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5 Stolica Apostolska

Drodzy Bracia i Siostry!
Także i ja staję z wami przed świętym Całunem i dziękuję Panu, że
daje nam tę możliwość dzięki dostępnym dzisiaj środkom.
Chociaż odbywa się to w takiej formie, nie jest to z naszej strony
zwykłe oglądanie; jest to oddawanie czci — jest to patrzenie modlitewne. Powiedziałbym więcej: jest to pozwolenie, by na nas patrzono. To
Oblicze ma oczy zamknięte, jest obliczem zmarłego, a jednak
w tajemniczy sposób na nas patrzy i w ciszy do nas przemawia. Jak to
możliwe? Dlaczego wierny lud, tak jak wy, chce zatrzymać się przed tą
ikoną Człowieka ubiczowanego i ukrzyżowanego? Ponieważ Człowiek z
Całunu zachęca nas do kontemplowania Jezusa z Nazaretu. Obraz ten
— odbity na płótnie — przemawia do naszego serca
i skłania nas do wejścia na górę Kalwarię, do patrzenia na krzyż, do
zanurzenia się w wymownym milczeniu miłości.
Pozwólmy zatem, aby dosięgło nas to spojrzenie, które szuka nie
naszych oczu, lecz naszego serca. Posłuchajmy tego, co chce nam powiedzieć, w milczeniu, przekraczając samą śmierć. Przez święty Całun
dociera do nas jedyne i ostateczne Słowo Boga: Miłość, która stała się
człowiekiem, wcielona w nasze dzieje; miłosierna Miłość Boga, który
wziął na siebie całe zło świata, aby uwolnić nas od jego panowania. To
oszpecone Oblicze przypomina tak wiele twarzy mężczyzn i kobiet zranionych przez życie, w którym brak szacunku dla ich godności, przez
wojny
i
przemoc,
które
godzą
w
najsłabszych...
A jednak Oblicze z Całunu przekazuje wielki pokój; to udręczone ciało
wyraża najwyższy majestat. Jak gdyby pozwalało przenikać zawartej w
nim potężnej energii i jakby nam mówiło: ufaj, nie trać nadziei! Moc
miłości Boga, moc Zmartwychwstałego zwycięża wszystko.
Dlatego kontemplując Człowieka z Całunu, odmówię teraz modlitwę, którą św. Franciszek z Asyżu wypowiedział przed Ukrzyżowanym:
Najwyższy, chwalebny Boże, rozjaśnij ciemności mego serca i daj
mi, Panie, prawdziwą wiarę, niezachwianą nadzieję, doskonałą miłość,
zrozumienie i poznanie, abym wypełnił Twoją świętą i nieomylną wolę.
Amen.

Strona

PRZESŁANIE PAPIEŻA FRANCISZKA Z OKAZJI WYSTAWIENIA
ŚWIĘTEGO CAŁUNU W TURYŃSKIEJ KATEDRZE,
W WIELKĄ SOBOTĘ 30 MARCA.
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ZBAWCZE ZNACZENIE WYDARZENIA ZMARTWYCHWSTANIA
JEZUS, KATECHEZA OJCA ŚWIĘTEGO.
AUDIENCJA GENERALNA 10 KWIETNIA 2013 R
Drodzy Bracia i Siostry, dzień dobry!
W poprzedniej katechezie rozważaliśmy wydarzenie zmartwychwstania Jezusa, w którym kobiety miały szczególną rolę. Dziś chciałbym się zastanowić nad jego znaczeniem zbawczym. Co oznacza zmartwychwstanie dla naszego życia? I dlaczego bez niego nasza wiara jest
próżna? Nasza wiara opiera się na śmierci i zmartwychwstaniu Chrystusa, tak jak dom opiera się na fundamentach: jeśli fundamenty zawalą się, runie cały dom. Na krzyżu Jezus ofiarował samego siebie, obarczając się naszymi grzechami i schodząc do otchłani śmierci, a w zmartwychwstaniu
zwycięża
je,
odpuszcza
i otwiera nam drogę do narodzin do nowego życia. Św. Piotr wyraża to
zwięźle na początku swojego Pierwszego Listu, którego fragmentu wysłuchaliśmy: «Niech będzie błogosławiony Bóg i Ojciec Pana naszego,
Jezusa Chrystusa. On w swoim wielkim miłosierdziu przez powstanie z
martwych Jezusa Chrystusa na nowo zrodził nas do żywej nadziei: do
dziedzictwa
niezniszczalnego
i
niepokalanego,
i niewiędnącego» (1, 3-4).
Apostoł mówi nam, że ze zmartwychwstaniem Jezusa dzieje się coś
zupełnie nowego: zostajemy wyzwoleni z niewoli grzechu i stajemy się
dziećmi Bożymi, a więc zostajemy zrodzeni do nowego życia. Kiedy to
się dla nas urzeczywistnia? W sakramencie chrztu. W dawnych czasach
chrzest udzielany był zwykle przez zanurzenie. Osoba, która miała
zostać ochrzczona, wchodziła do basenu w baptysterium, bez szat, a
biskup bądź prezbiter polewał trzykrotnie wodą jej głowę, chrzcząc w
imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Potem ochrzczony wychodził z basenu i wkładał nową szatę, białą: rodził się zatem do nowego życia,
zanurzając się w śmierci i zmartwychwstaniu Chrystusa. Stałwał się
dzieckiem Bożym. Św. Paweł w Liście do Rzymian pisze: «Otrzymaliście
ducha przybrania za synów, w którym możemy wołać: ’Abba, Ojcze’!» (8,
15). To właśnie Duch, którego otrzymaliśmy w chrzcie, uczy nas, każe
nam mówić do Boga: «Ojcze», a wręcz «Abba!», co znaczy «tato». Taki
jest nasz Bóg: jest dla nas tatą. Duch Święty urzeczywistnia w nas tę
nową kondycję dzieci Bożych. I to jest największy dar, jaki otrzymujemy w tajemnicy paschalnej Jezusa. Bóg traktuje nas jako swoje dzieci,
rozumie nas, przebacza nam, bierze nas w ramiona, kocha nas, również
wtedy, kiedy błądzimy. Już w Starym Testamencie prorok Izajasz mó-
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wił, że nawet gdyby matka zapomniała o swoim dziecku, to Bóg nigdy o
nas nie zapomina, w żadnym momencie (por. 49, 15). I to jest piękne!
Jednakże ta synowska relacja z Bogiem nie jest niczym skarb, który przechowujemy w kąciku naszego życia, ale musi rosnąć, musi być
umacniana codziennie przez słuchanie Słowa Bożego, modlitwę, korzystanie z sakramentów, zwłaszcza pojednania i Eucharystii,
i miłość. Możemy żyć jak dzieci! To jest nasza godność – mamy godność
dzieci. Mamy zachowywać się jak prawdziwe dzieci! To oznacza, że codziennie musimy pozwalać, by Chrystus nas przemieniał i upodabniał
do siebie; oznacza, że mamy starać się żyć po chrześcijańsku, starać się
Go naśladować, choć widzimy nasze ograniczenia i słabości. Pokusa, by
odsunąć Boga na bok i postawić w centrum samych siebie, pojawia się
nieustannie, a doświadczenie grzechu rani nasze życie chrześcijańskie,
nasze bycie dziećmi Bożymi. Dlatego musimy mieć odwagę wiary i nie
ulegać mentalności, która nam mówi: «Bóg nie jest potrzebny, nie jest
dla ciebie ważny» itd. Wręcz przeciwnie: tylko wtedy, gdy będziemy
zachowywali się jak dzieci Boże, nie zniechęcając się naszymi upadkami, naszymi grzechami, czując się przez Niego kochani, nasze życie
będzie nowe, pogodne i radosne. Bóg jest naszą siłą! Bóg jest naszą
nadzieją!
Drodzy bracia i siostry, my jako pierwsi powinniśmy mieć tę niezłomną nadzieję i musimy być jej znakiem widzialnym, jasnym, pełnym
światła dla wszystkich. Zmartwychwstały Pan jest nadzieją, która nigdy nie ustaje, nie zawodzi (por. Rz 5, 5). Nadzieja nie zawodzi. Nadzieja Pana! Ileż razy w naszym życiu nadzieje spełzają na niczym, ileż
razy oczekiwania, które mamy w sercu, nie spełniają się! Nadzieja,
którą my, chrześcijanie, żywimy, jest mocna, pewna, trwała na tej ziemi, po której chodzą, na której Bóg nas powołał, byśmy wędrowali, i jest
otwarta na wieczność, bo opiera się na Bogu, który jest zawsze wierny.
Nie powinniśmy o tym zapominać: Bóg jest zawsze wierny; Bóg jest
zawsze
wierny
w
stosunku
do
nas.
Fakt,
że zmartwychwstaliśmy z Chrystusem przez chrzest, dzięki darowi
wiary, dającemu nam niezniszczalne dziedzictwo, niech nas skłania do
tego, byśmy usilniej szukali rzeczy Bożych, więcej o Bogu myśleli, więcej do Niego się modlili. Bycie chrześcijanami nie sprowadza się do tego, by wypełniać polecenia, lecz oznacza być w Chrystusie, myśleć jak
On, działać jak On, kochać jak On; jest to pozwolenie, by On zawładnął
naszym życiem i je zmieniał, przeobrażał, uwalniał od mroków zła i
grzechu.
Drodzy bracia i siostry, tym, którzy domagają się od nas uzasadnienia nadziei, która jest w nas (por. 1 P 3, 15), ukazujmy zmartwychwstałego Chrystusa. Ukazujmy Go głosząc Słowo, ale przede wszystkim naszym życiem jako zmartwychwstałych. Pokazujmy radość z tego,
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że jesteśmy dziećmi Bożymi, wolność, którą nam daje życie w Chrystusie, która jest prawdziwą wolnością, tą, która nas wyzwala z niewoli
zła, grzechu, śmierci! Patrzmy na niebieską Ojczyznę, a będziemy mieli
nowe światło i siłę również dla naszego zaangażowania i codziennych
trudów. Jest to cenna posługa, którą musimy ofiarować temu naszemu
światu, który często nie potrafi już podnieść wzroku ku górze, nie potrafi wznieść spojrzenia do Boga.
© Copyright - Libreria Editrice Vaticana

SPÓJNOŚĆ MIĘDZY SŁOWEM A ŻYCIEM,
WIZYTA W BAZYLICE ŚW. PAWŁA ZA MURAMI,
14 KWIETNIA 2013
Drodzy Bracia i Siostry!
Z radością sprawuję z wami Eucharystię w tej bazylice. Witam
archiprezbitera kard. Jamesa Harveya i dziękuję mu za skierowane do
mnie słowa. Witam także różne instytucje, związane z tą bazyliką, i im
dziękuję, oraz was wszystkich. Znajdujemy się przy grobie św. Pawła,
pokornego i wielkiego apostoła Pana, który głosił Go słowem, zaświadczył o Nim swym męczeństwem i czcił Go całym sercem. Właśnie
te trzy czasowniki chciałbym rozważyć w świetle Słowa Bożego, którego
wysłuchaliśmy: głosić, świadczyć, czcić.
W pierwszym czytaniu uderza siła Piotra i innych apostołów. Na
polecenie, aby milczeć, aby nie nauczać więcej w imię Jezusa, aby
zaprzestać głoszenia Jego orędzia, jasno odpowiadają: «Trze- ba
bardziej słuchać Boga niż ludzi». Nie powstrzymuje ich nawet chłosta,
obelgi, uwięzienie. Piotr i apostołowie głoszą mężnie, otwarcie to, co
zostało im przekazane — Ewangelię Jezusa. A my? Czy potrafimy nieść
Słowo Boże w środowiska, w których żyjemy? Czy umiemy mówić o
Chrystusie,
o
tym,
czym
jest
On
dla
nas,
w rodzinie, osobom, z którymi mamy do czynienia w naszym
codziennym życiu? Wiara rodzi się ze słuchania, a umacnia się przez
głoszenie.
Pójdźmy jednak krok dalej: na przepowiadanie Piotra
i apostołów składają się nie tylko słowa, lecz także wierność
Chrystusowi wpływa na ich życie, które ulega zmianie, zyskuje nowe
ukierunkowanie, i to właśnie przez swoje życie składają oni świadectwo
o wierze i przepowiadaniu Chrystusa. W Ewangelii Jezus trzykrotnie
prosi Piotra, aby pasł Jego owczarnię, i to pasł ją z Jego miłością, i
przepowiada mu: «Gdy się zestarzejesz, wyciągniesz ręce swoje, a inny
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cię opasze i poprowadzi, dokąd nie chcesz» (J 21, 18). Są to słowa
skierowane przede wszystkim do nas, pasterzy: nie można paść Bożej
owczarni, jeśli nie godzimy się, by wola Boża poprowadziła nas także
tam, gdzie nie chcielibyśmy iść, jeśli nie jesteśmy gotowi do dawania
świadectwa o Chrystusie poprzez dar z siebie, bez zastrzeżeń, bez
wyrachowania, czasem nawet za cenę własnego życia. Ale odnosi się to
do wszystkich: Ewangelię trzeba głosić i dawać o niej świadectwo.
Każdy powinien postawić sobie pytanie: Jak ja moją wiarą świadczę o
Chrystusie? Czy mam odwagę Piotra i innych apostołów, aby myśleć,
wybierać i żyć po chrześcijańsku, będąc posłusznym Bogu? Oczywiście
świadectwo wiary ma wiele form, podobnie jak w wielkim fresku jest
różnorodność barw i odcieni, a wszystkie są ważne, nawet te, które nie
dominują. W wielkim planie Bożym każdy szczegół jest ważny, także
twoje czy moje niepozorne i pokorne świadectwo, także to ukryte,
kogoś, kto z prostotą żyje swoją wiarą w codziennych relacjach
rodzinnych, pracy, przyjaźni. Są święci dnia powszedniego, «święci
ukryci», swego rodzaju «średnia klasa świętości», jak mówił pewien
francuski pisarz, ta «średnia klasa świętości», do której wszyscy
możemy należeć. Ale w różnych częściach świata są też ludzie cierpiący
z powodu Ewangelii, podobnie jak Piotr i apostołowie; są ludzie, którzy
oddają swoje życie, aby dochować wierności Chrystusowi, dając
świadectwo za cenę krwi. Dobrze to wszyscy zapamiętajmy: nie można
głosić Ewangelii Jezusa, nie dając konkretnego świadectwa życia. Ten,
kto nas słucha i na nas patrzy, powinien móc odczytać w naszych
działaniach to, co słyszy z naszych ust, i wielbić Boga! Przychodzi mi
teraz na myśl rada, jakiej św. Franciszek z Asyżu udzielał swoim
braciom: głoście Ewangelię, jeśli trzeba, również słowami. Głosić
życiem, świadectwem. Brak spójności u wiernych i pasterzy między
tym, co mówią, a tym, co czynią, między słowami a sposobem życia podważa wiarygodność Kościoła.
3. Ale to wszystko jest możliwe tylko wtedy, jeśli uznajemy Jezusa
Chrystusa, gdyż to On nas powołał i zaprosił, byśmy szli Jego drogą —
wybrał nas. Głoszenie i dawanie świadectwa jest możliwe tylko
wówczas,-.gdy
jesteśmy
blisko
Niego,
właśnie
tak,
jak
w dzisiejszym fragmencie Ewangelii są przy zmartwychwstałym
Jezusie Piotr, Jan i inni uczniowie. Jest to codzienna bliskość z Nim, i
oni dobrze wiedzą, kim On jest, znają Go. Ewangelista podkreśla,
że «żaden z uczniów nie odważył się zadać Mu pytania: 'Kto Ty jesteś?',
bo wiedzieli, że to jest Pan» (J 21, 12). Jest to dla nas ważna sprawa:
trwać w intensywnej relacji z Jezusem, w głębokim dialogu
i życiu, aby Go uznać za «Pa- na». Wielbić Go! Usłyszany przez nas
fragment z Apokalipsy mówi o adoracji: miriady aniołów, wszystkie
stworzenia, istoty żyjące, starcy upadli i oddali pokłon przed tronem
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Boga i Baranka zabitego, którym jest Chrystus, któremu należy się błogosławieństwo i cześć, i chwała (por. Ap 5, 11-14). Chciałbym, abyśmy
wszyscy postawili sobie pytanie: czy ty, czy ja czcimy Pana? Zwracamy
się do Boga tylko, aby prosić, dziękować, czy też idziemy do Niego
także, aby Go adorować? Cóż zatem oznacza adorować Boga? Oznacza
to uczyć się przebywania z Nim, zatrzymywania się, aby z Nim
porozmawiać, czując, że Jego obecność jest najprawdziwsza, najlepsza,
najważniejsza ze wszystkich. Każdy z nas ma w swoim życiu — w
sposób świadomy, a może czasem nie zdając sobie z tego sprawy —
dobrze określony porządek rzeczy, które uważa za bardziej lub mniej
ważne. Adorować Pana oznacza przyznać Mu miejsce, które Mu się należy. Adorować Pana oznacza wierzyć, wyznawać — jednak nie tylko
samymi słowami — że tylko On naprawdę kieruje naszym życiem.
Adorować Pana oznacza, że wobec Niego jesteśmy przekonani, że jest
On jedynym Bogiem, Bogiem naszego życia, Bogiem naszej historii.
Ma to konsekwencje w naszym życiu: wyzbycie się tak wielu
małych i wielkich bożków, które mamy i do których się uciekamy,
u których szukamy naszego bezpieczeństwa i w których często je
pokładamy. Są to bożki, które często dobrze ukrywamy. Może to być
ambicja, karierowiczostwo, pragnienie sukcesu, stawianie siebie
w centrum, skłonność do dominowania nad innymi, roszczenie,
by być wyłącznymi panami naszego życia, jakiś grzech, do którego
jesteśmy przywiązani, i wiele innych. Dziś wieczorem chciałbym, aby w
sercu każdego z nas zabrzmiało pytanie i abyśmy na nie szczerze
odpowiedzieli: czy pomyślałem, co jest ukrytym bożkiem w moim życiu,
który przeszkadza mi w adorowaniu Pana? Adorować to znaczy wyzbyć
się naszych bożków, także tych najbardziej ukrytych, i wybrać Pana
jako centrum, jako główną drogę naszego życia.
Drodzy bracia i siostry, Pan każdego dnia wzywa nas, byśmy szli
za Nim odważnie i wiernie. Obdarzył nas wielkim darem, wybierając
nas na swoich uczniów. Zachęca nas, byśmy Go z radością głosili jako
Zmartwychwstałego, a chce, abyśmy to czynili słowem i świadectwem
naszego życia, w codzienności. Pan jest jeden, jest jedynym Bogiem
naszego życia i wzywa nas, byśmy wyzbyli się licznych bożków i czcili
tylko Jego. Głosić, świadczyć, czcić. Niech Najświętsza Maryja Panna i
apostoł Paweł pomagają nam w tej drodze i niech wstawiają się za
nami. Niech się tak stanie!
© Copyright - Libreria Editrice Vaticana
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Drodzy Bracia i Siostry, dzień dobry!
W Credo znajdujemy stwierdzenie, że Jezus «wstąpił do nieba, siedzi po prawicy Ojca». Szczytowym momentem ziemskiego życia Jezusa
jest wniebowstąpienie, kiedy przechodzi On z tego świata do Ojca i zostaje wywyższony po Jego prawicy. Jakie jest znaczenie tego wydarzenia? Jakie są jego konsekwencje dla naszego życia? Co to znaczy kontemplować Jezusa, który siedzi po prawicy Ojca? Niech naszym przewodnikiem będzie tu ewangelista Łukasz.
Zacznijmy od chwili, w której Jezus postanawia odbyć swoją ostatnią pielgrzymkę do Jerozolimy. Św. Łukasz pisze: «Gdy dopełniały się
dni Jego wzięcia [z tego świata], postanowił udać się do Jeruzalem» (9,
51). Podczas gdy «wstępuje» do Świętego Miasta, gdzie dokona się Jego
«wyjście» z tego życia, Jezus widzi już cel, niebo, lecz wie dobrze, że
droga, którą wróci do chwały Ojca, prowadzi przez krzyż, przez posłuszeństwo Bożemu zamysłowi miłości do ludzi. Katechizm Kościoła Katolickiego mówi, że «wywyższenie na krzyżu oznacza i zapowiada wywyższenie Wniebowstąpienia» (n. 662). Również dla nas w naszym życiu
chrześcijańskim musi być jasne, że wejście do chwały Boga wymaga
codziennej wierności Jego woli, również wtedy, kiedy oznacza to konieczność ofiary, niekiedy wymaga zmiany naszych planów. Konkretnie
wniebowstąpienie Jezusa dokonało się na Górze Oliwnej, blisko miejsca, gdzie udał się na modlitwę przed męką, by trwać w głębokiej jedności z Ojcem; jeszcze raz widzimy, że modlitwa daje nam łaskę, pozwalającą żyć w wierności wobec Bożego zamysłu.
Na końcu swojej Ewangelii św. Łukasz opowiada o wydarzeniu
wniebowstąpienia w sposób bardzo zwięzły. Jezus wyprowadził uczniów
«ku Betanii i podniósłszy ręce, błogosławił ich. A kiedy ich błogosławił,
rozstał się z nimi i został uniesiony do nieba. Oni zaś oddali Mu pokłon
i z wielką radością wrócili do Jeruzalem, gdzie stale przebywali w świątyni, (…) błogosławiąc Boga» (24, 50-53); tak mówi św. Łukasz. Chciałbym zwrócić uwagę na dwa elementy tego opowiadania. Przede wszystkim podczas wniebowstąpienia Jezus czyni kapłański gest błogosławieństwa, i z pewnością uczniowie wyrażają swoją wiarę oddając pokłon, klękają z pochyloną głową. To jest pierwsza ważna rzecz: Jezus
jest jedynym i odwiecznym Kapłanem, który przez swoją mękę przeszedł przez śmierć i grób, zmartwychwstał i wstąpił do nieba; jest u
Boga Ojca, gdzie zawsze wstawia się za nami (por. Hbr 9, 24). Jak
twierdzi św. Jan w swoim Pierwszym Liście, On jest naszym rzecznikiem: jak pięknie to usłyszeć! Kiedy człowiek zostaje wezwany do sądu
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lub wytacza komuś sprawę, pierwszą rzeczą, jaką robi, jest szukanie
adwokata, który będzie go bronił. My mamy adwokata, który broni nas
zawsze, broni nas przed podstępami diabła, broni nas przed nami samymi, przed naszymi grzechami! Drodzy bracia i siostry, mamy tego
adwokata: nie bójmy się zwracać do Niego i prosić o przebaczenie, prosić o błogosławieństwo, prosić o miłosierdzie! On przebacza nam zawsze, jest naszym adwokatem: zawsze nas broni! Nie zapominajcie o
tym! Wstąpienie Jezusa do nieba pozwala nam zatem poznać tę rzeczywistość, tak bardzo pocieszającą na naszej drodze: w Chrystusie,
prawdziwym Bogu i prawdziwym człowieku, nasze człowieczeństwo
zostało zaniesione przed oblicze Boga; On nam otworzył przejście; On
jest jak lider grupy wspinaczkowej, który już dotarł na górę i przyciąga
nas do siebie, by nas zaprowadzić do Boga. Jeśli powierzamy Jemu
nasze życie, jeśli pozwalamy, by On nas prowadził, jesteśmy spokojni,
że znajdujemy się w pewnych rękach, w rękach naszego Zbawiciela,
naszego adwokata.
Drugi element: św. Łukasz opowiada, że apostołowie, którzy widzieli, jak Jezus wstępował do nieba, wrócili potem do Jerozolimy «z
wielką radością». Wydaje się nam to nieco dziwne. Na ogół, kiedy rozstajemy się z naszymi krewnymi, z przyjaciółmi, odjeżdżającymi na
zawsze, a zwłaszcza w momencie śmierci, rodzi to w nas naturalny
smutek, bo nie będziemy widzieli więcej ich twarzy, nie będziemy słyszeli ich głosu, nie będziemy cieszyli się ich miłością, ich obecnością.
Ewangelista natomiast podkreśla głęboką radość apostołów. Jak to
możliwe? Jest tak właśnie dlatego, że dzięki spojrzeniu wiary rozumieją
oni, że choć Jezus zniknął im z oczu, to pozostaje z nimi na zawsze, nie
opuszcza ich i w chwale Ojca wspiera ich, prowadzi
i wstawia się za nimi.
Św. Łukasz opowiada o wniebowstąpieniu również na początku
Dziejów Apostolskich, by podkreślić, że wydarzenie to jest jak ogniwo
łańcucha, które łączy i spaja ziemskie życie Jezusa z życiem Kościoła.
Tutaj św. Łukasz wspomina również o obłoku, który zabrał Jezusa
sprzed oczu uczniów, wpatrujących się w Niego, jak wstępował do Boga
(por. Dz 1, 9-10). Pojawia się wtedy dwóch mężczyzn w białych szatach,
którzy
mówią
im,
by
nie
stali
nieruchomo,
zapatrzeni
w niebo, lecz umacniali swoje życie i świadectwo pewnością, że Jezus
wróci w taki sam sposób, w jaki widzieli Go wstępującego do nieba (por.
Dz 1, 10-11). Jest to właśnie wezwanie do kontemplacji królestwa
Chrystusa, by czerpać z Niego siłę do głoszenia Ewangelii i dawania o
niej świadectwa w codziennym życiu: kontemplować i działać, ora et
labora – uczy św. Benedykt; jedno i drugie jest potrzebne w naszym
życiu chrześcijan.
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PRZYJDZIE W CHWALE,
KATECHEZA OJCA ŚWIĘTEGO FRANCISZKA.
AUDIENCJA GENERALNA, 24 KWIETNIA 2013 R.
Drodzy Bracia i Siostry, dzień dobry!
W Credo wyznajemy, że Jezus «powtórnie przyjdzie w chwale sądzić żywych i umarłych». Historia ludzka rozpoczyna się od stworzenia
mężczyzny i kobiety na obraz i podobieństwo Boga, a kończy sądem
ostatecznym Chrystusa. Często zapomina się o tych dwóch biegunach
historii, a zwłaszcza wiara w powtórne przyjście Chrystusa i sąd ostateczny niekiedy nie jest zbyt jasna i niezłomna w sercu chrześcijan.
Jezus
podczas
swego
życia
publicznego
często
mówił
o rzeczywistości swojego ostatniego przyjścia. Dziś chciałbym zastanowić się nad trzema fragmentami z Ewangelii, które pomagają nam zagłębić się w tę tajemnicę: o dziesięciu pannach, o talentach i o sądzie
ostatecznym. Wszystkie trzy należą do mowy Jezusa o końcu czasów w
Ewangelii św. Mateusza.
Przede wszystkim pamiętajmy, że przez wniebowstąpienie Syn Boży zaniósł do Ojca przyjęte przez siebie nasze człowieczeństwo
i chce nas wszystkich do siebie przyciągnąć, zwołać cały świat, by znalazł się w otwartych ramionach Boga, aby na końcu historii cała rzeczywistość została oddana Ojcu. Istnieje jednakże «teraz», czas między
pierwszym a ostatnim przyjściem Chrystusa, będący właśnie czasem, w
którym
żyjemy.
Owo
«teraz»
stanowi
tło
przypowieści
o dziesięciu pannach (por. Mt 25, 1-13). Dziesięć dziewcząt oczekuje na
przyjście pana młodego, ale on się spóźnia, i one zasypiają. Usłyszawszy niespodziewaną zapowiedź, że pan młody idzie, wszystkie przygo-
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Drodzy bracia i siostry, wniebowstąpienie nie wskazuje na nieobecność Jezusa, lecz mówi nam, że On żyje pośród nas w nowy sposób;
nie jest już w konkretnym miejscu na ziemi, jak był przed wniebowstąpieniem; teraz jest w królestwie Boga, obecny w każdej przestrzeni i
czasie, bliski każdego z nas. W naszym życiu nigdy nie jesteśmy sami:
mamy tego adwokata, który na nas czeka, broni nas. Nigdy nie jesteśmy sami: Pan ukrzyżowany i zmartwychwstały prowadzi nas; jest z
nami wielu braci i sióstr, którzy w ciszy i w ukryciu, w swoim życiu
rodzinnym i zawodowym, pośród problemów i trudności, radości i nadziei na co dzień żyją wiarą i razem z nami niosą światu królestwo miłości Boga, w Chrystusie Jezusie zmartwychwstałym, który wstąpił do
nieba, jest naszym obrońcą. Dziękuję.
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towują się, by go powitać; pięć z nich, które były roztropne, ma oliwę do
swoich lamp, natomiast lampy pozostałych, nierozsądnych, pozostają
zgaszone, ponieważ jej nie mają; a kiedy idą ją kupić, nadchodzi pan
młody, i panny nierozsądne nie mogą wejść na ucztę weselną, bo zastają drzwi zamknięte. Pukają zawzięcie, ale jest już za późno, pan młody
odpowiada: nie znam was. Panem młodym jest Pan, a czas oczekiwania
na Jego przyjście to czas, który On nam daje, nam wszystkim, z miłosierdziem i cierpliwością, przed swoim ostatecznym przyjściem; jest to
czas czuwania; czas, w którym powinniśmy mieć zapalone nasze lampy
wiary, nadziei i miłości, w którym nasze serce musi być otwarte na
dobro, piękno i prawdę; czas, który należy przeżywać po Bożemu, ponieważ nie znamy ani dnia, ani godziny powrotu Chrystusa. Tym, czego
się od nas wymaga, jest to, abyśmy byli przygotowani na spotkanie –
mamy być przygotowani na spotkanie, na piękne spotkanie, na spotkanie z Jezusem – co znaczy, że mamy umieć dostrzegać znaki Jego obecności, ożywiać naszą wiarę modlitwą, sakramentami, mamy być czujni,
byśmy nie zasnęli, nie zapomnieli o Bogu. Życie uśpionych chrześcijan
jest życiem smutnym, nie jest życiem szczęśliwym. Chrześcijanin musi
być szczęśliwy radością Jezusa. Nie możemy zasypiać!
Druga przypowieść, o talentach, pobudza nas do refleksji nad
związkiem między tym, jak wykorzystujemy dary otrzymane od Boga, i
Jego powrotem, kiedy nas zapyta, w jaki sposób je spożytkowaliśmy
(por. Mt 25, 14-30). Znamy dobrze tę przypowieść: przed udaniem się w
podróż pewien pan dał każdemu ze swoich sług kilka talentów, aby
zrobili z nich dobry użytek w czasie jego nieobecności. Pierwszemu daje
pięć
talentów,
drugiemu
dwa,
a
trzeciemu
jeden.
W czasie jego nieobecności pierwsi dwaj słudzy pomnażają swoje talenty – są to antyczne monety – podczas gdy trzeci woli zakopać swój talent w ziemi i nietknięty oddać panu. Po powrocie pan ocenia ich postępowanie: chwali dwóch pierwszych, a trzeci zostaje wyrzucony na zewnątrz – w ciemności, ponieważ ze strachu ukrył talent, zamykając się
w sobie. Chrześcijanin, który zamyka się w sobie, który ukrywa
wszystko to, co Pan mu dał, jest chrześcijaninem... nie jest chrześcijaninem! Jest chrześcijaninem, który nie dziękuje Bogu za to wszystko,
czym go obdarzył! Mówi nam to, że oczekiwanie na powrót Pana jest
czasem działania – jest to dla nas czas czynu – czas, w którym należy
wykorzystać dary Boże nie dla nas samych, ale dla Niego, dla Kościoła,
dla
innych,
czas,
w
którym
trzeba
wciąż
starać
się
o pomnożenie dobra w świecie. W szczególności w tym okresie kryzysu,
dzisiaj, ważne jest, by się nie zamykać w sobie, zakopując w ziemi własny talent, własne bogactwa duchowe, intelektualne, materialne,
wszystko, co Pan nam dał, lecz otwierać się, być solidarni, wrażliwi na
drugiego. Widziałem, że na placu jest dużo młodzieży: czy to prawda?
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Jest dużo młodzieży? Gdzie ona jest? Was, którzy jesteście na początkowym etapie drogi życia, pytam: Czy pomyśleliście o talentach, które
Bóg wam dał? Czy pomyśleliście, jak je spożytkować dla dobra innych?
Nie zakopujcie talentów! Stawiajcie na wielkie ideały, na te ideały,
które szerzej otwierają serce, na ideały służby, które pozwolą, by wasze
talenty wydały owoce. Życie nie jest nam dane, byśmy je zazdrośnie
zachowywali dla siebie, ale jest nam dane, byśmy je dawali. Drodzy
młodzi, bądźcie wielkoduszni! Nie bójcie się marzyć o rzeczach wielkich!
Na koniec parę słów na temat fragmentu o sądzie ostatecznym, w
którym jest opisane powtórne przyjście Pana, kiedy będzie On sądził
wszystkie ludzkie istoty, żywych i umarłych (por. Mt 25, 31-46). Ewangelista posługuje się obrazem pasterza, który oddziela owce od kozłów.
Po prawej stronie zostają postawieni ci, którzy postępowali zgodnie z
wolą Bożą, udzielając pomocy bliźniemu głodnemu, spragnionemu, cudzoziemcowi, nagiemu, choremu, uwięzionemu – powiedziałem «cudzoziemcowi»: myślę o wielu cudzoziemcach, którzy przebywają tutaj, w
diecezji Rzymu: co robimy dla nich? – a po lewej stronie znajdą się ci,
którzy nie pomogli bliźniemu. Mówi nam to, że Bóg będzie nas sądził z
miłości bliźniego, z tego, jak Go kochaliśmy w naszych braciach,
zwłaszcza najsłabszych i potrzebujących. Oczywiście, musimy zawsze
dobrze pamiętać, że zostaliśmy usprawiedliwieni, zbawieni przez łaskę,
przez akt bezinteresownej miłości Boga, który nas zawsze poprzedza;
sami niczego nie możemy zrobić. Wiara jest przede wszystkim darem,
który otrzymaliśmy. Żeby jednak łaska Boga przynosiła owoce, domaga
się ona od nas, byśmy byli zawsze otwarci na Niego, naszej wolnej i
konkretnej odpowiedzi. Chrystus przychodzi, by nam przynieść miłosierdzie Boga, który zbawia. Od nas żąda się, byśmy Mu się zawierzyli,
odpowiedzieli na dar Jego miłości dobrym życiem, złożonym z czynów
podyktowanych przez wiarę i miłość.
Drodzy bracia i siostry, niech myśl o sądzie ostatecznym nigdy nie
napełnia nas lękiem, a raczej przynagla do lepszego przeżywania teraźniejszości. Bóg z miłosierdziem i cierpliwością daje nam ten czas,
byśmy uczyli się codziennie rozpoznawać Go w ubogich i małych, byśmy
działali na rzecz dobra i czuwali na modlitwie i z miłością. Aby na koniec naszej egzystencji i historii Pan mógł uznać nas za sługi dobre i
wierne. Dziękuję.
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ŚW. JÓZEF I MARYJA.
KATECHEZA OJCA ŚWIĘTEGO FRANCISZKA.
AUDIENCJA GENERALNA, 1 MAJA 2013 R.
Praca ma służyć godności osoby
Drodzy Bracia i Siostry, dzień dobry!
Dziś, 1 maja, wspominamy św. Józefa Robotnika i rozpoczynamy
miesiąc tradycyjnie poświęcony Matce Bożej. Podczas tego naszego spotkania chciałbym poświęcić tym postaciom, tak ważnym w życiu Jezusa, Kościoła i naszym, dwie krótkie refleksje: jedną na temat pracy, a
drugą na temat kontemplacji Jezusa.
1. W Ewangelii Mateusza, w jednym z momentów, w których Jezus
wraca do swojej rodzinnej miejscowości, Nazaretu, i przemawia w synagodze, podkreśla się zdumienie Jego rodaków w obliczu Jego mądrości oraz pytanie, jakie sobie zadają: «Czyż nie jest on synem cieśli?» (13,
55). Jezus wchodzi w nasze dzieje, przychodzi do nas, rodząc się z Maryi za sprawą Boga, ale w obecności św. Józefa, prawowitego ojca, który
się Nim opiekuje i uczy Go również swojego zawodu. Jezus rodzi się i
żyje w rodzinie, w Świętej Rodzinie, uczy się od Józefa zawodu cieśli, w
warsztacie w Nazarecie, dzieli z nim codziennie wysiłek, trud, satysfakcję, a także trudności.
Przypomina nam to o godności i znaczeniu pracy. Księga Rodzaju
opowiada, że Bóg stworzył mężczyznę i kobietę, powierzając im zadanie, by zaludniali ziemię i czynili ją sobie poddaną, co nie znaczy wykorzystywać ją, lecz uprawiać, strzec jej i doglądać (por. Rdz 1, 28; 2, 15).
Praca należy do planu miłości Boga; jesteśmy wezwani, by doglądać i
strzec wszystkich dóbr stworzenia, i w ten sposób uczestniczymy w
dziele stworzenia! Praca jest elementem o podstawowym znaczeniu dla
godności osoby. Praca, by posłużyć się metaforą, «namaszcza» nas godnością, napełnia nas godnością, upodabnia nas do Boga, który pracował
i pracuje, działa zawsze (por. J 5, 17); daje możliwość utrzymania samych siebie, własnej rodziny, wniesienia wkładu w rozwój własnego
kraju. Myślę w tym momencie o trudnościach, jakie w różnych krajach
napotyka dziś świat pracy i przedsiębiorczości; myślę o tych, którzy są
bezrobotni, i nie tylko o młodych, niejednokrotnie z powodu ekonomistycznej wizji społeczeństwa, w której dąży się do egoistycznego zysku,
bez brania pod uwagę sprawiedliwości społecznej.
Pragnę zachęcić wszystkich do solidarności, a do odpowiedzialnych
za sprawy publiczne skierować wezwanie do czynienia wszelkich wysiłków, by spowodować na nowo wzrost zatrudnienia; znaczy to, że należy troszczyć się o godność osoby; przede wszystkim chciałbym jednak
powiedzieć, żeby nie tracić nadziei; również św. Józef miał trudne chwile, ale nigdy nie tracił ufności i potrafił je przezwyciężyć, pewny, że Bóg
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nigdy nas nie opuszcza. Chciałbym także zwrócić się w sposób szczególny do was, chłopcy i dziewczęta, i do was, młodzi: przykładajcie się do
waszych codziennych obowiązków, do nauki, pracy, angażujcie się w
przyjaźnie, w pomoc innym; wasza przyszłość zależy również od tego,
jak będziecie potrafili przeżyć te cenne lata życia. Nie bójcie się zaangażowania, poświęcenia i nie patrzcie w przyszłość z lękiem; niech wasza nadzieja będzie wciąż żywa: zawsze jest światło na horyzoncie.
Dodam jeszcze słowo o innej, szczególnej sytuacji pracy, która mnie
niepokoi: mam na myśli to, co moglibyśmy nazwać «pracą niewolniczą»,
pracą, która zniewala. Ileż osób na całym świecie pada ofiarą tego typu
niewolnictwa, w którym osoba służy pracy, podczas gdy to praca powinna służyć osobom, aby miały godność. Proszę braci i siostry w wierze i wszystkich ludzi dobrej woli, by zdecydowanie opowiadali się przeciwko handlowi ludźmi, z którym wiąże się «praca niewolnicza».
2. Przechodzę do drugiej refleksji: w ciszy codziennych zajęć św. Józef wraz z Maryją mają jedno wspólne centrum uwagi: Jezusa.
Z zaangażowaniem i czułością wspierają i otaczają opieką wzrastającego Syna Bożego, który dla nas stał się człowiekiem, rozważając
wszystkie wydarzenia. W Ewangelii św. Łukasz dwukrotnie podkreśla
postawę Maryi, która była taka sama jak Józefa: «zachowywała
wszystkie te sprawy i rozważała je w swoim sercu» (2, 19.51). Aby słuchać Pana, trzeba się nauczyć Go kontemplować, odczuwać Jego nieustanną obecność w naszym życiu; trzeba zatrzymać się na rozmowę z
Nim, przez modlitwę zrobić dla Niego miejsce. Każdy z nas, również
wy, chłopcy i dziewczęta, i młodzi, tak liczni dziś rano, powinien zadać
sobie pytanie: Ile miejsca przeznaczam dla Pana? Czy zatrzymuję się
na rozmowę z Nim? Odkąd byliśmy dziećmi, rodzice przyzwyczaiali nas
rozpoczynać i kończyć dzień modlitwą, by nas nauczyć odczuwać, że
przyjaźń i miłość Boga nam towarzyszą. Częściej pamiętajmy o Panu w
ciągu dnia!
W tym miesiącu, w maju, chciałbym przypomnieć o znaczeniu
i pięknie modlitwy Różańca św. Odmawianie Zdrowaś Maryjo prowadzi
nas do kontemplowania tajemnic Jezusa, a zatem do refleksji nad
głównymi momentami Jego życia, aby jak w przypadku Maryi i św.
Józefa, był On w centrum naszych myśli, naszej uwagi i naszych działań. Byłoby pięknie, gdyby zwłaszcza w maju odmawiany był w rodzinie, z przyjaciółmi, w parafii Różaniec lub jakaś modlitwa do Jezusa i
do Najświętszej Maryi Panny! Wspólna modlitwa jest cennym momentem, by jeszcze bardziej umocnić życie rodzinne, przyjaźń. Uczmy się
więcej modlić w rodzinie i jako rodzina!
Drodzy bracia i siostry, prośmy św. Józefa i Najświętszą Maryję
Pannę, by uczyli nas wiernie wykonywać nasze codzienne obowiązki,
żyć naszą wiarą w uczynkach spełnianych każdego dnia i dawać więcej
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miejsca Panu w naszym życiu, zatrzymywać się, by kontemplować Jego
oblicze. Dziękuję.
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POWOŁANIA ZNAKIEM NADZIEI OPARTEJ NA WIERZE.
ORĘDZIE NA 50. ŚWIATOWY DZIEŃ MODLITW O POWOŁANIA,
OBCHODZONY W IV NIEDZIELĘ WIELKANOCNĄ, 21 KWIETNIA
2013 R.
Drodzy Bracia i Siostry!
W 50. Światowy Dzień Modlitw o Powołania, który będzie
obchodzony 21 kwietnia 2013 r., w IV Niedzielę Wielkanocną, pragnę
zachęcić was do refleksji na temat: «Powołania znakiem nadziei opartej
na wierze». Temat ten dobrze wpisuje się w kontekst Roku Wiary i w
50. rocznicę rozpoczęcia Ekumenicznego Soboru Watykańskiego II.
Sługa Boży Paweł VI ustanowił w czasie Soboru ten Dzień wspólnej
modlitwy do Boga Ojca, ażeby nadal posyłał robotników do swego
Kościoła (por. Mt 9, 38). «Sprawa wystarczającej liczby kapłanów —
podkreślił wówczas papież — dotyczy z bliska wszystkich wierzących:
nie tylko dlatego, że zależy od niej religijna przyszłość społeczeństwa
chrześcijańskiego, lecz także dlatego, że sprawa ta jest wyraźnym
znakiem żywotności wiary i miłości poszczególnych wspólnot
parafialnych i diecezjalnych, jak również świadectwem zdrowia
moralnego rodzin chrześcijańskich. Tam, gdzie rozkwitają liczne
powołania do kapłaństwa i życia konsekrowanego, tam żyje się
wielkodusznie Ewangelią» (Paweł VI, Przesłanie radiowe, 11 kwietnia
1964 r.).
Od 50 lat różne wspólnoty kościelne, rozsiane po całym świecie,
łączą się duchowo każdego roku w IV Niedzielę Wielkanocną, aby
prosić Boga o dar świętych powołań i zachęcać do wspólnej refleksji nad
pilną potrzebą odpowiedzi na Boże wezwanie. To doniosłe doroczne
wydarzenie rzeczywiście umacnia zaangażowanie wszystkich na rzecz
stawiania w centrum duchowości działań duszpasterskich i modlitwy
wiernych ważnej sprawy powołań do kapłaństwa i do życia
konsekrowanego.
Nadzieja to oczekiwanie czegoś pozytywnego w przyszłości,
co jednocześnie powinno pomagać w naszej teraźniejszości, w której
często nie brak nieusatysfakcjonowania i porażek. Na czym opiera się
nasza nadzieja? Patrząc na dzieje narodu wybranego, opowiedziane w
Starym
Testamencie,
widzimy,
że
nawet
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w najtrudniejszych chwilach — takich jak wygnanie — pojawia się
stały element, podkreślany zwłaszcza przez proroków: pamięć
o obietnicach, jakie Bóg złożył Patriarchom. Ta pamięć wymaga
naśladowania przykładnej postawy Abrama, który — jak przypomina
apostoł Pa w e ł — «wbrew nadziei uwierzył nadziei, że stanie się ojcem
wielu narodów, zgodnie z tym, co było powiedziane: Takie będzie twoje
potomstwo» (Rz 4, 18). Pocieszającą i oświecającą prawdą, którą widać
w
całej
historii
zbawienia,
jest
zatem
prawda
o wierności Boga przymierzu, które zawarł z ludźmi i odnawiał za
każdym razem, gdy człowiek je łamał swą niewiernością i grzechem, od
czasu potopu (por. Rdz 8, 21-22) aż po wyjście z Egiptu
i wędrówkę przez pustynię (por. Pwt 9, 7). Ta wierność Boga została
przypieczętowana w nowym i wiecznym przymierzu z człowiekiem
przez krew Syna Bożego, który umarł i zmartwychwstał dla naszego
zbawienia.
We
wszystkich
momentach,
zwłaszcza
najtrudniejszych,
ta właśnie wierność Pana stanowi prawdziwą siłę napędową historii
zbawienia, porusza serca mężczyzn i kobiet, umacniając ich nadzieję na
dotarcie kiedyś do «Ziemi Obiecanej». W wierności tej znajdujemy
trwały fundament każdej nadziei. Bóg nigdy nas nie opuszcza i jest
wierny danemu słowu. Z tego powodu w każdej sytuacji — pomyślnej
czy trudnej — możemy żywić niezłomną nadzieję i modlić się
z Psalmistą: «Odpocznij jedynie w Bogu, duszo moja, bo od Niego
pochodzi moja nadzieja» (Ps 62 [61], 6). Mieć nadzieję znaczy ufać Bogu
wiernemu,
który
dotrzymuje
obietnic
przymierza.
Wiara
i nadzieja są zatem ściśle połączone. «’Nadzieja’ rzeczywiście stanowi
centralne słowo wiary biblijnej — do tego stopnia, że w niektórych
tekstach słowa ‘wiara’ i ‘nadzieja’ wydają się być używane zamiennie. I
tak List do Hebrajczyków z ‘wiarą pełną’ ściśle łączy ‘n i e w z r u s z o
n e wyznanie nadziei’ (por. 10, 22. 23). Również gdy Pierwszy List św.
Piotra wzywa chrześcijan, by byli zawsze gotowi do dawania
odpowiedzi na temat logosu — sensu i racji ich nadziei (por. 3, 15),
‘nadzieja’ odpowiada ‘wierze’» (enc. Spe salvi, 2).
Drodzy bracia i siostry, na czym polega wierność Boga, której mamy
zawierzyć z niezłomną nadzieją? Na Bożej miłości. Bóg, który jest
Ojcem — za sprawą Ducha Świętego — rozlewa w głębi naszego
jestestwa swoją miłość (por. Rz 5, 5). To właśnie ta miłość, która
objawiła się w pełni w Jezusie Chrystusie, przenika naszą egzystencję,
domaga się odpowiedzi na pytanie, co
chcemy
uczynić
z naszym życiem i jakie ryzyko jesteśmy gotowi ponieść, aby to życie
zrealizować w pełni. Miłość Boga idzie drogami czasem trudnymi do
przewidzenia, lecz zawsze dociera do tych, którzy pozwalają się znaleźć.
Nadzieja karmi się zatem tą pewnością: «Myśmy poznali
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i uwierzyli miłości, jaką Bóg ma ku nam» (1 J 4, 16). Ta wymagająca,
głęboka miłość, która wychodzi poza to, co powierzchowne, dodaje nam
odwagi, rodzi nadzieję na życiową drogę i na przyszłość, pozwala nam
ufać sobie, historii i bliźnim. W sposób szczególny pragnę zwrócić się do
was, młodzi, i powtórzyć wam: «Czym byłoby nasze życie bez tej
miłości? Bóg troszczy się o człowieka od momentu stworzenia aż do
końca czasów, kiedy zrealizuje do końca swój plan zbawienia. W
Zmartwychwstałym Panu jest nasza pewna nadzieja!» (przemówienie
do młodzieży z diecezji San Marino-Montefeltro, 19 czerwca 2011 r.).
Jak za swego ziemskiego życia, podobnie i dziś Jezus
Zmartwychwstały chodzi drogami naszego życia i patrzy na nas,
pogrążonych w swoich zajęciach, na nasze pragnienia i potrzeby.
To właśnie w codzienności nadal kieruje do nas swoje słowo. Wzywa
nas do realizacji naszego życia z Nim, bo tylko On potrafi zaspokoić
nasz głód nadziei. On, żyjący we wspólnocie uczniów, którą jest Kościół,
również dziś wzywa, byśmy poszli za Nim. Ten Jego apel może do nas
dotrzeć w każdej chwili. Także dziś Jezus powtarza: «Przyjdź! Chodź za
Mną!» (por. Mk 10, 21). Aby przyjąć to wezwanie, trzeba zrezygnować z
samodzielnego decydowania o własnej drodze. Pójść za Jezusem
oznacza przepoić swoją wolę Jego wolą, dać Mu naprawdę
pierwszeństwo, postawić Go na pierwszym miejscu przed wszystkim, co
należy do naszego życia: przed rodziną, pracą, osobistymi
zainteresowaniami, przed samym sobą. Pójść za Nim to zawierzyć Mu
własne życie, żyć w głębokiej zażyłości z Nim, zjednoczyć się poprzez
Niego z Ojcem w Duchu Świętym, a w konsekwencji — z braćmi i
siostrami. Ta wspólnota życia z Jezusem to uprzywilejowane «miejsce»,
w
którym
doświadczamy
nadziei
i w którym życie staje się wolne oraz pełne!
Powołania kapłańskie i zakonne rodzą się z doświadczenia
osobistego spotkania z Chrystusem, ze szczerego i ufnego dialogu
z Nim, aby zrozumieć Jego wolę. Konieczne jest zatem wzrastanie w
doświadczeniu wiary, rozumianej jako głęboka relacja z Jezusem, jako
wewnętrzne wsłuchiwanie się w Jego głos, który w nas rozbrzmiewa.
Ten proces, sprawiający, że człowiek jest zdolny do przyjęcia Bożego
powołania, może dokonać się w łonie wspólnot chrześcijańskich, które
żyją w klimacie głębokiej wiary, dają wyraźne świadectwo przylgnięcia
do Ewangelii, ich zapał misyjny umacniany przystępowaniem do
sakramentów, zwłaszcza Eucharystii, i żarliwą modlitwą pobudza do
uczynienia całkowitego daru z siebie dla królestwa Bożego. Ta ostatnia
«musi być z jednej strony bardzo osobista, musi być konfrontacją
mojego ‘ja’ z Bogiem, z Bogiem żywym. Z drugiej jednak strony, musi
być wciąż od nowa prowadzona i oświecana przez wielkie modlitwy

Watykan, 6 października 2012 r.
Benedykt XVI, pp
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Kościoła i świętych, przez modlitwę liturgiczną, w której Pan
nieustannie uczy nas, jak modlić się właściwie» (enc. Spe salvi, 34).
Modlitwa, nieustanna i głęboka, powoduje wzrost wiary wspólnoty
chrześcijańskiej, wciąż odnawia pewność, że Bóg nigdy nie opuszcza
swego ludu i że go wspiera, budząc powołania do kapłaństwa i życia
konsekrowanego, aby były znakiem nadziei dla świata. Kapłani oraz
osoby zakonne są bowiem powołani do bezwarunkowego ofiarowania
siebie ludowi Bożemu, w służbie miłości do Ewangelii i Kościoła, w
służbie owej trwałej nadziei, którą może wzbudzić jedynie otwarcie na
Boży horyzont. Świadectwem wiary i zapałem apostolskim kapłani i
osoby konsekrowane mogą przekazywać — szczególnie nowym
pokoleniom — żywe pragnienie, aby wielkodusznie i z gotowością
odpowiedzieć Chrystusowi, który powołuje, by pójść za Nim w
szczególny sposób. Gdy uczeń Jezusa odpowiada na Boże powołanie do
poświęcenia się posłudze kapłańskiej czy życiu konsekrowanemu, jest
to jeden z najbardziej dojrzałych owoców wspólnoty chrześcijańskiej,
który pomaga patrzeć ze szczególną ufnością i nadzieją na przyszłość
Kościoła i na jego zaangażowanie w dzieło ewangelizacji. Wymaga ono
bowiem ciągle nowych robotników, aby głosić Dobrą Nowinę,
sprawować Eucharystię, sakrament pojednania. Niech nie zabraknie
zatem gorliwych kapłanów, którzy potrafią być dla młodych
«towarzyszami drogi», aby pomagać im w rozpoznawaniu — w czasem
trudnej
i tajemniczej pielgrzymce życia — Chrystusa, który jest drogą, prawdą i
życiem (por. J 14, 6); by ukazywać młodym — z ewangeliczną odwagą
— piękno służby Bogu, wspólnocie chrześcijańskiej i bliźnim. Potrzeba
kapłanów, którzy ukażą owocność porywającego zaangażowania,
nadającego egzystencji poczucie pełni, opartego na wierze w Tego, który
pierwszy nas umiłował (por. 1 J 4, 19). Życzę również młodym, by
pośród wielu propozycji powierzchownych i ulotnych potrafili umacniać
umiłowanie prawdziwych wartości i celów oraz dokonywać radykalnych
wyborów na rzecz służby bliźnim na wzór Jezusa. Drodzy młodzi, nie
lękajcie się pójść za Nim i podążać drogami trudnymi, wymagającymi
odwagi i miłości oraz ofiarnego zaangażowania! Będziecie wówczas
szczęśliwi, że służycie, będziecie świadkami tej radości, której świat dać
nie może, będziecie żywym płomieniem miłości nieskończonej i
wiecznej, nauczycie się dawać uzasadnienie «tej nadziei, która w was
jest» (1 P 3, 15)!
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DEKRET KONGREGACJI DS. KULTU BOŻEGO I DYSCYPLINY SAKRAMENTÓW O WŁĄCZENIU WEZWANIA ŚW. JÓZEFA DO MODLITW EUCHARYSTYCZNYCH II, III I IV MSZAŁU RZYMSKIEGO
(DOKUMENTACJA)
Św. Józef z Nazaretu, ustanowiony w Bożym planie zbawienia głową
Rodziny naszego Pana Jezusa Chrystusa i sprawujący nad Nim ojcowską opiekę, wypełnił doskonale otrzymaną łaskę i powierzone mu zadanie. Związany mocno z początkiem tajemnicy ludzkiego zabawienia jest
też przykładem niezwykłej pokory, która w wierze chrześcijańskiej służy do osiągnięcia wzniosłych celów, oraz obrazem zwyczajnych, ludzkich,
prostych
cnót,
koniecznych
aby
być
dobrymi
i prawdziwymi świadkami Chrystusa. Dzięki nim, ów Sprawiedliwy
mąż, troszcząc się z miłością o Bożą Rodzicielkę i poświęcając się
z radością wychowaniu Jezusa Chrystusa, stał się opiekunem najcenniejszych skarbów Boga Ojca, a ciesząc się na przestrzeni wieków nieustannym kultem ludu Bożego, wspomagał mistyczne ciało Jezusa, czyli
Kościół.
Wierni Kościoła Katolickiego mieli zatem do Świętego Józefa nieprzerwane nabożeństwo, oddając w uroczystych ceremoniach cześć najczystszemu Oblubieńcowi Bożej Rodzicielki i Patronowi w niebie Kościoła powszechnego. Dlatego też Błogosławiony Jan XXIII, w czasie II
Soboru Watykańskiego, nakazał włączyć jego imię do pradawnego Kanonu Rzymskiego. Papież Benedykt XVI z kolei, zważając na prawdę o
świętych obcowaniu i na obecność świętych w naszym ziemskim pielgrzymowaniu
aby
doprowadzić
nas
do
Chrystusa
i z Nim zjednoczyć, przyjął łaskawie i zaaprobował kolejną pobożną
prośbę, wyrażaną w różnych częściach świata, którą niedawno potwierdził także papież Franciszek.
Kongregacja Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, po uważnym
rozważeniu sprawy i na mocy uprawnień otrzymanych od Ojca Świętego Franciszka, chętnie zarządza zatem, aby imię Świętego Józefa, Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny, zostało odtąd włączone do Modlitw
eucharystycznych II, III i IV, w trzecim wydaniu typicznym Mszału
Rzymskiego, zaraz po imieniu Najświętszej Maryi Panny, w następującym brzmieniu: w II Modlitwie eucharystycznej: «ut cum beáta Dei Genetríce Vírgine María, beáto Ioseph, eius Sponso, beátis Apóstolis»; w
III Modlitwie eucharystycznej: «cum beatíssima Vírgine, Dei Genetríce,
María, cum beáto Ioseph, eius Sponso, cum beátis Apóstolis»; w IV Modlitwie eucharystycznej: «cum beáta Vírgine, Dei Genetríce, María, cum
beáto Ioseph, eius Sponso, cum Apóstolis».

Kongregacja Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, 1 maja 2013, św. Józefa, rzemieślnika
Antoni Kard. Cañizares Llovera, Prefekt
Artur Roche, Arcybiskup Sekretarz
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Jeśli chodzi o teksty w języku łacińskim, należy posłużyć się tymi
właśnie sformułowaniami, które od tej pory ogłasza się jako typiczne.
Jeśli chodzi o tłumaczenia na najbardziej popularne języki zachodnie,
Kongregacja przedstawi je w najbliższym czasie. W przypadku tłumaczeń na inne języki, zgodnie z przepisami prawa, powinny zostać przygotowane przez właściwe Konferencje Biskupów i zatwierdzone przez
Stolicę Świętą za pośrednictwem tejże Kongregacji.
Bez względu na jakiekolwiek przeciwne zarządzenia.
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DODATEK (Tekst odnośnego wezwania do św. Józefa w poszczególnych modlitwach eucharystycznych)
II Modlitwa eucharystyczna: «z Najświętszą Bogurodzicą Dziewicą Maryją, ze
świętym Józefem, Jej Oblubieńcem, ze świętymi Apostołami»;
III Modlitwa eucharystyczna: «z Najświętszą Dziewicą, Bogurodzicą Maryją, ze
świętym Józefem, Jej Oblubieńcem, ze świętymi Apostołami»;
IV Modlitwa eucharystyczna: «z Najświętszą Dziewicą, Bogurodzicą Maryją, ze
świętym Józefem, Jej Oblubieńcem, z Apostołami».

Tekst pochodzi ze strony:
http://pl.radiovaticana.va/news/2013/06/19/dekret_kongregacji_ds._kultu_bożego_i_dyscy
pliny_sakramentów_/pol-702914; strony Radia Watykańskiego
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Dnia 2 maja 2013 r. odbyło się w Częstochowie zebranie biskupów diecezjalnych. Obradami kierował Przewodniczący Konferencji
Episkopatu Polski, abp Józef Michalik. Wziął w nich udział abp Celestino Migliore, nuncjusz apostolski w Polsce. Zasadniczym celem
spotkania były bieżące sprawy Kościoła w naszej Ojczyźnie oraz zagadnienia administracyjno-finansowe.
1. Było to pierwsze spotkanie biskupów polskich po wyborze Ojca Świętego Franciszka. Biskupi dziękują Duchowi Świętemu za
osobę nowego Papieża, Piotra naszych czasów. Równocześnie wzywają wszystkich: kapłanów, osoby życia konsekrowanego i wiernych
świeckich do modlitwy za Ojca Świętego Franciszka, a także do pełnego otwarcia się na jego nauczanie.
2. W czwartek 23 maja br. po raz pierwszy obchodzone będzie
święto Jezusa Chrystusa, Najwyższego i Wiecznego Kapłana. Biskupi polscy poprosili o możliwość wprowadzenia takiego święta
w ubiegłym roku. Watykańska Kongregacja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów w lutym br. przychyliła się do tej prośby.
Głównym celem nowego święta jest kontemplacja piękna i świętości
kapłaństwa samego Chrystusa. Jest to także dobra okazja do modlitwy o świętość kapłanów. W następnych latach święto to będzie obchodzone zawsze w czwartek po niedzieli Zesłania Ducha Świętego.
3. W obecnym roku przypada 1025. rocznica chrztu Rusi Kijowskiej. W związku z tym pod koniec czerwca przybędzie do Polski
zwierzchnik Kościoła Bizantyjsko-Ukraińskiego, Arcybiskup Większy Kijowsko-Halicki, Światosław (Szewczuk.) Zasadniczym celem
jego wizyty będzie świętowanie jubileuszu z wiernymi Kościoła greckokatolickiego. Przewidziane jest także spotkanie z przewodniczącym KEP, abp. Józefem Michalikiem, oraz z członkami Zespołu KEP
ds. kontaktów z przedstawicielami Kościoła greckokatolickiego na
Ukrainie.
Wizyta Arcybiskupa Światosława odbędzie się w przededniu obchodów 70. rocznicy zbrodni wołyńskiej. W związku z tym planowane
są wspólne modlitwy za ofiary ówczesnych tragicznych wydarzeń.
Nic nie jest w stanie usprawiedliwić przelewu bratniej krwi, dlatego
jesteśmy zobowiązani zarówno do szukania prawdy o bolesnej przeszłości, jak i do wkroczenia na drogę przebaczenia i pojednania, która pozwoli nam spojrzeć z ufnością w przyszłość. Drogowskazem
pozostaną dla nas słowa bł. Jana Pawła II wypowiedziane we Lwowie: „Niech dzięki oczyszczeniu pamięci historycznej wszyscy będą
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KOMUNIKAT BISKUPÓW DIECEZJALNYCH Z JASNEJ GÓRY,
2 MAJA 2013 R.
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gotowi stawiać wyżej to, co jednoczy, niż to, co dzieli, ażeby razem
budować przyszłość opartą na wzajemnym szacunku, na braterskiej
wspólnocie, braterskiej współpracy i autentycznej solidarności". Zachęcamy do modlitwy w intencji ofiar i o pojednanie, zwłaszcza w
dniu 11 lipca.
4. Biskupi przyjęli sprawozdanie zespołów pracujących nad przekształceniem Funduszu Kościelnego w nowy sposób wspierania dzieł
kościelnych poprzez dobrowolny odpis z podatku od osób fizycznych.
Strona rządowa i kościelna w Komisji Konkordatowej uzgodniły wysokość
odpisu na poziomie 0,5% i sposób przygotowania umowy dwustronnej
oraz ustawy. W ramach rządowej oraz kościelnej Komisji Konkordatowej
działa zespół przygotowujący rozwiązania szczegółowe. Biskupi akceptując te prace wyrazili swoje opinie co do ich dalszego kierunku. Równolegle
działa zespół, w obrębie Konferencji Episkopatu, który zajmuje się sprawami wewnątrzkościelnymi związanymi z odpisem podatkowym.
5. W przeżywanym obecnie Roku Wiary przypada 75. rocznica kanonizacji św. Andrzeja Boboli, patrona Polski, która miała miejsce w 1938
roku na Watykanie. Żyjący w XVII wieku jezuita, ks. Andrzej Bobola, był
niestrudzonym głosicielem Ewangelii w różnych środowiskach, w tym
także wśród mieszkańców ówczesnych wschodnich terenów Polski. Był
gorliwym spowiednikiem, kaznodzieją i katechetą, zaangażowanym w
posługę charytatywną, spieszącym z bezpośrednią pomocą chorym i zarażonym podczas epidemii. Zginął za wiarę 16 maja 1657 roku. Jest znakiem potrzeby jedności podzielonych chrześcijan. Do jego grobu pielgrzymują chrześcijanie Wschodu i Zachodu. Prośmy Boga – przez wstawiennictwo św. Andrzeja Boboli – o wyjednanie Kościołowi daru jedności
i pokoju. Arcybiskup warszawski i biskupi diecezjalni zapraszają na Msze
św. i modlitwy w liturgiczne wspomnienie św. Andrzeja Boboli, zwłaszcza
dnia 16 maja i 2 czerwca. W Dniu Dziękczynienia, 2 czerwca w Warszawie procesja z relikwiami Świętego przejdzie Traktem Królewskim do
Świątyni Bożej Opatrzności w Wilanowie.
Liturgicznym zakończeniem zebrania biskupów diecezjalnych była
uroczysta Msza św. koncelebrowana na Jasnej Górze w uroczystość Najświętszej Maryi Panny, Królowej Polski.
Biskupi diecezjalni błogosławią z Jasnej Góry pielgrzymom oraz
wszystkim Rodakom w Ojczyźnie i poza jej granicami. Maturzystom życzą światła Ducha Świętego, zarówno podczas składania egzaminów, jak
i w wyborze dalszej drogi życiowej
Podpisali:
Biskupi diecezjalni
zgromadzeni na Jasnej Górze
Częstochowa, 3 maja 2013 r.

PRZEDŁUŻENIE MIŁOSIERNYCH DŁONI BOGA
List Episkopatu Polski na Niedzielę Miłosierdzia Bożego 2013.
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Zmartwychwstały Chrystus pozdrawia nas dziś trzykrotnie wymownymi słowami: Pokój wam! Ukazując zaś swym uczniom przebite ręce i bok dodaje: Weźmijcie Ducha Świętego! Którym odpuścicie
grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane
(J 20,22b-23). W przeżywanym Roku Wiary słowa te stają się zwiastunem prawdziwego pokoju serca oraz tej nadziei, która ma swoje
źródło w tajemnicy krzyżowej drogi, męki i śmierci Jezusa, a nade
wszystko Jego chwalebnego zmartwychwstania. Miłosierny Pan daje
nam udział w swoim zwycięstwie nad śmiercią, grzechem i Szatanem. W spotkaniu zaś z Tomaszem Apostołem wzywa nas do żywej
wiary, która nie potrzebuje zewnętrznych dowodów, lecz harmonii
umysłu i serca ucznia – z umysłem i sercem Mistrza!
Na przełomie tysiącleci, podczas kanonizacji Siostry Faustyny
Kowalskiej, bł. Jan Paweł II zaprosił także nas do spotkania z Miłosiernym Panem. Stawiał wówczas wobec wiernych całego świata
zasadnicze pytanie o przyszłość, chcąc nam ukazać także jasne światło nadziei: „Co przyniosą nam nadchodzące lata? Jaka będzie przyszłość człowieka na ziemi? Nie jest nam dane to wiedzieć. Jest jednak pewne, że obok kolejnych sukcesów nie zabraknie niestety także
doświadczeń bolesnych. Ale światło Bożego Miłosierdzia, które Bóg
zechciał niejako powierzyć światu na nowo poprzez charyzmat Siostry Faustyny, będzie rozjaśniało ludzkie drogi w trzecim tysiącleciu.”
„Konieczne jest jednak – mówił nasz Błogosławiony Papież – aby
ludzkość, podobnie jak niegdyś apostołowie, przyjęła dziś w wieczerniku dziejów Chrystusa zmartwychwstałego, który pokazuje rany po
ukrzyżowaniu i powtarza: Pokój wam! Trzeba, aby ludzkość pozwoliła się ogarnąć i przeniknąć Duchowi Świętemu, którego daje jej
zmartwychwstały Chrystus. To Duch leczy rany serca, obala mury
odgradzające nas od Boga i od siebie nawzajem, pozwala znów cieszyć się miłością Ojca i zarazem braterską jednością.”
W czasie kolejnych dni Wielkiego Postu, który przeżywaliśmy,
próbowaliśmy, z pomocą Bożej łaski, obalić mury odgradzające nas
od Boga i siebie nawzajem. Wciąż trzeba nam jednak Bożej pomocy,
aby uleczyć rany serca i w pełni cieszyć się miłością Boga oraz braterską jednością naszych sióstr i braci.
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Źródło Bożego Miłosierdzia
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Kształtowanie wyobraźni Miłosierdzia
Od roku 2000 dzisiejsza uroczystość przeżywana jest w całym
Kościele jako „Niedziela Miłosierdzia Bożego”. Co roku liturgia tego
dnia niejako wytycza nam szlak miłosierdzia. Jest to szlak, który
odbudowuje prawdziwą więź człowieka z Bogiem, a równocześnie
tworzy między ludźmi nowe, cenne relacje: przebaczenia, miłości
i braterskiej solidarności. „Nie jest łatwo – jak mówił bł. Jan Paweł
II – miłować miłością głęboką, która polega na autentycznym składaniu daru z siebie. Tej miłości można nauczyć się jedynie wnikając
w tajemnicę miłości Boga. Wpatrując się w Niego, jednocząc się z
Jego ojcowskim Sercem, stajemy się zdolni patrzeć na braci nowymi
oczyma, w postawie bezinteresowności i solidarności, hojności i przebaczenia. Tym wszystkim jest właśnie miłosierdzie!”
Uważne spojrzenie w oczy Jezusa Miłosiernego jest wezwaniem
do tego, by i nasze spojrzenie na bliźnich stawało się coraz bardziej
miłosierne. Przebite ręce i stopy Jezusa uświadamiają nam, że nie
tylko słowa, ale i konkretne czyny miłosierdzia będą świadectwem
naszego dojrzewania w szkole Jezusa Miłosiernego. On z obrazu:
Jezu, ufam Tobie, niejako wychodzi ku nam, pragnie spotkać się
z każdym osobiście w realiach codziennego życia. Dyskretnie pyta
o teraźniejszość i przyszłość naszych rodzin, parafii, wspólnot, relacji
małżeńskich, sąsiedzkich, o atmosferę w miejscach pracy. Stawia
pytanie o przeżywanie cierpienia, samotności i niepewności o kolejny
dzień. Do postawy miłosierdzia musimy ciągle dorastać przy Sercu
Jezusa Miłosiernego!
Od tego roku właśnie Niedziela Miłosierdzia Bożego będzie rozpoczynać, obchodzony do tej pory w październiku, Tydzień Miłosierdzia. Hasłem tegorocznego Tygodnia są słowa: Wiara żywa uczynkami. W życiu Kościoła, oprócz liturgii i głoszenia Słowa, właśnie
posługa miłości stanowi jedną z najważniejszych jego cech. I nawet
gdyby wspaniale działały różne organizacje i fundacje charytatywne,
nikt nie może wyręczyć Kościoła w posłudze miłości. Jej nazwa
w języku łacińskim brzmi CARITAS. Papież Benedykt XVI napisał:
„Miłość – caritas – zawsze będzie konieczna, również w najbardziej sprawiedliwej społeczności. Nie ma takiego sprawiedliwego
porządku państwowego, który mógłby sprawić, że posługa miłości
byłaby zbędna. (…) Zawsze będzie istniało cierpienie, które potrzebuje pocieszenia i pomocy. Zawsze będzie samotność. Zawsze będą sytuacje materialnej potrzeby, w których konieczna jest pomoc w duchu konkretnej miłości bliźniego” (Deus caritas est, 28). Ten sam
Papież, podczas spotkania z chorymi w Sanktuarium Bożego Miło-
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sierdzia
w Łagiewnikach, zwracając się do osób, które posługują wśród nich,
powiedział wprost: „…ręce ludzi, którzy wam pomagają w imię miłosierdzia, niech będą przedłużeniem tych Bożych dłoni.” Tak więc
z doświadczenia Bożej miłości rodzi się pragnienie, by samemu – na
miarę swoich możliwości – okazywać miłosierdzie bliźnim.
Miłosierdzie poprzez czyn, słowo i modlitwę
Caritas – taką też nazwę nosi kościelna organizacja charytatywna, która w sposób zorganizowany i systematyczny pomaga potrzebującym na całym świecie. Trudno wymienić wszystkie jej działania, jednak warto wiedzieć o tych najważniejszych: okna życia dla
porzuconych nowo narodzonych dzieci, leczenie i rehabilitacja chorych, domy dla bezdomnych, opieka nad uchodźcami, dożywianie
głodnych, natychmiastowa i długofalowa pomoc dla ofiar kataklizmów, wspieranie bezrobotnych, wakacje dla dzieci ubogich. Nie
chodzi
jednak
o swego rodzaju opiekę społeczną, jednorazową akcję, lecz o misję,
która polega na autentycznej trosce o godność każdego człowieka od
poczęcia do naturalnej śmierci. Caritas – miłość miłosierna należy do
misji Kościoła, tak samo jak głoszenie Słowa i wychwalanie Boga
w liturgii.
Misja Caritas to więc ogrom działań, wielki rozmach i szeroka
fala najróżniejszej pomocy, udzielanej codziennie na wszystkich kontynentach, systematycznie i często bez żadnego rozgłosu. Przypominamy o tym, ponieważ dzisiejsza niedziela jest jednocześnie świętem
Caritas. Każdy z nas może być dziś dumny, że jest częścią Kościoła,
w łonie którego dzieje się tak wiele dobra. Możemy dzisiaj dziękować
Bogu za tysiące pracowników i wolontariuszy Caritas, dla których
zapłatą za pracę jest często uśmiech i radość osób obdarowanych.
Ich codzienna, systematyczna i w cichości wykonywana posługa
sprawia, że Caritas cieszy się ogromnym autorytetem na całym
świecie.
To właśnie dlatego darczyńcy z wielkim zaufaniem wspierają
Caritas, wiedząc, że darowane dobra trafią tam, gdzie naprawdę są
potrzebne. Cieszy fakt, że wielu wiernych w Polsce z zaufaniem
przekazuje 1% z podatku, wspierając w ten sposób działalność charytatywną Kościoła. Caritas jako organizacja, a także poszczególni jej
pracownicy i wolontariusze są bardzo cenieni w swoich środowiskach. Ogrom czynionego dobra zdumiewa i pokazuje troskę chrześcijan
o wszystkich potrzebujących.
Kościół zabiega jednak, aby dzieła charytatywne były przepełnione autentycznym duchem ewangelicznym. Zachęcamy, aby
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w każdej parafii powstały parafialne oddziały Caritas lub im podobne. Mogą się one przyczynić do kształtowania postawy miłosierdzia
i wychowywania w duchu autentycznej miłości bliźniego. Wyrażamy
szczere uznanie i wdzięczność wszystkim zaangażowanym w charytatywną działalność, a zwłaszcza parafialnym, szkolnym i akademickim zespołom Caritas.
Z Bożym i ludzkim Miłosierdziem w codzienne życie
Zmartwychwstały Chrystus poucza nas o potrzebie miłosierdzia
i wzywa do czynienia miłosierdzia. Żywa wiara przynagla nas, abyśmy na serio potraktowali słowa naszego Mistrza: Błogosławieni
miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią (Mt 5,7). Wyrazem
dojrzałej wiary są bowiem konkretne czyny miłosierdzia. Przypomina nam o nich hasło tegorocznego Tygodnia Miłosierdzia: Wiara żywa uczynkami. Niech więc świętowanie dzisiejszej niedzieli umocni
nasze serca Bożą łaską, abyśmy nieśli Boże miłosierdzie do bliźnich
przez konkretne czyny, dobre słowo oraz wytrwałą modlitwę o miłosierdzie dla nas i świata całego!
W tej codziennej posłudze niech nam towarzyszą słowa św. Siostry Faustyny: „Dopomóż mi, Panie, aby ręce moje były miłosierne
i pełne dobrych uczynków, bym tylko umiała czynić dobrze bliźniemu, na siebie przyjmować cięższe, mozolniejsze prace. Dopomóż mi,
aby nogi moje były miłosierne, bym zawsze śpieszyła z pomocą bliźnim, opanowując swoje własne znużenie i zmęczenie. Prawdziwe
moje odpocznienie jest w usłużności bliźnim. Dopomóż mi, Panie, aby
serce moje było miłosierne, bym czuła ze wszystkimi cierpieniami
bliźnich. Nikomu nie odmówię serca swego” (Dz. 163).
Na trud wypełniania tego chrześcijańskiego zadania udzielamy
pasterskiego błogosławieństwa.
Podpisali:
Kardynałowie, Arcybiskupi i Biskupi obecni na 361. Zebraniu Plenarnym Konferencji
Episkopatu Polski
Warszawa, dnia 6 marca 2013 r.

Chleb
3. Wypiek hostii był w tradycji Kościoła otoczony szczególnym
szacunkiem. Często tej czynności towarzyszyła modlitwa, a przygotowujący taki chleb mieli świadomość, że już w pewien sposób dotykają sacrum Eucharystii. Ten klimat bywa utracony, gdy wypiek
1
2

KKK, nr 1324.
Por. KPK, kan. 899 § 1.
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1. „Eucharystia jest «źródłem i zarazem szczytem całego życia
chrześcijańskiego. «Inne zaś sakramenty, tak jak wszystkie kościelne posługi i dzieła apostolstwa, wiążą się ze świętą Eucharystią i do
niej zmierzają. W Najświętszej bowiem Eucharystii zawiera się całe
duchowe dobro Kościoła, a mianowicie sam Chrystus, nasza Pascha»”1. Sprawowanie zaś Eucharystii jest czynnością Chrystusa i
Kościoła,
w której nasz Pan Jezus Chrystus, przez posługę kapłana, ofiaruje
siebie samego, substancjalnie obecnego pod postaciami chleba i wina, Bogu Ojcu, wiernym zaś, złączonym z Nim w Jego Ofierze, oddaje siebie jako pokarm duchowy2. Dlatego Kościół troszczy się o
wszystkie szczegóły dotyczące świętej celebracji Eucharystii, w sposób szczególny zaś o chleb i wino, aby spełniały zadość wszystkim
wymaganiom prawa kościelnego, a przez to czyniły tę celebrację
ważną
i godziwą.
2. W ostatnich latach w Polsce rozpowszechniła się praktyka
wypieku hostii oraz sprowadzania i dystrybucji wina mszalnego
w dużej części poza kontrolą kompetentnej władzy kościelnej, odpowiedzialnej za prawdziwość materii Eucharystii. Osoby zajmujące
się powyższą działalnością nie zawsze posiadają rekomendację od
swojego księdza proboszcza i często działają na własną rękę bez porozumienia, zezwolenia i współpracy ze swoją kurią diecezjalną.
Dlatego Komisja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów Episkopatu Polski czuje się zobowiązana przedstawić niniejsze wskazania, które są w tym temacie uzupełnieniem wcześniejszych i dopowiedzeniem do nich.
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WSKAZANIA W SPRAWIE MATERII EUCHARYSTII.
Komisja ds. Kultu Bożego i dyscypliny sakramentów
Episkopatu Polski.
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hostii staje się zwykłą działalnością przemysłową i komercyjną. Dlatego prosi się wszystkich, którzy to zadanie podejmują, aby spełniali
je z najwyższym szacunkiem. Godne polecenia są hostie wypiekane
przez osoby konsekrowane, zwłaszcza żyjące w zakonach kontemplacyjnych, dla których wypiek hostii jest niekiedy jedynym środkiem
utrzymania.
4. Zasady dotyczące przygotowania chleba do celebracji Eucharystii określa Kodeks prawa kanonicznego3 oraz Ogólne wprowadzenie do Mszału rzymskiego4. Przypomina je i szerzej wyjaśnia instrukcja Redemptionis Sacramentum: „Chleb, którego używa się
przy sprawowaniu Najświętszej Ofiary eucharystycznej, powinien
być niekwaszony, czysto pszenny i świeżo upieczony, tak aby nie było
żadnego niebezpieczeństwa zepsucia. Wynika z tego, że chleb wykonany z innej substancji, nawet zbożowej, lub taki, do którego została
dodana znaczna ilość materii różnej od pszenicy, tak że zgodnie
z powszechną opinią nie może być nazwany chlebem pszennym, nie
stanowi ważnej materii dla sprawowania Ofiary i sakramentu Eucharystii. Poważne nadużycie stanowi dodawanie do chleba przeznaczonego do Eucharystii innych substancji, jakimi są owoce lub cukier
czy miód. Jest oczywiste, że hostie winny być wykonywane przez
osoby, które odznaczają się nie tylko uczciwością, lecz również mają
kompetencje do ich wykonywania i wyposażone są w odpowiednie
narzędzia”5. Ogólne wprowadzenie do Mszału rzymskiego zwraca
uwagę, że: „Natura znaku domaga się tego, by materia do sprawowania sakramentu miała wygląd pokarmu. Wynika stąd, że chleb
eucharystyczny, jakkolwiek niekwaszony i w formie tradycyjnej,
powinien być tak przyrządzony, aby kapłan w czasie Mszy z ludem
mógł rzeczywiście przełamać Hostię na kilka części i rozdzielić przynajmniej niektórym wiernym. Nie wyklucza się jednak małych hostii, gdy wymaga tego większa liczba przyjmujących Komunię świętą
lub inne racje duszpasterskie”6. I dalej OWMR dodaje: „Należy […]
chleb strzec przed zepsuciem i zeschnięciem, które utrudniłoby jego
łamanie”7.
5. W trosce o zachowanie właściwości chleba przeznaczonego do
sprawowania Eucharystii, osoba odpowiedzialna za wypiek hostii
powinna posiadać rekomendację od swojego proboszcza i złożyć przyrzeczenie wobec biskupa swojej diecezji lub jego przedstawiciela,
że używać będzie w tym celu wyłącznie najczystszej mąki pszennej
Por. KPK, kan. 924 § 2.
Por. OWMR, nr 320-321.
5
Instrukcja Redemptionis Sacramentum, nr 48.
6
OWMR, nr 321.
7
OWMR, nr 323.
3
4

6. O winie stanowiącym materię sakramentu Eucharystii mówi
Kodeks prawa kanonicznego8 oraz Ogólne wprowadzenie do Mszału
rzymskiego9. Zasady te przypomina i powtarza Instrukcja Redemptionis Sacramentum, dodając zachętę do ich wiernego przestrzegania: „Wino, jakiego używa się przy sprawowaniu Najświętszej Ofiary
eucharystycznej, powinno być naturalne, z winogron, czyste i nie
zepsute, bez domieszki obcych substancji. Z troskliwością należy
dbać, aby wino przeznaczone do Eucharystii było przechowywane w
doskonałym stanie i nie skwaśniało. Absolutnie zakazuje się używania wina, którego prawdziwość i pochodzenie byłyby wątpliwe: Kościół bowiem wymaga pewności, jeśli chodzi o warunki konieczne do
ważności sakramentów. Żaden pretekst nie może usprawiedliwić
użycia jakichkolwiek innych napojów, które nie stanowią ważnej
materii”10. Przepis ten został także powtórzony przez OWMR, nr
322: „wino do celebrowania Eucharystii powinno być z owocu winnego krzewu (por. Łk 22, 18), naturalne i czyste, to jest bez jakichkolwiek dodatków obcych substancji”.
7. Kongregacja Doktryny Wiary dnia 2.08.1922 roku wyraziła
zgodę na siarkowanie wina – inaczej sulfitację, która polega na
wprowadzeniu do moszczu lub wina pewnej ilości gazowanego SO 2
(kwasu siarkowego) lub jego soli (siarczynu lub pirosiarczynu), hamujących rozwój drożdży dzikich i innych niepożądanych drobnoustrojów, ale nie niszczących drożdży szlachetnych 11. Siarkowanie
wina służy też jego utrwalaniu, gdyż kwas siarkowy jest środkiem
konserwującym. Dodatki, których celem jest konserwacja wina, są
dozwolone i nie naruszają ani ważności, ani godziwości materii.
Siarkowanie to normalny proces produkcji wina. Całkowicie pozbawione siarczynów wina właściwie nie istnieją 12.
Por. KPK, kan. 924 § 3.
Por. nr 322; zob. też nr 323.
10
Instrukcja Redemptionis Sacramentum, nr 50.
11
Leges Ecclesiae, t.1, X. Ochoa (red.), Romae 1966, s. 492-493; F. Bączkowicz, Podręcznik
prawa kanonicznego, t. 2, s. 26, przyp.16.
12
Odnośnie do określonej ilości SO2 w zależności od ilości cukru resztkowego, w prawie
winiarskim krajów Unii Europejskiej
generalnie przedstawia się to
następująco:
8
9
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Wino
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bez żadnych dodatków i konserwantów. Przyrzeczenie to powinno
być odnawiane co 5 lat. Dopiero po spełnieniu powyższych wymogów
otrzyma upoważnienie, do przygotowywania chleba do sprawowania
Eucharystii. Po jego przygotowaniu umieszcza na opakowaniu swój
adres i datę wypieku.
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Ponadto Kongregacja Nauki Wiary w dniu 6.05.1974 roku
wyraziła zgodę na używanie do Mszy Świętej również wina słodzonego na sucho, o ile dodatek ten był konieczny do celów czysto konserwujących i nie zmienia substancji wina 13. Z tego wynika, że wzbogacanie (nasycanie) wina mszalnego może następować tylko jako
szaptalizacja, to znaczy słodzenie na sucho niesfermentowanym sokiem winogronowym. Moszcz winogronowy powinien zawierać co
najmniej 73° Oechsli tzn. 212 g na litr naturalnego cukru resztkowego. Słodzenie na mokro, to znaczy cukrem, jest wyraźnie zakazane
w przygotowaniu wina mszalnego.
8. Obowiązkiem jest nabywanie wina mszalnego u upoważnionego przez kurię diecezjalną producenta wina mszalnego, względnie
dystrybutora, którzy przed swoim biskupem złożyli przyrzeczenie,
że wytwarzane lub rozprowadzane przez nich wino spełnia wszystkie
warunki stawiane co do wina mszalnego, czyli że zostało wyprodukowane, nie naruszając prawa winiarskiego obowiązującego w ich
kraju oraz zgodnie z prawem kościelnym. W celu zapewnienia łańcucha zaufania od producenta poprzez dystrybutora aż do sprowadzającego, nakazana jest formalna autoryzacja odnośnie do firm
względnie osób. Konkretną formę tej autoryzacji ustalają samodzielnie poszczególne kurie diecezjalne. To oznacza, że dystrybucją wina
na terenie diecezji mogą zajmować się tylko te osoby bądź firmy,
które otrzymały odpowiednie pozwolenie i zostały dopuszczone przez
biskupa miejsca. Taki sposób postępowania podyktowany jest troską
o zapewnienie ważnej, dozwolonej i godziwej materii Najświętszej
Ofiary, jaką jest wino mszalne. Autoryzacja producenta wina mszalnego względnie dystrybutora przez jedną diecezję ma ważność dla
wszystkich pozostałych. Wszystkie szczegółowe zagadnienia, jak:
liczba autoryzowanych producentów wina mszalnego, handlowców i
sprzedawców, regulacja odnośnie do wystąpienia lub zmiany osób
składających przyrzeczenie wierności, oraz podobne zagadnienia
regulują poszczególne kurie diecezjalne.
9. Wino rozlewane do butelek przez producentów, mające etykietę urzędu państwa, które przeprowadza weryfikację prawdziwości
wina, nie daje jeszcze żadnej pewności, że zostało wyprodukowane
zgodnie z przepisami prawa kościelnego i że może być użyte jako
wino mszalne. Dlatego na butelce obok państwowego potwierdzenia
niezbędna jest także etykieta w języku polskim: „wino mszalne wyprodukowane zgodnie z zarządzeniem dotyczącym użycia wina do

- wino białe poniżej 5g cukru na litr / 200 mg SO2/L, a powyżej 5g cukru na litr /250mgSO2/L.
- wino czerwone poniżej 5g cukru na litr / 150 mg SO2/L, powyżej 5g cukru na litr / 200 mg SO2
13
Dekret Kongregacji Nauki Wiary z dnia 6 maja1974 roku (Prot. Nr 412/57).

Sytuacje szczególne
12. Osoby chore na celiakię, które nie mogą spożywać glutenu –
czyli białka roślinnego zawartego w chlebie – mogą przyjmować Komunię Świętą pod postacią wina lub korzystać ze specjalnie przygotowanych hostii zawierających niewielką ilość glutenu. W przygotowaniu takich hostii należy stosować następujące zasady:
„Jeśli chodzi o pozwolenie na użycie chleba z niewielką zawartością glutenu:
A. Może być ona udzielona przez Ordynariuszy prezbiterom
i świeckim chorym na celiakię, po wcześniejszym przedstawieniu
zaświadczenia lekarskiego.
B. Warunki ważności materii: 1) specjalne hostie «quibus glutinum ablatum est» są materią nieważną; 2) są natomiast materią
ważną, jeśli jest w nich obecna ilość glutenu wystarczająca do otrzymania wypieku chleba, nie zostały dodane materie obce, zaś postępowanie zastosowane do ich otrzymania w żadnym wypadku nie
zmienia istoty chleba”14.
Biskupi polscy w nocie z 30 kwietnia 2004 roku zachęcali osoby
chore na celiakię do przyjmowania Komunii Świętej pod postacią
wina15. Na Zebraniu Plenarnym Konferencji Episkopatu Polski
Dekret Kongregacji Nauki Wiary z dnia 19 czerwca 1995 roku, „Anamnesis” 10 (2004), nr 36, s.
20.
15
Por. Nota Konferencji Episkopatu Polski z 30 kwietnia 2004, „Anamnesis” 10 (2004), nr 39, s.
36.
14
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10. Potrzebna jest także odpowiednia formacja duchowieństwa
celem pogłębienia świadomości oraz wzbudzenia poczucia odpowiedzialności za to, aby materia używana do Eucharystii spełniała
wszystkie warunki nie tylko ważnego, ale i godziwego sprawowania
Mszy Świętej. Chodzi o wyrobienie poczucia odpowiedzialności u
osób duchownych, aby nabywały wino z pewnych źródeł, a więc
wskazanych przez biskupa miejsca, i aby wino to spełniało wymagane kryteria.
11. W celu większej kontroli nad materią Eucharystii w Kościele
w naszym kraju postuluje się stworzenie ogólnopolskiego rejestru
wszystkich producentów, importerów i dystrybutorów hostii i wina
mszalnego. Tylko te firmy i osoby, które znajdą się w takim rejestrze, będą miały prawo do dystrybucji materii przeznaczonej do
sprawowania Eucharystii
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celebracji Eucharystii przez zaprzysiężonego winiarza. Sprowadzający.........” .
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w dniu 11 marca 2009 roku zezwolili na używanie hostii niskoglutenowych, wypiekanych w firmach posiadających kościelny certyfikat.
Wypiek hostii z niewielką ilością glutenu wymaga specjalizacji
w tej dziedzinie.
Hostie niskoglutenowe należy konsekrować na oddzielnej patenie. Przed udzieleniem Komunii Świętej osobom chorym na celiakię
szafarz powinien wypuryfikować palce, gdyż nawet bardzo małe cząsteczki chleba, pozostające na palcach podczas podnoszenia Hostii
lub udzielania Komunii Świętej, zawierają szkodliwą ilość glutenu.
13. Prezbiterzy, którzy nie mogą spożywać Komunii Świętej pod
postacią wina, mogą otrzymać od własnego Ordynariusza pozwolenie
na używanie moszczu („mustum”) z winogron. „Przez «mustum» rozumie się świeży winny sok lub także sok przechowywany, zatrzymując jego fermentację (przez zamrożenie lub inne metody, które nie
zmieniają jego natury)”. Gdy prezbiterzy ci sprawują Eucharystię
w koncelebrze, przyjmują Komunię Świętą «per intinctionem» 16.
Dokument przyjęty
na 361. Zebraniu Plenarnym Konferencji Episkopatu Polski.
Warszawa, dnia 6 marca 2013 r.

O WYZWANIACH BIOETYCZNYCH,
PRZED KTÓRYMI STOI WSPÓŁCZESNY CZŁOWIEK
„Upomnę się też u człowieka o życie człowieka
i u każdego – o życie brata” (Rdz 9,5)
1. Człowiek dobrej woli wobec cywilizacji śmierci i na rzecz
kultury życia
Prawo do życia jest fundamentalnym prawem człowieka, na którym wyrastają wszystkie jego pozostałe prawa. Ono jest też podstawą wszystkich innych dóbr, które stają się udziałem człowieka. Paleta stanowisk jest tu imponująco rozbudowana, co sprawia, że pierwszym zadaniem chrześcijanina jest ukształtowanie swojego sumienia
w zgodzie z nauczaniem Kościoła oraz uzyskanie poprawnej i rzetelnej wiedzy na temat początków człowieka. Nie wolno opierać się na
uproszczonych informacjach medialnych. Uczciwość i roztropność –
Por. Dekret Kongregacji Nauki Wiary z dnia 19 czerwca 1995 roku, „Anamnesis” 10 (2004), nr
36, s. 20-21.
16
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niezbędne do rozstrzygania najbardziej fundamentalnych pytań –
buduje się na wrażliwości moralnej i wiedzy. Wrażliwość tę uzyskuje
się przez pogłębienie życia religijnego w komunii z Bogiem. Z kolei
wiedza nie ma wyłącznie charakteru religijnego, ale w punkcie wyjścia opiera się na osiągnięciach naukowych. Stąd w deklaracji Kongregacji Nauki Wiary Quaestio de abortu procurato, a następnie
w encyklice Evangelium vitae przypomniano: „Skoro tylko komórka
jajowa ulega zapłodnieniu, rozpoczyna się życie, które nie należy już
ani do ojca, ani do matki, ale do nowej, żyjącej istoty ludzkiej, która
rozwija się dla siebie samej. I nigdy nie stanie się ludzką, jeśli już
wtedy nią nie była. Najnowsza genetyka bardzo jasno potwierdza to
wszystko, co zawsze było oczywiste. (…) Wykazała mianowicie, że
istota żyjąca ma już od pierwszej chwili stałą strukturę, czyli informację genetyczną (…). Od momentu zapłodnienia rozpoczyna się
cudowny bieg każdego życia człowieka, którego jednak wszystkie
wielkie zdolności wymagają czasu na właściwe uporządkowanie
i przygotowanie do działania” (Quaestio 12–13; por. także EV 60).
W sprzeczności z powyższymi stwierdzeniami stoją opinie
o skrajnie subiektywnym charakterze, w których sugeruje się, że
życie człowieka zaczyna się dopiero od któregoś momentu jego rozwoju. Tymczasem już nauki biologiczne pozwalają stwierdzić, że w rozwoju człowieka nie mają miejsca żadne skokowe i jakościowe zmiany. Cały rozwój dokonuje się w sposób ciągły. Nie da się stwierdzić
też żadnego okresu ważniejszego od innych. Każdy moment w tym
rozwoju zakłada poprzedni, aktualny zaś stanowi nieodzowny warunek następnego. Natomiast jedynym w swoim rodzaju zdarzeniem
jest właśnie poczęcie człowieka. Wszystkie kolejne momenty jego
życia są konsekwencją tego pierwszego, najważniejszego. W końcu
wszelkie wątpliwości co do istnienia człowieka należy rozstrzygać na
korzyść życia i stanowczo sprzeciwiać się działaniom zagrażającym
człowiekowi. Jan Paweł II formułuje tę normę jednoznacznie: „nawet
samo prawdopodobieństwo istnienia osoby wystarczyłoby dla usprawiedliwienia najbardziej kategorycznego zakazu wszelkich interwencji zmierzających do zabicia embrionu ludzkiego” (EV 60).
Dla człowieka wierzącego podstawowe wskazanie płynie z bezwzględnego nakazu Bożego wyrażonego w piątym przykazania Dekalogu: „nie będziesz zabijał” (Wj 20,13), które swoje uzasadnienie
znajduje w prawdzie, że „życie ludzkie od początku zakłada działanie
Boga Stworzyciela” (Encyklika Mater et Magistra 194) i przynależy
wyłącznie do Boga, oraz w najważniejszym przykazaniu miłości Boga
i bliźniego (por. Mt 22,36–40). Kto więc niszczy życie ludzkie, występuje wprost przeciwko Bogu i Jego prawom. Stąd właśnie bierze się
Boże ostrzeżenie skierowane na samym początku Biblii do osób nisz-
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czących życie ludzkie: „Upomnę się też u człowieka o życie człowieka
i u każdego – o życie brata” (Rdz 9, 5). Także Jan Paweł II mocą
władzy apostolskiej podkreślał, że „bezpośrednie przerwanie ciąży, to
znaczy zamierzone jako cel czy jako środek, jest zawsze poważnym
nieładem moralnym, gdyż jest dobrowolnym zabójstwem niewinnej
istoty ludzkiej” (EV 62). Papież dodał następnie: „Ocena moralna
przerywania ciąży dotyczy także nowych form zabiegów dokonywanych na embrionach ludzkich, które chociaż zmierzają do celów
z natury swojej godziwych, prowadzą nieuchronnie do zabicia embrionów” (EV 63). Ojcu świętemu chodziło tu o: eksperymenty na
embrionach, wykorzystanie ich jako „materiału biologicznego”, źródła organów albo tkanek do przeszczepów, służących leczeniu niektórych chorób, prenatalne techniki diagnostyczne, jeżeli są one motywowane racjami eugenicznymi (EV 63).
2. Istota zagrożeń dla życia ludzkiego w fazie prenatalnej
Papież Jan Paweł II dostrzegał niebezpieczeństwa dla życia
ludzkiego w fazie prenatalnej: „lęk budzą coraz liczniejsze i poważniejsze zagrożenia życia ludzi i narodów, zwłaszcza życia słabego
i bezbronnego” (EV 3). Życie ludzkie jest wartością podstawową
i niezbywalnym dobrem. Domaga się bezwzględnej ochrony, a więc
niezależnie od okresu i jakości życia człowieka. Podważanie tego
nakazu prowadzi do stopniowego osłabiania ochrony dzieci nienarodzonych, nieuleczalnie chorych lub ludzi starszych. Fałszuje też rzeczywistość, relatywizując wartość życia i uzależniając od tego, czy
nastąpiło już urodzenie lub czy człowiek ma zdolność do decydowania
o sobie samym. Tymczasem życie jest albo go nie ma – jego wartości
nie trzeba uzasadniać, ale należy ją tłumaczyć i rozbudzać na nią
wrażliwość swoją i innych.
Nie wolno też pomijać faktu, iż Bóg jest dawcą życia, z czego
wynika świętość życia i godność każdego człowieka. Kościół czuje się
w obowiązku go bronić od początku aż do naturalnej śmierci oraz
respektować wymagania zarówno prawa Bożego, jak i prawa naturalnego. Zostają one przekreślone zwłaszcza przez stosowanie procedur dopuszczających zabicie dziecka w okresie prenatalnym, tj.
przed jego urodzeniem.
Dokonuje się obecnie radykalna zmiana postrzegania rodzicielstwa i brakuje wrażliwości na wyjątkowość oraz wartość każdego
ludzkiego życia. Taka postawa wynika z nadmiernego podkreślania
uprawnień jednostki w dziedzinach, które tradycyjnie są zastrzeżone
dla powszechnie obowiązujących praw zgodnych z naturą i godnością
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człowieka, podstawą jego dalszych praw i obowiązków. W praktyce
uprawnienia te przyjmują postać bezwzględnego panowania silniejszych nad słabszymi, dorosłych nad nienarodzonymi, zdrowych nad
chorymi.
Praktykowany relatywizm polega na poddawaniu dyskusji podstawowych pojęć: godności, życia, zdrowia i samego człowieczeństwa.
A przecież pojęcia te w naszej cywilizacji – sięgającej korzeniami do
kultury greckiej, rzymskiej i chrześcijańskiej – mają znaczenie uniwersalne. Sukces relatywizmu polega zaś na tym, że wymaga się od
nas uzasadniania ich znaczenia, a w końcu nawet obrony mocy zobowiązującej podstawowych zasad moralnych. Trzeba tymczasem
pamiętać, że zasadność tych pojęć jest zrozumiała dla każdego człowieka dobrej woli i wsłuchanego w głos swojego sumienia – jako takie nie wymagają one rozwinięcia i ciągłego uzasadniania.
We współczesnym katalogu praw człowieka od pewnego czasu
pojawia się koncepcja przysługujących każdemu z nas tzw. praw
reprodukcyjnych. Już samo słowo „reprodukcja” wskazuje na kontekst przedmiotowy, podczas gdy prokreacja zwraca uwagę na podmioty. Prawa reprodukcyjne oznaczają w istocie uznanie za podstawowe prawo dostępu wszystkich par i pojedynczych osób do środków
antykoncepcyjnych, wczesnoporonnych i aborcji w celu decydowania
swobodnie o liczbie, odstępach czasowych i momencie sprowadzenia
dzieci na świat, jak również prawo do informacji o tych środkach.
W podobnym duchu formułowane są opinie, które zwracają uwagę
na cierpienia bezpłodnych par czy na liczne przypadki osobistych
tragedii kobiet, które osamotnione stają się matkami dzieci chorych
lub
z niepełnosprawnością. Podnosi się wówczas argument, że „zmuszanie” tych kobiet do urodzenia dziecka jest wymaganiem od nich heroizmu, do czego nikt nie ma prawa, a nadto działaniem nieludzkim i
pozbawionym wrażliwości. Stąd ma się brać uzasadnienie dla prawa
do posiadania dziecka poczętego z pomocą metod sztucznych lub – z
drugiej strony – do przerwania ciąży w przypadku poważnej choroby,
zagrożenia rozwoju lub wady genetycznej dziecka poczętego, a jeszcze nieurodzonego. Co więcej, lekarzy z prawym sumieniem, odmawiających uczestnictwa w diagnostyce prenatalnej podejmowanej w
celach eugenicznych, piętnuje się publicznie, oskarża o łamanie prawa,
a niekiedy karze, stosując sankcje dyscyplinarne, zawodowe czy karne, a także pociąga do odpowiedzialności cywilnej za tzw. wadliwe
urodzenie. W tym ostatnim przypadku traktuje się bowiem urodzenie chorego i niechcianego dziecka jako źródło zawinionej przez lekarza szkody, którą ponosi matka lub rodzina.
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W debacie etycznej i prawnej problem sprowadza się do tego, czy
dziecko poczęte powinno być traktowane w kategoriach podmiotowych (jest kimś): jak każdy inny człowiek, który ma swoje prawa, czy
też przedmiotowo (jest czymś), to znaczy jedynie jak jakaś cenna
rzecz, o którą należy się troszczyć tylko w określonych granicach.
Jeżeli przyjmiemy drugie podejście, to w razie wyboru między interesami matki (np. choćby jej zdrowie fizyczne czy psychiczne) a
utrzymaniem ciąży – przeważać zawsze będzie potrzeba kobiety.
Jeżeli będziemy traktować dziecko poczęte jako podmiot – wówczas
jego interesy, w tym prawo do narodzin, nie będą mogły być w podobnych sytuacjach negowane.
Narasta też wspomniana wyżej tendencja do relatywizacji wartości życia. Osoba z niepełnosprawnością intelektualną bądź fizyczną, czy po prostu z niską jakością życia, budzi emocje i litość. Wyrażają się one często w przekonaniu, że lepiej byłoby dla tego człowieka, gdyby się nie urodził. Utrzymuje się, iż dopóki żyją rodzice dziecka, będzie ono pod odpowiednią opieką. Natomiast po ich śmierci –
doświadczy zapomnienia i opuszczenia. Czasem nawet ludzie wierzący nie potrafią sobie uświadomić, że te osoby stanowią w istocie
szczególne dobro – w nich bowiem objawia się życie jako takie i ze
względu na nie winny być przyjęte i otoczone szacunkiem, a nie tylko
ze względu na osiągnięcia zawodowe lub społeczne, jakie staną się
ich udziałem. Doświadczenie bliskich tych osób pokazuje jednocześnie, że doznają z ich strony niezwykle bezinteresownej miłości,
ogromnej empatii i przeżywają z nimi szczególnie głębokie więzi.
Osoby te są dla nas świadkami wartości ludzkiego istnienia i obecności Chrystusa w drugim człowieku. Obojętność na ich sytuację,
pozostawienie ich bez odpowiedniej opieki i wsparcia obciążają po
części sumienie każdego z nas.
W wyniku wskazanego zamieszania moralnego powszechnie
przyjmuje się pogląd, iż dopuszczalnymi środkami w rozwiązywaniu
sytuacji niechcianej ciąży lub dziecka poczętego z niepełnosprawnością jest rzekome prawo do aborcji (nazywane prawem do rezygnacji
z ciąży) lub prawo dostępu do taniej antykoncepcji i środków wczesnoporonnych (stosowanych po współżyciu). Dla par bezdzietnych
dopuszcza się z kolei – jako alternatywę dalszych starań o dziecko –
procedurę poczęcia poza ustrojem matki zwaną powszechnie in vitro.
Procedura ta, znana w hodowli roślin i zwierząt, została wprowadzona do medycyny i nie jest w istocie procedurą leczniczą. Jej celem
jest wytworzenie człowieka w laboratorium i przeniesienie go mechanicznie do organizmu matki. W procedurze tej tworzy się większą
liczbę zarodków i poddaje się je selekcji. Część z nich jest w przewidywalny sposób narażana na zniszczenie lub przeznaczona do za-
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mrożenia. Po to, aby zwiększyć szansę powodzenia zabiegu, do organizmu matki przenosi się kilka embrionów. Po pewnym czasie
sprawdza się ich rozwój i pozostawia przeważnie jeden z nich – ten
najlepiej oceniany. Pozostałe zostają przeznaczone do selektywnej
aborcji, w celu ograniczenia ryzyka związanego z ciążą mnogą. Wobec wielkiej popularności w niektórych środowiskach tej drogi radzenia sobie z niepłodnością zdziwienie budzi fakt, że skuteczność
metody in vitro mierzona liczbą urodzeń w stosunku do liczby prób
zapłodnienia wynosi zaledwie kilka procent.
Nie do pominięcia w ocenie etycznej metody in vitro są zagrożenia zdrowotne. Informacja genetyczna wyznaczająca możliwości
rozwoju człowieka jest określona już w czasie poczęcia. Decyduje ona
o indywidualnych przymiotach osoby, jak też przynależności do gatunku ludzkiego. W pierwszych dniach zarodkowego życia człowieka
zachodzą procesy dostosowywania się nowo powstającego organizmu
do potrzeb dalszego istnienia. Metody sztucznej prokreacji człowieka
zaburzają ten proces – z uwagi na odmienne warunki środowiskowe,
w jakich dokonuje się połączenie komórek rozrodczych w laboratorium, w porównaniu do naturalnych warunków organizmu matki.
Hormony aplikowane kobiecie celem jednoczesnego pozyskiwania kilku komórek jajowych (dla ich zapłodnienia in vitro) wpływają
na cechy genetyczne zarówno tych komórek, jak i na zdrowie kobiety. Niekiedy zostaje wywołany tzw. zespół hiperstymulacji jajników
z zaburzeniami krzepnięcia, obrzękami, zespołem depresyjnym
i z zagrożeniem życia włącznie.
Brak naturalnej bariery biologicznej, która zabezpiecza przed
łączeniem się komórek niedojrzałych lub uszkodzonych genetycznie,
dodatkowo sprzyja powstawaniu kolejnych zaburzeń u dziecka. Nierzadko konieczne są następnie procesy naprawcze w postaci różnych
kosztownych terapii, dźwiganych następnie przez całe społeczeństwo, a nie przez ośrodki odpowiedzialne za skutki podejmowanych
praktyk. Notujemy w przypadku tych zabiegów zwiększoną liczbę
poronień samoistnych i zmian genetycznych, jak też częstsze urodzenia dzieci z wadami rozwojowymi.
Zagrożenia te wymagają stosowania diagnostyki przedimplantacyjnej, polegającej na wykrywaniu zmian genetycznych zarodka uzyskanego in vitro. Na tej podstawie dokonuje się selekcji ludzi w fazie
zarodkowej: zauważone lub podejrzewane zmiany genetyczne stanowią podstawę do decyzji o niszczeniu życia dziecka – jako niechcianego właśnie z powodu zaburzeń genetycznych. Nierzadko dzieci
bywają też odrzucane na tym etapie ich rozwoju, gdyż są niechcianej
przez rodziców płci. Toteż metoda in vitro jest kolejnym eksperymen-
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towaniem na człowieku. To „produkcja” człowieka, stanowiąca
w istocie formę zawładnięcia życiem ludzkim.
Nadliczbowe embriony są mrożone w celu ich przechowywania
i ewentualnego wykorzystania w dalszych próbach uzyskania ciąży,
jeżeli wcześniejsze próby okażą się nieskuteczne. Już sam ten proces
uwłacza ludzkiej godności. Zresztą większość zamrażanych i rozmrażanych embrionów obumiera w tym procesie lub staje się niezdolna
do dalszego zdrowego rozwoju. A przecież embrion to człowiek i każdy z embrionów okazuje się bezradnym członkiem ludzkiej rodziny,
którego godność i prawa bezwzględnie podeptano.
3. Prawda o
za dziecko

ludzkiej

seksualności

i

odpowiedzialności

Płciowość człowieka określa ludzką tożsamość i kształtuje całe
jego życie. Nie chodzi tylko o uzdolnienie do współżycia, biologicznej
prokreacji, osobowość, psychikę, emocjonalność, lecz również o charakter relacji między kobietą i mężczyzną, w której to relacji seksualność buduje między nimi jedność, poczucie bliskości i bezpieczeństwa. Seksualność umożliwia również, aby w sposób zgodny z naturalnymi okresami płodności kobiety decydować odpowiedzialnie
o swoim potomstwie, z gotowością do przyjęcia każdego dziecka.
Z tym kontekstem ludzkiej prokreacji kontrastuje technika in vitro,
w której ta jedność i zespolenie między małżonkami zostają oddzielone od aktu poczęcia: plemniki uzyskuje się od ojca w akcie samogwałtu, manipuluje się wielokrotnie organizmem matki, a dziecko
staje się „produktem”.
Mając na uwadze właściwe zrozumienie natury relacji między
małżonkami, należy stwierdzić zgodnie z zamysłem Soboru Watykańskiego II, że małżeństwo i miłość małżeńska z natury swej skierowane są ku dobru małżonków oraz ku poczęciu, zrodzeniu i wychowaniu potomstwa. Dzieci są najcenniejszym darem małżeństwa
i w największym stopniu przyczyniają się do dobra samych rodziców.
Toteż prawdziwy szacunek dla miłości małżeńskiej i cały sens życia
rodzinnego zmierzają do tego właśnie, aby małżonkowie, nie pomijając pozostałych celów małżeństwa, skłonni byli mężnie współdziałać
z miłością Boga Ojca, który przez nich wciąż powiększa i wzbogaca
ludzką rodzinę. Małżonkowie chrześcijańscy powinni być świadomi,
że w swoim postępowaniu nie mogą kierować się własnym kaprysem.
Zawsze mają działać w zgodzie z dobrze uformowanym, dostosowanym do prawa Bożego, sumieniem. Decydując się na większą liczbę
dzieci i wyrabiając w sobie ducha ofiary, nabywają szlachetną, ludz-
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ką i chrześcijańską odpowiedzialność, jak również zyskują na wielkoduszności (por. Gaudium et spes 50).
Przedstawiony zamysł Boży wobec ludzkiej seksualności został,
także wśród ludzi Kościoła, przesłonięty przez coraz bardziej rozpowszechnioną mentalność antykoncepcyjną. Sprawia ona, że nawet
katolicy tracą chęć bycia rodzicami kolejnych dzieci, zamykają się na
życie – z pomocą niemoralnych środków przeciwpoczęciowych lub
wczesnoporonnych – czy wręcz ulegają „pokusie jednego dziecka”. W
ten zaś sposób nie tylko przyczyniają się do pogłębiającego się kryzysu demograficznego, ale również ograniczają swój rozwój duchowomoralny, zapominają o przyszłości własnej rodziny oraz ryzykują
starość spędzaną w samotności.
Sprzeciw wobec mentalności antykoncepcyjnej, która zafałszowuje prawdę o ludzkiej seksualności, wymaga przede wszystkim
osobistego, głębokiego nawrócenia. Nakazuje odrzucić dominujący
we współczesnej kulturze sposób myślenia o dziecku jako o zagrożeniu
i zbędnym ciężarze, i spojrzeć na nie jako na szansę i bezcenny dar.
Otwarcie na życie może się wprawdzie łączyć z krzyżem, wiązać
z wyrzeczeniami osobistymi i finansowymi – trudno wszelako bez
tego mówić czy myśleć o postawie prawdziwie chrześcijańskiej.
Nie tylko antykoncepcja, lecz i domaganie się prawa do aborcji
są wyrazem tej samej mentalności, która rodzi w człowieku poczucie,
że może dowolnie manipulować swoim ciałem, jakby nie uczestniczyło w godności jego osoby, i decydować o skutkach własnej płodności
w inny sposób niż współdziałając z naturalnym porządkiem cyklu
kobiety oraz dbając o czasową wstrzemięźliwość. Antykoncepcja
i aborcja to dwie skrajności tej samej postawy, wyrażającej się krótko
w stwierdzeniu: „nie chcę mieć dziecka”. Wyrazem tej postawy jest
również zwracanie się ku metodzie in vitro jako sposobowi poczęcia.
Tym razem roszczenie brzmi: „chcę mieć dziecko” – nawet za cenę
powołania go do życia przez obcych ludzi w warunkach laboratoryjnych, zabicia lub zamrożenia rodzeństwa w najwcześniejszej fazie
istnienia. Zwróćmy chociażby uwagę na konstrukcję cytowanych
zdań: wyrażają źle rozumiany sens rodzicielstwa – jako prawa do
decydowania o swoim dziecku, jako prawa do traktowania go jak
przedmiot swoistej własności.
Szczególnie niebezpieczne jest formułowanie prawa do aborcji ze
względu na wadę rozwojową dziecka. Dziecko to ma bezwzględne
prawo do tego, aby się urodzić, ma prawo kochać i być kochane. Domaganie się prawa do aborcji stanowi wyraz wysoce niegodnego postępowania, nawet jeśli jego źródłem miałby być lęk lub poczucie źle
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pojętej odpowiedzialności za dziecko, wyrażanej w słowach: „nie
udźwignę tego ciężaru”.
W obu sytuacjach – w dramacie niepłodności, obawie związanej
z ciążą – Kościół stoi po stronie człowieka. Nie potępia nikogo, stara
się podpowiadać dobre rozwiązania, w tym realne leczenie przyczyn
niepłodności, i budzić w sumieniach świadomość godności ludzkiego
życia w każdej fazie jego rozwoju. Kościół rozumie pragnienia i obawy, ale też przypomina, że dobro nigdy nie może być osiągane niegodziwymi metodami i że są zasady moralne, których charakteru zobowiązującego nigdy nie wolno zawiesić. W sytuacji, gdy małżonkowie są niezdolni do przekazania życia (w wymiarze fizycznym) cel
małżeństwa może wypełnić się w wymiarze duchowym i jednocześnie
praktycznym. Chodzi mianowicie o poświęcenie się niepłodnych par
na rzecz innych lub wielkoduszne przyjęcie do rodziny jednego
z ogromnej liczby dzieci oczekujących na adopcję.
4. Nasza postawa
Sprzeciw wobec wszystkich praktyk wymierzonych w życie
ludzkie wyraża się najpierw w jednoznacznym opowiedzeniu się po
stronie życia. Oznacza to zakaz bezczynności, niezajmowania wyraźnego stanowiska. Konieczne jest zaangażowanie w czynną obronę
ludzkiego życia od chwili poczęcia. W szerszym społecznym i politycznym wymiarze należy zadbać o niedyskryminowanie rodzin i
politykę prorodzinną, otoczenie szczególną troską rodzin wielodzietnych. Praktycznymi wyrazami takiej postawy są: uwrażliwianie
ludzkich sumień na prawo do życia każdej ludzkiej istoty, niezależnie od jakości jej życia; pomaganie ciężarnym matkom, znajdującym
się w trudnej sytuacji życiowej, a zwłaszcza nakłanianym do aborcji;
prowadzenie okien życia; duchowa adopcja dziecka poczętego; modlitwa
o rozwój kultury życia w dzisiejszym świecie, poczynając od naszej
Ojczyzny. Obojętność na los zagrożonych dzieci nie jest postawą właściwą dla chrześcijanina, bo pozostawia bezbronnych w rękach tych,
którzy mają niewrażliwe sumienia na ich prawo do życia. Natomiast
jednoznaczna postawa uszanowania i chronienia każdego życia ludzkiego, także chorego i słabego, ma wymiar chrześcijańskiego świadectwa – ukochania życia, ukochania bliźniego, a nade wszystko
umiłowania Boga, dawcy i „miłośnika życia” (Mdr 11,26).
Nie wolno poprzestać na deklaracjach. Wielu chrześcijan staje
wobec dramatycznych decyzji, dotyczących odebrania życia nienarodzonemu. Trzeba jednoznacznie powtórzyć: nie wolno czynić zła, aby
osiągnąć dobro. Żadne działanie, które prowadzi do zagrożenia życia

Świeccy katolicy nie mogą zrezygnować z zaangażowania w życie publiczne: z troski o szeroko rozumiane dobro wspólne, z uczestnictwa w wyborach, aktywnego wspierania takich rozwiązań społecznych i prawodawczych, które są zgodne z chrześcijańskim sumieniem. Ich zadaniem jest „przenikanie duchem chrześcijańskim
doczesnego porządku” ze świadomością, że rządzi się on swoimi prawami (por. Nota doktrynalna Kongregacji Nauki Wiary dotycząca
pewnych kwestii związanych z udziałem i postawą katolików w życiu
politycznym, pkt 1, dalej: nota). Zadanie to obejmuje między innymi
obronę życia ludzkiego. Jest to szczególnie ważne obecnie, kiedy próbuje się narzucić pogląd, że nie ma żadnych niezmiennych wartości
uniwersalnych, prawo powinno być tylko wyrazem woli większości,
otwarte na pluralizm światopoglądowy, kulturalny i polityczny. W
imię fałszywie pojmowanej tolerancji oczekuje się, wręcz – żąda od
katolików, aby zrezygnowali z wnoszenia do życia społecznopolitycznego tego, co zgodnie z wiarą uznają za prawdziwe i słuszne.
Doświadczenie pokazuje, że przekonania katolików są dziś spychane
na margines dyskusji społecznych jako anachroniczne. Katolikom
niemal nie wolno publicznie przeciwstawiać się głoszeniu prawa do
decydowania o rodzicielstwie. Dotyczy to zwłaszcza kwestii związanych ze złem antykoncepcji, procedury in vitro, aborcji, ideologii
gender, instytucjonalizacji związków osób tej samej płci, promocji
wzorców zachowań społecznych, które są sprzeczne z tradycyjnym
modelem rodziny. Tymczasem katolicy powinni być dumni ze swoich
przekonań, gdyż w centrum ich wiary stoi nie tylko powszechne ojcostwo Boga, Stwórcy i Odkupiciela człowieka, ale także osobowa godność każdego bez wyjątku człowieka oraz godność jego sumienia,
które rozbrzmiewa kanonem wartości uniwersalnych i niezmiennych, a zwłaszcza prawdy, miłości, sprawiedliwości i solidarności.
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człowieka (także we wczesnych stadiach rozwoju) lub wprost do zabójstwa, nie da się usprawiedliwić nawet najbardziej wzniosłym celem. Źle realizowane pragnienie stania się rodzicami – ze zgodą na
„poświecenie” w tym celu kilku kolejnych istnień ludzkich (dzieci
nadliczbowe, „zdefektowane”, usunięte, bo po wszczepieniu do macicy rozwijało się ich „za dużo”) – obciąża sumienie winą za ich śmierć.
Chrześcijanin musi troszczyć się o prawdę. Dlatego jego zadaniem jest też demaskowanie kłamstw, wśród których szczególnie
wiele szkody czynią sugestie, jakoby zapłodnienie pozaustrojowe było
leczeniem niepłodności. Ono niczego nie leczy – niepłodni takimi
pozostają, a „wyprodukowanie” dziecka powierzają obcym.
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Obowiązkiem każdego katolika biorącego udział w życiu publicznym jest wierność nauczaniu Kościoła katolickiego i samemu
Chrystusowi. Nie może być mowy o jakimkolwiek kompromisie w
kwestiach wiary i moralności. Podstawowym obowiązkiem osoby
zaangażowanej w działanie na rzecz dobra wspólnego jest dbanie o
jednoznaczność, a jej postawa musi być czytelna dla innych. W każdej sytuacji katolik ma być świadkiem Chrystusa. Może się to dla
niego wiązać z dużą odpowiedzialnością społeczną, osobistymi wyrzeczeniami, tym, że stanie się przedmiotem publicznej krytyki, dystansowania się od niego czy nawet odrzucenia. Nie do przyjęcia jest
dla katolika dualizm postaw, a więc wyznawanie innych zasad w
życiu prywatnym, a innych w zaangażowaniu publicznym i opowiadanie się za rozwiązaniami sprzecznymi z wyznawaną wiarą. W ramach wyznaczonych przez chrześcijańską roztropność możliwe jest
korzystanie z „procedury dyplomatycznej", rozumianej jako umiejętność mądrego życiowo postępowania, uznającego zasady funkcjonowania instytucji demokratycznych, a umożliwiającego odpowiedzialne uczestnictwo w społecznej czy politycznej dyskusji. Rozsądne zaangażowanie katolika w życie publiczne oznacza więc roztropność
i prawość w osiąganiu celów. Jednym z nich jest budowa uczciwego
autorytetu i obecność w miejscach decydujących o tworzeniu i stosowaniu prawa. Dlatego też konieczne wydaje się przyjęcie strategii
postępowania w przypadku, gdy nie jest możliwe osiągnięcie rozwiązań najbardziej pożądanych. Jan Paweł II w związku z sytuacją,
w której nie byłoby możliwe odrzucenie lub całkowite zniesienie
prawa o przerywaniu ciąży – skoro już weszło w życie lub zostało
poddane głosowaniu – wskazał, że „parlamentarzysta, którego osobisty absolutny sprzeciw wobec przerywania ciąży byłby jasny i znany
wszystkim ludziom, postąpiłby słusznie, udzielając swego poparcia
propozycjom, których celem jest ograniczenie szkodliwości takiej
ustawy
i zmierzających w ten sposób do zmniejszenia jej negatywnych skutków na płaszczyźnie kultury i moralności publicznej” (EV 73). Dlatego też możliwy jest udział w kompromisie politycznym, ale tylko
wówczas, gdy służy to osiąganiu większego dobra, a nie jako metodą
rozwiązywania problemów etycznych lub wyznaczania kryteriów
dobra. W przypadku aborcji rozwiązaniem docelowym jest m.in.
prawo nieakceptujące wskazanie eugeniczne do zabicia dziecka,
a w przypadku in vitro – odrzucające tę procedurę jako zagrażającą
godności oraz życiu lub zdrowiu dziecka we wczesnym stadium jego
rozwoju.
Ogromnym zagrożeniem dla katolików zaangażowanych
w kształtowanie życia publicznego, zarówno w wymiarze ogólnopań-
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stwowym, jak i samorządów lokalnych oraz działalności pozarządowej, zdaje się ich osamotnienie. Często się zdarza, że nawet nie uzyskują dostatecznego wsparcia duchowego, pomocy w kształtowaniu
ich sumienia i podpowiedzi co do postępowania zgodnego z wiarą
katolicką. W publicznej ocenie ich działalności politycznej – co jest
naturalne – pojawia się niekiedy tendencja do krytyki i nieufności ze
strony innych członków Kościoła. Stawiany bywa zarzut braku radykalizmu lub uczestniczenia w gremiach, które nie spotykają się
z pełną akceptacją ze strony niektórych katolików. Należy wszelako
pamiętać, że podstawowym zadaniem ludzi wiary jest – powtórzmy –
być obecnymi w świecie polityki. Ich współdziałanie przy osiąganiu
kompromisów politycznych ma zapewnić, aby ochrona wartości, podyktowanych przez chrześcijańskie sumienie, była możliwie najpełniejsza – w określonych warunkach i okolicznościach ich działania.
Kościół i każdy wierny jest odpowiedzialny za prawidłową formację
sumienia. Trzeba znać i rozumieć warunki działania w sferze publicznej, które rodzą nieustanne zagrożenia dla wierności w dokonywanych wyborach moralnych.
Politycy i parlamentarzyści stają wobec szczególnej odpowiedzialności, gdy podejmują decyzje dotyczące sprawy życia i godności
człowieka. Gdy postępują zgodnie z prawym i dobrze uformowanym
sumieniem należy się im szczególna wdzięczność i uznanie, którą
i przy tej okazji trzeba wyrazić. Żyć w zgodzie ze swymi przekonaniami, umieć je uzasadnić i bronić – nawet narażając się na konsekwencje, które będą im dawkowane przez logikę koniunkturalnej
walki o władzę - jest tytułem do uznania ich wielkości i wierności
wyznawanym ideałom.
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DIECEZJALNYCH I POMOCNICZYCH
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Wprowadzenie
Błogosławiony Jan Paweł II w posynodalnej adhortacji apostolskiej Pastores gregis stwierdził: „Biskupi emeryci to kategoria pasterzy zasługujących na szczególną uwagę. (…) Cały Kościół żywi głęboki szacunek dla tych naszych braci, którzy pozostają ważnymi
członkami Kolegium biskupów, oraz jest im wdzięczny za posługę
pasterską, którą spełniali i nadal pełnią, ofiarując w ten sposób
wspólnocie swoją mądrość i doświadczenie. Niech kompetentna władza docenia to ich osobiste dziedzictwo duchowe, w którym zachowana jest drogocenna pamięć Kościołów, którym przewodzili przez lata.
Należy podjąć wszelkie starania, by zapewnić im pogodę ducha i
środki materialne w ludzkim kontekście, co do którego rozsądnie
wyrażą pragnienie” (PG n. 59). Ten ostatni obowiązek wypełnia konferencja biskupów, troszcząc się o zabezpieczenie biskupowi seniorowi odpowiedniego i godnego utrzymania i mając w pierwszym rzędzie na uwadze obowiązek ciążący w tym zakresie na diecezji, której
on służył (por. KPK, kan. 402 § 2).
Sytuacja prawna biskupa seniora
Biskup, po przyjęciu przez Ojca Świętego rezygnacji z urzędu,
traci władzę jurysdykcyjną. Nie traci jednakże władzy wynikającej
z przyjętych święceń. Stąd też, stosownie do sił i zdrowia oraz na
prośbę i w uzgodnieniu z biskupem diecezjalnym, może pełnić określoną posługę duszpasterską. Dlatego „biskup emeryt wszelkie działania będzie podejmował zawsze w pełnym porozumieniu
i w zależności od biskupa diecezjalnego, tak aby dla wszystkich było
jasne, że tylko ten ostatni jest najwyższym przełożonym i pierwszym
odpowiedzialnym za zarządzanie diecezją” (AS, n. 227). Braterska
relacja pomiędzy biskupem diecezjalnym a biskupem emerytem stanowi dobry przykład dla wspólnoty ludu Bożego, a zwłaszcza dla
prezbiterów (por. AS, n. 227).
Zgodnie z punktem 228 Dyrektorium o pasterskiej posłudze biskupów Apostolorum Successores biskup senior:

biskup senior może używać pastorału za zgodą biskupa miejsca
celebracji (CB, n. 59).
Mieszkanie
Biskup senior może mieszkać w granicach swej diecezji, chyba
że Stolica Apostolska w szczególnych okolicznościach zarządzi inaczej (KPK, kan. 402 § 1). Może też z własnej woli zamieszkać poza
granicami diecezji (np. powrót do diecezji pochodzenia, czy też do
zgromadzenia zakonnego, jeśli się z niego wywodzi). W każdym
przypadku do obowiązku diecezji należy zapewnienie biskupowi seniorowi odpowiedniego mieszkania. Należy wykluczyć zamieszkanie
biskupa seniora w domu biskupim (rezydencji), nawet gdyby był w
nim do dyspozycji apartament z oddzielnym wejściem (por. Kongregacja ds. Biskupów, Biskup Senior, str. 38). Po przyjęciu rezygnacji z
urzędu biskup senior zwalnia zajmowane dotąd mieszkanie służbowe i otrzymuje mieszkanie zapewniające mu godne życie. W obrębie
mieszkania powinna być możliwość urządzenia kaplicy z wszystkimi
uprawnieniami przewidzianymi przez Kodeks Prawa Kanonicznego,
łącznie z przechowywaniem Najświętszego Sakramentu (kan. 1227 i
934 § 1).
Utrzymanie i opłaty obciążające diecezję
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zachowuje również prawo udzielania wszystkich sakramentów,
a w szczególności:
bierzmowania, pod warunkiem że ma na to zezwolenie biskupa
diecezjalnego (KPK, kan. 886),
sakramentu pokuty i pojednania, który może sprawować wszędzie (KPK, kan. 967 § 1); podczas spowiedzi sakramentalnej może
zwolnić z kary wiążącej mocą samego prawa, nie zdeklarowanej, jeśli
nie jest zarezerwowana Stolicy Apostolskiej (KPK, kan. 1355 § 2),
święceń diakonatu i prezbiteratu, jeśli posiada dymisoria
od ordynariusza kandydata, oraz konsekracji biskupiej, jeśli ma zlecenie papieskie (KPK, kan. 1013), z zachowaniem normy zawartej
w kan. 1017,
asystowania przy zawieraniu sakramentu małżeństwa
z upoważnienia ordynariusza miejsca lub proboszcza (KPK,
kan. 1111);
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ma prawo przepowiadać wszędzie słowo Boże, chyba że biskup
diecezjalny wyraźnie mu tego odmówił z powodu zaistnienia szczególnej sytuacji (KPK, kan. 763);
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Do obowiązków diecezji należy zapewnienie biskupowi seniorowi
odpowiedniego i godnego utrzymania (KPK, kan. 402 § 2).
Przez określenie odpowiedniego i godnego utrzymania należy
rozumieć:
stałe miesięczne wynagrodzenie emerytalne w wysokości otrzymywanej aktualnie przez biskupów sprawujących taki sam urząd jak
biskup senior przed przyjęciem rezygnacji (z zachowaniem zasady
rewaloryzacji);
koszta codziennego wyżywienia biskupa seniora w formie zryczałtowanej dopłaty do comiesięcznego wynagrodzenia emerytalnego;
opłata rachunków za mieszkanie biskupa seniora, łącznie z opłatą za energię elektryczną, ogrzewanie, wodę, gaz, usuwanie odpadów. W przypadku istnienia ogrodu, w obrębie zajmowanej posesji,
należy zapewnić jego podstawowe utrzymanie;
wynagrodzenie dla jednej osoby, która podejmuje pracę w domu
biskupa seniora;
opłacenie pełnej opieki w przypadku choroby powodującej niezdolności do samodzielnego działania.
Biskup senior ma prawo do zwrotu kosztów podróży służbowych,
do których należą wyjazdy na zebrania Konferencji Episkopatu Polski i inne realizowane na prośbę biskupa diecezjalnego oraz do bezpłatnego otrzymywania biuletynu diecezjalnego, listów okólnych do
kapłanów i innych podobnych dokumentów.
Inne wydatki pokrywane przez samego biskupa seniora
Inne wydatki powinny być pokrywane z uposażenia otrzymywanego przez biskupa seniora. Dotyczy to przede wszystkim:
wynagrodzenia innych osób do obsługi domu i osoby biskupa seniora;
opłaty za korzystanie z urządzeń telewizyjno-radiowych oraz telefonicznych;
koszty wyjazdów prywatnych;
opłaty za lekarstwa.

Współpraca biskupa seniora z Konferencja Episkopatu Polski
6. Biskupi seniorzy nie są członkami Konferencji Episkopatu
Polski, ale są zapraszani na zebrania plenarne, podczas których mają głos doradczy (Statut KEP, art. 8). Mogą być członkami Komisji
(Statut KEP, art. 49).
Pogrzeb biskupa seniora
Zorganizowanie pogrzebu oraz pokrycie jego kosztu obciąża diecezję.
Przy organizacji ceremonii i miejsca pogrzebu powinna być zachowana, w miarę możliwości, wola wyrażona przez zmarłego.
Wskazania zawarte w niniejszym dokumencie nie ograniczają
biskupa diecezjalnego, który zechce, na miarę możliwości diecezji,
udzielić jeszcze szerszej pomocy biskupom seniorom swojej diecezji.
Dokument ten został zatwierdzony podczas 361. Zebrania Plenarnego Konferencji Episkopatu Polski, które odbyło się w Warszawie, w dniach 5-6 marca 2013 roku.
Jednocześnie traci moc dokument z dnia 15 października 1997
roku: „Status prawny Biskupów Polskich rezygnujących z urzędu”.
+ Józef Michalik
Metropolita Przemyski
Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski
+ Wojciech Polak
Sekretarz Generalny
Konferencji Episkopatu Polski
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5. W miarę możliwości biskup diecezjalny zatroszczy się o zagwarantowanie biskupowi seniorowi kapłańskiej pomocy księdza
kapelana, który dodatkowo mógłby podjąć również inną pracę duszpasterską w zakresie określonym przez biskupa diecezjalnego. Biskup senior nie powinien bowiem boleśnie odczuwać swej samotności, wynikającej z jego wieku i stanu zdrowia.
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Posługa kapelana
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KOMUNIKAT Z 362. ZEBRANIA PLENARNEGO KONFERENCJI
EPISKOPATU POLSKI
W dniach 21 i 22 czerwca 2013 r. odbyło się w Wieliczce zebranie
plenarne Konferencji Episkopatu Polski. Obradami kierował Przewodniczący Konferencji, abp Józef Michalik.
1. Przed rozpoczęciem zebrania biskupi spotkali się z dziećmi
i młodzieżą z Wieliczki na wspólnej modlitwie i udzielili młodym
oraz ich nauczycielom i wychowawcom błogosławieństwa na rozpoczynające się wakacje. W kolejnym dniu wzięli udział w poświęceniu
Domu dla Ubogich im. Brata Alojzego Kosiby obok klasztoru franciszkanów, w którym Sługa Boży przez 60 lat pełnił posługę kwestarza i opiekuna ubogich. Po zakończeniu obrad, w niedzielę, członkowie Konferencji Episkopatu wzięli udział w poświęceniu sanktuarium bł. Jana Pawła II w Krakowie. Biskupi dziękowali też Bogu za
50 lat kapłaństwa metropolity krakowskiego kard. Stanisława Dziwisza i innych członków Episkopatu.
2. Biskupi przyjęli nowelizację IV przykazania kościelnego.
W miejsce dotychczasowego zapisu, który brzmi: "Zachowywać nakazane posty i wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych,
a w okresach pokuty powstrzymywać się od udziału w zabawach"
przyjęto
nowe
brzmienie:
"Zachowywać
nakazane
posty
i wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych, a w czasie Wielkiego Postu powstrzymywać się od udziału w zabawach". Oznacza to, że okres
formalnego zakazu zabaw został ograniczony do Wielkiego Postu.
Nie zmienia to jednak w niczym dotychczasowego charakteru każdego piątku jako dnia pokutnego, w którym katolicy powinni “modlić
się, wykonywać uczynki pobożności i miłości, podejmować akty
umartwienia siebie przez wierniejsze wypełnianie własnych obowiązków, zwłaszcza zaś zachowywać wstrzemięźliwość” (por. kan.
1249-1250). Wyjątkiem są jedynie przypadające wtedy uroczystości.
Jeśli więc w piątek katolik chciałby odstąpić ze słusznej przyczyny
od pokutnego przeżywania tego dnia, winien uzyskać odpowiednią
dyspensę.
3. Konferencja Episkopatu Polski zatwierdziła tekst deklaracji, która
będzie podpisana podczas spotkania abp. Józefa Michalika
ze zwierzchnikiem Kościoła Bizantyjsko-Ukraińskiego, abp. Światosławem Szewczukiem, który przybywa pod koniec czerwca do Warszawy. Deklaracja odnosi się do zbrodni wołyńskiej, której 70. rocz-

Strona kościelna nie kryje zaskoczenia z powodu odmówienia młodym ludziom prawa do zdawania na maturze przedmiotu, którego
uczą się wiele lat, otrzymują z niego ocenę na podstawie jawnych
kryteriów wiedzy (a nie wiary – jak się to często błędnie sugeruje),
ocena ta jest wliczana do średniej i widnieje na państwowym dokumencie, jakim jest świadectwo szkolne. Biskupi wyrażają nadzieję,
że sprawa wyboru religii na maturze powróci do tematów zespołu
wspólnego przedstawicieli strony kościelnej oraz Ministerstwa Edukacji Narodowej.
5. W związku z nasilającymi się próbami narzucania przez różne
podmioty krajowe i zagraniczne demoralizujących treści i metod
związanych z edukacją seksualną w przedszkolach i szkołach, biskupi wyrażają swój niepokój i zdecydowany sprzeciw. Zwracają się
z apelem do wszystkich wierzących rodziców o czujność w tym
względzie. Należy dołożyć wszelkich starań, aby chronić polskie
dzieci i młodzież przed demoralizacją.
6. Biskupi zajęli się także sprawami Ruchu Światło-Życie, będącego
jednym z najważniejszych katolickich ruchów odnowy w Polsce. Wyrazili życzenie, aby Ruch pozostał jednością, zgodnie z wolą swojego
założyciela. Domowy Kościół stanowi rodzinną gałąź tego Ruchu,
zgodnie z zapisami zawartymi w „Statutach Stowarzyszenia Diakonia Ruchu Światło-Życie” zatwierdzonych przez biskupów polskich
w roku 2000.
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4. Podczas posiedzenia biskupi z uwagą przyjęli informacje dotyczące
nauczania religii w szkole, zwłaszcza w sprawie umożliwienia młodym ludziom zdawania egzaminu z religii na maturze, jeśli wybraliby ten przedmiot jako dodatkowy. Wobec zdecydowanej odmowy ze
strony Ministerstwa Edukacji Narodowej biskupi przypominają, że
w efekcie prowadzonych od wielu lat rozmów zostały opracowane
przez stronę kościelną jasno określone standardy egzaminacyjne dla
tego przedmiotu. Przeprowadzono także specjalistyczny pilotaż,
znowelizowano podstawę programową nauczania religii tak, aby jej
język był przystosowany do języka podstawy programowej kształcenia ogólnego opracowanej przez MEN.
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nicę będziemy wkrótce po tej wizycie przeżywać. Tekst deklaracji,
przygotowany w dialogu obu stron, wyrasta z ducha Ewangelii, która
wzywa do uznania prawdy i wyznania win, aby wejść na drogę pojednania. Zachęcamy wszystkich do modlitwy za ofiary rzezi wołyńskiej, zwłaszcza w dniu 11 lipca i w poprzedzającą niedzielę.

Strona

56 Episkopat Polski

Biskupi
dziękują
rodzicom,
nauczycielom,
katechetom
i wychowawcom za całoroczny trud pracy edukacyjnej w szkole.
Niech nadchodzące wakacje będą okresem wypoczynku oraz odkrywania Boga w pięknie stworzenia. Na ten czas biskupi błogosławią
dzieciom i młodzieży, a zwłaszcza wszystkim udającym się na Światowe Dni Młodzieży w Rio de Janeiro.
Podpisali:
Pasterze Kościoła katolickiego w Polsce
Wieliczka – Kraków, 23.06.2013 r.

W SPRAWIE MANIPULACJI INFORMACJAMI NAUKOWYMI DOTYCZĄCYMI PROCEDURY IN VITRO.
Komunikat Zespołu ekspertów ds. Bioetycznych konferencji
episkopatu polski
Wobec pojawiających się tendencyjnych informacji wskazujących
na brak negatywnych konsekwencji genetycznych u osób rodzących
się w wyniku procedury zapłodnienia pozaustrojowego, jako Zespół
Ekspertów ds. Bioetycznych Konferencji Episkopatu Polski, stanowczo stwierdzamy, że osoby formułujące takie tezy wprowadzają w
błąd opinię publiczną. Badania naukowe potwierdzają procentowo
znaczące występowanie negatywnych zmian u dzieci poczętych metodą zapłodnienia pozaustrojowego. Wskazywane niebezpieczeństwo
występowania niepożądanych skutków genetycznych i zdrowotnych,
zarówno wobec konkretnych osób, jak i w wymiarze populacyjnym,
znajduje potwierdzenie w badaniach klinicznych i eksperymentalnych na modelach biologicznych.
Za niedopuszczalne uważamy podawanie oczywistej nieprawdy,
jakoby nie istniały rzetelne i wiarygodne opracowania naukowe potwierdzające ten stan rzeczy. W załączeniu do oświadczenia przedstawiamy listę wybranych publikacji naukowych dokumentujących
przedstawione przez nas fakty.
Jednocześnie podkreślamy, że żadne z powyższych stwierdzeń
nie może być odczytywane jako przejaw dyskryminacji wobec dzieci
urodzonych z in vitro, ani ich rodziców. Podejmowane przez nas wysiłki w przekazywaniu prawdziwych informacji o zapłodnieniu pozaustrojowym wynikają z troski o dobro każdego z dzieci i ich matek
oraz prawo do informacji.
Zespół Ekspertów KEP ds. Bioetycznych
Warszawa, 24 czerwca 2013 r.
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1. Kallen B,Finnstrom O, Lindam A i wsp. Cancer risk in children and young
adults conceived by in vitro fertilization. Pediatrics 2010: 126: 270
Studium obejmuje dużą grupę dzieci urodzonych z zapłodnienia pozaustrojowego (IVF). Za pomocą Szwedzkiego Rejestru Nowotworów dokonano porównania częstości nowotworów w grupie dzieci z IVF oraz z populacją dzieci poczętych w sposób
naturalny. W grupie dzieci z IVF zaobserwowano wzrost liczby nowotworów (53 przypadki), przy wartości oczekiwanej-38 przypadków. Reprezentacja poszczególnych
nowotworów w grupie dzieci z IVF jest nierównomierna. Na 53 przypadki nowotworów aż 18 w grupie dzieci z IVF stanowią nowotwory krwi, w tym na pierwszym
miejscu znalazła się ostra białaczka limfoblastyczna. Autorzy opracowania przedstawili wzrost liczby nowotworów u dzieci urodzonych z zastosowaniem zapłodnienia
pozaustrojowego.
2. Moll AC, Imhof SM, Cruysberg JR i wsp. Incidence of retinoblastoma in
children born after in vitro fertilization. Lancet 2003; 361: 309
Jest to jedno z pierwszych opracowań naukowych dokumentujących związek
przyczynowo-skutkowy jaki zachodzi pomiędzy zapłodnieniem pozaustrojowym (IVF) i
nowotworami. Autorzy opracowania wykazali wzrost częstości siatkówczaka (retinoblastoma) w grupie dzieci z IVF w porównaniu z grupą dzieci z populacji ogólnej.
3. Kallen B, Finnstrom O, Nygren KG i wsp. Asthma in Swedish children conceived by in vitro fertilization. Arch Dis. Child. 2013; 98: 92
Jest to nowoczesne (2013 r.) i obszerne studium oparte na wynikach uzyskanych
ze Szwedzkiego Rejestru urodzeń (Swedish Medical Birth Register). Opracowanie
obejmuje 31918 dzieci urodzonych z zastosowaniem zapłodnienia pozaustrojowego
(IVF). Autorzy opracowania wykazali wzrost ryzyka wystąpienia astmy u dzieci
poczętych z IVF w stosunku do populacji dzieci z populacji ogólnej. Wzrost ryzyka
wystąpienia astmy u dzieci z IVF był identyczny dla obu płci.
4. Carson C, Sacker A, Kelly Y i wsp. Asthma in children born after infertility
treatment: findings from the UK Millenium Cohort Study. Human Reproduction
2013; 28: 471
Kolejne studium poświęcone częstości występowania astmy u dzieci urodzonych
z zastosowaniem procedury zapłodnienia pozaustrojowego. Autorzy opracowania
wykazali znaczący wzrost częstości występowania astmy w populacji dzieci urodzonych z zastosowaniem zapłodnienia pozaustrojowego.
5. Ceelen M, van Weissenbruch MM, Vermeiden JP I wsp. Cardiometabolic differences in children born after in vitro fertilization: follow-up study. J Clin Endocrinol
Metab 2008; 93(5): 1682-1688.
Studium dotyczy oceny podstawowych parametrów fizjologicznych (tolerancja
glukozy, ciśnienie tętnicze krwi). W pracy dokonano porównania parametrów fizjologicznych w dwóch grupach dzieci i młodzieży. Pierwsza grupa składała się z 225 dzieci
i młodzieży poczętych z zastosowaniem procedury IVF. Druga grupa składała się
również z 225 dzieci i młodzieży z populacji ogólnej. Dwie grupy zostały skorelowane
co do wieku i płci. W grupie dzieci z IVF odnotowano wzrost ciśnienia (skurczowego i
rozkurczowego) tętniczego krwi. Podobnie u dzieci z IVF stwierdzono wzrost stężenia
glukozy we krwi na czczo.
6. Hansen M, Kurinczuk JJ, BowerC, Webb S. The risk of major birth defects
after intracytoplasmic sperm injection and in vitro fertilization. New England Journal
of Medicine 2002; 346 (10): 725-730.
Jest to już klasyczne studium naukowe dokumentujące zwiększone ryzyko wystąpienia wrodzonych wad rozwojowych u dzieci narodzonych z zastosowaniem technik IVF i ICSI (intracytoplasmic sperm injection). Autorzy posłużyli się wynikami
trzech australijskich rejestrów urodzeń. Okres obserwacji wynosił 12 miesięcy. W
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grupie dzieci po IVF i ICSI odnotowano dwukrotny wzrost ryzyka tzw. dużych wad
wrodzonych w porównaniu z grupą dzieci narodzonych z poczęcia naturalnego
7. Kermani RM, Nadaifard L, Nateghi MR i wsp. Congenital anomalies in infants conceived by assisted reproductive techniques. Archives of Iranian Medicine
2012: 15(4): 228-231.
Jest to opracowanie naukowe obejmujące grupę 400 dzieci urodzonych z zastosowaniem IVF w Iranie. Okres obserwacji obejmował 9 miesięcy od urodzenia. W
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Pielgrzymować, czyli iść, zdążać, kierować się do konkretnego
celu. Kiedy patrzymy na stworzony przez Boga świat, który nas
otacza to dostrzegamy, że przykładowo zwierzęta, też biegną, pędzą,
galopują, skaczą albo się czołgają, aby dotrzeć do jakiegoś miejsca.
Lecz gdy chodzi o człowieka, to i on również to wszystko potrafi, ale
zasadniczo idzie w konkretnym kierunku wyprostowany,
podkreślając przez to własną szczególną godność, wolność, umiejętność dalekiego patrzenia przed siebie, nie ograniczającą się jedynie
do spraw dostrzegalnych ziemskim okiem.
To ludzkie zdążanie przed siebie, wskazuje na to, iż człowiek
potrafi snuć własne plany i myśleć o przyszłości. A właściwością
młodej osoby napełnionej darami Ducha Świętego jest pragnienie
wiecznego szczęścia, którego może udzielić jedynie sam Bóg. Czymś
wspaniałym jest to, gdy o bierzmowanym człowieku, można
powiedzieć, to prostolinijna osoba, ma odwagę oraz nie skłania się
wobec zła, nie wstydzi się wiary w Boga, garbiąc się w swych moralnych zasadach i spuszczając ze strachu głowę ku ziemi. W jej
postępowaniu
widać
charakter
świadomego,
dojrzałego
chrześcijanina, prawdziwego świadka Chrystusa.
Zdolność pielgrzymowania, podążania w określonym kierunku,
jest czymś więcej niż tylko zwykłą ludzką właściwością. To, że człowiek idzie do zamierzonego celu, oznacza iż jest on kimś żywym,
świadomym swej drogi i umiejętnie dobiera właściwe środki do tego,
aby osiągnąć swoje pragnienie. Gdy ktoś pyta się ciebie: „jak idzie?",
to odpowiadasz zgodnie z prawdą: „dobrze idzie", albo „jakoś idzie",
czyli ani nie za dobrze, ale też i nie całkiem źle. A co powiesz, gdy
Matka Boża Szkaplerzna przyjmująca tu pielgrzymów od XVII wieku, zapyta ciebie, młodą bierzmowaną i ciebie bierzmowanego
młodzieńca: Jak ci idzie"?
Jak oceniasz swoje życie wiarą i postawę osoby napełnionej
darami Ducha Świętego? „Jak idzie?". Widzisz, że twoje istnienie ma
sens, określony kierunek, napełniony Bożą mocą? Młodzi
bierzmowani przybyli do tego szczególnego maryjnego miejsca
w naszej diecezji zamojsko-lubaczowskiej tu w Tomaszowie
Lubelskim, jako wasz pasterz, mam śmiałość zapytać was: Jak tobie
idzie w życiu, w Bożej łasce, w skarbach jakie otrzymałeś od
Trójjedynego Boga?
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DRODZY MŁODZI BIERZMOWANI.
Słowo dla pielgrzymujących do Sanktuarium Matki Bożej
Szkaplerznej w Tomaszowie Lub.

Młodzi Przyjaciele Chrystusa, na koniec eucharystycznej ofiary
i uczty Paschalnego Baranka, usłyszycie tradycyjne liturgiczne wezwanie: „Idźcie w pokoju Chrystusa". To znaczy zostaniecie posłani
przez Pana do ludzi, do świata, do swoich rówieśników
i domowników, aby dzielić się bogactwem siedmiorakich darów,
które stały się waszym udziałem w sakramencie bierzmowania.
Jesteście wysłannikami Boga, którzy idą i dają świadectwo wiary
oraz czynu o Tym w Kogo żeście uwierzyli. Z serca błogosławię
wszystkim uczestnikom i organizatorom tego spotkania przy Bożej
Matce, obejmując modlitwą wszystkich Młodych Bierzmowanych.
+ Marian Rojek
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Zamość, 9.03.2013

HOMILIA WYGŁOSZONA PODCZAS EUCHARYSTII
W PARAFII PW. ŚW. KATARZYNY ALEKSANDRYJSKIEJ
W SZCZEBRZESZYNIE, 20 CZERWCA 2013 R.
Dokładnie rok temu ale i obecnie raczej się to niewiele zmieniło,
dla kibiców piłki nożnej w naszej Ojczyźnie oraz entuzjastów rozgrywek Euro 2012, po niemocy i porażce polskiej dwunastki, po entuzjazmie trenerów, po przesadzonym zachwycie krajowych sportowych
i politycznych działaczy oraz dziennikarzy, właściwie pozostał nam
wstyd i można powiedzieć popiół. Tym bardziej, gdy widzieliśmy
przepychanki, jakie ukazywały się w szukaniu kozła ofiarnego, aby
zaspokoić ogólną gorycz i zniechęcenie a nawet powszechną złość. Po
prostu został nam „popiół” i każdemu z nas, to symboliczne pojęcie,
nierozdzielnie kojarzy się ze śmiercią, zniszczeniem czy też zagładą.
Ten znak przegranej i straconej szansy, całkowicie nas obezwładnia i
zniechęca, podobnie jak dla niektórych osób, które utraciły wiarę
w Zmartwychwstałego i skarżą obecność krzyża w szkole do Trybunału w Strasburgu, gdyż im jawi się on jako zwiastun krwawego
końca, tragedii czy życiowej klęski.
A skoro wobec tajemnicy Chrystusowego krzyża, zawieszonego
na piersiach tych młodych, będzie dzisiaj udzielany sakrament
bierzmowania, to trzeba przypomnieć, iż dla wielu takich ludzi, popiół, ów szary pył, powstający ze spalonego papierosa, ze skręta zawierającego narkotykową trawkę – czym się zachwycają przedstawiciele jednego z polskich parlamentarnych ugrupowań - może być
jakąś lekceważoną, pokusą odwiecznego kłamcy, Szatana, którego
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będziemy się wspólnie wyrzekać. To ten, co zwyciężył na drzewie
rajskim, gdy oszukał naszych prarodziców Adama i Ewę, ale został
pokonany przez Chrystusa na drzewie krzyża.
Czasami ów popiół strzepywany do popielniczki, bywa dla gimnazjalistów namiastką dorosłości, tajemniczym doświadczeniem,
znakiem potwierdzającym wobec rówieśników własną dorosłość, czy
też jawi się jako gest buntu wobec rodziców, wychowawców, świata
osób dorosłych. Ale z całą pewnością, nie jest on znakiem ludzkiej
dojrzałości. A przecież sakrament bierzmowania, uświadamia wam
dojrzałość chrześcijańską w której bierzecie na siebie wyraźną odpowiedzialność za siebie, za konsekwencje waszej wiary, za to, co czynicie i jak postępujecie.
Ile osób przez ten szary pył, zniszczyło swoje życie, uzależniło się
od używek i teraz z płaczem a także narzekaniem, stoją pod krzyżem
Chrystusa, wołając o ratunek, o pomoc, o cud uzdrowienia, wyrwania
ze szponów niszczącego ich nałogu. Czy to się da policzyć? A oto tu
i tam, w różnych miejscach widzimy młodych ludzi, zwiedzionych
pokusą reklam, przekreślając swoje przyrzeczenia abstynenckie od I
Komunii św. równocześnie niszczą własne zdrowie i samych siebie.
Teraz wołamy do Ducha Świętego o Jego siedmiorakie dary, dla
tych kandydatów do bierzmowania: o ducha mądrości i rozumu, rady
i męstwa, umiejętności i pobożności oraz Bożej bojaźni. One są
w stanie wyprowadzić człowieka, zagubionego, wypalonego, przykrytego popiołem swej porażki, do nowego życia, do nadziei jaką daje
gotowość ascetycznego podejścia, do bogactwa duchowych skarbów
jakimi zostajecie obdarowani.
Na tę nadzieję, jaką niesie łaska Boża wysłużona przez Zbawiciela na tym drzewie życia, nasi bierzmowani, zostaną na swych czołach za chwilę namaszczeni w formie krzyża krzyżmem, czyli oliwką
z oliwek wymieszaną z balsamem, poświęconym we Wielki Czwartek
w kościele katedralnym. I wówczas każdy z was wezwany po imieniu, usłyszy słowa: „przyjmij znamię daru Ducha Świętego”.
Nie lękajmy się popiołu jako znaku końca, śmierci, czy zniszczenia, ale prawda tajemnicy Chrystusowego krzyża i wezwanie do dawania świadectwa naszej wierze, jakie jako misja wydobywa się z tej
formuły sakramentu bierzmowania, podprowadzają nas pod Bożą
obietnicę, która niech stanie się naszym udziałem. Uspokajają nas
słowa usłyszanej ewangelii, zapewnienie od samego Jezusa Chrystusa: „ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie” (Mt 6, 6).
Pan Jezus na naszej życiowej drodze, kieruje nas do Boga Ojca
w niebie. Aż pięć razy w takim krótkim fragmencie mateuszowego
tekstu, Boży Syn przywołuje swojego Ojca. Jego i nasz niebieski Ojciec jest decydującą osobą, w której zawiera się nasze całe życie. On
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jest dla nas punktem orientacyjnym, którego nie wolno nam stracić
z oczu, aby nie zagubić właściwego kierunku. Ten Ojciec, to nie jest
ktoś obcy, daleki, ślepy przypadek losu w moim życiu. On nie ma
słabości i błędów podobnych do ludzkiego postępowania naszych
ziemskich ojców. To Bóg, Ojciec każdego z nas, wszystkich bierzmowanych.
Bł. Jan Paweł II, jeszcze w Krakowie, jako abp Karol Wojtyła
napisał w 1964 roku ciekawy utwór, pt. „Promieniowanie ojcostwa”
i przez całe swoje piotrowe pasterzowanie akcentował niezwykłą
doniosłość ojcowskiej roli dla córki i syna. Drodzy ojcowie tych
bierzmowanych, czy wy wiecie o tym, jak jesteście ważni dla waszych
dzieci, dla waszych rodzin, które tworzycie wraz ze swymi żonami
i matkami tych młodych osób? To właśnie wy ustawiacie kierunek
ich życia, kochacie ich z wyboru waszej miłości a nie z konieczności.
Zawsze mając dla nich czas pokazujecie im swoją wiarą prawdziwy
sens naszego istnienia, pozwalacie im dojrzewać do pięknej dorosłości, dzieląc się z nimi osobistym doświadczeniem. Macie autorytet
ojcowskiej władzy poprzez to, że ich kochacie, namacalnie pokazujecie im, na czym polega codzienna świętość i rozumiecie ich uczucia.
W najbliższą niedzielę w kalendarzu świeckim będziemy świętować
Dzień Ojca, już dzisiaj Wam, nasi kochani Ojcowie, za wszystko
dziękujemy i składamy życzenia wraz z darem modlitwy.
My wszyscy w momentach całkowitego zapomnienia, bólu, niezrozumienia, możemy podobnie jak Jezus na krzyżu wołać „Ojcze”
i Jemu siebie z ufnością polecać. Zresztą z takim zawierzeniem odmawiamy za każdym razem modlitwę, której nas nauczył Jezus
Chrystus: „Ojcze nasz”. On jest naszym życiem i fundamentem tego,
co wciąż w nas budujemy – nowego człowieka. On nie chce naszej
śmierci, lecz wydał swego Syna po to, abyśmy nie zginęli w naszych
grzechach.
Obecnie żyjemy w całkowitej otwartości, właściwie to prawie nic,
nie da się ukryć czy zachować w jakiejś tajemnicy. Bywa i tak, że
cierpią z tego powodu osoby z nami związane, to jest dla nich autentyczny krzyż, gdy się nagle dowiadują, że na You Toube krąży filmik
zrobiony komórką przez usłużnego kolegę czy koleżankę z klasy lub
szkoły i pokazuje publicznie to, co ciebie osobiście zniesławia, poniża,
obraża, dosłownie niszczy w twoim środowisku, czego się wstydzisz.
Nie masz szans żadnej obrony. Jak on teraz, przywróci ci twoje dobre
imię?
Wszystko wydzierane jest na światło dzienne i środki przekazu
nie oszczędzą żadnego tematu, który dla nich pachnie jakąś sensacją. Ale to nie jest tak do końca prawdą. Otóż nie tylko istnieją takie
utajone izdebki, małe pomieszczenia, zakamarki, ławeczka schowa-
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na za filarem świątyni, o jakich mówi Pan Jezus, gdzie chętnie przebywasz na osobistej rozmowie z Bogiem sam na sam. Ale są też
ukryte myśli, pragnienia i tęsknoty, których rzeczywiście nikt nie
zna. Istnieją przecież dobre czyny przez nikogo z ludzi nie dostrzegane. Jest coś takiego jak ciche wołanie do Boga i akty strzeliste
jakie zachodzą tylko między moją ludzką duszą a samym ukrzyżowanym Chrystusem, oraz także nosimy w naszych sercach różnorakie tajemnice, rzeczywiście nikomu nie znane.
W owej pełni tego, co ukryte, co znajduje się gdzieś w tajemnicy
każdego człowieka, a szczególnie w codziennym świadectwie zatroskania o was młodzi bierzmowani, zabiegania waszych matek i ojców, nauczycieli, wychowawców i katechetów, waszych kapłanów,
stojących obok was świadków bierzmowania, znajduje się znaczna
liczba nieznanych dobrych czynów. One są prawdziwym bogactwem
tego świata. Każda sprawa jest widziana przez Boga i nic nie przepadnie, nic nie zostanie przeoczone przez wszystko widzącego Boga.
Właśnie dobre dzieła, które pozostają w ukryciu, zachowują swoją trwałą wartość. Tajemnica Chrystusowego krzyża oraz ta mądrość
idąca od Ducha Pocieszyciela, zapraszają nas do tego, abyśmy na
nowo rozpoznali i nauczyli się doceniać, znaczenie oraz potrzebę,
małych dobrych czynów.
Ta obietnica, że „Ojciec twój, który widzi w ukryciu odda tobie”
(Mt 6, 6), to nie jest wezwanie do tego, abyśmy uczynki miłosierdzia
czynili z wyrachowania i jedynie z nadzieją na otrzymanie nagrody.
My katolicy, winniśmy czynić dobro z wolnej woli a przecież potrzeby
są takie wielkie. To nie myśl o nagrodzie, ma nas motywować, lecz
potrzeba i konieczność, które się objawiają naszym oczom i świadomości oraz wołanie drugiego człowieka, będącego w potrzebie.
Duch umiejętności i pobożności otrzymany od Ducha Świętego,
pragnie nas wyzwolić od naszego egoizmu oraz bardziej otworzyć
moje serce na potrzeby bliźnich. Ponieważ my wszyscy posiadamy
wiele ziemskich skarbów, przy których przywiązane są nasze serca,
dlatego znajdujemy się w niebezpieczeństwie nakładania na siebie
pęt i zniewoleń, które nam kradną naszą wolność Bożego dziecka.
Starajmy się o większe wyczulenia na Boga, przywróćmy właściwe widzenie naszym oczom, abyśmy owocnie przyjęli dary Ducha
Świętego, gdyż rzeczy i sprawy doczesne, są pokryte prochem przemijania. Bóg nie pozwoli się nikomu przewyższyć w swej hojności i
miłosierdziu.
Kościół nieustannie prowadzi nas do mądrości, polegającej na
nadziei, że Bóg pomoże nam wyjść z grzechu do świętości. To nie
nasze ziemskie, przemyślne zabezpieczenia i gwarancje mogą nas
uratować. Nasze plany i poczynania, które w momencie konfrontacji
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z ludzką słabością a także zachłannością, nienasyconą pokusą złego
ducha, stają się jako popiół. Nas ratuje i zbawia tylko Jezus Chrystus i Jego łaska.
W tym znaku krzyża jaki młodzi bierzmowani za chwilę otrzymacie jest nasza nadzieja i pewność. Dlatego pragniemy do niego się
przyznawać, nosimy go z dumą, tak jak to czynią animatorzy oazowi,
z Domowego Kościoła, Ruchu Apostolstwa Młodzieży czy Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży. Patrzcie, oni nie wstydzą się nosić
swoich oazowych fosek. To jest nasze publiczne wyznanie wiary,
także ten znak namaszczenia w formie krzyża na waszych czołach,
mówi wszystkim wokół, że jesteście ludźmi Ducha Świętego.
Czy my wszyscy nie potrzebujemy obecnie zdecydowanego świadectwa i odwagi znaku naszego zbawienia, byśmy się nie wstydzili
krzyża Pana naszego Jezusa Chrystusa? Duchu Święty rozpal nad
nami i w nas ogień Twojej miłości. Niech to będzie znak Chrystusowego świadectwa wobec tego świata, duchowego ognia, którego nikt
nam nie zgasi i nie zdmuchnie. Duchu Święty daj nam to zrozumienie, że nosimy w sobie wieczny skarb i nadzieje, iż naszym przeznaczeniem nie jest popiół – oznaka śmierci i doraźnej klęski, ale poprzez doświadczenie Chrystusowego krzyża, wszyscy jesteśmy zaproszeni do zmartwychwstania i wiecznego życia z Bogiem i świętymi, także patronami, jakich będziemy przywoływać podczas sakramentu bierzmowania. Amen.

HOMILIA WYGŁOSZONA PODCZAS EUCHARYSTII Z UDZIELENIEM SAKRAMENTU BIERZMOWANIA,
W PARAFII OO. FRANCISZKANÓW W HORYŃCU,
– ODPUST ŚW. ANTONIEGO Z PADWY – 16 CZERWCA 2013 R.
Oto do pewnej katolickiej afrykańskiej misji przybywają grupy
uciekinierów. Miejscowość już jest całkowicie przeludniona i właściwie nie jest w stanie dać nawet jakiegoś cienia nadziei na lepsze
jutro nowym przybywającym mieszkańcom sąsiedniego kraju. Nie
ma gdzie pracować, ani gdzie mieszkać, ani nikt nie organizuje jakiejś uporządkowanej opieki medycznej.
Misjonarz zapytał jedną z tych umęczonych afrykańskich rodzin:
„Dlaczego zdecydowaliście się na ucieczkę i przybywacie właśnie do
tego miejsca?”. Czy w waszym kraju byliście głodni? W odpowiedzi
usłyszał odpowiedź: „Nie, to nie to”. Może byliście tam prześladowani? „To też nie to”. Więc dlaczego uciekliście stamtąd, decydując się
na takie niebezpieczeństwa i trudy drogi oraz niepewność waszego
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losu? W odpowiedzi usłyszał taką odpowiedź: „Tam, gdzieśmy przedtem byli, wykorzystywano nas, ale nikt nas nie kochał. Tu mamy
nadzieję, że przynajmniej będziemy kochani”.
Wykorzystywani, ale nie kochani! To nie jest strapienie tylko
tych afrykańskich uciekinierów. Ale to jest boleść wielu ludzi na tym
ziemskim świecie. Może i my sami zaliczamy się do tych rzeczywiście
biednych osób, ciągłych uciekinierów, którzy są głodni, nie dlatego,
że mają puste żołądki. Lecz naszym pragnieniem, jakże często jest
doświadczenie mego pustego serca.
Wiadomo o tym, że kto jest chory, to idzie do lekarza oraz, iż dobre leczenie, powrót do zdrowia, rozpoczyna się od postawienia właściwej diagnozy. Ta zaś zawsze odwołuje się do podstawowego pytania: co jest przyczyną obecnego stanu zdrowia chorego człowieka?
Jak doszło do tej choroby?
Więc i my idąc tą drogą, postawmy pytanie: Jak doszło do samozagubienia się współczesnego człowieka? Co stoi za brakiem sensu
życia, także u ludzi tak młodych jak Wy Drodzy bierzmowani? Gdzie
jest przyczyna tej obojętności, jakiegoś duchowego marazmu, nijakości, którymi tak często jesteśmy zarażeni?
Św. Paweł w Liście do Efezjan dzisiaj usłyszanym daje nam następującą odpowiedź: „Chodzi o to, abyśmy już nie byli dziećmi, którymi miotają fale i porusza każdy powiew nauki, na skutek oszustwa
ze strony ludzi i przebiegłości w sprowadzaniu na manowce fałszu”
(Ef 4, 14).
Takie stwierdzenie odniesione do nas samych, trochę nas boli,
ale posłuchajmy dokładnie. Czy tutaj nie chodzi po prostu o to, że
bieda współczesnego człowieka polega na tym, iż uwierzył w to przekonanie, że sam siebie uratuje. Zgubnym jest urojenie, że my możemy sami siebie zbawić, uleczyć oraz znaleźć sobie lekarstwo na chorobę naszej duszy. To jest oszukiwanie człowieka.
Ale oto św. Paweł nie pozostaje tylko przy diagnozie naszego
stanu, lecz mówi także o drodze uleczenia: „żyjąc prawdziwie w miłości, sprawmy, by wszystko rosło ku Temu, który jest Głową – ku
Chrystusowi” (Ef 4, 15). To znaczy możemy być uzdrowieni, gdy nasza dusza pobudzająca nas do życia, do aktywności, będzie szła drogą
Chrystusa. On jest lekarstwem na podstawowe nasze choroby.
Dlatego dzisiaj On od swego Ojca posyła nam Ducha Świętego
Pocieszyciela i daje wam młodzi bierzmowani dary tak potrzebne na
nasze ludzkie boleści: ducha mądrości i rozumu, rady i męstwa, ducha umiejętności i pobożności a także ducha Bożej bojaźni.
Gdy dawniej pytano chrześcijan o sens ich życia, to zazwyczaj
odpowiadali następująco: „Naszym pragnieniem jest codzienna świętość i osiągnięcie nieba”. Nie łudźmy się, bo choć wydaje się nam, iż
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to stwierdzenie jakoś nie przystaje do naszego obecnego życia,
to jednak tak naprawdę zawiera istotę naszej ludzkiej tęsknoty
i osobistych różnorakich głodów.
Człowiek święty, napełniony Duchem Świętym, to ten który został uzdrowiony Bożą łaską i znalazł oraz zastosował w swoim życiu
otrzymane dary jako lekarstwo na ludzkie słabości. Właściwie postawił diagnozę i doskonale zrozumiał, co mu dolega oraz co może go
uleczyć. Pozwólmy porwać się nadziei jaką zawiera w sobie to pierwsze rzymskie przesłanie i wołanie naszego Rodaka, bł. Jana Pawła
II: „Otwórzcie drzwi Chrystusowi”. Miejcie odwagę wyjść Mu na
przeciw, nie lękajcie, zaproście Go do waszych serc i do waszego życia.
Siostry i Bracia w Chrystusie Panu, Drodzy Ojcowie Franciszkanie, duchowi synowie św. Franciszka z Asyżu, czcimy dzisiaj waszego patrona św. Antoniego z Padwy, którego zasadniczą motywacją
życia i działania jest następująca prawda: „Uzdrowiony, aby innych
uzdrawiać”. Św. Antoni żyjący w XIII wieku był bezsprzecznie największym kaznodzieją swego czasu.
Jego charyzmat, talent, odkryto podczas święceń kapłańskich
franciszkanów we Forli (na terenie Włoch). Kiedy nadszedł moment
w którym należało wygłosić kazanie okazało się, że nie ma nikogo,
kto chciałby podjąć się tego zadania. W końcu przełożony poprosił
zwykłego brata Antoniego, który rąbał drwa i mył naczynia w pustelni w Monte Paolo. Wprawdzie on też się wzbraniał, ale potem
w duchu posłuszeństwa spełnił polecenie prowincjała. Wszystkich
uderzyła niezwykła żarliwość mówcy i jego dogłębna znajomość Pisma Św.
Młody zakon św. Franciszka z Asyżu był otwarty na to, aby ten
dar brata Antoniego wspierać i rozwijać. Przez 11 długich lat swoim
słowem rozbudzał on pośród słuchaczy prawdziwy zachwyt dla Chrystusa. W jego homiliach dominowały przede wszystkim trzy tematy.
Najpierw przepowiadanie skierowane przeciw herezjom obecnym w tamtych czasach. Jego dewizą było stwierdzenie: „tylko
prawda uczyni nas wolnymi”. Następnym tematem było: umocnienie
wiary.
Z prawdziwą radością przepowiadał Boże słowo i cieszył się, gdy
ludzie pod wpływem tego co usłyszeli zmieniali swoje postępowanie.
I wreszcie po trzecie, jego kazania były głoszeniem pokoju. To właśnie Św. Antoni poprzez swoje słowa doprowadził do zakończenia
licznych ludzkich sporów a nawet przyczynił się do tego, że w Padwie
został zlikwidowany lichwiarski procent.
Co takiego szczególnego odkrywamy u dzisiejszego Patrona? Co
ludzi fascynowało u św. Antoniego z Padwy. To nie jedynie kunszt
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słowa, ani przepiękne duchowe wzloty i uniesienia, ale wierni niezwykle cenili sobie jego solidarność z ludem. Za słowami, którymi
pouczał, szło świadectwo jego postępowania. To pociągało ludzi najbardziej, do tego stopnia, że autentycznie wierzyli każdemu jego
słowu. Św. Antoni sam chodził drogami życia tych osób, które go
słuchały. Oni go rozumieli, to były ich konkretne sprawy w które św.
Antoni wprowadzał Jezusa Chrystusa z Bożą uzdrawiającą łaską.
Na jednym z najstarszych obrazowych przedstawień św. Antoniego, odnajdujemy go jako świętego zakonnika trzymającego w swej
prawej dłoni płonące serce a w lewej otwartą Świętą Księgę. Tajemnica miłości Boga ukryta w Bożym słowie otwiera się tylko dla ludzi
o gorejącym sercu. Do was Drodzy bierzmowani przychodzi dzisiaj
Duch Św. i obdarza was swoimi darami. Otwórzcie wasze serca na
Bożą łaskę, bądźcie wyczuleni na słowa Chrystusa i powiedzcie Bogu
co was boli, trapi, smuci, niepokoi, jakie nosicie w sobie rany. Ale też
pochwalcie się swoimi radościami i osiągnięciami.
Dzisiaj być chrześcijaninem, to znaczy wiedzieć jakie są rany
współczesnych ludzi. Nie żyjemy w raju, tym sprzed pierworodnego
grzechu, ani nie jesteśmy na jakiejś odludnej, samotnej, duchowej
wyspie. Żyjemy na ziemi naznaczonej znamieniem ludzkiej słabości.
I także dzisiaj, tutaj do Chrystusa każdy z nas przychodzi ze swoimi
osobistymi duchowymi a często także i fizycznymi chorobami. Nie
tyle prosimy Ducha Św., aby pomógł nam oderwać się od naszych
strapień, co bardziej chcemy zaczerpnąć z tego samego źródła, którym zaspokajał swoje pragnienia i głody św. Antoni Padewski.
My nie jesteśmy na tym świecie po to, aby inni z nas korzystali,
nas wyzyskiwali, ale Bóg przez naszych rodziców powołał nas do
istnienia po to, abyśmy byli kochani. Moc uzdrawiania i leczenia
naszych ran daje jedynie prawdziwa miłość, która swój początek ma
w Bogu. Jednak my możemy innych tylko wtedy kochać i ich leczyć,
gdy we właściwy sposób miłujemy samych siebie i pozwalamy siebie
uzdrawiać Duchowi Świętemu.
Dzisiaj na odpustową Eucharystię zaprasza nas do Chrystusowego stołu św. Antoni, ten, który ma pieczę nad dziełem nazywanym
„Chleb św. Antoniego” zaradzającym dzięki jałmużnom wiernych,
potrzebom i strapieniom najuboższych. Zaś jako patron rzeczy i
spraw zagubionych, tyle już razy stawał się przyczyną naszej radości, nawet w sprawach prawie po ludzku beznadziejnych. Prosimy
ciebie św. Antoni nie pozwól tym młodym dzisiaj bierzmowanym z
parafii noszącej twoje imię, aby kiedykolwiek w swoim życiu zagubili
Ducha Św. oraz aby nigdy nie zabrakło im chleba powszedniego.
Nasz Patronie, wytrwały głosicielu Bożej miłości miej ich w swojej
opiece.

Amen.
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SŁOWO ZACHĘTY DO „MARSZU DLA ŻYCIA I RODZINY”
Komitet Organizacyjny „Marszu dla Życia i Rodziny” oraz nie
tylko z hetmańskiego miasta Zamościa, uczestnicy tego szczególnego
wydarzenia, których jednoczy wezwanie: „Kierunek Rodzina”, mają
świadomość znaczenia, wartości a obecnie niebezpiecznie zagrażających inicjatyw wobec tradycyjnej i podstawowej wspólnoty społecznej, w jakiej się rodzimy, wychowujemy, kształtujemy i żyjemy, realizując każdy z nas, swoje własne powołanie. Stąd też w sercach wielu chrześcijan rodzi się pragnienie, ale też i obowiązek, aby zamanifestować naszą troskę o wspaniałe dary, jakimi obdarzył nas Bóg,
a mianowicie jest to skarb naszego życia oraz rodzina, w której to
życie się pojawia, wzrasta, dojrzewa i owocuje.
Ponieważ obecna sytuacja i atmosfera, nie sprzyjają i nie promują kierunku ustawionego na Rodzinę pełną, z rodzicami: tatą i mamą, dziećmi a także z obecnością pokolenia babci i dziadzia, dlatego
też trzeba nam wszystkim stawać w obronie tych osób w łonie rodziny, ich funkcji i bezcennych wartości, jakie każda z osobna wnosi do
tej podstawowej i najważniejszej dla ziemskiego życia wspólnoty
ludzkiej, narodowej i kościelnej. Należy też walczyć o prawo Rodziny
do swego domu na ojczystej ziemi, do godziwych warunków życia i
pracy, do wartości i tradycji religijnej oraz patriotycznej w których
żeśmy sami wyrośli a także pragniemy przekazać je następnym pokoleniom.
Niech w naszej społeczności Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej
Marsz ten jako świadectwo wiary, zorganizowany już w ponad 100
miejscowościach w Polsce, stanie się widocznym znakiem tego,
że wiele osób jest gotowych podjąć się tej odpowiedzialnej ale i pięknej misji.
Czymś wspaniałym jest to, gdy o nas ludziach wierzących w Jezusa Chrystusa i wiernych jego Kościołowi, można powiedzieć,
to prostolinijna osoba, ma dowagę oraz nie kłania się wobec zła, nie
wstydzi się wiary w Boga, garbiąc się w swych moralnych zasadach
i spuszczając ze strachu głowę ku ziemi. W jej postępowaniu widać
charakter świadomego, dojrzałego chrześcijanina, prawdziwego
świadka Chrystusa, świadomego roli i ważności rodziny.
Z serca błogosławię wszystkim uczestnikom i organizatorom tego Marszu, obejmując modlitwą wszystkich Wiernych a także polecam opiece Bożej Matki.

† Marian Rojek
BISKUP
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Zamość 15.05.2013

Zamość, 2 kwietnia 2013 r.
L.dz. 93/Gł/13

AKT EKSPIACYJNY W BIAŁOPOLU
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Przewielebny
Ks. Kan. Henryk Borzęcki
Proboszcz Parafii pw. Matki Bożej Częstochowskiej
Białopole

Ksiądz Proboszcz poinformował mnie, że w nocy z Wielkiej Soboty
na Wielką Niedzielę (z 30 na 31 marca 2013 r.), w kościele pw. Matki
Bożej Częstochowskiej w Białopolu, nastąpiła profanacja Najświętszego Sakramentu wystawionego w Bożym Grobie i zbezczeszczenie
samego Bożego Grobu. Również zostały zniszczone inne przedmioty
kościelne.
Niniejszym upoważniam Przewielebnego Księdza Proboszcza,
zgodnie z kan. 1211 KPK oraz Caeremoniale Episcoporum, n. 1072,
do odmówienia stosownych modlitw z wiernymi dla przebłagania
Boga za ten grzech zniewagi. W najbliższą niedzielę, tzn. Niedzielę
Miłosierdzia Bożego (07 kwietnia br.), należy odprawić uroczystą
Mszę świętą wynagradzającą, a po sumie dokonać wystawienia Najświętszego Sakramentu, odmówić w ramach aktu ekspiacyjnego
z prośbą o łaskę miłosierdzia dla sprawców tych czynów Koronkę do
Bożego Miłosierdzia i przez krótką chwilę adorować Pana Jezusa
przywołując wybrane myśli z „Dzienniczka” św. siostry Faustyny
Kowalskiej. Po zakończeniu tego nabożeństwa pobłogosławić lud.
Proszę pouczyć wiernych o wyjątkowym charakterze tej Eucharystii, zaś Księdza Proboszcza i całą parafię boleśnie doświadczoną
tym wydarzeniem, polecam Bożej opiece i z serca błogosławię.

† Marian Rojek
BISKUP ZAMOJSKO-LUBACZOWSKI

NOMINACJE PERSONALNE
NOMINACJE
2 kwietnia 2013
Ks. kan. mgr Stanisław Kołodziejczyk, zwolniony ze urzędu proboszcza parafii pw. św. Jana Chrzciciela w Hostynnym, udzielono
urlopu zdrowotnego z zamieszkaniem w Domu Księży Seniorów
w Hrubieszowie.

2 maja 2013
Ks. mgr Konrad Bulak, zwolniony z funkcji wikariusza parafii MB
Szkaplerznej i św. Dominika w Łabuniach, udzielono urlopu zdrowotnego.
15 maja 2013
Ks. mgr Marcin Zaburko, zwolniony z funkcji dyrektora Pieszej
Pielgrzymki na Jasną Górę.
Ks. mgr Krzysztof Szynal, wikariusz parafii Niepokalanego Poczęcia w Dubie, mianowany dyrektorem Pieszej Pielgrzymki na Jasną Górę.
Ks. mgr Michał Moń, wikariusz parafii Wniebowzięcia NMP
w Biłgoraju, mianowany wicedyrektorem Pieszej Pielgrzymki na
Jasną Górę.
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Ks. mgr ppłk. Józef Michalik, mianowany administratorem parafii pw. św. Jana Chrzciciela w Hostynnym do odwołania.
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11 kwietnia 2013

KURIA
DIECEZJALNA

Ks. kan. dr Wiesław Banaś
Dyrektor diecezjalnego Caritas
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Na program obchodów 69. Tygodnia Miłosierdzia w diecezji zamojsko - lubaczowskiej, który odbędzie się w dniach 7-13 kwietnia
2013 pod hasłem "Wiara żywa uczynkami", składają się; zbiórka
ofiar dla potrzebujących, Msza św., dzień skupienia, spotkania modlitewne, zamyślenia i pogadanki na temat miłosierdzia chrześcijańskiego oraz pielgrzymka do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w
Łagiewnikach,
Pierwszego dnia Tygodnia Miłosierdzia, w niedzielę 7 kwietnia
br. w całej diecezji zamojsko - lubaczowskiej, podczas Mszy św. będą
wspólne modlitwy, a po mszach św. zbierane będą ofiary do puszek
dla potrzebujących. Tego dnia w konkatedrze w Lubaczowie Dyrektor Caritas Ks. Dr Wiesław Banaś głosi homilie. Jest to okazja do
zaprezentowania Dzieła Miłosierdzia, które na co dzień koordynuje
i realizuje Caritas naszej Diecezji.
W ramach Tygodnia Miłosierdzia w wielu parafiach odbędą się
również spotkania modlitewne z udziałem wolontariuszy, Szkolnych
Kół Caritas i Parafialnych Zespołów Caritas. W naszym Seminarium
Duchownym w Lublinie – klerycy wraz z wychowawcami przeżyją
dzień skupienia.
W szkołach katolickich i tam gdzie działają Szkolne Koła Caritas,
są przygotowane gazetki okolicznościowe na temat działalności SKC.
W szkole katolickie im. św. Ojca Pio, przez cały tydzień, społeczność
szkolna będzie gromadziła się, podczas jednej przerwy na wspólną
modlitwę dziękczynną. W poniedziałkowej modlitwie weźmie udział
Dyrektor Caritas Diecezji Zamojsko – Lubaczowskiej.
Na zakończenie Tygodnia Miłosierdzia, 13 kwietnia, wyruszy
z diecezji pielgrzymka do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach. W pielgrzymce wezmą udział pracownicy, przyjaciele,
wolontariusze i wszyscy, którzy wspierają dzieło Caritas. Spotkanie
w Łagiewnikach będzie najważniejszym punktem podsumowującym
cały Tydzień Miłosierdzia w Diecezji Zamojsko - Lubaczowskiej.
Warto uzmysłowić sobie pewne dane liczbowe: W ostatnim czasie
organizowaliśmy - Paczkę Wielkanocną - tylko w Zamościu – przygotowano i wydano 1312 paczek, diecezja liczy 184 parafie.
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69. TYDZIEŃ MIŁOSIERDZIA
W DIECEZJI ZAMOJSKO – LUBACZOWSKIEJ
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PODSUMOWANIE TYGODNIA MIŁOSIERDZIA, 2013
Za nami 69 Tydzień Miłosierdzia. We wszystkich wspólnotach parafialnych miały miejsce stosowne modlitwy. Tego dnia niemal
wszędzie był czytany list Episkopatu Polski. W gablotach rozwieszono plakaty, były też gazetki o miłosierdziu. Taki tydzień, to kolejna
okazja do głoszenia, świadczenia i propagowania miłosierdzia. Głównym celem było budzenie wrażliwości na potrzeby bliźnich: chorych,
samotnych, bezrobotnych, bezdomnych i prześladowanych. Była to
także okazja do głębszej refleksji na temat miłosierdzia czynionego
na co dzień i prezentacja codziennej pracy Caritas.
W naszym Seminarium Duchownym w Lublinie, klerycy przeżywali dzień skupienia – tym razem myślą przewodnią były słowa –
Wiara żywa uczynkami.
Dyrektor Caritas Ks. Wiesław Banaś brał udział w świętowaniu
we wspólnocie parafii św. Stanisława w Lubaczowie. Głosząc przez
cały dzień homilie, ukazywał życie i działalność Tomasza Apostoła,
który w tydzień po zmartwychwstaniu, w Wieczerniku otrzymał dar
miłosierdzia od Chrystusa Zmartwychwstałego; włożył palce do ran
po gwoździach, rękę do rany w boku. Miłosierdzie świadczone w Indiach, przymnożyło wierzących w Chrystusa. Obraz św. Tomasza
z katedry Zamojskiej potwierdza prawdę, że dobro wyświadczone na
ziemi – to budowla wzniesiona w niebie.
W Stacji Caritas w Lubaczowie była przeprowadzona Biała niedziela– przez całą Niedzielę Miłosierdzia, zwłaszcza w okolicach
Mszy św. pielęgniarki przyjmowały pacjentów. Wykonywały badania
cukru i mierzyły ciśnienie. Łącznie z badań skorzystało 58 osób, ponadto udzielono ponad 100 porad.
W poniedziałek w Szkołach o. Pio w Zamościu. Odbyło się spotkanie Ks. Dyrektora naszej Caritas z uczniami i nauczycielami. Caritas
to miłosierdzie. Bóg jest miłosiernym. Chrześcijanie chcąc osiągnąć
miłosierdzie Boże, winni świadczyć miłosierdzie sobie wzajemnie.
Potrzeba miłosierdzia. Opowiedziałem przykłady ze szkoły Tajlandii
(małe dzieci w samych koszulkach). W Burkina Faso dziewczynka do
szkoły idąca w spódnice, którą stanowi postrzępiony ręcznik. W
Argentynie dzieci do szkoły idą czasami 10 km – dlaczego? każdy
z dzieciaków otrzymuje posiłek. Dla niektórych z nich jest to jedyny
posiłek dnia. Nie trzeba polować, czy łowić. W Polsce obszar biedy
jest też widoczny; dzieci do szkoły dojeżdżają kilometrami. Niektóre
dzieci na przystanku muszą być już o godz. 6 rano, wracają na to
samo miejsce o 17. Ubóstwo w domach, rodzina z siedmiorgiem dzie-

ci mieszka w jednej izbie. Dzieci idą do szkoły bez śniadań, bo nie
mają co wziąć ze sobą.
Jedna z uczestniczek słuchając, po chwili odpowiada a my w
domu kaprysimy, marudzimy jak nam mamusia podaje jedzenie.
Zachęciłem dzieci, by zwłaszcza w TM nie grymasiły z jedzeniem
w domu.
W sobotę odbyły się centralne uroczystości w sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Łagiewnikach. Naszą diecezję reprezentowała
grupa pielgrzymów, która udała się na uroczystość. Szczęśliwi, pełni
ducha wrócili.
Ks. Wiesław Banaś
Dyrektor Diecezjalnej Caritas
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W dniach 20-23 sierpnia 2013 roku po raz czwarty odbędzie się
Exodus Młodych – Spotkanie Młodzieży Diecezji ZamojskoLubaczowskiej. Po raz kolejny spotkamy się w Zwierzyńcu.
Tematem spotkania będzie hasło: Nowe Życie. Jak co roku na
uczestników czeka ciekawy program: nabożeństwa, koncerty, warsztaty, kino plenerowe oraz kabaret. Zaprosiliśmy również Gości, którzy pomogą nam zgłębić zaproponowany temat. A będą nimi: Szymon Hołownia, ks. Artur Godnarski, ks. Robert Strus, ks. Krystian
Malec, Kaja Godek i inni. Na spotkaniu młodzieży wystąpią zespoły:
New life'm, Bethel oraz Anielsi.
Wszelkie informacje dotyczące Exodusu Młodych oraz formularz
zgłoszeniowy
będą
dostępne
na
stronie
internetowej:
www.exodusmlodych.pl. Całkowity koszt uczestnictwa wynosi 50 zł
od osoby. Noclegi będą w namiotach. Dojazd we własnym zakresie.
Patronat honorowy objął Ks. Biskup Marian Rojek, Pasterz Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej, który rozpocznie spotkanie, natomiast zakończenia dokona ks. Biskup Mariusz Leszczyński.
W przygotowanie spotkania zaangażowało się wielu kapłanów,
sióstr zakonnych i świeckich. Liczymy na pomoc Księży w przekazaniu informacji o tej inicjatywie młodym parafianom: uczniom gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych oraz studentom. Prosimy też
w miarę możliwości o posługę spowiedzi 21 sierpnia 2013 r. o godz.
18.30.
Dziękuję wszystkim kapłanom, którzy na różne sposoby wspierają przygotowanie kolejnego spotkania młodzieży.
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EXODUS MŁODYCH

Organizatorzy:
Ks. Jarosław Kędra
Ks. Krystian Bordzań
Ks. Piotr Spyra

PROGRAM SPOTKANIA MŁODZIEŻY IV EXODUSU MŁODYCH
„NOWE ŻYCIE”
ZWIERZYNIEC, 20-23 SIERPNIA 2013 R.
I dzień (wtorek) 20.08.2013
14.00 ROZPOCZĘCIE i zawiązanie wspólnoty
14.30 KONFERENCJA – słowo wprowadzające – ks. Jarosław Kędra
15.00 KORONKA do Bożego Miłosierdzia
16.30 PRZYGOTOWANIE do Eucharystii
17.00 EUCHARYSTIA – ks. Bp Marian Rojek
19.00 POSIŁEK
20.00 KONCERT – zespół Anielsi
20.30 NABOŻEŃSTWO-KONCERT – zespół New Life'm
22.30 CISZA NCNA
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II dzień (środa) 21.08.2013
8.00 JUTRZNIA – ks. Krystian Malec
8.45 POSIŁEK
9.30 KONFERENCJA – Pro Life
11.30 WARSZTATY:
 psychologiczne, nt. naturalnych metod planowania rodziny, o
czystości przedmałżeńskiej, o małżeństwie i rodzinie, Wierność
jest sexy, Zaakcentuj siebie
 Dyskusyjny Klub Filmowy
 prezentacja Wspólnot, Ruchów i Stowarzyszeń naszej Diecezji
 z beat-box, bębniarskie, muzyczne, taneczne, breackedance i inne
13.00 POSIŁEK
14.30 KONFERENCJA – ks. Artur Godnarski
16.00 SPOTKANIE w grupach
17.00 POSIŁEK
18.00 KONFERENCJA i rachunek sumienia – ks. Artur Godnarski

18.30 WYSTAWIENIE NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU i CZAS
MIŁOSIERDZIA – możliwość spowiedzi
19.30 PRZYGOTOWANIE do Eucharystii
20.00 EUCHARYSTIA – ks. Artur Godnarski
21.30 KINO plenerowe
24.00 Cisza nocna
III dzień (czwartek) 22.08.2013
8.00 JUTRZNIA – ks. Robert Strus
8.45 POSIŁEK
9.30 KONFERENCJA – Szymon Hołownia
11.30 PRZYGOTOWANIE do Eucharystii
12.00 EUCHARYSTIA
13.30 POSIŁEK
14.30 KABARET – Smile
16.30 W RYTMIE MIŁOŚCI
18.00 POSIŁEK
19.30 KONCERT – Bethel
21.30 NABOŻEŃSTWO – ks. Piotr Spyra
22.30 CISZA NOCNA
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8.00 MODLITWY indywidualne i posiłek
9.00 KONFERENCJA – Krzysztof Ziemiec
9.45 PRZYGOTOWANIE do EUCHARYSTII
10.00 EUCHARYSTIA – ks. bp Mariusz Leszczyński
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IV dzień (piątek) 23.08.2013

REKOLEKCJE RUCHU ŚWIATŁO-ŻYCIE
W DIECEZJI ZAMOJSKO-LUBACZOWSKIEJ W 2013 ROKU.

Strona
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Ruch Światło-Życie skierowany jest do wszystkich grup wiekowych dzieci, młodzieży, dorosłych. Tematem formacyjnym w roku
2012/2013 było hasło „Kościół naszym domem”. Poszczególne grupy
realizują odpowiednią dla siebie formację. Dzieci ze szkoły podstawowej to Oaza Dzieci Bożych. Dla gimnazjalistów przeznaczona jest
Oaza Nowej Drogi. Następne grupy wiekowe objęte są już tzw. formacją podstawową w Ruchu. Młodzież szkół średnich, studenci, młodzież pracująca ale także dorośli to Oaza Nowego Życia (ONŻ).
Większość dorosłych w Ruchu to Domowy Kościół (Oaza Rodzin).
Bardzo ważnym elementem formacji na jej poszczególnych etapach
są 15 dniowe rekolekcje, które w intensywniejszy sposób, w pewnym
oderwaniu od świata, wprowadzają i pogłębiają wszystko to, co ma
przyczynić się do bardziej zażyłej więzi z Chrystusem i Kościołem. Po
formacji podstawowej trwającej kilka lat, ci, którzy ją przeszli, powinni znaleźć swoje miejsce w Kościele, podjąć określoną służbę
(diakonię), jak również kontynuować swoje wzrastanie w wierze
przez formację stałą (permanentną).` Podczas Kongregacji Odpowiedzialnych Ruchu Światło-Życie w Częstochowie został zapowiedziany
temat pracy rocznej: „Narodzić się na nowo”. Dla Oazy będzie to okazja podjąć różne inicjatywy ewangelizacyjne w naszej Diecezji.
Planowane rekolekcje:
Turnus I (30. 06. - 16. 07. 2013 r.)
ODB I st. – Mokre - ks. Tomasz Szady i ks. Grzegorz Korgul
(neoprezbiter)
OND I st. – Ruda Różaniecka - ks. Marek Mazurek, ks. Łukasz
Pintal
Turnus II (17. 07. - 02. 08. 2013 r.)
OND II st. – Mokre - ks. Piotr Grzechnik i ks. Grzegorz Rebizant
ONŻ 0 st. – Hulcze - ks. Dariusz Babiak, ks. Paweł Kruk
ONŻ I st. – Szewnia Górna - ks. Leszek Boryło i ks. Andrzej
Chilewicz
ONŻ II st. – Mokre - ks. Jarosław Kędra i ks. Karol Jędruszczak
(neoprezbiter)
14-18 sierpnia 2013 r.

Rekolekcje ewangelizacyjne dla Domowego Kościoła – Różaniec- ks.
Roman Sawic
ok. 10 małżeństw
Deklaracje uczestnictwa w rekolekcjach:
12 księży
4 diakonów
14 alumnów
35 animatorów
331 uczestników
łącznie 396 osoby
Ośrodki rekolekcyjne:
• Hulcze
• Szewnia Górna
• Ruda Różaniecka
• Mokre
• Korchów
Dziękuję wszystkim kapłanom, animatorom i uczestnikom zaangażowanym w formację w Ruchu Światło-Życie.
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ks. Jarosław Kędra

UCZESTNICY OAZY Z POSZCZEGÓLNYCH PARAFII
O
ON ON
Parafia / stopień
DB D I D II
Biłgoraj Marii Magdaleny
1
Biłgoraj Św. Jerzy

10

5

14

Biłgoraj WNMP

1

11

1

Krowica

6

Katedra

3

5

1

ONŻ KO
III
DA

11

Su
ma

1

3

7

2

51

1

4

18

1
2

Animatorzy

9

13

4

2

3

40
1

1
5

6

1

Księżpol

3

Lipiny

1

1

1

2

3

3

2

Józefów
Lubaczów

1

Potok Górny
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ON
Ż II

6

Krasnobród NNMP
Krasnobród Zesłania
Ducha Św.
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ONŻ ON
O
ŻI

Skierbieszów

6

5

6

2

4

Komarów
Tarnogród

2

2

Tyszowce

2

Grabowiec

1

Zamość Św. Michał

1

2

3

2

6

18

3

9

22

3

4
2

5

1

1

2

9
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3

1

16

1

10

6

17

6

7

4

7

1

14

6

2

3

11

4

8

1

2

2

48

1

2

1

2

1

12

5

5

Szczebrzeszyn
Łosiniec

2

4

Inne
Tomaszów Lubelski
ZNMP

Wielącza

3

5

5

Łaziska

2

Majdan Sopocki

6

2

Oleszyce
Suma

50

56

8

2

49

8

10

64

75

18
21

16

35

366

Opracował:
ks. Jarosław Kędra

INFORMACJE KATOLICKIEGO STOWARZYSZENIA
MŁODZIEŻY
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1. Opłatek Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich – Zamość, Katedra,
08.01.
2. Ogólnopolskie Mistrzostwa KSM w piłce siatkowej i tenisie
stołowym - Siedlce, 01.-03.02. Zawodnicy z naszej diecezji zdobyli aż
9 medali w tenisie stołowym (różne kategorie wiekowe dziewcząt i
chłopców) a także zajęli 3 miejsce w piłce siatkowej chłopców.
3. Spotkania KSM Rejonu Lubaczowskiego – Niemstów, 28.02. –
Lubaczów 26.04.
4. Obóz KSM „Ferie z Wartościami” - Werchrata, 10.-13.02. (25
osób)
5. Obóz narciarski - Bukowina Tatrzańska, 12.-14.03. (20 osób)
6. Krajowe Forum Duszpasterstwa Młodzieży - Kraków, 08.-10.02.
(5 osób z naszej diecezji)
7. Ogólnopolska Sesja Zarządów Diecezjalnych - Skorzeszyce 08.10.03. (4 osoby)
8. Udział KSM w Diecezjalnych obchodach XXVIII Światowego
Dnia Młodzieży pod hasłem: „Idźcie i nauczajcie wszystkie narody” –
Niedziela Palmowa, spotkania w Rejonach, 24.03.
9. Misterium Męki Pańskiej - Cieszanów, 24.03. - Biłgoraj, 27.03.
10. Droga Krzyżowa w Bieszczadach - Tarnica, 29.03.
11. Czuwania młodzieży KSM w 8 r. śmierci bł. Jana Pawła II,
01.04.
12. Kurs wychowawców i kierowników wycieczek - Lubaczów, 25.04.
i 30.04.
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I.
Podsumowanie ważniejszych wydarzeń z życia KSM w
2013 r.:
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13. Czuwanie KSM przy Gwieździe Kazachstanu - Lubaczów, 11.05.
14. Krajowa Rada KSM - Warszawa, 11.05. (3 osoby z diecezji)
15. Spływ kajakowy z błogosławionym Janem Pawłem II –
Lubaczów 18.05.
16. Czuwanie KSM przed Zesłaniem Ducha Świętego - Biłgoraj,
18.05.
17. Spotkanie Asystentów Diecezjalnych KSM z ks. bp. H.
Tomasikiem - Radom, 21.05.
18. Udział w Diecezjalnej Pielgrzymce młodzieży – Tomaszów Lub.,
25.05.
19. Spotkanie Zarządu Diecezjalnego KSM – Trzęsiny, 30.05.
20. Zjazd Diecezjalny KSM – Trzęsiny, 31.05. Obecność
następujących oddziałów: Biłgoraj – par. św. Jerzego, Dąbrowica,
Frampol, Gromada, Trzęsiny, Biszcza, Grabowiec, Hrubieszów – par.
MBNP, Moniatycze, Lubaczów – par. św. Stanisława, Łukawiec,
Lipsko k. Narola, Cieszanów. Omówiono aktualne sprawy z życia
KSM i wybrano 5 osób wspomagających Zarząd Diecezjalny w
przygotowaniu Jubileuszu XX – lecia KSM w diecezji.
21. Udział w ogólnopolskim spotkaniu młodzieży pod hasłem „W
imię Ojca” - Lednica 01.06.
22. Dyskoteka KSM-owska – Lipsko k. Narola, 08.06.
23. Udział w beatyfikacji Siostry Małgorzaty Łucji Szewczyk –
Kraków Łagiewniki, 09.06.
24. XV Olimpiada Sportowa KSM - Trzęsiny, 21-23.06.
Uczestniczyło ponad 100 osób z parafii Dąbrowica, Frampol, Gorajec,
Gromada, Krasnobród, Lubaczów - św. Stanisława, Radzięcin,
Trzęsiny. Rywalizacja odbywała się wśród chłopców i dziewcząt w
następujących dyscyplinach: piłka nożna, piłka siatkowa, bilard,
tenis stołowy, bieg przełajowy.
25. Peregrynacja Relikwii bł. Joze Sancheza Del Rio – Biłgoraj, par.
św. Jerzego, 26-27.06.
II.

Inicjatywy wakacyjne KSM 2013 r.

1. Pielgrzymka rowerowa Biłgoraj – Krasnobród 01-02.07.
2. Obóz kajakowy z błogosławionym Janem Pawłem II - Lubaczów
„Mazury”, 01-05.07.
3. Obóz rekolekcyjno-wypoczynkowy - Trzęsiny, 07-13.07.
4. Ogólnopolski Festiwal Piosenki Religijnej „Soli Deo” - Biłgoraj,
07.07.
5. Ogólnopolskie Dni Formacyjne dla kleryków - Śnieżnica, 0812.07.
6. Światowe Dni Młodzieży - Rio de Janeiro, 23-28.07. Z diecezji 6

osób - 13-31.07. (diec. Kurytyba).
7. Wyjazd KSM na spotkanie „Rio w Polsce – Kraków”, 25-28.07.
8. „Rajd dla Życia” – rowerem dookoła Polski, 13-23.07.
9. Ogólnopolskie Dni Formacyjne dla Kierownictw i Zarządów KSM
- Śnieżnica, 13-19.07.
10. Miasteczko modlitewne u bł. Karoliny – Zabawa, 25.07-02.08.
11. Udział w Pieszej Pielgrzymce – Zamość - Jasna Góra, 02-15.08.
12. Exodus Młodych - Zwierzyniec, 20-23.08.
13. Szkoła Liderów KSM – Brok, 23-29.08. oraz Drohiczyn, 26.0801.09.
14. Mistrzostwa Pollski KSM w Futsalu – Żukowo diec. Gdańska,
29.08-01.09
15. Obóz KSM „Wakacje z Wartościami” - Trzęsiny 26-31.08.

1. Ogólnopolska Sesja Zarządów Diecezjalnych KSM - Radom, 1315.09.
2. Wspomnienie św. Stanisława Kostki – spotkania w Rejonach i
Forum Młodych w Lubaczowie, 18.09.
3. Uroczyste obchody XX-lecie KSM – Biłgoraj, 28.09.
4. XIII Dzień Papieski w parafiach z zaangażowaniem KSM –
13.10.
5. Diecezjalne Mistrzostwa w piłce siatkowej i tenisie stołowym –
Lubaczów, 16.10.
6. Rekolekcje ogólnopolskie dla Asystentów Parafialnych i
Diecezjalnych KSM – II i III tydzień października
7. Szkolenie przed przyrzeczeniem: I turnus - Trzęsiny, 11-13.10.
8. Szkolenie przed przyrzeczeniem: II turnus - Lubaczów, 08-10.11.
9. Szkolenie przed przyrzeczeniem: III turnus - Trzęsiny, 15-17.11.
10. Wspomnienie bł. Karoliny – 18.11.
11. Zjazd Diecezjalny KSM - Trzęsiny, 23.11.
12. Dzień Skupienia przed Przyrzeczeniem KSM - Trzęsiny, 23.11.
13. Obchody Uroczystości Chrystusa Króla, Święto Patronalne KSM
i AK, przyrzeczenie nowych członków KSM - Katedra Zamojska,
24.11.
14. Zaangażowanie w Krucjatę Różańcową za Ojczyznę – Z Maryją
Królową Polski modlimy się o Polskę wierną Bogu, Krzyżowi i
Ewangelii oraz o wypełnienie Jasnogórskich Ślubów Narodu.
15. Udział w Akcjach „Pocztówka”, „Flaga”, „Nakrętki”
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Plany spotkań KSM po wakacjach - do końca 2013 r.:

Strona

III.

Szczegóły
na
stronie:
www.ksm.zam-lub.pl
oraz
na
stronie:
www.ksmzrodlo.lubaczow.iap.pl;
e-mail:
ksmzamosc@zamosc.opoka.org.pl
lub
ksm.zam-lub@prokonto.pl; Ogólnopolska strona KSM: www.ksm.org.pl
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IV.
Program Formacyjny KSM i Kierunki formacji KSM w
diecezji na rok wiary 2013:
1.
Rozważanie Orędzia Benedykta XVI na XXVIII Światowy
Dzień Młodzieży w Rio de Janeiro 23-28.07:
"Idźcie i nauczajcie wszystkie narody" (Mt 28,19).
2.
Korzystanie z programu duchowego przygotowania do Światowego Dnia Młodzieży w Rio de Janeiro na rok wiary pod hasłem:
"Wiem, komu uwierzyłem".
3.
Zapoznawanie się bieżącym nauczaniem Ojca Świętego
Franciszka i bieżącymi dokumentami Kościoła.
4.
Realizacja programu duszpasterskiego Konferencji Episkopatu Polski na rok 2013 pod hasłem: "Być solą ziemi. Kościół domem
i szkołą komunii".
5.
Z racji roku wiary pogłębienie świadomości sakramentu
chrztu i bierzmowania.
6.
Pogłębianie Katechizmu Kościoła Katolickiego i Katechizmu
dla młodzieży YOUCAT.
7.
Pogłębianie Głównych Prawd Wiary, książka ks. Edward
Staniek "Sześć prawd wiary".
8.
Przystąpienie do Ruchu Czystych Serc; modlitwa o czystość
serca („Miłujcie się”).
9.
Wykorzystanie ogólnopolskiego programu formacyjnego KSM
( nowe konspekty spotkań na 7 lat).
10.
Korzystanie z materiałów formacyjnych z Biblioteczki KSM.
11.
Kształtowanie własnej duchowości na wzór patronów KSM,
propagowanie ich kultu.
12.
Realizacja programu duszpasterskiego naszej diecezji.
13.
Poznawanie symboli wiary i troska o poszanowanie krzyża.
14.
Noszenie właściwych znaków wiary-krzyżyk, medalik, szkaplerz a odrzucanie symboli przeciwnych wierze.
15.
Zaangażowanie w przeżywanie Roku Liturgicznego.
V.

Formacja osobista KSM-owicza:

1. Codzienna modlitwa rano i wieczorem, Różaniec, Koronka do
Bożego Miłosierdzia.
2. Troska o stan łaski uświęcającej – systematyczny sakrament pokuty.

3. Jak najczęstszy udział w Eucharystii – nie tylko w niedziele i
święta.
4. Adoracja Najświętszego Sakramentu - wyrazem prawdziwej i
głębokiej wiary.
5. Lektura Pisma Świętego - „ wiara rodzi się ze słuchania Słowa
Bożego”.
6. Apel Jasnogórski – duchowa łączność z członkami KSM w całej
Polsce.
7. Prowadzenie notatnika pracy nad sobą pomocą w dążeniu do doskonałości.
8. Lektura czasopism religijnych (m.in. Wzrastanie, Miłujcie się,
Droga, Niedziela .)
9. Udział w rekolekcjach, szkoleniach, pielgrzymkach i obozach
KSM. Poznawanie życiorysów świętych.
10. Udział w cotygodniowych spotkaniach formacyjnych w oddziałach
KSM z akcentem na duchowość.
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Kształtowanie dojrzałych chrześcijan jest jednym ze statutowych
celów KSM. Cel ten jest realizowany m.in. poprzez cotygodniowe
spotkania formacyjne przy parafiach. Od treści i sposobu ich
prowadzenia zależy duchowość członków KSM i to jak będą służyć
Bogu, Kościołowi i Ojczyźnie.

INNE

Bp Mariusz Leszczyński
Zamość

JESTEŚMY <BŁOGOSŁAWIONYM SZCZEPEM PANA>
Kazanie na 100-lecie Liceum Ogólnokształcącego w Lubaczowie
Lubaczów, Konkatedra, 8 czerwca 2013 roku
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Świętujemy 100-lecie naszej szkoły. Na ten radosny jubileusz
przybyliśmy z różnych stron Polski, a nawet świata, by powrócić do
minionych lat wspólnej nauki i przeżyć, oraz by wyrazić wdzięczność
naszym profesorom, tym którzy są tutaj z razem nami i tym, którzy
z powodu choroby i podeszłego wieku łączą się z nami sercem i modlitwą, jak i tym, którzy odeszli już do wieczności po zasłużoną nagrodę.
Profesorowie i uczniowie naszego Liceum wywodzą się z różnych
pokoleń, które na kartach historii zapisały swe własne dzieje, począwszy od 20-lecia międzywojennego, poprzez okres wojny, czas
PRL-u i czas odzyskanej wolności. Jednakże bez względu na epokę,
zawsze nauczycieli i wychowawców łączyło to, aby przekazać nam
solidną wiedzę i nieprzemijające wartości, które wyznaczały nasze
życiowe drogi i ukierunkowywały powołanie.
Historia naszego <ogólniaka> rozpoczęła się od roku 1913, od organizowania pierwszych w Lubaczowie kursów gimnazjalnych.
Ksiądz Michał Milewski, wikariusz tutejszej parafii w latach 19251927, pisze o tym wydarzeniu takimi słowy: „Zachciało się Lubaczowowi gimnazjum. Jak to, Cieszanów może mieć swoje seminarium
nauczycielskie, a u nas nic? I tak, <od rzemyczka do koniczka>, powstało tzw. Gimnazjum. Na razie ze względów programowych zorganizowano dwie klasy: pierwszą i czwartą. Opinia społeczeństwa
była podzielona. Inteligencja była przeciwna, że to niby robi się dla
Żydów, których była większość, że finansowo nie wytrzymamy, że za
mało jest młodzieży itd. Broniłem – podkreśla ks. Milewski – sprawy
gimnazjum, tłumaczyłem ludziom, że właśnie dobrze jest, że uczęszcza tylu uczniów Żydów, bo oni są w stanie pokryć wydatki, i że
z czasem to wszystko się zmieni. <Ustanowiono> mnie dyrektorem
tych dwóch klas. Przyszły mi nowe zajęcia. Ale jakoś na wszystko
znalazł się czas. Bolało mnie tylko to, że Kuratorium w swoich pi-
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Szanowna Dyrekcjo, Nauczyciele, Wychowawcy i Katecheci,
Drodzy – Koleżanki i Koledzy, Absolwenci i Uczniowie
Liceum Ogólnokształcącego w Lubaczowie!
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smach adresowało bardzo skromnie: <Do kierownika prywatnych
kursów gimnazjalnych>” (Mgławica wspomnień, mps, Poznań 1977,
s. 26).
Od tych interesujących faktów historycznych, które mówią o początkach naszej szkoły, powróćmy jeszcze do dzisiejszej Ewangelii.
Oto 12-letni Jezus razem z Maryją i Józefem pielgrzymuje do Jerozolimy. „Kiedy jednak rodzice [Jezusa] wyruszają w drogę powrotną do
Nazaretu, wydarza się coś niespodziewanego: nic nie mówiąc, pozostaje On w Mieście. Przez trzy dni Maryja i Józef szukają Go i odnajdują w świątyni, na rozmowie z nauczycielami Prawa; a kiedy
pytają Go o wyjaśnienia, Jezus odpowiada, że nie powinni się dziwić,
ponieważ to jest Jego miejsce, to jest Jego dom, u Ojca, który jest
Bogiem (…). Troska Maryi i Józefa o Jezusa jest taka sama jak
wszystkich rodziców wychowujących dziecko, wprowadzających je w
życie
i uczących zrozumienia rzeczywistości”. − W ten sposób pisze o tym
wydarzeniu papież Benedykt XVI. (Rozważanie przed modlitwą
<Anioł Pański>, 30 XII 2012).
Orygenes zaś, jeden z najbardziej znanych komentatorów Pisma
Świętego żyjący w III wieku, zwraca uwagę na rolę nauczycieli, których słuchał Jezus i którym zadawał pytania. „Ty więc także szukaj
Jezusa w Kościele Boga, szukaj w świątyni, szukaj Go pośród nauczycieli, którzy są w świątyni i nie wychodzą z niej; a gdy tak będziesz szukał, odnajdziesz Go”– pisał w komentarzu do dzisiejszej
Ewangelii. (Homilie do Ewangelii św. Łukasza, nr 18).
Zwróćmy więc uwagę, że także Jezus – Bóg – Człowiek, którego
bystrością umysłu zdumieni byli wszyscy, jak pisze św. Łukasz
Ewangelista, wzrastał w mądrości nie w jakiś cudowny sposób, ale
poprzez pokorną, wytrwałą i uważną pracę. Ta ewangeliczna scena
jest bardzo bliska nam, którzy – jak Jezus – wychowywaliśmy się
w domu rodzinnym, zadawaliśmy pytania i słuchaliśmy naszych
nauczycieli w szkole. Pamiętamy dziś o tym z wdzięcznością. Zanim
więc wejdziemy w mury naszego Liceum, podziękujmy Bogu – w
czasie tej Mszy św. – za nasze domy rodzinne, które były pierwszą
szkołą życia oraz za ambitnych twórców naszej szkoły, za naszych
profesorów, wychowawców i katechetów, dzięki którym mogliśmy
wzrastać jak Jezus, „w mądrości, w latach i w łasce u Boga i u ludzi”
(Łk 2, 52).
Młody człowiek jest szczególnie wrażliwy na prawdę, sprawiedliwość i piękno. Pragnie odnaleźć siebie samego, dlatego szuka, czasem burzliwie szuka prawdziwych wartości i ceni tych ludzi, którzy
nie tylko ich nauczają, ale przede wszystkim według nich żyją. Któż
z nas nie miał w życiu i nie wspomina z wdzięcznością takiego czło-
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Amen
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wieka: kapłana, nauczyciela, profesora, który potrafił odsłonić świat
prawdziwych wartości, wzbudzić dla nich trwały entuzjazm, czy nadać kierunek życiu? (por. Jan Paweł II, Przemówienie do katechetów, nauczycieli i uczniów, Włocławek, 6 VI 1991).
Wiele razy słyszę, gdy ktoś z uczniów liceum z wdzięcznością
wspomina swych profesorów. Jedna z dawnych uczennic liceum –
moja siostra – często wraca w rozmowach do niezwykle ważnej w jej
życiu Pani Profesor właśnie z lubaczowskiego liceum. Jakże wielkim
autorytetem była dla kilkunastoletniej uczennicy ta Pani Profesor,
jeśli na bierzmowanie wybrała sobie właśnie jej imię: Alina. Nie tylko zatem ważne jest profesjonalne nauczanie, ale piękno prawdziwego człowieczeństwa, którego wartość jest ponadczasowa.
Dzielę również radość, słysząc o naukowych osiągnięciach obecnych profesorów i uczniów i życzę, by i oni po latach pamiętali o tym,
jak wiele zawdzięczają swoim nauczycielom.
Przeniknięci duchem tej wdzięcznej modlitwy, poczujmy się dziś –
jak dawniej – wspólnotą kolegów i koleżanek, wyrastającą z tych
samych ideałów oraz z tej samej atmosfery przyjaźni i życzliwości,
która w naszej szkole zawsze panowała, aby – jak mówi dziś prorok
Izajasz – ci, którzy nas zobaczą uznali, że jesteśmy „błogosławionym
szczepem Pana” (Iz 61, 9b).
Śpiewajmy radosne Te Deum laudamus – Ciebie Boga wysławiamy – za dany nam kiedyś czas na formowanie ducha i intelektu
w naszym Liceum.
Niech Matka Boska Łaskawa, czczona w miejscowym sanktuarium, przed obrazem której król Jan Kazimierz składał w roku 1656
swe pamiętne śluby, dopomoże nam nadal trwać mocno w darowanym nam dziedzictwie wiary i rozumu w naszych rodzinach i w naszej szkole – na chwałę Boga, Kościoła i Ojczyzny.
Jan Paweł II, 3 czerwca 1991 r. w Lubaczowie, mówił: „Nie pozwólmy sobie wyrywać tych korzeni, jakie Boża Mądrość zapuściła
w naszych dziejach i w naszych duszach. Nie pozwólmy zagubić
dziedzictwa, na którym spoczął znak wiecznego zbawienia” (Homilia
podczas Mszy św., „L’Osservatore Romano”, nr specjalny, 1-9 VI
1991, s. 27). Również i dla nas, dawnych i obecnych uczniów liceum
oraz dla wszystkich naszych profesorów, słowa te niech będą światłem
na drodze wiernej służby Bogu i ludziom.
Niepokalane Serce Maryi, módl się za nami!

Bp Mariusz Leszczyński
Zamość
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ŚP. KS. PRAŁAT KAZIMIERZ ORZECHOWSKI (1921-2013)
Ksiądz Kazimierz Orzechowski urodził się 4 marca 1921 r.
w Samborze, w diecezji przemyskiej jako syn Bronisława i Franciszki z domu Dudkowska. Oprócz niego, państwo Orzechowscy mieli
jeszcze córkę Helenę (+2011) i syna Ludwika, który zginął w 1945 r.
pod Wrocławiem, w drodze do Berlina. Ojciec był z zawodu rzemieślnikiem-tokarzem i pracował w odlewni żelaza w Samborze; zmarł
w 1966 r. w Płazowie. Matka zaś zmarła z powodu choroby serca 9
maja 1941 r. w Samborze.
Ksiądz Kazimierz uczęszczał do Szkoły Powszechnej im. Władysława Jagiełły i Gimnazjum im. Mikołaja Kopernika w Samborze,
a następnie do Liceum Ogólnokształcącego w tym mieście; świadectwo dojrzałości otrzymał w maju 1939 r. We wrześniu tr. wyruszył
pieszo z kolegą Ludwikiem Sieradzkim (z Wojutycz) do Lwowa, gdzie
zgłosił się do Wyższego Seminarium Duchownego. Ponieważ 3 września 1945 r. Seminarium Duchowne ob. łac. we Lwowie zostało „zarejestrowane” przez władze sowieckie do ewakuacji, diakon Kazimierz Orzechowski przyjął, z rąk metropolity lwowskiego abp. Eugeniusza Baziaka, 21 września tr., święcenia kapłańskie w trybie przyspieszonym, w kościele seminaryjnym. Razem z nim sakrament kapłaństwa otrzymali wówczas księża: Tadeusz Bieńkowski, Zygmunt
Bronisławski, Stanisław Cały, Feliks Oko, Henryk Pyrih, Ludwik
Sieradzki i Józef Urbanik. 15 października tr. przełożeni i alumni
seminarium, a także opiekujące się nimi siostry boromeuszki, opuścili Lwów i 20 października przybyli do klasztoru bernardynów w
Kalwarii Zebrzydowskiej, gdzie seminarium lwowskie znalazło dla
siebie miejsce (do 1950 r., kiedy to pod naciskiem władz komunistycznych zostało rozwiązane). Tam też ks. Orzechowski wraz z kolegami ukończył, w latach 1945-1946, studia teologiczne.
W latach 1946-1947 był wikariuszem w Szczepanowie, a w latach
1947-1950 w Lubaczowie, gdzie też sprawował opiekę nad „Przedszkolem <Caritas> Nr 1 im. Abp. Bolesława Twardowskiego”. Od 5
kwietnia 1948 r. był również notariuszem Sądu Duchownego w miejscowej Kurii Arcybiskupiej. W 1950 r. otrzymał nominację na administratora par. Płazów, którą to funkcję pełnił do 1997 r. Miał poważny udział w podjęciu decyzji dotyczącej budowy kościoła filialnego w Łówczy. 1 kwietnia 1997 r. przeszedł na emeryturę i zamieszkał
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u rodziny w Krakowie. Od 28 czerwca tr. był penitencjarzem z obowiązkami wikariusza w par. pw. św. Wojciecha w Osieczanach,
w archidiecezji krakowskiej. W jesieni 1998 r., na prośbę biskupa
pomocniczego Mariusza Leszczyńskiego, będącego wówczas również
proboszczem par. pw. św. Krzyża w Zamościu, zamieszkał na miejscowej plebanii i pomagał w duszpasterstwie (posługa w konfesjonale, praca w kancelarii parafialnej; warto tutaj wspomnieć, że ks.
Kazimierz miał piękny styl pisma). W 2003 r. zamieszkał w Domu
Księży Emerytów w Biłgoraju.
W dowód uznania za gorliwą pracę kapłańską, otrzymał w 1964 r.
odznaczenie kanonickie – Expositorium Canonicale, a w 1970 r. Rokietę i Mantolet; w 1979 r. został kapelanem honorowym Ojca Świętego, 6 października 1993 r. kanonikiem honorowym Kapituły Konkatedralnej w Lubaczowie, a 22 grudnia 1995 r. kanonikiem gremialnym tejże Kapituły.
W 2013 r. poważnie zachorował i przebywał w szpitalu w Biłgoraju, gdzie zmarł 23 kwietnia tr. 25 kwietnia, w kościele pw. św. Marii
Magdaleny w Biłgoraju była sprawowana, przy trumnie zmarłego
kapłana, Msza św., pod przewodnictwem biskupa-seniora Jana Śrutwy i bp. M. Leszczyńskiego, który też wygłosił okolicznościowe kazanie. Mszy św. pogrzebowej, w kościele parafialnym w Płazowie,
przewodniczył biskup diecezjalny Marian Rojek, a kazanie wygłosił
ks. Czesław Szczerba, dziekan i proboszcz z Narola. Ciało śp. ks.
Kazimierza Orzechowskiego złożono na miejscowym cmentarzu.
W pamięci tych, którzy go znali i którym służył, pozostał jako kapłan
pobożny, rozmodlony oraz odznaczający się niezwykłą pokorą
i skromnością. Requiescat in pace!

ks. Czesław P. Szczerba
Narol

HOMILIA WYGŁOSZONA PODCZAS MSZY ŚWIĘTEJ POGRZEBOWEJ KS. PRAŁATA KAZIMIERZA ORZECHOWSKIEGO,
PŁAZÓW 26 KWIETNIA 2013 R.
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"Nikt nie przychodzi do Ojca niebieskiego inaczej, jak tylko przez
Chrystusa, który jest drogą, prawdą i życiem" /J 14, 6/. Dlatego jesteśmy pielgrzymami do domu Ojca na Drodze, bez trwogi, pełni
nadziei, która nigdy nie zawiedzie, rodzi radość życia, ożywia.
Najczcigodniejszy nasz Arcypasterzu!
Bracia Kapłani!
Umiłowani Parafianie!
Siostry i Bracia!
Ksiądz Prałat Kazimierz nosił w sobie taką nadzieję! Był jak
pielgrzym na drodze swojego życia, który pragnął wejść na rodzinne
podwórze, przekroczyć próg domu i raz jeszcze poczuć spojrzenie
matki, uścisk dłoni ojca i uczucia sióstr i bratem z dziecięcych lat.
Tym była jego Ojczyzna, którą opuścić, skazując siebie na los tułaczy. A przecież los tułaczy wyznacza jedynie bolesna tęsknota, która potrafi pozbawić chrześcijańskiej radości.
Być radosnym, to mieć za towarzyszkę nie tęsknotę, lecz nadzieję, co los tułaczy przemienia w radość pielgrzyma i dążenie, które
ożywia. O Księdzu Prałacie trzeba powiedzieć, że był pielgrzymem
wiary. On w życiu utracił wiele, a może nawet wszystko to, co się
posiadał, co go cieszyło, co dawało pewność jutra. Z Norwidem mógłby powtórzyć:
Przecież i ja ziemi tyle mam,
Ile jej stopa ma pokrywa
Dopókąd idę?
Gdy wyszedł pierwszy raz z Sambora, z rodzinnego miasta,
z domu, by udać się do seminarium, już nie przestał wędrować.
W 1945 roku tuż po święceniach opuścił swoją Ojczyznę, by dojść do
Polski, bo tam już nie było rodzinnego kraju.
A w nowej Polsce przeszedł wikariat najpierw w Szczepanowie,
później w Lubaczowie. I w końcu probostwo w tutejszej parafia Płazów – 47 lat życia, kapłańskiego trudu i duszpasterskiej pracy.
A czas emerytury to najpierw Kraków w dom siostry i dojazd do
wiejskiej parafii pod Myślenicami, później Zamość w parafia św.
Krzyża, w końcu Biłgoraj w Domu Księży Emerytów.
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Wiara czyni nas pielgrzymami na ziemi, zanurzonymi w świat,
w historię, ale w drodze do niebieskiej ojczyzny /Benedykt XVI/.
Trzeba nam dziś żyć słowem Bożym. Kto nie żyje słowem Bożym,
wnosi atmosferę tego świata, który los człowieka przemienia w przekleństwo, pielgrzyma przeznaczonego do nieba w tułacza, dla którego codziennym chlebem jest narzekanie, kłótnia i podziały a nawet
wzajemne prześladowanie.
Nic nowego, gdy sercami włada nieufność i zazdrość, nienawiść
i zapalczywość, człowiek boi się drugiego człowieka. Ksiądz Kazimierz w takiej atmosferze zaczynał swoje młode życie. Gdy w sierpniu 1941 roku z kolegą udał się piechotą z Sambora do seminarium
do Lwowa, szukając noclegu zapukał do drzwi plebanii, spotkał się
z odmową. Nie radziły legitymacje kleryckie, a iść nocą, to śmierć
pewna. Zapukał więc do sołtysa, który okazał się być Ukraińcem.
Pozwolił im przespać się na sianie. Ale przez cała noc trzeba było

101 Inne Teksty

Łaska to, czy przekleństwo; przewodnictwo Boga, czy los tułacz!
A może po prostu wola Boga. Dać się prowadzić Bogu, trzeba oddać
się Jego woli, trzeba mieć wiarę, by stać się pielgrzymem Bożego
szlaku. Wierzyć w Boga zakłada przylgnięcie do Niego, przyjęcie Jego
Słowa i radosne posłuszeństwo wobec Jego objawienia /Benedykt
XVI/. Posłuszeństwo woli Boga to życie Jego słowem, słowem Bożym,
które prowadzi i ożywia, czyni wolnym, zapewnia szczęście, nawraca,
oczyszcza … z każdego czyni wytrwałego pielgrzyma a szlak przemienia w najpiękniejszą drogę, które wiedzie do nieba.
Cóż nas może ożywić, jak słowo Boga: Nic tak nie sprawia, że
dusza rozumna żyje swoim właściwym życiem, jak słowo Boga /św.
Atanazy, In Psalmum, 118, 50/? Co uczyni nas wolnymi, nad słowo
Prawdy, którą jest Chrystus: Prawda was wyzwoli /J 8, 32/?
Co oczyszcza i prowadzi do nawrócenia? Jeśli powierzamy siebie
i swoją przeszłość Bożemu miłosierdziu, by żyć słowem Bożym, na
nowo doświadczamy, jak słowo oczyściło w nas wszystko – zapewnia
sam Chrystus /Chiara Lubich/: Wy już jesteście czyści dzięki słowu,
które wypowiedziałem do was /J 15, 3/. Bóg dostosowuje siłę swojego
słowa do poszczególnych ludzi zależnie od różnic w ich zachowaniu,
ażeby każdy znalazł w Jego słowie to, czego mu potrzeba, by zakiełkowała w nim cnota, która jest mu najbardziej potrzebna /Św. Grzegorz Wielki, Moralia VI, 22/.
Co więcej słowo uświęca i jednoczy: Słowa bowiem, które Mi powierzyłeś, im przekazałem, a oni je przyjęli … . Ojcze Święty, zachowaj ich w Twoim imieniu, które Mi dałeś, aby tak jak My stanowili
jedno. Ja im przekazałem Twoje słowo… . Uświęć ich w prawdzie.
Słowo Twoje jest prawdą /J 17, 8. 11. 14-17/.
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dzielić czuwanie: najpierw czuwał jeden, a od północy drugi. Rano,
sołtys nie świadomy, że to Polacy, dał im nawet po kawałku chleba
na drogę, bo spodobała mu się ich ukraińska mowa.
Czy dziś trzeba także dostosowywać swój język do mowy świata?
A jest to nade wszystko mowa, która łamie Boży porządek i prawa
natury, niszczy dobre imię i godność człowieka, która rozsiewa nienawiść i pogardę, wzbudza prześladowania i podziały.
Wszystkiego tego doświadczył Ksiądz Prałat, a jednak potrafił
pozostawić po sobie niezwykłe świadectwo swojego życia, życia całkowicie przenikniętego kapłaństwem. Jego rozmodlenie wymalowało
w pamięci tutejszych parafian obraz księdza z różańcem i brewiarzem w ręku. Tak, jak głosił, tak też żył, zgodnie z duchem Chrystusa. Życie jego kapłańskie było jego jedynym życiem, pełnym poświęcenia i wyrzeczeń, gorliwości i wierności, prostoty i przejrzystości.
Jakby pozbawione ludzkich słabości. I pełne Bożej mocy. Tak, tej
mocy, jaką daje nam wiara – ufność słowu Boga.
I nam trzeba na nowo wejść w świat Bożego słowa, w moc nauki
Jezusa. A wszystko dlatego, że słowo Boże niesie nadzieję życia
wiecznego. Zapewnia Jezus: Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam:
Jeśli ktoś zachowa moją naukę, nie zazna śmierci na wieki /J 8, 51/.

ks. Wiesław Galant
Zamość

KAZANIE WYGŁOSZONE PODCZAS EUCHARYSTII
JUBILEUSZU 60-LECIA ŚWIĘCEŃ KAPŁAŃSKICH
KS. PRAŁATA EUGENIUSZA GOLIŃSKIEGO,
16 CZERWCA 2013 ROKU, GODZ. 18.00.
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Dzisiejsze czytania mszalne każą nam na nowo odkryć miłosierną miłość Boga do człowieka. Tej miłosiernej miłości doświadczył
najpierw król Dawid. Monarcha ów popełnił ciężkie grzechy cudzołóstwa i morderstwa. Jednak na słowa proroka Natana Dawid uznał
swój grzech, żałował zań, prosił o przebaczenie. I Bóg tym przebaczeniem go obdarował. Bożej dobroci doświadczyła także grzeszna
kobieta z odczytanej przed chwilą Ewangelii. Miłosierdzia Bożego
dostąpił również Szaweł z Tarsu, który z prześladowcy Jezusa, stał
się największym misjonarzem w Kościele czasów apostolskich. A
nam dziś przypomniał, że człowiek dostępuje usprawiedliwienia nie
przez wypełnianie Prawa za pomocą uczynków lecz jedynie przez
wiarę
w Jezusa Chrystusa. W świetle tych słów – teraz w Roku Wiary –
jeszcze bardziej poznajemy, jak czymś niezwykle istotnym jest nasza
osobista więź z Jezusem Chrystusem. W Nim już dokonało się zbawienie. Stało się to przez Jego śmierć i zmartwychwstanie. To zbawienie ofiarowane przez Miłosiernego Boga w Jezusie Chrystusie
stało się także i naszym udziałem w sakramencie Chrztu świętego.
Dla Dostojnego Jubilata ks. Eugeniusza Golińskiego to spotkanie z łaską Miłosiernego Boga dokonało się jeszcze 84 lata temu.
Stało się to w 9 tym dniu po jego narodzeniu, gdy w uroczystość
świętych apostołów Piotra i Pawła, w 1929 roku, został ochrzczony w
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Ekscelencjo!
Umiłowany Pasterzu Kościoła Zamojsko-Lubaczowskiego,
Drogi Księże Prałacie Eugeniuszu Goliński – dziękujący dziś Bogu
za dar powołanie i sześćdziesięciu lat posługi kapłańskiej,
Czcigodni Bracia kapłani różnych stopni i godności,
Osoby życia konsekrowanego;
Zacna rodzino,
Przyjaciele i znajomi Dostojnego Brylantowego Jubilata,
Bracia i Siostry w Chrystusie zebrani na Eucharystii w zamojskim
kościele św. Michała Archanioła i łączący się z nami w modlitwie za
pomocą medialnego przekazu w Katolickim Radio Zamość,
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kościele św. Mikołaja w Urzędowie. Dobroć Miłosiernego Boga Eugeniusz Piotr - potrafił bardzo szybko odczytać i na nią starał się
odpowiadać. Już jako 8-letni chłopiec zapisał się do Kółka Ministranckiego. Służba przy ołtarzu umacniała w nim gorące pragnienie
kapłaństwa.
W pewnym momencie to pragnienie wydawało się być zniweczone
przez wojenną zawieruchę, gdy zniszczone lub zamknięte zostały
przez okupanta polskie szkoły. Jednak zacni rodzice ks. Jubilata Aleksander i Franciszka postanowili, mimo wszystko, kształcić syna
tak, aby mógł on zrealizować swoje młodzieńcze pragnienia, także te,
dotyczące odpowiedzi na głos powołania. Ponieważ gimnazjum
w Urzędowie było przez Niemców zamknięte, materiał dwóch klas
przerobił nasz dzisiejszy Jubilat na prywatnych lekcjach.
Resztę potrzebnego wykształcenia zdobył po 1945 roku. W lecie
1947 roku zgłosił się do Wyższego Seminarium Duchownego w Lublinie. 21 czerwca 1953 roku otrzymał, z rąk biskupa lubelskiego
Piotra Kałwy, święcenia prezbiteratu. W kontekście dzisiejszej liturgii słowa, znamienne jest to, że na swoim prymicyjnym obrazku ks.
Eugeniusz Goliński zapisał słowa: „Jezus ufam Tobie”.
Po święceniach został skierowany najpierw na praktykę duszpasterską do zamojskiej kolegiaty, w której od 19 sierpnia 1953 roku do
6 maja 1961 r. pełnił posługę wikariuszowską. Następnie biskup
lubelski wyznaczył mu funkcję rektora, administratora i w końcu
proboszcza w kościele św. Michała Archanioła. Funkcję proboszcza
pełnił ks. Prałat od 12 kwietnia 1979 roku do 7 listopada 1996 roku.
Do 19 czerwca 2004 roku Dostojny Jubilat pełnił posługę Ojca Duchownego w Diecezjalnym Wyższym Seminarium Duchownym. Po
tej dacie, już jako emeryt, powrócił do Domu Parafialnego przy ul.
Reymonta i po dziś dzień stara się aktywnie uczestniczyć w życiu
naszej wspólnoty parafialnej. Z księdzem Jubilatem dane mi jest
spotkać się już trzeci raz na różnych odcinkach posługiwania, najpierw kościołowi lubelskiemu, a obecnie zamojsko-lubaczowskiemu.
Z tych spotkań nabieram coraz większego przekonania, że życie i
posługiwanie ks. Jubilata jest wiernym realizowaniem tych słów
posłuszeństwa Bogu Miłosiernemu, które wypisał na swoim obrazku
prymicyjnym. To, co rzuca się wyraźnie w oczy, w kapłaństwie i
człowieczeństwie ks. Prałata, to jego posłuszeństwo Bogu w Chrystusowym Kościele oraz bycie sługą i narzędziem Bożego miłosierdzia.
Objawia się to po dziś dzień przez wytrwałą i cierpliwą posługę
wiernym w konfesjonale.
Nasz Dostojny Jubilat dokonał bardzo wiele na polu materialnym, o czym świadczyć może ten rozbudowany kościół parafialny
oraz inne obiekty przy ul. Reymonta i Podchorążych w Zamościu,
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które służą prowadzonemu tu duszpasterstwu i akcjom charytatywno – terapeutyczno – wychowawczym.
Nie mniej dokonał także ks. Prałat na polu duszpasterskim oraz
życia całej diecezji, gdzie był przez księży biskupów powoływany do
różnych agent, jak choćby Referatu ds. Stałej Formacji Duchowieństwa, czy Referatu Socjalnego. Pełnił też funkcję Diecezjalnego Ojca
Duchownego i Wicedziekana Dekanatu Zamojskiego.
W dowód uznania za swoją pracę i duszpasterską posługę był
wielokrotnie odznaczany: w 1983 roku kanonią honorową Prześwietnej Kapituły przy Zamojskiej Kolegiacie, a w 1992 roku kanonią
gremialną Kapituły Katedralnej. 18 marca 1998 roku Ojciec Święty
Jan Paweł II podniósł Ks. Jubilata do godności prałata. Tegoż samego roku, 3 maja, Rada Miasta Zamość przyznała mu tytuł honorowego obywatela naszego grodu.
Umiłowani w Panu!
Dziś świętujemy 60. rocznicę święceń kapłańskich ks. Prałata
Eugeniusza Golińskiego. Otrzymamy obrazek z napisem „Miłosierdzie Boże na wieki wychwalać będę”. Posługa i życie ks. Prałata, tak
splotły się z dobrocią Miłosiernego Boga, że potrafił on tę miłosierną
miłość rozpoznać i na nią stara się całym życiem odpowiedzieć. Ojciec Święty Franciszek, w jednym z pierwszych swych wystąpień,
mówił: „Bóg nigdy nie zniechęci się w przebaczaniu człowiekowi. To
ludzie mogą się zniechęcić w proszeniu Boga o przebaczenie”.
Drodzy moi!
Bóg nigdy nie zniechęci się w miłosierdziu nam okazywanym.
Obyśmy my nigdy nie zniechęcali się w otwarciu na Boże miłosierdzie, w błaganiu o nie i w przyjmowaniu go. Niech ta dzisiejsza uroczystość oraz rozważane podczas niej Boże słowo, pomagają nam
wszystkim odkryć, jak dobry i miłosierny jest nasz Bóg. Niech miłosierdzie Boże, którego doświadczyliśmy już w sakramencie chrztu,
którego doświadczamy w spowiedzi i którego doświadczamy na co
dzień, zacieśnia naszą osobistą więź z Bogiem i wspólnotą Kościoła.
Amen.

ks. Wiesław Banaś
Zamość
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TYDZIEŃ MIŁOSIERDZIA
Białą niedzielą – 7 kwietnia rozpoczyna się w Kościele 69 Tydzień Miłosierdzia. Historia obchodów Tygodnia Miłosierdzia rozpoczęła się 23 lutego 1937 r., na pierwszym ogólnopolskim zjeździe
dyrektorów diecezjalnych Caritas – Caritas to największa obecnie
pozarządowa organizacja charytatywna w Polsce
Tydzień Miłosierdzia – jest obchodzony corocznie. Jest to tydzień
głoszenia, świadczenia i propagowania miłosierdzia. Tydzień Miłosierdzia ma dwa wymiary: - modlitwa i apostolstwo miłosierdzia, konkretny czyn miłosierdzia.
Celem Tygodnia jest głównie budzenie wrażliwości na potrzeby
bliźnich: chorych, samotnych, bezrobotnych, bezdomnych i prześladowanych. Obchody są okazją do głębszej refleksji na temat miłosierdzia czynionego na co dzień, służą także prezentacji codziennej
pracy Caritas.
W Tydzień Miłosierdzia w szczególny sposób włączają się Parafialne Zespoły Caritas, Szkolne Koła Caritas oraz placówki prowadzone przez Caritas diecezjalne. W Polsce działa obecnie ponad 4
tysiące Parafialnych Zespołów Caritas, w których pracuje ponad 38
tys. wolontariuszy oraz 1,5 tysiąca Szkolnych Kół Caritas angażujących w dzieła miłosierdzia 37 tys. młodzieży oraz 2 tys. opiekunów.
Przy okazji tych obchodów chciałbym podziękować zwłaszcza
duszpasterzom jak i osobom zaangażowanym w PZC – za ich wkład
pracy, choćby przy rozdziale darów programu PEAD. W sumie,
w bieżącym roku, diecezja otrzyma – 500 ton żywności, czyli po kilka
ton na parafię. Dary te należy najpierw przeładować, rozdać, a potem zaksięgować i przygotować sprawozdanie. Jest to naprawdę
wielki wysiłek, angażujący wiele osób.
Przy okazji tych obchodów zbierane są fundusze na pomoc potrzebującym. Ofiary składane w tym dniu diecezjalne Caritas wykorzystują w ciągu roku na wieloraką pomoc (kolonie, wyprawki szkolne, stypendia –„Skrzydła”, paczki świąteczne przed Świętami Wielkanocnymi i Bożym Narodzeniem ponadto pomoc doraźna, jak też
w sytuacjach kryzysowych).
Oto kilka liczb z ubiegłorocznej naszej działalności; kolonie kosztowały nas – 47,500 zł, wyprawką szkolną obdarowaliśmy 327 dzieci
i młodzieży, programem „Skrzydła” objęliśmy 48 uczniów, następni

czekają w kolejce, Pomagamy Polakom na Wschodzie. To tylko niektóre nasze działania!
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Niech najbliższe dni staną się okazją do uwrażliwienia nas na
tych, którzy często żyją obok i potrzebują naszej pomocy.
Niech nas w tym nie zabraknie!!!

ks. Zygmunt Jagiełło
Zamość
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NIE BĄDŹCIE MILCZĄCYMI SŁUGAMI
5 czerwca 2013 r. w kościele pw. św. Marii Magdaleny
w Biłgoraju swój jubileusz 10. rocznicy święceń kapłańskich
obchodzili prezbiterzy wyświęceni przez biskupa Jana Śrutwę 7
czerwca 2003 r. w katedrze zamojskiej: ks. Dariusz Bajwoluk, ks.
Andrzej Chilewicz, ks. Krzysztof Groszek, ks. Zygmunt Jagiełło, ks.
Wiesław Knap, ks. Grzegorz Kowalski, ks. Paweł Kruk, ks. Paweł
Piotr Kruk, ks. Andrzej Michalski, ks. Mariusz Skubis, ks. Krzysztof
Wawszczak.
Mszy św. koncelebrowanej przewodniczył bp Jan Śrutwa, wraz z
księżmi wychowawcami ks. prał. dr. Wiesławem Galantem i ks. prał.
Eugeniuszem Golińskim. Na uroczystości był obecny również ks.
dziekan Witold Batycki oraz kapłani z Domu Księży Seniorów
w Biłgoraju.
Podczas kazania bp Jan Śrutwa mówił: „Kochani Księża!
Kościołowi potrzeba prawdziwych kapłanów. Nie bądźcie takimi, jak mówi
Księga Izajasza, jako psy nieme szczekać nieumiejące. Nie bądźcie jak gapie,
którzy stoją i patrzą na wydarzenia i nie pomogą tym, którzy walczą w słusznej
sprawie. Po dziesięciu latach z jeszcze większą odwagą, energią
i przekonaniem, działajcie na rzecz wspólnego Kościoła. Nie bądźcie
milczącymi sługami, którzy Ewangelii nie wykonują. Wręcz przeciwnie, jeszcze
mocniej, póki sił, abyście zawsze mogli wiernie mówić, że najpiękniejszą rzeczą
w Polsce jest Kościół rzymskokatolicki”.
Ks. prałat Wiesław Galant życzył kapłanom: „W każdym miejscu
i czasie powinniśmy wypełniać Boże Słowo, bo to jest sens świętości. To
wystarczy. Takiej świętości życzę księżom obchodzącym dziesiątą rocznicę
święceń kapłańskich. Satysfakcji, radosnych owoców i nieraz tych, bolesnych
łez, ale by zawsze być wiernym, by zawsze być razem”.
Na zakończenie Eucharystii życzenia jubilatom złożyli
ministranci, dzieci oraz przedstawiciele grup modlitewnych,
działających przy parafii św. Marii Magdaleny, życząc wielu Bożych
łask, Bożego błogosławieństwa i siły na dalsze lata posługi
kapłańskiej w Kościele Chrystusowym.
Dziekan roku, wyrażając wdzięczność wszystkim za tak liczny
udział we Mszy św., powiedział: „Ekscelencjo, Biskupie Janie, dziękujemy Tobie za to, że przed szesnastu laty przyjąłeś nas w szeregi
alumnów Wyższego Seminarium Duchownego, za nieustanną troskę
o przebieg formacji, udzielone nam posługi, od obrzędu obłóczyn, po
włączenie nas do prezbiterium Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej,
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za skierowane 10 lat temu do nas słowa w katedrze zamojskiej: „Macie pełnić zadanie kapłańskie jak najlepiej, nigdy od tego nie odstępując. A wypadnie wam pracować w trudnym czasie. Chcę wam powiedzieć, że najbliższe lata, jakie nas czekają, będą dla mnie i moich
kapłanów ciężkie, choćby dlatego, że życie narodu naszego jest ciężkie ekonomicznie i społecznie. Jednak niezależnie od pesymistycznych prognoz, śmiało idźcie razem z nami i naszym Papieżem, aż do
spotkania z Chrystusem, w czym ma nam dopomóc Matka Odkupiciela”.
Księże Biskupie, wówczas nas było dwunastu, po 10 latach jest
nas jedenastu. Podczas Mszy św. modliliśmy się o łaskę nieba dla
naszego zmarłego kolegi śp. ks. Marka Sobiłło, którego Bóg wezwał
do siebie, 23 października 2012 r.
Księże Biskupie Janie, życzymy Tobie obfitości łask Bożych,
zdrowia i sił w dalszym ukazywaniu nam dróg poprzez naukę, iż
każdy ksiądz ma swoim życiu być pielgrzymem mocnym nadzieją,
który w swoim ogrodzie odkrywa kod do ludzkich serc, by byli oni
szczęśliwi, wyśpiewując swoisty exsultet w poznawaniu Jezusa Chrystusa.
Słowami pieśni śpiewanej w rodzinnej parafii Ks. Biskupa Jana,
w tomaszowskim sanktuarium, jubilaci podziękowali za modlitwę,
przesłali z serca płynące podziękowania swoim księżom wychowawcom, jak również wszystkim zgromadzonym na liturgii, dziękując
za wszelkie dobro jakie otrzymali:
„Boże wszechmocny w Osobach Trojaki,
Od wieków w bóstwie na wieki Jednaki
Niechaj z nami Twoja łaska zawsze będzie,
Daj nam o Boże Ciebie chwalić wszędzie”.

ks. Wiesław Oleszek
Ojciec duchowny diecezji, Hrubieszów

ŻYCZENIA DUCHOWIEŃSTWA DIECEZJI DLA PASTERZA
J.E. KS. BPA DRA MARIANA ROJKA
WYPOWIEDZIANE Z OKAZJI DNIA IMIENIN,
W KATEDRZE ZAMOJSKIEJ, 27 KWIETNIA 2013 R.
Ekscelencjo, drogi księże Biskupie Marianie! Na początku
imieninowego spotkania pragniemy przede wszystkim podziękować
Bogu za Twoją obecność wśród nas i za wszystko co z sobą
przyniosłeś do naszej Diecezji. Dziękujemy za skromność, spokój
i ciepło. Dziękujemy też za dobrą wolę i rozwagę. Dziękujemy za
własne zdanie i niezależność, która pozwala Ci słuchać bardziej Boga
niż ludzi. Taką postawą budzisz nasze zaufanie i kształtujesz w nas
świadomość, że mamy „Dobrego Pasterza". Zawsze chcemy z taką
świadomością przychodzić do Kurii Biskupiej i z taką samą
świadomością witać Cię w naszych parafiach. Wydaje się nam, że
wybierasz drogę, na której możesz uczynić dzisiejszy Kościół bardziej
otwarty i bliski człowiekowi.
Zdajemy sobie sprawę, że to nie łatwe zadanie. Dlatego z okazji
imienin, życzymy Ci głębokiej bliskości z Jezusem. Niech On
prowadzi Twoje myśli, słowa i czyny. Niech dodaje odwagi. Niech
wypełnia serce by obcą była samotność. Niech sprawia abyś miał
życzliwych i szczerych przyjaciół, którzy będą Cię wspierać
w wypełnianiu tej ważnej posługi dla naszego Kościoła.
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Ekscelencjo, drogi Księże Biskupie Marianie!
My, zebrani ty kapłani ofiarujemy Ci dzisiaj, w tej Mszy świętej
naszą modlitwę i prosimy też o modlitwę za nas, za uświęcenie
naszych dłoni, które codziennie dotykają Ciała Chrystusa
i uświęcenie ust naszych, które codziennie wypowiadają słowa
świętej Ewangelii. Jeszcze raz życzymy wszystkiego najlepszego i na
drogach pasterskiego posługiwania - Szczęść Boże!

ks. Andrzej Puzon
Hrubieszów

SŁOWO DZIĘKCZYNIENIA ZA 40 LAT KAPŁAŃSTWA,
WYPOWIEDZIANE PODCZAS EUCHARYSTII W KOŚCIELE PW.
NAJŚWIĘTSZEGO SERCA JEZUSA W TOMASZOWIE LUB.,
13 CZERWCA 2013 R.
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Nasze dziękczynienie za 40 lat kapłaństwa przeżywamy dziś na
kolejnym etapie przy osobie i w osobie Ks. Kanonika i Dziekana Jana Krawczyka, razem ze wspólnotą parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa. Jubileusz jest dla nas wezwaniem do odnowienia tego
szczególnego charyzmatu, który został nam dany przez włożenie
biskupich rąk. I choć przybywa nam lat życia, to tym bardziej pamiętamy zachętę wypowiedzianą w 2 Liście Św. Piotra Apostoła
,,Dlatego bracia bardziej starajcie się umocnić nasze powołanie i
wasz
wybór.
To bowiem czyniąc nie upadniemy nigdy.”
Stajemy dziś w tym pięknym Kościele tak bardzo pieczołowicie
dbałym przez Księdza Dziekana. Jakże tu nie wspomnieć naszego
kolegi Ks. profesora Janusza Nagórnego, rodaka, który tyle razy
w tym kościele przemawiał do Was i do nas. Jakże nam go brak.
Błogosławiona ta ziemia, wszak przecież stąd pochodzi nasz kolega
Jerzy Ważny. Jakże dziś nie wspomnieć ks. Jana Flaka naszego kolegi
z roku studiów ze Szpikołos; jak nie wspomnieć w tym miejscu śp.
Biskupa Piotra Kałwy, Rektora ks. Pawła Pałki i wielu naszych profesorów.
Bracia i Siostry. Jeśli mamy odwagę z Wami świętować Jubileusz
naszego kapłaństwa, to tylko dlatego, że kierujemy wzrok na
wszystkich, nie na nas, ale na Tego, który nas powołał, umocnił i
obdarował. Naprawdę wielkie rzeczy uczynił nam Wszechmogący.
Jeżeli cokolwiek potrafimy uczynić coś dobrego na tej ziemi, zrobiliśmy
to tylko dlatego, że wielkie rzeczy uczynił Wszechmocny.
Pozwólcie Bracia i Siostry, iż odniosę się do czasu, w którym nam
przyszło wstępować do seminarium i pełnić naszą posługę kapłań-
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ską. Jaki to był czas w życiu Kościoła i narodu? Najpierw w odniesieniu do Kościoła. Wstępowaliśmy do seminarium w 1967 r. uformowani
w nurcie soborowej odnowy. Był to czas, kiedy kończyły się obchody
Millenium Chrześcijaństwa w Polsce. Przeżyliśmy nawiedzenie
Matki Bożej Częstochowskiej, jak pamiętamy w symbolu pustych
ram
i świecy, bo obraz był uwięziony. To właśnie tu w Tomaszowie się
wszystko zaczęło ta peregrynacja. A potem już życie kapłańskie,
kapłańska posługa… W perspektywie kościelnej były to lata wielkich
wydarzeń, jak choćby wybór polskiego papieża Jana Pawła II, Jego
pielgrzymki do kraju. A później papież Benedykt XVI i Franciszek.
Była to także nowa organizacja struktur kościelnych w Polsce, co
sprawiło, że znaleźliśmy się w trzech diecezjach.
A w życiu Ojczyzny był to najpierw schyłkowy okres gomułkowszczyzny, bezprzykładnego ataku na Kościół i na Prymasa Wyszyńskiego – za list pojednania do biskupów niemieckich, za obchody
Millenium. Trzeba to Bracia i Siostry przypomnieć zwłaszcza młodym, którzy najczęściej o tym nie wiedzą. To były czasy, kiedy nie
wiadomo było jaka będzie przyszłość Kościoła. Gomułka w 1965 r.
krzyczał, zapluwając się przy tym – ,,jeszcze 20 lat i nie będzie Kościoła, nie będzie wiary na tym miejscu”. A dziś zobaczmy jak jest.
Jest inna rzeczywistość. Ale kiedy podejmuje się decyzję pójścia za
Jezusem
i służby Kościołowi, to nigdy się nie wie na co się pójdzie. To droga
kapłańskiego losu.
Były lata wielkich i tragicznych wydarzeń w Polsce. Chcieliśmy
być razem z ludźmi pracy, kiedy powstawała Solidarność. Byliśmy –
bo ludzie po prostu tego chcieli. Przeżywaliśmy razem Stan Wojenny,
niosąc nadzieję, a czasem konkretną pomoc. Patrzyliśmy na śmierć
męczeńską naszego rówieśnika ks. Jerzego Popiełuszkę. Pytaliśmy
się czasem sami – czy będzie następny? Pan Bóg ustrzegł nas,
ale uczyliśmy się stać przy ludzie. Wydaje się, że byliśmy solidarni
z polskim narodem, z polskim ludem. Tak było przez pokolenia.
Ale kiedy została odzyskana wolność i niepodległość Narodu, kiedy
chcieliśmy i chcemy, aby odnalazło się na nowo miejsce dla Chrystusa i Kościoła w naszej Ojczyźnie, doświadczaliśmy i doświadczamy
goryczy antyklerykalnych ataków na Kościół. Wtedy i dziś mówią,
iż Kościół jest główną przeszkodą na drodze do wolności. Czy dziś nie
atakuje się Kościoła?
Bracia i Siostry. Nas nie boli to, że czyni to ktoś z ludzi wrogich
Kościołowi, ale ze smutkiem trzeba stwierdzić, że robią to ludzie
wierzący, bardziej słuchający głosu tego świata - ,,brukowców” niż

tego co jest Ewangelią, co jest Słowem i Prawdą w Kościele. Bracia i
Siostry nie dajmy się zmanipulować
W końcu życzenia dla ks. Jana i naszych kolegów. Niech nie zabraknie ludzi, których Chrystus stawia na naszej drodze. Niech
mdleją ręce przy rozdawaniu Komunii. Dziękuję Ci Jasiu za wszystko. Za to, co uczyniłeś z tą świątynią – ona wypiękniała, aby tu piękniały ludzkie serca, to znaczy napełniały się Bożą miłością. I jeszcze
słowo od Kornela Makuszyńskiego:
,,Chcę serce moje jako bochen chleba
Pokroić dla tych, których głód uśmierza.
Ty zaś spraw to, o Panno z nieba,
Aby dla wszystkich starczyło mi serca”.
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Drogi Księże Kanoniku Janie! Dla Boga, dla tego ludu,
dla Kościoła i Ojczyzny niech na dalsze lata wystarczy Ci serca.
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