych na zwiedzaniu czy zakupach. Pamiętaj-

my, że takim zachowaniem wyrządzamy również krzywdę osobom, które 

muszą z tego powodu pracować w niedzielę. Prawdziwe świętowanie jest 

bowiem zawsze bezinteresowne i w łączności z drugimi. Jeżeli w niedzielę 

będziemy myśleć tylko o sobie samych, chodząc na zakupy, uciekając 

jedynie we własne hobby, w świat wirtualny, w nadmierne spędzanie 

czasu przed telewizorem czy komputerem, nie doświadczymy nigdy rado-

ści rodzinnego świętowania.  

 

3. Tego dnia Chrystus zmartwychwstał 

 

Umiłowani w Panu! W Jezusie Chrystusie niedziela – w języku ła-

cińskim nazywana „Dominica”, czyli Dzień Pański, a w języku rosyjskim 

„Воскресение” [Waskriesienije], czyli Zmartwychwstanie – posiada jesz-

cze bogatsze znaczenie. Nasz Pan Jezus Chrystus, przez swoją mękę, 

śmierć i zmartwychwstanie, powołał człowieka do nowego życia 

i wyprowadził z niewoli grzechu, śmierci i szatana, ku wolności dzieci 

Bożych. Zrozumiałe jest zatem, że już w czasach apostolskich niedziela, 

jako „pierwszy dzień tygodnia”, pamiątka Zmartwychwstania, zaczęła 

wyznaczać cały rytm życia uczniów Chrystusa. Jej centralnym wydarze-

niem było spotkanie ze Zmartwychwstałym Panem na Eucharystii.  

Dzisiaj nie powinno być inaczej. Każdy chrześcijanin, świętując nie-

dzielę, może i powinien pogłębić swoją więź z Chrystusem Zmartwych-

wstałym, a przez to umacniać jedność wspólnoty rodzinnej i parafialnej. 

Niedziela jest wielkim darem dla całej rodzinny, szansą na pogłębienie 

wiary przez wspólne uczestnictwo we Mszy świętej. Eucharystia jest bo-
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wiem sercem Dnia Pańskiego. Przez udział w niedzielnej Eucharystii 

rodzina daje szczególne świadectwo jako Kościół domowy. Przez wspólną 

modlitwę, rozmowę z dziećmi na tematy religijne, wspólną lekturę czaso-

pism i książek religijnych, korzystanie z mediów katolickich wyraża ona 

swoją troskę o prawdziwie chrześcijańskie świętowanie Dnia Pańskiego. 

W wielu domach istnieje piękny zwyczaj wspólnego czytania w niedzielę 

Pisma św. i odmawiania rodzinnego różańca czy też nawiązywania 

w niedzielnych rozmowach do czytań mszalnych i usłyszanego w kościele 

kazania. W ten sposób rodzina, czerpiąc siłę ze spotkania z Chrystusem 

na niedzielnej Eucharystii, potrafi żyć i świadczyć o miłości Boga w swoim 

życiu. 

Z świętowania niedzieli w rodzinie rodzić się mogą konkretne posta-

wy w jej codziennym życiu. Takie przeżywanie niedzieli otwiera bowiem 

oczy i serce nie tylko na swoje własne problemy i sprawy, ale też i na dru-

gich. Udział w niedzielnej Eucharystii zobowiązuje nas do konkretnego 

świadectwa miłości. Jej wyrazem powinna być nasza pamięć o rodzicach, 

o naszych krewnych, potrzebujących pomocy, o osobach starszych, cho-

rych czy samotnych. Niedziela to czas umacniania wzajemnych więzi 

i miłości, a także szansa na okazanie troski o bliskich zmarłych przez 

modlitwę i odwiedzanie ich grobów.  

 Umiłowani w Chrystusie Panu! Również dzisiaj, gdy w Kościele 

mówi się o powołaniu do życia w małżeństwie i rodzinie, wielu z Was 

z troską zadaje pytanie: co zrobić, aby uratować swoje małżeństwo 

i rodzinę? Nie czekajcie, aż będzie za późno. Uwierzcie, że jeżeli będziecie 

w Waszej rodzinie świętować niedzielę, to taki styl życia pomoże zacho-

wać Waszą rodzinę od wielu niebezpieczeństw i niepewności. Życzymy 

Wam tego i modlimy się o to, zawierzając wszystkich małżonków 

i wszystkie rodziny Świętej Rodzinie z Nazaretu. 

Na radosne świętowanie każdej niedzieli z serca Wam błogosławimy 

 

Podpisali: Pasterze Kościoła katolickiego w Polsce  

obecni na 359. Zebraniu Plenarnym Konferencji Episkopatu Polski w Warszawie,  

w dniu 3 października 2012 r. 
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HOMILIA WYGŁOSZONA PODCZAS EUCHARYSTII NA ROZPOCZĘCIE ROKU 

WIARY, ZAMOŚĆ – KATEDRA – 11.10.2012 

O czym w taki swobodny sposób rozmawiamy najczęściej? Czy 

o wydarzeniach dzisiejszego dnia, o gorących problemach, jakie zostały 

nagłośnione przez radio, telewizję czy codzienną prasę, o naszych tro-

skach, pragnieniach, planach? A może o chorobach i obawach, jakie 

w sobie nosimy? Jestem przekonany o tym, iż nas bardziej, niż to 

wszystko, co zostało wspomniane, interesuje bliska nam, druga osoba. 

Mój bliźni, jawi się jako najważniejszy temat prowadzonej przeze mnie 

rozmowy. 

Sondażowe badania wskazują, iż uczniowie dyskutują więcej 

o samym nauczycielu, niż o tym czego on w szkole uczy, bardziej inte-

resują się jego osobą, niż treścią jaką on im przekazuje. W urzędzie czy 

w zakładzie pracy, częściej rozgadujemy się o kolegach i koleżankach, 

niż o tym, co się aktualnie wykonuje. Podobnie podczas jakichś oka-

zjonalnych spotkań, w czasie czynionych zakupów, w kolejce 

do lekarza, chętniej niż o wydarzeniach w danym rejonie, w ojczyźnie, 

w Kościele czy na świecie, opowiada się historie, zdarzenia i sensacje, 

jakie usłyszeliśmy od innych osób, naszych sąsiadów, czy znajomych. 

I tak, jak to się dzieje w naszym małym codziennym wymiarze, 

tak realizuje się ten schemat na wielką skalę ludzkich relacji. Wystar-

czy nastawić ucha na to, co mówią współcześnie politycy, że większości 

wyborców wcale nie interesuje program jakiejś partii, ale w punkcie 

szczególnej uwagi znajduje się osoba, która dane ugrupowanie repre-

zentuje. Istniejącą wspólnotę osób, nie oceniamy w całości jako takiej, 

ale poprzez ludzi, którzy sprawując swój mandat, ukazują jej idee, 

zasady czy normy. Z konkretnym człowiekiem utożsamimy tych, któ-

rych on reprezentuje czy w ich imieniu występuje. 

Ten sposób patrzenia jest również obecny w spostrzeganiu Jezu-

sowego Kościoła i nas chrześcijan. Otóż w centrum ludzkiej uwagi, 

bardzo często nie znajduje się nauczana treść, to kompendium wiary, 

prawdy zebrane w całość i przyniesione dzisiaj podczas tej szczególnej 

liturgii otwierającej Rok Wiary w najnowszym Katechizmie Kościoła 

katolickiego, ale jest nim osoba: sam Jezus Chrystus. On wprawdzie 

nauczał ludzi, przekazywał im Boże rozumienie wszelkich spraw, po-

twierdził i na nowo zobowiązał do zachowywania Bożych Przykazań, 

dzielił się mądrością, wskazywał drogi życia, ale przede wszystkim 

słuchaczy gromadził wokół siebie. 
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Pan Jezus nie powiedział swoim uczniom: „studiujcie moje nauki” 

ale wyakcentował: „pójdźcie za Mną” (Mt 4, 19). I uczniowie poszli za 

Nim, pieczętując swoją decyzję śmiercią za wiarę w Jezusa Chrystusa. 

Nie podjęli takiej decyzji dlatego, że nauka Jezusa była dla nich taka 

klarowna i jasna do końca, przekonywująca, we wszystkim pojmowal-

na. Przecież sam Pan Jezus czynił im wymówki, iż są niepojętni (por. 

Mt 15, 16). 

Oni wierzą nie z tej przyczyny, że wszystko rozumieją i pojmują, 

ale dlatego, że to sam Chrystus im mówi i to osoba Bożego Syna, który 

stał się człowiekiem, ich przekonuje. Czy za nas wszystkich nie wypo-

wiedział św. Piotr takich oto słów: „Panie, do kogóż pójdziemy? Ty 

masz słowa życia wiecznego” (J 6, 68). 

I tak jest, aż po dzień dzisiejszy. Kościół katolicki który ma rów-

nież swoją widzialną strukturę i organizację, oraz naukę na jaką 

wskazujemy w tych oto przyniesionych księgach: w Dokumentach 

Soboru Watykańskiego II, którego 50 rocznicę rozpoczęcia dzisiaj 

przywołujemy a także teksty Katechizmu Kościoła katolickiego, jego 

współczesna redakcja pojawiła się przed 20 laty, to jeszcze za mało. 

Przecież ostatecznie nasz Kościół, to Mistyczne Ciało Chrystusa złą-

czone ze swoją Głową, to Bóg działający w konkretach historii tej 

wspólnoty wierzących. 

Nie wystarczy w przekazywaniu wiary, nauczyć innych samych 

prawd zawartych w Credo, studiować katechizm i soborowe dokumen-

ty, ale koniecznie trzeba dawać chrześcijańskie świadectwo tej wiary, 

które jest dla innych namacalne i najbardziej przekonujące. „Patrzcie, 

jak oni się miłują” – to istota, to zasada każdej chrześcijańskiej wspól-

noty. Tak była rozpoznawana od początku i takie jest także dziś wia-

rygodne znamię wspólnoty Kościoła. Bo gdy zabraknie miłości, 

wszystko inne okaże się bezużyteczne. 

To dzięki wierze naszych przodków, ojców i matek, wiernych 

do końca Chrystusowi i Jego Kościołowi rozpaliła się i nasza wiara. 

Takie świadectwo daje także i nasza katedra, przypominając każdemu 

z nas o tym, że tylko osoby napełnione Duchem Świętym są w stanie 

tego ducha udzielać innym. 

Siostry i Bracia, u początku tego szczególnego Roku Wiary, zwra-

cam się do każdego z nas tu obecnych, bądźmy świętymi, nie bójmy się 

świętości. Gdyż ona dla Kościoła jest nieodzowna, ponieważ na wiele 

współczesnych pytań oraz ludzkich problemów istnieje tylko jedna 

odpowiedź. „Patrz jak on żyje, jak ten ochrzczony i bierzmowany kato-

lik postępuje, oddany w swym życiu, pracy oraz Bogu i Kościołowi”. 

Oczywiście, że szukam w dokumentach Kościoła pomocy 

i odpowiedzi na pytanie: „co to znaczy wierzyć?”, rozczytuję się 
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w biblijnym i teologicznym fundamencie wiary, uczę się modlitwy, 

rozumienia i interpretacji poszczególnych prawd wiary, jakie mi uka-

zuje Katechizm Kościoła, ale też potrzebuję, rozglądam się za żywymi 

świadkami wiary, za tymi którzy tę łaskę przyjęli i nią w naszym śro-

dowisku owocują. 

Czy ten błogosławiony czas Roku Wiary nie jest też po to, abyśmy 

tych świadków zobaczyli? Gdzie oni są? Może i dlatego jesteśmy 

w Polskim narodzie, jako Kościół katolicki tak anemiczni, bo nie wie-

rzymy, iż my ochrzczeni, każdy począwszy od siebie, mamy być świę-

tymi, którzy przekonują ten świat o Jezusie Chrystusie i że poza Nim, 

Jego łaską i Jego Kościołem nie ma zbawienia. 

Mam świadomość tego, że ty siostro i bracie, możesz mi postawić 

konkretne pytanie. Co z tego, że ty biskupie wiesz teoretycznie o tym, 

jakie jest nauczanie Kościoła, że nawet znasz treści tych oto ksiąg na 

jakie patrzymy i dokumentów, jakie one w sobie zawierają, ale pokaż 

mi namacalnie: „Jak można rzeczywiście miłować swoich nieprzyja-

ciół?”. A młoda osoba zapyta mnie, „jak to jest możliwe w dzisiejszym 

zmysłowym świecie, by człowiek z krwi i kości, potrafił żyć w celibacie 

i czystości?”. Zaś doświadczający obecnej rzeczywistości moralnej 

i ekonomicznej naszego kraju, chce wiedzieć: „Czy opłaca się żyć zasa-

dami przykazań, skoro uczciwość i prawda jest publicznie piętnowana 

oraz wyśmiewana?”. 

Na takie i podobne pytania nie wystarczy tylko sama wiedza, ale 

potrzebny jest żywy przykład. My chcemy tego dotknąć w życiu, 

w konkrecie. Bo chrześcijańska wiara to nie jest utopia, nieosiągalny 

ideał. To nie jest ciężar uprzykrzający nam codzienne życie. Wiara to 

sam Jezus Chrystus, który mnie bierze za rękę i prowadzi drogą 

do Ojca. 

Wszędzie tam, gdzie nam udaje się przybliżyć innym ludziom Do-

brą Nowinę o Jezusie Chrystusie i drugą osobę bardziej do Boga przy-

prowadzić, tam gdzie ucieszymy się, że potrafiliśmy naszą wiarą 

z drugimi się podzielić, dokonuje się to wszystko nie dlatego, że my 

jesteśmy mądrzy, sprytni, rozmowni, iż posiadamy wiedzę katechi-

zmową i dotyczącą nauczania Kościoła, lecz dlatego, że poprzez nas 

działa Duch Święty, którego żeśmy otrzymali na chrzcie. Ponieważ 

jesteśmy żywymi członkami Kościoła i powołanie do świętości to nasze 

rzeczywiste pragnienie. Święci Kościoła, oni nam pokazują drogę, jaką 

sami przeszli i przekonują nas o tym, iż to jest możliwe. 

Moja dojrzała i pociągająca innych wiara, musi sama wiedzieć 

w co wierzy, do jakich zasad się odwołuje i jakimi prawdami żyje. Do-

tyczy to całej nauki zawartej w Bożym Objawieniu, której treść prze-

kazuje i interpretuje Kościół a dokładniej mówiąc Urząd Nauczycielski 
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Kościoła. Czyli na początku wierzyć, to znaczy przyjmować to wszyst-

ko, co Bóg nam objawia i o czym uczy nas Kościół. 

To, co łatwe akceptujemy chętnie, ale to, co trudne i bardziej 

od nas wymagające, czasem a obecnie coraz częściej, poddajemy pod 

wątpliwości i dyskusję. Zdarza się też, iż niektóre prawdy wiary 

wprost odrzucamy. Treści katechizmowe traktujemy jako propozycję 

do wyboru, że to od nas zależy, co akceptujemy a na co się nie zgadza-

my i jaką naukę odrzucamy z całości Bożego Objawienia. Taka posta-

wa jest zaprzeczeniem naszej wiary, jaką otrzymaliśmy na chrzcie 

świętym i wykrzywia wobec świata, prawdziwy obraz Chrystusowego 

Kościoła. 

Drugim elementem wiary dojrzałej jest osobista więź 

z Chrystusem. Gdy wierzę w Boga to się modlę, bo wierzyć to nie tylko 

przyjmować objawione treści za prawdę, że tak jest, ale zaufać 

i powierzyć się Komuś, Jezusowi Chrystusowie. Wejść z Nim w ścisły 

związek, pokochać Go, jak najczęściej z Nim przebywać, z Nim roz-

mawiać, bo tak zawsze robią ci, co są w sobie zakochani. Czyli po pro-

stu modlić się, jak najczęściej uczestniczyć we Mszy św., dziękować, 

uwielbiać, prosić a także przepraszać. 

Wreszcie wiara pełna, to nie tylko znajomość treści i prawd obja-

wionych, to również obok osobistej więzi z Chrystusem także konse-

kwencja tych dwóch postaw, czyli samo życie, którego naczelną zasadą 

jest miłość. Naszymi czynami miłości odpowiadamy na miłość Bożą, 

gdyż „wiara bez uczynków jest martwa” (Jk 2, 26). 

Otwierając dzisiaj za Papieżem Benedyktem XVI drzwi tego 

szczególnego Roku, prośmy Boga Ojca, aby odnowił w nas ducha wiary 

i wlał nadzieję, że to jest możliwe. Chrystus i do mnie mówi: „pójdź za 

Mną” dając mi moje życiowe osobiste powołanie. Niech zstąpi na nas 

Duch Święty, abyśmy odnowieni stali się ludźmi mocno trwającymi 

w wierze jaką otrzymaliśmy na chrzcie świętym. 

Siostry i bracia nie lękajcie się, wypłyńcie na głębię, gdyż jak wi-

dzicie na tym charakterystycznym znaku czyli logo Roku Wiary, łódź 

Chrystusowego Kościoła jest prowadzona podmuchem Ducha Święte-

go, który sprawia iż sakramenty święte są dla nas żywymi znakami 

łaski Bożej a Najświętszy Sakrament z prawdziwą obecnością Jezusa 

Chrystusa, o czym mówi nam symbol żagla owej łodzi w postaci Eu-

charystycznej Hostii, stwierdza, że On jest z nami. 

Jezusie jesteś nam zawsze potrzebny, niech wiara nasza rodzi się 

i umacnia ze słuchania Twego słowa abyśmy nie zniszczyli, nie podar-

li, nie zaparli się Twego obrazu, jaki został wyciśnięty na naszych 

duszach w dniu mego obmycia wodą i napełnienia Duchem Świętym 

przy parafialnej chrzcielnicy. Oby dotarła do każdego z nas dzisiejsza 



 

 

St
ro

n
a 
 5

5
 B

is
k

u
p

 D
ie

ce
z
ja

ln
y
 

przestroga św. Pawła: „Czyż jesteście aż tak nierozumni, że zacząwszy 

duchem, chcecie teraz kończyć ciałem? Czyż tak wielkich rzeczy do-

znaliście na próżno? A byłoby to rzeczywiście na próżno” (Ga 3, 3-4), 

gdybyśmy roztrwonili otrzymany skarb wiary. 

A w duchu Ewangelii św. Łukasza widzimy, że coraz częściej po-

jawiają się tacy ludzie, którzy kołatają do drzwi Chrystusowego Ko-

ścioła z uporem, są wprost natrętni i domagają się: użyczcie nam du-

chowego chleba, bo dzieci nasze i przyjaciele są głodni sensu życia, nie 

mają przed sobą celu, szukają prawdziwej radości i szczęścia a myśmy 

wyparli się naszej wiary i nie mamy im co podać. Nam ochrzczonym 

i przyzwyczajonym do atmosfery przeciętnej wiary, wydaje się, że czas 

i sposób tej osobliwej nachalności osób na różny sposób atakujących 

Chrystusowy Kościół jest co najmniej niestosowny jeżeli nie arogancki. 

Kto to widział stukać do drzwi o północy po chleb. A przecież pa-

pież Benedykt XVI w swoim Liście Apostolskim ogłaszającym obecny 

Rok wiary powiedział wyraźnie: „Podwoje wiary” (por. Dz 14, 27) są 

dla nas zawsze otwarte. Wprowadzają nas one do życia w komunii 

z Bogiem i pozwalają na wejście do Jego Kościoła”. Pomóżmy wszyst-

kim, którzy prawdziwie szukają miłującego Boga Ojca, aby otrzymali 

to, czego potrzebują i byśmy z radością nasyceni chlebem Bożej łaski 

wychwalali Pana teraz i na wieki. Amen. 
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Zamość, 5 października 2012 r. 

L.dz. 473/Gł/12 

KANDYDATURA DO DIAKONATU I KAPŁAŃSTWA 

W myśl przepisów kan. 1024-1029 KPK, motu proprio papieża 

Pawła VI „Ad pascendum” z dn. 15 sierpnia 1972 r. oraz Instrukcji Epi-

skopatu Polski z dnia 4 maja 1982 r., zostają dopuszczeni do obrzędu 

kandydatury do diakonatu i kapłaństwa, w dniu 12 października 2012 

r., następujący akolici Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji 

Zamojsko-Lubaczowskiej: 

 

1. Mateusz Maksim, s. Mieczysława i Bernadety  

2. Adam Malinowski, s. Tadeusza i Zofii  

3. Radosław Sokołowski, s. Zbigniewa i Janiny 

4. Łukasz Wojtaszek, s. Andrzeja i Anny  

5. Andrzej Zdunek, s. Stanisława i Maryli 

 

 

† Marian Rojek 

BISKUP ZAMOJSKO-LUBACZOWSKI 

 

Ks. Adam Firosz  

    KANCLERZ  

 

 
Wyżej wymienionych akolitów przyjąłem do grona kandydatów 

do diakonatu i kapłaństwa w piątek, 12 października 2012 r. w Kaplicy Wyższe-

go Seminarium Duchownego Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej w Lublinie. 

 

 

 
Wobec mnie: 

 

 

† Mariusz Leszczyński 

    BISKUP 

Ks. Franciszek Nieckarz  

       REKTOR WSD  
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Zamość, 10 października 2012 r. 

Ldz. 487/Gł/2012 

DEKRET O MOŻLIWOŚCI UZYSKANIA ŁASKI ODPUSTU ZUPEŁNEGO  

W ROKU WIARY, W DIECEZJI ZAMOJSKO-LUBACZOWSKIEJ 

Rozpoczynający się z dniem 11 października 2012 r. w Kościele 

Powszechnym Rok Wiary, jest dla nas okazją do szczególnego 

otrzymania łaski darowania kar za grzechy odpuszczone co do winy. 

Papież Benedykt XVI postanowił, że odpust zupełny mogą pod 

zwykłymi warunkami uzyskać wierni, którzy w okresie od 11 

października br. do 24 listopada 2013 roku:  

- wezmą udział w co najmniej trzech konferencjach misji świętych 

lub trzech wykładach na temat dokumentów II Soboru Watykańskiego 

i artykułów Katechizmu Kościoła Katolickiego, w jakimkolwiek kościele 

lub stosownym miejscu, 

- za każdym razem, gdy odbędą pielgrzymkę do jednej z bazylik 

papieskich, katakumb chrześcijańskich czy sanktuarium wskazanego 

przez ordynariusza miejsca z okazji Roku Wiary i wezmą tam udział 

w nabożeństwie, lub będą się modlić, medytować, kończąc modlitwą 

"Ojcze nasz", Wyznaniem Wiary, wezwaniem do Matki Bożej lub 

świętych, 

- w dniach wyznaczonych z okazji Roku Wiary przez ordynariusza, 

zgromadzą się na uroczystej Eucharystii lub Liturgii Godzin, dodając 

Wyznanie Wiary,  

- w dniu dowolnie wybranym podczas Roku Wiary pobożnie nawie-

dzą baptysterium lub inne miejsce, w którym otrzymali chrzest i tam 

odnowią przyrzeczenia chrzcielne. 

Osoby, które z poważnych przyczyn nie mogą spełnić wyżej wymie-

nionych warunków (np. chore, starsi, więźniowie itd.), mogą uzyskać 

odpust zupełny, jeśli jednocząc się duchowo myślą z wiernymi obecnymi 

w danych miejscach, szczególnie podczas transmisji telewizyjnych lub 

radiowych z uroczystości pod przewodnictwem Ojca Świętego lub bisku-

pa diecezjalnego, odmówią „Ojcze nasz”, „Wierzę w Boga” oraz inne mo-

dlitwy odpowiadające celom Roku Wiary, ofiarowując jednocześnie swo-

je życiowe trudności i cierpienia. 

Biorąc pod uwagę dobro duchowe wiernych diecezji, jako miejsca 

święte, za nawiedzenie których można uzyskać odpust zupełny, wyzna-

czam: 
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w Zamościu: Katedrę Zmartwychwstania Pańskiego i św. Tomasza Apo-

stoła 

w Lubaczowie: Sanktuarium Najświętszej Marii Panny Łaskawej - kon-

katedra 

w Krasnobrodzie: Sanktuarium Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny 

w Tomaszowie Lub.: Sanktuarium Matki Bożej Szkaplerznej 

w Biłgoraju: Kościół pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny 

w Hrubieszowie: Sanktuarium Matki Bożej Sokalskiej 

w Radecznicy: Sanktuarium św. Antoniego Padewskiego 

 

We wszystkich kościołach parafialnych należy odprawić uroczystą 

Mszę św. z okazji Roku Wiary, związaną z uzyskaniem odpustu zupeł-

nego, w następujących dniach: 

 

Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP – 8 grudnia 

Uroczystość Narodzenia Pańskiego – 25 grudnia 

Uroczystość Objawienia Pańskiego (Trzech Króli) – 6 stycznia 

Wspomnienie Matki Bożej z Lourdes (Światowy Dzień Chorego) – 11 

lutego 

Uroczystość św. Józefa – 19 marca 

Uroczystość Zwiastowania Pańskiego – przeniesiona na 8 kwietnia 

Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa – 7 czerwca 

Uroczystość Świętych Apostołów Piotra i Pawła – 29 czerwca 

Święto Przemienienia Pańskiego – 6 sierpnia 

Uroczystość Wniebowzięcia NMP – 15 sierpnia 

Święto Podwyższenia Krzyża Świętego – 14 września 

 

Wszystkich diecezjan polecam opiece Matki Odkupiciela, Patronce 

Diecezji oraz z serca błogosławię: w Imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. 

 

 
† Marian Rojek 

BISKUP ZAMOJSKO-LUBACZOWSKI 

 

ks. dr Adam Firosz 

KANCLERZ KURII 
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Zamość, 31 października 2012 r. 

L.dz. 513/Gł/12 

DEKRET USTANOWIENIA RADY KAPŁAŃSKIEJ 

DIECEZJI ZAMOJSKO-LUBACZOWSKIEJ 

Zgodnie z wymogami pastoralnymi i przepisami prawa kanonicz-

nego (kan. 495-497 KPK), ustanawiam niniejszym na okres pięciu lat 

Radę Kapłańską Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej w następującym 

składzie: 

 

Członkowie z urzędu: 

 

J.E. ks. Bp dr hab. Mariusz Leszczyński – Biskup Pomocniczy 

ks. kan. mgr lic. Tadeusz Czuk – Ekonom Diecezji 

ks. prał. dr Adam Firosz – Kanclerz Kurii 

ks. prał. dr Wiesław Galant – Dyrektor Wydziału Nauki i Wychowania 

Katolickiego 

ks. kan. dr Ryszard Mazurkiewicz – Oficjał Sądu Biskupiego 

ks. prał. dr Franciszek Nieckarz – Rektor Wyższego Seminarium Du-

chownego Diecezji 

 

Członkowie z wyboru: 

 

ks. kan. mgr lic. Stanisław Bachor – proboszcz parafii pw. Świętego 

Krzyża w Zamościu 

ks. prał. dr Eugeniusz Derdziuk – proboszcz parafii pw. Nawiedzenia 

NMP w Krasnobrodzie 

ks. kan. dr Stanisław Solilak – proboszcz parafii pw. Miłosierdzia Boże-

go w Gozdowie 

ks. kan. mgr Józef Bednarz – proboszcz parafii pw. Świętego Krzyża 

w Szarowoli 

ks. mgr Krystian Bordzań – wikariusz parafii pw. Św. Stanisława Bpa 

w Lubaczowie 

ks. mgr lic. Bartłomiej Garczyński – wikariusz parafii pw. Świętego 

Krzyża w Zamościu 

ks. mgr Andrzej Łopocki – wikariusz parafii pw. Św. Mikołaja 

w Szczebrzeszynie 

ks. mgr Piotr Nogas – wikariusz parafii pw. Wniebowzięcia NMP 

w Biłgoraju 
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Członkowie z nominacji: 

 

o. dr Andrzej Zalewski OFM Conv. – proboszcz parafii pw. Zwiastowa-

nia NMP w Zamościu 

ks. kan. dr hab. Janusz Lekan – profesor KUL 

ks. kan. Jerzy Dziewulski – emeryt Domu Księży Seniorów w Biłgoraju 

ks. kan. dr Wiesław Oleszek – diecezjalny Ojciec duchowny 

ks. kan. mgr Andrzej Stopyra – proboszcz parafii konkatedralnej 

w Lubaczowie 

 

 
† Marian Rojek 

BISKUP ZAMOJSKO-LUBACZOWSKI 

Ks. Adam Firosz  

    KANCLERZ  



 

 

St
ro

n
a 
 6

1
 B

is
k

u
p

 D
ie

ce
z
ja

ln
y
 

Zamość, 6 listopada 2012 r. 

L. dz. 523/Gł/2012 

DEKRET NADANIA TYTUŁU ŚW. HUBERTA,  

KAPLICY NA CMENTARZU W PODLODOWIE, PARAFIA ULHÓWEK 

Mając na uwadze duchowe dobro wiernych i większą chwałę Boga, 

zgodnie z przedłożoną prośbą z dnia 1 października 2012 r., Księdza 

Franciszka Buchajczuka, proboszcza parafii pw. św. Maksymiliana Kol-

be w Ulhówku,  

 

nadaję kaplicy na cmentarzu w Podlodowie tytuł pod we-

zwaniem św. Huberta, zgodnie z kanonem 1223 – Kodeksu Pra-

wa Kanoniczego. 

 

Nadany tytuł kaplicy nie upoważnia do obchodzenia odpustu 

w doroczne święto św. Huberta. 

Księdzu Proboszczowi oraz wszystkim wiernym, którzy na modli-

twie w tych miejscach będą szukać wsparcia u Boga, z serca błogosła-

wię: w Imię Ojca, i Syna, i Ducha Świętego. 

 

 

 
† Marian Rojek 

BISKUP ZAMOJSKO-LUBACZOWSKI 

 

Ks. Adam Firosz  

    KANCLERZ  
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537/Gł/2012                        Zamość, dnia 7 listopada 2012 r. 

DEKRET USTANOWIENIA 

KOLEGIUM KONSULTORÓW DIECEZJI ZAMOJSKO-LUBACZOWSKIEJ 

Zgodnie z wymogami pastoralnymi i przepisami prawa kanonicz-

nego, kan. 502 KPK, ustanawiam niniejszym na okres pięciu lat Kole-

gium Konsultorów Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej w następującym 

składzie: 

 

J.E. ks. bp dr hab. Mariusz Leszczyński – Biskup Pomocniczy 

ks. kan. mgr lic. Stanisław Bachor – Proboszcz parafii pw. Świętego 

Krzyża w Zamościu 

ks. kan. mgr lic. Tadeusz Czuk – Ekonom Diecezji 

ks. prał. dr Eugeniusz Derdziuk – Proboszcz parafii pw. NNMP 

w Krasnobrodzie 

ks. prał. dr Adam Firosz – Kanclerz Kurii 

ks. prał. dr Wiesław Galant – Dyrektor Wydziału Nauki i Wychowania 

Katolickiego 

ks. kan. dr hab. Janusz Lekan – Profesor KUL 

ks. kan. dr Ryszard Mazurkiewicz – Oficjał Sądu Biskupiego 

ks. prał. dr Franciszek Nieckarz – Rektor Wyższego Seminarium Du-

chownego 

 

 
† Marian Rojek 

BISKUP ZAMOJSKO-LUBACZOWSKI 

 

Ks. Adam Firosz  

    KANCLERZ  
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ZARZĄDZENIE BISKUPA DIECEZJI ZAMOJSKO-LUBACZOWSKIEJ DOTY-

CZĄCE WARUNKÓW UZYSKANIA DYSPENS PRZEDMAŁŻEŃSKICH 

1. Dyspensa od wygłaszania zapowiedzi przedślubnych 

 

W związku z coraz częstszą praktyką proboszczów naszej diecezji 

ukierunkowaną na uzyskanie dyspensy od wygłaszania zapowiedzi 

przedślubnych, zwracam uwagę, że zgodnie z art. 94 Instrukcji Episko-

patu Polski o przygotowaniu do zawarcia małżeństwa w Kościele kato-

lickim, z dnia 5 września 1986 r., każde zamierzone małżeństwo należy 

podać do publicznej wiadomości, nie tylko z racji argumentu wymienio-

nego w kan. 1069 KPK, zgodnie z którym, każdy wierny ma prawo i jest 

w sumieniu zobowiązany wyjawić znane mu przeszkody do zawarcia 

małżeństwa po stronie nupturientów, ale także dlatego, że małżeństwo 

winno być faktem znanym wspólnocie parafialnej, do której należą na-

rzeczeni. Planowane małżeństwo nie może być traktowane jako sprawa 

prywatna, interesująca tylko narzeczonych. O ile daty zamierzonego 

małżeństwa nie ma potrzeby podawać do publicznej wiadomości wier-

nych, o tyle samą informację o planowaniu małżeństwa należy ogłosić, 

aby w ten sposób uniknąć zgorszenia tych wiernych, którzy nie mając 

informacji o zawarciu przez narzeczonych małżeństwa, mogliby mylnie 

uznać, iż Kościół dopuszcza do sakramentów świętych konkubinariuszy. 

W zawiązku z powyższym ordynariusz miejsca będzie udzielać dys-

pensy od wygłoszenia zapowiedzi przedślubnych na pisemną prośbę 

proboszczów, ale tylko w przypadku zaistnienia szczególnych racji skła-

niających.  

Ponadto przypominam, iż obowiązek wygłoszenia zapowiedzi 

przedślubnych można spełnić przez dwukrotne ogłoszenie ustne podczas 

Mszy świętej w niedziele lub święta obowiązujące, albo poprzez umiesz-

czenie zapowiedzi na w gablocie ogłoszeń parafialnych przez dwie nie-

dziele. 

 

2. Dyspensa od nauk przedmałżeńskich oraz trzymiesięcz-

nego oczekiwania 

 

Papież Benedykt XVI w adhortacji apostolskiej Sacramentum cari-

tatis podkreślił, aby „dołożyć maksymalnej troski duszpasterskiej 

w przygotowanie nowożeńców i w uprzednie zweryfikowanie ich prze-

konań odnośnie do niepodważalnych zobowiązań wpływających na waż-

ność sakramentu małżeństwa. Poważne rozeznanie tego zagadnienia 
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może pomóc uniknąć sytuacji, w których poruszenia uczuciowe i płytkie 

racje skłaniają dwoje młodych do podjęcia odpowiedzialności, której nie 

potrafią potem uszanować (…)” (SC 29). Natomiast w przemówieniu 

do pracowników Trybunału Roty Rzymskiej z 22 stycznia 2011 r., papież 

polecił podejmować wysiłki, o ile to możliwe, aby „przerwać błędne koło, 

które często powstaje wtedy, gdy (…) bezwarunkowo dopuszcza się 

do małżeństwa bez odpowiedniego przygotowania i poważnego zbada-

nia, czy są spełnione wymogi przewidziane do jego zawarcia (…)” 

(L'Osservatore Romano, n. 3(331)/2011). 

W związku z powyższym, proboszczowie mogą zwracać się z prośbą 

o udzielenie dyspensy od nauk przedmałżeńskich oraz trzymiesięcznego 

oczekiwania dla osób przygotowujących się do małżeństwa, tylko 

w przypadku zaistnienia szczególnych racji skłaniających. Do każdej 

prośby o udzielenie dyspensy, własny proboszcz, powinien dodać kwe-

stionariusz przedstawiający owe szczególne racje skłaniające (kwestio-

nariusz w załączeniu do zarządzenia). W przeciwnym razie prośba zo-

stanie rozpatrzona negatywnie. 

Ponadto, z właściwie przygotowaną i uzasadnioną prośbą 

o udzielenie dyspensy przedmałżeńskiej należy się zwrócić 

do ordynariusza bezpośrednio po sporządzeniu protokołu przedślubnego, 

nie zaś kilka dni przed planowaną datą ślubu.   

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 5 grudnia 2012 roku. 

 

 

Zamość, dnia 20 listopada 2013 r. 

 

 

 
† Marian Rojek 

 BISKUP ZAMOJSKO-LUBACZOWSKI 

 

Ks. Adam Firosz  

    KANCLERZ  
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Załącznik do zarządzenia Biskupa, dotyczący warunków uzyskania dyspens przed-
małżeńskich 
 

(pieczęć adresowa parafii)     
 

KWESTIONARIUSZ PRZEDSTAWIAJĄCY SZCZEGÓLNE RACJE SKŁANIAJĄCE  
DO UDZIELENIA DYSPENS PRZEDMAŁŻEŃSKICH 

 

 
 

 
narzeczony 

 
narzeczona 

Nazwisko i imię 

 
 
 

 
 

Data urodzenia 

 
 
 

 
 

 
Adres 

 

 
 
 

 
 

   

Parafia 

 
 

 
 

W związku z moją prośbą o udzielenie dyspens (y) przedmałżeńskich (skiej) dla w/w narzeczonych od*:  

1. nauk przedmałżeńskich; 
2. wygłoszenia zapowiedzi; 
3. trzymiesięcznego okresu oczekiwania, 

przedstawiam poniżej szczególne racje skłaniające: 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

                                                        podpis proboszcza 
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Gloria in excelsis Deo, 

Et in terra pax hominibus bonae voluntatis 

ŻYCZENIA NA BOŻE NARODZENIE I NOWY ROK PAŃSKI 2013  

DLA DUCHOWIEŃSTWA, SIÓSTR ZAKONNYCH, OSÓB ŻYCIA KONSEKRO-

WANEGO I WIERNYCH DIECEZJI ZAMOJSKO-LUBACZOWSKIEJ 

Wydarzenie narodzenia Jezusa Chrystusa, jak to też zauważają tre-

ści naszych polskich kolęd, zostało z radością zwiastowane przez aniołów, 

wszystkim ludziom dobrej woli, wprowadzając w ich serca pokój i poprzez 

nich, oznajmiając światu Bożą chwałę. Każdego roku, począwszy 

od radości wigilijnej wieczerzy, w dniu 24 grudnia i Mszy św. o północy, 

tzw. Pasterki, przypominamy sobie i światu tę wielką prawdę, mocniej 

zaznaczając jej treści w liturgii Kościoła. W ten sposób, to szczególne wy-

darzenie mające miejsce w historii zbawienia na Ziemi Palestyńskiej, 

umacnia w nas wszystkich nadzieję chrześcijańską, odnawia naszą wiarę 

w Bożą Opatrzność i Jego pełne miłości działanie, gdyż dotykamy tajem-

nicy Słowa, które „stało się ciałem i zamieszkało wśród nas" (J 1, 14). 

W obecnym Roku Wiary, przeżywanie świąt Narodzenia Pańskiego, niech 

stanie się dla nas radosnym świadectwem łaski, jaką otrzymaliśmy na 

chrzcie świętym i będzie radosnym ukazywaniem wszystkim ludziom 

odwiecznej miłości Boga Ojca, który tak „umiłował świat, że Syna swego 

Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał 

życie wieczne" (J 3, 16). 

W naszych kościołach i kaplicach z zadumą i wdzięcznością za 

otrzymaną Miłość, zatrzymujemy się przy skromnych betlejemskich żłób-

kach, powierzając Bożemu Dziecięciu naszą szarą codzienność, oraz pro-

simy o opiekę Bożą Matkę i św. Józefa, którzy troskliwie starają się zara-

dzić ziemskim niedogodnościom Nowonarodzonego. Z zamojsko-

lubaczowskiej katedry, matki wszystkich diecezjalnych świątyń, adorując 

Jezusa złożonego na sianku, przekazujemy Wam Wszystkim, Drodzy 

Siostry i Bracia w Chrystusie, życzenia duchowego odrodzenia oraz 

umocnienia w codziennym dawaniu świadectwa waszej wiary, a w sposób 

szczególny właśnie w obecnie przeżywanym Roku Wiary. W pasterskim 

posługiwaniu polecamy każdą i każdego z Was, abyście przy Bogu 

i Chrystusowym Kościele trwali mocni w wierze. 

Prosimy Bożą Dziecinę, aby wszystkim Diecezjanom Zamojsko-

Lubaczowskim, Ich Rodzinom, Przyjaciołom, Krewnym z bliska i daleka, 

została udzielona łaska błogosławieństwa duchowego oraz doczesnego na 

życie ziemskie i wieczne. Łamiąc się z Wami wigilijnym opłatkiem, trwa-

my we wspólnej modlitwie i dziękczynieniu. Niech wszystkie świąteczne 
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życzenia składane przed żłóbkiem wobec Bożej Dzieciny, przyniosą każ-

demu to, czego najbardziej oczekuje. 

 

Z modlitwą i pasterskim błogosławieństwem 

 
† Marian Rojek 

 BISKUP ZAMOJSKO-LUBACZOWSKI 

 

† Mariusz Leszczyński 

BISKUP POMOCNICZY 

 

 

 

 
ZAMOŚĆ - BOŻE NARODZENIE 2012 

NOWY ROK 2013 
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DECYZJE PERSONALNE  

16 października 2012 
 

Ks. Mgr Paweł Badach, mianowany Asystentem Parafialnego Od-

działu Akcji Katolickiej Parafii pw. Przemienienia Pańskiego 

w Tarnogrodzie 

Ks. Kan. Mgr Tadeusz Bastrzyk, mianowany Asystentem Para-

fialnego Oddziału Akcji Katolickiej Parafii pw. Najświętszego Serca 

Jezusa w Jarosławcu 

Ks. Kan. Mgr Stanisław Budzyński, mianowany Asystentem Pa-

rafialnego Oddziału Akcji Katolickiej Parafii pw. św. Jerzego 

w Biłgoraju  

Ks. Mgr Krzysztof Dziura, mianowany Asystentem Parafialnego 

Oddziału Akcji Katolickiej Parafii pw. św. Stanisława Biskupa 

w Wielączy 

Ks. Prałat Dr Adam Firosz, mianowany Asystentem Parafialnego 

Oddziału Akcji Katolickiej Parafii pw. Zmartwychwstania Pańskiego 

i św. Tomasza Apostoła w Zamościu  

Ks. Mgr Adam Herda, mianowany Asystentem Parafialnego Od-

działu Akcji Katolickiej Parafii pw. Matki Bożej Częstochowskiej 

w Podhorcach 

Ks. Kan. Krzysztof Jankowski, mianowany Asystentem Parafial-

nego Oddziału Akcji Katolickiej Parafii pw. św. Michała Archanioła 

w Soli  

Ks. Mgr Lic. Piotr Podborny, mianowany Asystentem Parafial-

nego Oddziału Akcji Katolickiej Parafii pw. Trójcy Przenajświętszej 

w Starym Dzikowie  

Ks. Mgr Wojciech Suchowierz, mianowany Asystentem Parafial-

nego Oddziału Akcji Katolickiej Parafii pw. Zwiastowania NMP 

w Tomaszowie Lubelskim  

Andrzej Juszczak, mianowany Prezesem Zarządu Diecezjalnego 

Instytutu Akcji Katolickiej w Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej  

Andrzej Juszczak, mianowany Prezesem Zarządu Parafialnego 

Oddziału Akcji Katolickiej Parafii pw. Najświętszego Serca Jezusa 

w Jarosławcu  

Grażyna Kiełbasa, mianowana Prezesem Zarządu Parafialnego 

Oddziału Akcji Katolickiej Parafii pw. Św. Izydora w Topólczy  
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 31 października 2012 
 

J.E. Ks. Bp Mariusz Leszczyński – Biskup Pomocniczy, mia-

nowany na członka Rady Kapłańskiej Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej 

na okres pięciu lat 

Ks. Kan. Mgr Lic. Tadeusz Czuk – Ekonom Diecezji, mianowa-

ny na członka Rady Kapłańskiej Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej na 

okres pięciu lat 

Ks. Prał. Dr Adam Firosz – Kanclerz Kurii, mianowany na 

członka Rady Kapłańskiej Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej na okres 

pięciu lat 

Ks. Prał. Dr Wiesław Galant – Dyrektor Wydziału Nauki 

i Wychowania Katolickiego, mianowany na członka Rady Kapłań-

skiej Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej na okres pięciu lat 

Ks. Kan. Dr Ryszard Mazurkiewicz – Oficjał Sądu Biskupie-

go, mianowany na członka Rady Kapłańskiej Diecezji Zamojsko-

Lubaczowskiej na okres pięciu lat 

Ks. Prał. Dr Franciszek Nieckarz – Rektor Wyższego Semina-

rium Duchownego Diecezji, mianowany na członka Rady Kapłań-

skiej Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej na okres pięciu lat 

Ks. Kan. Mgr Lic. Stanisław Bachor – Proboszcz Parafii pw. 

Świętego Krzyża w Zamościu, mianowany na członka Rady Kapłań-

skiej Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej na okres pięciu lat 

Ks. Prał. Dr Eugeniusz Derdziuk – Proboszcz Parafii pw. 

Nawiedzenia NMP w Krasnobrodzie, mianowany na członka Rady 

Kapłańskiej Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej na okres pięciu lat 

Ks. Kan. Dr Stanisław Solilak – Proboszcz Parafii pw. Miło-

sierdzia Bożego w Gozdowie, mianowany na członka Rady Kapłań-

skiej Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej na okres pięciu lat 

Ks. Kan. Józef Bednarz – Proboszcz Parafii pw. Świętego 

Krzyża w Szarowoli, mianowany na członka Rady Kapłańskiej Diece-

zji Zamojsko-Lubaczowskiej na okres pięciu lat 

Ks. Mgr Krystian Bordzań – Wikariusz Parafii pw. św. Stani-

sława Bpa w Lubaczowie, mianowany na członka Rady Kapłańskiej 

Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej na okres pięciu lat 

Ks. Mgr Lic. Bartłomiej Garczyński – Wikariusz Parafii pw. 

Świętego Krzyża w Zamościu, mianowany na członka Rady Kapłań-

skiej Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej na okres pięciu lat 

Ks. Mgr Andrzej Łopocki – Wikariusz Parafii pw. św. Mikoła-

ja w Szczebrzeszynie, mianowany na członka Rady Kapłańskiej Die-

cezji Zamojsko-Lubaczowskiej na okres pięciu lat 
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Ks. Mgr Piotr Nogas – Wikariusz Parafii pw. Wniebowzięcia 

NMP w Biłgoraju, mianowany na członka Rady Kapłańskiej Diecezji 

Zamojsko-Lubaczowskiej na okres pięciu lat 

Ks. Kan. Dr Hab. Janusz Lekan – Profesor KUL, mianowany na 

członka Rady Kapłańskiej Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej na okres 

pięciu lat 

Ks. Kan. Jerzy Dziewulski – emeryt Domu Księży Seniorów 

w Biłgoraju, mianowany na członka Rady Kapłańskiej Diecezji Zamoj-

sko-Lubaczowskiej na okres pięciu lat 

Ks. Kan. Dr Wiesław Oleszek – diecezjalny Ojciec Duchowny, 

mianowany na członka Rady Kapłańskiej Diecezji Zamojsko-

Lubaczowskiej na okres pięciu lat 

Ks. Kan. Mgr Andrzej Stopyra – Proboszcz Parafii konkate-

dralnej w Lubaczowie, mianowany na członka Rady Kapłańskiej 

Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej na okres pięciu lat 

O. Dr Andrzej Zalewski OFM Conv. – Proboszcz Parafii pw. 

Zwiastowania NMP w Zamościu, mianowany na członka Rady Ka-

płańskiej Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej na okres pięciu lat 

 

5 listopada 2012 
 

Ks. Mgr Wiesław Górniak, wikariusz parafii pw. św. Stanisława 

Bpa w Lubaczowie, mianowany kościelnym asystentem Szkolnego Koła 

Caritas działającego w Liceum Ogólnokształcącym im. Tadeusza Ko-

ściuszki w Lubaczowie 

Ks. Mgr Piotr Jakubiak, wikariusz parafii pw. św. Mikołaja 

w Szczebrzeszynie, uzyskał pozwolenie na podjęcie studiów doktoranc-

kich niestacjonarnych w Instytucie Formacji Pastoralno-Liturgicznej na 

KUL w Lublinie 

Ks. Mgr Jacek Kania, mianowany duszpasterzem Katolickiego 

Stowarzyszenia Pielęgniarek i Położnych – oddział Zamość 

Ks. Kan. Mgr Jan Andrzej Chmaj, zwolniony z duszpasterza Ka-

tolickiego Stowarzyszenia Pielęgniarek i Położnych – oddział Zamość 
  

14 listopada 2012 
 

J.E. Ks. Bp Mariusz Leszczyński – Biskup Pomocniczy, mia-

nowany na członka Kolegium Konsultorów Diecezji Zamojsko-

Lubaczowskiej na okres pięciu lat 

Ks. Kan. Mgr Lic. Stanisław Bachor – Proboszcz Parafii pw. 

Świętego Krzyża w Zamościu, mianowany na członka Kolegium 

Konsultorów Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej na okres pięciu lat 
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Ks. Kan. Mgr Lic. Tadeusz Czuk – Ekonom Diecezji, mianowa-

ny na członka Kolegium Konsultorów Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej 

na okres pięciu lat 

Ks. Prał. Dr Eugeniusz Derdziuk – Proboszcz Parafii pw. 

Nawiedzenia NMP w Krasnobrodzie, mianowany na członka Kole-

gium Konsultorów Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej na okres pięciu lat 

Ks. Prał. Dr Adam Firosz – Kanclerz Kurii, mianowany na 

członka Kolegium Konsultorów Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej na 

okres pięciu lat 

Ks. Prał. Dr Wiesław Galant – Dyrektor Wydziału Nauki 

i Wychowania Katolickiego, mianowany na członka Kolegium Kon-

sultorów Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej na okres pięciu lat 

Ks. Kan. Dr Hab. Janusz Lekan – Profesor KUL, mianowany na 

członka Kolegium Konsultorów Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej na 

okres pięciu lat 

Ks. Kan. Dr Ryszard Mazurkiewicz – Oficjał Sądu Biskupie-

go, mianowany na członka Kolegium Konsultorów Diecezji Zamojsko-

Lubaczowskiej na okres pięciu lat 

Ks. Prał. Dr Franciszek Nieckarz – Rektor Wyższego Semina-

rium Duchownego Diecezji, mianowany na członka Kolegium Kon-

sultorów Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej na okres pięciu lat 
 

21 października 2012 
 

Ks. Kan. Mgr Lic. Stanisław Bachor, mianowany Asystentem 

Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej Parafii pw. Świętego 

Krzyża w Zamościu  

Ks. Kan. Mgr Julian Brzezicki, mianowany Asystentem Parafial-

nego Oddziału Akcji Katolickiej Parafii pw. Św. Jana Chrzci-

ciela w Trzęsinach  

Teresa Krawczyk, mianowana Prezesem Zarządu Parafialnego 

Oddziału Akcji Katolickiej Parafii pw. Św. Jana Chrzciciela 

w Trzęsinach  

Krzysztof Widomski, mianowany Prezesem Zarządu Parafialnego 

Oddziału Akcji Katolickiej Parafii pw. Przemienienia Pań-

skiego w Tarnogrodzie  
 

5 grudnia 2012 
 

Ks. Mgr Lic. Jarosław Kędra, mianowany Diecezjalnym Modera-

torem Ruchu Światło Życie, na okres czterech lat 

Ks. Mgr Roman Sawic, mianowany Diecezjalnym Opiekunem Do-

mowego Kościoła Ruchu Światło Życie, na okres czterech lat 
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DANE STATYSTYCZNE – 21 PAŹDZIERNIKA 2012 R. 

DOMINICANTES COMMUNICANTES 

BIŁGORAJ PŁD. 
 

Liczba miesz-
kańców 

Liczba wier-
nych 

Liczba 
obecnych 

na Mszy św. 

Liczba 
Komunii 

św. 

Biłgoraj św. Marii M. 9200 8800 3277 1946 

Biłgoraj św. Jerzego 5100 5000 2946 1345 

Bystre 1700 1630 468 263 

Harasiuki 1436 1220 498 236 

Hucisko 1513 1476 597 270 

Huta Krzeszowska 2450 2415 880 277 

Krzeszów 3000 2700 1026 331 

Lipiny 1978 1950 733 306 

Majdan Stary 2690 2640 1196 524 

Sól 2300 910 478 320 

Stary Bidaczów 947 2285 1110 441 

Podlicz. 32314 31026 16468 6259 

 

BIŁGORAJ PŁN.     

Biłgoraj Wnieb. NMP 1300 12000 4764 1970 

Biłgoraj Chrystusa K. 2750 2700 903 558 

Bukowa 592 592 373 192 

Dąbrowica 1300 1300 400 210 

Frampol 3010 3004 1234 447 

Goraj 2960 2945 1686 605 

Gromada 1300 1296 586 148 

Hedwiżyn 1017 990 248 165 

Korytków Duży 1703 1692 885 518 

Radzięcin 3357 3302 1297 472 

Trzęsiny 1190 1190 665 390 

Podlicz. 32179 31011 13041 5675 

 

CIESZANÓW     

Cewków 1500 1490 753 414 

Cieszanów 3800 3500 1362 647 

Dachnów 1247 1238 566 178 

Niemstów 1002 1000 480 180 

Nowe Sioło 600 600 302 58 

Oleszyce 5217 5103 2294 756 

Stare Oleszyce 800 785 409 98 

Stary Dzików 2475 2407 887 286 

Stary Lubliniec 1004 1001 326 106 

Podlicz. 17644 17124 7379 2723 
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GRABOWIEC     

Gdeszyn 605 600 246 156 

Grabowiec 3240 3225 894 435 

Horyszów R. 500 500 163 50 

Miączyn 1450 1450 457 291 

Skierbieszów 3500 3350 967 475 

Świdniki 1008 1000 206 129 

Trzeszczany 2870 2866 718 394 

Tuczępy 600 600 198 93 

Uchanie 3311 3291 1283 622 

Zawalów 1350 1350 466 176 

Podlicz. 18434 18232 5598 2821 

 

HRUBIESZÓW PŁD.     

Cichobórz 950 940 217 132 

Czerniczyn 2000 2000 501 280 

Gozdów 1020 1010 470 147 

Hostynne 1536 1500 531 222 

Hrubieszów Ducha Św. 5000 4700 1734 1069 

Hrubieszów św. Mikołaja 8100 7600 1820 909 

Hrubieszów św. Stanisława 1690 1670 620 274 

Kryłów 2400 2300 376 207 

Mircze 3300 3250 395 192 

Terebiń 740 740 219 56 

Werbkowice 3850 3800 1043 449 

Podlicz. 30586 29510 7926 3937 

 

HRUBIESZÓW PŁN.     

Białopole 1868 1760 804 374 

Buśno 1120 1108 207 130 

Dubienka 2700 2650 645 268 

Horodło 3767 3500 859 411 

Hrubieszów – MBNP 6500 6300 2805 1361 

Moniatycze 3000 3000 729 399 

Nieledew 2041 1930 534 313 

Strzyżów 2400 2380 529 335 

Szpikołosy 1261 1200 363 139 

Teratyn 1600 1600 498 320 

Podlicz. 26257 25428 7973 4050 

 

JÓZEFÓW     

Aleksandrów 2100 2100 1062 461 

Bondyrz 1758 1746 576 228 

Górecko Kościelne 1770 1770 587 287 

Józefów 5894 5000 1541 553 

Majdan Sopocki 2749 2733 930 355 

Susiec 2054 2040 956 345 

Tereszpol 3400 3380 1144 383 

Podlicz. 19725 18769 6796 2612 
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KRASNOBRÓD     

Cześniki 1350 1341 476 179 

Jarosławiec 2200 2189 593 240 

Kosobudy 2280 2280 814 365 

Krasnobród Ducha Świętego 2000 1970 710 353 

Krasnobród Sanktuarium 6466 6200 2994 1518 

Lipsko k. Zamościa 2150 2142 558 348 

Łabunie 5620 5600 2077 1033 

Suchowola 2241 2088 468 229 

Żdanów 2120 2100 417 198 

Podlicz. 26427 25910 9107 4463 

 

LUBACZÓW     

Basznia Dolna 2100 2100 825 243 

Bihale 700 667 280 106 

Krowica 1574 1120 811 371 

Lisie Jamy 1498 1496 729 250 

Lubaczów św. Karola 6916 6700 2175 833 

Lubaczów św. Stanisława 7700 7600 3005 1079 

Łukawiec 1950 1950 1071 348 

Młodów 1078 1078 369 148 

Potok Jaworowski 627 627 351 168 

Załuże 798 798 386 134 

Podlicz. 24941 24136 10002 3680 

 

ŁASZCZÓW     

Dołhobyczów 2200 2100 760 296 

Grodysławice 1269 1267 534 235 

Gródek 3000 2995 975 450 

Łaszczów 4100 4055 1289 609 

Nabróż 2724 2700 763 386 

Nowosiółki 1640 1834 373 170 

Oszczów 1007 1007 403 261 

Wiszniów 840 820 313 179 

Żulice 1600 1600 655 293 

Podlicz. 18380 18178 6065 2879 

 

NAROL     

Horyniec 3685 3685 1967 666 

Huta Różaniecka 1050 1040 682 295 

Lipsko k. Narola 1550 1555 847 259 

Łukawica 1200 1199 594 243 

Narol 2700 2700 1047 281 

Nowe Brusno 600 600 309 94 

Płazów 970 970 353 227 

Ruda Różaniecka 1000 1000 459 149 

Werchrata 560 550 226 82 

Podlicz. 13330 13299 6424 2296 
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SITANIEC     

Czołki 1570 1550 772 327 

Horyszów Polski 2900 2870 976 308 

Kalinówka 780 740 300 116 

Łaziska 1220 1150 384 224 

Płoskie 2250 2200 639 301 

Sitaniec 4750 4700 1525 497 

Stary Zamość 6000 5970 1619 848 

Udrycze 1160 1150 380 231 

Wielącza 4465 4442 1296 774 

Złojec 2000 1970 445 120 

Podlicz. 27147 26342 8346 3746 

 

SZCZEBRZESZYN     

Deszkowice 1250 1170 338 206 

Gorajec 1450 1450 777 395 

Klemensów 3810 3725 1399 827 

Mokrelipie 1600 1590 577 371 

Nielisz 1460 1448 449 279 

Radecznica 2653 2637 1372 659 

Staw Noakowski 1307 1296 333 205 

Szczebrzeszyn św. Katarzyny 3247 2900 1035 558 

Szczebrzeszyn św. Mikołaja 4925 4000 2010 820 

Topólcza 1180 996 279 157 

Tworyczów 1700 1700 621 389 

Zwierzyniec 4200 4000 1153 611 

Podlicz. 28782 26912 10343 5477 

 

TARNOGRÓD     

Biszcza 3305 3050 1183 449 

Chmielek 1556 1300 548 321 

Księżpol 2926 2800 825 426 

Luchów Górny 1370 1330 479 247 

Łukowa 3970 3950 1363 749 

Obsza 1750 1700 766 490 

Potok Górny 4100 4081 1881 952 

Różaniec 1304 1300 685 310 

Tarnogród 5709 5600 2152 818 

Zamch 1470 1450 560 269 

Podlicz. 27460 26561 10442 5031 
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TARNOSZYN     

Chodywańce 902 898 264 94 

Dyniska Stare 760 760 351 186 

Hulcze 900 900 317 149 

Machnówek 644 638 200 76 

Przewodów 1090 772 188 66 

Rzeplin 921 921 420 273 

Tarnoszyn 940 920 304 111 

Ulhówek 1620 1524 549 300 

Wasylów Wielki 570 570 113 60 

Żniatyn 610 610 199 98 

Podlicz. 8957 8513 2839 1413 
 

TOMASZÓW PŁD     

Bełżec 3254 3200 1645 424 

Jarczów 1250 1240 406 181 

Jeziernia 1000 1000 345 124 

Lubycza Królewska 3550 3400 857 334 

Łaszczówka 1800 1800 456 351 

Łosiniec 2000 1900 584 267 

Machnów Nowy 1310 1310 284 103 

Siedliska 650 502 231 100 

Tomaszów NSJ 9000 8500 4157 1430 

Tomaszów św. Józefa 7016 6800 2275 687 

Żurawce 550 550 162 52 

Podlicz. 31380 30202 11402 4053 
 

TOMASZÓW PŁN.     

Dzierążnia 1600 1600 665 337 

Krynice 1427 1357 754 341 

Podhorce 1170 1150 380 198 

Rachanie 2303 2300 851 332 

Szarowola 993 993 503 148 

Tarnawatka 2712 2703 703 354 

Tomaszów – ZNMP 7500 6800 3558 1502 

Tomaszów – św. o. Pio 3800 3710 972 364 

Wożuczyn 3700 3650 666 512 

Podlicz. 25205 24263 9052 4088 
 

TYSZOWCE     

Czartowiec 636 630 182 74 

Dub 1870 1870 640 323 

Honiatycze 600 600 202 125 

Komarów 3550 3500 1445 692 

Perespa 1127 1120 729 341 

Sahryń 991 970 282 153 

Turkowice 1120 1100 315 131 

Tyszowce 3800 3790 1126 542 

Zubowice 500 470 245 144 

Podlicz. 14194 14050 5166 2525 
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ZAMOŚĆ     

Zamość MB Królowej Polski 10488 10350 3361 1415 

Zamość Miłosierdzia Bożego 5358 4951 1769 839 

Zamość św. Brata Alberta 5712 5201 2568 633 

Zamość Św. Krzyża 14000 11500 3454 1566 

Zamość św. Michała 10521 9439 3979 1857 

Zamość Św. B. Opatrzności 3240 2980 1194 516 

Zamość Katedra 10790 9140 2449 1237 

Zamość Zwiastowania NMP 4650 4610 2045 1010 

Podlicz. 64759 58171 20819 9073 

 
 

DEKANAT Liczba mieszkań-
ców 

Liczba wier-
nych 

Liczba 
obecnych na 
Mszy św. 

Liczba 
Komunii św. 

BIŁGORAJ PŁD. 32314 31026 16468 6259 

BIŁGORAJ PŁN. 32179 31011 13041 5675 

CIESZANÓW 17644 17124 7379 2723 

GRABOWIEC 18434 18232 5598 2821 

HRUBIESZÓW PŁD. 30586 29510 7926 3937 

HRUBIESZÓW PŁN. 26257 25428 7973 4050 

JÓZEFÓW 19725 18769 6796 2612 

KRASNOBRÓD 26427 25910 9107 4463 

LUBACZÓW 24941 24136 10002 3680 

ŁASZCZÓW 18380 18178 6065 2879 

NAROL 13330 13299 6424 2296 

SITANIEC 27148 26342 8346 3746 

SZCZEBRZESZYN 28782 26912 10343 5477 

TARNOGRÓD 27460 26561 10442 5031 

TARNOSZYN 8957 8513 2839 1413 

TOMASZÓW PŁD. 31380 30202 11402 4053 

TOMASZÓW PŁN. 25205 24263 9052 4088 

TYSZOWCE 14194 14050 5166 2525 

ZAMOŚĆ 64759 58171 20819 9073 

Ogółem 488102 467637 175188 76801 

 
Frekwencja – 37,46 % 
Komunia św. – 43,83 % 

Opracował: ks. Zygmunt Jagiełło 

 

 

 



 

 

IINNNNEE  

 



 

 



 

 

St
ro

n
a 
8

3
 I

n
n

e
 T

e
k

st
y
 

PODSUMOWANIE REALIZACJI PROJEKTÓW REMONTU KONSERWATOR-

SKIEGO I REKONSTRUKCJI HISTORYCZNEJ BRYŁY KATEDRY  

ORAZ WIEŻY KATEDRALNEJ,  

w 375 rocznicę poświęcenia Katedry i 25 rocznicę utworzenia Mu-

zeum Sakralnego Katedry w Zamościu, dnia 18 listopada 2012 roku 

 

1. Remont i rekonstrukcja bryły Katedry 

Katedra pw. Zmartwychwstania Pańskiego i św. Tomasza Apostoła 

w Zamojskim Zespole Zabytkowym zajmuje miejsce pod każdym wzglę-

dem wyjątkowe. Jest obiektem o wybitnych wartościach historycznych, 

zabytkowych i artystycznych. Wywierała w swoim czasie znaczny 

wpływ na rozwój architektury polskiej. 

425 lat temu, w 1587 roku, hetman i kanclerz wielki koronny, Jan 

Zamoyski, zdecydował o rozpoczęciu budowy kościoła kolegiackiego pw. 

Zmartwychwstania Pańskiego i św. Tomasza Apostoła w Nowym Zamo-

ściu. Po siedmiu latach od wydania kanclerskiego aktu lokacji miasta 

oraz ustanowienia przywileju króla Stefana Batorego, w którym mowa 

jest też o fundacji i budowie kościoła, jego wizja zaczęła się urzeczywist-

niać. 

Godne najwyższego uznania i podziwu są: dalekowzroczność, wyob-

raźnia i zmysł organizacyjny oraz oczywiście potencjał, pozwalający te 

zamierzenia wcielać w życie. Powoływał do istnienia nowe miasto, czy-

niąc je od początku bytem pełnym aktywności, a równocześnie realizo-

wał projekt wymagający wielu dziesięcioleci konsekwentnie prowadzo-

nych prac. Tworzył wszakże „miasto idealne”.  

Nie dziwi upływ tych kilku lat od pomysłu do realizacji Kolegiaty. 

Jej powstanie zostało poprzedzone starannymi przygotowaniami. W tym 

przypadku kanclerz działał zgodnie z rzymską zasadą: spiesz się powoli. 

Czynił starania w Stolicy Apostolskiej o uzyskanie dla kościoła godności 

kolegiaty. Równocześnie zabiegał o zgodę na powołanie Akademii. Obie 

te fundacje w koncepcji Zamoyskiego powiązane były organizacyjnie 

i programowo. Wspierały nawzajem możliwości realizowania misyjnej 

roli Zamościa na kresach świata zachodniego. Argumenty okazały się 

skuteczne, bo obie inwestycje zgodę otrzymały. W 1600 roku wydał dwa 

akty erekcyjne: dla Kolegiaty i Akademii.  

Jan Zamoyski w trwały sposób zabezpieczył warunki funkcjonowa-

nia kościoła. Zadbał też o to, aby autorem projektu Kolegiaty był archi-

tekt wybitny. Zatrudnił królewskiego twórcę, Włocha, Bernarda Moran-
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do. W tym czasie zdominował on Zamość – zaprojektował układ całego 

miasta, gmachy publiczne, rezydencję oraz wzorcowe kamienice przy 

Rynku Wielkim.  

Mówiąc jednak o twórcach Kolegiaty, trudno nie przypisać współ-

autorstwa Fundatorowi. Był nie tylko inicjatorem i mecenasem. Był też 

politykiem – mężem stanu i zwycięskim wodzem. Równocześnie budo-

wał podwaliny pod znaczenie swojego rodu. Będąc człowiekiem wszech-

stronnie wykształconym, a przy tym aktywnym i skutecznym – wpływał 

na wymowę ideową powstających dzieł i, niewątpliwie, dobór środków 

wyrazu. Wiadomo, że był autorem inskrypcji na bramy miejskie 

i zamkową oraz napisu fundacyjnego na Kolegiatę. W zawieranych kon-

traktach z twórcami, nawet wybitnymi (a z zasady takich wybierał), 

bardzo dokładnie definiował przedmiot zamówienia. Starał się kontro-

lować wszystko, nawet nie będąc obecnym na miejscu (przez listy 

i pełnomocników).  

Kościół w strukturze Nowego Zamościa, przestrzennej 

i programowej, miał zająć miejsce szczególnie znaczące. Zarówno lokali-

zacja, jak wygląd i wyposażenie świątyni, wewnątrz i na zewnątrz, rea-

lizowały myśl Fundatora. Mieściły w sobie zapis, wyrażony środkami 

architektonicznymi i plastycznymi, niosący bogate treści programów 

ikonograficznych: chrystologicznego, mariologicznego oraz dotyczącego 

osoby św. Tomasza Apostoła. Równocześnie podkreślały w tym dziele 

obecność i pamięć o hetmanie Zamoyskim. Kościół był wszakże świąty-

nią wotywną, związaną z aktem wdzięczności za szczęśliwe zwycięstwa, 

między innymi te odniesione w wojnach moskiewskich.  

Stał się budynek Kolegiaty czymś więcej, niż tylko znakomitym 

dziełem architektury sakralnej. Powstał pomnik chwały polskiego oręża 

i zwycięskiego hetmana. Stał się, zgodnie z intencją, symbolem 

i znakiem Zamościa, wykraczając swoim znaczeniem daleko poza grani-

ce ordynacji. Że tak było, dowiodły zdarzenia mające miejsce prawie dwa 

wieki po poświęceniu kościoła. Treści ideowe i klasa artystyczna, zna-

komicie je podkreślająca i wydobywająca w sposób czytelny, stały się 

z czasem powodem, dla którego kolegiatę poddano brutalnym prze-

kształceniom.  

W 1813 roku po długotrwałych walkach Zamość zajęli Rosjanie. 

Ordynacja była wówczas podzielona między dwa zabory: austriacki 

i rosyjski. W 1821 roku miasto oficjalnie przestało należeć do rodziny 

Zamoyskich, pozostając twierdzą państwową i więzieniem wojskowym.  

W latach 1824-1826 na polecenie władz rosyjskich w sposób bardzo 

przemyślany i fachowy kolegiatę objęto pracami budowlanymi. Całkowi-

cie przekształcono wówczas górną partię kościoła odzierając też ściany 

i sklepienia z tych detali i elementów dekoracji, które niosły wspomnia-
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ne wcześniej treści. Przebudowana bryła i okaleczone elewacje zmieniły 

wymowę i uprościły wyraz i klasę artystyczną świątyni.  

Prace nadzorował osobiście brat cara Aleksandra I, wielki książę 

Konstanty, naczelny wódz Królestwa Polskiego. Zadbał o to, aby prace 

przeprowadzono nie tylko profesjonalnie pod względem architektonicz-

nym, ale też żeby nie zostawiać śladów likwidowanych form. Przebieg 

i wyniki badań architektonicznych potwierdziły, jak sumiennie wyko-

nano polecenia wielkiego księcia. Można też zauważyć, że - licząc 

od momentu konsekracji, do prac podjętych w 1824 roku – Kolegiata 

funkcjonowała w pełnym blasku form zaledwie przez 187 lat.  

Z dzisiejszej perspektywy, wiedząc, że pełniła swą funkcję w sposób 

nieprzerwany przez ponad 400 lat, okres „normalności” wydaje się dra-

matycznie krótki. Faza „nienormalności” – a oznacza to, 

z interesującego nas punktu widzenia, istnienie w formie i znaczeniach 

zdeformowanych i zdegradowanych od 1824 roku – trwała do dzisiaj 

przez 186 lat (mimo podejmowanych od 60 lat znaczących zakresów 

prac nad odtworzeniem wcześniejszego wyglądu, daleko jednak niewy-

starczających). Akcja przeprowadzona w Kolegiacie miała jednak zupeł-

nie inny wymiar: politycznej zemsty i propagandowego unicestwienia.  

Nie ma bowiem wątpliwości, że i my wszyscy, zaangażowani w losy 

tego niezwykłego kościoła, jesteśmy zobowiązani kontynuować starania 

o przywrócenie wizji kanclerza Jana Zamoyskiego. Pora, aby koło histo-

rii obróciło się.  

Uchwałą Zarządu Województwa Lubelskiego złożony przez Parafię 

Katedralną w lipcu 2009 r. wniosek o "Remont konserwatorski 

i rekonstrukcję historycznej bryły Katedry wraz z zagospodarowaniem 

terenu w jej otoczeniu", został wybrany do dofinansowania w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na 

lata 2007-2013 - Oś Priorytetowa VII Kultura, turystyka i współpraca 

międzyregionalna, Działanie 7.1 Infrastruktura kultury i turystyki, 

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej - Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego. Całkowita wartość projektu to ponad 

11 mln 344 tys. zł. Kwota dofinansowania wyniosła 7.750.358,01 zł, co 

stanowiło mniej niż 70% kosztów kwalifikowalnych. Parafia musiała 

zapewnić pozostałe 30%, czyli ponad 3 mln 593 tys. zł. Umowa 

z Województwem Lubelskim o dofinansowanie Projektu została zwarta 

3 marca 2010 r. Prace budowlane i konserwatorskie przy zewnętrznej 

elewacji Katedry, które rozpoczęły się 1 czerwca 2010 roku a zakończyły 

się 9 listopada 2012 roku, prowadzone były przez firmę P.P.H.U. – LU-

BREN Monika Wereski, pod nadzorem Zamojskiej Dyrekcji Inwestycji 

„ZDI” Spółka z o. o. 
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Zgodnie z Projektem "Remontu konserwatorskiego i rekonstrukcji 

historycznej bryły Katedry w Zamościu wraz z zagospodarowaniem tere-

nu w jej otoczeniu" prowadzone prace objęły: rekonstrukcję wysokiego 

dachu, krytego dachówką nad nawą główną wraz z sygnaturką, remont 

dachów nad nawami bocznymi i kaplicami, rekonstrukcję wschodniego 

szczytu kościoła, remont z elementami rekonstrukcji elewacji wraz 

z konserwacją i wyeksponowaniem detali kamiennych na elewacjach, 

wymianę okien, wykonanie wzmocnień i napraw ścian kościoła, zago-

spodarowanie terenu obejmujące zmianę ukształtowania przez częścio-

we obniżenie terenu (w celu wyeksponowania historycznego cokołu Ka-

tedry i portalu Infułatki), przebudowę kanalizacji deszczowej, przebu-

dowę wejść na teren cmentarza przykościelnego, naprawę parkanu, 

wykonanie systemu sygnalizacji pożaru i włamania.  

Podjęcie kompleksowych działań miało na celu zarówno poprawę 

stanu technicznego jak i przywrócenie właściwego, prawidłowego wy-

glądu kościoła w formie „przedrozbiorowej”, zabezpieczenie przed zagro-

żeniami oraz zwiększenie dostępności do dóbr kultury.  

Teren Katedry wyposażony został w bezprzewodowe punkty dostę-

pu do informacji na temat obiektu, jego historii i zasobów muzealnych 

oraz wybranych zabytków Zamościa. Ponadto, zostały zainstalowane 

przewodniki audio-video z regulowaną wysokością monitora, umożliwia-

jąc również korzystanie turystom niepełnosprawnym, którzy mają uła-

twiony dostęp do tak cennego obiektu w historycznej przestrzeni Miasta 

dzięki dokonaniu zmiany gabarytów i form bram i bramek wprowadza-

jących na teren cmentarza kościelnego oraz korekcie poziomów progów 

w portalach. 

Przeprowadzone prace miały doprowadzić do pełnego odtworzenia 

bryły i wyglądu elewacji. Zrekonstruowana, wyremontowana 

i odnowiona Katedra staje się niejako nowym produktem turystycznym 

na obszarze Starego Miasta. Realizacja projektu z pewnością wpłynie na 

poprawę jakości krajobrazu kulturowego i estetyki przestrzeni – pano-

ramy sylwety Miasta poprzez powrót do pierwotnych złożeń urbani-

stycznych, w której Katedra odgrywała rolę pierwszoplanową, przyczy-

niając się tym samym do uatrakcyjnienia całego zabytkowego zespołu 

staromiejskiego i do rozwoju turystyki Projekt zakłada także osiągnięcie 

celu długoterminowego, którym jest rozwój Miasta Zamościa w oparciu 

o zasoby środowiska kulturowego tj. wykorzystanie potencjału tury-

stycznego i kulturalnego zabytkowego Starego Miasta dla rozwoju go-

spodarczego Miasta. 
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2. Remont i adaptacja Wieży Katedralnej  

W dniu 27 września 2011 r. została podpisana Umowa pomiędzy 

Parafią Katedralną pw. Zmartwychwstania Pańskiego i św. Tomasza 

Apostoła w Zamościu a Województwem Lubelskim o dofinansowanie 

"Remontu i adaptacji Wieży Katedralnej dla zwiększenia atrakcyjności 

turystycznej Miasta Zamość jako kontynuacja odnowy Zespołu Katedry 

w Zamościu", w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Woje-

wództwa Lubelskiego; Osi Priorytetowej VII Kultura, turystyka 

i współpraca międzyregionalna, Działania 7.1 Infrastruktura kultury 

i turystyki, Kategorii III Infrastruktura turystyki – projekty lokalne 

RPO WL na lata 2007–2013.  

Zespół Katedry jest obiektem o wysokich walorach architektonicz-

nych i artystycznych, pełni istotną rolę w zabytkowym układzie prze-

strzennym Starego Miasta Zamościa, znanego jako Pomnik Historii 

(zarządzenie Prezydenta RP w 1994 r.). Został wpisany do rejestru za-

bytków 31 marca 1967 r. jako "Zespół kościoła kolegiackiego 

w Zamościu, obejmujący murowany kościół parafialny pw. św. Tomasza 

Apostoła, wraz z wyposażeniem w zabytki ruchome, murowaną wolno-

stojącą dzwonnicę, murowany budynek dawnej dziekanii zwanej Infu-

łatką (ul. Kolegiacka 1), murowany dom wikariuszy - plebanię (ul. Kole-

giacka 3) oraz drzewostan w granicach ogrodzenia cmentarza kościelne-

go, jako szczególnie cenny przykład zespołu budowli sięgających począt-

kami okresu założenia Zamościa, łączonych z architektem Bernardo 

Morando, przekształconych w okresie klasycyzmu na początku XIX wie-

ku". Ponadto Zespół Katedry chroniony jest ze względu na lokalizację 

w zabytkowym zespole Starego Miasta i dawnej twierdzy, jest częścią 

układu Miasta wpisanego w 1992 r. na Listę Światowego Dziedzictwa 

UNESCO. Od 2006 r. jest objęty strefą ścisłej ochrony konserwatorskiej 

w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Zamo-

ścia. 

Zabytek posiada szczególną wartość historyczną, architektoniczną 

i artystyczną; pełniąc istotną rolę w programie i koncepcji lokacji Zamo-

ścia, wpisując się w charakterystyczny sposób w jego krajobraz, wywie-

rając znaczny wpływ na rozwój architektury polskiej, poprzez zewnętrz-

ny wygląd bryły jak i opracowanie wnętrza i jego wyposażenia. Obiekty, 

będąc jednymi z najważniejszych atrakcji turystycznych wymagały, 

niezwłocznego ze względu na stan zachowana zabytków, przeprowadze-

nia złożonych pod względem technologicznym prac remontowych, kon-

serwatorskich i rekonstrukcyjnych. 

Dzwonnica Katedralna, wzniesiona według projektu majora Jerze-

go de Kawe i Józefa Degena jest wybitnym przykładem XVIII wiecznej 
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sztuki sakralnej, o walorach architektonicznych ważnych dla całego 

układu urbanistycznego Zamościa. W dzwonnicy zawieszone są 3 zabyt-

kowe dzwony, stanowiące przykład polskiej sztuki ludwisarskiej: Jan 

(o wadze 4 300 kg, wysokości 160 cm, średnicy 200 cm), zaliczany 

do największych w Polsce, którego donośny głos o głębokim tonie rozlega 

się w chwilach najbardziej uroczystych, ufundowany przez Jana Zamoy-

skiego - Sobiepana w roku 1662, odlany został przez lubelskiego ludwi-

sarza Mikołaja de La Marche ze stopionego w pożarze zdobycznego 

dzwonu przywiezionego przez Jana Zamoyskiego z Rusi; Tomasz (1 200 

kg, 105 cm wysokości, 140 cm średnicy), ofiarowany przez Tomasza 

Józefa Zamoyskiego w roku 1721 i Wawrzyniec (170 kg, 56 cm wysoko-

ści, 68 cm średnicy) ufundowany przez dziekana zamojskiego ks. Waw-

rzyńca Sikorskiego w 1715 roku. Oba dzwony odlał gdański ludwisarz 

Beniamin Witwerck. Znajduje się tu również mały dzwon sygnaturkowy 

odlany w Zwierzyńcu w 1829 roku. Górny taras dzwonnicy stanowi do-

skonały i jedyny punk widokowy na miasto i okolicę, będąc jedną 

z atrakcji turystycznych. 

Realizacja projektu była możliwa dzięki dofinansowaniu 

w wysokości 1 162 601,78 zł, co stanowiło 70% kosztów realizacji projek-

tu. Całość prac wyniosła 1 660 859,70 zł. Parafia musiała zapewnić pozo-

stałe 30%, tj. 498 257,92 zł.  

Projekt obejmował prace remontowe i adaptacyjne, które polegały 

na poprawie stanu technicznego i estetycznego wnętrza dzwonnicy pod 

kątem udostępnienia do zwiedzania turystom. Inwestycja objęła działa-

nia w zakresie: wykonania izolacji budynku, osuszenia ścian, naprawy 

uszkodzeń spowodowanych zawilgoceniem, zasoleniem, przeciekami 

w obróbkach blacharskich, nieszczelnościami obróbek na tarasie wido-

kowym, naprawy blacharki, remontu z elementami rekonstrukcji ele-

wacji, wymiany wszystkich zdegradowanych instalacji technicznych, 

uzupełnienia i naprawy żaluzji okiennych i stolarki drzwiowej, kom-

pleksowego remontu wnętrza dzwonnicy niezbędnego dla bezpieczeń-

stwa turystów oglądających panoramę Miasta, w tym m. in. zabezpie-

czenie schodów i ciągów komunikacyjnych wewnątrz dzwonnicy. 

Przeprowadzenie remontu i adaptacja Wieży Katedralnej pozwoliło 

na: 

- wyeksponowanie i udostępnienie zwiedzającym jednego 

z największych i najcenniejszych w skali kraju dzwonu katedralnego, 

- stworzenie atrakcyjnej oferty turystycznej, polegającej na połącze-

niu stałej ekspozycji w wieży z nowymi technologiami umożliwiającymi 

"aktywne zwiedzanie", 

- utworzenie punktu dostępu do sieci dającej dostęp turystom 

do informacji na temat obiektu, jego historii i zasobów muzealnych, 
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- poszerzenie oferty informacji multimedialnych i zwiększenie jej 

atrakcyjności, 

- stworzenie osobom starszym i niepełnosprawnym warunków 

do uczestniczenia w zwiedzaniu wieży poprzez zapewnienie przekazu 

obrazu na żywo z wieży. 

 

W ramach prowadzonych działań zamontowano lunetę na tarasie 

widokowym, założono systemy sygnalizacji włamania i napadu, monito-

ringu, zliczania osób, zainstalowano Infokiosk z multimedialnym opro-

gramowaniem prezentacyjnym i regulowaną wysokością monitora 

z dostępem dla osób niepełnosprawnych, w pobliżu umieszczono stojaki 

na rowery i ławki. 

Miasto Zamość, jako partner projektu, zobowiązało się do pomocy 

organizacyjnej przy jego realizacji i promocji poprzez zamieszczanie in-

formacji w materiałach promocyjnych miasta dotyczących kultury 

i turystyki (kalendarze wydarzeń kulturalnych, foldery i przewodniki po 

mieście, strona internetowa), opracowanie i włączenie do zbiorów muze-

alnych dokumentacji fotograficznej i ikonograficznej z przebiegu prac 

konserwatorskich. 

Prace związane z realizacją projektu zakończyły się we wrześniu 

2012 r. 

 

3. W „idealnym mieście idealna” Katedra 

Katedra Zamojska to dzieło o wysokiej pozycji w architekturze pol-

skiej. Z woli fundatora Jana Zamoyskiego, autora ideowo-artystycznej 

koncepcji, wzniesiona została według projektu Bernarda Morando, jako 

najważniejszy kościół Zamościa i Ordynacji. Jego reprezentacyjny cha-

rakter dla „idealnego miasta” wymagał idealnej formy architektonicz-

nej. Morando stworzył architekturę o wyważonej kompozycji, harmonij-

nych proporcjach, rytmicznie zakomponowanych elementach wystroju 

oraz umiejętnym połączeniu typowych dla renesansu motywów antycz-

nych (porządek dorycki, porządek koryncki) z cechami manieryzmu 

(wertykalizm, światło wnętrza). 

Szczególne znaczenie Katedry uwidocznione jest w urbanistycznym 

usytuowaniu w planie miasta. Zlokalizowana jest na południe 

od głównej osi, pomiędzy pałacem a miastem, przy Bramie Szczebrze-

skiej. Po przekroczeniu Bramy ukazywała się potężna i smukła bryła 

kościoła. Wszystkie jego elewacje są doskonale sprzężone z otoczeniem. 

Fasada zwrócona jest do rezydencji, elewacja wschodnia, prezbiterialna 

zamyka widok od ulicy Żeromskiego. Elewacje boczne eksponowane są 
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od strony dawnego „Placu Broni” i od strony południowej, najważniej-

szej panoramy miasta.  

Kolegiata, jako budowla-symbol obrazuje filozoficzno-religijne po-

glądy fundatora o Bogu i świecie, a jako budowla-pomnik przypomina 

o jego potędze i zwycięstwach.  

Wysokie wartości artystyczne dawnej Kolegiaty spowodowały, 

że już w 1920 roku, jako pierwszy obiekt w Zamościu, została uznana za 

zabytek. 12 czerwca 1956 roku wydano decyzję o uznaniu kościoła kole-

giackiego za zabytek, wraz z wystrojem wnętrza, dzwonnicą 

i otoczeniem w granicach cmentarza kościelnego. 31 marca 1967 roku 

Wojewódzki Konserwator Zabytków w Lublinie wpisał do rejestru za-

bytków województwa lubelskiego zespół kościoła kolegiackiego obejmu-

jący: kościół wraz z wyposażeniem w zabytki ruchome, dzwonnicę, bu-

dynek Infułatki, dom wikariuszy, cmentarz kościelny w granicach ogro-

dzenia.  

Wartości historyczne, architektoniczne i zabytkowe Katedry objęte 

prawną ochroną – to czynniki, które ukierunkowały postępowanie pro-

wadzone przez urząd konserwatorski w zakresie uzgodnień dokumenta-

cji projektowej remontu. Decyzje dotyczące rozpoczęcia prac remontowo-

konserwatorskich były uwarunkowane stanem technicznym 

i estetycznym kościoła. Stopień zniszczeń drewnianych elementów 

więźby dachowej oraz spękania i rysy widoczne na elewacjach powodo-

wał zagrożenie dla całego obiektu.  

Forma architektoniczna Katedry przedstawiała wygląd z początku 

XIX wieku. W latach 1824-1826, pod nadzorem cara Aleksandra 

I i księcia Konstantego, przebudowano Kolegiatę: obniżono dachy ko-

ścioła, rozebrano manierystyczne szczyty, w elewacjach morandowski 

porządek dorycki zamieniono na toskański, skuto fryz z tryglifami 

i metopami, a we wnętrzu usunięto znaki herbowe Zamoyskich. Doko-

nane przekształcenia zmieniły w sposób zasadniczy pierwotny wygląd 

i charakter kościoła.  

Na podstawie przeprowadzonych badań architektonicznych, wni-

kliwych studiów i analiz ikonograficznych stwierdzono, że zasób wiedzy 

oraz uwarunkowania techniczne budynku z punktu widzenia problema-

tyki konserwatorskiej i architektonicznej umożliwiają przywrócenie 

historycznej bryły i elewacji z okresu przed XIX wiecznymi przekształ-

ceniami. Podstawową zasadą konserwatorską, którą przyjęto w pracach 

projektowych i realizacyjnych było ograniczenie ingerencji w oryginalną 

strukturę zabytkową do niezbędnego minimum. Przywrócono XVII 

wieczną bryłę i formę obiektu, odtworzono łuk triumfalny wejścia głów-

nego, odsłonięto i poddano pracom konserwatorskim historyczne ele-
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menty kamiennego wystroju. Ponadto uporządkowano otoczenie kościo-

ła, wyremontowano ogrodzenie i dzwonnicę.  

W efekcie zrealizowanych prac Katedra odzyskała utracone walory 

architektoniczno-estetyczne, poprawę stanu technicznego, a mieszkańcy 

Zamościa odzyskali świątynię w obrazie „Kolegiaty Morandowskiej”. 
Mgr Grażyna Żurawicka,  

Kierownik Delegatury w Zamościu  

Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Lublinie, 

tekst wygłoszony w czasie prezentacji realizacji projektów 18 listopada 2012 r. 

 

4. Przebieg badań, prac projektowych i realizacji 

Minęło 50 lat od momentu podjęcia w roku 1587 prac budowlanych 

przy wzniesieniu kościoła kolegiackiego aż do spełnienia warunków 

umożliwiających jego poświęcenie 18 listopada 1637 roku. 

Na lata 1637-1824 przypadają dwa wieki „normalnego” funkcjono-

wania Kolegiaty, w których kościół prezentował formę o najwyższych 

walorach artystycznych i programowych. 

W 1821 roku władze rosyjskie przejęły miasto z rąk Zamoyskich. 

Zajęły się wówczas w sposób szczególny i to pod nadzorem carskim, 

budynkami pałacu i Kolegiaty. W kościele dokonano celowej, perfekcyj-

nie przygotowanej i przeprowadzonej przebudowy kościoła, połączonej 

z akcją usuwania detali świadczących o chwale polskiego oręża 

i zasługach rodu Zamoyskich. W Kolegiacie zmieniono częściowo jej 

bryłę, obniżono dachy, rozebrano manierystyczne szczyty nad fasadą 

frontową i nad tęczą. Półszczyty „obrysowane” delikatnymi wolutami – 

zastąpiono nowymi: zachodni – trójschodkowym, wschodni – trójkątnym 

przyczółkiem. Skuto wszelkie sentencje i napisy, które wyszły spod ręki 

hetmana Jana Zamoyskiego, godła i herby Jelita (Zamoyskich). We 

fryzach ciosowego belkowania skuto dekorację, w nadprożach okiennych 

ciosowe zwieńczenia w formie dwóch spiętych ślimacznic. Wykruszono 

międzyokienny gzyms kordonowy, obiegający dookoła budowlę. Zmody-

fikowano portale. Zlikwidowano łuk triumfalny. Podobne działania do-

tknęły także wnętrze kościoła, otoczenie i dzwonnicę. 

W takiej formie Kolegiata trwała do roku 1949. Jednak już 

od połowy XIX w. rozpoczęły się próby generalnego remontu 

i naprawienia szkód po okresie barbarzyństwa. Zmieniano w tym czasie, 

i to nie raz, konstrukcję dachową i pokrycie dachowe, stawiano kolejne 

sygnaturki, wzmacniano konstrukcję budynku, remontowano krypty 

i wnętrze kościoła, wymieniano i uzupełniano wyposażenie. 

W czasie okupacji Niemcy dwukrotnie zamienili Kolegiatę na ma-

gazyn.  
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Dopiero po II wojnie światowej nastał okres, gdy podejmowano co-

raz skuteczniejsze próby przywrócenia kościołowi jego dawnej formy, 

wymowy symbolicznej i programowej. 

W latach trzydziestych XX w. przebudowano dzwonnicę. Otrzyma-

ła wówczas dzisiejszą formę.  

W latach 1949-51 prowadzono restaurację i konserwację Kolegiaty 

pod kierunkiem arch. Adama Klimka i pod nadzorem konserwatorskim 

prof. dra Jana Zachwatowicza. Spod tynków i pobiał wydobyto wówczas 

niemal całą skutą kamieniarkę. Położono nowe tynki na fasadzie fron-

towej.  

W następnych latach miały miejsce liczne prace remontowe 

i modernizacyjne, w tym remont krypt po stronie południowej. 

W latach 1990-91 przeprowadzono według projektu arch. Tadeusza 

Michalaka rekonstrukcję zachodniego szczytu Kolegiaty. Jednak w tym 

czasie nie było jeszcze na tyle sprzyjającej atmosfery, by zająć się pro-

blemem całościowo i w zgodzie ze sztuką konserwatorską. 

I w reszcie nasze lata, kiedy to mają miejsce bieżące działania bu-

dowlano-konserwatorskie. 

Jak przytacza za Plutarchem Władysław Tatarkiewicz: „(...) Często 

cieszymy się dziełem, a pogardzamy wykonawcą...”1. Chciałam więc 

w tym miejscu opowiedzieć pokrótce o toku działań i ludziach biorących 

w nim udział.  

Odtworzenie bryły i wystroju mogło nastąpić dzięki długotrwałym 

i nieustającym staraniom wielu ludzi. Zwieńczeniem i bodźcem było 

pozyskanie środków w formie dofinansowania z Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013. Mamy 

świadomość tego, że to nie koniec a jedynie wielki krok ku przyjętym 

założeniom rewaloryzacji fragmentu miasta zwanego zespołem kościoła 

katedralnego obejmującego kościół z podziemiami i wyposażeniem ru-

chomym, wieżą, budynkami Infułatki i Wikarówki. Przez ostatnie dwa 

lata intensywnych prac konserwatorsko-budowlanych pękała w bryle 

budynku skorupa szpetoty i konsekwentnie wyłaniał się dawny piękny, 

wyniosły, renesansowo-manierystyczny kościół. 

Przygotowania i prace rozpoczęły się, kiedy Proboszczem Parafii 

Katedralnej pw. Zmartwychwstania Pańskiego i św. Tomasza Apostoła 

w Zamościu był Ksiądz Prałat Czesław Grzyb, przeprowadzono je za 

Księdza Prałata Adama K. Firosza.  

 

                                                      
1 W. Tatarkiewicz. Dzieje sześciu pojęć. PWN, 1982, s. 96 
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Dla potrzeb uczytelnienia procesu powstania i przekształceń bu-

dynku katedry udało się wyprzedzająco w stosunku do prac projekto-

wych i odtworzeniowych przeprowadzić prace badawcze i studialne, co 

w dzisiejszych czasach nie jest powszechne:  

 

 w roku 2006 wykonano Studium architektoniczno-konserwatorskie 

odtworzenia historycznej bryły i wyglądu zewnętrznego Katedry wraz 

z zagospodarowaniem otoczenia,  

 równolegle Artur Witkowski prowadził badania archeologiczne, 

 rok później wykonano podstawowe badania architektoniczne elewacji 

Katedry, które kontynuowano przez cały tok prac budowlano-

konserwatorskich, 

 Firma Geopomiar z Mikołowa wykonała cyfrową inwentaryzację 

fotogrametryczną, 

 Powstały niezbędne opinie techniczne, georadarowe i geologiczne, 

z wyników których korzystaliśmy w procesie badawczym i projektowym,  

 Na przełomie lat 2007 i 2008 przystąpiono do opracowania 

wielobranżowych projektów: budowlanego i wykonawczego; 

 Konserwator dzieł sztuki Katarzyna Bromirska z Warszawy 

przygotowała Program prac konserwatorskich elementów kamiennych. 

Prace studialno-badawcze są autorstwa warszawsko-krakowskiego 

architekta Andrzeja Cygnarowskiego ze współpracownikami, m. in. 

Urszulą Fidecką. 

Prace te konsultował autor monografii o zamojskiej Katedrze pro-

fesor dr hab. Jerzy Kowalczyk. 

Autorem prac projektowych jest zespół prowadzony przez zamoj-

skiego architekta Sebastiana Ćwierza przy współpracy architekta An-

drzeja Cygnarowskiego. Konstrukcją zajmował się inż. Marek Nicgor-

ski, branżą elektryczno-energetyczną inż. Bogdan Malec, teletechniczną 

inż. Marek Bocian, sanitarną inż. Krzysztof Szostak, drogową inż. Ma-

ria Kamińska. 

Od czerwca 2010 roku prowadzony był przez firmę P.P.H.U. LU-

BREN z Ostrówka – Moniki i Wojciecha Wereskich, przy współpracy 

z wieloma firmami podwykonawczymi, remont budowlano-

konserwatorski. Pracami na obiekcie niestrudzenie kierowali inż. Jerzy 

Stadnik i inż. Adrian Wawrykiewicz.  

Prace konserwatorskie wnętrza i elewacji budynku Katedry pro-

wadziła Pracownia Konserwacji Zabytków Macieja Filipa z Krakowa, 

z koordynującym prace całej ekipy Markiem Jóźwikiem. 

Prace konserwatorskie wieży katedralnej wykonała pracownia Mi-

rona Kellera z Warszawy. 
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Służby konserwatorskie, z Wojewódzkim Konserwatorem Zabyt-

ków w Lublinie dr arch. Haliną Landecką, Grażyną Żurawicką, Lechem 

Kuśmierzem, Jadwigą Sadaj-Sado i Wiesławem Komanem, skrupulat-

nie cenzorowały wszelkie działania. 

Aneta Pieczykolan, Dyrektor Departamentu Regionalnego Pro-

gramu Operacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubel-

skiego i Bogdan Kawałko, Dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej 

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego życzliwie wspie-

rali proces pozyskiwania funduszy europejskich. 

Ksiądz Kanonik Marek Dobosz, starał się by zapewnić jak najlep-

szy efekt odtworzeniowy zabytku i nie uchybić sztuce konserwatorskiej.  

Inż. Maria Krzyżanowska, z Zamojskiej Dyrekcji Inwestycji „ZDI” 

Spółka z o. o., czujnym inspektorskim okiem dyscyplinowała realizację 

zadania.  

Remont konserwatorski trwał i trzeba go było godzić 

z nieprzerwanym użytkowaniem kościoła. Na ceremonie, święta i na 

każde piątkowe popołudnie prace ustawały, wnętrze musiało być przy-

gotowane do liturgii, a teren na zewnątrz uporządkowany. Pilnował 

tego kościelny Zbigniew Łukaszczuk. W poniedziałek rano budowa 

z powrotem ruszała.  

Nie sposób przytoczyć tu całokształtu drobiazgowych zabiegów bu-

dowlano-konserwatorskich i wymienić wszystkich, którzy tu pracowali, 

a było ich doprawdy wielu. Dla wszystkich jednak, po tak długim okre-

sie oczekiwania, największą nagrodą jest możliwość codziennego spo-

glądania na ponownie rozkwitłą zamojską Katedrę. 

 
Mgr Urszula Fidecka,  

zabytkoznawca konserwator,  

tekst wygłoszony w czasie prezentacji realizacji projektów 18 listopada 2012 r. 

 

5. Kalendarium prac budowlanych, rekonstrukcyjnych 

i konserwatorskich. 

Od 2006 roku rozpoczęły się przygotowania do podjęcia 

kompleksowej konserwacji i rekonstrukcji historycznej bryły Katedry 

w Zamościu. W kolejnych latach prowadzono badania archeologiczne 

i architektoniczne elewacji i murów, wykonano cyfrową inwentaryzację 

fotogrametryczną, sporządzono opinie techniczne, georadarowe 

i geologiczne, przygotowano studium architektoniczno-konserwatorskie 

odtworzenia historycznej bryły i wyglądu zewnętrznego Katedry wraz 

z zagospodarowaniem otoczenia. Opracowano wielobranżowe projekty: 

budowlany, wykonawczy i konserwatorski, pod nadzorem specjalistów 
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z różnych dziedzin i Lubelskiego Wojewódzkiego Konserwatora 

Zabytków. 

 

 

Rok 2006: 

 

Prowadzono badania archeologiczne przy Katedrze w Zamościu 

oraz przygotowano opracowanie zbiorcze dotychczas wykonanych prac 

archeologicznych. 

Wykonano Studium architektoniczno-konserwatorskie odtworzenia 

historycznej bryły i wyglądu zewnętrznego Katedry w Zamościu wraz 

z zagospodarowaniem terenu w jej otoczeniu. 

Sporządzono Opinię techniczną Katedry w Zamościu 

i inwentaryzację architektoniczno-konserwatorską części dachowej Kate-

dry w Zamościu. 

 

Rok 2007: 

 

Rozpoczęto badania architektoniczne Katedry. 

Rozpoczęto prace nad Projektem budowlano-konserwatorskim 

remontu i rekonstrukcji Katedry – I. etap. 

 

Rok 2008: 

 

Ukończono Projekt budowlano-konserwatorski remontu 

i rekonstrukcji Katedry wraz z projektem zagospodarowania terenu – II. 

etap. 

Przeprowadzono Inwentaryzację fotogrametryczną Katedry – wnę-

trze i zewnętrze budynku wraz z kryptami. 

 

Rok 2009: 

 

Wykonano zdjęcia sferyczne do „Wycieczki wirtualnej” na stronę in-

ternetową. 

Sporządzono Kartę informacyjną oraz Wniosek o wydanie decyzji 

środowiskowej dla projektu. 

Opracowano Studium wykonalności dla projektu. 

Przygotowano Koncepcję instalacji systemów monitoringu CCTV, 

instalacji systemów alarmowych SWN, instalacji sygnalizacji pożaru 

SSP, wykonania okablowania strukturalnego, kosztorysu szacunkowego 

instalacji. 
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Wykonano Projekt instalacji słaboprądowych i teletechnicznych, 

specyfikacji technicznych, kosztorysów inwestorskich, przedmiarów ro-

bót. 

3 lipca złożono w Departamencie Strategii i Rozwoju Regionalnego 

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego Wniosek 

o dofinansowanie "Remontu konserwatorskiego i rekonstrukcji 

historycznej bryły Katedry w Zamościu wraz z zagospodarowaniem 

terenu w jej otoczeniu", w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 - Oś Priorytetowa VII 

Kultura, turystyka i współpraca międzyregionalna, Działanie 7.1 

Infrastruktura kultury i turystyki, współfinansowanego ze środków 

Unii Europejskiej - Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. 

 

Rok 2010: 

 

Marzec: 3 marca została zwarta Umowa z Województwem Lubel-

skim o dofinansowanie Projektu "Remont konserwatorski i rekonstrukcję 

historycznej bryły Katedry w Zamościu wraz z zagospodarowaniem tere-

nu w jej otoczeniu". 

Czerwiec: 1 czerwca rozpoczęły się prace budowlane, rekonstruk-

cyjne i konserwatorskie bryły Katedry. Po ogrodzeniu terenu 

i postawieniu rusztowań rozpoczęło się żmudne oczyszczanie 

i konserwacja elementów kamiennych elewacji kościoła.  

Lipiec: prowadzono oczyszczanie i konserwację elementów kamien-

nych elewacji i rozpoczęły się prace związane z wymianą więźby dachu 

nawy głównej i odtwarzaniem sygnaturki oraz wymanianą okien nawy 

głównej. 

Sierpień: wykonano wieniec ścian nawy głównej i rozpoczęto sta-

wianie nowych krokowi i elementów więźby dachu nawy głównej.  

Wrzesień: rozpoczął się montaż elementów kamiennych gzymsu 

nawy głównej oraz wzmacnianie ścian przyziemia.  

Październik: ukończona została zasadnicza konstrukcja nośna 

więźby dachu nawy głównej wraz z podstawą sygnaturki.  

Opracowano Studium Wykonalności i Dokumentację projektową dla 

Wieży katedralnej. 

29 października złożono w Departamencie Strategii i Rozwoju 

Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego 

Wniosek o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 - Oś 

Priorytetowa VII Kultura, turystyka i współpraca międzyregionalna, 

Działanie 7.1 Infrastruktura kultury i turystyki, współfinansowanego 

ze środków Unii Europejskiej - Europejskiego Funduszu Rozwoju 
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Regionalnego "Remontu i adaptacji Wieży Katedralnej dla zwiększenia 

atrakcyjności turystycznej Miasta Zamość jako kontynuacja odnowy 

Zespołu Katedry w Zamościu". 

 

Listopad: rozpoczęły się prace związane z odtwarzaniem szczytu 

wschodniego nawy głównej. 

Grudzień: nakrywano dach nawy głównej dachówką ceramiczną.  

 

Rok 2011: 

 

Styczeń: rozpoczęły się prace zabezpieczające pęknięcia wewnętrz-

nych ścian Katedry, osuszanie ścian kaplic południowych, osuszanie 

krypt południowych, trwały prace przy górnej części sygnaturki i hełmu 

wieńczącego.  

Luty: rozpoczęła się wymiana okien kaplic bocznych i prowadzono 

prace blacharskie przy sygnaturce, trwały prace ciesielskie przy odtwa-

rzaniu konstrukcji więźby dachowej nad prezbiterium. 

Marzec: rozpoczęto naprawę, osuszanie i izolację fundamentów 

ścian południowych i północnych, trwały prace ciesielskie przy odtwa-

rzaniu konstrukcji więźby dachowej nad prezbiterium oraz prace ka-

mieniarskie przy górnym gzymsie nawy głównej, rozpoczął się drugi 

etap prac konserwatorskich elementów kamiennych elewacji, został 

zawieszony w sygnaturce, wraz z mechanizmem napędowym, dzwon 

o wadze 50 kilogramów, średnicy w krysie 41 cm, ton główny H, wyko-

nany z brązu ludwisarskiego przez Odlewnię Dzwonów Janusza 

i Macieja Felczyńskich w Przemyślu. 

Kwiecień: przygotowano i próbnie zmontowano zwieńczenie sygna-

turki, zakończono montowanie elementów kamiennych tympanonów 

wieńczących szczyty nawy głównej. 

Maj: w piątek II tygodnia wielkanocnego, w święto świętych 

Apostołów Filipa i Jakuba, 6 maja 2011 roku, Ks. Biskup Wacław Depo 

pobłogosławił dzwon sygnaturowy, nadając mu imię Błogosławiony Jan 

Paweł II, i podpisał wraz ze świadkami dokumenty, sporządzone 

w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden został 

umieszczony w kuli iglicy hełmu sygnaturki wieńczącej dach nawy 

głównej Katedry, drugi przekazano Archiwum Kurii Diecezjalnej 

w Zamościu, trzeci złożono w Archiwum Parafii Katedralnej pw. Zmar-

twychwstania Pańskiego i św. Tomasza Apostoła w Zamościu, czwarty 

zdeponowano w Archiwum Państwowym w Zamościu. Wraz z tym Do-

kumentem złożono w zalutowanej miedzianej tubie Akt 

pobłogosławienia dzwonu Błogosławiony Jan Paweł II, będące w obiegu 

monety o nominale 1, 2, 5, 10, 20, 50 groszy, 1, 2, 5 złotych i banknoty 
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o nominale 10, 20, 50, 100, 200 złotych oraz numizmaty okolicznościowe 

emitowane przez Narodowy Bank Polski, egzemplarze prasy lokalnej 

(Niedziela, Tygodnik Zamojski, Dziennik Wschodni) i ogólnopolskiej 

(Rzeczpospolita, Nasz Dziennik, Gazeta Polska, Gazeta Wyborcza), 

a w środę, 11 maja ustawiono sygnaturkę na dachu nawy głównej.  

Czerwiec: odtwarzany był wystrój sztukatorski wysokich szczytów 

wschodniego i zachodniego i prowadzono prace przygotowawcze 

do rekonstrukcji półszczytów naw bocznych, odkuto i zamontowano ka-

mienne głowice pilastrów wschodniej elewacji nawy głównej, zostały 

zamontowane gomółkowe wypełnienia okien nawy głównej.  

Lipiec: rozpoczęła się rekonstrukcja i montaż elementów sztukator-

skich gzymsu wieńczącego ściany nawy głównej, rozpoczęła się rekon-

strukcja półszczytów naw bocznych. 

Sierpień: zrekonstruowano i zamontowano bazy pilastrów szczytu 

zachodniego.  

Wrzesień: nadal trwało oczyszczanie i konserwacja elementów ka-

miennych elewacji, trwały prace kamieniarskie przy attykach półszczy-

tów i przypór nawy głównej, dalej trwała rekonstrukcja i montaż ele-

mentów sztukatorskich gzymsu wieńczącego ściany nawy głównej, roz-

poczęto I etap remontu okien prezbiterium. Ukończono medalion 

ze złoconym zrekonstruowanym wizerunkiem MB Loretańskiej Jana III 

Sobieskiego z dwoma aniołami (wykonał Andrzej Pysz), której kult łączy 

się z ideą zwycięskich walk z Turkami pod Lepanto 7 października 1571 

r. i pod Wiedniem 12 września 1683 r. Medalion na nowo zwieńczy 

wschodni szczyt Katedry.  

27 września została podpisana Umowa pomiędzy Parafią Katedral-

ną pw. Zmartwychwstania Pańskiego i św. Tomasza Apostoła 

w Zamościu a Województwem Lubelskim o dofinansowanie "Remontu 

i adaptacji Wieży Katedralnej dla zwiększenia atrakcyjności turystycznej 

Miasta Zamość jako kontynuacja odnowy Zespołu Katedry w Zamościu", 

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubel-

skiego; Osi Priorytetowej VII Kultura, turystyka i współpraca międzyre-

gionalna, Działania 7.1 Infrastruktura kultury i turystyki, Kategorii III 

Infrastruktura turystyki - projekty lokalne RPO WL na lata 2007-2013. 

Październik: 20 października na wschodnim szczycie Katedry został 

umieszczony medalion z wizerunkiem MB Loretańskiej. Zdjęto ruszto-

wania ze wschodniej ściany szczytowej. Trwały prace kamieniarskie przy 

przyporach wolutowych nawy głównej i obróbki blacharskie głównego 

dachu.  

Listopad: nadal oczyszczano i konserwowano elementy kamienne 

elewacji, kontynuowane były prace związane z wymianą więźby dacho-
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wej nad prezbiterium oraz rozpoczął się montaż instalacji teletechnicz-

nych. 

Grudzień: trwały prace ciesielskie i dekarskie przy dachu prezbite-

rium i kaplicy Przemienienia Pańskiego, zakładany był wieniec ścian 

kaplic południowych, trwał montaż instalacji teletechnicznych. 

W ramach informacji i promocji realizowanego projektu wydano infor-

matory i kalendarze biurkowe na 2012 rok i rozprowadzono je, jako 

wyraz wdzięczności za wszelką troskę o prace remontowe naszej Kate-

dry. 

 

Rok 2012: 

 

Styczeń: ukończono prace ciesielskie przy odtwarzaniu dachu pre-

zbiterium i kaplicy Przemienienia Pańskiego, zostały ustawione ka-

mienne obeliski wieńczące wschodnie półszczyty naw bocznych, trwało 

malowanie wnętrza nawy głównej, prezbiterium, kaplic bocznych 

i zakrystii, nadal trwał montaż instalacji teletechnicznych. 

Luty: wymalowano sklepienia i ściany nawy głównej, prezbiterium, 

kaplic: Akademickiej, Bractwa Literackiego, Pana Jezusa Ukrzyżowa-

nego, położono dachówkę na południowej połaci dachu prezbiterium i na 

kaplicy Ordynackiej, która została zwieńczona krzyżem, odtwarzana 

była więźba dachowa nad zakrystią, trwał montaż instalacji teletech-

nicznych, zamontowano część kamiennych elementów przypór woluto-

wych północnej strony nawy głównej. 

Marzec: zakończyły się prace związane z naprawą okien 

i rekonstrukcją ornamentowych szyb w prezbiterium. Zakończyły się 

prace malarskie w bocznych nawach i kaplicach, nadal trwał montaż 

instalacji teletechnicznych, trwały obróbki kamieniarskie przy przypo-

rach wolutowych północnej strony nawy głównej, rozpoczęły się prace 

rekonstrukcyjne "Łuku tryumfalnego" przed wejściem głównym za-

chodniej elewacji, trwała naprawa i uzupełnianie tynków zewnętrznych.  

1 marca rozpoczęła się realizacja projektu "Remont i adaptacja 

Wieży Katedralnej dla zwiększenia atrakcyjności turystycznej Miasta 

Zamość jako kontynuacja odnowy Zespołu Katedry w Zamościu". Zostały 

zdjęte zawilgocone tynki wewnętrzne, założono izolację poziomą, odko-

pano, osuszono i zaizolowano część fundamentów, rozpoczął się montaż 

instalacji teletechnicznych. 

Kwiecień: trwał montaż instalacji teletechnicznych w dzwonnicy, 

osuszono i zaizolowano fundamenty, wymieniono tynki w dolnej partii 

murów dzwonnicy, ustawiono rusztowania, rozpoczęła się naprawa 

schodów wewnętrznych. Przy Katedrze trwały prace rekonstrukcyjne 

"Łuku tryumfalnego" przed wejściem głównym zachodniej elewacji, 
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trwała naprawa i uzupełnianie tynków zewnętrznych, ukończono krycie 

dachu prezbiterium wieńcząc go krzyżem, wymieniono więźbę dachową 

nad nawą południową, rozpoczęły się prace ziemne, drogowe 

i instalacyjne wokół Katedry oraz parkanu.  

Maj: trwał montaż instalacji teletechnicznych w Katedrze, 

w dzwonnicy i w Infułatce, naprawiano tynki dzwonnicy, modernizowa-

no schody wewnętrzne. Przy Katedrze trwały prace rekonstrukcyjne 

"Łuku tryumfalnego", trwała naprawa i uzupełnianie tynków zewnętrz-

nych prezbiterium i nawy północnej, ukończono krycie dachu nawy po-

łudniowej, rozpoczęła się wymiana więźby dachowej nad nawą północną, 

trwały prace ziemne, drogowe i instalacyjne wokół Katedry oraz parka-

nu. Do kaplicy Przemienienia Pańskiego powrócił witraż herbowy, zre-

konstruowany przez Artystyczną i Konserwatorską Pracownię Witraży 

"Ars Vitrea" Lesława i Marcina Heine z Krakowa. 

Czerwiec: trwał montaż instalacji teletechnicznych w dzwonnicy 

i w Infułatce, naprawiano tynki i kamienne elementy wystroju architek-

tonicznego elewacji dzwonnicy. Przy Katedrze trwały prace rekonstruk-

cyjne "Łuku tryumfalnego", wykonano naprawę i izolację pionową fun-

damentów zachodniej elewacji, trwała naprawa i uzupełnianie kamien-

nego cokołu, ukończono wymianę więźby dachowej nad nawą północną, 

trwały prace ziemne, drogowe i instalacyjne wokół Katedry oraz parka-

nu. 

Lipiec: zostały naprawione obróbki blacharskie hełmu 

i pomalowano górną elewację dzwonnicy, trwały prace konserwatorskie 

i rekonstrukcyjne kamiennych elementów wystroju architektonicznego. 

Przy Katedrze trwała naprawa i uzupełnianie kamiennego cokołu, za-

montowano cokół "Łuku tryumfalnego", nadal trwały prace ziemne, 

drogowe i instalacyjne wokół Katedry oraz przy naprawie parkanu. 

Zostało uruchomione nowe nagłośnienie Katedry. 

Sierpień: położono płyty granitowe na parterze, pierwszej kondy-

gnacji i tarasie widokowym dzwonnicy, pomalowano wnętrze, trwała 

naprawa stolarki i żaluzji okiennych oraz obróbek blacharskich, zakoń-

czono prace konserwatorskie i rekonstrukcyjne kamiennych elementów 

wystroju architektonicznego dzwonnicy. Przy Katedrze zakończyły się 

prace przy dachu nawy północnej, nadal trwała naprawa i uzupełnianie 

kamiennego cokołu, zamontowano kamienne elementy "Łuku tryumfal-

nego", trwały prace ziemne, drogowe i instalacyjne wokół Katedry oraz 

przy naprawie parkanu. Zostały zamontowane kamery monitoringu i 

do transmisji internetowej. 

Wrzesień: dobiegały końca prace przy dzwonnicy: ukończono na-

prawę stolarki i żaluzji okiennych oraz obróbek blacharskich, na tarasie 
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widokowym zamontowano balustradę, wewnątrz ławki, a od strony 

zachodniej dzwonnicy ustawiono stojaki na rowery.  

Przy Katedrze trwała naprawa i uzupełnianie kamiennego cokołu, 

zamontowano elementy sztukaterii "Łuku tryumfalnego", trwały prace 

ziemne, drogowe i instalacyjne wokół Katedry oraz przy naprawie par-

kanu. Prowadzone były testy kamer monitoringu i do transmisji inter-

netowej oraz sygnalizacji alarmowej. 

Październik: zakończone zostały prace przy dzwonnicy: w przejściu 

zamontowano Infokiosk o regulowanej wysokości monitora z dostępem 

do informacji multimedialnych, na tarasie widokowym umieszczono 

lunetę pozwalającą oglądać panoramę miasta i okolic, przed dzwonnicą 

ustawiono ławki. Przy Katedrze dobiegły końca: prace ziemne, zabruki 

i instalacyjne wokół Katedry oraz przy naprawie parkanu, wykonano 

dodatkowe bramki wejściowe, przy sklepiku zainstalowano Infokiosk. 

W Katedrze zamontowano ekran i projektor tekstów oraz przy czterech 

kaplicach audio-przewodniki turystyczne. 

Listopad: w niedzielę 18 listopada, obchodziliśmy uroczystość 375 

rocznicy poświęcenia Katedry oraz 25 rocznicę utworzenia Muzeum 

Sakralnego Katedry. Z tej szczególnej okazji od godz. 15.00 rozpoczęła 

się prezentacja realizacji projektów współfinansowanych w ramach Re-

gionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 

2007-2013: "Remont konserwatorski i rekonstrukcja historycznej bryły 

Katedry w Zamościu wraz z zagospodarowaniem terenu w jej otoczeniu" 

oraz "Remont i adaptacja Wieży Katedralnej dla zwiększenia atrakcyj-

ności turystycznej Miasta Zamość jako kontynuacja odnowy Zespołu 

Katedry w Zamościu", o godz. 17.30 - koncert organowy, natomiast uro-

czysta Msza święta jako wyraz wdzięczności wszystkim, którzy przy-

czynili się do realizacji obu projektów sprawowana była o godz. 18.00 

przez Ks. Bpa Mariana Rojka, Biskupa Zamojsko-Lubaczowskiego i 31 

prezbitrerów, w intencji Fundatorów, Dobrodziejów, Darczyńców, Pro-

jektantów, Artystów, Konserwatorów i wszystkich Wykonawców remon-

tu, po niej złożone zostały kwiaty w kryptach Katedry. 

Przez cały dzień zapraszaliśmy do oglądania panoramy miasta 

i okolic z tarasu widokowego Wieży, zwiedzania Muzeum oraz 

w ramach informacji i promocji zrealizowanych projektów wszystkim 

uczestnikom liturgii przekazane zostały kalendarze biurkowe na rok 

2013, jako wyraz wdzięczności za troskę o remont naszej Katedry. 

 
ks. kan. mgr Marek Dobosz, 

Wikariusz Parafii Katedralnej 
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6. Zestawienie źródeł finansowania realizacji remontu Ka-

tedry i Wieży katedralnej: 

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego: 8.912.959,79 zł.  

Na zabezpieczenie udziału własnego Parafii Katedralnej w realizacji 

obydwu projektów, w latach 2007-2012 potrzeba było pozyskać kwotę 

4.001.022,38 zł.  

 

Wkład własny Parafii współfinansowany był ze środków: 

Województwa Lubelskiego: 153.000,00 zł; 

Lubelskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Lublinie: 

140.000,00 zł; 

Miasta Zamość: 869.276,39 zł; 

Ks. Biskupów, kapłanów i zakonników: 313.790,00 zł; 

Kurii Diecezjalnej: 627.089,53 zł; 

Wyższego Seminarium Duchownego: 350.000,00 zł; 

Wiernych ze wszystkich parafii Diecezji: 665.167,00 zł; 

Wiernych z Parafii Katedralnej: 351.029,67 zł; 

Ofiarodawców, darczyńców i sponsorów: 531.669,79 zł. 
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7. Akty pamiątkowe 
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8. Listy okolicznościowe 
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Opracował 

ks. prałat dr Adam Krzysztof Firosz 

Proboszcz Parafii Katedralnej w Zamościu  
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ks. Franciszek Greniuk  

Lublin,  

 

REC. STUDIA LITURGICZNE. TOM 8 POGRZEB CHRZEŚCIJAŃSKI. 

OBRZĘDY, TEOLOGIA, PRAKTYKA. Red. Ks. Cz. Krakowiak, W. Pałęcki 

MSF. Lublin 2012 s. 260. (Towarzystwo Naukowe KUL Jana Pawła II) 

 

Z tej racji, iż omawiana problematyka obejmuje bardzo obszerny 

zespół zjawisk traktowanych pod wielorakim aspektem: opisowym, kul-

turoznawczym, religioznawczo – teologicznym oraz duszpastersko – 

obyczajowym, wybrana problematyka jest ze wszech stron zasadnicza, 

interesująca i bardzo aktualna. Opracowania tego rodzaju są uzasad-

nione, zwłaszcza jeśli się uwzględni zmiany zachodzące nie tylko 

w życiu codziennym, ale także w kulturze, a nawet w samej teologii 

w zakresie problematyki funeralnej.  

Omawiana publikacja zawiera: spis autorów i tytułów opracowań, 

aneks i noty o autorach, którymi są w większości znani profesorowie 

liturgiki i nauk pokrewnych oraz praktycy o interesującym dorobku 

z zakresu omawianej problematyki.  

Całościowe wprowadzenie do publikacji zawarte jest we Wstępie, 

w którym redaktor zbioru naszkicował całościowo dzieje kształtowania 

się chrześcijańskich obrzędów i liturgii pogrzebowych. W tej ostatniej 

w pierwszych wiekach panował wymiar paschalno-eschatologiczny. 

Natomiast od początków pierwszego tysiąclecia nastąpiła zmiana na-

stroju tejże liturgii, zaczyna bowiem dominować w niej myśl o sądzie 

i karze za grzechy, a w związku z tym charakter pokutny tejże liturgii.  

Specjalnie dobrany zespół współautorów, w większości znawców li-

turgii wiązanych z teologicznymi uczelniami wyższymi, gwarantuje 

rzetelność prezentowanych wyników i badań naukowych 

i doświadczenia dydaktycznego. Niezwykle ciekawym jest opracowanie 

charakterystyki i specyfiki świeckiej ceremonii pogrzebowej pióra J. 

Borowika, pełniącego w wielu miejscach w Polsce, funkcję mistrza ce-

remoniarza pogrzebowego, podczas pogrzebów bez udziału duchownych.  

Cenną wartością omawianej publikacji jest także to, że wybraną 

problematykę traktuje bardzo wszechstronnie, zarówno na tle histo-

rycznym (ks. Z. Wit, Z. Kupisiński SVD), monastycznym (W. Pałęcki 

SChr), porównawczym w wymiarze eklezjalnym (T. Puszcz TChr), mię-

dzy konfesyjnym (ks. W. Bugel), kulturowym - jako ewenement 

w dziejach sztuki europejskiej -(E. Kołton), a także według obowiązują-

cego prawa polskiego (ks. J. Gręźlikowski). Jasną jest rzeczą, że został 

kompetentnie opracowany sam pogrzeb i liturgia pogrzebowa 

w Kościele katolickim. W ramach tego omówiono przygotowanie 
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do śmierci w świetle odnowionej liturgii (ks. Cz. Krakowiak), euchologia 

modlitw za zmarłych (ks. K. Konecki), eschatologia w obrzędach pogrze-

bu katolickiego (A. Sielepin CHR), homilia pogrzebowa (ks. L. Szew-

czyk), muzyka w liturgii pogrzebowej (R. Pospiech).  

Wyjątkową aktualność ma opracowanie na temat kremacja ciała, 

a pogrzeb katolicki (ks. R. Pierskała). Aktualność ta wynika z racji na-

rastającego obyczaju korzystania przez rodziny zmarłych ze spalania 

zwłok i w związku z tym koniecznością opracowania zasad sprawowania 

obrzędu pogrzebu kościelnego połączonego z pochowaniem urny 

ze spopielonym ciałem. Omówione nowe wskazania Episkopatu Polski 

w tym względzie preferują w zasadzie konieczność liturgii pogrzebowej 

w obecności ciała zmarłego. Wydaje się, że przepisy rytuału pogrzebo-

wego dla diecezji niemieckich bardziej konkretnie uwzględniają realne 

niejednokrotnie sytuacje pastoralne.  

Odnośnie do uwag postulatywnych wydaje się, że do kompletności 

omawianej problematyki należałoby też dodać obrzęd liturgii pogrzebo-

wej w przypadku wielkiej liczby grzebanych zmarłych, np. z racji kata-

strofy żywiołowej lub komunikacyjnej, względnie zbiorowego zabójstwa 

lub działań zbrojnych. W tego typu opracowaniach naukowych należa-

łoby unikać osobowej formy wypowiedzi w liczbie pojedynczej, wyraźniej 

oddzielać w bibliografii źródła od opracowań (por. T. Puszcz SChr s. 1), 

chyba celowe byłoby zamieszczanie tłumaczenia tytułów pozycji biblio-

graficznych w języku rosyjskim podawanych w przypisach i chyba nale-

ży poprawić termin „starcowie” na „starcy” – s. 12 (ks. W. Bugel). Ła-

twiejsze w korzystaniu byłyby Noty o autorach w układzie alfabetycz-

nym, a nie w kolejności występowania opracowania w publikacji, 

a najlepiej gdyby były zamieszczane jako pierwszy odsyłacz odnośnego 

artykułu u dołu stronicy. 

Pewnym problemem redakcyjnym i wydawniczym jest podawanie 

wybranej literatury przy końcu opracowań – czy ma ono na celu wyróż-

nienie szczególnie ważnych dla autora w jego pracowaniu – jeśli tak, to 

powinny być cytowane i wykorzystane w bibliografii załącznikowej. 

Takiej literatury nie cytuje w bibliografii załącznikowej Z. Kupisiński 

SVD. 

Bardzo cennym uzupełnieniem publikacji są Aneksy. Pierwszy 

z nich zawiera Obrzęd absolucji biskupów (tzw. castrum doloris) po 

mszy pogrzebowej …według Pontificale Romanum z 1962 r., drugi na-

tomiast obrzęd pogrzebu dorosłych według Rituale Romanum z 1952 r. 

Oceniając w sumie omawiane teksty należy je uznać za publikację 

bardzo aktualną i ciekawą. Są one bowiem opracowane kompetentnie 

i interesująco nie tylko ze względów poznawczych, ale także praktycz-

nych i życiowych. Jako taka zasługuje ona na to, by znaleźć się w każdej 
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bibliotece parafialnej, czy wręcz w ręku każdego kapłana pracującego 

w duszpasterstwie.  

Omawiana publikacja jest do nabycia w Towarzystwie Naukowym 

KUL – Dział Marketingu i Kolportażu, ul. Gliniana 21, 20-616, tel. 

81 524 51 71 e-mail: tnkul@kul.lublin.pl. 

 

mailto:tnkul@kul.lublin.pl
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ks. Franciszek Greniuk 

Lublin,  

REC. KOŚCIÓŁ. STEREOTYPY, UPRZEDZENIA, MANIPULACJA. KAI-

GAUDIUM: WARSZAWA-LUBLIN 2012 SS. 216. 

Katolicka Agencja Informacyjna oraz Wydawnictwo Archidiecezji 

Lubelskiej Gaudium przygotowały i opublikowały zbiorowe opracowanie 

bardzo aktualnych problemów w obecnej dobie żywego, a nie zawsze 

życzliwego, zainteresowania Kościołem katolickim. Zamierzeniem Wy-

dawnictw i zespołu dobranych autorów było udostępnienie zaintereso-

wanym tego rodzaju problemami podręcznego kompendium, zawierają-

cego w pierwszym rzędzie zestawienie tychże problemów jak 

i odpowiednie ich opracowanie, w postaci ustalenia w pierwszym rzędzie 

właściwego ich pojmowania, przytoczenie odpowiednich stereotypów, 

uprzedzeń i manipulacji oraz właściwe ich rozumienie. Bowiem – jak 

zamieszczono w notce informacyjnej na obwolucie książki - „Wokół Ko-

ścioła już od starożytności krążyło wiele fałszywych stereotypów, 

a każda epoka dodawała kolejne. Raport Katolickiej Agencji Informa-

cyjnej koncentruje się na tych, które są nośne dziś, powielane przez 

media i wykorzystywane w debacie publicznej”.  

Zespół autorów wypowiedzi pracował pod kierunkiem redaktora 

Marcina Przeciszewskiego, który jest także autorem Wstępu 

i wypowiedzi, takich jak: Kościół wrogiem wolności i demokracji? (s. 20-

29); Kościół bez przywódcy i dalekosiężnej strategii (s. 58-71); Polska 

państwem świeckim? (s. 73-79); Kościół bogaty? (s.80-88); Kościelny 

skok na kasę? (s. 89-96); Kościół nie broni sprawiedliwości? (s. 110-124); 

Pomoc rodzinie – nieuprawniony luksus? (s. 181-192). 

Do zespołu tegoż należą ponadto (w kolejności według publikacji) 

następujący autorowie, którzy prezentowali temat od strony zarzutów 

i podawali merytoryczne odpowiedzi: Krzysztof Tomasik, który opraco-

wał odpowiedzi na pytanie czy Kościół wrogiem postępu? (s. 10-19); To-

masz Królak, czy Kościół zabrania seksu? (s. 30-41); Paweł Bieliński, 

Pedofilia rozpowszechniona wśród duchownych? (s. 43-56); Łukasz Ka-

sper, Marcin Przeciszewski, Kościół wtrąca się do polityki? (s. 97-108); 

Grzegorz Polak, Kościół zapomina o ubogich? (s. 126-148); Alina Petro-

wa-Wasilewicz, Kościół nie docenia kobiet? (s. 150-167); Iza Matjasik, 

Kościół broni życia tylko w teorii? (168-179); Anna Wojtas, Iza Matjasik, 

Katecheza jako indoktrynacja? (s. 193-206) i Grzegorz Polak, Kościół 

jest antysemicki? (s. 208-224). 
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Odmienny charakter ma zamieszczony przy końcu publikacji wy-

wiad z jedynym autorem duchownym, filologiem patrystycznym 

i patrologiem, pt. Nic nowego pod słońcem. Józef Naumowicz, 

O stereotypach na temat chrześcijan. Rozmawiała Alina Petrowa-

Wasilewicz (s.226-236). Ukazuje on w przekroju historycznym, poczyna-

jąc od czasów starożytnych, proces powstawania i narastania stereoty-

pów i zarzutów pod adresem chrześcijaństwa, w tym także Kościoła 

katolickiego.  

Każda z zamieszczonych wypowiedzi, z wyjątkiem ostatniego wy-

wiadu, zaopatrzona jest w bibliografię wykorzystanych czy też zaleca-

nych źródeł opracowań. Umożliwia to czytelnikowi dotarcie 

do dodatkowych informacji, ewentualne poszerzenie znajomości oma-

wianego problemu i w miarę możliwości weryfikacji prezentowanego 

poglądu autora. By nie wracać ponownie do tejże bibliografii należałoby 

spodziewać się, że bardziej znane dokumenty nauczania Kościoła, będą 

cytowane w formie tradycyjnej, jako samodzielne pozycje lub wypowie-

dzi drukowane, a nie ze wskazaniem na elektroniczną formę zapisu 

(por. np. Warto przeczytać po artykule Kościół wtrąca się do polityki? Ł. 

Kaspera i M. Przeciszewskiego, gdzie cytowane są dokumenty papieża 

Jana Pawła II, takie jak Christi fideles laici, Centesimus annus, czy 

Evangelium vitae). Być może dotarcie do w ten sposób przytoczonych 

źródeł łatwiejsze jest dla dziennikarzy czy ludzi obeznanych z tego ro-

dzaju praktyczną możliwością. Dla większości jednakże czytelników jest 

to sprawa trudniejsza, chociażby z racji braku urządzeń elektronicznych 

lub umiejętności posługiwania się nimi. 

Redaktor M. Przeciszewski we Wstępie do publikacji uważa, 

że „większość obecnie nośnych stereotypów nt. religii jest spuścizną 

sporu, jaki od Rewolucji Francuskiej toczy się pomiędzy Kościołem 

a środowiskami oświeceniowymi, republikańskimi czy w końcu lewico-

wymi”.  

Do pierwszej grupy stereotypów, która jest dziedzictwem oświece-

nia i pozytywizmu filozoficznego XIX w., zalicza on hasła 

o wstecznictwie Kościoła, „który usiłuje narzucać wizję życia i obyczajów 

sprzeczną z naukowym postępem” (s. 8). Druga grupą to stereotypy 

zrodzone w okresie „XIX-wiecznej walki republikanów o zjednoczenie 

Włoch przeciwko Państwu Kościelnemu. Wówczas zakorzenił się pogląd, 

że Kościół jest przeciwny demokracji i wolności” (s. 8). „Trzecią grupę 

tworzą stereotypy o proweniencji lewicowej /…/. Dlatego kierowano mity 

o kościelnych bogactwach, pazerności i chęci życia duchownych na koszt 

wyzyskiwanego ludu, a dziś podatnika. Wśród klasycznych postulatów 

lewicy znajdujemy też dążenie do ograniczenia praw rodziny i poddania 

jej kontroli państwa. Rodzina /…/uznawana jest za instytucję krępującą 
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wolność, uniemożliwiającą samorealizację kobiety i będącą źródłem 

przemocy” (s. 8-9). 

Oceniając całościowo omawianą publikację, należy stwierdzić, 

że jest ona bardzo udaną odpowiedzią na aktualne zapotrzebowanie 

czytelników, zwłaszcza zaś katechetów, kaznodziejów i publicystów. 

Klarowny i logiczny układ całości, poprawny język, a zwłaszcza bogata 

i wszechstronnie rzeczowa argumentacja, świadczą o jej merytorycznej 

wartości. 
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ks. Czesław Galek 

Zamość, WSZiA 

REC. CZ. S. BARTNIK, SIÓDMA PIECZĘĆ, WYD. „STANDRUK”, LUBLIN 

2012, S. 229 + APENDYKS  

Autor książki, ks. prof. zwyczajny KUL, Czesław Stanisław Bart-

nik, prałat Jego Świątobliwości, urodzony w Źrebcach k. Szczebrzeszy-

na, jest wybitnym filozofem, twórcą oryginalnego kierunku filozoficzne-

go „personalizmu uniwersalnego”, teologiem i historiologiem, a także 

poetą i publicystą społeczno-politycznym, autorem ok. 3 tys. publikacji, 

w tym 80 książek, laureatem wielu prestiżowych nagród oraz kawale-

rem Krzyża Oficerskiego Polonia Restituta. Prezentowana książka po-

święcona jest aktualnym problemom naszej Ojczyzny oraz zagadnie-

niom teologiczno-eklezjalnym. Tytuł książki nawiązuje do biblijnej księ-

gi Apokalipsy, w której jest mowa o prześladowaniu chrześcijan, 

o poskromieniu prześladowców i karach Bożych dla grzeszników i mocy 

Chrystusa Zmartwychwstałego.  

W Przedsłowiu do książki Autor pisze: „Jest i dzisiaj zmasowany, 

podstępny brutalny, haniebny i krwawy atak na Chrystusa jako Pana 

Dziejów, na Kościół, na katolików, na katolicką moralność i kulturę” (s. 

13). Apokaliptyczna wizja zerwania Siódmej Pieczęci przez Jezusa 

Chrystusa, w kontekście historii naszej epoki i Polski, jest według Auto-

ra „pełna zła i grozy, ale dobra i nadziei, jest zakłamana, ale też pełna 

świateł prawdy, pełna brzydoty i grzechu, ale też piękna i świętości. 

Ostateczny jej kształt zależy od naszej współpracy z Opatrznością Bożą” 

(s. 4). Zgodnie z tym przesłaniem książka ukazuje obszary 

i mechanizmy ataków na Kościół, zagrożenia dla Polski i katolików 

w dzisiejszych czasach, ale również sposoby obrony przed nimi. Całość 

rozważań zdają się przenikać słowa Chrystusa: „Na świecie doznacie 

ucisku, ale miejcie odwagę: Jam zwyciężył świat” (J 16,33). Nie sposób 

w krótkim omówieniu ukazać bogactwo treści omawianej książki. Czy-

telnik znajdzie w niej niezwykle trafne i głębokie analizy sytuacji współ-

czesnego świata, Europy i Polski, a także głębokie refleksje teologiczne 

i filozoficzne napisane niezwykle prostym i komunikatywnym językiem.  

Pochylić się nad nią powinni zwłaszcza duchowni, ponieważ na jej 

łamach znajdą niezwykle cenne przemyślenia przydatne do kazań 

i konferencji oraz działacze społeczno-polityczni, którzy lepiej zrozumie-

ją, na czym polega prawdziwa troska o dobro wspólne.     
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ks. Jarosław Przytuła 

Prefekt diecezjalnego WSD  

KATECHEZA SZKOLNA WOBEC WSPÓŁCZESNYCH ZAGROŻEŃ WIARY. 

KONFERENCJA METODYCZNA DLA KATECHETÓW 

Czy nastały trudne czasy dla wiary chrześcijańskiej? Czy dla ludzi 

młodych wciąż stanowi ona atrakcyjną alternatywę wobec laickiego 

i konsumpcyjnego stylu życia? Takie pytanie warto stawiać 

w kontekście rozpoczynającego się roku wiary. Aby na nie odpowiedzieć 

trzeba najpierw wskazać te globalne zjawiska kulturowe i społeczne, 

które oddziałując na współczesnego chrześcijanina stanowią zagrożenie 

dla jego wiary. Nie sposób omówić wszystkich zagrożeń w ramach ni-

niejszego opracowania, dlatego ograniczymy się jedynie do nowych zja-

wisk, które tworzą mentalny, duchowy i intelektualny profil człowieka 

doby postmodernizmu, i z którymi musi się zmierzyć katecheza szkolna. 

W drugiej części tej analizy spróbujemy odpowiedzieć na  pytanie: jakie 

konkretne środki można zastosować w ramach katechezy, aby zminima-

lizować szkodliwy wpływ omawianych zagrożeń na młode pokolenia.  

 

Globalne trendy kulturowe i ich wpływ na życie religijne mło-

dzieży 

 

 Niekiedy wydaje się, że wszelkie idee, prądy, kierunki filozoficzne, 

o których słyszy się to terminy czysto teoretyczne, akademickie, nie-

związane z naszą codziennością. Kiedy ktoś przywołuje takie pojęcia jak 

hedonizm, konsumpcjonizm, relatywizm, automatycznie nasuwa się 

obraz jakiegoś zdziwaczałego profesora filozofii, który, żeby stać się po-

pularnym kłóci się z innym zdziwaczałym filozofem. Gdyby filozoficzne 

koncepcje pozostawały w profesorskich pokojach, to wszelkie idee byłyby 

niegroźne dla człowieka. Tymczasem jest całkiem inaczej – idee 

w najrozmaitszy sposób przenikają do ludzkiej mentalności, świadomo-

ści, sposobu wartościowania. W tajemniczy sposób kierują osobistymi 

wyborami, decyzjami. Współczesny człowiek, który ma telewizor, radio, 

Internet i który rozmawia z sąsiadami, współpracownikami, znajomymi 

jest poddany wielorakim ideowym wpływom. Przy czym, co warto pod-

kreślić, w większym stopniu jest im poddany młody człowiek – dziecko 

czy nastolatek, gdyż młody człowiek nie ma jeszcze zmysłu sprawnej, 

krytycznej oceny zjawisk. Bo młody człowiek, zwłaszcza dziecko, chętnie 

wybierze to, co jest łatwiejsze i przyjemniejsze. Bo nastolatek chętnie 
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zbuntuje się przeciw wszystkiemu, co tradycyjne, konserwatywne. Bo 

łatwiej da się oczarować nowoczesnością.  

Od czasów Immanuela Kanta (1724-1804) mówi się nawet o tzw. 

„kopernikańskim przewrocie” w filozofii. Polegał on na tym, że w opisie 

rzeczywistości przestaje się liczyć to co obiektywne, a na pierwszy plan 

wysuwa się świat podmiotu, ludzkiej świadomości. Obiektem zaintere-

sowania staje się sam człowiek, jego odczucia, wrażenia, pojęcia, feno-

meny i to wszystko co dzieje się w jego umyśle. Skoro dane są nam tylko 

przedstawienia rzeczy, to nie możemy wyrokować o samych rzeczach – 

tak myśląc pożegnano klasyczną ontologię i metafizykę, w myśl założe-

nia, że człowiek nie odkrywa prawdy o świecie, lecz tę prawdę wytwa-

rza. To, co istotne, istnieje w człowieku, więc świat zewnętrzny jest tylko 

tłem, a punktem centralnym jest subiektywna świadomość, intuicja.  

Te idee padły na podatny grunt w kulturze, w sztuce, 

w mentalności, obyczajach. Rozwijały się jak ośmiornica przez dwieście 

lat, by osiągać dzisiaj, na progu XXI wieku, swoje apogeum. Wraz 

z Freudem zaczęło się także dezawuowanie ludzkiej woli i przyznanie 

pierwszeństwa popędom, instynktom, podświadomości. Wraz 

z Einsteinem pojawiła się teoria względności, która z fizyki zaczęła 

przenikać do innych dyscyplin i sfery światopoglądu. W ten sposób ro-

dził się relatywizm. W wyniku tych, ale też wielu innych czynników 

kształtowała się mentalność człowieka postmodernistycznego.  

Jaki to ma wpływ na wiarę? Olbrzymi i destrukcyjny. W naszym 

rozumieniu wiara chrześcijańska opiera się na Bożym Objawieniu: Bóg 

jest Stwórcą i Panem całego Wszechświata. objawia się człowiekowi, aby 

wejść z nim w relację zbawczą.. Współczesny człowiek jednak zdaje się 

nie dostrzegać tego porządku obiektywnego, historiozbawczego, gdyż 

żyje raczej we własnym świecie, którego ośrodkiem jest on sam. Jest to 

świat skoncentrowany na własnej świadomości, na osobistych odczu-

ciach, wrażeniach, przeżyciach, potrzebach. I z tej perspektywy ocenia 

się również religię. Podstawowe kryterium jej wartości określa się 

w pytaniu: co ja tego będę miał, jakie wymierne korzyści z tego wyniosę? 

Schemat jest bardzo prosty: „Jeśli mam potrzebę przeżyć duchowych, to 

ich poszukam. Jeśli jakaś zasada wyda mi się dobra, pożyteczna, to ją 

będę stosował”. 

Pochodną subiektywizmu jest wyraźny indywidualizm, a nawet 

skrajny indywidualizm. Chodzi o czysto egoistyczne funkcjonowanie 

w społeczeństwie, gdzie dobro drugiego człowieka, dobro wspólne staje 

się czymś mało znaczącym.  Więzi społeczne są podtrzymywane o tyle, 

o ile dają człowiekowi poczucie bezpieczeństwa, podnoszą poczucie wła-

snej wartości. Zachodzi tu przedziwna sprzeczność: Przeciętny młody 

człowiek ma setki czy tysiące znajomych na Facebooku, zapełnione listy 
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kontaktów w komórce, na Gadu-Gadu, pozornie jest bardzo uspołecz-

niony, chętnie kontaktuje się z innymi, a jednocześnie – jak się później 

okazuje – nie jest zdolny do trwałych, głębokich relacji z drugim czło-

wiekiem, który żyje obok, pod tym samym dachem. Te relacje są po-

wierzchowne, płytkie, wirtualne, gdyż młody człowiek ucieka 

od trwałego, odpowiedzialnego związku na całe życie, zamyka się 

w swoim świecie. 

Wpływa to znacząco na jakość wyznawanej wiary, która – z Bożego 

ustanowienia – ma charakter relacyjny, społeczny, koinonijny, jest 

przeżywana we wspólnocie Kościoła, a jej podstawowym nakazem jest 

miłość do drugiego człowieka. „Ja się wolę pomodlić w pustym Kościele, 

bo denerwują mnie dewotki” – czasami młodzi ludzie tak argumentują 

swoją niechęć do zgromadzeń liturgicznych. Kościelna celebracja 

we wspólnocie dla wielu młodych ludzi jest złem koniecznym, godziną 

do odstania, a w najlepszym przypadku okazją do porozmawiania 

z kolegami i koleżankami. Badania socjologiczne pokazują, 

że zagrożeniem dla wiary dzisiaj jest nie tyle ateizm, ile jej indywiduali-

zacja, tworzenie religijności bez Kościoła, odrzucanie tradycji religijnej. 

Oznacza to zatem, że w umysłach części młodych ludzi powstaje pewien 

mix światopoglądowy, oparty na własnej intuicji, domysłach, spostrze-

żeniach, zapożyczonych poglądach. A jeśli nawet bierze się pod uwagę 

Objawienie, autorytet Pisma świętego, to według własnej, dowolnej 

interpretacji. 

Kolejną sprzecznością, która cechuje współczesnego człowieka jest 

irracjonalizm. Wydaje się, że XXI wiek to wiek rozumu, bo rozwijają się 

nauki, odbywa się dynamiczny postęp cywilizacyjny, mnożą się szkoły 

wyższe, coraz więcej osób kończy studia magisterskie. Jednak mimo 

tego, człowiek ma coraz większe problemy z posługiwaniem się własnym 

rozumem. Fakt, że we Włoszech jest więcej wróżek niż księży, obrazuje 

skalę zjawiska. Jednocześnie rośnie zainteresowanie ezoteryzmem, 

okultyzmem, magią, co wskazuje na całkowicie irracjonalne inklinacje 

współczesnego człowieka. Jednocześnie znamienne jest to, że mały pro-

cent społeczeństwa czyta książki albo prasę. W całej Unii Europejskiej 

19,6 % piętnastolatków nie potrafi czytać ze zrozumieniem. Więcej niż 

połowa Polaków nie czyta żadnych książek, a 46 % nie czyta nawet 

krótkich tekstów (artykułów albo opowiadań) – alarmuje Biblioteka 

Narodowa. 

Jakie są konsekwencje takiego stanu rzeczy? Człowiek współczesny 

zatraca zdolność myślenia abstrakcyjnego, jak również zmysł krytyczny, 

czyli zdolność poprawnej, obiektywnej oceny zjawisk i zdarzeń. Oznacza 

to większą podatność na manipulacje. Zamiast systematycznego, twór-

czego meblowania głowy człowiek „połyka” papkę informacyjną, podaną 
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przez komercyjne media. Innymi słowy nie odbiera on obiektywnego 

opisu faktów, ale fakty zinterpretowane, przetworzone w jakimś kluczu 

ideologicznym. Na tym polega tzw. „pranie mózgów”, czyli mentalne 

formowane sposobów myślenia, kształtowanie postaw, systemów warto-

ści, najczęściej dalekich od ideałów Ewangelii. Już nie wiedza czy mą-

drość są uniwersalnymi przewodnikami po świecie, ale doświadczenie, 

własne przeżycie, to co człowiek zobaczył, o czym się przekonał. A jeśli 

wartość ma wiedza, to raczej taka, która jest umiejętnością – wiedza 

techniczna, zawodowa, ekspercka.  

Dlaczego powyższe zjawisko stanowi zagrożenie dla wiary chrześci-

jańskiej? Przede wszystkim niechęć do pogłębiania wiedzy i do czytania 

książek oznacza także nieczytanie książek religijnych czy prasy katolic-

kiej. Oznacza też zaniedbanie lektury Pisma świętego.  

W związku z tym, wiedza religijna ogranicza się głównie do tego, co się 

pamięta z katechezy, co jest raczej niewystarczające, gdyż dojrzewanie 

wiary domaga się pogłębiania wiedzy o Bogu i Kościele. Zderzenie 

z innymi religiami, światopoglądami zazwyczaj generuje pytania 

o własną religię. Kiedy katolicy słyszą je ze strony swoich kolegów, 

współpracowników, często nie znajdują odpowiedzi, bo ich wiedza reli-

gijna jest nikła, a nadrobienie zaległości wymaga sporego wysiłku. Rodzi 

to zagrożenie, że człowiek pozostanie z tymi nierozwiązanymi wątpliwo-

ściami sam, co może stać się przyczyną kryzysu wiary. Dodać należy, 

że wspomniana ignorancja w sprawach religijnych, prowadzi do wiary 

naiwnej, chwiejnej, podatnej na zabobony, wystawionej na ośmieszenie. 

A przecież Pan Bóg nie wymaga od człowieka, aby wierzył wbrew rozu-

mowi. Wręcz przeciwnie – obdarzył ludzi rozumem, i chce nie tylko aby 

ich wiara była racjonalna, niesprzeczna, uzasadniona, oparta na wiary-

godnych przesłankach, ale wymaga, aby chrześcijanin w rozsądny spo-

sób potrafił bronić depozytu wiary, zgodnie z tym, do czego wzywał Piotr 

Apostoł w swoim liście: Bądźcie zawsze gotowi do obrony wobec każde-

go, kto domaga się od was uzasadnienia tej nadziei, która w was jest (1 

P 3,15b).  

Kolejnym komponentem mentalności współczesnego człowieka jest 

jego rozbudzona afektywność. Oznacza to, że rozum coraz częściej zastę-

pują emocje, uczucia, popędy, namiętności. Oczywiście to nie jest tak, 

że człowiek nie używa rozumu, że całkowicie oddaje się emocjom, ale 

łatwo zaobserwować, że w swoich codziennych decyzjach posiada on 

większą skłonność do kierowania się afektami, niż było to dawniej. 

Większe znaczenie odgrywa poruszenie uczuć, z czego doskonale zdają 

sobie sprawę media. Informacje są przez nie przekazywane tak, aby 

poruszały odbiorcę, wywoływały gniew, oburzenie, rozbawienie, cieka-

wość. Widz w mniejszym stopniu chce się czegoś dowiedzieć o świecie, 
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mieć szersze spojrzenie, jaśniejszy obraz lecz raczej pragnie – świadomie 

czy podświadomie – coś przeżyć, czegoś doświadczyć. Zbrodnia, skandal, 

sensacja rządzą serwisami informacyjnymi. Spora część młodzieży 

w weekend musi przeżyć szał, trans, „odlot”, „zadymę”, w związku z tym 

wielu młodych ludzi żyje od weekendu do weekendu. Nie wszyscy pod-

dają się temu stylowi, jednak jest on bardzo popularny. 

Nie pozostaje to bez wpływu na religijność młodzieży. Rozbudzenie 

emocji i zmysłów upośledza życie duchowe, utrudnia wewnętrzne sku-

pienie, refleksję nad sobą. Rozbudzenie emocji dokonuje się kosztem 

wolności woli, gdyż młody człowiek w codziennych decyzjach będzie 

kierował się nie koniecznie rozumem, rozsądkiem, roztropnością, ale 

częściej emocjami i własnymi upodobaniami. „To mnie bardziej zachwy-

ca”, „to mnie bardziej wzrusza”, „to mnie kręci” – takie uzasadnienia 

zdradzają afektywny charakter przyjętych motywacji. Ks. prof. Krzysz-

tof Pawlina zauważa, że młodzież dzisiaj czeka na „duchowy show”, 

poszukuje „emocji duchowych”, „przygody duchowej”, a zatem inten-

sywnych doznań skumulowanych w krótkim czasie. Codzienny pacierz, 

rachunki sumienia, nabożeństwa – to jest zbyt nudne, monotonne, sza-

re. Ale spotkania w Lednicy, czy Taize, koncerty ewangelizacyjne – czę-

sto są tym bodźcem, który pociąga, gdyż wywołuje poruszenie afektyw-

ne. Czasami jest zapłonem dalszych poszukiwań, ale niekiedy jedynie 

krótkim religijnym epizodem, gdyż wiara jest nie tylko uczuciowym 

poruszeniem, ale też aktywnością woli, rozumu, angażuje ludzkie czyny. 

Nie można jej sprowadzić do wzruszenia czy przeżycia czysto estetycz-

nego. Temu przeakcentowaniu uczuć towarzyszy zaniedbanie formowa-

nia woli poprzez ascezę, wysiłek, pracę nad sobą. Kwestie są bagateli-

zowane nie tylko w wychowaniu domowym i szkolnym, ale również 

w niektórych ruchach religijnych i wspólnotach charyzmatycznych.  

Bardzo często w myśleniu o świecie, o relacjach społecznych, na 

czoło wysuwa się kategoria wolności, rozumianej swoiście, jako maksi-

mum praw przy minimum obowiązków. Kryterium słuszności postępo-

wania coraz częściej nie jest już dobro, wartość moralna, prawda, ale 

ludzkie chcenie i niechcenie. Liberalne podejście do życia zakłada nie-

chęć do jakichkolwiek autorytetów – uznanie kogoś za autorytet „zagra-

ża” tym, że trzeba będzie przyznać mu słuszność, a przecież założenie 

jest takie, że nikt nie będzie mi rozkazywał, bo jestem wolny. Idąc tym 

torem rozumowania, młodzi ludzie łatwo wpadają w schemat: Kto 

w jakiś sposób przeszkadza mojemu chceniu, jest moim przeciwnikiem 

(nauczyciele, policja, księża). Dlatego klimat liberalizmu uwidacznia się 

w nagminnej kontestacji wszystkiego i wszystkich, w kwestionowaniu 

wszelkich pomysłów, idei, decyzji, zarządzeń. Rozmowy, opinie, komen-

tarze na forach internetowych przenika niemal zawsze aura totalnej 
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negacji: „zły pomysł”, „idiotyczna decyzja”, „chore struktur” – to najła-

godniejsze z powtarzających się opinii. Taki osąd jest szczególnie kiero-

wany pod adresem tych, którzy mają jakąkolwiek zwierzchność nieza-

leżnie, czy to dyrektor, polityk, biskup, opiekun stażu czy kontroler bile-

tów. Tej kontestacji towarzyszy eksponowanie własnej niezależności, 

autonomii, odrębności, a także propagowanie postaw asertywnych, czę-

sto przy błędnym rozumieniu tejże asertywności – nie jako wyrażanie 

własnych uczuć, ale jako postawa negacji i sprzeciwu. 

Dla człowieka wierzącego myślenie liberalne stwarza pokusę do-

wolności w interpretowaniu Objawienia, czyli prawd doktrynalnych 

i zasad moralnych. Owszem, Pismo Święte jest dla większości czymś 

cennym i wartościowym, ale jak rozumieć jego poszczególne wskazania 

i które z nich obowiązują – to już rozstrzyga się samemu, indywidualnie, 

często z odrzuceniem Urzędu Nauczycielskiego Kościoła. Badania socjo-

logiczne wskazują na wybiórcze podejście do wiary: 53 % badanych 

uważa, że nie ma absolutnych zasad określających , co jest dobre, a co 

złe i uważa, że rozstrzyganie o tym jest indywidualna sprawą człowieka. 

Paradoksalne jest że np. 8 % młodzieży uznaje aborcję za dopuszczalną, 

3 % dopuszcza rozwody, ale już na współżycie przed ślubem zgadza się 

59% (ISKK 2005/2006). Odrzucenie autorytetu Kościoła dokonuje się 

w myśl zasady: Sam decyduję co jest dobre a co złe, bo jestem wolnym 

człowiekiem i nikt nie będzie mi narzucał, jak mam wierzyć.  

Ponieważ człowiek ze swej natury jest otwarty na Boga, posiada 

transcendentne pragnienia, nie rezygnuje łatwo z duchowości, w jakimś 

stopniu poszukuje Boga. Jednakże czyni to po omacku – na własnych 

warunkach, wytwarzając jakąś prywatną duchowość, prywatną religij-

ność i moralność. Taka prywatyzacja wiary zaczyna rodzić w ostatnim 

czasie niepokojące skutki. Mianowice coraz częściej ci, którzy oddalają 

się od wiary katolickiej przyjmują wizję Boga nieosobowego. Jest to 

nowa tendencja wśród ludzi młodych. Ks. prof. Mariański, socjolog reli-

gii z KUL zauważa, że to poszukiwanie duchowości poza Kościołem 

przechodzi wyraźną ewolucję, poczynając od lat 50-tych XX wieku. Naj-

pierw były hasła: „Chrystus-tak, Kościół-nie”; następnie: „Jezus-tak, 

Chrystus-nie”; potem: „Religia-tak, Jezus-nie”, by wreszcie osiągnąć dziś 

etap: „Religia-tak, Bóg osobowy-nie”. Czy można być człowiekiem reli-

gijnym bez Kościoła? Zdaniem socjologów 2/3 młodzieży uważa, że tak. 

Taka tendencja zdaje się potwierdzać diagnozę, że u podłoża kryzysu 

religijności leży ludzki egocentryzm. Wiara, religia powoli staje się nie 

relacją do Boga, nie więzią, przymierzem, przyjaźnią, związkiem 

z Bogiem, ale dialogiem z samym sobą na temat transcendencji, metafi-

zyki, ewentualnie Istoty Najwyższej. Wiara coraz częściej to mix wła-
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snych przemyśleń, domysłów, wniosków, zasłyszanych opinii, a nie oso-

bowa odpowiedź na Boże Objawienie. 

Na opisane wyżej tendencje nakłada się zjawisko sekularyzmu, 

czyli promowania autonomicznej wizji człowieka i świata, w której nie 

ma miejsca dla Boga. Najbardziej typowym przejawem tego zjawiska 

kulturowego są próby wyeliminowania tematu Boga z przestrzeni pu-

blicznej – z życia społecznego, z publicystyki, z edukacji, kultury, polity-

ki. Coraz częściej jest to temat tabu. Publicysta Rafał Ziemkiewicz 

wskazał na przedziwny paradoks: „W dzisiejszych czasach religia stała 

się sprawą prywatną, a seks stał się sprawą publiczną”. Jest to gorzki, 

ale prawdziwy opis dzisiejszego zsekularyzowanego świata. 

Oczywiście, jawne próby eliminacji religii z przestrzeni publicznej 

często kończą się porażką, ze względu na pewien opór środowisk kato-

lickich (np. sprawa religii w szkołach czy usuwanie krzyży). Dlatego 

procesy sekularyzacji odbywają się w sposób bardziej subtelny, na zasa-

dzie przemilczania, ignorowania elementów religii w kulturze, 

z uzasadnieniem nam znanym: „aby nie urazić niewierzących, muzuł-

manów, Żydów, buddystów…”. Moda na niemówienie o Bogu czy 

o przeżyciach religijnych staje się normą. Można mówić o Kościele, ale 

jak o zwykłej społecznej organizacji, i to najlepiej w negatywnym świetle 

– w kontekście skandali, nadużyć, finansowania, kryzysu. Proces prze-

milczania kwestii religijnych nie oznacza, że nie mówi się w ogóle 

o Kościele w mediach głównego nurtu. Owszem, mówi się, ale głównie 

w kontekście negatywnym. W telewizji czy w mediach co jakiś czas na-

głaśnia się wydarzenia, fakty, które stawiają w złym świetle Kościół, 

katolików, księży, chrześcijańską moralność. Czasami przytacza się 

prawdziwe historie, czasami są to pomówienia. Od pewnego czasu moż-

na zauważyć zjawisko ataków na Kościół przy okazji świąt kościelnych – 

dla „zrównoważenia” religijnych przeżyć Polaków. 

Czy to osłabia wiarę młodego człowieka? Oczywiście, gdyż wywołu-

je wrażenie, że wiara jest czymś wstydliwym, że nie wypada się do niej 

przyznawać. Nie wypada o niej wspominać. Człowiek słabej wiary dosyć 

szybko podporządkuje się tym tendencjom i chętnie tę wiarę ukryje za 

parawanem prywatności, zwalniając się z dawania świadectwa wobec 

innych. W najgorszym przypadku propaganda antychrześcijańska budzi 

niechęć, złe emocje w relacji do Kościoła. Sekularyzm dotyka także kato-

lików praktykujących, w postaci sekularyzmu praktycznego. Pomimo 

uczęszczania na Mszę Świętą i jakiejś formy modlitwy, niektórzy katoli-

cy na co dzień łatwo obywają się bez Boga i nie wpisują wiary w swoje 

codzienne decyzje. Jest to wiara jest niekonsekwentna, pozorna, bar-

dziej obrzędowa i deklaratywna niż rzeczywista. 
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Opisywane wyżej zjawiska wcześniej czy później owocują we-

wnętrzną pustką, duchową alienacją człowieka. Wspólnym mianowni-

kiem przytoczonych zjawisk jest w gruncie rzeczy egoizm, egocentryzm, 

zapatrzenie w siebie. A na płaszczyźnie religijności rodzi to coś 

w rodzaju autosoteriologii: przekonanie (nie koniecznie uświadomione), 

że człowiek zbawia sam siebie, bez pośrednictwa religii, na własną rękę, 

prywatnie. Taką autosoteriologię wyznaje buddyzm – tam człowiek 

wierzy że osiąga szczęście przez własny wysiłek, techniki medytacji, 

oczyszczenie, wspina się samodzielnie do swojego celu. Jednak 

w kulturze chrześcijańskiej tego typu założenie jest nieporozumieniem – 

bo to Bóg zbawia człowieka, jedynie Boża łaska uświęca i uszczęśliwia. 

Pokusa samozbawienia grozi wypaczeniem tego, co stanowi istotę naszej 

wiary, czyli miłości. Kościół naucza, że człowiek spełnia się przez dar 

bezinteresowny z samego siebie. Nie ma innej drogi do szczęścia. Tym-

czasem coraz częściej współczesny człowiek wchodzi na drogę egoizmu, 

odrzucenia miłości, nawet jeśli o tej miłości śpiewa piosenki, ogląda 

filmy, szuka miłosnych przygód. W imię wolności, w imię własnej auto-

nomii i wielkości odrzuca się jednak poświęcenie, ofiarność, dobro 

wspólne, zasady moralne – przy organizowaniu czasu , przy planowaniu 

kariery, przy podejmowaniu decyzji. W konsekwencji wcześniej czy póź-

niej daje o sobie znać wewnętrzna pustka, rozgoryczenie, frustracja. 

Przejawia się ona często w braku poczucia własnej wartości. Symptomy 

tej pustki to ucieczka do środków odurzających, uzależnienia, chronicz-

na konsumpcja, czyli przymus wypełniania pustki artykułami kon-

sumpcyjnymi oraz doświadczeniami związanymi z otrzymywaniem 

czegoś od świata (Ph. Cushman). Nasila się zjawisko depresji, również 

wśród dzieci i młodzieży. Problem są zaburzenia neurotyczne, lękowe. 

Nawet do 15 % dzieci w wieku szkolnym i około 20 % ogółu Polaków 

cierpi na nerwicę. Dysleksja, dysortografia, ADHD – jest to żniwo tych 

niebezpiecznych trendów w kulturze. 

 

Rola katechezy szkolnej w kształtowaniu dojrzałej wiary 

uczniów 

 

Jakich środków używać aby zahamować, zminimalizować szkodli-

wość takich zagrożeń w ramach prowadzonej katechizacji? Warto się 

nad tym zastanowić, gdyż właśnie katecheza szkolna odgrywa tu ważną 

rolę. Skoro obejmuje ona 95 procent dzieci i młodzieży, jest wyjątkową 

szansą na ich formację religijną. Spróbujmy, uwzględniając opisane 

wyżej zagrożenia wiary, zaproponować jakieś ogólne kierunki przeciw-

działania opisanym zjawiskom. 
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Sprawą fundamentalną dla duchowego rozwoju człowieka jest 

ukształtowanie właściwego obrazu Boga w ludzkiej świadomości. Ten 

obraz kształtuje się już w dzieciństwie. Różne czynniki kształtują ten 

obraz – duże znaczenie ma tu relacja do własnego ojca, własne oczeki-

wania i doświadczenia religijne, wychowanie, środowisko życia 

i obyczajowość. Warto młodym ludziom ciągle uświadamiać, że Bóg, 

który nam się objawił jest Kimś żywym, konkretnym, a przede wszyst-

kim, że jest Bogiem osobowym – jest Kimś, a nie czymś, jest przyjacie-

lem, ojcem, a nie energią kosmiczną czy anonimową siłą. Modlitwa jest 

dialogiem z Osobą kochającą, a nie recytacją tekstów. Wiara jest przy-

jaźnią z Chrystusem, a nie zbiorem formuł. Chrześcijaństwo jest przede 

wszystkim religią osoby – nie księgi, nie rytuału, obrzędu. Cała wiedza 

o liturgii, dogmatach, historii Kościoła jest bardzo ważna, jednak w jej 

przekazywaniu należy pamiętać, że celem wychowawczych oraz dydak-

tycznych wysiłków jest zintegrowany rozwój młodego człowieka, jego 

zbawienie, jego szczęście i że to właśnie osoba jest najwyższą wartością 

i podstawową kategorią całej doktryny chrześcijańskiej. Szczególna 

skłonność współczesnego pokolenia do podmiotowego, subiektywistycz-

nego widzenia rzeczywistości jest dla duszpasterzy i katechetów wy-

zwaniem aby ukazywać wiarę chrześcijańską w kategoriach osobowych, 

personalistycznych. Wydaje się, że takie podejście jest też bliższe Ewan-

gelii. Grecy zwrócili się do Filipa z prośbą: Chcemy ujrzeć Jezusa (J 

12,21). Nie mówili: „chcemy usłyszeć o Bożej sprawiedliwości, chcemy 

lepiej poznać prawo Boże”, ale: chcemy ujrzeć Jezusa. Podobnie Filip 

prosił później Nauczyciela: Pokaz nam Ojca, a to nam wystarczy (J 14,8) 

Znamienne, że nie mówił: „opowiedz o Ojcu”, ale „pokaż Ojca”. We 

współczesnym mówieniu o Bogu kluczowe są takie pojęcia jak godność 

osoby, szczęście, wolność, miłość, własna wartość. Nasza wiara chrześci-

jańska czyni te wartości czymś priorytetowym, w stopniu o wiele więk-

szym niż inne religie. Jednak urzeczywistnienie tej godności, wielkości 

jest możliwe tylko wtedy, gdy człowiek faktycznie wejdzie w relację oso-

bową z Bogiem – prawdziwym, objawionym, żywym, a nie wytworem 

własnej wyobraźni. 

Jak przekazywać wiarę ludziom, którzy – jak wspomnieliśmy – 

uciekają od abstrakcji i „książkowych” rozwiązań? Przede wszystkim 

przez podkreślanie doświadczenia ludzi wierzących oraz przez ukazy-

wanie że to, w co wierzymy nie jest wyczytane, wyuczone, ale przeżywa-

ne, doświadczane, zakorzenione w codzienności. Wiara wszakże pomaga 

pokonać realne ludzkie problemy – problem samotności, cierpienia, roz-

wodu rodziców, alkoholizmu w rodzinie, bezrobocia, trudności 

w relacjach z chłopakiem czy dziewczyną, problem przebaczenia, wyrzu-

tów sumienia. Jezus złożył znamienną deklarację: „Ja jestem drogą 
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i prawdą i życiem” (J 14,6). W tym słowie „życie” mieści się tak wiele – 

sukcesy  i porażki, nadzieja i rozpacz, marzenia i zranienia. Jezus jakby 

chciał powiedzieć – jestem w samym środku tego co przeżywasz, czym 

żyjesz – jestem byś zaczął żyć w pełni. Owszem, wiara nie rozwiąże ży-

ciowych problemów, nie sprawi, że znikną. Ale pomaga je zrozumieć, 

przezwyciężyć, usensawnia ludzkie życie. Właśnie w kontekście kate-

chezy uczniowie mają szansę odkryć, że chrześcijaństwo to nie zbiór 

teorii, wierzeń starożytnych, albo jakichś legend, ale że faktycznie wiara 

rozświetla, rozjaśnia wiele osobistych życiowych spraw i dotyka najgłęb-

szych ludzkich sekretów. Niechęć młodzieży do abstrahowania, teorety-

zowania stawia katechetę przed koniecznością zejścia na ziemię z wyżyn 

teologii i dotknięcia rzeczy konkretnych. Nie chodzi o to, aby z katechezy 

uczynić „Sprawę dla reportera” czy „Rozmowy w toku”, ale o to, aby przy 

omawianiu biblijnych wydarzeń, sakramentów, liturgii, prawd wiary 

bardzo mocno wskazywać na ich związek z ludzkim życiem, 

z codziennością. Jeśli na życie przeciętnego gimnazjalisty życie to szkoła 

i lekcje, muzyka, smsy od koleżanek, gry komputerowe, kłótnie 

z rodzicami, wpisy na Facebooku, weekendowe imprezy, zmienne na-

stroje, szalejące hormony to nie łudźmy się, że skupi się na życiu po 

śmierci czy dogmacie o Wniebowzięciu. Dla niego życie dzieje się teraz 

i jest bardzo konkretne, a zatem nie ma sensu tłumaczenie: „twoje pro-

blemy nie są ważne, my tu mówimy o teologii”. Zdrowy, chrześcijański 

personalizm każe nam kategorię osoby stawiać w centrum uwagi, 

a wraz z nią to wszystko, co tworzy życie osoby – sprawy zarówno du-

chowe jak i te tzw. przyziemne. 

Wspomniany związek wiary z życiem szczególnie mocno wy-

brzmiewa poprzez świadectwo konkretnych ludzi. Ta niezwykła moc 

świadectwa wynika z jego niekwestionowalności. Można dyskutować 

z czyimiś argumentami, wysuwać kontrargumenty, ale z ludzkim prze-

życiem, świadectwem nie sposób polemizować. Zawsze cenne i budujące 

jest szczere świadectwo katechety, jeśli dzieli się swoim własnym do-

świadczeniem wiary, modlitwy, Bożej obecności, przeżywania sakra-

mentów, przezwyciężania problemów. Ale łatwo dziś także znaleźć mnó-

stwo świadectw spisanych, opublikowanych, nagranych – warto z nich 

korzystać, gdyż posiadają moc uwiarygodniająca wiarę chrześcijańską. 

Jest to pewnego rodzaju odtrutka na niemoralny styl życia popularyzo-

wany przez współczesną kulturę. Takie wydobycie ludzkiego doświad-

czenia religijnego jest motywujące dla ludzi młodych, gdyż wtedy wiara 

okazuje się czymś żywym, wartościowym. Myślenie jest takie: „skoro tej 

osobie wiara pomaga w życiu, czuje się ona szczęśliwsza, to może i ja 

spróbuję”. Warto zachęcać i prowokować samych uczniów do dzielenia 

się własnym doświadczeniem wiary albo odwoływać się do ich doświad-
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czenia, wydobywać z pamięci te dobre przeżycia i wspomnienia które 

wiążą się z doświadczeniem religijnym, jak przeżycie spowiedzi świętej, 

rekolekcji, pogrzebu bliskiej osoby, oburzenie wobec jakiegoś wielkiego 

zła, ludzkiej krzywdy itd.  

Duży walor motywacyjny mają świadectwa osób znanych, tzw. ce-

lebrytów, idoli, ludzi sławnych. Przełamuje to lansowaną współcześnie 

tezę, że wiara jest czymś prywatnym, że nie wypada mówić o religii, jest 

zatem reakcją na sekularyzm. Dzięki Bogu w przestrzeni publicznej 

mamy sporą grupę ludzi, którzy otwarcie przyznają się do swojej wiary, 

choćby Agnieszka Radwańska, Kuba Błaszczykowski, Krzysztof Zie-

miec, Przemysław Babiarz, Małgorzata Kożuchowska, Radosław Pazu-

ra, Krzysztof Zanussi. Niedawno ukazał się bardzo wartościowy artykuł 

Brygidy Grysiak, dziennikarki TVN, piętnujący aborcję, a jeszcze wcze-

śniej zdjęcie Agnieszki Radwańskiej, która na korcie układa z piłeczek 

tenisowych słowo: JEZUS. Przykłady znanych ludzi przemawia mocno 

do młodzieży. Duży walor motywacyjny posiadają świadectwa ludzi 

wybitnych, naukowców. Nie brakuje takich, którzy przez badania nau-

kowe odkryli Stwórcę świata (np. prof. Francis Collins, szef zespołu 

prowadzącego badania nad ludzkim genomem). 

Jak zauważono wyżej, współczesny człowiek posiada niezwykle 

rozwinięte poczucie autonomii i niezależności, co jest pochodną liberali-

zmu i demokratyzacji. Człowiek współczesny z reguły nie lubi, gdy ktoś 

ma nad nim przewagę, gdy go poucza, albo zbyt stanowczo czegoś się 

domaga. Z tego powodu autorytatywny, magisterialny styl nauczania 

spotka się raczej z obojętnością lub oporem. Z tego właśnie powodu dzi-

siaj, bardziej niż kiedykolwiek wcześniej, warunkiem skutecznej komu-

nikacji jest klimat dialogu. Nie chodzi bynajmniej o poddawanie 

w wątpliwość jakichś prawd wiary czy zasad moralnych, ale o możliwość 

wypowiedzenia się na dany temat, o wysłuchanie cudzych racji, nawet 

gdyby były najbardziej niedorzeczne, o uznanie że młody człowiek ma 

prawo do własnych poszukiwań. Dialog i wzajemny szacunek tworzą 

klimat zaufania. Znany amerykański apologeta i wychowawca młodzie-

ży Josh McDowel stwierdził kiedyś, że stawianie wymagań bez osobowej 

więzi prowadzi do buntu. Mówił to w odniesieniu do rodziców i dzieci, 

ale ta prawidłowość odnosi się w ogóle do wychowania młodzieży. Brak 

klimatu szacunku i autorytatywny, urzędniczy styl nauczanie generuje 

wewnętrzny bunt w odbiorcy. Nie jest to widoczne na lekcjach matema-

tyki, fizyki, chemii, bo nie da się dyskutować z cyframi. Ale na lekcji 

religii, szczególnie przy omawianiu zasad moralnych, można się spotkać 

z werbalną defensywą. Człowiek dzisiaj częściej kieruje się emocjami, 

uczuciami niż rozumem. Zanim przeprowadzi w głowie analizę, już 

uczucia mówią mu, jakie mają być jej wyniki. Mówi się o tzw. przedro-



 

 

St
ro

n
a 
1

2
7

 I
n

n
e
 T

e
k

st
y
 

zumieniu. Wypowiadanie kategorycznych sądów albo ton nie znoszący 

sprzeciwu mogą skutecznie zablokować interioryzację głoszonych treści. 

Nie oznacza to, że trzeba rozmiękczać nasze przepowiadanie, że mamy 

przytępić miecz słowa Bożego. Żadną miarą, byłoby to nieporozumie-

niem. Lecz rzeczą kluczową jest próba odgadnięcia sposobu rozumowa-

nia odbiorcy i dostosowania przekazu do jego intelektualnej i moralnej 

kondycji. Chodzi zatem o to, aby uwzględniać emocjonalność odbiorcy, 

niemoc intelektualną, jego subiektywizm, wrażliwość na punkcie wła-

snej wartości. Sprzyja temu klimat dialogu i wzajemnego szacunku. 

Można znaleźć analogię pomiędzy współczesnym młodym człowie-

kiem a biblijną Samarytanką (por. J 4, 1-26). Ich duchowy profil jest 

mniej więcej taki sam – jakaś ogólna wiedza o Bogu, uprzedzenie wobec 

tradycji religijnej, wewnętrzne zagubienie, problemy z moralnością. 

Modelowe dla współczesnej ewangelizacji jest podejście Jezusa – nawią-

zanie dialogu, wymiana zdań, rozmowa o życiu, nawiązanie – jakby 

mimochodem – do nieuporządkowanego życia i wreszcie ukazanie drogi 

zbawienia  

Omawiane wcześniej zjawisko indywidualizmu czy nawet egocen-

tryzmu skłania do zastanowienia się także i nad tym problemem. Jak 

chronić wiarę młodych ludzi przed „prywatyzacją”, indywidualizacją? 

Odpowiedź jest prosta: uczyć społecznego przeżywania wiary, ukierun-

kowywać na wspólnotę Kościoła. Jeśli chodzi o merytoryczny aspekt 

katechezy, ten wymóg spełnia konsekwentne zabieganie o identyfikację 

młodzieży ze wspólnotą Kościoła. Niestety ciągnie się przez wieki histo-

rycznie uwarunkowane przekonanie: „Kościół to oni – biskupi, księża, 

kościelny, organista, a my stoimy z boku”. Niejeden katecheta doświad-

cza tego, ile się trzeba natrudzić żeby identyfikacja ze wspólnotą Kościo-

ła weszła na trwałe do umysłów młodych ludzi, czyli świadomość 

że Kościół to nie dzwony i organy, ale wszyscy wierzący w Jezusa Chry-

stusa. Wielką szansę stanowi promocja wszelkich wspólnot i form ak-

tywności parafialnej, jakie są w okolicy. Spełniają one ważną rolę, gdyż 

angażują ludzi, wychodzą naprzeciw potrzebie przynależności, akcepta-

cji, ale też stanowią szansę na solidną formację. Wskazane jest, aby 

członków takich wspólnot prosić o zaangażowanie na katechezie, 

o aktywność, o odważne prezentowanie swojej działalności. Czas po-

święcony wspólnotom nie jest czasem straconym, bo dzięki niemu mło-

dzi mają szansę zacieśnienia więzów z własną parafią. Podobną rolę 

spełnia angażowanie dzieci i młodzieży w życie miejscowego Kościoła - 

w liturgię niedzielną, różaniec październikowy, w drogę krzyżową, 

w dekorowanie kościoła, przygotowanie grobu pańskiego itd. To nie 

chodzi o praktyczny wymiar – o efekt tylko. Chodzi o doświadczenie 
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wspólnego dzieła na rzecz wspólnoty i ze wspólnotą, czyli 

o kształtowanie odpowiedzialności za konkretne dobro. 

Na koniec pozostaje do omówienia zagadnienie obrony wiary wobec 

ataków i reakcja na antykatolicką propagandę. Katecheza musi być tym 

frontem walki z indoktrynacją antychrześcijańską, a zatem musi przy-

bierać charakter apologijny. Apologią w starożytności nazywano mowę 

obrończą w sądzie, z czasem jednak znaczenie terminu rozszerzyło się. 

Apologia chrześcijańska to obrona Kościoła, doktryny i moralności 

chrześcijańskiej przed zarzutami ze strony pogan, ateistów 

i niechrześcijan. Wydaje się że wielkim błędem jest brak reakcji na róż-

ne medialne doniesienia, dyskredytujące Kościół, gdyż jest to pośrednia 

zgoda aby zasiane rozwijało się w umysłach młodych ludzi. Skuteczną 

metodą obrony wiary jest odwoływanie się do zdrowego rozsądku 

i kształtowanie zmysłu krytycznego wśród uczniów, a przede wszystkim 

odwoływanie się do prawdy, do wydarzeń z życia Kościoła. Często 

w programach telewizyjnych ludzie Kościoła popełniają ten błąd, 

że wierzą w siłę opisu, długiej narracji, teologicznego uzasadnienia. 

Tymczasem silniejszą bronią są łatwe do weryfikacje i niepodważalne 

fakty. Przytaczane na katechezie, mocno przemawiają do zdrowego roz-

sądku, zwłaszcza, gdy są poparte liczbami, wyliczeniami, statystykami. 

W kulturze zdominowanej przez tabloidy, siłę nośną mają krótkie in-

formacje, które nie wymagają u odbiorcy jakiegoś nadmiernego wysiłku, 

a zapadają w pamięć. Tą drogą można ukazują w szerszej skali, ile do-

bra chrześcijaństwo wnosi w kulturę, w rozwój cywilizacyjny, 

w budowanie pokoju. Działalność charytatywna Kościoła, poparta licz-

bami, obrona życia, troska o ubogich, zaangażowanie społeczne – to 

dziedziny z których warto zbierać dane, informacje, wyliczenia, groma-

dzić świadectwa, przykłady heroizmu, oddania, miłości bliźniego. Na 

każdą informację o jakimś skandalu w Kościele, można znaleźć dzie-

siątki przykładów pozytywnych i budujących. Oto kilka pomocnych 

przykładów: 

-Najwięcej rozwodów jest w grupie osób niepraktykujących religij-

nie (50 proc.) najmniej wśród tych którzy razem się modlą (0,07 proc) ( 

Instytut Studiów nad Rodziną); 

-Do końca wojny dzięki Piusowi XII zagłady uniknęło blisko 90 

proc. włoskich Żydów. „Kościół Piusa XII uratował od śmierci z rąk na-

zistów 860 tys. Żydów (Pinchas Lapide);-Kościół opiekuje się 6 miliona-

mi chorych na AIDS w Afryce. Szpitale i przychodnie prowadzone przez 

katolickich misjonarzy zostały uznane przez WHO za najlepszy punkt 

dystrybucji leków na AIDS. 

Gdybyśmy mieli naszkicować profil współczesnego, polskiego mło-

dego katolika z pewnością byłoby to trudne, ze względu na wielkie zróż-
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nicowanie młodego pokolenia – od tych najbardziej zaangażowanych 

i świadomych, wychowanych w religijnych rodzinach, formowanych 

we wspólnotach formacyjnych, aż po zupełnie obojętnych, a nawet wro-

gich Kościołowi. Jedno jest pewne: i jedni i drudzy podlegają wpływom 

kulturowym, które kształtują ich sposób myślenia, wartościowania, 

a także wpływają na przeżywanie wiary. Subiektywizm, sekularyzm, 

irracjonalizm, indywidualizm, relatywizm moralny odciskają mocne 

piętno na współczesnym człowieku i są zagrożeniami, którym człowiek 

wierzący musi stawić czoła. Nie ma prostej recepty jak bronić siebie 

i innych przed takimi zjawiskami. Ważna jest jednak świadomość, 

umiejętność demaskowania zagrożeń i nazywania ich po imieniu. Wciąż 

bardzo wysoki odsetek uczniów korzystających z katechezy szkolnej 

jest pozytywnym ewenementem w dobie laicyzacji. Rozpoczynający się 

rok wiary, jest dobrą okazją, aby w ramach katechezy szkolnej zwrócić 

większą uwagę na to, co tej wierze zagraża i co hamuje jej rozwój, 

a także podjąć wysiłki, by przeciwdziałać takim zjawiskom 

i minimalizować ich skutki. 
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ks. Andrzej Traczykiewicz  

Lipsko k. Zamościa 

KATOLICKIE SZKOŁY IM. ŚW. OJCA PIO W ZAMOŚCIU  

– TRUDNA DROGA DO „SUKCESU”. 

„Kierowani chęcią stworzenia najdogodniejszych warunków funkcjo-

nowania: Katolickiego Gimnazjum w Zamościu oraz Katolickiej Szkoły 

Podstawowej w Zamościu tak, aby mogły w pełni realizować podjętą 

i określoną w swoich Statutach misję wychowywania nowych pokoleń 

Polek i Polaków w duchu wierności Tradycji religii rzymskokatolickiej, 

w oparciu o zasady personalizmu chrześcijańskiego i zgodnie 

z nauczaniem Ojców Kościoła, dla blasku i świetności przyszłości Narodu 

Polskiego i Kościoła, tworzymy Zespół Szkół Katolickich w Zamościu (…).” 

[7] 

Coraz większą popularnością w Polsce cieszą się szkoły katolickie. 

W 2008 roku, w naszym kraju, istniało 476 szkół katolickich, a według 

obecnych danych, średnio co roku powstaje około 20 nowych szkół. Głów-

ną przyczyną tworzenia tego typu placówek są sami rodzice, którzy pra-

gną wychować swoje dzieci w duchu chrześcijańskiej wizji człowieka 

i świata. [5] 

Dzięki przemianą ustrojowym jakie zaszły w Polsce po roku 1989, 

przyzwoliły one na tworzenie szkół nie tylko organom państwowym. 

Oprócz szkół państwowych, prywatnych i społecznych zaczęły również 

powstawać w Polsce szkoły katolickie.  

Pomimo faktu, iż szkolnictwo katolickie w Polsce miało już swoją 

wielowiekową tradycję, to zmiany z roku 1989 stworzyły mu nowe możli-

wości. Szkoły te zaczynają odgrywać coraz to większą rolę nie tylko 

z punktu edukacyjnego, ale także w kontekście działalności ewangeliza-

cyjnej Kościoła. Szkoły katolickie są powoływane i prowadzone przez die-

cezję, parafię, zakony, publiczne stowarzyszenia wiernych, stowarzysze-

nia katolickie, a także wyjątkowo przez osoby fizyczne. 

Należy pamiętać, że idea szkoły katolickiej została jasno określona 

przez Magisterium Kościoła. Fundamentalnym dokumentem ją określa-

jącym jest Deklaracja Soboru Watykańskiego II „O wychowaniu chrześci-

jańskim”. Oczywiście nie możemy zapomnieć o kluczowej roli nauczania 

papieskiego oraz o dokumentach Kongregacji ds. Edukacji Katolickiej. [2] 

W polskim systemie oświaty szkoła katolicka działa, w oparciu 

o zasady Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej oraz odpowiednich usta-

wach o systemie oświaty i Karcie Nauczyciela. Na mocy Konkordatu mię-
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dzy Stolicą Apostolską a Rzeczpospolitą Polską – prawo do wyznaczania 

charakteru wychowawczego szkoły katolickiej przynależy Kościołowi. [6] 

Ojciec Święty Jan Paweł II kilkukrotnie podkreślał znaczenie i rolę 

szkół katolickich dla dobra Kościoła, społeczeństwa oraz szkolnictwa. 

Podczas Mszy św. w Łowiczu mówił: „Cieszy mnie fakt, że w Polsce po-

wstaje coraz więcej szkół katolickich. Jest to znak, ze Kościół jest obecny 

w sposób konkretny w dziedzinie szkolnictwa. Szkoły te należy popierać 

i stwarzać takie warunki, aby we wspólnocie z całym szkolnictwem 

w Polsce mogły przysłużyć się wspólnemu dobru społeczeństwa.” [3] 

01 września 2005 roku w Zamościu, rozpoczęły swoją działalność 

Szkoły Katolickie im. św. Ojca Pio. Idea tej szkoły powstała jeszcze kilka 

lat przed jej oficjalnym startem. Jednak już pierwsze informacje o tym, 

że w Zamościu mają powstać szkoły katolickie, wywołały ogromną kryty-

kę w lokalnym środowisku. Kwestię powstania szkoły negowała zarówno 

lokalna prasa jak i co poniektórzy radni. Straszono ciemnogrodem, sta-

rymi zakonnicami i lekcjami religii w gigantycznych ilościach. Nauczycie-

le jednej z okolicznych szkół wystosowali nawet specjalne pismo, 

w którym wyrażali obawę, że „katolik” odbierze im uczniów, a oni sami 

stracą pracę. [1] 

Pomimo licznie płynących głosów sprzeciwu udało się utworzyć szko-

łę katolicką w Zamościu. Kluczową rolę w jej utworzeniu można przypisać 

Fundacji Servire Veritati Instytutu Edukacji Narodowej, która to na prze-

strzeni roku 2003/2004 zorganizowała w Zamościu Studium Edukacji 

Narodowej. Program prowadzonych zajęć miał na celu przybliżenie do-

robku myśli klasycznej i chrześcijańskiej w perspektywie rozwoju czło-

wieka i jego doskonalenia. [6] 

Duży wkład w powstanie szkół miała determinacja z jaką działały 

członkinie Katolickiego Stowarzyszenia Integracji, a później członkinie 

Rady Miejskiej, Maria Gmyz ( przewodnicząca Rady Miejskiej) oraz Irena 

Brzyska (przewodnicząca Komisji Oświatowej).  Od 2003 roku trwały 

rozmowy, spotkania, przekonywanie radnych, a także protestujących 

nauczycieli i mieszkańców. [1]  

Momentem przełomowym dla powstania katolickiej szkoły 

w Zamościu był rok 2004, kiedy to Katolickie Stowarzyszenie Integracji 

jako organ społeczny, postanowiło wziąć na siebie obowiązek jej utworze-

nia. Dnia 28 września 2004 roku został złożony wniosek do prezydenta 

Zamościa z prośbą o udzielenie zezwolenia na założenie z dniem 01 wrze-

śnia 2005 roku Katolickiej Szkoły Podstawowej i Katolickiego Gimnazjum 

z siedzibą w Zamościu. [6]  

W efekcie, w Wielki Piątek 2005 roku (25.03.2005), szkoły otrzymały 

od prezydenta miasta decyzję o zarejestrowaniu. Stowarzyszenie rozpo-

częło pośpieszną akcję dostosowania budynku i wyposażenia szkoły 
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w niezbędne sprzęty i materiały. Członkowie stowarzyszenia samodziel-

nie odmalowali wnętrze, rodzice wylewali posadzki w klasach, a przyszli 

nauczyciele myli okna i wieszali firanki. W ciągu miesiąca zrujnowany 

budynek zmienił się nie do poznania. [1] 

Istotnym momentem w tworzeniu szkół był dzień 31.08.2005r. kiedy 

to Pasterz Diecezji Zamojsko – Lubaczowskiej Bp Jan Śrutwa wydał de-

kret, który to powołał i pobłogosławił podjętą inicjatywę. [5] W dniu na-

stępnym odbyło się uroczyste otwarcie szkół. Wielkiego zaszczytu zosta-

nia pierwszym dyrektorem szkoły, miałem przyjemność doświadczyć oso-

biście. [9] 

Szkoły otrzymały imię św. Ojca Pio. Na pytanie: jaki ma związek Oj-

ciec Pio z nauczaniem?; odpowiadam: „Moim zdaniem ma, bo uczy posta-

wy ofiarnej. Czytając w ludzkich duszach, pomagał wielu osobom 

w sakramencie pokuty. To postać do odkrywania na lata.” 

Po roku od rozpoczęcia funkcjonowania szkoły, liczba uczniów wzro-

sła dwukrotnie. Konsekwencją wzrostu zainteresowania szkołą, była ko-

nieczność rozbudowy budynku. Powiększono szkołę o salę gimnastyczną, 

dwie sale lekcyjne i szatnię. W 2007 roku do szkoły uczęszczało prawie 

200 uczniów. Nadal była ciężka sytuacja lokalowa placówki, konieczna 

stała się decyzja o dalszej rozbudowie. W 2008 roku rozpoczęte zostały 

prace budowlane, które dobiegły końca we wrześniu 2009 roku. [9] 

Szkoła w swej działalności kieruje się mottem: „Bóg – Honor – Ojczy-

zna – Nauka” . Nadrzędnym celem placówki jest kształcenie 

i wychowywanie uczniów w zgodzie z zasadą personalizmu chrześcijań-

skiego, czyli każdy jest odpowiedzialny zarówno za siebie jak i za innych 

oraz za dobro wspólne w życiu rodzinnym i społecznym. Szkoła, mając na 

celu wsparcie dla rodziców w trudnym procesie, którym to jest wychowa-

nie ich dzieci – pomaga uczniom przejmować odpowiedzialność za własne 

życie i dalszy rozwój osobowy, w tym kształcenie; wspomaga w rozwoju 

uczniów zdolnych oraz uczniów potrzebujących większej pomocy. 

Podstawę działalności szkoły stanowią zasady i wartości 

chrześcijańskie głoszone przez Kościół Katolicki. Zasady i wartości 

chrześcijańskie mają być podstawą procesu wychowawczego opisanego 

szczegółowo w programie wychowawczym i spójnym z nim programie 

profilaktyki oraz mają cechować środowisko szkoły – świadomie 

budowane przez nauczycieli i wychowawców pod kierunkiem 

dyrektora.[4] 

Aby osiągnąć wyżej zaprezentowane cele, wszelkie działania 

i funkcje w szkole koncentrują się na następujących elementach: 

 Dydaktyce – szkoła skupia się na: osiąganiu jak najwyższego 

poziom kształcenia, wynikach sprawdzianu szóstoklasisty i testów 

gimnazjalnych, tak aby były ponad średnią wojewódzką, udziale uczniów 
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w olimpiadach i konkursach, stworzeniu warunków doskonałego 

kształcenia uczniom pochodzącym z rodzin ubogich; 

 Wychowaniu i opiece – szkoła ma być miejscem przyjazna dla 

ucznia, zapewnienia mu bezpieczeństwo i chrześcijańskie wychowania, 

każdy uczeń czuje się dobrze, jest jej współtwórcą i współgospodarze, co 

owocuje zadowoleniem wśród rodziców z pracy szkoły; 

 Bazie i organizacji szkoły – placówka dąży do tego aby szkoła była 

dobrze zorganizowana, sprawnie funkcjonowała zarówno dla uczniów 

i rodziców jak i pracowników, dba o jak najlepsze wyposażenie w pomoce 

dydaktyczne. [9]      

Liczba uczniów szkoły wzrasta z roku na rok. Jak to się stało, 

że pomimo tak dużych trudności ze strony władz lokalnych, nauczycieli, 

rodziców zainteresowanie placówką ciągle wzrasta? W czym tkwi 

fenomen Szkół Katolickich im. św. Ojca Pio? Jak można się domyśleć 

w szkole panuje rygor. Placówka kładzie duży nacisk na dydaktykę i na 

wychowanie, które opiera się na wartościach religijno – patriotycznych. 

Już dzieci w pierwszej klasie szkoły podstawowej uczą się wierszy 

patriotyczno – religijnych. Uczniowie modlą się wraz z nauczycielami 

przed lekcjami i po ich zakończeniu, jak również przed rozpoczęciem 

ważnych spotkań, imprez czy wycieczek szkolnych. Biorą udział 

w rekolekcjach adwentowych i wielkopostnych. [6, 9] 

Szkoła działa w oparciu o tzw. Regulamin zachowania, który określa 

styl bycia ucznia, jako zgodny z zasadami wiary i moralności 

chrześcijańskiej. Regulamin ten wymaga od uczniów godnego 

zachowania, szacunku zarówno wobec nauczycieli jak i rówieśników, 

dyscypliny i poszanowania zasad funkcjonujących w szkole. [9] Uczniom 

nie wolno się malować, farbować ani żelować włosów, chłopcy nie mogą 

nosić kolczyków. Ponadto w szkole został wprowadzony zakaz noszenia 

i używania m.in. komórek, odtwarzaczy mp3. Dzięki temu uczniowie nie 

żyją tylko SMS-ami. Nie ma problemów z kradzieżami. Jest to też 

ochrona przed dealerami narkotyków. Zarówno rodzice, jak i uczniowie 

przyznają, że szkoła jest bezpieczna. [1]  

Każdego roku obchodzony jest Dzień Patrona Szkoły, podczas 

którego głównym celem jest przybliżenie postaci św. Ojca Pio. Ponadto 

uczniowie licznie biorą udział w różnych konkursach, olimpiadach, 

akademiach.  

Kadra nauczycielska pracująca w szkole charakteryzuje się wysokim 

poziomem. Są solidnie zaangażowani w rzetelne i profesjonalne 

przekazanie wiedzy merytorycznej. Okazują prawdziwą troskę o rozwój 

każdego ucznia, zarówno intelektualny, fizyczny jak i kulturalny. 

W trosce o rozwój uczniów, nauczyciele Katolickich Szkół im. św. Ojca Pio 

w Zamościu, organizują wiele dodatkowych zajęć, m. in. zajęcia rytmiczno 
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– taneczne, zajęcia teatralne, kółka przedmiotowe, zajęcia z dzieckiem 

zdolnym oraz zajęcia korekcyjne. [6]  

W szkole Ojca Pio stawia się wysokie wymagania – przede 

wszystkim nauczycielom. Jako pierwszy dyrektor placówek, przy doborze 

kadry kładłem nacisk na to, aby nauczyciele których zatrudnia szkoła, 

żyli według zasad chrześcijańskich, korzystali z sakramentów.   

Szkoła przywiązuje duże znaczenie do kontaktu z rodzicami. 

Ważnym elementem życia szkolnego jest stała współpraca z rodzicami. 

Aby usprawnić przepływ wiadomości, grono pedagogiczne wymyśliło 

specjalne zeszyty – „planery”, w których zapisywane są m.in. oceny, prace 

domowe i szkolne ogłoszenia dotyczące np. wyjazdów. Rodzice, podpisując 

takie informacje, siłą rzeczy muszą zainteresować się tym, co dzieje się 

z dzieckiem. [1]    

Mogłoby się wydawać, że wymagania jakie stawiają przed uczniami 

i ich rodzicami Katolickie Szkoły im. św. Ojca Pio w Zamościu, są dla nich 

znacznym obciążeniem. Patrząc na poziom zainteresowania, jakim cieszą 

się szkoły, świadczy o tym, że nie. Wysyłając tu dzieci, rodzice doceniają 

wartości katolickich zasad, które to są nieodłączną częścią edukacji 

w zamojskiej szkole. W murach szkoły dokonuje się wiele dobra, które nie 

jestem w żaden sposób w stanie oszacować. Nie da się ustalić poziomu 

zasług jakie wniosły organizowane w szkole rekolekcje, Msze św. 

pierwszopiątkowe, spotkania z rodzicami i uczniami i wiele innych form 

głoszenia Bożego słowa, które jest kluczowym elementem misji każdej 

szkoły katolickiej. 

Należy jednak pamiętać, że sukces szkoły to owoc ciężkiej pracy 

i pomocy wielu środowisk. Wielką życzliwość i troskę szkole okazali m. in. 

Pasterze Diecezji: Ks. Bp Jan Śrutwa i jego następcy Ks. Bp Wacław 

Depo i Ks. Bp Marian Rojek. Powstanie i funkcjonowanie szkoły to efekt 

ciężkiej pracy organu założycielskiego, Rady Szkół Katolickich, 

Kuratorium Oświaty w Lublinie – Delegatura w Zamościu, rodziców 

uczniów szkoły oraz wielu innych osób i organów. [8] 

Zespół Szkół Katolickich im. św. Ojca Pio w Zamościu w 2010 roku 

świętował swoje pięciolecie, dzisiaj jest bogatszy o kolejne dwa lata 

ciężkiej pracy. Wszyscy, którzy przyczynili się do powstania szkół oraz 

włożyli ogromny trud w jej funkcjonowanie mają nadzieję, iż za ich dzieło 

czeka ich nagroda. Najlepszym podziękowaniem, będzie chwila gdy 

ziszczą się słowa wypowiedziane przez Jana Pawła II: „Któż z nas nie 

miał w życiu i nie wspomniał z wdzięcznością takiego człowieka: kapłana, 

nauczyciela, profesora lub przyjaciela, który umiał odsłonić przed nami 

nowy świat wartości i wzbudzić dla niego trwały entuzjazm, czy nawet 

nadać cały kierunek życiu?”[10] Bo nie ma dla nauczyciela większej 

radości, jak wdzięczność i docenienie przez uczniów. 
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ks. Krzysztof Świta 

Diecezjalny Asystent Akcji Katolickiej 

BŁ. JAN PAWEŁ II – PATRONEM SOBOROWEJ ODNOWY APOSTOLSTWA 

ŚWIECKICH 

Ogólnopolska Pielgrzymka Akcji Katolickiej  

na Jasną Górę 

W dniach 15-16 czerwca br. po raz kolejny Jasna Góra była miej-

scem Ogólnopolskiej Pielgrzymki Akcji Katolickiej. Z diecezji zamojsko-

lubaczowskiej wzięło w niej udział ok. 60 członków i sympatyków Akcji 

Katolickiej wraz z ks. biskupem Mariuszem Leszczyńskim –Krajowym 

Asystentem Akcji Katolickiej, ks. Krzysztofem Świtą – Diecezjalnym 

Asystentem Akcji Katolickiej oraz ks. prał. Andrzejem Puzonem 

z Hrubieszowa i ks. Wojciechem Suchowierzem z Tomaszowa – Para-

fialnymi Asystentami Akcji Katolickiej. 

W przeddzień pielgrzymki miała miejsce Konferencja zorganizowa-

na przez Akcję Katolicką, z okazji 50-lecia rozpoczęcia Soboru Watykań-

skiego II (1962-2012). Na Jasnej Górze, w Sali Różańcowej, zgromadzili 

się przedstawiciele Diecezjalnych Instytutów Akcji Katolickiej na czele 

z Krajowym Zarządem Akcji Katolickiej oraz przedstawiciele Akcji Ka-

tolickiej w Anglii i Walii i z archidiecezji lwowskiej obrządku łacińskie-

go. Pierwszym referentem był o. Jerzy Tomziński, paulin z Jasnej Góry, 

który uczestniczył w pracach Soboru, najpierw jako obserwator, 

a następnie ojciec ostatniej jego sesji. Mówił m.in. o aktywności Episko-

patu Polski, na czele z Prymasem Wyszyńskim i Kardynałem Wojtyłą, 

w pracach Soboru i w redagowaniu jego dokumentów. Przypomniał, 

że to właśnie na wniosek Episkopatu Polski ogłoszono Maryję Matką 

Kościoła. Dzięki Soborowi - podkreślił - cały świat dowiedział się 

o Polsce, o przygotowywanym Millenium Chrztu Polski; dzięki Soborowi 

Polska stała się „Wielka w Kościele”. Dzięki niemu też - dodał - mieli-

śmy papieża Jana Pawła II.  

Drugi referent - bp M. Leszczyński ukazał w swoim wystąpieniu 

przebieg obrad Soboru Watykańskiego II, a trzeci - ks. prof. Tadeusz 

Borutka z Bielska-Białej, mówił o apostolstwie świeckich według nau-

czania soborowego. Prelegent powiedział m.in., apostolstwo świeckich 

jest powszechne i skierowane na wszystkich wierzących oraz na stowa-

rzyszenia. Dlatego powinno się rozwijać nie tylko w życiu osobistym, ale 

także rodzinnym i społecznym. „Świeccy nie tylko należą do Kościoła, 

ale i są Kościołem, i są jego żywymi członkami” - stwierdził ks. Borutka. 
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Dodał zarazem, że dziś Akcja Katolicka winna stać się Szkołą Apostol-

stwa i modlitwy oraz szkołą czynnego życia wiarą.  

W sobotę, 16 czerwca, na pielgrzymkę zgromadziło się ok. 7 tys. 

członków i sympatyków Akcji Katolickiej. Spotkanie rozpoczęło się mo-

dlitwą w Archikatedrze Częstochowskiej, gdzie uczestników pielgrzymki 

powitał abp Wacław Depo, metropolita częstochowski. On też skierował 

do nich pasterskie słowo i udzielił błogosławieństwa. Ze śpiewem pieśni 

„My chcemy Boga Panno Święta” - hymnu Akcji Katolickiej, przy akom-

paniamencie orkiestry z Częstochowy oraz z modlitwą różańcową, piel-

grzymi wyruszyli na Jasną Górę. Po powitaniach na „Szczycie” uczest-

niczyli we Mszy św., której przewodniczył bp Edward Frankowski 

z Sandomierza. W homilii nakreślił kontekst społeczny do pracy apo-

stolskiej członków Akcji Katolickiej, wskazując na liczne niebezpieczeń-

stwa dla wiary i Kościoła w naszej Ojczyźnie, a wśród nich na laicyzm 

i liberalizm. Mówił m.in.: „Oczekujemy ochrony i poszanowania symboli 

religijnych oraz zaniechania ataków na Kościół i niszczenia atmosfery 

patriotyczno-narodowej za pomocą mediów”. Zachęcał przy tym 

do modlitwy w intencji Ojczyzny. Na zakończenie pielgrzymki, prezes 

KIAK – Halina Szydełko, odmówiła, w imieniu członków Akcji Katolic-

kiej, modlitwę zawierzenia Akcji Katolickiej – Pani Jasnogórskiej, Kró-

lowej Polski. 
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Andrzej Juszczak  

Prezes DIAK 

DIECEZJALNY DZIEŃ SKUPIENIA AKCJI KATOLICKIEJ 

W dniu 5 maja br. Pizuny - miejscowość w której urodziła się bł. 

Bernardyna Jabłońska, współzałożycielka Zgromadzenia Sióstr Alber-

tynek Posługujących Ubogim - były miejscem kolejnego spotkania dla 

członków Akcji Katolickiej przybyłych z terenu całej diecezji w ramach 

diecezjalnego Dnia Skupienia Akcji Katolickiej. Temu dniu skupienia, 

przewodniczył Diecezjalny Asystent Akcji Katolickiej ks. Krzysztof Świ-

ta.  

Swej gościnności udzieliły nam Siostry Albertynki prowadzące 

w Pizunach Dom Modlitwy, gdzie odbywają się rekolekcje i dni skupie-

nia. Kamień węgielny pod jego budowę, który został przywieziony 

z pustelni św. Brata Alberta w Zakopanem na Kalatówkach poświęcił 

J.E. ks. bp Jan Śrutwa. 

Najważniejszą częścią Domu Modlitwy jest kaplica p.w. bł. Bernar-

dyny Jabłońskiej, gdzie miała miejsce Msza Święta koncelebrowana pod 

przewodnictwem naszego Asystenta Diecezjalnego. W koncelebrze 

uczestniczyli ks. kanonik Stanisław Budzyński proboszcz parafii p.w. 

św. Jerzego w Biłgoraju i ks. Wojciech Suchowierz, którzy przybyli wraz 

z przedstawicielami Akcji Katolickiej ze swych parafii. Ks. Krzysztof 

Świta wygłosił kazanie, w którym zwrócił uwagę na problemy 

i zagrożenia dotykające współczesnej rodziny. Są one wynikami panują-

cego bezrobocia jak też „robieniem kariery zawodowej” przez rodziców, 

a których konsekwencjami są coraz liczniejsze rozwody i niepełne rodzi-

ny. Ksiądz Asystent podkreślił wielką rolę i znaczenie by rodzice byli 

katolikami praktykującymi czynnie uczestniczącymi w życiu Kościoła, 

bowiem tylko rodziny silne Bogiem mogą przekazać następnym pokole-

niom wychowanie oparte na prawdach wiary chrześcijańskiej.  

Przełożona Domu Rekolekcyjnego w Bizunach, Siostra Maria, która 

na początku spotkania przywitała nas serdecznie, po zakończonej Mszy 

Św. przekazała nam historię życia błogosławionej Bernardyny Jabłoń-

skiej, w tym okoliczności spotkania jej z św. Bratem Albertem 

i przyjęcia jej do Zgromadzenia, jak również opowiedziała o samym 

Zgromadzeniu, jego charyzmacie i prowadzonej działalności na rzecz 

ludzi ubogich. Po wysłuchaniu Siostry Marii wszyscy uczestnicy dnia 

skupienia ucałowali znajdujące się w kaplicy relikwie bł. Bernardyny 

i Św. Brata Alberta.  
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Następnie przeszliśmy do centralnej części miejscowości, gdzie 

znajduje się figura na której umieszczono tablicę informacyjną, że „tutaj 

urodziła się w dniu 5.08.1878r. Maria-Bernardyna Jabłońska zmarła 

w opinii świętości 23.09.1940 r. w Krakowie na Stanowisku Przełożonej 

Generalnej Zgromadzenia Sióstr Albertynek”. Z tej racji, że maj jest 

miesiącem szczególnie poświęconym czci Matki Bożej odprawiliśmy pod 

przewodnictwem ks. Stanisława Budzyńskiego nabożeństwo majowe. 

Po tych wszystkich przeżyciach duchowych wspólna agapa 

w miejscowym ośrodku kończyła w tym dniu nasze spotkanie. Myślę 

jednak, że korzystając z zaproszenia Sióstr w przyszłości jeszcze bę-

dziemy odwiedzać to miejsce kultu bł. Bernardyny Jabłońskiej, by na-

bierać nowych sił duchowych zwłaszcza, że Akcja Katolicka była 

w Pizunach już w 2006r. - wędrując po Roztoczu śladami Świętego Bra-

ta Alberta - kiedy jeszcze Dom Modlitwy prowadzony przez Siostry Al-

bertynki był w budowie. 
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Ks. Zygmunt Jagiełło 

Zamość, notariusz Kurii 

ŚP. KS. MGR MAREK SOBIŁŁO (1976-2012) 

Wspomnienie po śmierci w Zamojskim Informatorze Diecezjalnym 

jest często jednym z wielu śladów, jaki pozostaje po odchodzącym księ-

dzu, szczególnie gdy umiera młody kapłan. Ludzie szybko zapominają – 

szczególnie ci z młodszego pokolenia. Nie pamiętają głoszonego Słowa 

Bożego, które ksiądz przekazywał im na lekcjach religii, czy na ambonie 

w kazaniach. Szybko zapominają w modlitwie i Mszach św. odprawia-

nych. Każdy znak pamięci jest ważny. Jednak najważniejsze są strony 

zapisane w księdze kapłańskiego życia, „opisujące” nadzieję, jaką poło-

żył kapłan w Bogu.  

 

1. Droga do kapłaństwa  

 

Ks. Marek Sobiłło urodził się 25 kwietnia 1976 r. w Łaszczowie, ja-

ko syn Tadeusza i Marii z d. Iwan. Pochodził z katolickiej rodziny rolni-

czej. Na świat przyszedł jako piąte dziecko z siedmiorga rodzeństwa. 6 

czerwca 1976 r. otrzymał chrzest w kościele parafialnym pw. św. Jacka 

w Horodle. W 1983 r. rozpoczął naukę w szkole Podstawowej w Horodle. 

W tym samym roku idąc śladem starszego brata rozpoczął służbę przy 

ołtarzu jako ministrant, a następnie jako lektor. 22 września 1990 r. 

przyjął sakrament bierzmowania udzielony mu przez bpa Jana Śrutwę. 

Liceum Ogólnokształcące im. Unii Horodelskiej ukończył w czerwcu 

1995 r. uzyskując świadectwo dojrzałości. Przez kolejne dwa lata konty-

nuował naukę w Policealnym Studium Zawodowym w Lublinie. 1 paź-

dziernika 1997 r. rozpoczął formację w Wyższym Seminarium Duchow-

nym Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej i studia filozoficzno-teologiczne 

na KUL. 20 listopada 1999 r. przyjął strój dochowany w katedrze za-

mojskiej, następnie posługę lektora i akolity. Jako alumn czynnie włą-

czał się w duszpasterstwo diecezjalne. Brał czynny udział w pieszej piel-

grzymce na Jasną Górę, pomagał podczas rekolekcji oazowych ruchu 

„Światło-Życie”, oraz kolonii profilaktyczno-terapeutycznych organizo-

wanych przez Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży w Trzęsinach. 

Wszyscy oceniali go jako człowieka bardzo gorliwego, odpowiedzialnego, 

obowiązkowego, solidnego, zaangażowanego we wszystko, oddanego bez 

reszty na służbę innym. Był bardzo kontaktowy, pięknie współpracował 

z duchownymi i świeckimi, bardzo dużo czasu spędzał na osobistej mo-

dlitwie, często odmawiając różaniec. 6 kwietnia 2002 bp Mariusz Lesz-
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czyński udzielił mu święceń diakonatu, zaś 7 czerwca 2003 r. przyjął 

święcenia prezbiteratu z rąk bpa Jana Śrutwy w katedrze zamojskiej.   

 

2. Praca duszpasterska oraz świadectwo choroby  

 

Ks. Marek posługę kapłańską pełnił jako wikariusz tylko w dwóch 

parafiach: Łukowa (od 18 VI 2003 r. do 22 VI 2009 r.), oraz Majdan So-

pocki (od 22 VI 2009 r. do 28 IX 2011 r.). 25 listopada 2011 roku pisał 

do bpa Wacława Depo: „uprzejmie proszę o zwolnienie mnie 

z obowiązków duszpasterskich wikariusza parafii Majdan Sopocki 

i wyrażenie zgody na zamieszkanie w Domu Księdza Seniora 

w Hrubieszowie. Prośbę swoją motywuję tym, iż mając na uwadze stan 

zdrowia i charakter pracy duszpasterskiej, jestem narażony na infekcję 

wirusową, co może skutkować poważnym uszczerbkiem na zdrowiu 

w dalszym moim leczeniu choroby nowotworowej”. Pasterz diecezji 

przychylił się do jego prośby, wyrażając zgodę na zamieszkanie 

w Hrubieszowie, dziękując jemu za gorliwą pracę duszpasterską, pomi-

mo doświadczenia choroby, życząc silnej nadziei w dźwiganiu swego 

życiowego krzyża.  

Sam ks. Marek pisał o swej chorobie: „Wyrażam wdzięczność Bogu 

za wszelkie doświadczenia w moim życiu, szczególnie związane 

w ostatnich trzech latach z moim stanem zdrowia. Chcę podziękować 

tym wszystkim, którzy mnie wspierali słowem, obecnością i jakąkolwiek 

pomocą, a przede wszystkim modlitwą i ofiarą. Tym, którzy byli przy 

mnie fizycznie i duchowo, jak również tym o których pomocy wie jedynie 

Bóg. Jeszcze raz mówię Bóg zapłać za wszelkie dobro. Moja choroba 

zaczęła się od wrzodów na żołądku. 24 listopada 2008 r. z bólem żołądka 

znalazłem się w szpitalu w Biłgoraju na oddziale chirurgicznym. Tu 

okazało się, że pękł wrzód i rozlał się na zewnątrz, co spowodowało za-

palenie wyrostka i otrzewnej. 25 listopada 2008 r. poddany zostałem 

operacji. Pobrano wtedy wycinki z żołądka i wyrostka robaczkowego 

do badań histopatologicznych. Badania nie wykazały obecności komórek 

nowotworowych. W wyniku powtarzającego się bólu podczas przełyka-

nia pokarmów, 22 grudnia 2009 r. udałem się na kolejne badania ga-

stroskopii do Lublina, gdzie pobrano wycinki z owrzodziałego nacieku 

na przedniej ścianie żołądka. Jednak i te wyniki okazały się niedokład-

ne, ze względu na obecność komórek martwiczych. Dlatego za radą 

i pomocą mojej rodzonej siostry Doroty Osmańskiej udałem się na kolej-

ne badania do szpitala Bielańskiego w Warszawie. Tu okazało się, 

że owy owrzodziały naciek na przedniej ścianie żołądka i zamykający 

światło przełyku ma charakter nowotworu śluzowo-komórkowego żo-

łądka – typu rozlanego, wg Laurena IV stopnia zaawansowania klinicz-
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nego. Podczas pobytu w Wojewódzkim Szpitalu Chirurgii Urazowej św. 

Anny w Warszawie, 28 stycznia 2010 r. została przeprowadzona opera-

cja, podczas której usunięto u mnie liczne węzły chłonne, lewy płat wą-

troby, śledzionę, część trzustki, całość żołądka oraz zastosowano zespo-

lenie przełykowo jelitowe na pętli Roux-Y. W szpitalu przebywałem do 7 

lutego 2010 r., a następnie przewieziono mnie do Kliniki Onkologii 

i Hematologii MSWiA w Warszawie, gdzie zostałem poddany chemiote-

rapii, która trwała 6 cykli, każdy przez pięć kolejnych dni ciągłego wle-

wu chemii. Odstępy czasowe pomiędzy początkiem jednego cyklu, 

a początkiem drugiego trwały trzy tygodnie. Ostatni cykl chemioterapii 

zakończył się 31 maja 2010 r. Obecnie nadal jestem pod stałą kontrolą 

lekarzy i przechodzę okresowe badania kontrolne mające na celu wyklu-

czenie nawrotu raka. Czuję się dobrze, ale organizm do końca nie odbu-

dował jeszcze swojej odporności i sprawności. Pragnę zaznaczyć, 

że wszystko przez co do tej pory przeszedłem nie jest dziełem przypad-

ku, lecz uważam, że w tym wszystkim jest jakiś Boży plan dla mnie 

i przez to, Bóg do czegoś mnie przygotowuje. Na razie jeszcze nie wiem 

do czego. Wierzę, że jakieś dobro z tego wyniknie i chcę w pełni z wolą 

Boża się zgodzić co dotyczy mojej osoby, Bóg wie najlepiej. Jemu niech 

będą dzięki i chwała”. Tak pisał o swoim doświadczeniu choroby ks. 

Marek półtora roku przed śmiercią, która nastąpiła we wtorek, 23 paź-

dziernika 2012 r. w Szpitalu przy ul. Jaczewskiego w Lublinie.  

 

3. Uroczystości pogrzebowe  

 

Uroczystości żałobne rozpoczęły się we czwartek (25 października 

br.) o godz. 15.00 eksportą ciała z domu rodzinnego (przy ul. Wały Ja-

giellońskie 15, Horodło), do kościoła parafialnego w Horodle, gdzie 

o godz. 17.00 sprawowana była Msza św. żałobna za śp. ks. Marka, pod 

przewodnictwem bpa Mariusza Leszczyńskiego, a po niej został odpra-

wiony różaniec.  

Mszy św. pogrzebowej w piątek (26 października 2012 r.) w kościele 

parafialnym pw. św. Jacka w Horodle, o godz. 13.00 przewodniczył Pa-

sterz Diecezji Bp Marian Rojek, który w homilii powiedział, że: „Jednym 

z charakterystycznych znaków jaki pojawia się podczas pogrzebów jest 

zapalony paschał, przywołujący chrześcijańską nadzieję i prawdę 

o zwycięstwie Chrystusa nad śmiercią. Taki sam paschał rozpalony 

ogniem podczas Liturgii Wielkiej Soboty, obecny był w obrzędach chrztu 

świętego, tu w rodzinnej parafii kiedy nasz zmarły ks. Marek został 

włączony do społeczności jednego, świętego, powszechnego 

i apostolskiego Kościoła Jezusa Chrystusa. To Zmartwychwstały Jezus 

Chrystus jest źródłem ludzkiej nadziei, pozwalającej w śmierci widzieć 
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bramę do życia wiecznego, a nie tylko kres naszej ludzkiej egzystencji. 

Śp. ks. Marek doskonale znał obraz świata ludzkich ciemności, pośród 

którego zagubieni siostry i bracia szukali światła, ratunku dla siebie, 

dla swego życia, dla własnej wiecznej szczęśliwości. Jako kapłan 

i spowiednik przez 9 lat posługujący w konfesjonale, doświadczał jak 

wiele ludzkich serc pojednało się z Bogiem. Wreszcie w osobistym do-

świadczeniu człowieka dźwigającego krzyż choroby i cierpienia, wska-

zywał innym Chrystusa, jako światło i nadzieję życia. Jestem przekona-

ny że ks. Marek, który był wywarzony w swoich słowach i przywiązywał 

wielką uwagę do tego, aby konkretnie i zwięźle przedstawiać swoją 

myśl, gdybyśmy go teraz zapytali: Co dla niego jest najważniejsze 

w postawie chrześcijańskiego życia? To podkreśliłby, iż tym co daje mu 

w każdej chwili największą nadzieję to pewność, że jesteśmy ludźmi 

zawsze oczekiwanymi przez Pana Boga w Jego wiecznym Królestwie”.  

Na zakończenie Mszy św. zostały wypowiedziane słowa podzięko-

wań wobec zmarłego ks. Marka:  

 

Ks. prałat Andrzej Puzon – dziekan dekanatu Hrubieszów Płn. 

 

„Nie daj mi umierać Panie w środku lata  

gdy świeci słońce i wiatr kołysze wysokie zboża  

Kiedy mak zakwita i tańczą na łące rumianki  

Nie daj mi umierać Panie w środku lata  

gdy ciepło szumią drzewa i niebo wszystkie z sobą nosi farby  

Kiedy radosne koła zataczają biało-czarne jaskółki  

Nie daj mi umierać Panie w środku lata...”.  

Słowa Marii Dąbrowskiej odnoszą się niewątpliwie do śmierci ks. 

Marka Sobiłło. Bóg przyszedł do niego w samym środku lata, gdy miał 

36 lat. Dla Boga istnieje tylko pełne życie, dlatego czas przechodzenia 

do Niego jest zawsze odpowiedni. Tak odczytujemy jego śmierć. Ks. Ma-

rek wychowany w atmosferze wschodniego artyzmu, ukazywał miłość 

Kościoła i kapłaństwa swoiście wrażliwie. On tą miłość na terenie hru-

bieszowszczyzny praktykował, jako kleryk, diakon a nawet gdy zjawiał 

się w Domu Księdza Seniora w Hrubieszowie, kiedyś zapukał do mych 

drzwi, mówiąc: „Gdybym był potrzebny, jestem księże prałacie gotów”. 

To z miłości do Boga, spełnianej przez miłosierdzie on część swego nie-

wielkiego majątku, ofiarował ubogim, na seminarium i innym. Nie na-

rzekał, nie przeklinał swego losu, choć cierpiał. Miał wsparcie w swoich 

kochanych rodzicach. Leopold Staff pisał: „Przywykłem do śmierci jak 

do snu i chleba. Śmierci tak jak wojny nauczyć się trzeba. Przywykłem 

do śmierci jak do pola pługi. Śmierci się nauczyć trzeba jak żeglugi. Nie 

boim się miecza, nie boim rozbicia. Śmierci tak potrzeba uczyć się jak 
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życia”. Ks. Marku dziękujemy ci za tę więź z dekanatem, za twoją po-

sługę, za twoje świadectwo prawdy i życia. 

 

Ks. Antoni Poletij – kapelan PSK nr 4 w Lublinie w imieniu księży 

rodaków z parafii Horodło 

 

„Bogu duszę, ludziom serce” – tak brzmią słowa zapisane na jed-

nym z pomników na lubelskiej nekropolii. Słowa te ks. Marku odzwier-

ciadlają twoje życie, które było niezgłębioną tajemnicą. Pięknie żyłeś 

w swoim kapłańskim życiu i tak pięknie umierałeś. Jeszcze w ostatnią 

niedzielę, 21 października 2012 r., o godz. 15.00, prosiłeś mnie o pomoc 

w sprawowaniu Eucharystycznej ofiary, w kaplicy szpitalnej przy ul. 

Jaczewskiego w Lublinie. Chciałeś ostatkiem sił odprawić Mszę św. Ja 

patrząc na wszystkich zgromadzonych, a szczególnie na środowisko 

medyczne, studentów Uniwersytetu Medycznego, widziałem jak wszy-

scy ronili łzy widząc, gdy kapłan na ołtarzu Pańskim składa ofiarę swe-

go serca i życia. To była twoja ostatnia posługa kapłańska. Księże Mar-

ku twoje kapłańskie życie było ukazywaniem świętej postawy człowieka 

wierzącego. Nie lękałeś się śmierci, zdawałeś sobie sprawę, że zbliża się 

ten czas spotkania z Panem. Nie potrzebowałeś pocieszenia, ale to ty 

dawałeś moc i siłę innym współ pacjentom. 

 

Ks. Zygmunt Jagiełło – w imieniu kolegów z roku święceń  

 

Dziewięć lat temu – 7 czerwca 2003 r. u stóp ołtarza zamojskiej ka-

tedry księże Marku wraz z kolegami z roku święceń usłyszałeś słowa 

z ust biskupa Jana Śrutwy: „Czy chcesz coraz ściślej jednoczyć się 

z Chrystusem, Najwyższym Kapłanem, który z samego siebie złożył 

Ojcu za nas nieskalaną ofiarę i razem z Nim poświęcać się Bogu za 

zbawienie ludzi?” Odpowiedziałeś: „Chcę, z Bożą pomocą”. Czy przy-

puszczał ktoś wtedy, że Bóg dosłownie zażąda od Ciebie, złożenia swego 

życia jako nieskalaną ofiarę cierpienia? Widocznie znak krzyża, był Ci 

bardzo bliski, skoro sam wybrałeś sobie temat pracy magisterskiej: 

„Kapliczki i krzyże przydrożne w parafii Horodło”.  

Księże Marku w imieniu kolegów z diecezji zamojsko-lubaczowskiej 

i archidiecezji lubelskiej, pragniemy podziękować Tobie za sześć lat 

studiów w seminarium, za twoją pracę, za to wszystko, jaki byłeś i co 

robiłeś dla Pana Boga i Kościoła. Ty zawsze miałeś czas. Nigdy się nie 

śpieszyłeś. Ale dziś nas wszystkich wyprzedziłeś w drodze do Pana Bo-

ga. Dziękujemy Ci za Twoje kapłańskie życie, za szczerą życzliwość, 

gościnność, otwarte serce dla wszystkich i to, co tak bardzo mocno 

utkwiło nam w pamięci, że Ty o wszystkich mówiłeś dobrze. Dziękuje-
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my Tobie również za wysyłane do nas z okazji świat i rocznicy święceń 

życzenia. Byłeś zatroskany o zbawienie drugiego człowieka, aby 

wszystkich prowadzić do Chrystusa. Dziękujemy Ci za autentyczny 

przykład miłości bliźniego, której niewątpliwie uczyłaś się w domu ro-

dzinnym od mamy i taty oraz rodzeństwa. Nie zapomnę, jak dwa lata 

temu odwiedziłem cię w Majdanie Sopockim, a ty z różańcem w ręku 

wypowiedziałeś słowa: „Uczyłem ludzi cierpieć z Chrystusem. Odwie-

dzałem chorych w parafii Łukowa – ponad 70 osób, co miesiąc 

w pierwsze piątki. Głosiłem kazania na temat śmierci, a teraz, gdy do-

tknęła mnie choroba nowotworowa, boję się, że mogę nie zdać egzami-

nu. Mogę nie wytrzymać w cierpieniu”.  

Księże Marku, nasz kolego! Dziś możemy powiedzieć tobie, który 

już z innej perspektywy patrzysz na nas: „Wszystko w kapłaństwie nas 

przerasta. Do niczego nie dorastamy. Przerasta nas godność. Przerasta 

posługa nauczania. Przerasta posługa uświęcania. Przerasta posługa 

prowadzenia do zbawienia powierzonych ludzi. Przerasta nas słabych 

ogrom cierpienia fizycznego. Ale z Tobą, Panie Boże, możemy wszystko 

znieść”. To ty ukazywałeś nam swoim życiem, że bez modlitewnego 

dialogu z Bogiem, kapłaństwo przeradza się w zwykły zawód. Bez mo-

dlitewnego dialogu kapłan staje się zwykłym funkcjonariuszem, urzęd-

nikiem. Kapłan rozmodlony staje się apostołem, staje się przewodni-

kiem dla poszukujących kontaktu z Bogiem. Kapłan rozmodlony co-

dzienną pracą, swoje zwycięstwa, porażki, swoje osiągnięcia i swoje 

cierpienia zamienia na modlitwę. 

Panie Boże! Przyjmij naszą wdzięczność za życie księdza Marka. 

My ze swej strony obiecujemy ci dar modlitwy. Dwa dni temu, 24 paź-

dziernika, jako twoi koledzy rozpoczęliśmy Mszę św. gregoriańską, pole-

cając Cię Bożemu Miłosierdziu. Matko Boża! Zanieś do tronu Ojca nie-

bieskiego słowo „dziękuję” za księdza Marka i wprowadź go do grona 

składających wieczne dziękczynienie, tam gdzie nie ma smutku, narze-

kania, ani bólu, lecz pokój i radość wieczna. Spoczywaj w pokoju wiecz-

nym. 

 

Ks. Waldemar Kostrubiec – proboszcz parafii Łukowa  

 

Księże Marku w miłości Boga służyłeś ludziom w kapłaństwie. 

Większość swego kapłaństwa przeżyłeś w parafii Łukowa. Z parafii 

Łukowa odchodziłeś dwa razy, pierwszy raz gdy ją opuściłeś w 2009 

roku, idąc do Majdanu Sopockiego i teraz, gdy opuszczasz ziemię idąc 

do wiecznej ojczyzny. I choć opuściłeś nas fizycznie, nie opuściłeś na-

szych serc. W nich, byłeś, jesteś i będziesz obecny. Wielu z tych, którym 

służyłeś z całą pokorą, cichością i cierpliwością dziś jest przy tobie, aby 
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podziękować najpierw Panu Bogu za ciebie i twoje życie. Byłeś w parafii 

Łukowa nauczycielem, duszpasterzem i społecznikiem. Tam pamiętają 

cię przy ołtarzu i w konfesjonale. Życzliwie i radośnie wspominają cię 

uczniowie i nauczyciele, za twój takt i szacunek wobec każdego człowie-

ka. Z wielką wdzięcznością pamiętają o tobie chorzy, których z troską 

odwiedzałeś i miałeś dla nich zawsze czas. Strażacy, kombatanci, 

a zwłaszcza krwiodawcy są ci wdzięczni za to, że się nimi interesowałeś. 

Każdy z nas ma powody, by powiedzieć ci słowo „dziękuję”. To nasze 

podziękowanie jest też wielką prośbą do Pana Boga, by przyjął cię 

do grona szczęśliwych w swoim domu jako wiernego i gorliwego sługę. 

Księże Marku prowadziłeś nas do Boga i sam pokazywałeś jak trzeba 

iść, wspieraj nas, byśmy z tej drogi przez ciebie wskazywanej nie zeszli. 

Do zobaczenia w Domu Ojca.  

 

Ks. Krzysztof Śniosek – proboszcz parafii Majdan Sopocki  

 

Ks. Marku będąc w parafii Majdan Sopocki, przemawiałeś 

do wszystkich swoim cierpieniem, a były to najgłębsze homilie jakie 

mówiłeś. Zawsze byłeś pełen optymizmu i nadziei, a gdy pytałem cię 

o coś zawsze powtarzałeś: „Proboszczu będzie dobrze”. Żyłeś miłością 

do Pana Boga i drugiego człowieka. Wierzymy, że Ten który nas umiło-

wał, Jezus Chrystus, przyjmie cię do swojej chwały i będziesz mógł 

z Nim przebywać. Przeszedłeś z Chrystusem drogę krzyżową, a dziś 

wierzymy, że razem z naszym Panem i Odkupicielem będziesz w raju.  

 

Małgorzata Kraczek – dyrektor Gimnazjum w Łukowej  

 

Księże Marku pracowałeś wiele lat w szkołach podstawowych 

w Osuchach i Łukowej, oraz w gimnazjum. Byłeś osobą nietuzinkową, 

zawsze życzliwy, uśmiechnięty. Miałeś dla każdego dobre słowo. Sza-

nowany byłeś przez nauczycieli, lubiany przez uczniów. Twoje życiem 

było ciągłą posługą, nie tylko kapłańską, ale też i nauczycielską. Choro-

ba przerwała twoje plany i działania. Będziemy cię wspominać, jako 

dobrego człowieka, który swoim sposobem bycia ujmował wszystkich za 

serce.  

 

Siostra zakonna z Warszawy  

 

Drogi Księże Marku, spotkałem cię w Klinice Onkologii w Lublinie, 

by pomóc tobie odmówić Liturgię Godzin, gdy sam już nie byłeś w stanie 

tego uczynić. Spotkanie z tobą było wielkim przeżyciem. Wiedziałam, 

że spotykam się z osobą świętą. Dla mnie było to jak spotkanie z Panem 
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Bogiem. Patrzyłam na ciebie i myślałam sobie, że trochę ci zazdroszczę, 

bo ty jesteś już taki gotowy, taki cały Boży, taki przygotowany. Nie 

umiałam się powstrzymać, by zapytać ciebie Marku: Co robić, żeby ko-

chać Boga, tak jak ty? Ty popatrzyłeś i powiedziałeś: „Nie wiem. Po 

prostu kochać”. Chciałabym żeby te słowa: „PO PROSTU KOCHAĆ”, 

były przesłaniem dla wszystkich, bo ty żyłeś miłością. Za te słowa 

z całego serca dziękuję tobie.  

 

Ks. Henryk Krukowski – proboszcz parafii Horodło 

 

Dziewięć lat temu wprowadzałem prymicjanta ks. Marka procesyj-

nie, do świątyni parafialnej. Witałem go i składałem życzenia. Nikt nie 

przypuszczał, że będą go żegnał i uczestniczył w innym wprowadzeniu 

i innej liturgii pogrzebowej pod przewodnictwem Pasterza Diecezji. 

W imieniu swoim i rodziny ks. Marka serdecznie dziękuję biskupowi 

Marianowi Rojkowi za ofiarę Mszy św. Księże Marku wychowałeś się 

przy ołtarzu, najpierw jako ministrant, potem lektor. Spodziewaliśmy 

się, że pójdziesz do seminarium, a tyś zrobił wszystkim niespodziankę 

i poszedłeś na dwuletnie studium do Lublina. Widocznie potrzebowałeś 

czasu, aby umocnić powołanie i zrozumieć, że za Chrystusem trzeba 

jednak pójść. Byłeś zawsze do dyspozycji, a przy tym pobożny, posłusz-

ny, przyjacielski. Za wszelkie dobro dziękuję tobie, także i to, że podczas 

choroby, ofiarowałeś pewną kwotę pieniędzy na cele parafii, a przed 

samą śmiercią zdeklarowałeś się ufundować nowe sedilla do świątyni 

parafialnej.  

 

Mszę św. koncelebrowało około 150 kapłanów z diecezji zamojsko-

lubaczowskiej oraz lubelskiej. Uczestniczyło w niej bardzo wielu wier-

nych z parafii Horodło i tych gdzie ks. Marek pracował. Wszyscy pra-

gnęli modlić się za swego duszpasterza, wypraszając dar radości wiecz-

nej i pokoju w chwale nieba. Po zakończonej Eucharystii ciało ks. Marka 

Sobiłło zostało odprowadzone i złożone na cmentarzu parafialnym 

w Horodle. Niech Chrystus Najwyższy i Wieczny Kapłan, który powie-

rzył mu trudną drogę krzyżową, obdarzy go udziałem w swoim zwycię-

stwie poprzez zmartwychwstanie i życie wieczne. Requiescat in pace. 

 

 



 

 



 

 

SPIS TREŚCI 

STOLICA APOSTOLSKA 

Homilia wygłoszona podczas Mszy Św.  na otwarcie ROKU WIARY ................... 5 

Homilia wygłoszona podczas Eucharystii inaugurującej XIII Zwyczajne 
Zgromadzenie Ogólne Synodu Biskupów na temat „Nowa ewangelizacja 
dla przekazu wiary chrześcijańskiej”,  Plac św. Piotra, Niedziela, 7 
października 2012 r. ................................................................................... 9 

Homilia wygłoszona podczas Mszy św.  w uroczystość Jezusa Chrystusa Króla 
Wszechświata, Niedziela, 25 listopada 2012 r. ........................................ 13 

Katecheza Ojca Świętego Benedykta XVI.  Audiencja generalna - 28 listopada 
2012 r. ...................................................................................................... 16 

Homilia Benedykta XVI wygłoszona w Rzymie podczas Pasterki,  24 grudnia 
2012 r. ...................................................................................................... 20 

EPISKOPAT  POLSKI 

Komunikat z 359. Zebrania Plenarnego  Konferencji Episkopatu Polski .......... 27 

Jan Paweł II – Papież Rodziny. List Episkopatu Polski na XXVII niedzielę zwykłą 
a zapowiadający obchody XII Dnia Papieskiego - 14 października 2012 
roku .......................................................................................................... 29 

Wchodząc w Rok Wiary .................................................................................... 33 

Oświadczenie Ekspertów ds. Bioetycznych ...................................................... 36 

Oświadczenie Komisji Wychowania Katolickiego KEP  po spotkaniu 
z przedstawicielami MEN,  6 listopada 2012 r. ......................................... 37 

O królowaniu Jezusa Chrystusa. List Episkopatu Polski na Uroczystość Jezusa 
Chrystusa Króla Wszechświata ................................................................. 38 

Komunikat ze spotkania Komisji Wspólnej Przedstawicieli Rządu 
Rzeczypospolitej Polskiej i Konferencji Episkopatu Polski ........................ 42 

Oświadczenie Prezydium Konferencji Episkopatu Polski ws. próby profanacji 
Jasnogórskiego Obrazu ............................................................................. 44 

Zachowujcie niedzielę, a niedziela zachowa waszą rodzinę. List pasterski 
Episkopatu Polski na Niedzielę Świętej Rodziny,  30 XII 2012 r. ............... 45 



 

 

BISKUP  DIECEZJALNY 

Homilia wygłoszona podczas Eucharystii na rozpoczęcie Roku Wiary, Zamość – 
Katedra – 11.10.2012 ................................................................................ 51 

Kandydatura do diakonatu i kapłaństwa .......................................................... 56 

Dekret o możliwości uzyskania łaski odpustu zupełnego  w Roku Wiary, 
w Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej ......................................................... 57 

Dekret ustanowienia Rady Kapłańskiej Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej ....... 59 

Dekret nadania tytułu św. Huberta,  kaplicy na cmentarzu w Podlodowie, 
parafia Ulhówek ........................................................................................ 61 

Dekret ustanowienia Kolegium Konsultorów Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej
 .................................................................................................................. 62 

Zarządzenie Biskupa diecezji zamojsko-lubaczowskiej dotyczące warunków 
uzyskania dyspens przedmałżeńskich ....................................................... 63 

Życzenia na Boże Narodzenie i Nowy Rok Pański 2013  dla Duchowieństwa, 
Sióstr Zakonnych, Osób Życia Konsekrowanego i Wiernych Diecezji 
Zamojsko-Lubaczowskiej .......................................................................... 66 

Decyzje personalne ........................................................................................... 68 

KURIA  DIECEZJALNA 

Dane statystyczne – 21 października 2012 r. Dominicantes communicantes .. 75 

INNE 

Podsumowanie realizacji projektów remontu konserwatorskiego 
i rekonstrukcji historycznej bryły Katedry  oraz Wieży Katedralnej, ......... 83 

KS. FRANCISZEK GRENIUK 
Rec. Studia liturgiczne. Tom 8 Pogrzeb chrześcijański. Obrzędy, teologia, 

praktyka. ................................................................................................. 109 

KS. FRANCISZEK GRENIUK 
Rec. Kościół. Stereotypy, uprzedzenia, manipulacja. KAI-Gaudium: Warszawa-

Lublin 2012 ss. 216. ................................................................................. 112 

KS. CZESŁAW GALEK 
Rec. Cz. S. Bartnik, Siódma pieczęć, Wyd. „Standruk”, Lublin 2012, s. 229 + 

Apendyks................................................................................................. 115 



 

 

KS. JAROSŁAW PRZYTUŁA 
Katecheza szkolna wobec współczesnych zagrożeń wiary. Konferencja 

metodyczna dla katechetów .................................................................. 116 

KS. ANDRZEJ TRACZYKIEWICZ 
Katolickie Szkoły im. św. Ojca Pio w Zamościu  – trudna droga do „sukcesu”.

 ................................................................................................................ 130 

KS. KRZYSZTOF ŚWITA 
Bł. Jan Paweł II – patronem soborowej odnowy apostolstwa świeckich ....... 136 

ANDRZEJ JUSZCZAK 
Diecezjalny Dzień Skupienia Akcji Katolickiej ................................................. 138 

KS. ZYGMUNT JAGIEŁŁO 
Śp. Ks. mgr Marek Sobiłło (1976-2012) .......................................................... 140 

 

  


