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PRZEMÓWIENIA OJCA ŚWIĘTEGO FRANCISZKA WYGŁOSZONE 

PODCZAS ŚWIATOWYCH DNI MŁODZIEśY 
 
 
 

Rio de Janeiro (22 lipca 2013 r.) 
  

Pani Prezydent! 
Szanowni Przedstawiciele władz, 
Bracia i Przyjaciele! 

Bóg w swojej miłującej opatrzności zechciał, aby pierwsza 
zagraniczna podróŜ mojego pontyfikatu zawiodła mnie z powrotem 
do ukochanej Ameryki Łacińskiej, konkretnie do Brazylii – kraju, 
który szczyci się mocnymi więzami ze Stolicą Apostolską oraz 
swymi głębokimi uczuciami wiary i przyjaźni, które łączyły ją 
zawsze w sposób szczególny z Następcą św. Piotra. Dziękuję za tę 
BoŜą Ŝyczliwość. 

Dowiedziałem się, Ŝe aby dotrzeć do narodu brazylijskiego, 
trzeba wejść przez bramę jego wielkiego serca. Niech mi więc będzie 
wolno w tej chwili delikatnie zapukać do tych drzwi. Proszę 
o pozwolenie, by wejść i spędzić ten tydzień z wami. Nie mam złota 
ani srebra, ale przynoszę to, co dostałem najcenniejszego: Jezusa 
Chrystusa! Przybywam w Jego Imię, aby oŜywić płomień braterskiej 
miłości, który pali się w kaŜdym sercu, i pragnę, aby do was 
wszystkich i do kaŜdego oddzielnie dotarło moje pozdrowienie: 
„Pokój Chrystusa niech będzie z wami!”. 

Z szacunkiem pozdrawiam panią prezydent i dostojnych 
członków rządu. Dziękuję za wielkoduszne przyjęcie i za słowa, 
którymi zechciała wyrazić radość Brazylijczyków z mojej obecności 
w ich kraju. Pozdrawiam równieŜ pana gubernatora tego stanu, 
który łaskawie nas gości w pałacu rządowym, burmistrza Rio de 
Janeiro, jak równieŜ członków korpusu dyplomatycznego 
akredytowanego przy rządzie brazylijskim, innych obecnych tu 
przedstawicieli władz oraz tych wszystkich, dzięki którym ta wizyta 
stała się rzeczywistością. 

Serdeczne słowa pragnę skierować do moich braci biskupów, na 
których spoczywa zadanie przewodzenia BoŜej owczarni w tym 
ogromnym kraju, a takŜe do ich umiłowanych Kościołów 
partykularnych. Przez tę wizytę pragnę kontynuować misję 
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duszpasterską Biskupa Rzymu, która polega na umacnianiu braci 
w wierze w Chrystusa, dodawaniu im otuchy w składaniu 
świadectwa o motywach nadziei, którą On budzi i zachęcaniu ich, by 
wszystkim ofiarowywali niewyczerpane bogactwa Jego miłości. 

Jak wiadomo, główny powód mojej obecności w Brazylii 
wykracza poza jej granice. Przybyłem bowiem z okazji Światowych 
Dni MłodzieŜy. Przyjechałem, by spotkać młodych, przybyłych 
z całego świata, których przyciągnęły otwarte ramiona Chrystusa 
Odkupiciela. Chcą oni znaleźć schronienie w Jego uścisku, właśnie 
przy Jego sercu, raz jeszcze usłyszeć Jego jasne i mocne wezwanie: 
„Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody”. 

Ci młodzi ludzie pochodzą z róŜnych kontynentów, mówią 
róŜnymi językami, są przedstawicielami róŜnych kultur, a jednak 
znajdują w Chrystusie odpowiedzi na swe najbardziej wzniosłe 
i wspólne dąŜenia, mogą zaspokoić głód czystej prawdy i prawdziwej 
miłości, które ich jednoczą ponad wszelką róŜnorodnością. 

Chrystus zapewnia im przestrzeń, wiedząc, Ŝe nie ma 
mocniejszej siły niŜ ta, która wyzwala się z serca młodych, gdy są 
zawładnięci przez doświadczenie przyjaźni z Nim. Chrystus ufa 
młodzieŜy i powierza jej przyszłość swojej misji: „Idźcie 
i nauczajcie”; wychodźcie poza granice tego, co po ludzku moŜliwe 
i twórzcie świat braterski. Ale takŜe ludzie młodzi ufają 
Chrystusowi: nie boją się powierzyć Jemu jedynego Ŝycia, jakie 
mają, bo wiedzą, Ŝe nie doznają zawodu. 

Rozpoczynając tę moją wizytę w Brazylii, jestem w pełni 
świadomy, Ŝe zwracając się do młodych, mówię takŜe do ich rodzin, 
do ich wspólnot kościelnych i narodowych, do społeczeństw, 
w których Ŝyją, do ludzi, od których w znacznej mierze zaleŜy 
przyszłość tych nowych pokoleń. 

Jest u was rzeczą powszechną, Ŝe rodzice mówią: „Dzieci są 
źrenicą naszego oka”. JakŜe piękny jest ten wyraz brazylijskiej 
mądrości, która stosuje w odniesieniu do ludzi młodych obraz 
źrenicy oka, okna, przez które wpada w nas światło, dając nam cud 
widzenia! Co by się z nami stało, gdybyśmy nie dbali o nasze oczy? 
Jak moglibyśmy iść naprzód? Pragnę, aby w ciągu tego tygodnia 
kaŜdy z nas zastanawiał się nad tym prowokującym pytaniem. 

MłodzieŜ jest oknem, przez które przychodzi na świat 
przyszłość, a więc stawia przed nami wielkie wyzwania. Nasze 
pokolenie stanie na wysokości obietnicy, która jest w kaŜdym 
młodym człowieku, gdy będzie umiało zapewnić mu przestrzeń; 
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zatroszczyć się o warunki materialne i duchowe dla pełnego 
rozwoju; dać mu mocne fundamenty, na których będzie mógł 
budować Ŝycie; zagwarantować mu bezpieczeństwo i oświatę, aby 
stawał się tym, kim moŜe być; przekazać mu trwałe wartości, dla 
których warto Ŝyć; zapewnić nadprzyrodzony horyzont dla jego 
pragnienia autentycznego szczęścia i jego kreatywności w tworzeniu 
dobra; przekazać mu dziedzictwo świata na miarę ludzkiego Ŝycia; 
rozbudzić jego najlepszy potencjał, aby sam tworzył własną 
przyszłość i był współodpowiedzialny za los wszystkich. 

Kończąc, proszę wszystkich o łaskawą uwagę i – jeśli to 
moŜliwe – o empatię niezbędną do nawiązania dialogu między 
przyjaciółmi. W tej chwili ramiona PapieŜa otwierają się, aby objąć 
cały naród brazylijski, w jego złoŜonym bogactwie ludzkim, 
kulturowym i religijnym. Od Amazonii do pampy, od regionów 
suchych do Pantanal, od małych wiosek aŜ do metropolii niech nikt 
nie czuje się wykluczony z miłości PapieŜa. 

Pojutrze, jeśli Bóg pozwoli, pragnę modlić się za was wszystkich 
u Matki BoŜej z Aparecidy, prosząc Ją o macierzyńską opiekę nad 
waszymi domami i rodzinami. JuŜ teraz wszystkich was 
błogosławię. 

Dziękuję za powitanie! 
 

CHRZEŚCIJANIN NIE MOśE BYĆ PESYMISTĄ 

Homilia wygłoszona w Aparecidzie – sanktuarium narodowym  
Brazylii (24 lipca 2013 r.) 

 
Czcigodni Bracia w biskupstwie i kapłaństwie, 
drodzy Bracia i Siostry! 

Z jakŜe wielką radością przybywam do domu Matki kaŜdego 
Brazylijczyka, do sanktuarium Matki BoŜej z Aparecidy! Nazajutrz 
po wybraniu mnie na Biskupa Rzymu udałem się do bazyliki Matki 
Boskiej Większej w Rzymie, aby powierzyć Maryi moją posługę Na-
stępcy Piotra. Dzisiaj przybywam tutaj, aby prosić Maryję, naszą 
Matkę, o dobre owoce Światowego Dnia MłodzieŜy i u Jej stóp za-
wierzyć Ŝycie ludu Ameryki Łacińskiej. 

Chciałbym przede wszystkim powiedzieć wam jedno. W tym 
sanktuarium, gdzie przed sześciu laty obradowała V Konferencja 
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Ogólna Episkopatu Ameryki Łacińskiej i Karaibów, wydarzyło się 
coś wspaniałego, o czym mogłem się osobiście przekonać: widziałem, 
jak biskupi – którzy rozwaŜali temat spotkania z Chrystusem, bycia 
Jego uczniami i misjonarzami – doświadczyli tego, Ŝe wspierają ich, 
towarzyszą im i w pewnym sensie inspirują tysiące pielgrzymów 
przybywających kaŜdego dnia, aby powierzyć swoje Ŝycie Matce Bo-
Ŝej. Ta konferencja była wielkim wydarzeniem w Ŝyciu Kościoła. 
I rzeczywiście moŜna powiedzieć, Ŝe dokument z Aparecidy zrodził 
się właśnie z tego splotu obrad pasterzy i prostej wiary pielgrzy-
mów, pod matczyną opieką Maryi. Kościół, gdy szuka Chrystusa, 
zawsze puka do drzwi domu Matki i prosi: „UkaŜ nam Jezusa”. To 
od Niej uczymy się bycia prawdziwymi uczniami. I właśnie dlatego 
Kościół wyrusza na misję, zawsze idąc za Maryją. 

Dzisiaj, myśląc o Światowym Dniu MłodzieŜy, który jest moty-
wem mojego przyjazdu do Brazylii, ja takŜe przybywam, aby pukać 
do drzwi domu Maryi – która miłowała i wychowywała Jezusa – 
prosząc, Ŝeby pomagała nam wszystkim: pasterzom ludu BoŜego, 
rodzicom i wychowawcom, w przekazywaniu naszej młodzieŜy tych 
wartości, które uczynią ją twórcami narodu i świata bardziej spra-
wiedliwego, solidarnego i braterskiego. W związku z tym chciałbym 
wskazać na trzy proste postawy: zachowanie nadziei, pozwolenie, by 
Bóg nas zaskakiwał, i Ŝycie w radości. 

1. Zachować nadzieję. Drugie czytanie mszalne przedstawia 
dramatyczną scenę: kobieta – reprezentująca Maryję i Kościół – jest 
ścigana przez smoka – diabła, który chce poŜreć jej dziecko. Nie jest 
to jednak scena śmierci, lecz Ŝycia, poniewaŜ interweniuje Bóg 
i ocala dziecko (por. Ap 12, 13a.15-16a). IleŜ trudności jest w Ŝyciu 
kaŜdego z nas, naszych ludzi, naszych wspólnot, ale niezaleŜnie 
od tego, jak wielkie mogą się one wydawać, Bóg nigdy nie dopusz-
cza, aby nas pogrąŜyły. Odnośnie do zniechęcenia, które moŜe poja-
wić się w Ŝyciu tych, którzy zajmują się ewangelizacją lub którzy 
starają się Ŝyć wiarą jako ojciec i matka rodziny, chciałbym z mocą 
powiedzieć: miejcie zawsze w sercu tę pewność: Bóg idzie przy was, 
w Ŝadnej chwili was nie opuszcza! Nigdy nie traćmy nadziei! Nigdy 
jej nie gaśmy w sercu! Smok, zło istnieje w naszej historii, ale nie on 
jest najsilniejszy. Najsilniejszy jest Bóg i Bóg jest naszą nadzieją! To 
prawda, Ŝe dziś wszyscy po trosze, takŜe nasza młodzieŜ, ulegają 
fascynacji wieloma boŜkami, które zajmują miejsce Boga i wydają 
się dawać nadzieję: pieniądze, sukcesy, władza, przyjemność. Często 
poczucie samotności i pustki szerzy się w sercach wielu ludzi 
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i prowadzi do poszukiwania kompensacji, owych przemijających 
boŜków. Drodzy bracia i siostry, bądźmy światłami nadziei! Patrzmy 
pozytywnie na rzeczywistość. Umacniajmy wielkoduszność, charak-
terystyczną dla ludzi młodych, prowadźmy ich do stania się budow-
niczymi lepszego świata: oni są potęŜną siłą dla Kościoła 
i społeczeństwa. Nie potrzebują tylko rzeczy, ale przede wszystkim 
potrzebują tego, aby im zaproponowano te wartości niematerialne, 
które są duchowym sercem narodu, pamięcią narodu. MoŜemy je 
niemal odczytać w tym sanktuarium, które jest częścią pamięci 
Brazylii: duchowość, wielkoduszność, solidarność, wytrwałość, bra-
terstwo, radość. Wartości te mają swe najgłębsze korzenie w wierze 
chrześcijańskiej. 

2. Druga postawa: pozwolić, by Bóg nas zadziwił. Człowiek na-
dziei – wielkiej nadziei, którą daje nam wiara – wie, Ŝe Bóg działa 
i zaskakuje nas takŜe pośród trudności. Przykładem jest historia 
tego sanktuarium: trzech rybaków po bezowocnym dniu, w którym 
nie udało się im złowić ryb, w wodach rzeki Parnaíba znalazło coś 
nieoczekiwanego: figurkę Matki BoŜej Niepokalanie Poczętej. KtóŜ 
mógł kiedykolwiek przypuszczać, Ŝe miejsce bezowocnego połowu 
stanie się miejscem, w którym wszyscy Brazylijczycy mogą czuć się 
dziećmi tej samej Matki? Bóg wciąŜ zadziwia, jak nowe wino 
w Ewangelii, której wysłuchaliśmy. Bóg zachowuje dla nas zawsze 
to, co najlepsze. Ale chce, abyśmy pozwolili, by Jego miłość nas za-
dziwiała, abyśmy przyjmowali Jego niespodzianki. Zaufajmy Bogu! 
Z dala od Niego wyczerpuje się wino radości, wino nadziei. JeŜeli 
zbliŜamy się do Niego, jeśli przebywamy z Nim, wówczas to, co wy-
daje się zimną wodą, co jest trudnością, grzechem, przemienia się 
w nowe wino przyjaźni z Nim. 

3. Trzecia postawa: Ŝyć w radości. Drodzy przyjaciele, jeśli po-
dąŜamy w nadziei, pozwalając, by zadziwiało nas nowe wino, które 
daje nam Jezus, w naszych sercach panuje radość i musimy być 
świadkami tej radości. Chrześcijanin jest radosny, nigdy nie jest 
smutny. Jest z nami Bóg. Mamy Matkę, która zawsze oręduje za 
Ŝyciem swoich dzieci, za nami, jak królowa Estera w pierwszym 
czytaniu (por. Est 5, 3). Jezus pokazał nam, Ŝe oblicze Boga jest ob-
liczem Ojca, który nas miłuje. Grzech i śmierć zostały pokonane. 
Chrześcijanin nie moŜe być pesymistą! Nie wygląda jak ktoś, kto 
wydaje się być nieustannie w Ŝałobie. Jeśli jesteśmy naprawdę za-
kochani w Chrystusie i czujemy, jak bardzo On nas kocha, to nasze 
serce rozpali się tak wielką radością, Ŝe udzieli się ona tym, którzy 
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Ŝyją blisko nas. Jak powiedział Benedykt XVI: „Uczeń Chrystusa 
wie, Ŝe bez Niego nie ma światła, nie ma nadziei, nie ma miłości, nie 
ma przyszłości” (Przemówienie na rozpoczęcie obrad konferencji 
w Aparecidzie, 13 maja 2007, 3). 

Drodzy przyjaciele, przybyliśmy, aby zapukać do drzwi domu 
Maryi. Ona nam otworzyła, pozwoliła nam wejść i ukazuje nam 
swego Syna. Teraz Ona nas prosi: „Zróbcie wszystko, cokolwiek 
wam powie” (J 2, 5). Tak, nasza Matko, zobowiązujemy się czynić to, 
co powie nam Jezus! I będziemy to czynić z nadzieją i pełni radości, 
ufni, Ŝe Bóg nas zadziwi. Niech się tak stanie. 

 
 

PRZEMÓWIENIE W SZPITALU ŚW. FRANCISZKA Z ASYśU  

Rio de Janerio (24 lipca 2013 r.) 
 
Drogi Arcybiskupie Rio de Janeiro i drodzy Bracia w biskupstwie, 
Dostojni Przedstawiciele Władz, 
Drodzy Członkowie czcigodnego Trzeciego Zakonu Świętego Fran-
ciszka od Pokuty, 
Drodzy Lekarze, Pielęgniarki i inni Pracownicy słuŜby zdrowia, 
Droga MłodzieŜy z rodzinami! 

Bóg zechciał, abym z sanktuarium Matki BoŜej z Aparecidy 
skierował swe kroki do szczególnego sanktuarium ludzkiego cier-
pienia, jakim jest Szpital św. Franciszka z AsyŜu. Dobrze jest znane 
nawrócenie waszego świętego Patrona: młody Franciszek porzucił 
bogactwa i wygody świata, aby stać się ubogim pośród ubogich. Zro-
zumiał, Ŝe to nie rzeczy, posiadanie, boŜki tego świata są prawdzi-
wym bogactwem i dają prawdziwą radość, ale naśladowanie Chry-
stusa i słuŜenie innym. Być moŜe jednak mniej znana jest chwila, 
kiedy wszystko to stało się w jego Ŝyciu konkretem: gdy wziął 
w objęcia trędowatego. Ten cierpiący brat, zepchnięty na margines, 
stał się „pośrednikiem światła (…) dla Franciszka z AsyŜu” (por. 
enc. Lumen fidei, 57), gdyŜ w kaŜdym bracie i siostrze przeŜywają-
cym trudności bierzemy w objęcia cierpiące ciało Chrystusa. Dzisiaj 
w tym miejscu walki z uzaleŜnieniem chemicznym chciałbym wziąć 
w objęcia kaŜdego i kaŜdą z was, którzy jesteście ciałem Chrystusa, 
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i prosić, aby Bóg napełnił waszą, a takŜe moją drogę Ŝyciową sen-
sem i mocną nadzieją. 

Wziąć w objęcia. Wszyscy musimy się nauczyć brania w objęcia, 
jak św. Franciszek, tych, którzy są w potrzebie. W Brazylii i na ca-
łym świecie jest wiele sytuacji wymagających wraŜliwości, troski, 
miłości, takich jak walka z uzaleŜnieniem chemicznym. Często jed-
nak, w naszych społeczeństwach tym, co przewaŜa, jest egoizm. 
JakŜe wielu „handlarzy śmierci” stosuje logikę władzy i pieniędzy za 
wszelką cenę! Plaga handlu narkotykami, która prowadzi 
do przemocy oraz sieje ból i śmierć, wymaga aktu odwagi całego 
społeczeństwa. Nie da się ograniczyć rozprzestrzeniania 
i oddziaływania uzaleŜnienia chemicznego za pomocą liberalizacji 
narkotyków, o czym się obecnie dyskutuje w róŜnych częściach 
Ameryki Łacińskiej. Konieczne jest zajęcie się problemami, które 
leŜą u podstaw ich uŜywania, krzewiąc większą sprawiedliwość, 
wychowując młodych do wartości, które budują Ŝycie wspólne, towa-
rzysząc tym, którzy przeŜywają trudności i dając nadzieję na przy-
szłość. Wszyscy musimy spojrzeć na drugiego oczyma miłości Chry-
stusa, nauczyć się brać w objęcia potrzebujących, aby wyrazić bli-
skość, uczucie, miłość. 

Lecz branie w objęcia nie wystarczy. Trzeba wyciągnąć rękę 
do osób przeŜywających trudności, do tych, którzy znaleźli się 
w mrokach uzaleŜnienia, nie wiedząc być moŜe nawet, jak do tego 
doszło, i powiedzieć im: moŜesz się podnieść, wyjść z tego, jest to 
trudne, ale moŜliwe, jeśli zechcesz. Drodzy przyjaciele, chciałbym 
powiedzieć kaŜdemu z was, ale szczególnie wielu innym, którzy nie 
mieli odwagi, by pójść waszą drogą: to ty musisz się podnieść; jest to 
warunek konieczny! Znajdziesz wyciągniętą rękę osób, które chcą ci 
pomóc, ale nikt nie moŜe piąć się w górę zamiast ciebie. Ale nigdy 
nie jesteście sami! Kościół i wielu ludzi jest blisko was. Patrzcie 
z ufnością przed siebie, wasza droga jest długa i trudna, ale patrzcie 
przed siebie, „ku pewnej przyszłości, która wpisuje się 
w perspektywę inną niŜ iluzoryczne propozycje boŜków tego świata, 
a która daje nam nowy zapał i nową siłę do codziennego Ŝycia” 
(enc. Lumen fidei, 57). Chciałbym powtórzyć wam wszystkim: nie 
pozwólcie, by wam skradziono nadzieję! Ale chciałbym teŜ powie-
dzieć: nie kradnijmy nadziei, co więcej – stawajmy się wszyscy tymi, 
którzy niosą nadzieję! 

W Ewangelii czytamy przypowieść o Miłosiernym Samarytani-
nie, opowiadającą o człowieku, którego napadli zbójcy i prawie mar-
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twego pozostawili na poboczu drogi. Ludzie mijali go, patrzyli i nie 
zatrzymywali się, obojętnie idąc dalej: to nie ich sprawa! Jedynie 
pewien Samarytanin, nieznany, zobaczył, zatrzymał się, podniósł 
go, wyciągnął do niego rękę i zatroszczył się o niego (por. Łk 10, 29-
35). Drodzy przyjaciele, sądzę, Ŝe tutaj, w tym szpitalu, staje się 
rzeczywistością przypowieść o Miłosiernym Samarytaninie. Nie ma 
tutaj obojętności, ale jest wraŜliwość, nie ma braku zainteresowa-
nia, ale jest miłość. Stowarzyszenie Świętego Franciszka i Sieć Le-
czenia z UzaleŜnień Chemicznych uczą pochylania się nad tymi, 
którzy przeŜywają trudności, bo widzą w nich oblicze Chrystusa, bo 
w nich cierpi ciało Chrystusa. Dziękuję wszystkim zatrudnionym 
tutaj pracownikom słuŜby zdrowia i personelowi pomocniczemu; 
wasza posługa jest cenna, wypełniajcie ją zawsze z miłości; jest to 
posługa pełniona dla Chrystusa obecnego w braciach: „Wszystko, co 
uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście 
uczynili” (Mt 25, 40), mówi nam Jezus. 

I chciałbym jeszcze powtórzyć wam wszystkim, którzy walczycie 
z uzaleŜnieniem chemicznym, wam, członkom rodzin, przed którymi 
stoi nie zawsze łatwe zadanie: Kościół nie stoi z dala od waszych 
trudów, ale towarzyszy wam z miłością. Pan jest blisko was i trzyma 
was za rękę. Spoglądajcie na Niego w najtrudniejszych chwilach, 
a da wam pociechę i nadzieję. Ufajcie takŜe w macierzyńską miłość 
Maryi, Jego Matki. Dziś rano w sanktuarium w Aparecidzie Jej ser-
cu zawierzyłem kaŜdego z was. Tam, gdzie trzeba nieść krzyŜ, tam 
teŜ u naszego boku jest zawsze Ona, Matka. Powierzam was w Jej 
ręce, błogosławiąc was wszystkich z miłością. 

 
 

DZIŚ JESTEŚMY TU RAZEM, BY DZIELIĆ SIĘ WIARĄ I RADOŚCIĄ 

PRZEMÓWIENIE NA PLAśY COPACABANA W RIO DE JANEIRO 
(24 lipca 2013 r.) 

 
 

NajdroŜsi młodzi, 
Dobry wieczór! 
Najpierw chciałbym Wam podziękować za świadectwo wiary, 

jakie dajecie światu. Zawsze słyszałem, Ŝe mieszkańcy Rio de 
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Janeiro nie lubią deszczu, ale Wy pokazujecie, Ŝe Wasza wiara jest 
mocniejsza niŜ zimno i deszcz. Gratulacje! Jesteście prawdziwymi 
bojownikami. 

Widzę w Was piękno młodego oblicza Chrystusa, a moje serce 
napełnia się radością! Pamiętam pierwszy Światowy Dzień 
MłodzieŜy o charakterze międzynarodowym. Był on obchodzony 
w 1987 roku w Argentynie, w moim rodzinnym mieście – Buenos 
Aires. WciąŜ Ŝywe są w mojej pamięci słowa błogosławionego Jana 
Pawła II do młodzieŜy: „Wiele od Was oczekuję! Oczekuję od Was 
przede wszystkim tego, Ŝe odnowicie swą wierność wobec Jezusa 
Chrystusa i Jego odkupieńczego KrzyŜa”. 

Zanim rozwinę moje przemówienie, chciałbym wspomnieć 
o tragicznym wypadku w Gujanie Francuskiej, w którym straciła 
Ŝycie młoda dziewczyna, a inni młodzi ludzie zostali ranni. Proszę 
Was o minutę ciszy. Pomódlmy się do Boga Naszego Ojca w ich 
intencji i w intencji ich bliskich. 

W tym roku Światowy Dzień MłodzieŜy powraca po raz drugi 
do Ameryki Łacińskiej. A Wy, młodzi bardzo licznie 
odpowiedzieliście na zaproszenie PapieŜa Benedykta XVI, który 
zwołał Was na obchody tego Dnia. Dziękujemy mu z całego serca! 
I stąd wysyłamy mu serdeczne pozdrowienia i gorące oklaski. Zanim 
przyjechałem do Brazylii rozmawiałem z Benedyktem XVI. 
Poprosiłem go, aby towarzyszył mi swoją modlitwą w czasie tej 
podróŜy. Odpowiedział mi, Ŝe będzie towarzyszył nam modlitwą 
oraz Ŝe będzie oglądał nas w telewizji. 

Moje spojrzenie kieruje się ku temu wielkiemu zgromadzeniu: 
jest Was tak wielu! Przybywacie ze wszystkich kontynentów. Często 
jesteście od siebie bardzo oddaleni, nie tylko w sensie 
geograficznym, ale takŜe z punktu widzenia egzystencjalnego, 
kulturowego, społecznego i ludzkiego. Ale dziś jesteście tutaj – 
jesteśmy tu dzisiaj razem zjednoczeni, aby dzielić się swoją wiarą 
i radością spotkania z Chrystusem, bycia Jego uczniami. W tym 
tygodniu Rio staje się centrum Kościoła – jego Ŝywym i młodym 
sercem, bo odpowiedzieliście wielkodusznie i odwaŜnie na to 
zaproszenie, które złoŜył Wam Jezus, aby z Nim pozostać, być Jego 
przyjaciółmi. 

Pociąg tego Światowego Dnia MłodzieŜy przybył z daleka 
i przemierzył całą ziemię brazylijską, pokonując etapy projektu 
„Bota fé – dodaj wiary”. Dziś przybył do Rio de Janeiro. Z Corcovado 
obejmuje nas i błogosławi nam Chrystus Odkupiciel. Spoglądając na 
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to morze, na plaŜę i Was wszystkich, przychodzi mi na myśl chwila, 
gdy Jezus na brzegu Jeziora Tyberiadzkiego powołał pierwszych 
uczniów, aby poszli za Nim. Dzisiaj Jezus pyta nas ponownie: Czy 
chcesz być moim uczniem? Czy chcesz być moim przyjacielem? Czy 
chcesz być świadkiem mojej Ewangelii? W centrum obecnego Roku 
Wiary pytania te zachęcają nas do odnowienia naszego 
zaangaŜowania się jako chrześcijan. Wasze rodziny i wspólnoty 
lokalne przekazały Wam wielki dar wiary, wzrósł w Was Chrystus. 
Przybyłem dziś, aby umocnić Was w tej wierze, wierze w Chrystusa 
Ŝyjącego, który w Was mieszka. Przybyłem równieŜ po to, aby 
samemu być umocnionym przez entuzjazm Waszej wiary! Wiecie, 
Ŝe w Ŝyciu biskupa jest wiele problemów, które trzeba rozwiązać 
i pomimo tych trudności, wiara biskupa równieŜ musi się umacniać. 
Jaki brzydki jest – smutny biskup. Aby moja wiara nie była smutna 
przybyłem tutaj, aby dać się zarazić radością Waszej wiary. 

Pozdrawiam Was wszystkich z wielką miłością. Do Was, którzy 
przybyliście tutaj z pięciu kontynentów, a poprzez Was, 
do wszystkich młodych na świecie – zwłaszcza do tych, którzy nie 
mogli przybyć do Rio de Janeiro, ale łączą się z nami za 
pośrednictwem radia, telewizji i internetu, mówię: Witajcie na tym 
wielkim święcie wiary! W róŜnych częściach świata wielu ludzi 
młodych zgromadziło się w tej właśnie chwili, aby ją przeŜywać 
razem: czujmy się zjednoczeni ze sobą w radości, przyjaźni i wierze. 
Bądźcie pewni: moje serce pasterza obejmuje Was wszystkich 
z powszechną miłością. To co jest najwaŜniejsze dzisiaj, to Wasze 
spotkanie i spotkanie wszystkich młodych, którzy są z nami za 
pośrednictwem mediów. Chrystus Odkupiciel, ze szczytu góry 
Corcovado, niech przyjmie Was w tym pięknym mieście Rio! 

Pragnę pozdrowić przewodniczącego Papieskiej Rady ds. 
Świeckich, drogiego księdza kardynała Stanisława Ryłkę 
i wszystkich, którzy z nim pracują. Dziękuję księdzu arcybiskupowi 
Orani João Tempesta, Metropolicie São Sebastião z Rio de Janeiro, 
za serdeczność z jaką mnie przyjął. Chcę powiedzieć, Ŝe mieszkańcy 
Rio potrafią przyjąć bliźniego, potrafią go ugościć. Pragnę 
podziękować księdzu arcybiskupowi za wielki trud włoŜony 
w przygotowanie tego Światowego Dnia MłodzieŜy, wraz 
z biskupami pomocniczymi i róŜnymi diecezjami ogromnej Brazylii. 
WyraŜam podziękowania dla wszystkich władz krajowych, 
stanowych i lokalnych, a takŜe dla tych wszystkich, którzy 
zaangaŜowali się, aby mogło stać się rzeczywistością to wyjątkowe 
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święto jedności, wiary i braterstwa. Dziękuję braciom biskupom, 
księŜom, klerykom, osobom konsekrowanym i wiernym świeckim, 
którzy towarzyszą ludziom młodym z róŜnych części naszej planety 
w ich pielgrzymowaniu do Jezusa. Wszystkim i kaŜdemu z osobna 
przekazuję moje serdeczne uściski w Panu. 

Bracia i przyjaciele, witajcie na XXVIII Światowym Dniu 
MłodzieŜy w tym wspaniałym mieście Rio de Janeiro! 

 
 

PRZEMÓWIENIE PODCZAS MODLITWY ANIOŁ PAŃSKI 

 (26 lipca 2013 r.) 
 
 

Drodzy Bracia i Przyjaciele!  
Dzień dobry! 
Dziękuję BoŜej Opatrzności za to, Ŝe mnie przywiodła aŜ tutaj, 

do Saõ Sebastião do Rio de Janeiro. Z całego serca dziękuję ks. abp. 
Oraniemu, a takŜe Wam za serdeczne przyjęcie, przez które 
okazujecie swoją miłość do Następcy Piotra. Chciałbym, aby moja 
wizyta w Rio odnowiła we wszystkich miłość do Chrystusa i 
do Kościoła, radość ze zjednoczenia z Nim i przynaleŜności 
do Kościoła, a takŜe zobowiązanie do Ŝycia wiarą i dawania o niej 
świadectwa. 

Modlitwa Anioł Pański jest pięknym wyrazem wiary ludowej. 
Jest to prosta modlitwa, którą naleŜy odmawiać w trzech 
charakterystycznych porach dnia, wyznaczających rytm naszych 
codziennych działań: rano, w południe i o zachodzie słońca. A jest to 
waŜna modlitwa. Zachęcam wszystkich, aby ją odmawiali wraz 
ze Zdrowaś Maryjo. Przypomina nam ona o świetlanym 
wydarzeniu, które przemieniło historię: o wcieleniu – Syn BoŜy stał 
się człowiekiem w Jezusie z Nazaretu. 

Dziś Kościół obchodzi wspomnienie rodziców Najświętszej 
Maryi Panny, dziadków Jezusa, świętych Joachima i Anny. W ich 
domu przyszła na świat Maryja, niosąc w sobie niezwykłą tajemnicę 
Niepokalanego Poczęcia. W ich domu wzrastała, a towarzyszyła Jej 
ich miłość i wiara. W ich domu nauczyła się słuchać Pana 
i postępować zgodnie z Jego wolą. Święci Joachim i Anna są częścią 
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długiego łańcucha osób, które przekazywały miłość do Boga w cieple 
Ŝycia rodzinnego, aŜ do Maryi, która przyjęła w swym łonie Syna 
BoŜego i dała Go światu, dała Go nam. JakŜe cenną wartością jest 
rodzina, jako uprzywilejowane miejsce przekazywania wiary! Biorąc 
pod uwagę środowisko rodzinne, chciałbym podkreślić jedną rzecz: 
dziś, we wspomnienie świętych Joachima i Anny w Brazylii, a takŜe 
w innych krajach obchodzone jest święto dziadków. Jak bardzo są 
oni waŜni w Ŝyciu rodziny, w przekazywaniu owego dziedzictwa 
humanizmu i wiary, istotnego dla kaŜdego społeczeństwa! I jakŜe 
waŜne jest spotkanie i dialog między pokoleniami, zwłaszcza 
w obrębie rodziny. Dokument z Aparecidy przypomina nam o tym: 
„Dzieci i osoby starsze budują przyszłość narodów; dzieci, bo będą 
kontynuować historię, osoby starsze, poniewaŜ przekazują 
doświadczenie i mądrość Ŝycia”. Ta relacja, ten dialog między 
pokoleniami jest skarbem, który naleŜy zachowywać i umacniać! 
Podczas tego Dnia MłodzieŜy ludzie młodzi chcą pozdrowić 
dziadków. Pozdrawiają ich z wielką miłością i dziękują im za 
świadectwo mądrości, które nam nieustannie dają. 

A teraz, na tym placu, na przyległych ulicach, w domach, gdzie 
przeŜywany jest wraz z nami ten czas modlitwy, poczujmy się jak 
jedna wielka rodzina i zwróćmy się do Maryi, prosząc, aby strzegła 
naszych rodzin, by czyniła je ogniskami wiary i miłości, w których 
moŜna odczuć obecność Jej Syna, Jezusa. 

 
 

PRZEMÓWIENIE PODCZAS DROGI KRZYśOWEJ  
W RIO DE JANEIRO (26 lipca 2013 r.) 

 
Droga MłodzieŜy! 
Przybyliśmy tu dzisiaj, aby towarzyszyć Jezusowi w Jego 

drodze cierpienia i miłości, w Drodze KrzyŜowej, która jest jednym 
z najwaŜniejszych momentów Światowego Dnia MłodzieŜy. Na 
zakończenie Roku Świętego Odkupienia, błogosławiony Jan Paweł 
II powierzył krzyŜ Wam – młodym, mówiąc: „Ponieście go w świat 
jako znak miłości, którą Pan Jezus umiłował ludzkość i głoście 
wszystkim, Ŝe tylko w Chrystusie umarłym i zmartwychwstałym 
jest ratunek i odkupienie”. Od tej pory, krzyŜ pielgrzymował po 
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wszystkich kontynentach i pośród najróŜniejszych sytuacji ludzkiej 
egzystencji, nasiąkając niejako sytuacjami Ŝyciowymi bardzo wielu 
ludzi młodych, którzy go widzieli i nieśli. Nikt nie moŜe dotknąć 
krzyŜa Jezusa, nie pozostawiając na nim czegoś z siebie i nie biorąc 
czegoś z krzyŜa Jezusa do swojego Ŝycia. Chciałbym, aby w Waszych 
sercach dziś wieczorem, gdy towarzyszycie Panu, zabrzmiały trzy 
pytania: Co pozostawiliście na krzyŜu Wy – Drodzy Młodzi 
Brazylijczycy, w ciągu tych dwóch lat, podczas których przemierzał 
on Wasz ogromny kraj? A co pozostawił krzyŜ Jezusa w kaŜdym 
z Was? I wreszcie, czego uczy ten krzyŜ nasze Ŝycie? 

1. StaroŜytna tradycja Kościoła rzymskiego mówi, Ŝe apostoł 
Piotr, opuszczając miasto, by uciec przed prześladowaniami Nerona, 
ujrzał Jezusa idącego w przeciwnym kierunku i zdziwiony zapytał: 
„Panie, dokąd idziesz?”. Jezus odpowiedział: „Idę do Rzymu, by 
mnie ponownie ukrzyŜowano”. W tym momencie Piotr zrozumiał, 
Ŝe powinien odwaŜnie iść za Panem aŜ do końca, a przede 
wszystkim zrozumiał, Ŝe nigdy nie był sam na swej drodze. Był 
z nim zawsze Ten Jezus, który umiłował go aŜ po śmierć na krzyŜu. 
Oto Jezus ze swym krzyŜem przemierza nasze drogi, aby wziąć na 
siebie nasze lęki, nasze problemy, nasze cierpienia, nawet te 
najgłębsze. Przez krzyŜ Jezus łączy się z milczeniem ofiar przemocy, 
które nie mogą juŜ wołać, zwłaszcza niewinnych i bezbronnych. 
Przez krzyŜ Jezus łączy się z rodzinami, które zmagają się 
z trudnościami, które opłakują stratę swoich dzieci lub cierpią 
widząc, jak stają się one ofiarami sztucznych rajów, takich jak 
narkotyki. Przez krzyŜ Jezus jednoczy się ze wszystkimi ludźmi, 
cierpiącymi głód w świecie, w którym kaŜdego dnia wyrzuca się tony 
Ŝywności. Przez krzyŜ Jezus łączy się z tymi, którzy są 
prześladowani z powodu religii, poglądów lub po prostu z powodu 
koloru skóry. Przez krzyŜ Jezus jednoczy się z wielu młodymi 
ludźmi, którzy utracili zaufanie do instytucji politycznych, poniewaŜ 
widzą egoizm i korupcję, czy teŜ stracili wiarę w Kościół, a nawet 
w Boga z powodu braku konsekwencji chrześcijan i sług Ewangelii. 
W krzyŜu Chrystusa jest cierpienie, ludzki grzech, w tym i nasz, 
a On przyjmuje wszystko z otwartymi ramionami, bierze na siebie 
nasze krzyŜe i mówi nam: Odwagi! Nie niesiesz ich sam! Niosę je 
wraz z Tobą, a Ja pokonałem śmierć i przyszedłem, aby dać Ci 
nadzieję, aby dać Ci Ŝycie (por. J 3, 16). 

2. W ten sposób moŜemy odpowiedzieć na drugie pytanie: co 
pozostawił krzyŜ w tych, którzy go widzieli, w tych, którzy go 
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dotknęli? Co pozostawia w kaŜdym z nas? Pozostawia dobro, którego 
nikt nie moŜe nam dać: pewność niezawodnej miłości Boga do nas. 
Miłości tak wielkiej, Ŝe wchodzi w nasz grzech i go przebacza, 
wchodzi w nasze cierpienie i daje nam siłę, aby je znosić, wchodzi 
takŜe w śmierć, aby ją zwycięŜyć i nas zbawić. W krzyŜu Chrystusa 
jest cała miłość Boga, Jego ogromne miłosierdzie. A jest to miłość, 
na której moŜemy polegać, w którą moŜemy wierzyć. Drodzy młodzi, 
zaufajmy Jezusowi, powierzmy się Mu całkowicie! (por. enc. Lumen 
fidei, 16). Tylko w Chrystusie, który umarł i zmartwychwstał, 
znajdziemy zbawienie i odkupienie. Z Nim zło, cierpienie i śmierć 
nie mają ostatniego słowa, gdyŜ On daje nam nadzieję i Ŝycie: 
przekształcił krzyŜ z narzędzia nienawiści, klęski, śmierci w znak 
miłości, zwycięstwa i Ŝycia. 

Pierwsza nazwa, jaką nadano Brazylii, była właśnie „Terra de 
Santa Cruz”. Ponad pięćset lat temu krzyŜ Chrystusa został 
postawiony nie tylko na wybrzeŜu, ale równieŜ w dziejach, w sercu 
i Ŝyciu Brazylijczyków, i nie tylko w nich. Czujemy, Ŝe cierpiący 
Chrystus jest blisko nas, jest jednym z nas, dzieli do końca nasze 
pielgrzymowanie. Nie ma w naszym Ŝyciu krzyŜa małego czy teŜ 
wielkiego, którego Pan nie dzieliłby z nami. 

3. Ale krzyŜ Chrystusa zachęca nas takŜe, abyśmy dali się 
zarazić tą miłością, uczy nas zatem patrzeć na bliźniego zawsze 
z miłosierdziem i miłością, zwłaszcza na tych, którzy cierpią, którzy 
potrzebują pomocy, tych, którzy oczekują na słowo, na gest, 
i skłania do wychodzenia z zamknięcia w sobie i pójścia ku 
drugiemu, wyciągnięcia do niego ręki. Wiele osób towarzyszyło 
Jezusowi w drodze na Kalwarię: Piłat, Szymon z Cyreny, Maryja, 
kobiety. TakŜe i my moŜemy być wobec innych jak Piłat, który nie 
odwaŜył się przeciwstawić opinii ogółu, by ocalić Ŝycie Jezusa, 
i umył od tego ręce. Drodzy przyjaciele, krzyŜ Chrystusa uczy nas, 
Ŝe powinniśmy być jak Szymon z Cyreny, który pomaga Jezusowi 
nieść to cięŜkie drzewo, jak Maryja i inne kobiety, które nie lękały 
się towarzyszyć Jezusowi z miłością, z czułością aŜ do końca. A Ty, 
jaki jesteś? Jak Piłat, jak Szymon Cyrenejczyk czy jak Maryja? 

Drodzy młodzi, do krzyŜa Chrystusa przynosimy nasze radości, 
cierpienia, nasze niepowodzenia. Znajdziemy serce otwarte, które 
nas rozumie, przebacza nam, kocha nas i chce abyśmy wnosili tę 
samą miłość w nasze Ŝycie, byśmy kochali kaŜdego naszego brata 
i siostrę taką samą miłością. 

Niech się tak stanie! 
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HOMILIA PODCZAS MSZY ŚW. Z UDZIAŁEM KSIĘśY BISKUPÓW,  
KAPŁANÓW, OSÓB KONSEKROWANYCH I SEMINARZYSTÓW  

W KATEDRZE ŚW. SEBASTIANA W RIO DE JANEIRO (27 lipca 2013 r.) 

 
Drodzy Bracia w Chrystusie! 
Patrząc na tę katedrę, wypełnioną biskupami, kapłanami, 

seminarzystami, zakonnikami i zakonnicami, przybyłymi z całego 
świata, myślę o słowach Psalmu z dzisiejszej Mszy św.: „Niech 
wszystkie ludy sławią Ciebie, BoŜe” (Ps 67 [66]). Tak, jesteśmy 
tutaj, aby chwalić Pana, a czynimy to, potwierdzając, Ŝe chcemy być 
Jego narzędziami, aŜeby nie tylko niektóre, ale wszystkie ludy 
chwaliły Boga. Z taką samą otwartością jak Paweł i Barnaba 
głosimy Ewangelię młodym ludziom, aby mogli spotkać Chrystusa, 
będącego światłem na drodze, i aby stali się budowniczymi świata 
bardziej braterskiego. W związku z tym chciałbym wraz z wami 
zastanowić się nad trzema aspektami naszego powołania: jesteśmy 
powołani przez Boga; powołani do głoszenia Ewangelii; powołani, by 
krzewić kulturę spotkania. 

1. Powołani przez Boga. WaŜne jest, by oŜywiać w sobie 
świadomość tego faktu, który często uwaŜamy za oczywisty, 
pochłonięci wieloma codziennymi zadaniami: „Nie wyście Mnie 
wybrali, ale Ja was wybrałem”, mówi Jezus (J 15, 16). Oznacza to 
powrót do źródła naszego powołania. Na początku naszej drogi 
powołania jest BoŜy wybór. Zostaliśmy powołani przez Boga 
i wezwani, by być z Jezusem (por. Mk 3,14), zjednoczeni z Nim 
w sposób tak głęboki, abyśmy mogli powiedzieć za św. Pawłem: „JuŜ 
nie ja Ŝyję, lecz Ŝyje we mnie Chrystus” (Ga 2, 20). To Ŝycie 
w Chrystusie rzeczywiście naznacza wszystko, czym jesteśmy i co 
robimy. I to „Ŝycie w Chrystusie” jest właśnie tym, co zapewnia 
naszą skuteczność apostolską i owocność naszej posługi: 
„Przeznaczyłem was na to, abyście szli i owoc przynosili, i by owoc 
wasz trwał” (J 15, 16). To nie kreatywność duszpasterska, nie 
spotkania czy planowanie zapewniają owoce, ale wierność Jezusowi, 
który mówi nam stanowczo: „Trwajcie we Mnie, a Ja w was [będę 
trwać]” (J 15, 4). A my dobrze wiemy, co to oznacza: kontemplować 
Go, adorować i przyjąć Go, zwłaszcza poprzez naszą wierność Ŝyciu 
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modlitwy, w naszym codziennym spotkaniu z Nim, obecnym 
w Eucharystii i w osobach najbardziej potrzebujących. „Trwanie” 
z Chrystusem nie jest izolowaniem się, ale trwaniem, aby wyjść na 
spotkanie z innymi. Przychodzą mi na myśl pewne słowa 
błogosławionej Matki Teresy z Kalkuty: „Powinnyśmy być bardzo 
dumne z naszego powołania, które daje nam moŜliwość słuŜenia 
Chrystusowi w ubogich. Trzeba iść szukać Chrystusa i słuŜyć Mu 
właśnie w fawelach, w „cantegriles”, w „dzielnicach nędzy”. Musimy 
iść do nich tak, jak kapłan podchodzi do ołtarza, z radością” (Mother 
Instructions, I, s. 80). Jezus, Dobry Pasterz, jest naszym 
prawdziwym skarbem. Starajmy się naszym sercem trwać coraz 
bardziej przy Nim (por. Łk 12, 34). 

2. Powołani do głoszenia Ewangelii. Drodzy biskupi i kapłani, 
liczni z was, jeśli nie wszyscy, przybyli, by towarzyszyć młodym 
ludziom w ich Światowym Dniu. TakŜe oni usłyszeli słowa polecenia 
Jezusa: „Idźcie (…) i nauczajcie wszystkie narody” (Mt 28, 19). 
Naszym zadaniem jest pomagać im rozpalić w swych sercach 
pragnienie bycia uczniami i misjonarzami Jezusa. Oczywiście wielu, 
słysząc to wezwanie, moŜe odczuwać pewien lęk, myśląc, Ŝe być 
misjonarzem oznacza, Ŝe trzeba opuścić swoją ojczyznę, rodzinę 
i przyjaciół. Pamiętam moje marzenie jako młodego człowieka: 
chciałem pojechać jako misjonarz do dalekiej Japonii. Bóg jednak 
pokazał mi, Ŝe moja ziemia misyjna była znacznie bliŜej – była nią 
moja ojczyzna. Pomagajmy ludziom młodym w uświadamianiu 
sobie, Ŝe bycie uczniami-misjonarzami jest konsekwencją chrztu, 
jest istotnym elementem Ŝycia chrześcijańskiego, i Ŝe pierwszym 
miejscem, w którym trzeba ewangelizować, jest własny dom, 
środowisko nauki lub pracy, rodzina i przyjaciele. 

Nie szczędźmy sił w formacji ludzi młodych! Święty Paweł 
zwracając się do swych chrześcijan, uŜywa pięknego wyraŜenia, na 
określenie tego, co realizował w swoim Ŝyciu: „Dzieci moje, oto 
ponownie w bólach was rodzę, aŜ Chrystus w was się ukształtuje” 
(Ga 4, 19). TakŜe i my postarajmy się, aby urzeczywistniało się to 
w naszej posłudze! Pomagajmy młodym ludziom w odkrywaniu 
męstwa i radości wiary, radości z tego, Ŝe Bóg kocha kaŜdego z nich, 
Ŝe dał swego Syna Jezusa dla naszego zbawienia. Wychowujmy ich 
do misji, do wychodzenia, do wyruszania w drogę. Tak Jezus 
postępował ze swoimi uczniami: nie trzymał ich przy sobie, jak 
kwoka pisklęta, ale ich posyłał! Nie moŜemy pozostawać zamknięci 
w parafii, w naszych wspólnotach, kiedy tak wiele osób czeka na 
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Ewangelię! Nie wystarczy po prostu otwarcie drzwi, aby przyjąć, ale 
trzeba wyjść przez te drzwi, aby szukać i spotykać! Z odwagą 
myślmy o duszpasterstwie, poczynając od peryferii, poczynając od 
tych, którzy są najdalej, od tych, którzy zwykle nie przychodzą 
do parafii. TakŜe oni są  zaproszeni do stołu Pańskiego. 

3. Powołani, by krzewić kulturę spotkania. Niestety, w wielu 
środowiskach rozpowszechniła się kultura wykluczania, „kultura 
odrzucania”. Nie ma miejsca ani dla starca, ani dla niechcianego 
dziecka. Nie ma czasu, aby zatrzymać się z ubogim na skraju drogi. 
Czasami wydaje się, Ŝe dla niektórych relacje mędzyludzkie są 
regulowane przez dwa nowoczesne „dogmaty”: skuteczność 
i pragmatyzm. Drodzy biskupi, kapłani, zakonnicy, a takŜe wy, 
klerycy, przygotowujący się do posługi, miejcie odwagę iść pod prąd. 
Nie wyrzekajmy się tego BoŜego daru: jedynej rodziny Jego dzieci. 
Spotkanie i otwarcie na wszystkich, solidarność i braterstwo to 
elementy, które czynią naszą cywilizację prawdziwie ludzką. 

Być sługami komunii i kultury spotkania! Pozwólcie mi 
powiedzieć, Ŝe w tym względzie powinniśmy być niemal obsesyjni. 
Nie chcemy być zarozumiali, narzucając „nasze prawdy”. Kierujmy 
się pokorną i radosną pewnością właściwą temu, kogo odnalazła, 
dosięgła i przemieniła Prawda, którą jest Chrystus, i kto nie moŜe 
Go nie głosić (por. Łk 24, 13-35). 

Drodzy bracia i siostry, jesteśmy powołani przez Boga, 
powołani, by głosić Ewangelię i odwaŜnie krzewić kulturę 
spotkania. Niech naszym wzorem będzie Maryja Dziewica. „W 
swoim Ŝyciu stała się przykładem macierzyńskiego uczucia, które 
w apostolskim posłannictwie Kościoła powinno oŜywiać wszystkich 
współpracujących dla odrodzenia ludzi” (Powszechny Sobór 
Watykański II, Konst. dogm. Lumen gentium, 65). Niech Ona będzie 
Gwiazdą, która bezpiecznie kieruje naszymi krokami, prowadząc na 
spotkanie z Panem. Amen 
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PRZEMÓWIENIE PODCZAS CZUWANIA MODLITEWNEGO NA PLAśY 
COPACABANA (28 lipca 2013 r.) 

  
Droga MłodzieŜy! 
Przed chwilą przypomnieliśmy sobie historię św. Franciszka 

z AsyŜu. Przed krucyfiksem usłyszał on głos Jezusa, który do niego 
powiedział: „Franciszku, idź i odbuduj mój dom”. I młody Franciszek 
zareagował z gotowością i wielkodusznie na to wezwanie Pana, by 
odbudował Jego dom. Ale jaki dom? Stopniowo uświadamiał sobie, 
Ŝe nie chodziło o to, aby został murarzem i zreperował budynek 
z kamienia, ale aby wniósł swój wkład w Ŝycie Kościoła. Chodziło 
o oddanie się na słuŜbę Kościoła, miłując go i pracując nad tym, aby 
coraz bardziej odzwierciedlało się w nim oblicze Chrystusa. 

TakŜe dzisiaj Pan nadal potrzebuje was, młodych, dla swego 
Kościoła. TakŜe dzisiaj wzywa kaŜdego z was, byście szli za Nim 
w Jego Kościele i byli misjonarzami. Jak? W jaki sposób? Inspirując 
się nazwą miejsca, w którym się znajdujemy, Campus Fidei – Pole 
Wiary, pomyślałem o trzech obrazach, które mogą nam pomóc lepiej 
zrozumieć, co to znaczy być uczniem i misjonarzem: pierwszy – pole 
jako teren, na którym się sieje; drugi – pole jako miejsce treningu, 
i trzeci – pole jako plac budowy. 

1. Pole jako teren, na którym się sieje. Wszyscy znamy 
przypowieść Jezusa opowiadającą o siewcy, który poszedł siać na 
polu. Niektóre ziarna padły na drogę, pośród kamieni, między 
ciernie i nie mogły wzrosnąć. Inne natomiast padły na ziemię Ŝyzną 
i wydały obfity plon (por. Mt 13, 1-9). Sam Jezus wyjaśnił znaczenie 
tej przypowieści: ziarnem jest Słowo BoŜe, które pada w nasze serca 
(por. Mt 13, 18-23). Drodzy młodzi, znaczy to, Ŝe prawdziwym Campus 
idei jest serce kaŜdego z was, wasze Ŝycie. Jezus prosi, byście Mu 
pozwolili wejść w wasze Ŝycie przez Jego Słowo, przez Jego 
obecność. Proszę, pozwólcie Chrystusowi i Jego Słowu wejść 
w wasze Ŝycie, zapuścić korzenie i wzrastać! Jezus mówi nam, 
Ŝe nasiona, które padły na skraj drogi lub między kamienie czy teŜ 
między ciernie, nie wydały plonu. Jaką glebą jesteśmy lub chcemy 
być? MoŜe czasami jesteśmy jak ta droga: słuchamy Pana, ale nic 
nie zmienia się w Ŝyciu, bo dajemy się zagłuszyć licznym 
powierzchownym wezwaniom, których słuchamy. Lub jak teren 
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kamienisty: z entuzjazmem przyjmujemy Jezusa, ale jesteśmy 
niestali i w obliczu trudności nie mamy odwagi iść pod prąd. Albo 
jesteśmy jak teren ciernisty: rzeczy, negatywne namiętności tłumią 
w nas słowa Pana (por. Mt 13, 18-22). Dziś jednak jestem pewien, 
Ŝe ziarno pada na ziemię Ŝyzną, Ŝe chcecie być dobrą glebą, 
chrześcijanami nie na półetatu, nie „skostniałymi”, 
powierzchownymi, ale autentycznymi. Jestem pewien, Ŝe nie chcecie 
Ŝyć w iluzji takiej wolności, która poddaje się nurtom mody i kieruje 
chwilowymi korzyściami. Wiem, Ŝe mierzycie wysoko, do decyzji 
definitywnych, dających pełny sens Ŝyciu. Jezus moŜe wam to dać. 
On jest „drogą i prawdą, i Ŝyciem” (J 14, 6). Zaufajmy Mu. 
Pozwólmy, by On nas prowadził! 

2. Pole jako miejsce treningu. Jezus powołuje nas, abyśmy szli 
za Nim przez całe Ŝycie, prosi, abyśmy byli Jego uczniami, „grali 
w Jego druŜynie”. Myślę, Ŝe większość z was lubi sport. A tutaj, 
w Brazylii, podobnie jak w innych krajach, piłka noŜna jest pasją 
narodową. A co robi piłkarz, kiedy zostaje powołany w skład 
druŜyny? Musi trenować, i to duŜo trenować! Podobnie jest 
w naszym Ŝyciu uczniów Pana. Św. Paweł mówi nam: „KaŜdy, kto 
staje do zapasów, wszystkiego sobie odmawia; oni, aby zdobyć 
przemijającą nagrodę, my zaś – nieprzemijającą” (1 Kor 9, 25). 
Jezus daje nam coś więcej niŜ Puchar Świata! Daje nam moŜliwość 
owocnego i szczęśliwego Ŝycia, a takŜe proponuje nam przyszłość 
z Nim, która nie będzie miała końca, Ŝycie wieczne. Ale domaga się 
od nas trenowania, abyśmy „byli w formie”, abyśmy bez lęku 
stawiali czoła wszystkim sytuacjom Ŝyciowym, dając świadectwo 
naszej wierze. W jaki sposób? Poprzez dialog z Nim: modlitwę, 
będącą codzienną rozmową z Bogiem, który zawsze nas słucha. 
Przez sakramenty, dzięki którym wzrasta Jego obecność w nas 
i upadabniamy się do Chrystusa. Poprzez braterską miłość, 
umiejętność słuchania, zrozumienie, przebaczenie, otwarcie się, 
pomaganie innym, kaŜdej osobie bez wyjątku, bez wykluczania. 
Drodzy młodzi, bądźcie prawdziwymi „atletami Chrystusa”! 

3. Pole jako plac budowy. Kiedy nasze serce jest dobrą glebą, 
która przyjmuje Słowo BoŜe, kiedy „przepacamy koszulkę”, starając 
się Ŝyć po chrześcijańsku, doświadczamy czegoś wielkiego: nigdy nie 
jesteśmy sami, jesteśmy częścią rodziny, w której bracia 
przemierzają te samą drogę: jesteśmy częścią Kościoła. Więcej, 
stajemy się budowniczymi Kościoła i aktywnymi twórcami historii. 
Św. Piotr mówi nam, Ŝe jesteśmy Ŝywymi kamieniami, które tworzą 



STOLICA APOSTOLSKA 

24 
 

duchową świątynię (por. 1 P 2, 5). A patrząc na to podium, widzimy, 
Ŝe ma ono kształt kościoła zbudowanego z kamieni, z cegieł. 
W Kościele Jezusa my jesteśmy Ŝywymi kamieniami, a Jezus nas 
prosi, byśmy budowali Jego Kościół. I to nie małą kaplicę, która 
moŜe pomieścić tylko grupkę osób. Domaga się od nas, aby Jego 
Kościół Ŝyjący był tak wielki, Ŝeby mógł pomieścić całą ludzkość, by 
był domem dla wszystkich. Mówi do mnie, do ciebie, do kaŜdego: 
„Idźcie (…) i nauczajcie wszystkie narody”. Dziś wieczór 
odpowiedzmy Mu: Tak, ja takŜe chcę być Ŝywym kamieniem. Razem 
chcemy budować Kościół Jezusa! Powiedzmy razem: chcę iść 
budować Kościół Chrystusowy! 

W waszym młodym sercu jest pragnienie, by budować lepszy 
świat. UwaŜnie śledziłem wiadomości o bardzo licznych młodych, 
którzy w wielu częściach świata wyszli na ulice, Ŝeby wyrazić 
pragnienie cywilizacji bardziej sprawiedliwej i braterskiej. Pozostaje 
jednak pytanie: od czego zacząć? Jakie są kryteria budowania 
społeczeństwa bardziej sprawiedliwego? Kiedy zapytano Matkę 
Teresę z Kalkuty, co powinno się zmienić w Kościele, odpowiedziała: 
ty i ja! 

Drodzy przyjaciele, nie zapominajcie: jesteście polem wiary! 
Jesteście atletami Chrystusa! Jesteście budowniczymi piękniejszego 
Kościoła i lepszego świata. Wznieśmy nasze oczy do Najświętszej 
Maryi Panny. Ona pomaga naśladować Jezusa, daje nam przykład 
poprzez swoje „tak” powiedziane Bogu: „Oto ja słuŜebnica Pańska, 
niech mi się stanie według słowa twego!” (Łk 1, 38). Powiedzmy to 
Bogu takŜe i my, wraz z Maryją: niech mi się stanie według Twego 
słowa. Niech się tak stanie! 

  
 

SPOTKANIE Z PRZEDSTAWICIELAMI RZĄDU BRAZYLII 
RIO DE JANEIRO – TEATR MIEJSKI (27 lipca 2013 r.) 

 
Ekscelencje, 
Panie i Panowie! 
Dziękuję Bogu za moŜliwość spotkania z tak znakomitą 

reprezentacją świata polityki i dyplomacji, kultury i religii, nauki 
i przedsiębiorczości ogromnej Brazylii. 
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Chciałbym przemówić do was w waszym pięknym języku 
portugalskim, jednak aby móc lepiej wyrazić to, co mam w sercu, 
wolę mówić po hiszpańsku. Proszę, zechciejcie mi wybaczyć! 

Wszystkich was serdecznie witam i wyraŜam wam wdzięczność. 
Dziękuję za miłe słowa powitania i prezentacji arcybiskupowi 
Oraniemu i Panu Walmyrowi Júniorowi. Widzę w was pamięć 
i nadzieję: pamięć o przebytej drodze i świadomości waszej ojczyzny 
oraz nadzieję, Ŝe będąc zawsze otwarta na światło, które emanuje 
z Ewangelii Jezusa Chrystusa, będzie ona mogła nadal się rozwijać 
w pełnym poszanowaniu zasad etycznych, opartych na 
transcendentnej godności osoby. 

Ci, którzy odgrywają w państwie odpowiedzialne role, są 
powołani do stawiania czoła przyszłości „ze spokojnym spojrzeniem 
tych, którzy potrafią widzieć prawdę”, jak mawiał brazylijski 
myśliciel Alceu Amoroso Lima (Il nostro tempo, w: La vita 
soprannaturale e il mondo moderno, Rio de Janeiro 1956 r., s. 106]. 
Chciałbym wziąć pod uwagę trzy aspekty tego spojrzenia 
spokojnego, pogodnego i mądrego: po pierwsze, oryginalność tradycji 
kulturowej, po drugie, solidarna odpowiedzialność za budowanie 
przyszłości i po trzecie, konstruktywny dialog, aby stawić czoła 
chwili obecnej. 

1. Przede wszystkim waŜne jest docenienie dynamicznej 
oryginalności cechującej brazylijską kulturę, z jej niezwykłą 
zdolnością do integracji róŜnych elementów. Wspólne odczuwanie 
narodu, podstawy jego myśli i twórczości, fundamentalne zasady 
jego Ŝycia, kryteria oceny w odniesieniu do priorytetów, norm 
działania opierają się na integralnej wizji osoby ludzkiej. 

Ta wizja człowieka i Ŝycia, typowa dla Brazylijczyków, wiele 
zyskała od Ŝywotnych treści Ewangelii za pośrednictwem Kościoła 
katolickiego: nade wszystko wiarę w Jezusa Chrystusa, w miłość 
Boga i braterstwo z bliźnim. Ale bogactwo tej oŜywczej treści musi 
być w pełni docenione! MoŜe ona zaowocować procesem 
kulturowym, wiernym brazylijskiej toŜsamości i budującym lepszą 
przyszłość dla wszystkich. Tak wyraził się umiłowany papieŜ 
Benedykt XVI w przemówieniu inaugurującym V Konferencję 
Ogólną Episkopatu Ameryki Łacińskiej w Aparecidzie. 

Dbanie o rozwój integralnej cywilizacji i kultury spotkania oraz 
relacji jest chrześcijańskim sposobem krzewienia dobra wspólnego, 
radości Ŝycia. I tu zbiegają się wiara i rozum, wymiar religijny 
z róŜnymi aspektami ludzkiej kultury: sztuki, nauki, pracy, 
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literatury… Chrześcijaństwo łączy transcendencję i wcielenie; 
zawsze oŜywia myśl i Ŝycie w obliczu rozczarowania i zniechęcenia, 
które opanowują serca i rozpowszechniają się na ulicach. 

2. Drugim elementem, o którym chciałbym powiedzieć, jest 
odpowiedzialność społeczna. Wymaga ona pewnego typu 
paradygmatu kulturowego, a w konsekwencji polityki. Jesteśmy 
odpowiedzialni za kształtowanie nowych pokoleń, tak, by potrafiły 
zajmować się dobrze gospodarką i polityką, a takŜe zdecydowanie 
bronić wartości etycznych. Przyszłość wymaga od nas 
humanistycznej wizji gospodarki oraz takiej polityki, w której coraz 
pełniej i lepiej realizowałoby się uczestnictwo ludzi, unikającej 
elitaryzmów i eliminującej ubóstwo. Niech nikt nie będzie 
pozbawiony tego, co konieczne, i niech kaŜdemu będzie zapewniona 
godność, braterstwo i solidarność – tą drogą trzeba iść. JuŜ 
w czasach proroka Amosa Bóg mocno ostrzegał: „Sprzedają za 
srebro sprawiedliwego, a ubogiego za parę sandałów, w proch ziemi 
wdeptują głowy biedaków, i ubogich kierują na bezdroŜa” (Am 2, 6-
7). TakŜe i dziś słychać krzyk ludzi domagających się 
sprawiedliwości. 

Osoby sprawujące funkcje kierownicze muszą mieć bardzo 
konkretne cele i poszukiwać specyficznych środków, aby je osiągnąć. 
Kiedy jednak aspiracje nie są zaspokojone, moŜe pojawić się 
niebezpieczeństwo rozczarowania, rozgoryczenia, obojętności. 
Dynamiczna cnota nadziei pobudza, by iść coraz dalej, aby 
wykorzystywać wszystkie siły i zdolności na rzecz osób, dla których 
się pracuje, akceptując rezultaty i stwarzając warunki 
do odkrywania nowych dróg, dając siebie, nawet gdy nie widzi się 
rezultatów, ale zachowując Ŝywą nadzieję. 

Przywódcy potrafią wybrać najwłaściwszą z opcji, rozwaŜywszy 
je uprzednio, opierając się na własnej odpowiedzialności i kierując 
troską o dobro wspólne. Taki model pozwala wejść w centrum 
bolączek społeczeństwa i przezwycięŜać je poprzez śmiałe działania, 
odwaŜne i wolne. W naszej odpowiedzialności, choć jest ona zawsze 
ograniczona, waŜne jest, by zrozumieć całą rzeczywistość, 
obserwując, skrupulatnie rozwaŜąjąc, oceniając, tak aby 
podejmować decyzję w chwili obecnej, ale wybiegając spojrzeniem 
dalej, ku przyszłości, zastanawiając się nad skutkami decyzji. Ten, 
kto działa odpowiedzialnie, ocenia swoje działania w świetle praw 
innych ludzi i osądu Boga. To poczucie etyczne jawi się dzisiaj jako 
bezprecedensowe wyzwanie historyczne. Oprócz racjonalności 
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naukowej i technicznej w obecnej sytuacji konieczna jest moralność 
połączona z głęboko solidarną odpowiedzialnością społeczną. 

3. Dla dopełnienia „wizji”, którą chciałem przedstawić, na 
zakończenie wskaŜę to, co – oprócz integralnego humanizmu, 
respektującego oryginalną kulturę, oraz odpowiedzialności 
społecznej – uwaŜam za fundamentalne, aby stawić czoła 
teraźniejszości: konstruktywny dialog. Między egoistyczną 
obojętnością a protestem odwołującym się do przemocy istnieje 
opcja, która jest zawsze moŜliwa – dialog. Dialog między 
pokoleniami, dialog z ludem, umiejętność dawania i przyjmowania, 
pozostając otwartym na prawdę. Dany kraj się rozwija, kiedy jego 
róŜne bogactwa kulturowe podejmują konstruktywny dialog: 
kultura ludowa, kultura uniwersytecka, młodzieŜowa, artystyczna 
i technologiczna, kultura gospodarcza i rodzinna oraz kultura 
mediów. Nie moŜna sobie wyobrazić przyszłości społeczeństwa bez 
wielkiego wkładu sił moralnych w demokrację, tak aby nigdy nie 
była ona zamknięta w czystej logice reprezentowania tych, którzy 
mają ustalone interesy. Fundamentalne znaczenie ma wkład 
wielkich tradycji religijnych, które odgrywają owocną rolę zaczynu 
w Ŝyciu społecznym i oŜywiają demokracje. Świeckość państwa 
sprzyja pokojowemu współistnieniu róŜnych religii. Państwo takie, 
nie utoŜsamiając się z Ŝadnym wyznaniem, szanuje i docenia 
obecność czynnika religijnego w społeczeństwie, sprzyjając jego 
konkretnym wyrazom. 

Kiedy przywódcy w róŜnych dziedzinach proszą mnie o radę, 
moja odpowiedź jest zawsze taka sama: dialog, dialog, dialog. 
Jedynym sposobem rozwoju osoby, rodziny, społeczeństwa, jedynym 
sposobem, aby nastąpił postęp Ŝycia narodów, jest kultura 
spotkania, kultura, w której kaŜdy ma coś dobrego, czym moŜe 
obdarzyć, i wszyscy mogą coś dobrego otrzymać w zamian. Drugi ma 
zawsze coś, co moŜe mi dać, jeśli potrafimy zbliŜyć się do niego 
w postawie otwartej i z dyspozycyjnością, bez uprzedzeń. Tylko 
w ten sposób moŜe wzrastać dobre zrozumienie między kulturami 
i religiami, szacunek jednych dla drugich, bez bezpodstawnych 
pretensji i z poszanowaniem praw kaŜdej. Dzisiaj albo postawimy 
na kulturę spotkania, albo wszyscy przegrają. Obranie właściwej 
drogi sprawi, Ŝe nasze podąŜanie będzie owocne i bezpieczne. 

Ekscelencje, 
Panie i Panowie! 
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Dziękuję wam za uwagę. Przyjmijcie te słowa jako wyraz mojej 
troski Pasterza Kościoła oraz miłości, którą Ŝywię dla narodu 
brazylijskiego. Braterstwo między ludźmi i współpraca, aby 
budować społeczeństwo bardziej sprawiedliwe, nie są utopią, lecz są 
wynikiem zgodnego wysiłku wszystkich dla dobra wspólnego. 
Wspieram was w waszym zaangaŜowaniu na rzecz dobra wspólnego, 
wymagającym od wszystkich mądrości, roztropności 
i wielkoduszności. Powierzam was Ojcu Niebieskiemu, prosząc Go, 
za wstawiennictwem Matki BoŜej z Aparecidy, by napełnił swoimi 
darami kaŜdego z obecnych, ich rodziny i wspólnoty ludzkie oraz 
wspólnoty pracy. Z serca udzielam wszystkim mojego 
błogosławieństwa. 

 
 

HOMILIA PODCZAS MSZY ŚW. POSŁANIA NA ZAKOŃCZENIE 28. 
ŚWIATOWYCH DNI MŁODZIEśY NA PLAśY COPACABANA  

(28 lipca 2013 r.) 

 
Drodzy bracia i siostry! 
Droga młodzieŜy! 
„Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody”. Tymi słowami 

Jezus zwraca się do kaŜdego z was, mówiąc: „Wspaniałe było 
uczestniczenie w Światowym Dniu MłodzieŜy, przeŜywanie wiary 
z młodymi ludźmi z czterech stron świata, ale teraz musisz iść 
i przekazać to doświadczenie innym”. Jezus Cię wzywa, abyś był 
uczniem wyruszającym na misję! Co mówi nam Pan dzisiaj, 
w świetle usłyszanego Słowa BoŜego? Trzy słowa: idźcie, bez obawy, 
bez lęku, aby słuŜyć. 

1. Idźcie. W tych dniach, tutaj, w Rio, mogliście przeŜyć piękne 
doświadczenie spotkania Jezusa i to spotkania Go wspólnie, 
odczuliście radość wiary. Ale doświadczenie tego spotkania nie moŜe 
zostać zamknięte w waszym Ŝyciu, lub w małej grupie parafialnej, 
w ruchu, waszej wspólnocie. Byłoby to jakby odcięcie tlenu 
płonącemu ogniowi. Wiara jest płomieniem, który staje się tym 
Ŝywszy, im bardziej się ją dzieli, przekazuje, aby wszyscy mogli 
poznać, umiłować i wyznawać Jezusa Chrystusa, który jest Panem 
Ŝycia i historii (por. Rz 10,9). 
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JednakŜe uwaŜajcie! Jezus nie powiedział, jeśli chcecie, jeśli 
macie czas, ale: „Idźcie i nauczajcie wszystkie narody”. Dzielenie się 
doświadczeniem wiary, dawanie świadectwa wiary, głoszenie 
Ewangelii jest nakazem, który Pan powierzył całemu Kościołowi, 
takŜe Tobie. Jest to nakaz, który nie wynika jednak z woli 
panowania czy władzy, ale z siły miłości, z faktu, Ŝe Jezus jako 
pierwszy przyszedł między nas i dał nam nie coś z siebie, lecz całego 
siebie, dał swoje Ŝycie, aby nas zbawić i ukazać nam miłość 
i miłosierdzie Boga. Jezus nie traktuje nas jak niewolników, ale 
jako ludzi wolnych, jako przyjaciół, braci. Nie tylko nas posyła, ale 
nam towarzyszy, zawsze jest przy nas w tej misji miłości. 

Gdzie nas Jezus posyła? Nie ma granic, nie ma ograniczeń: 
wysyła nas do wszystkich. Ewangelia jest dla wszystkich, a nie 
tylko dla niektórych. Nie tylko dla tych, którzy wydają się nam 
najbliŜsi, bardziej otwarci, bardziej przyjaźni. Jest dla kaŜdego. Nie 
lękajcie się, by iść i nieść Chrystusa w kaŜde środowisko, aŜ 
do peryferii egzystencjalnych, nawet do tego, który wydaje się 
najbardziej oddalony, najbardziej obojętny. Pan poszukuje 
wszystkich, pragnie, aby wszyscy odczuli ciepło Jego miłosierdzia 
i Jego miłości. 

W szczególności chciałbym, aby to polecenie Chrystusa: 
„Idźcie”, zabrzmiało w was młodzi Kościoła w Ameryce Łacińskiej, 
zaangaŜowani w promowaną przez biskupów misję kontynentalną. 
Brazylia, Ameryka Łacińska, świat potrzebuje Chrystusa! Święty 
Paweł mówi: „Biada mi, gdybym nie głosił Ewangelii” (1 Kor 9,16). 
Kontynent ten otrzymał przesłanie Ewangelii, która naznaczyła 
jego drogę dziejową i przyniosła wiele owoców. Teraz to głoszenie 
jest powierzone równieŜ wam, aby zabrzmiało z nową siłą. Kościół 
was potrzebuje, potrzebuje cechującego was entuzjazmu, 
kreatywności i radości. Wielki apostoł Brazylii, błogosławiony Józef 
Anchieta wyruszył na misję, gdy miał zaledwie dziewiętnaście lat. 
Czy wiecie jak najlepiej ewangelizować młodych ludzi? Inny młody 
człowiek. Tą drogą trzeba iść! Tą droga Wy musicie iść! 

2. Bez obawy. Niektórzy mogą pomyśleć: „Nie mam specjalnego 
przygotowania, jak mogę iść i głosić Ewangelię?”. Drogi przyjacielu, 
twój lęk nie róŜni się zbytnio od strachu Jeremiasza, podobnie jak 
wy, człowieka młodego, gdy został powołany przez Boga, aby stać się 
prorokiem. Dopiero co słuchaliśmy jego słów: „Ach, Panie BoŜe, 
przecieŜ nie umiem mówić, bo jestem młodzieńcem”. Bóg mówi 
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równieŜ wam, to, co powiedział Jeremiaszowi: „Nie lękaj się ich, bo 
jestem z tobą, by cię chronić” (Jer 1,6.8). On jest z nami! 

„Nie lękajcie się”. Kiedy idziemy, by głosić Chrystusa, to On 
sam idzie przed nami i nas prowadzi. Wysyłając swoich uczniów na 
misję, obiecał: „Ja jestem z wami po wszystkie dni”. Prawda ta 
dotyczy takŜe nas! Jezus nie zostawia nas samych, nigdy nas nie 
opuszcza! Zawsze wam towarzyszy. 

Jezus następnie nie powiedział: „idź”, ale „idźcie”. Jesteśmy 
posłani zawsze razem. Drodzy młodzi, odczuwajcie w tej misji 
towarzyszenie całego Kościoła, a takŜe świętych obcowanie. Kiedy 
wspólnie stawiamy czoła wyzwaniom, wówczas jesteśmy mocni, 
odkrywamy zasoby, których posiadania nie byliśmy świadomi. Jezus 
nie powołał Apostołów, aby Ŝyli w izolacji, ale powołał ich, aby 
tworzyli grupę, wspólnotę. Chciałbym się zwrócić takŜe do was, 
drodzy kapłani, którzy wraz ze mną koncelebrujecie tę Eucharystię: 
przybyliście, by towarzyszyć waszej młodzieŜy i jest to piękne, 
dzielenie tego doświadczenia wiary! Na pewno odmłodnieliście 
wszyscy. Młody zaraŜa młodością. Ale jest to tylko etap na drodze. 
Nadal im towarzyszcie wielkodusznie i z radością, pomagajcie im 
w aktywnym zaangaŜowaniu się w Kościele. Niech nigdy nie czują 
się samotni! Chciałbym podziękować tutaj grupom duszpasterstwa 
młodzieŜowego; wspólnotom, które towarzyszą młodym w tym 
towarzyszeniu bycia Kościołem. Tak kreatywnie i tak odwaŜnie. 
Idźcie tak dalej i nie bójcie się. 

3. Ostatnie słowo: aby słuŜyć. Na początku psalmu, który 
odśpiewano znajdują się następujące słowa: „Śpiewajcie Panu pieśń 
nową” (95,1). Co to za nowa pieśń? To nie słowa, nie melodia, ale to 
śpiew waszego Ŝycia, to pozwolenie, aby nasze Ŝycie utoŜsamiało się 
z Ŝyciem Jezusa, to Ŝywienie Jego uczuć, Jego myśli, Jego działania. 
A Ŝycie Jezusa jest Ŝyciem dla innych. Jest to Ŝycie posługi. 

Św. Paweł, w czytaniu, które usłyszeliśmy przed chwilą, 
powiedział: „Stałem się niewolnikiem wszystkich, aby tym liczniejsi 
byli ci, których pozyskam” (1 Kor 9, 19). Aby głosić Jezusa, Paweł 
stał się „sługą wszystkich”. Ewangelizacja jest świadectwem 
w pierwszej osobie miłości Boga, jest pokonaniem naszych 
egoizmów, jest słuŜeniem, pochylając się, Ŝeby umywać nogi naszych 
braci, tak jak czynił Jezus. 

Idźcie, bez obawy, aby słuŜyć. Idąc za tymi trzema słowami 
doświadczycie, Ŝe ten, który ewangelizuje jest teŜ 
ewangelizowanym, który przekazuje radość wiary, otrzymuje 
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radość. Drodzy młodzi, powracając do swoich domów, nie lękajcie się 
być wielkodusznymi dla Chrystusa, świadczyć o Jego Ewangelii. 

W pierwszym czytaniu, kiedy Bóg posyła proroka Jeremiasza 
daje mu siłę by „wyrywał i obalał, by niszczył i burzył, by budował 
i sadził” (Jer 1,10). Tak teŜ jest w waszym przypadku. Niesienie 
Ewangelii jest niesieniem mocy Boga, aby wykorzenić i zniszczyć zło 
i przemoc, aby zniszczyć i złamać bariery egoizmu, nietolerancji 
i nienawiści, aby zbudować nowy świat. 

Jezus Chrystus na was liczy! Kościół na was liczy! PapieŜ na 
was liczy! 

Maryja, Matka Jezusa i Matka nasza, niech wam zawsze 
towarzyszy ze swoją czułością: „Idźcie i nauczajcie wszystkie 
narody”. 

Amen. 
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DEKLARACJA 

 
Arcybiskupa Większego Światosława Szewczuka, 

Metropolity Kijowsko-Halickiego Ukraińskiego Kościoła 
Greckokatolickiego, 

 

Arcybiskupa Józefa Michalika, Metropolity Przemyskiego 
obrz. łac., Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski, 

 

Arcybiskupa Mieczysława Mokrzyckiego, Metropolity Lwow-
skiego obrz. łac., Przewodniczącego Konferencji Episkopatu 

Rzymskokatolickiego Ukrainy, 
 

Arcybiskupa Jana Martyniaka, Metropolity Przemysko-
Warszawskiego, Kościoła bizantyńsko-ukraińskiego. 

 
 

„Niech dzięki oczyszczeniu pamięci historycznej 
wszyscy będą gotowi stawiać wyŜej to, 

co jednoczy, niŜ to, co dzieli” (bł. Jan Paweł II) 
 

 
Spotykamy się w Warszawie, w przededniu obchodów 70-tej 

rocznicy zbrodni na Wołyniu, których symbolem stały się wyda-
rzenia z 11 lipca 1943 r. Ofiarami zbrodni i czystek etnicznych 
stały się dziesiątki tysięcy niewinnych osób, w tym kobiet, dzieci 
i starców, przede wszystkim Polaków, ale takŜe Ukraińców, oraz 
tych, którzy ratowali zagroŜonych sąsiadów i krewnych. Ofiara 
ich Ŝycia wzywa nas w tych rocznicowych dniach do szczególnie 
głębokiej refleksji, do gorliwej modlitwy o odpuszczenie grze-
chów i przebaczenie, a takŜe o łaskę stawania w prawdzie wobec 
Boga i ludzi. 70-lecie tych tragicznych wydarzeń stanowi rów-
nieŜ kolejną okazję, aby zwrócić się z apelem do Polaków 
i Ukraińców o dalsze kroki na drodze do braterskiego zbliŜenia, 
które jest niemoŜliwe bez szczerego pojednania. Zachęca nas 
takŜe do tego obchodzony w tym roku jubileusz 1025-lecia 
Chrztu Rusi oraz pierwszy rok przygotowań do obchodów 1050-
lecia Chrztu Polski. A przecieŜ ochrzczony człowiek i naród 
przyjmuje nie tylko odpuszczenie grzechów i otrzymuje nadzieję 
zbawienia, ale takŜe gotowość Ŝycia Ewangelią Jezusa Chrystu-
sa z jej nakazem przebaczania win. 
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Jesteśmy świadomi, Ŝe tylko prawda moŜe nas wyzwolić 
(por. J 8, 32); prawda, która niczego nie upiększa i nie pomija, 
która niczego nie przemilcza, ale prowadzi do przebaczenia 
i darowania win. Jako dzieci jednego Ojca w niebie kierujemy 
do Jego miłosierdzia prośbę o przebaczenie w duchu słów Modli-
twy Pańskiej: „Odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy 
naszym winowajcom”. Pamiętamy przy tym o pięknych kartach 
współŜycia naszych narodów, o radościach i sukcesach współ-
pracy, ale i o krzywdach, jakie zostały wyrządzone zwłaszcza 
w trakcie II wojny światowej i w jej następstwie. Wiemy, 
Ŝe chrześcijańska ocena zbrodni wołyńskiej domaga się od nas 
jednoznacznego potępienia i przeproszenia za nią. UwaŜamy 
bowiem, Ŝe ani przemoc, ani czystki etniczne nigdy nie mogą być 
metodą rozwiązywania konfliktów między sąsiadującymi ludami 
czy narodami, ani usprawiedliwione racją polityczną, ekono-
miczną czy religijną.  

Pragniemy dzisiaj oddać hołd niewinnie pomordowanym, 
ale i przepraszać Boga za popełnione zbrodnie oraz raz jeszcze 
wezwać wszystkich, Ukraińców i Polaków, zamieszkujących 
zarówno na Ukrainie, jak i w Polsce oraz gdziekolwiek na świe-
cie, do odwaŜnego otwarcia umysłów i serc na wzajemne przeba-
czenie i pojednanie.  

Przypominamy słowa kard. Lubomira Huzara z 2001 r., 
Ŝe „niektórzy synowie i córki Ukraińskiego Kościoła Greckokato-
lickiego wyrządzali zło – niestety świadomie i dobrowolnie – 
swoim bliźnim z własnego narodu i z innych narodów”. Jako 
zwierzchnik Kościoła greckokatolickiego pragnę powtórzyć te 
słowa dzisiaj i przeprosić Braci Polaków za zbrodnie popełnione 
w 1943 r. 

W imię prawdy uwaŜamy, Ŝe przeproszenia i prośby 
o wybaczenie wymaga postawa tych Polaków, którzy wyrządzali 
zło Ukraińcom i odpowiadali przemocą na przemoc. 

Jako przewodniczący Episkopatu Polski kieruję do Braci 
Ukraińców prośbę o wybaczenie. 

Do dzisiaj Polacy i Ukraińcy noszą w swojej pamięci bolesne 
rany i wspomnienia tragedii wołyńskiej. W sposób szczególny 
widoczne są one w społeczeństwie współczesnej Ukrainy, które-
go dobro duchowe jest najwaŜniejsze takŜe dla Kościoła Rzym-
skokatolickiego na Ukrainie. Dlatego z gorącą troską, jako 
przewodniczący Episkopatu Rzymskokatolickiego Ukrainy przy-
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łączam się do apelu o pojednanie. Mam nadzieję, Ŝe pomimo 
tragicznej przeszłości moŜliwe są dobrosąsiedzkie 
i chrześcijańskie relacje Polaków i Ukraińców, gdziekolwiek się 
spotykają, współpracują i myślą o przyszłości. 

Za godny potępienia uwaŜamy skrajny nacjonalizm oraz 
szowinizm. To on bowiem, obok ateistycznego i totalitarnego 
komunizmu oraz nazizmu, był ideologią, która w trakcie XX 
stulecia spowodowała miliony ofiar.  

To, co niektórym jawiło się wówczas jako usprawiedliwione 
w oczach Boga, okazało się bezwzględnym deptaniem Jego przy-
kazań. Przed obliczem Pana, w świetle Jego kategorycznego 
Ŝądania „Nie zabijaj!”, wyraŜamy gorzką świadomość przewi-
nień, gdyŜ nic nie usprawiedliwia wzajemnej wrogości, prowa-
dzącej aŜ do przelewu bratniej krwi. 

Obiektywne poznanie faktów oraz ukazanie rozmiarów tra-
gedii i dramatów przeszłości staje się dzisiaj pilną sprawą histo-
ryków i specjalistów, bo tylko poznanie prawdy historycznej 
wyciszyć moŜe narosłe wokół tej sprawy emocje. Apelujemy więc 
do polskich i ukraińskich naukowców o dalsze badania oparte 
na źródłach i o współdziałanie w wyjaśnianiu okoliczności tych 
przeraŜających zbrodni, jak równieŜ sporządzenie listy imion 
wszystkich, którzy ucierpieli. Widzimy teŜ potrzebę godnego 
upamiętnienia ofiar w miejscach ich śmierci i największego 
cierpienia. 

Pragniemy przypomnieć, Ŝe katoliccy biskupi polscy 
i ukraińscy rozpoczęli rozmowy o potrzebie pojednania obu Ko-
ściołów i narodów juŜ w październiku 1987 r. na spotkaniu 
w Rzymie poprzedzającym millennium chrztu Rusi Kijowskiej. 
W rok później doszło do historycznej liturgii na Jasnej Górze 
z udziałem kard. Józefa Glempa oraz kierującego Kościołem 
Greckokatolickim kard. Myrosława Lubacziwskiego. Milenijne 
obchody Ukraińskiego Kościoła Greckokatolickiego na Jasnej 
Górze, w duchowej stolicy Polski, były istotnym krokiem zwia-
stującym wyjście tego Kościoła z podziemia w ZSRR, prześlado-
wanego tam i zakazanego. 

Profetyczne znaczenie miały słowa bł. Jana Pawła II wypo-
wiedziane we Lwowie w 2001 r.: „Niech dzięki oczyszczeniu pa-
mięci historycznej wszyscy będą gotowi stawiać wyŜej to, co jed-
noczy, niŜ to, co dzieli, aŜeby razem budować przyszłość opartą 
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na wzajemnym szacunku, na braterskiej wspólnocie, współpracy 
i autentycznej solidarności". 

W czerwcu 2005 r. w Warszawie i we Lwowie ogłoszony zo-
stał wspólny list Synodu Ukraińskiego Kościoła Greckokatolic-
kiego i Konferencji Episkopatu Polski. Obie strony wypowie-
działy wówczas słowa: „Przebaczamy i prosimy o przebaczenie!”, 
będące wcześniej fundamentem pojednania polsko-niemieckiego, 
z nadzieją, Ŝe zaowocują teraz w relacjach polsko-ukraińskich. 
Wolę takiego działania potwierdziły tysiące wiernych, odpowia-
dając: „Amen”. 

Dziś oddajemy hołd i czcimy pamięć tych Ukraińców 
i Polaków, którzy ryzykując Ŝyciem, ratowali bliźnich przed za-
gładą lub teŜ w inny sposób stawali w ich obronie w tych drama-
tycznych czasach. Modlimy się wspólnie o wieczne odpoczywanie 
dla wszystkich niewinnych ofiar, które zginęły w 1943 roku na 
Wołyniu. Modlimy się takŜe o miłosierdzie BoŜe dla tych, którzy 
ulegli ideologii przemocy i nienawiści, a takŜe o to, by wojna, 
która juŜ dawno wygasła na naszych ziemiach, nie trwała dziś 
w sercach ludzi. Dlatego myśląc o obecnych i przyszłych pokole-
niach, powtarzamy w imieniu naszych Kościołów, Ŝe nienawiść 
i przemoc zawsze jest degradacją człowieka i narodu, przeba-
czenie, braterstwo, współczucie, pomoc i miłość stają się nato-
miast trwałym i godnym fundamentem kultury współŜycia 
ludzkiego. 

Myśląc o przyszłości jesteśmy świadomi, Ŝe bez wzajemnego 
pojednania nasz Kościół nie byłby wiarygodny w wypełnianiu 
swej ewangelicznej misji, a nasze narody nie będą miały per-
spektywy współpracy i rozwoju w płaszczyźnie tak religijnej, jak 
i politycznej. UwaŜamy teŜ, Ŝe współpraca wolnej Polski z wolną 
Ukrainą jest niezbędna, by w tej części Europy panował pokój, 
ludzie cieszyli się wolnością religijną, a prawa człowieka nie 
były zagroŜone. Widzimy teŜ potrzebę wspólnego świadectwa 
chrześcijan z Polski i Ukrainy w jednoczącej się Europie. 
Wspólnie stajemy w obliczu wyzwań, jakie stwarza sekularyza-
cja i próba organizacji Ŝycia „jakby Bóg nie istniał”. Jesteśmy 
częścią historii BoŜej miłości i – zgodnie z zachętą Ojca Świętego 
Franciszka – powinniśmy być ogniwem tej miłości w świecie. 
Kościoły, które doświadczyły męczeństwa, mają szczególne pra-
wo do przypominania Europie o jej chrześcijańskich korzeniach. 
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Niech Bóg wejrzy na Kościół Ŝyjący na naszych ziemiach 
i pomoŜe polskiemu oraz ukraińskiemu narodowi, aby Ŝyjąc 
w pokoju dzieliły się swym duchowym bogactwem oraz wnosiły 
swój wkład w jedność i przyszłość Europy!  

Ślemy teŜ braterskie pozdrowienia Braciom Prawosławnym, 
wierząc, Ŝe proces wzajemnego pojednania uzdrowi rany, które 
są przeszkodą nie tylko w harmonijnym współŜyciu narodów, 
ale i w szczerym dąŜeniu do jedności Chrystusowego Kościoła. 

 
+ Józef Michalik 

Arcybiskup  
Metropolita Przemyski obrz. łac. 

Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski 
 
+ Jan Martyniak 
Arcybiskup  
Metropolita Przemysko-Warszawski 
Kościoła bizantyńsko-ukraińskiego  

 
+ Światosław Szewczuk 

Arcybiskup Większy 
Metropolita Kijowsko-Halicki 

Ukraińskiego Kościoła Greckokatolickiego 
 
+ Mieczysław Mokrzycki 
Arcybiskup Metropolita Lwowski obrz. łac.  
Przewodniczący Konferencji Episkopatu Rzymskokatolickiego 
Ukrainy 
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Warszawa, 27 lipca 2013 r. 
SEP – D/ 6.5-3 

 
DEKRET 

 
W dniu 8 grudnia 2013 r. w kalendarzu liturgicznym Kościo-

ła Powszechnego wypada zbieŜność II niedzieli Adwentu 
i uroczystości Niepokalanego Poczęcia NMP. Zgodnie z Ogólnymi 
Normami Roku Liturgicznego i Kalendarza, obchody tej uroczy-
stości powinny być w bieŜącym roku przesunięte na poniedziałek 
9 grudnia 2013 r. 

JednakŜe, na mocy dyspensy udzielonej Konferencji Episko-
patu Polski przez Kongregację ds. Kultu BoŜego i Dyscypliny Sa-
kramentów dekretem z dnia 9 kwietnia 2013 r. (Prot. 39/13/L), 
Konferencja Episkopatu Polski postanawia, aby w dniu 8 grudnia 
2013 r., kiedy to wypada II niedziela Adwentu, dla dobra ducho-
wego wiernych świętować uroczystość Niepokalanego Poczęcia 
Najświętszej Maryi Panny, z uwzględnieniem poniŜszych za-
strzeŜeń.  

Zgodnie z notą Kongregacji ds. Kultu BoŜego i Dyscypliny 
Sakramentów, dołączoną do wspomnianego dekretu, aby nie po-
mniejszyć znaczenia niedzieli okresu Adwentu, zarządza się co 
następuje: 
a) drugie czytanie mszalne bierze się z II niedzieli Adwentu; 
b) w homilii naleŜy nawiązać do trwającego okresu liturgicznego; 
c) w modlitwie wiernych naleŜy uŜyć co najmniej jednego wezwa-

nia z nawiązaniem do Adwentu; 
d) w miejsce zwykłej oracji końcowej modlitwy powszechnej nale-

Ŝy uŜyć kolekty II niedzieli Adwentu. 
 
Niech Niepokalana Matka Chrystusa i Kościoła będzie nieu-

stanną przewodniczką w adwentowym czasie przygotowań 
do Uroczystości Narodzenia Słowa BoŜego.  

 
 

Abp Józef Michalik 
Metropolita Przemyski 

Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski 
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Świdnica, 29 lipca 2013 r. 

 
 

KOMUNIKAT W SPRAWIE WŁĄCZENIA  
IMIENIA ŚW. JÓZEFA DO MODLITW EUCHARYSTYCZNYCH 

 
W związku z wątpliwościami dotyczącymi interpretacji De-

kretu Kongregacji ds. Kultu BoŜego i Dyscypliny Sakramentów 
z dnia 1 maja 2013 r., na mocy którego w Modlitwach Euchary-
stycznych II, III i IV, ma być odtąd wymieniane imię Świętego 
Józefa, Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny, zaraz po imieniu 
Najświętszej Maryi Panny, przesyłam poniŜsze wyjaśnienie.  

W dniu 26 lipca 2013 r. nadeszła odpowiedź na zapytanie 
polskiej Komisji ds. Kultu BoŜego i Dyscypliny Sakramentów 
KEP, dotyczące kwestii uŜycia imienia św. Józefa w Mszale 
Rzymskim wg drugiego wydania typicznego, gdyŜ Dekret Kon-
gregacji „zarządza, aby imię Świętego Józefa (...) zostało odtąd 
włączone do Modlitw eucharystycznych II, III i IV, w trzecim wy-
daniu typicznym Mszału Rzymskiego.” 

Kongregacja ds. Kultu BoŜego i Dyscypliny Sakramentów ob-
jaśnia, iŜ w krajach, w których nie ma jeszcze zatwierdzonego 
przekładu III wyd. typicznego Mszału, naleŜy imię św. Józefa 
włączać do Modlitw Eucharystycznych w aktualnie obo-
wiązującym Mszale, w wersji zatwierdzonej przez Kongregację. 

Przypomina się zatem, Ŝe Kongregacja zatwierdziła polskie 
brzmienie wstawki o św. Józefie, które brzmi następująco: 

• II Modlitwa eucharystyczna: «z Najświętszą Bogurodzicą 
Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem, Jej Oblubień-
cem, ze świętymi Apostołami»; 

• III Modlitwa eucharystyczna: «z Najświętszą Dziewicą, 
Bogurodzicą Maryją, ze świętym Józefem, Jej Oblu-
bieńcem, ze świętymi Apostołami»; 

• IV Modlitwa eucharystyczna: «z Najświętszą Dziewicą, 
Bogurodzicą Maryją, ze świętym Józefem, Jej Oblu-
bieńcem, z Apostołami». 

 
Bp Adam Bałabuch 

Przewodniczący Komisji ds. Kultu BoŜego  
i Dyscypliny Sakramentów 
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KOMUNIKAT BISKUPÓW DIECEZJALNYCH  
Z JASNEJ GÓRY 

 
W uroczystość Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej bi-

skupi diecezjalni celebrowali pod przewodnictwem abp. Józefa 
Kowalczyka, Prymasa Polski, Mszę św. na wałach Jasnej Góry. 
Następnie uczestniczyli w zebraniu poświęconym głównie Świa-
towym Dniom MłodzieŜy w Krakowie w 2016 roku i związanej 
z nimi wizycie Ojca Świętego Franciszka w naszym kraju. Prze-
wodniczył mu abp Józef Michalik. Na zebraniu był równieŜ obec-
ny abp Celestino Migliore, nuncjusz apostolski w Polsce. 

 
1. Biskupi diecezjalni wyrazili wdzięczność Ojcu Świętemu 

Franciszkowi za zapowiedź wspólnej kanonizacji papieŜy Jana 
Pawła II i Jana XXIII. Są przekonani, Ŝe prawdopodobny wiosen-
ny termin kanonizacji umoŜliwi głębsze duchowe przygotowanie 
do tego wydarzenia. JuŜ teraz zachęcają do podejmowania inicja-
tyw duszpasterskich w parafiach, diecezjach, zakonach, wspólno-
tach i ruchach, przygotowujących do przeŜycia kanonizacji wiel-
kich papieŜy. Biskupi ustalili, Ŝe ogólnopolskie dziękczynienia za 
ogłoszenie bł. Jana Pawła II świętym, odbędą się 3 maja 2014 
roku w Częstochowie, 4 maja w Gnieźnie, 11 maja w Krakowie i 1 
czerwca w Warszawie. 

2. Radością i nadzieją Kościoła w Polsce są kolejne Światowe 
Dni MłodzieŜy, które w 2016 roku odbędą się w Krakowie. Będzie 
to spotkanie młodzieŜy z całego świata z Ojcem Świętym, ale tak-
Ŝe pierwsza pielgrzymka papieŜa Franciszka do naszej Ojczyzny. 
Okazją do tego jest równieŜ 1050. rocznica chrztu Polski. 

Biskupi podjęli tematy związane z przygotowaniem ducho-
wym Polaków do czekających nas wydarzeń w 2016 roku. Jego 
waŜnym elementem będzie peregrynacja KrzyŜa Światowych Dni 
MłodzieŜy w Polsce, powiązana z misjami ewangelizacyjnymi 
w róŜnych środowiskach naszej Ojczyzny. Zarówno spotkanie 
młodzieŜy, jak i pielgrzymka papieŜa są dla Kościoła w Polsce 
wielką duszpasterską szansą, pod warunkiem zaangaŜowania się 
wszystkich w ich przygotowanie. 

Konferencja Episkopatu Polski zaproponowała skład ogólno-
polskiego zespołu ds. wizyty Ojca Świętego w czasie Światowych 
Dni MłodzieŜy. Na jego czele stanął kard. Stanisław Dziwisz. 
W jego skład weszli m.in. kard. Kazimierz Nycz, arcybiskupi Jó-
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zef Kowalczyk, Józef Michalik, Stanisław Gądecki, Wacław Depo 
oraz biskupi Henryk Tomasik i Wojciech Polak. 

3. W lutym 2014 roku biskupi polscy złoŜą wizytę ad limina 
Apostolorum. Będą przebywać w Stolicy Apostolskiej przez osiem 
dni i spotkają się w pięciu grupach z Ojcem Świętym Francisz-
kiem oraz złoŜą wizyty w poszczególnych watykańskich kongre-
gacjach i radach. 

4. Biskupi podjęli temat posługi egzorcystów w Kościele 
w Polsce. Podziękowali za trud tej odpowiedzialnej misji. Zwrócili 
teŜ uwagę na niektóre zagroŜenia związane z tą posługą. Zachęci-
li do zachowania duŜej roztropności przy wprowadzaniu modlitw 
o uzdrowienie w czasie Mszy św. Powołali teŜ zespół 
do opracowania wskazań dla pracy egzorcystów. 

 
Biskupi modlą się i polecają wstawiennictwu Maryi, Jasno-

górskiej Królowej Polski, wszystkich uczniów i rodziców, nauczy-
cieli i wychowawców rozpoczynających nowy rok szkolny. Błogo-
sławią rodakom w Polsce i poza jej granicami. 

 
Podpisali: Biskupi diecezjalni Kościoła katolickiego w Polsce 

Jasna Góra, 26 sierpnia 2013 r. 
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WYCHOWYWAĆ DO WARTOŚCI 
 

List Pasterski Episkopatu Polski  
z okazji III Tygodnia Wychowania  

15-21 września 2013 r. 
 

Umiłowani w Chrystusie Panu, Siostry i Bracia, 
Kochani Rodzice, Nauczyciele i Wychowawcy,  
Droga MłodzieŜy, Kochane Dzieci! 

 
Jutro w polskich szkołach i przedszkolach rozpocznie się no-

wy rok szkolny i katechetyczny. W trwającym Roku Wiary po raz 
kolejny otwieramy nasze serca i umysły na dar wiary. Wiara na-
daje sens wszystkim naszym wysiłkom. Pomaga odkrywać praw-
dziwe dobro, ustala prawidłową hierarchię wartości, przenika 
całe Ŝycie człowieka – jak uczy papieŜ Franciszek w encyklice 
o wierze (por. Lumen fidei 4). 

Na początku nowego roku szkolnego, w dniach od 15 do 21 
września, będziemy przeŜywać III Tydzień Wychowania. Niech to 
będzie czas wspólnej refleksji, a zwłaszcza wspólnotowej modli-
twy o ducha mądrego wychowania w polskich domach i w polskiej 
szkole. Po uświadomieniu sobie, Ŝe wszyscy powinniśmy wycho-
wywać oraz Ŝe istotną rolę w wychowaniu odgrywa rodzina, 
w tym roku pragniemy zwrócić naszą uwagę na konieczność wy-
chowania do wartości. Nie chodzi jednak o jakiekolwiek wartości, 
ale o te, które są istotne dla rozwoju człowieka, dla jego Ŝycia 
w duchu chrześcijańskim i Ŝycia zgodnego z wiarą. Znakiem dzi-
siejszych czasów jest bowiem zanik przejrzystej hierarchii warto-
ści i upadek autorytetów, których Ŝycie weryfikowałoby wyzna-
wane wartości oraz ich hierarchię. ZauwaŜmy, Ŝe brak wychowa-
nia do podstawowych wartości często prowadzi do utraty sensu 
i celu Ŝycia, do wygodnictwa Ŝyciowego, a nawet relatywizmu 
moralnego. 

 
1. Bóg miłuje pokornych 
Tak jak w kaŜdą niedzielę, wsłuchujemy się dziś w słowo Bo-

Ŝe. Stawiamy pytanie: co dzisiaj w odczytywanych tekstach mówi 
do nas Pan Bóg? Podczas liturgii Słowa słyszeliśmy: „Synu, 
z łagodnością wykonuj swe sprawy, a kaŜdy, kto jest prawy, bę-
dzie cię miłował. O ile wielki jesteś, o tyle się uniŜaj, a znajdziesz 
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łaskę u Pana. Wielka jest bowiem potęga Pana i przez pokornych 
bywa chwalony” (Syr 3,17). „KaŜdy bowiem, kto się wywyŜsza, 
będzie poniŜony, a kto się poniŜa, będzie wywyŜszony” (Łk 14, 
11).  

Słowem, które spaja dzisiejsze teksty biblijne jest POKORA. 
Chrześcijanin, wierny nauce Ewangelii, powinien kaŜdego dnia 
coraz bardziej iść drogą pokory. Pokora bowiem to umiejętność 
patrzenia na siebie w prawdzie.  

Człowiek pokorny nie wywyŜsza się nad innych, a zwłaszcza 
nie uznaje siebie za centrum świata. Pokora jest przeciwień-
stwem pychy, czyli przesadnego skupienia na sobie. Drogę pokory 
otworzył sam Bóg, który w Jezusie Chrystusie wszedł w historię 
zbawienia jako zwyczajny człowiek. W tym mamy być podobni 
do Jezusa, który zwracając się do swoich uczniów, mówił: „Uczcie 
się ode Mnie, bo jestem cichy i pokorny sercem” (Mt 11,29). Tą 
drogą podąŜali później takŜe święci, a wśród nich św. Stanisław 
Kostka, patron polskiej młodzieŜy, którego święto będziemy ob-
chodzić w Tygodniu Wychowania.  

Pokora nie oznacza, Ŝe człowiek ma się czuć osobą mniej war-
tościową. Przeciwnie – moŜe i powinien on być świadomy swoich 
moŜliwości oraz otrzymanych od Boga talentów. ZauwaŜmy, 
Ŝe właśnie pokora jest podstawą budowania bezinteresownych 
i pozytywnych relacji z drugim człowiekiem, nacechowanych sza-
cunkiem i odpowiedzialnością. Natomiast pycha i koncentrowanie 
się na sobie nie pozwalają na budowanie takich relacji. Jeśli takie 
postawy są akceptowane w wychowaniu, to zarówno wychowan-
kowie, jak i wychowawcy skupiają się tylko na swoim sukcesie 
i nie zauwaŜają wokół siebie innych. 

MoŜna dziś dostrzec, Ŝe wielu młodych ludzi patrzy 
w przyszłość z lękiem. Z niepokojem pytają: jak mamy Ŝyć 
w społeczeństwie, w którym tak wiele jest niesprawiedliwości 
i cierpienia, w którym nie liczy się prawość i uczciwość? Jak rea-
gować na egoizm i przemoc, które czasem zdają się dominować? 
Jak nadać swojemu Ŝyciu prawdziwy sens? To są właśnie pytania 
o wartości, czyli o to, co w Ŝyciu najwaŜniejsze.  

 
2. Wychowanie do wartości 
Kiedy mówimy o wychowaniu do wartości, najczęściej my-

ślimy o wartościach ogólnoludzkich, a rzadziej chrześcijańskich. 
śycie pokazuje, Ŝe obecnie wychowanie skierowane jest przede 
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wszystkim na wartości praktyczne, materialne i sprawiające 
przyjemność. Wydaje się, Ŝe problemem jest równieŜ brak zgod-
ności między wartościami deklarowanymi i rzeczywiście przeka-
zywanymi, co wywołuje dezorientację wśród dzieci i młodzieŜy. 
Sytuacja taka prowadzi z kolei do wzrostu nieufności, poczucia 
uczestnictwa w grze pozorów, a w rezultacie do cynizmu i agresji 
wobec wszelkich przekazów związanych z wartościami. Dotyczy 
to w pierwszym rzędzie rodziny i szkoły, wobec których oczeki-
wania są przecieŜ największe, a rozczarowania najbardziej bole-
sne. 

Wśród wartości niezbędnych w Ŝyciu chrześcijanina trzeba 
wskazać – obok pokory – na związane z nią: łagodność, dobroć, 
cierpliwość, gotowość do wybaczania, wierność, uprzejmość, opa-
nowanie (por. Ga 5,22-24 i Kol 3,12-14). Są one dziś szczególnie 
zagroŜone wszechobecną agresją, brutalnością słów i zachowań, 
a takŜe bezwzględną walką o własne korzyści, obojętnością na 
sytuację słabszych, powszechną nieufnością, a nawet wzajemną 
nienawiścią. Taka sytuacja wymaga od wszystkich środowisk 
wychowawczych ogromnego wysiłku wychowywania do wartości 
i postaw chroniących relacje międzyludzkie.  

Wychowanie do wartości rozpoczyna się w rodzinie. Ceńmy 
zatem czas wspólnych rodzinnych spotkań, rozmów, posiłku, 
wspólnego wypoczywania. Codzienne bycie razem uczy bowiem 
wzajemnego zrozumienia, zaufania, ofiarnej miłości i prawdziwej 
przyjaźni. Wspólne przebywanie kształtuje ponadto postawę 
słuŜby i dobroci gotowej na dzielenie się radością, a jednocześnie 
odpornej na trudne problemy i emocje. W rodzinie powinniśmy 
uczyć się zwracania do siebie z miłością, szacunkiem 
i serdecznością. 

Ogromne pole do działania w zakresie wychowania 
do wartości ma szkoła, która powinna wspierać rodziców 
w wychowywaniu dzieci. Niezwykle waŜne jest, aby szkoła budo-
wała swój program wychowawczy w ścisłym porozumieniu 
z rodzicami. W programie tym powinny być wyraźnie nazwane 
i wyjaśnione wartości, na których oparty jest system wychowaw-
czy.  

Wobec coraz odwaŜniejszych prób wprowadzania do polskich 
szkół edukacji seksualnej, sprzecznej z chrześcijańska wizją czło-
wieka, apelujemy do rodziców: czuwajcie nad tym, co szkoła 
przekazuje waszym dzieciom! Przypominamy, Ŝe bez zgody rodzi-
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ców szkoła nie moŜe realizować programu wychowawczego ani 
pozwalać na nauczanie przedmiotów, których treści są sprzeczne 
z ich przekonaniami lub wprost demoralizujące. Prawo oświatowe 
mówi wyraźnie o konieczności respektowania przez szkołę pu-
bliczną chrześcijańskiego systemu wartości (por. Ustawa 
o systemie oświaty – preambuła). Powierzając swoje dziecko szko-
le, rodzice nie powinni zgodzić się na edukację, która byłaby 
sprzeczna z ich przekonaniami i wyznawanymi wartościami.  

Jak zawsze w wychowywaniu do wartości rolę nie 
do przecenienia pełnią sami wychowawcy. Będąc przykładem 
i wzorem dla swoich uczniów, muszą być świadomi, Ŝe własnym 
Ŝyciem prezentują określony świat wartości. Nauczyciel 
i wychowawca nie moŜe być neutralny. Nie powinien więc zagubić 
właściwej hierarchii wartości zarówno w Ŝyciu osobisty, jak 
i zawodowym. Musi być świadkiem wartości, które wyznaje.  

 
3. Pokorna odwaga wiary 
Szczególną wartością, w oparciu o którą i do której naleŜy 

wychowywać młode pokolenie, jest wiara. Wiara jest łaską, a więc 
niezasłuŜonym darem BoŜym. Domaga się jednak świadomej 
i wolnej odpowiedzi człowieka. Ten związek wiary 
z wychowaniem uświadamiamy sobie wyraźnie w trwającym Ro-
ku Wiary. Wyznawanie wiary przejawia się w odwaŜnym 
i męŜnym stawaniu w obronie wartości z niej wypływających. 
Chodzi o obronę wartości chrześcijańskich, coraz częściej elimi-
nowanych z Ŝycia publicznego, a zwłaszcza chrześcijańskiej wizji 
miłości, małŜeństwa i rodziny.  

Wiara potrzebuje równieŜ pokory prowadzącej 
do przekonania, Ŝe na Bogu, jako fundamencie, mamy budować 
nasze Ŝycie. Niech zatem pokora będzie podstawą wychowania 
do wartości. Jest ona dlatego tak waŜna, Ŝe Bóg gotów jest dać 
wszystko człowiekowi, który jest świadomy własnej niewystar-
czalności i słabości. Wiara i ufność pokładana w Bogu, dla które-
go nie ma rzeczy niemoŜliwych, niech więc przenikają nasze Ŝycie 
oparte na chrześcijańskich wartościach. 

 
Zakończenie  
Zachęcamy wszystkie środowiska wychowawcze do włączenia 

się we wspólne przeŜywanie III Tygodnia Wychowania. Zapro-
szenie to kierujemy do rodziców, duszpasterzy, nauczycieli 
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i wychowawców, do osób odpowiedzialnych za kształt edukacji, 
do samorządowców i wszystkich ludzi dobrej woli, którym zaleŜy 
na wychowaniu przyszłych pokoleń Polaków. Niech Maryja, po-
korna SłuŜebnica Pańska, uczy nas wiary i pokory 
w poszukiwaniu tego, co najwaŜniejsze; niech uczy mądrości 
i pomaga otwierać się na „wielkie rzeczy”, jakie Bóg czyni dla nas 
i przez nas. 

Na nowy rok pracy wychowawczej i kolejny Tydzień Wycho-
wania udzielamy wszystkim pasterskiego błogosławieństwa. 

 
Podpisali: Kardynałowie, Arcybiskupi i Biskupi obecni na 

362. Zebraniu Plenarnym Konferencji Episkopatu Polski, Kraków 
21 czerwca 2013 r. 

 
 
 

KOMUNIKAT KOMISJI WYCHOWANIA KATOLICKIEGO KEP  
WS. PRZYGOTOWANIA DO SAKRAMENTÓW 

 
W związku z rozpoczynającym się rokiem szkolnym Komisja 

Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski przy-
pomina, Ŝe przygotowanie do przyjęcia sakramentów świętych: 
Pierwszej Komunii św., sakramentu pokuty i pojednania oraz 
bierzmowania odbywa się podczas systematycznej katechezy pa-
rafialnej oraz w trakcie lekcji religii w szkole. 

 Wynika z tego jednoznacznie, Ŝe uczestnictwo w zajęciach 
z etyki nie spełnia w Ŝadnym zakresie wymogu przygotowania 
do sakramentów i nie moŜe być respektowane przy podejmowaniu 
decyzji o wyraŜeniu zgody co do ich przyjęcia. 

 
W imieniu Komisji, 
Bp Marek Mendyk 

Przewodniczący  
Warszawa, 28 sierpnia 2013 r. 
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PRZESŁANIE II OGÓLNOPOLSKIEGO KONGRESU NOWEJ  
EWANGELIZACJI „OBUDZIĆ OLBRZYMA” 

 
Z wielką wdzięcznością przyjmujemy kolejny Dar Pana Boga, 

jakim okazał się dla nas II Kongres Ogólnopolski Nowej Ewange-
lizacji. Wzięło w nim udział blisko 800 osób (biskupów, prezbite-
rów, diakonów, osób konsekrowanych i wiernych świeckich). Po-
łączyła nas troska o Parafie. Kolejny raz doświadczyliśmy mocy 
Ducha Świętego - Pana i OŜywiciela, który czyni nas Kościołem 
posłanym do świata z Dobrą Nowiną. W tym Duchu uczestniczy-
liśmy w liturgii, słuchaliśmy Słowa BoŜego, przeŜywaliśmy reko-
lekcje, dzieliliśmy się świadectwem wiary oraz podejmowaliśmy 
refleksję pastoralną nad miejscem i znaczeniem parafii w dziele 
nowej ewangelizacji. Dane nam było przeŜyć, jak budujące jest 
dla Kościoła doświadczenie jedności i ubóstwa, a takŜe radość 
z bezpośredniej ewangelizacji w goszczącej nas Parafii na jej pla-
cach, ulicach, przy centrach handlowych i w mieszkaniach. 

Mamy świadomość, Ŝe nasze Parafie kryją w sobie olbrzymi 
potencjał. Odkrywaliśmy, Ŝe Duch BoŜy przynagla nas dzisiaj 
do podjęcia darów w nich złoŜonych. To On wzywa nas: 

- do przekazu wiary będącej osobistym spotkaniem 
ze Zmartwychwstałym Chrystusem; 

- „do przeŜywania parafii, jako pierwszego miejsca doświad-
czenia Kościoła w środowisku, w którym Ŝyjemy” (przesłanie Sy-
nodu Biskupów); 

- do troski o wzrost parafii dokonujący się poprzez: adorację, 
budowanie małych wspólnot, caritas, postawę uczniostwa (dzięki 
mistagogii i systematycznej katechezie dotykającej człowieka na 
kaŜdym etapie Ŝycia) oraz ewangelizację; 

- do tego by parafia stała się wspólnotą Ŝywego Kościoła, 
wspólnotą dającą Ŝycie, wspólnotą czynnej miłości. 

Uświadomiliśmy sobie na nowo, Ŝe wszyscy w Kościele po-
trzebujemy nawrócenia pastoralnego - tak w wymiarze indywi-
dualnym, jak i wspólnotowym. Zaowocuje ono podjęciem istnieją-
cego w Kościele bogactwa i róŜnorodności środków oraz metod 
słuŜących przemianie i odnowie parafii - „Obudzeniu Olbrzyma”. 

Uczestnicy II Ogólnopolskiego Kongresu Nowej Ewangelizacji  
Warszawa, 22 września 2013 r. 

Bp Grzegorz Ryś 
Przewodniczący Zespołu KEP ds. Nowej Ewangelizacji 
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BĄDŹCIE ZAWSZE GOTOWI DO OBRONY 
 

Zaproszenie na Narodową Pielgrzymkę Katechetów  
na Jasną Górę w Roku Wiary, 29 września 2013 r. 

 
„Bądźcie zawsze gotowi do obrony” (1P 3,15) 
Drodzy Katecheci, 
Ogłaszając Rok Wiary Ojciec Święty Benedykt XVI napisał: 

„Od początku mojej posługi Następcy Piotra przypominałem 
o potrzebie odnalezienia drogi wiary, aby coraz wyraźniej ukazy-
wać radość i odnowiony entuzjazm, które rodzi spotkanie 
z Chrystusem” (List apostolski Porta fidei nr 2). Następnie dodał: 
„Pragniemy, aby ten Rok rozbudził w kaŜdym wierzącym aspira-
cję do wyznawania wiary w pełni i z odnowionym przekonaniem, 
z ufnością i nadzieją. Będzie to teŜ dobra okazja, by z większym 
zaangaŜowaniem celebrować wiarę w liturgii, a zwłaszcza 
w Eucharystii, która «jest szczytem, do którego zmierza działal-
ność Kościoła, i zarazem jest źródłem, z którego wypływa cała 
jego moc». Jednocześnie pragniemy, Ŝeby świadectwo Ŝycia ludzi 
wierzących było coraz bardziej wiarygodne. Zwłaszcza w tym Ro-
ku kaŜdy wierzący powinien na nowo odkryć treść wiary, którą 
wyznaje, celebruje, przeŜywa i przemadla, i zastanowić się nad 
samym aktem wiary” (Porta fidei nr 9). 

Odpowiadając na zachętę PapieŜa do godnego i owocnego 
przeŜywania Roku Wiary pragniemy spotkać się w domu naszej 
Jasnogórskiej Matki i Królowej Polski, podczas pierwszej naro-
dowej pielgrzymki.  

Serdecznie zapraszam Was na to wspólne pielgrzymowanie 
na Jasną Górę, by modlić się o umocnienie naszej osobistej 
i wspólnotowej wiary oraz prosić o światło i moc Ducha Świętego 
w kształtowaniu wiary tych, do których jesteśmy posłani. 

 
 Bp Marek Mendyk 

Przewodniczący Komisji Wychowania Katolickiego 
Konferencji Episkopatu Polski 
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OŚWIADCZENIE PREZYDIUM KEP 
 
 Dnia 12 lipca 2013 roku Sejm Rzeczypospolitej Polskiej od-

rzucił rządowy projekt ustawy dopuszczającej rytualny ubój zwie-
rząt. Decyzja ta znalazła oddźwięk zarówno w relacjach dialogu 
Kościoła katolickiego z judaizmem i islamem, jak i w szeroko ro-
zumianym społeczeństwie polskim, a takŜe poza granicami naszej 
Ojczyzny. Sprawa wkracza bowiem na waŜny teren prawa czło-
wieka do wolności religijnej oraz do stosowania jej zasad takŜe 
w sferze obyczajów, będących wyrazem kultu religijnego. 

Prezydium Konferencji Episkopatu Polski zwraca uwagę na 
to, Ŝe w całej wielowiekowej historii prawodawstwa polskiego 
nigdy nie było kwestionowane prawo do wolności religijnej, w tym 
prawo do zachowania własnych tradycji i zwyczajów. 

W kontekście polemik dotyczących odrzucenia przez Sejm RP 
ww. projektu ustawy, Prezydium KEP wskazuje na brak konse-
kwencji ustawodawcy w zachowaniu dwóch ustaw – o ochronie 
zwierząt oraz o stosunku państwa polskiego do gmin wyznanio-
wych Ŝydowskich. Na podobny problem zwrócił uwagę Związek 
Gmin Wyznaniowych śydowskich w RP, który złoŜył wniosek 
do Trybunału Konstytucyjnego, podkreślając konflikt dwóch 
ustaw. 

Prezydium KEP podziela troskę Ŝydowskich gmin wyzna-
niowych oraz wyznawców islamu o zachowanie i realizację pod-
stawowych praw wolności wyznania i kultu. Do nich naleŜy rów-
nieŜ prawo do zachowania swoich obyczajów, w tym rytualnego 
uboju zwierząt. 

 
Prezydium Konferencji Episkopatu Polski 

 
Warszawa, 25 września 2013 r. 
 
 
 



EPISKOPAT POLSKI 

52 
 

PRO MEMORIA 
DOTYCZĄCE PRZESTRZEGANIA PRAWA AUTORSKIEGO PRZEZ 

KOŚCIELNE OSOBY PRAWNE, W SZCZEGÓLNOŚCI  
W ODNIESIENIU DO POKAZÓW PUBLICZNYCH  

UTWORÓW AUDIOWIZUALNYCH 
 
 

W związku z pojawiającymi się wątpliwościami co 
do postępowania zgodnie z prawem przez kościelne osoby prawne, 
a takŜe placówki oświatowe, wychowawcze i opiekuńcze przy ko-
rzystaniu z utworów audiowizualnych, wyjaśniamy co następuje:  

 
I. Zasady ogólne. 
W prawie polskim problematyka ochrony praw autorskich 

jest uregulowana w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie au-
torskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 
90 poz. 631 z późn. zm.), zwana dalej „Ustawą”.  

 
Zgodnie z art. 1 Ustawy „Przedmiotem prawa autorskiego jest 

kaŜdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakte-
rze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezaleŜnie od wartości, 
przeznaczenia i sposobu wyraŜenia (utwór)”.  

Według art. 6 pkt 1 Ustawy „utworem opublikowanym jest 
utwór, który za zezwoleniem twórcy został zwielokrotniony 
i którego egzemplarze zostały udostępnione publicznie”. 

Zdecydowana większość filmów fabularnych, filmów doku-
mentalnych, animacji, programów telewizyjnych i innych utwo-
rów audiowizualnych legalnie wprowadzonych do obrotu na no-
śnikach wideo, takich jak płyty DVD i Bluray, jest przeznaczona 
wyłącznie do osobistego, prywatnego wykorzystania 
w warunkach domowych. Informacja o zakresie zezwolenia jest 
umieszczona na kaŜdym nośniku lub na jego opakowaniu. NaleŜy 
zapoznać się z ostrzeŜeniami umieszczonymi na nośnikach utwo-
rów audiowizualnych dotyczącymi naruszenia praw wyłącznych 
podmiotów uprawnionych z tytułu praw autorskich. OstrzeŜenia 
dotyczą naruszeń prawa autorskiego w przypadku korzystania 
z utworu w sposób niezgodny z zakresem przewidzianym Ustawą 
i zezwoleniem uprawnionego podmiotu. 

Zgodnie z Ustawą polem eksploatacji, czyli sposobem korzy-
stania z utworów, jest tzw. publiczne odtworzenie utworu. UmoŜ-
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liwienie publicznego dostępu do utworu poprzez jego publiczne 
odtworzenie wymaga posiadania licencji czyli zezwolenia podmio-
tu uprawnionego z tytułu praw autorskich. Odtwarzanie filmów 
w miejscu publicznym bez zezwolenia jest nielegalne! 

 
II. Pokaz publiczny (publiczne odtworzenie / wyświe-

tlenie) filmu? 
Art. 6 pkt 9 Ustawy określa, Ŝe „odtworzeniem utworu jest 

między innymi jego udostępnienie przy pomocy nośników dźwięku 
i obrazu, na których utwór został zapisany”. Publiczne odtworze-
nie utworu jest jednym z pól eksploatacji, za które autorowi bądź 
producentowi naleŜy się wynagrodzenie. Filmy jako utwory au-
diowizualne są przedmiotem praw autorskich. Z reguły prawa 
autorskie do eksploatacji utworów audiowizualnych słuŜą ich 
producentom. Zatem publiczne odtwarzanie filmów moŜe się od-
bywać wyłącznie za zgodą producenta. Licencje na publiczne ko-
rzystanie z filmów są zwykle odpłatne. Wynagrodzenie stanowi 
zapłatę dla producenta w związku z wydatkami poniesionymi na 
wyprodukowanie filmu.  

Innymi słowy, jeŜeli w parafii (w domu rekolekcyjnym, 
ośrodku wypoczynkowym, autokarze itd.) odtwarzamy filmy, to 
mamy obowiązek uzyskać zezwolenie producenta (licencję) na 
takie odtwarzanie, a następnie winniśmy (zgodnie z warunkami 
licencji) rozliczyć się za to z producentem filmu, jego lokalnym 
dystrybutorem lub organizacją ochrony zbiorowych praw autor-
skich, która na terenie Polski reprezentuje zbiorczo producentów 
filmowych. 

Od opisanej powyŜej zasady wyjątkiem jest odtwarzanie fil-
mów, po spełnieniu określonych warunków, dla celów dydaktycz-
nych w szkołach. 

 
III. Co oznacza pojęcie „dozwolony uŜytek”? 
Dozwolony uŜytek w prawie własności intelektualnej ograni-

cza prawa podmiotu uprawnionego z tytułu praw autorskich po-
przez zezwolenie na korzystanie, bez konieczności uzyskiwania 
jego zgody, z juŜ rozpowszechnionego utworu przy zachowaniu 
ściśle określonych warunków i w ściśle określonych sytuacjach.  

Ustawa w art. 23 ust. 1 stanowi, Ŝe „Bez zezwolenia twórcy 
wolno nieodpłatnie korzystać z juŜ rozpowszechnionego utworu 
w zakresie własnego uŜytku osobistego”. Natomiast art. 23 ust. 2 
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Ustawy określa, Ŝe „Zakres własnego uŜytku osobistego obejmuje 
korzystanie z pojedynczych egzemplarzy utworów przez krąg osób 
pozostających w związku osobistym, w szczególności pokrewień-
stwa, powinowactwa lub stosunku towarzyskiego”. 

Formą dozwolonego uŜytku jest wykorzystywanie utworów 
w działalności dydaktycznej nazywane „wyjątkiem edukacyj-
nym”. Wyjątek edukacyjny (czyli dozwolony uŜytek wykraczający 
poza zakres osobisty) jest określony w art. 27 Ustawy, który sta-
nowi: „Instytucje naukowe i oświatowe mogą, w celach dydaktycz-
nych lub prowadzenia własnych badań, korzystać 
z rozpowszechnionych utworów w oryginale i w tłumaczeniu oraz 
sporządzać w tym celu egzemplarze fragmentów rozpowszechnio-
nego utworu”. Za korzystanie w ramach „wyjątku edukacyjnego” 
uprawnionym z tytułu praw autorskich nie będzie naleŜne wyna-
grodzenie. W przypadku odtwarzania filmów, programów publi-
cystycznych, reportaŜy, aby moŜna było mówić o realizacji celu 
edukacyjnego, wówczas, aby udowodnić osiąganie w taki sposób 
celów kształcenia, naleŜy określić ściśle ten cel w programie nau-
czania. Program, zakładający wykorzystanie programów audio-
wizualnych w procesie edukacyjnym winien być zatwierdzony 
przez dyrektora szkoły. 

Inne przypadki odtwarzania filmów dla rozrywki uczniów, 
studentów, mieszkańców np. w świetlicach, bursach, domach 
studenckich powinny odbywać się wyłącznie po uzyskaniu zgody 
właściciela praw autorskich umowy licencyjnej. Odtwarzanie 
utworów audiowizualnych w takim celu pozbawione jest cech 
działalności dydaktycznej i nie moŜe być podstawą do powołania 
się na art. 27 Ustawy. 

 
IV. Kto udziela licencji na publiczne odtwarzanie / wy-

świetlanie filmów? 
Autorskie prawa majątkowe przysługują twórcy utworu. Art. 

17 Ustawy stanowi: „JeŜeli ustawa nie stanowi inaczej, twórcy 
przysługuje wyłączne prawo do korzystania z utworu 
i rozporządzania nim na wszystkich polach eksploatacji oraz 
do wynagrodzenia za korzystanie z utworu”.  

W przypadku utworów audiowizualnych jakimi są filmy au-
torskie prawa majątkowe przysługują ich producentom. Art. 70 
ust. 1 Ustawy określa: „Domniemywa się, Ŝe producent utworu 
audiowizualnego nabywa na mocy umowy o stworzenie utworu 
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albo umowy o wykorzystanie juŜ istniejącego utworu wyłączne 
prawa majątkowe do eksploatacji tych utworów w ramach utworu 
audiowizualnego jako całości”. Oznacza to, Ŝe przyznaje się 
szczególny status producentowi utworu audiowizualnego usta-
nawiając domniemanie, Ŝe nabywa on wyłączne prawa majątko-
we do eksploatacji utworu jako całości. 

  
V.  Dodatkowe wynagrodzenie dla współtwórców 

i artystów wykonawców. 
 Na podstawie art. 70 ust. 2 Ustawy współtwórcom utworu 

audiowizualnego oraz artystom wykonawcom przysługuje prawo 
dodatkowego wynagrodzenia z tytułu jego eksploatacji na róŜ-
nych polach, w tym z tytułu jego publicznego odtwarzania. Ten 
sam artykuł w ust. 3 wskazuje, Ŝe stosowne wynagrodzenie wy-
płacane jest za pośrednictwem właściwej organizacji zbiorowego 
zarządzania prawami autorskimi i pokrewnymi. Dziś w Polsce 
istnieje 15 organizacji zbiorowego zarządzania prawami autor-
skimi. Takimi instytucjami są na przykład ZAIKS, ZPAV, ZASP, 
STOART. 

W przypadku filmów licencja niewyłączna jakiej udziela na 
przykład ZAIKS, jest jedynie środkiem realizacji uprawnienia 
do dodatkowego wynagrodzenia na rzecz współtwórców utworów, 
najczęściej muzycznych, zawartych w filmie. W praktyce oznacza 
to, Ŝe opłata na rzecz ZAIKS nie powoduje, Ŝe utwór jest wyko-
rzystywany legalnie. Prawa producenta pozostają odrębną kwe-
stią. Z reguły to wyłącznie producent jest uprawniony do tego, 
aby zezwalać na korzystanie z utworu audiowizualnego jako ta-
kiego i jemu naleŜne jest wynagrodzenie za udzielenie takiej zgo-
dy.  

  
VI. Konsekwencje nielegalnego publicznego odtwa-

rzania filmów. 
 Jeśli eksploatacja filmu odbywa się bez zgody producenta, 

czyli bez licencji, dochodzi do naruszenia autorskich praw mająt-
kowych, co skutkuje moŜliwością skierowania wobec podmiotu 
lub osoby naruszającej prawo roszczeń cywilnoprawnych przewi-
dzianych Ustawą. Ponadto naruszenie autorskich praw majątko-
wych jest zagroŜone sankcjami karnymi. 

Art. 116 Ustawy stanowi: „1. Kto bez uprawnienia albo 
wbrew jego warunkom rozpowszechnia cudzy utwór w wersji ory-
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ginalnej albo w postaci opracowania, artystyczne wykonanie, fo-
nogram, wideogram lub nadanie, podlega grzywnie, karze ograni-
czenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.  

2. JeŜeli sprawca dopuszcza się czynu określonego w ust. 1 
w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, podlega karze pozbawie-
nia wolności do lat 3. 

3. JeŜeli sprawca uczynił sobie z popełniania przestępstwa 
określonego w ust. 1 stałe źródło dochodu albo działalność prze-
stępną, określoną w ust. 1, organizuje lub nią kieruje, podlega 
karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 5.  

4. JeŜeli sprawca czynu określonego w ust. 1 działa nieumyśl-
nie, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozba-
wienia wolności do roku.”  

 
Nawet nieumyślne naruszenie praw autorskich moŜe skut-

kować odpowiedzialnością karną. 
 

Prawo przewiduje równieŜ odpowiedzialność podmiotów 
zbiorowych (osób prawnych i innych jednostek) za czyny zabro-
nione pod groźbą kary, w tym za naruszenie praw autorskich. 
Podmioty takie mogą być pociągnięte do odpowiedzialności za 
czyny sprzeczne z prawem popełnione przez osoby fizyczne dzia-
łające w imieniu lub w interesie tego podmiotu, jeŜeli takie za-
chowanie osoby fizycznej mogło przynieść podmiotowi zbiorowe-
mu korzyść, choćby niemajątkową. 

Sąd moŜe orzec wobec podmiotu zbiorowego karę pienięŜną 
w wysokości od 1.000 do 5.000.000 złotych (maksymalnie 3% 
przychodu osiągniętego w danym roku obrotowym). 

Prawo przewiduje równieŜ m. in. moŜliwość orzeczenia zaka-
zu korzystania z dotacji, subwencji lub innych form wsparcia fi-
nansowego środkami publicznymi. Sąd moŜe równieŜ orzec poda-
nie wyroku do publicznej wiadomości.  

Orzeczenie kary przewidzianej w przepisach dotyczących od-
powiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod 
groźbą kary nie wyłącza odpowiedzialności cywilnej odszkodo-
wawczej.  

RównieŜ osoba, która tylko wynajmuje pomieszczenie, 
w którym odbywają się pokazy filmowe moŜe zostać pociągnięta 
do odpowiedzialności. 
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W art. 121 w przypadku skazania za czyn określony m. in. 
w art. 116 Ustawy, sąd orzeka przepadek przedmiotów pochodzą-
cych z przestępstwa, chociaŜby nie były własnością sprawcy. Sąd 
moŜe równieŜ orzec przepadek przedmiotów słuŜących 
do popełnienia przestępstwa, chociaŜby nie były własnością 
sprawcy. 

Podmiot, którego prawa zostały naruszone, zgodnie z art. 79 
Ustawy, moŜe Ŝądać od osoby/podmiotu, która naruszyła autor-
skie prawa majątkowe między innymi: 

a) zaniechania naruszania; 
b) usunięcia skutków naruszania; 
c) wydania uzyskanych korzyści; 
d) naprawienia wyrządzonej szkody na zasadach ogólnych 
lub poprzez zapłatę sumy pienięŜnej w wysokości odpo-
wiadającej dwukrotności, a w przypadku gdy naruszenie 
było zawinione - trzykrotności stosownego wynagrodzenia, 
które w chwili jego dochodzenia byłoby naleŜne tytułem 
udzielenia przez uprawnionego zgody na korzystanie 
z utworu. 

 
Biuro Prawne  

Konferencji Episkopatu Polski 
 

Warszawa, 26 września 2013 r. 
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OBÓZ HARCERSKI I KOLONIA ZUCHÓW 
 

Rebizanty – 8 lipca 2013 r.  
 
Drodzy harcerki i harcerze, niezaleŜnie od wieku i pełnionej 

funkcji, zuchowi Przyjaciele, Czcigodni kapelani harcerskiej wspólno-
ty, Siostry i Bracia w Chrystusie Panu. 

Na kruŜganku jednego ze starych benedyktyńskich klasztorów, 
moŜna przeczytać krótkie słowa, wywodzące się właśnie 
od chrześcijańskich mędrców: „Zachowaj porządek, a porządek ciebie 
zachowa”. To znaczy, Ŝe gdy ja trzymam się pewnych określonych 
zasad, to mam punkt stałego oparcia dla mojego Ŝycia i działania 
w róŜnych sytuacjach, których dzisiaj nawet nie potrafię przewidzieć. 

Nie mam Ŝadnej wątpliwości, co do tego, Ŝe harcerze i zuchy, ma-
ją swój własny ustalony porządek, jak teŜ, iŜ obowiązuje tutaj na tym 
letnim obozie, konkretny regulamin, zasady, jednakowe dla wszyst-
kich, bez wyjątku. Warto przy naszym eucharystycznym spotkaniu, 
do takich ogólnych zasad waszego Ŝycia się odwołać. Spróbujmy zo-
baczyć na jakim fundamencie zbudowaliście swój harcerski dom, 
honor, wspólnotę i czy do tych zasad odnosicie się tu, podczas tego 
letniego obozu, ukrytego głęboko w rebizantyńskich lasach. 

Zobaczmy dokładniej i posłuchajmy, jaki to porządek przyświeca 
i prowadzi was harcerki, harcerzy a takŜe wszystkie Zuchy oraz co 
z tego wynika dla nas obecnych na tym letnim obozie? Podpowiem 
wam 8 podstawowych punktów harcerskiego porządku, takiego wa-
szego regulaminu, a wy mi powiecie, czy to się zgadza z tym, czym 
Ŝyjecie i z zasadami, jakimi się jako harcerze kierujecie. 

Pierwsza reguła: jako harcerz odnoszę się do wszystkich ludzi 
z szacunkiem i traktuję kaŜdą harcerkę, harcerza oraz zuchów, tak 
jak moje rodzeństwo, siostrę czy brata. 

To jest właściwość kaŜdej harcerskiej grupy czy druŜyny, która 
jest radosna, trzyma się razem i zaprasza innych do współpracy. 
Szanujecie wszystkie osoby i nie wykluczacie nikogo, kaŜdy np. nie-
zaleŜnie od swoich ograniczeń sprawnościowych, czuje się u was do-
brze i po prostu do was przynaleŜy. 

Zasada druga: jako harcerz idę przez świat ufnie i z otwartymi 
oczyma. 

To nie jest takie oczywiste, wielu młodych ludzi po prostu, za-
myka dzisiaj swoje oczy, nie patrzą, nie chcą widzieć, jaka jest praw-
da i świat wokół nich. Dlatego tym bardziej potrzebujemy właśnie 
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was, harcerzy, jako osoby z otwartymi oczyma. Nie mam wątpliwości, 
Ŝe wy przede wszystkim do takich się zaliczacie. Jesteście czujni 
i uwaŜni, oraz nie widzicie wszystkiego pesymistycznie, tylko 
w czarnym kolorze, ale macie podejście optymistyczne, chrześcijań-
ską nadzieję, ufacie w dobro i je w swoim Ŝyciu wzmacniacie, cenicie. 
Na takim fundamencie budujecie swoje młode Ŝycie. 

Norma trzecia: będąc harcerzem jestem człowiekiem uprzejmym 
i pomagam tam, gdzie jest taka potrzeba. 

Co ja wam tu opowiadam, czy uprzejmość i Ŝyczliwość, to współ-
cześnie taka modna ludzka cecha z której szczycą się znani piosenka-
rze, aktorzy, sportowcy? A moŜe to brzmi, tak trochę przestarzale, 
czy nie jest to, postawa międzyludzka taka trochę zakurzona, zapo-
mniana, nawet jakby w środowisku młodych wstydliwa. Dzisiaj na 
fali jest ten, kto się w Ŝyciu dobrze rozpycha swymi łokciami, innych 
odtrąca od moŜliwych do zdobycia dóbr i najpierw myśli przede 
wszystkim o sobie. Ale czy wskutek takich egoistycznych zachowań, 
ten świat staje się lepszy i przyjemniejszy do wspólnego Ŝycia? Har-
cerze i zuchy, odpowiedzcie sobie sami na to pytanie. 

Oczywiście, Ŝe nie. Świat potrzebuje ludzi uprzejmych, uczci-
wych i serdecznych, którzy nie przechodzą obojętni, obok cierpienia 
innych, lecz jak umieją, tak pomogą, podadzą swoją dłoń, podniosą 
upadłego. PrzecieŜ czasem wystarczy Ŝyczliwe pozdrowienie drugie-
go, sam uśmiech pozwoli tak wiele zdziałać. Bł. Matka Teresa 
z Kalkuty mówiła: „Niech kaŜdy, kto do was przychodzi, odchodzi 
od was lepszy i szczęśliwszy!”. 

Prawda czwarta: będąc harcerzem i zuchem, nie wykonuję 
spraw oraz zadań tylko do połowy a takŜe nie poddaję się z powodu 
pojawiających się trudności. 

Kto z nas nie zna tej pokusy przy cięŜkich obowiązkach: rzucić to 
wszystko po prostu na ziemię, zostawić i odejść. Lecz kiedy się tak 
z tej nagłej niechęci pozbieramy i potrafimy siebie przemóc 
do dalszego podjęcia naszych zadań, to jesteśmy wówczas z siebie 
dumni i zadziwieni, co potrafimy uczynić, na co nas stać. KaŜdy 
z nas, po prostu rośnie wraz ze swoimi zadaniami, niektórzy nawet 
przerastają siebie samego. Trudności w Ŝyciu są po to, aby je rozwią-
zywać. A razem z innymi, we wspólnocie uda się to nam, jeszcze bar-
dziej. 

Reguła piąta: w harcerstwie dojrzewam do mojego własnego 
zdania na konkretny temat i umiem je przed innymi obronić. 
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KaŜdy z was w tej wspólnocie, musi być gotowy do tego, aby nie 
powtarzać za innymi jak papuga i zachowywać się jak chorągiewka 
na wietrze. W którą stronę zawieją w tę się obracam, ale trzeba mieć 
swoje wyrobione zdanie. Kto w swoim zdrowym sumieniu, jako czło-
wiek ochrzczony, kochający Chrystusa, przyznający się do Kościoła 
i prawdziwy Polak, rozeznał jakąś sprawę jako prawdziwą i dobrą, 
poznał nowe światło w danym temacie, nie powinien o tym milczeć, 
ani tego ukrywać. 

Harcerz i zuch, zawsze jest świadkiem prawdy i dobra, buduje 
swoją postawę na skale a nie na piasku. Ale tak konkretnie, to 
do czego się przyznaję wobec nich koleŜanek i kolegów? Mam odwagę 
modlić się rano i wieczorem, mówić prawdę a nie kłamać, nie wsty-
dzić się Chrystusowego krzyŜa, odwaŜnie przyznać się do tego, 
iŜ jestem u siebie w parafii ministrantem? W jakie sprawy i dzieła się 
angaŜuję, czy stać mnie na poświęcenie nieco czasu i mych sił, dla 
dobra i potrzeby innych, np. dla niepełnosprawnych dzieci? 

Zasada szósta: jako harcerz mówię to, co myślę i czynię to, co 
mówię. 

Oczywiście, chcemy względem siebie być zawsze otwarci 
i szczerzy. Powinniśmy się brzydzić opowiadaniem o człowieku za 
jego plecami i odpowiedzialny harcerz nie moŜe milczeć tam, gdzie 
trzeba mu dać odwaŜne świadectwo o innej osobie. 

Wiemy teŜ o tym, Ŝe nawet moje najpiękniejsze słowa są bez 
wartości, gdy sam według nich nie Ŝyję. Niech nasze dobre zamiary 
i postanowienia będą zamieniane w czyn, a obietnice niech zawsze 
przez harcerzy i zuchów będą dochowane i wypełnione. Takie jest 
i było zawsze słowo harcerza. Czy moŜna na was polegać, tak jak na 
Zawiszy? 

Jestem przekonany o tym, iŜ ów zwrot jest wam w środowisku 
harcerskim doskonale znany. WyraŜa on pewność, iŜ moŜna drugie-
mu całkowicie ufać. Zawisza Czarny był polskim rycerzem 
z Garbowa, bez skazy i zmazy, walczył pod Grunwaldem. To człowiek 
prawy, wiernie słuŜący królowi i broniący wiary, aŜ do śmierci, gdyŜ 
nie ustąpił z pola walki i nie pozostawił swych towarzyszy 
w niebezpieczeństwie. Drodzy, harcerki, harcerze i zuchy, Ŝyjcie tak, 
aby Ŝaden wasz dzień, nie zakończył się bez dobrego czynu. 

Norma siódma: W środowisku harcerskim Ŝyję w sposób bardzo 
prosty i przyjazny dla mojego otoczenia. 

Oto ten letni obóz, czy to nie jest dla was w ciągu roku, najwspa-
nialszy czas? Otoczenie pięknej przyrody, Ŝycie takie proste, nie-
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skomplikowane. Nie potrzeba pralki, telewizora, komputera i nawet 
z tego powodu tu na takim obozie, wcale nie cierpimy. Nie ma czasu 
na internetowe gry i przeróŜne dŜojstiki, ale za to są leśne wyprawy, 
nocne alerty, czuwanie w obozie, warta przy sztandarze czy akcje 
z harcerskim proporcem. 

W dosłownym tego słowa znaczeniu, wszystko jest pyszne, nawet 
gdyby to był chleb ze smalcem, szpinak, cebulka i kiełbaska 
z ogniska z keczupem. Czy jest coś wspanialszego nad wieczorne obo-
zowe ognisko i harcerski śpiew przy gitarze, piękniejszego nad ciem-
ne rozgwieŜdŜone niebo, pośród nocnej wyprawy a w dzień szum 
strumyka i świergot ptaków od samego poranka? To jest równieŜ 
i harcerskie zadanie, honor, aby te skarby przyrody ochraniać i o nie 
właściwie się troszczyć. 

Wreszcie ostatnia, ósma prawda: jako Polski harcerz, wiem skąd 
przychodzę, cenię sobie moją Ojczyznę i patriotyczne tradycje, przy-
znaję się do Boga i nie wstydzę się mojej wiary. 

PrzecieŜ kaŜdy z nas ma swoją rodzinę, rodziców, dziadków, ro-
dzeństwo i przyjaciół. Pochodzimy z wiosek, miasteczek i miast tego 
roztoczańskiego rejonu, z dumą podkreślamy, Ŝe jesteśmy Polakami. 
Nie moŜemy i nie chcemy wypierać się naszych korzeni a jako harce-
rze i zuchy, chętniej poznajemy polską historię. 

RównieŜ otwarcie i zdecydowanie przyznajemy się do naszej wia-
ry, będąc gotowymi do jej obrony, tak jak czynił to bł. ks. Stefan Win-
centy Frelichowski, patron polskiego harcerstwa. I okazuje się, 
Ŝe dzisiaj nie jest wcale tak łatwo, być człowiekiem Boga, na co dzień 
wierzyć, modlić się, postępować według BoŜych i Kościelnych przyka-
zań. Pomaga nam w tym wspólnota Chrystusowego Kościoła, przyna-
leŜność do ministrantów, lektorów, muzycznej scholi, młodzieŜowej 
oazy czy KSM-u. 

Z całą pewnością takŜe i tu, na tym, letnim obozie, trzymacie się 
mocno BoŜych zasad, wówczas gdy jest łatwo, ale i wtedy, gdy jest 
nieco trudniej. Nasza wiara daje nam trwały fundament na Ŝycie. 
Gdy przyjdą burze i zagraŜają wezbrane potoki, to nie musimy się 
obawiać o nasz dom, nie moŜna go tak łatwo zniszczyć, gdyŜ jest zbu-
dowany na Chrystusowej skale, a nie na miałkim piasku. 

A więc harcerki, harcerze i zuchy, „zachowujcie porządek, 
a porządek was zachowa”. Pragnę jeszcze z serca, podziękować har-
cerskim wychowawcom i przełoŜonym, zgodnie z pełnionymi funk-
cjami, waszym Rodzicom, tu posługującym harcerskim kapelanom, 
wszystkim troszczącym się o właściwe wychowanie i kształtowanie 
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charakterów oraz wraŜliwości serca tych młodych osób, za wasze 
zaangaŜowanie, postawę i nieustanną młodość serca. Oddanie siebie, 
swych talentów i czasu, własnej miłości, dla tych młodych, to inwe-
stycja w przyszłość Ojczyzny i Kościoła. Serdecznie pozdrawiam 
wszystkich tu obecnych, starym i znanym mi harcerskim wezwa-
niem: „Czuj czuj, czuwaj”. Amen. 

 
 
 
 

Zamość, 28 czerwca 2013 r. 
L.dz. 319/Gł/13 

 
 
 

DEKRET  
W SPRAWIE NOWEJ STAWKI NA TZW. „PODUSZNE”  

W DIECEZJI ZAMOJSKO-LUBACZOWSKIEJ 
 

 

Po wysłuchaniu zdania Rady Ekonomicznej, dla zabezpieczenia 
materialnego instytucji ogólnokościelnych i ogólnodiecezjalnych, 
zgodnie z kan. 1263 KPK, oraz stat. 189 I Synodu Diecezji Zamoj-
sko-Lubaczowskiej, z dniem 1 lipca 2013 r., ustanawiam w Diecezji 
Zamojsko-Lubaczowskiej nową stawkę na tzw. „poduszne”, wyno-
szącą 15 groszy od 1 (jednej) osoby, zgodnie z rzeczywistą liczbą 
mieszkańców parafii. 

 

 

 

† Marian Rojek 
        BISKUP 

Ks. Adam Firosz  
   KANCLERZ  
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Zamość, 1 lipca 2013 r. 

L.dz. 320/Gł/13 
 

DEKRET 
PRZEDŁUśENIA KADENCJI  

KSIĘśY DZIEKANÓW I WICEDZIEKANÓW 
DIECEZJI ZAMOJSKO-LUBACZOWSKIEJ 

 
Mając na uwadze dobro Diecezji oraz działając w oparciu 

o normy prawa kanonicznego, kan. 553-555 KPK i stat. 16-20 
Pierwszego Synodu Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej, do dnia 31 
grudnia 2013 r. przedłuŜam kadencję następujących KsięŜy 
Dziekanów i Wicedziekanów: 
 
ks. kan. Witolda Batyckiego – Dziekana Dek. Biłgoraj Płd. 
ks. kan. Stanisława Małysza – Wicedziekana Dek. Biłgoraj Płd. 
ks. prał. Józefa Flisa – Dziekana Dek. Biłgoraj Płn.  
ks. kan. Adama Marka – Wicedziekana Dek. Biłgoraj Płn. 
ks. kan. Władysława Dobrowolskiego – Wicedziekana Dek. Cieszanów 
ks. kan. Kazimierza Stelmaszczuka – Wicedziekana Dek. Grabowiec 
ks. kan. Stanisława Solilaka – Wicedziekana Dek. Hrubieszów Płd. 
ks. prał. Andrzeja Puzona – Dziekana Dek. Hrubieszów Płn.  
ks. kan. Henryka Krukowskiego – Wicedziekana Dek. Hrubieszów Płn. 
ks. kan. Zenona Mrugały – Dziekana Dek. Józefów 
ks. kan. Antoniego Gębali – Wicedziekana Dek. Józefów 
ks. kan. Andrzeja Stopyry – Dziekana Dek. Lubaczów  
ks. kan. Zbigniewa Kociołka – Dziekana Dek. Łaszczów 
ks. kan. Czesława Szczerby – Dziekana Dek. Narol  
ks. kan. Piotra Ciećkiewicza – Wicedziekana Dek. Narol 
ks. kan. Bolesława Zwolana – Dziekana Dek. Sitaniec 
ks. kan. Jerzego Kołtuna – Dziekana Dek. Szczebrzeszyn 
ks. kan. Władysława Gudza – Dziekana Dek. Tarnoszyn 
ks. kan. Jana Krawczyka – Dziekana Dek. Tomaszów Płd.  
ks. Jarosława Nowaka – Wicedziekana Dek. Tomaszów Płd. 

 
 
 

Ks. Zygmunt Jagiełło     † Marian Rojek 
    NOTARIUSZ          BISKUP 
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Zamość, 19 września 2013 r. 

L.dz. 460/Gł/13 
 

 
 

DEKRET  
W SPRAWIE ORGANIZOWANIA „NIEDZIELI RADIOWYCH” 
W PARAFIACH DIECEZJI ZAMOJSKO-LUBACZOWSKIEJ  

 
 

 
Mając na uwadze troskę o głoszenie Dobrej Nowiny za po-

średnictwem środków społecznej komunikacji, niniejszym postana-
wiam, Ŝe kaŜda parafia Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej jest zobo-
wiązana do zorganizowania we współpracy z Katolickim Radiem 
Zamość, raz na trzy lata, „Niedzieli Radiowej” połączonej ze zbiórką 
ofiar składanych na tacę, przeznaczonych na potrzeby naszej kato-
lickiej rozgłośni. Zorganizowanie przez parafię „Niedzieli Radiowej” 
zastąpi jedną z dwóch, wypadających w ciągu danego roku, zbiórek 
do puszki na Katolickie Radio Zamość. 

Wszystkim zaangaŜowanym w działalność Katolickiego Ra-
dia Zamość, ofiarodawcom i słuchaczom z serca błogosławię.   

Dekret wchodzi w Ŝycie z dniem 29 września 2013 r. 
 
 
 

† Marian Rojek 
                 BISKUP 

Ks. Michał Maciołek  
      KANCLERZ  
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SŁOWO DO ROLNIKÓW 
 

Umiłowani Diecezjanie i Drodzy Rolnicy 
W naszej Ojczyźnie i równieŜ w Diecezji Zamojsko-

Lubaczowskiej w której Ŝyjemy, pracujemy i się uświęcamy, wszy-
scy, ale w sposób szczególny Rolnicy, przygotowujemy się 
do tegorocznego dziękczynienia Panu Bogu za zebrane plony. Do-
Ŝynkowe świętowanie zaprasza kaŜdego z nas do większego uświa-
domienia sobie, wielkości pracy i rolniczego trudu, ludzi zatroska-
nych o owoce tej ziemi, począwszy od niewielkiego skrawka ziemi, 
od małego ogródka, aŜ po specjalistyczne gospodarstwa produkcyj-
ne. 

Równocześnie pragniemy dziękować w sposób szczególny Bogu 
za niezliczone dary, jakie z Jego hojności są naszym udziałem a to 
błogosławieństwo Stwórcy objawia się w znaku i symbolu chleba 
naszego powszedniego. Podczas kaŜdej Mszy św. a więc równieŜ 
w czasie Eucharystii sprawowanych z racji uroczystości doŜynko-
wych, kapłan składający na ołtarzu dary ofiarne chleba i wina, wy-
powie słowa: „Błogosławiony jesteś, Panie BoŜe Wszechświata, bo 
dzięki Twej hojności otrzymaliśmy chleb, owoc ziemi oraz pracy rąk 
ludzkich...”. 

Nikt z nas nie moŜe zaprzeczyć temu, iŜ w pracy rolnika nie 
wystarczy sam wysiłek ludzkich rąk, przebiegłość umysłu, technicz-
nych moŜliwości i nowoczesnych środków wspomagających wzrost 
oraz zachowujących owoce w swej dobrej jakości. Przede wszystkim 
potrzebna jest łaska BoŜa i BoŜe błogosławieństwo, o czym najlepiej 
wiedzą wszyscy związani z pracą na roli. To przecieŜ Wy Drodzy 
Rolnicy, kaŜdego dnia doświadczacie i rozumiecie, jakie znaczenie 
w bezpośrednim kontakcie z siłami przyrody i natury ma właśnie 
zatroskanie Boga, jako Ojca o kaŜdego z nas i o wszelkie stworzenie, 
bo przecieŜ to Stwórca daje wszelkiemu stworzeniu pokarm 
we właściwym czasie (por. Ps 145, 15). 

Zapraszam więc cały wierzący Lud BoŜy do włączenia się w to 
tegoroczne dziękczynienie za zebrane plony i chleb zawierający 
w sobie owoc wielu ziaren i wielorakiego zatroskania rolnika, aby-
śmy w naszych parafiach, a takŜe we wspólnocie całej Diecezji Za-
mojsko-Lubaczowskiej w dniu 8 września 2013 roku w sanktuarium 
Matki BoŜej w Krasnobrodzie a takŜe juŜ 1 września 2013 roku na 
Jasnej Górze w ramach DoŜynek Ogólnopolskich, mogli wspólnie 
uwielbiać Boga, dawcę wszelkich darów. 
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Pragniemy równieŜ przez naszą modlitwę i obecność okazać 
wdzięczność oraz uznanie dla polskiej wsi a takŜe dla kaŜdego rol-
nika. Drodzy Rolnicy Wy zawsze byliście i jesteście pierwszymi Ŝy-
wicielami naszego Narodu oraz obrońcami polskiej ziemi a takŜe 
wiernymi świadkami wiary w Boga Trójjedynego, o czym daje świa-
dectwo, doświadczona boleśnie i krwawo Ziemia Zamojsko-
Lubaczowska, gdy chodzi o dawną, ale takŜe i bardziej współczesną 
tradycję. 

Niech liczny udział w DoŜynkach Diecezjalnych 
w Krasnobrodzie będzie dla Rolników wyrazem uszanowania ich 
cięŜkiej pracy, okazaniem naleŜnej wdzięczności i równocześnie sta-
nie się naszym wspólnym wychwalaniem Boga za błogosławieństwo 
jakim nas obdarza i chleb powszedni, którym nas karmi. 

Z serca błogosławię wszystkim Rolnikom, Kapłanom 
i Duszpasterzom Rolników a takŜe kaŜdemu wiernemu naszej Die-
cezji Zamojsko-Lubaczowskiej 

Z darem modlitwy 
† Marian Rojek 

                         BISKUP  
Zamość 13 sierpnia 2013 r. 

 
 

 
 

 
DRODZY MŁODZI PRZYJACIELE CHRYSTUSA! 

EXODUS MŁODYCH W ZWIERZYŃCU (20-23.08.2013 r.) 
 
Miłość Pana Jezusa jest nieskończona, niezaleŜna od czasu oraz 

miejsca i namacalnie czyni się obecna w sposób szczególny 
w świętych sakramentach Kościoła a krew Chrystusa przelana dla 
nas i za nas na krzyŜu, wciąŜ i nieustannie obmywa nas z grzechów. 
Pierwszym źródłem z którego czerpiemy ową niepojętą miłość jest 
dla kaŜdego chrześcijanina chrzest święty. Często wygląda na to, 
Ŝe my katolicy, ludzie wyrośli z chrzcielnej krynicy, zagubiliśmy 
świadomość, tego cośmy otrzymali i boimy się misji jaką w naszym 
imieniu przyjęli dla nas, nasi Rodzice i Rodzice Chrzestni, a którą 
osobiście potwierdzamy podczas bierzmowania, jako znak dojrzało-
ści chrześcijańskiej. 
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A przecieŜ to Przymierze z Bogiem trwa w kaŜdym z nas i daje 
nam prawo do dziedziczenia BoŜego Ŝycia. Młodzi Diecezji Zamoj-
sko-Lubaczowskiej, czujcie się zaproszeni i przybywajcie 
do Zwierzyńca na Roztoczu, na IV „Exodus Młodych”, po to, aby na 
nowo odkrywać radość Nowego śycia, moc BoŜej łaski i 
we wspólnocie swoich rówieśników, przeŜywać godność Dziecka Bo-
Ŝego. 

To Spotkanie Młodych Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej, pomo-
Ŝe wam choć trochę zaglądnąć do bogactwa tego daru, uświadomić 
sobie jego hojność, wartość jaką nosicie w sobie a takŜe wskaŜe spo-
soby uleczenia ran i boleści, jakie się pojawiają w waszym Ŝyciu 
duchowym i fizycznym, w waszych relacjach do Boga, ludzi oraz 
do samego siebie. śyczę, aby wydarzenia „Exodusu Młodych” 
i przygotowany program, pomógł wam ucieszyć się skarbem młodo-
ści, objawił całemu światu wasz piękny entuzjazm, pomógł 
w dojrzałości wyborów oraz planów na przyszłość, tą bliŜszą 
i dalszą, zawsze mając w perspektywie wieczne dziedzictwo. 

Z serca błogosławię wszystkim uczestnikom i organizatorom te-
go spotkania, obejmując modlitwą Młodych Diecezji Zamojsko – 
Lubaczowskiej 

 
 

† Marian Rojek 
                      BISKUP 

Zamość 16 sierpnia 2013 r. 
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NOMINACJE PERSONALNE 
 

26 czerwca 2013 r.  
 
 
PROBOSZCZOWSKIE:  
ks. kan. Józef Bucior – z dniem 17 sierpnia 2013 r. zwolniony 

z urzędu proboszcza parafii pw. Znalezienia KrzyŜa Świętego 
w Mokremlipiu i przeniesiony w stan emerytalny 
z zamieszkaniem w budynku plebanii parafii pw. Znalezienia 
KrzyŜa Świętego w Mokremlipiu 

ks. kan. mgr lic. Tadeusz Czuk – z dniem 17 sierpnia 2013 r. 
zwolniony z urzędu proboszcza parafii pw. Matki BoŜej Szka-
plerznej w Łabuniach i mianowany proboszczem parafii Matki 
Boskiej Królowej Polski w Zamościu 

ks. mgr lic. Tomasz Demczuk – z dniem 17 sierpnia 2013 r. 
zwolniony z urzędu proboszcza parafii pw. św. Antoniego Pad-
ewskiego w Jezierni i mianowany proboszczem parafii pw. św. 
App. Piotra i Pawła w Tarnawatce 

ks. mgr Mieczysław Filip – z dniem 17 sierpnia 2013 r. zwolniony 
z urzędu proboszcza parafii pw. Zmartwychwstania Pańskiego 
w Mirczu i mianowany proboszczem parafii pw. Znalezienia 
KrzyŜa Świętego w Mokremlipiu 

ks. mgr Robert Fuk – z dniem 17 sierpnia 2013 r. zwolniony 
z urzędu wikariusza parafii pw. św. Karola Boromeusza 
w Lubaczowie i mianowany proboszczem parafii pw. Matki Bo-
Ŝej RóŜańcowej w Zawalowie 

ks. mgr lic. Marek Giergiel – z dniem 17 sierpnia 2013 r. zwol-
niony z urzędu proboszcza parafii pw. św. App. Piotra i Pawła 
w Tarnawatce i mianowany proboszczem parafii Ducha Świę-
tego w Hrubieszowie 

ks. mgr lic. Mieczysław Grabowski, – z dniem 17 sierpnia 2013 
r. zwolniony z urzędu wikariusza parafii pw. Najświętszego 
Serca Jezusa w Tomaszowie Lubelskim i mianowany probosz-
czem parafii św. Antoniego Padewskiego w Jezierni 

ks. mgr Bogdan Jaworski – z dniem 17 sierpnia 2013 r. zwolnio-
ny z urzędu wikariusza parafii pw. Znalezienia KrzyŜa Święte-
go w Mokremlipiu i mianowany proboszczem parafii Nawie-
dzenia NMP w WoŜuczynie 
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ks. mgr Rudolf Karaś – z dniem 17 sierpnia 2013 r. zwolniony 
z urzędu wikariusza parafii pw. św. Michała Archanioła 
w Zamościu i mianowany proboszczem parafii pw. Przemienie-
nia Pańskiego w Horyszowie 

ks. kan. Wiktor Koziński – z dniem 17 sierpnia 2013 r. zwolniony 
z urzędu proboszcza parafii pw. Ducha Świętego 
w Hrubieszowie i przeniesiony w stan emerytalny 
z zamieszkaniem w budynku plebanii parafii Ducha Świętego 
w Hrubieszowie 

ks. kan. mgr Józef Michalik – z dniem 17 sierpnia 2013 r. zwol-
niony z urzędu administratora parafii pw. św. Jana Chrzciciela 
i św. App. Szymona i Judy w Hostynnem i mianowany probosz-
czem parafii pw. Chrystusa Króla w Biłgoraju 

ks. Bolesław Michalski – z dniem 17 sierpnia 2013 r. zwolniony 
z urzędu proboszcza parafii pw. Matki BoŜej RóŜańcowej 
w Zawalowie i mianowany proboszczem parafii pw. św. Mak-
symiliana Kolbego w Deszkowicach 

ks. kan. Stanisław Mizak – z dniem 17 sierpnia 2013 r. zwolniony 
z urzędu proboszcza parafii pw. św. Wojciecha w Cieszanowie 
i przeniesiony w stan emerytalny z zamieszkaniem w budynku 
plebanii parafii pw. św. Wojciecha w Cieszanowie 

ks. mgr Piotr Rawlik – z dniem 17 sierpnia 2013 r. zwolniony 
z urzędu wikariusza parafii pw. Przemienienia Pańskiego 
w Suchowoli i mianowany proboszczem parafii pw. Matki BoŜej 
Szkaplerznej w Łabuniach 

ks. prał. Janusz Romańczuk – z dniem 17 sierpnia 2013 r. zwol-
niony z urzędu proboszcza parafii pw. Matki Boskiej Królowej 
Polski w Zamościu i przeniesiony w stan emerytalny 
z zamieszkaniem w budynku plebanii parafii pw. Matki Bo-
skiej Królowej Polski w Zamościu 

ks. Mieczysław Startek – z dniem 17 sierpnia 2013 r. zwolniony 
z urzędu proboszcza parafii pw. Nawiedzenia NMP 
w WoŜuczynie i mianowany proboszczem parafii pw. św. Woj-
ciecha w Cieszanowie 

ks. kan. Henryk Stec – z dniem 17 sierpnia 2013 r. zwolniony 
z urzędu proboszcza parafii pw. Chrystusa Króla w Biłgoraju 
i przeniesiony w stan emerytalny z zamieszkaniem w Domu 
KsięŜy Emerytów w Biłgoraju 

ks. mgr Paweł Wróbel – z dniem 17 sierpnia 2013 r. zwolniony 
z urzędu wikariusza parafii pw. KrzyŜa Świętego w Zamościu 
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i mianowany proboszczem parafii pw. św. Jana Chrzciciela 
i św. App. Szymona i Judy w Hostynnem 

ks. mgr Marcin Zaburko – z dniem 17 sierpnia 2013 r. zwolniony 
z urzędu proboszcza parafii pw. Przemienienia Pańskiego 
w Horyszowie i mianowany proboszczem parafii pw. Zmar-
twychwstania Pańskiego w Mirczu 

ks. kan. Józef Zdybel – z dniem 17 sierpnia 2013 r. zwolniony 
z urzędu proboszcza parafii pw. św. Maksymiliana Kolbego 
w Deszkowicach i przeniesiony w stan emerytalny 
z zamieszkaniem w Zawieprzycach, parafia Kijany, Archidiece-
zja Lubelska 

 
 
NEOPREZBITERZY:  
ks. mgr Maciej Banach – z dniem 17 sierpnia 2013 r. mianowany 

wikariuszem parafii pw. św. Karola Boromeusza w Lubaczowie 
ks. mgr Karol Jędruszczak – z dniem 17 sierpnia 2013 r. miano-

wany wikariuszem parafii pw. PodwyŜszenia KrzyŜa Świętego 
w KsięŜpolu 

ks. mgr Łukasz Kardaszewski – z dniem 17 sierpnia 2013 r. mia-
nowany wikariuszem parafii pw. Trójcy Świętej i Wniebowzięcia 
NMP w Biłgoraju 

ks. mgr Grzegorz Korgul – z dniem 17 sierpnia 2013 r. mianowa-
ny wikariuszem parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Łukowej 

ks. mgr Paweł Kubiszyn – z dniem 17 sierpnia 2013 r. mianowa-
ny wikariuszem parafii pw. św. Mikołaja w Hrubieszowie 

ks. mgr Zbigniew Kurek – z dniem 17 sierpnia 2013 r. mianowa-
ny wikariuszem parafii pw. Nawiedzenia NMP 
w Krasnobrodzie 

ks. mgr Leszek Kuron – z dniem 17 sierpnia 2013 r. mianowany 
wikariuszem parafii pw. Najświętszego Serca Jezusa 
w Tomaszowie Lubelskim 

ks. mgr Łukasz Malec – z dniem 17 sierpnia 2013 r. mianowany 
wikariuszem parafii pw. św. Tomasza Apostoła w Majdanie 
Sopockim 

ks. mgr Marcin Migas – z dniem 17 sierpnia 2013 r. mianowany 
wikariuszem parafii pw. Niepokalanego Poczęcia NMP 
w Józefowie 
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ks. mgr Patryk Obszyński – z dniem 17 sierpnia 2013 r. miano-
wany wikariuszem parafii pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej 
w Szczebrzeszynie 

ks. mgr Rafał Sarzyński – z dniem 17 sierpnia 2013 r. mianowa-
ny wikariuszem parafii pw. św. Stanisława Bpa w Lubaczowie 

 
WIKARIUSZOWSKIE:  
ks. mgr lic. Krzysztof Antczak – z dniem 17 sierpnia 2013 r. 

przeniesiony z urzędu wikariusza parafii pw. św. Mikołaja 
w Hrubieszowie na urząd wikariusza parafii pw. św. Marii 
Magdaleny w Biłgoraju 

ks. mgr Piotr Antonik – z dniem 17 sierpnia 2013 r. przeniesiony 
z urzędu wikariusza parafii pw. św. Anny w Gródku na urząd 
wikariusza parafii pw. Najświętszego Serca Jezusa 
w Tomaszowie Lubelskim 

ks. mgr Paweł Badach – z dniem 17 sierpnia 2013 r. przeniesiony 
z urzędu wikariusza parafii pw. Przemienienia Pańskiego 
w Tarnogrodzie na urząd wikariusza parafii pw. Trójcy Prze-
najświętszej w Starym Dzikowie 

ks. mgr Dariusz Bajwoluk – z dniem 17 sierpnia 2013 r. przenie-
siony z urzędu wikariusza parafii pw. św. Marii Magdaleny 
w Biłgoraju na urząd wikariusza parafii pw. Znalezienia KrzyŜa 
Świętego w Mokremlipiu 

ks. mgr Jan Borysowski – z dniem 17 sierpnia 2013 r. przeniesio-
ny z urzędu wikariusza parafii pw. św. Michała Archanioła 
w Werbkowicach na urząd wikariusza parafii pw. Przemienienia 
Pańskiego w Suchowoli 

ks. mgr Piotr Brodziak – z dniem 17 sierpnia 2013 r. przeniesio-
ny z urzędu wikariusza parafii pw. Niepokalanego Poczęcia 
NMP w Józefowie na urząd wikariusza parafii pw. Zmar-
twychwstania Pańskiego i św. Tomasza Apostoła w Zamościu 

ks. mgr Karol Bryła – z dniem 17 sierpnia 2013 r. przeniesiony 
z urzędu wikariusza parafii pw. Matki BoŜej RóŜańcowej 
w Lubyczy Królewskiej na urząd wikariusza parafii pw. Prze-
mienienia Pańskiego w Tarnogrodzie 

ks. mgr Konrad Bulak – z dniem 17 sierpnia 2013 r. skierowany 
do pomocy duszpasterskiej w parafii pw. Nawiedzenia NMP 
w Krasnobrodzie 

ks. mgr Rajmund Cur – z dniem 17 sierpnia 2013 r. przeniesiony 
z urzędu wikariusza parafii pw. Najświętszego Serca Jezusa 
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w Tomaszowie Lubelskim na urząd wikariusza parafii pw. 
Matki Boskiej Królowej Polski w Zamościu 

ks. mgr Robert Czwartkowski – z dniem 17 sierpnia 2013 r. 
przeniesiony z urzędu wikariusza parafii pw. Najświętszego 
Serca Jezusa w Tomaszowie Lubelskim na urząd wikariusza 
parafii pw. Matki BoŜej Królowej Polski w Zwierzyńcu 

ks. mgr Adam Dworzycki – z dniem 17 sierpnia 2013 r. przenie-
siony z urzędu wikariusza parafii pw. Zmartwychwstania Pań-
skiego i św. Tomasza Apostoła w Zamościu na urząd wikariu-
sza parafii pw. Świętego KrzyŜa w Zamościu 

ks. mgr Piotr Gmiterek – z dniem 17 sierpnia 2013 r. przeniesio-
ny z urzędu wikariusza parafii pw. Narodzenia NMP 
w Kryłowie na urząd wikariusza parafii pw. św. Andrzeja Bo-
boli w Baszni Dolnej 

ks. mgr Piotr Harko – z dniem 17 sierpnia 2013 r. przeniesiony 
z urzędu wikariusza parafii pw. Świętego KrzyŜa w KsięŜpolu 
na urząd wikariusza parafii pw. Ducha Świętego 
w Hrubieszowie 

ks. mgr Marcel Harkot – z dniem 17 sierpnia 2013 r. przeniesiony 
z urzędu wikariusza parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Starym 
Zamościu na urząd wikariusza parafii pw. Matki BoŜej Często-
chowskiej w Lipinach Górnych 

ks. mgr lic. Grzegorz Kawarski – z dniem 17 sierpnia 2013 r. 
przeniesiony z urzędu wikariusza parafii pw. Matki Boskiej 
Królowej Polski w Zamościu na urząd wikariusza parafii pw. 
Najświętszego Serca Jezusa w Tomaszowie Lubelskim 

ks. mgr Tomasz Kąkol – z dniem 17 sierpnia 2013 r. przeniesiony 
z urzędu wikariusza parafii pw. Matki BoŜej Częstochowskiej 
w Lipinach Górnych na urząd wikariusza parafii pw. Wniebo-
wzięcia NMP w Starym Zamościu 

ks. mgr lic. Jarosław Kędra – z dniem 17 sierpnia 2013 r. prze-
niesiony z urzędu wikariusza parafii pw. Zmartwychwstania 
Pańskiego i św. Tomasza Apostoła w Zamościu na urząd wika-
riusza parafii pw. Świętej BoŜej Opatrzności w Zamościu 

ks. mgr Wiesław Knap – z dniem 17 sierpnia 2013 r. przeniesiony 
z urzędu wikariusza parafii pw. Trójcy Przenajświętszej 
w Starym Dzikowie na urząd wikariusza parafii pw. Zmar-
twychwstania Pańskiego i św. Tomasza Apostoła w Zamościu 

ks. mgr Paweł Kostrubiec – z dniem 17 sierpnia 2013 r. przenie-
siony z urzędu wikariusza parafii pw. św. Tomasza Apostoła 
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w Majdanie Sopockim na urząd wikariusza parafii pw. św. An-
ny w Gródku 

ks. dr Krzysztof Krukowski – z dniem 17 sierpnia 2013 r. mia-
nowany wikariuszem parafii pw. św. Józefa w Tomaszowie Lu-
belskim 

ks. mgr Mariusz Łoza – z dniem 17 sierpnia 2013 r. przeniesiony 
z urzędu wikariusza parafii pw. Matki BoŜej Królowej Polski 
w Zwierzyńcu na urząd wikariusza parafii pw. Matki BoŜej 
Częstochowskiej w Tereszpolu 

ks. mgr Andrzej Łuszcz – z dniem 17 sierpnia 2013 r. przeniesio-
ny z urzędu wikariusza parafii pw. św. Brata Alberta 
w Zamościu na urząd wikariusza parafii pw. św. Michała Ar-
chanioła w Werbkowicach 

ks. mgr Marek Mazurek – z dniem 17 sierpnia 2013 r. przenie-
siony z urzędu wikariusza parafii pw. Trójcy Świętej 
i Wniebowzięcia NMP w Biłgoraju na urząd wikariusza parafii 
pw. św. Brata Alberta w Zamościu 

ks. mgr Piotr Nogas – z dniem 17 sierpnia 2013 r. przeniesiony 
z urzędu wikariusza parafii pw. Trójcy Świętej i Wniebowzięcia 
NMP w Biłgoraju na urząd wikariusza parafii pw. Matki BoŜej 
RóŜańcowej w Lubyczy Królewskiej 

ks. mgr Bogdan Nowicki – z dniem 17 sierpnia 2013 r. przenie-
siony z urzędu wikariusza parafii pw. Zmartwychwstania Pań-
skiego i św. Tomasza Apostoła w Zamościu na urząd wikariu-
sza parafii pw. św. Michała Archanioła w Zamościu 

ks. mgr Paweł Obirek – z dniem 17 sierpnia 2013 r. przeniesiony 
z urzędu wikariusza parafii pw. Narodzenia NMP 
w StrzyŜowie na urząd wikariusza parafii pw. św. Józefa 
w Tomaszowie Lubelskim 

ks. mgr Daniel Pachla – z dniem 17 sierpnia 2013 r. przeniesiony 
z urzędu wikariusza parafii pw. Przemienienia Pańskiego 
w Tarnogrodzie na urząd wikariusza parafii pw. św. Apostołów 
Piotra i Pawła w Majdanie Starym 

ks. mgr Waldemar Pietrucha – z dniem 17 sierpnia 2013 r. prze-
niesiony z urzędu wikariusza parafii pw. św. Andrzeja Boboli 
w Baszni Dolnej na urząd wikariusza parafii Narodzenia NMP 
w Kryłowie 

ks. mgr Krzysztof Portka – z dniem 17 sierpnia 2013 r. przenie-
siony z urzędu wikariusza parafii pw. św. Katarzyny Aleksan-
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dryjskiej w Szczebrzeszynie na urząd wikariusza parafii pw. 
Świętej BoŜej Opatrzności w Zamościu 

ks. mgr Tomasz Rybiński – z dniem 17 sierpnia 2013 r. przenie-
siony z urzędu wikariusza parafii pw. św. Józefa 
w Tomaszowie Lubelskim na urząd wikariusza parafii pw. św. 
Apostołów Piotra i Pawła w Łaszczowie 

ks. mgr Sławomir Skowroński – z dniem 17 sierpnia 2013 r. 
przeniesiony z urzędu wikariusza parafii pw. Nawiedzenia 
NMP w Krasnobrodzie na urząd wikariusza parafii pw. Matki 
Boskiej Królowej Polski w Zamościu 

ks. dr Witold Słotwiński – z dniem 17 sierpnia 2013 r. mianowa-
ny wikariuszem parafii pw. Zmartwychwstania Pańskiego i św. 
Tomasza Apostoła w Zamościu 

ks. mgr Artur Sokół – z dniem 17 sierpnia 2013 r. przeniesiony 
z urzędu wikariusza parafii pw. Ducha Świętego 
w Hrubieszowie na urząd wikariusza parafii pw. Matki BoŜej 
RóŜańcowej w Lubyczy Królewskiej 

ks. mgr Waldemar Szczepaniuk – z dniem 17 sierpnia 2013 r. 
przeniesiony z urzędu wikariusza parafii pw. św. Mikołaja 
w Hrubieszowie na urząd wikariusza parafii pw. Trójcy Świętej 
i Wniebowzięcia NMP w Biłgoraju 

ks. mgr Paweł Szutka – z dniem 17 sierpnia 2013 r. przeniesiony 
z urzędu wikariusza parafii pw. św. Apostołów Piotra i Pawła 
w Łaszczowie na urząd wikariusza parafii Matki BoŜej Szka-
plerznej w Łabuniach 

ks. mgr Krzysztof Wawszczak – z dniem 17 sierpnia 2013 r. prze-
niesiony z urzędu wikariusza parafii pw. św. Józefa 
w Tomaszowie Lubelskim na urząd wikariusza parafii pw. Na-
rodzenia NMP w StrzyŜowie 

ks. mgr Piotr Wojnar – z dniem 17 sierpnia 2013 r. mianowany 
na urząd wikariusza parafii pw. Przemienia Pańskiego 
w Tarnogrodzie 

ks. mgr Marian Wyrwa – z dniem 17 sierpnia 2013 r. przeniesio-
ny z urzędu wikariusza parafii pw. Świętej BoŜej Opatrzności 
w Zamościu na urząd wikariusza parafii pw. św. Mikołaja 
w Hrubieszowie 
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INNE:  
ks. mgr Krystian Bordzań – z dniem 17 sierpnia 2013 r. zwolnio-

ny z urzędu wikariusza parafii pw. św. Stanisława Bpa 
w Lubaczowie i mianowany Dyrektorem Katolickiego Radia 
Zamość 

ks. prał. dr Adam Firosz – z dniem 1 sierpnia 2013 r. zwolniony 
z urzędu Kanclerza Kurii Diecezjalnej w Zamościu 

ks. mgr Leszek Kłos – z dniem 17 sierpnia 2013 r. zwolniony 
z funkcji pomocy duszpasterskiej w parafii pw. Najświętszego 
Serca Jezusa w Tomaszowie Lubelskim i skierowany do pracy 
wśród Polonii w Polskiej Misji Katolickiej w Anglii na okres 5 lat 

ks. mgr Dariusz Komadowski – z dniem 17 sierpnia 2013 r. 
zwolniony z urzędu wikariusza parafii pw. Wniebowzięcia 
NMP w Łukowej i skierowany do Centrum Formacji Misyjnej 
w Warszawie 

ks. mgr Bogdan Łoś – z dniem 17 sierpnia 2013 r. zwolniony 
z urzędu wikariusza parafii pw. Matki Boskiej Królowej Polski 
w Zamościu i skierowany do pracy wśród Polonii w Polskiej 
Misji Katolickiej we Francji na okres 6 lat 

ks. mgr Władysław Łukiewicz – z dniem 17 sierpnia 2013 r. 
zwolniony z urzędu wikariusza parafii pw. Matki BoŜej Często-
chowskiej w Tereszpolu i skierowany do pracy wśród Polonii 
w Polskiej Misji Katolickiej we Francji na okres 6 lat 

ks. kan. dr Michał Maciołek – z dniem 1 sierpnia 2013 r. miano-
wany Kanclerzem Kurii Diecezjalnej w Zamościu 

ks. kan. mgr Jacek Rak – z dniem 17 sierpnia 2013 r. zwolniony 
z funkcji Dyrektora Katolickiego Radia Zamość 

ks. dr Witold Słotwiński – z dniem 17 sierpnia 2013 r. mianowa-
ny ceremoniarzem diecezjalnym przy Katedrze w Zamościu 

ks. mgr Paweł Zubrzycki – z dniem 17 sierpnia 2013 r. zwolniony 
z urzędu wikariusza parafii pw. św. Apostołów Piotra i Pawła 
w Majdanie Starym i skierowany na dzienne studia doktoranc-
kie na Wydziale Teologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskie-
go Jana Pawła II w Lublinie 

ks. mgr Józef Zwolak – z dniem 17 sierpnia 2013 r. zwolniony 
z funkcji Dyrektora Administracyjnego Katolickiego Radia 
Zamość 
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18 lipca 2013 r.  
dn Dominik Kukiełka – z dniem 1 sierpnia 2013 r. ekskardyno-

wany z Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej i inkardynowany 
do Diecezji Charkowsko-Zaporoskiej na Ukrainie  

 
31 lipca 2013 r.  

ks. kan. dr Mariusz Trojanowski – z dniem 1 sierpnia 2013 r. 
ekskardynowany z Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej 
i inkardynowany do Archidiecezji Częstochowskiej  

 
 

19 sierpnia 2013 r.  
ks. mgr Paweł Dynaka – przeniesiony z urzędu wikariusza parafii 

pw. Trójcy Przenajświętszej w Dubience na urząd wikariusza 
parafii pw. Najświętszego Serca Jezusa w Biszczy 

ks. mgr lic. Marek Giergiel, proboszcz parafii pw. Ducha Święte-
go w Hrubieszowie, z dniem 1 września 2013 r. mianowany ka-
pelanem Zakładu Karnego w Hrubieszowie 

ks. mgr lic. Grzegorz Kawarski – zwolniony z funkcji sekretarza 
Caritas Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej 

ks. mgr lic. Grzegorz Kawarski – zwolniony z urzędu wikariusza 
parafii pw. Najświętszego Serca Jezusa w Tomaszowie Lubel-
skim i skierowany na urlop  

ks. kan. Wiktor Koziński – zwolniony z funkcji kapelana Zakładu 
Karnego w Hrubieszowie 

ks. mgr Piotr Nogas – przeniesiony z urzędu wikariusza parafii 
pw. Matki BoŜej RóŜańcowej w Lubyczy Królewskiej na urząd 
wikariusza parafii pw. Najświętszego Serca Jezusa 
w Tomaszowie Lubelskim 

ks. mgr Jarosław Zawadzki – przeniesiony z urzędu wikariusza 
parafii pw. Najświętszego Serca Jezusa w Biszczy na urząd wi-
kariusza parafii pw. Trójcy Przenajświętszej w Dubience 

 
 

12 września 2013 r.  
ks. mgr lic. Grzegorz Kawarski – otrzymał karę suspensy 

a divinis, z kan. 1371 § 2 i 1395 § 1 KPK oraz zakaz wykony-
wania wszelkich aktów władzy święceń 
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19 września 2013 r.  
ks. mgr lic. Zbigniew Gaca – zwolniony z funkcji Diecezjalnego 

Duszpasterza Rodzin Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej 
ks. kan. dr Michał Maciołek – mianowany rzecznikiem praso-

wym Kurii Diecezjalnej w Zamościu 
ks. kan. dr Michał Maciołek – mianowany członkiem Rady Ka-

płańskiej Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej do końca obecnej 
kadencji Rady, tj. do dnia 31 października 2017 r. 

ks. kan. dr Michał Maciołek – mianowany członkiem Kolegium 
Konsultorów Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej do końca obec-
nej kadencji Kolegium, tj. do dnia 14 listopada 2017 r. 

ks. kan. mgr lic. Dominik Samulak – z dniem 1 października 
2013 r, zwolniony z funkcji Prefekta WyŜszego Seminarium 
Duchownego Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej i mianowany 
Ojcem duchownym tegoŜ Seminarium 

ks. dr Mirosław Sawka – mianowany Diecezjalnym Duszpaste-
rzem Rodzin Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej 

ks. mgr Marek śur – z dniem 30 września 2013 r. zwolniony 
z funkcji Ojca duchownego WyŜszego Seminarium Duchownego 
Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej i skierowany do pracy dusz-
pasterskiej w Norwegii w Diecezji Oslo 
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KSIĘśA WYŚWIĘCENI 

8 CZERWCA 2013 R.  
PRZEZ KS. BISKUPA MARIANA ROJKA  

W KATEDRZE ZAMOJSKIEJ  
 

 

 
 

Ks. Maciej Banach, mgr teol. 
 

s. Czesława i Janiny z d. Fus, ur. 
23.02.1988 r. w Tarnogrodzie, pochodzą-
cy z parafii pw. Przemienienia Pańskiego 
w Tarnogrodzie   

 

 
 

Ks. Karol Jędruszczak, mgr teol. 
 

s. Krzysztofa i Anny z d. Wieczerzańska, 
ur. 14.04.1988 r. w Zamościu, pochodzący 
z parafii pw. św. Brata Alberta 
w Zamościu  

 

 
 

Ks. Łukasz Kardaszewski, mgr teol. 
 

s. Andrzeja i Jadwigi z d. Czachor, ur. 
08.06.1985 r. w Rzeszowie, pochodzący 
z parafii pw. Matki BoŜej RóŜańcowej 
w Lubyczy Królewskiej  

 

 
 

Ks. Grzegorz Korgul, mgr teol. 
 

s. Henryka i Krystyny z d. Kapica, ur. 
12.03.1988 r. w Biłgoraju, pochodzący 
z parafii pw. św. Kazimierza Królewicza 
w Radzięcinie  
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Ks. Paweł Kubiszyn, mgr teol. 

 
s. Krzysztofa i Bogusławy z d. Kruk, ur. 
20.03.1987 r. w Lubaczowie, pochodzący 
z parafii pw. św. Karola Boromeusza 
w Lubaczowie  

 
 

Ks. Zbigniew Kurek, mgr teol. 
 

s. Stanisława i Teresy z d. Chadam, ur. 
04.08.1988 r. w Biłgoraju, pochodzący 
z parafii pw. św. Antoniego Padewskiego 
w Radecznicy  

 
 

Ks. Leszek Kuron, mgr teol. 
 

s. Andrzeja i Marii z d. Wawryszko, ur. 
29.01.1987 r. w Zamościu, pochodzący 
z parafii pw. św. Stanisława Bpa 
w Wielączy  

 
 

Ks. Łukasz Malec, mgr teol. 
 

s. Jana i Aliny z d. Omiotek, ur. 
30.08.1988 r. w Biłgoraju, pochodzący 
z parafii pw. św. Kazimierza Królewicza 
w Radzięcinie  
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Ks. Marcin Migas, mgr teol. 

 
s. Stanisława i Teresy z d. Lebiedowicz, 
ur. 05.08.1988 r. w Hrubieszowie, pocho-
dzący z parafii pw. Matki BoŜej Nieusta-
jącej Pomocy w Hrubieszowie  

 
 

Ks. Patryk Obszyński, mgr teol. 
 

s. Andrzeja i Joanny z d. Morlewska, ur. 
05.04.1988 w Szczecinie, pochodzący 
z parafii pw. Matki BoŜej Nieustającej 
Pomocy w Hrubieszowie   

 
 

Ks. Rafał Sarzyński, mgr teol. 
 

s. Jana i Reginy z d. Pac, ur. 16.02.1988 
r. w Nisku, pochodzący z parafii pw. 
NMP Królowej Polski w Hucisku  
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INFORMACJE DLA KSIĘśY PROBOSZCZÓW 
 

8 lipca 2013 r.  
W ostatnim czasie pojawiła się na terenie naszej diecezji oso-

ba podająca się za archeologa i pracownika prywatnego muzeum, 
zainteresowana kupieniem lub przekazaniem zabytkowych ele-
mentów z wyposaŜenia kościołów oraz paramentów liturgicznych. 

Informujemy Czcigodnych KsięŜy Proboszczów, Ŝe Kuria Die-
cezjalna nie upowaŜniła nikogo do tego rodzaju działania na te-
renie Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej.  

 
 

11 lipca 2013 r. 
W związku z działaniem nieuczciwych dostawców (szczegól-

nie z okolic Gdańska) sprzętu gaśniczego i ochrony przeciwpoŜa-
rowej (o zawyŜonych cenach i nieprzydatnego w obiektach sa-
kralnych), powołujących się w rozmowach telefonicznych lub dro-
gą elektroniczną na róŜne zalecenia i uzgodnienia ze StraŜą Po-
Ŝarną, uprzejmie informuję i przypominam KsięŜom Proboszczom 
i Administratorom obiektów sakralnych, Ŝe zagadnienia 
z zakresu ochrony przeciwpoŜarowej reguluje Rozporządzenie 
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 
2010 r. w sprawie ochrony przeciwpoŜarowej obiektów budowla-
nych i terenów (DZ. U. Nr 109 poz 719). 

Budynki sakralne muszą być wyposaŜone w gaśnice prosz-
kowe ABC (tj. przystosowane do gaszenia poŜarów grupy: A – 
ciała stałe, drewno, papier; B – ciecze; C – gazy) w ilości 2 kg na 
100 m2 powierzchni. 

Konserwacja gaśnic powinna być prowadzona nie rzadziej niŜ 
raz w roku. Konserwację wykonuje dowolny konserwator sprzętu 
ppoŜ. (Państwowa StraŜ PoŜarna nigdy nie wskazuje konserwato-
ra). 

Kościołów nie wyposaŜa się w koce gaśnicze ani w gaśnice 
śniegowe (BC). 

Instalacje elektryczne i piorunochronne muszą być badane 
nie rzadziej niŜ raz na pięć lat. Przegląd instalacji mogą wyko-
nywać osoby posiadające kwalifikacje. 

 Wymagane jest stosowanie oznaczeń: 
- znaki ewakuacyjne: np. Wyjście ewakuacyjne (w kościele 

przewidzianym dla ponad 50 osób naleŜy zapewnić dwa wyjścia 
ewakuacyjne), 
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- oznaczenie: Gaśnica, 
- oznaczenie: Instrukcja postępowania z wykazem telefonów 

alarmowych, 
- oznaczenie ppoŜ.: Wyłącznik prądu (dla kościołów 

o kubaturze ponad 1000 m3). 
  
Istnieją podstawy prawne do nakazania w drodze decyzji 

administracyjnej: 
- dla kościołów o kubaturze ponad 1000 m3: wykonania ppoŜ. 

wyłącznika prądu, opracowania instrukcji bezpieczeństwa poŜa-
rowego; 

- dla kościołów o powierzchni ponad 200 m2, przewidzianych 
dla ponad 50 osób: wyposaŜenia w hydranty wewnętrzne. 

  
Wszelkich informacji udzielają sekcje kontrolno-

rozpoznawcze komend powiatowych Państwowej StraŜy PoŜarnej 
(telefony na stronach internetowych), dla powiatu zamojskiego – 
Komenda Miejska PSP, tel. 84 680-74-25 lub 84680-74-26. 

  
ks. Marek Dobosz 

Konserwator Diecezjalny 
 
 

OBCHODY 100 ROCZNICY WYBUCHY I WOJNY ŚWIATOWEJ  
W LIPSKU 

 
11 lipca 2013 r. 

W przeddzień 100 rocznicy wybuchu I wojny światowej Pro-
boszcz Parafii Lipsko pragnie bardzo serdecznie zaprosić na uro-
czystość upamiętnienia Ŝołnierzy poległych w 1914 r. podczas 
działań wojennych na ziemi zamojskiej. 

Uroczystość odbędzie się 17 lipca 2013 r. w Lipsku k. Zamo-
ścia. Na cmentarzu parafialnym w Lipsku znajduje się kwatera 
wojenna Ŝołnierzy Armii Rosyjskiej i Armii Austro-Węgier.  
 
Program uroczystości:  

17 lipca, w kościele parafialnym o godz. 11.45 nastąpi powi-
tanie gości, o godz. 12.00 Msza św. w intencji poległych podczas 
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I wojny światowej. Mszy św. przewodniczyć będzie Ks. Bp Jan 
Sobiło, Biskup Pomocniczy Diecezji Charkowsko-Zaporoskiej na 
Ukrainie. Kazanie wygłosi ks. prof. dr hab. Artur Katolo z Włoch. 
Przybędzie Pan Minister Jan Ciechanowski z Warszawy, Kie-
rownik Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych. Po 
Mszy świętej przewidziane są okolicznościowe przemówienia. 
O godz. 13.30 będzie przemarsz na cmentarz parafialny 
w Lipsku. Tam nastąpi poświęcenie krzyŜa na kwaterze wojennej 
- miejscu spoczynku 27 Ŝołnierzy Armii Rosyjskiej i 27 Ŝołnierzy 
Armii Austro-Węgierskiej. Na zakończenie odbędzie się złoŜenie 
wieńców przez wszystkich uczestników uroczystości. 

KONGRES PARAFIALNYCH RAD DUSZPASTERSKICH 

 
17 lipca 2013 r.  

W Licheniu, w dniach 14-15 września 2013 r., odbędzie się 
I Krajowy Kongres Diecezjalnych Rad Duszpasterskich. Głów-
nym jego celem będzie spotkanie członków Diecezjalnych Rad 
Duszpasterskich, przyjrzenie się ich działalności i metodzie pracy 
oraz wzajemna wymiana doświadczeń i refleksja, a przede 
wszystkim przemyślenie zadań na przyszłość. 

Wyjazd na Kongres z naszej diecezji organizuje Ks. Prałat 
Andrzej Puzon - proboszcz i dziekan dekanatu Hrubieszów Pół-
noc.  

Proszę uprzejmie przewielebnych KsięŜy Dziekanów 
o wydelegowanie ze swego dekanatu jednej osoby na ten kongres 
i zgłoszenie jej ks. Prałatowi A. Puzonowi do końca lipca br.   

 
Przewodniczący Wydziału Duszpasterskiego  

Bp Mariusz Leszczyński 
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CHODŹ Z NAMI, CHODŹ PRZYJACIELU  

ZAPROSZENIE DO PIELGRZYMOWANIA NA JASNĄ GÓRĘ 

 
25 lipca 2013 r.  

„Wiem komu uwierzyłem” – pod takim hasłem, juŜ po raz 31. 
wyruszy w drogę do naszej Matki Maryi Piesza Pielgrzymka Die-
cezji Zamojsko-Lubaczowskiej. Słowa będące hasłem tegorocznej 
pielgrzymki zostały zaczerpnięte z drugiego listu św. Pawła Apo-
stoła do Tymoteusza, biskupa Efezu.  

Św. Paweł, czując się bardzo osamotnionym i mając świado-
mość bliskiej śmierci, pisze z więzienia list do swojego ukochane-
go dziecka w Chrystusie. Pisze, gdyŜ nie chce zostawić swojego 
ucznia bez zapewnienia, Ŝe warto wytrwać przy Chrystusie 
do końca. Dlatego zaraz na początku wyznaje: „wiem, Komu 
uwierzyłem”. Zachęca tymi słowami Tymoteusza do męstwa 
w głoszeniu Ewangelii, mocnego trwania w wierze, pracy dla Ko-
ścioła i troski o niego. Zostawia teŜ wskazówki jak walczyć 
ze złem i prośbę, by dobrze spełnić otrzymane od Boga powołanie. 

Kiedy dziś słyszymy zapewnienie Apostoła narodów o jego 
pewności w wierze, chcemy, będąc w drodze, dać świadectwo na-
szego zaufania Bogu, naszej wiary, by innych zaniepokoić myślą 
o Bogu. Świadomi małości naszej wiary, chcemy wyruszyć 
w drogę do Maryi i z Maryją, by od Niej uczyć się pełnego zawie-
rzenia całego naszego Ŝycia. TakŜe Ona mówi do nas Ja wiem 
moje kochane dzieci, Komu uwierzyłam i wy wierzcie. Te kilkana-
ście dni pielgrzymki to wyjątkowa okazja, by przeŜyć rekolekcje 
w drodze, by nabrać odwagi do większego zaufania Chrystusowi, 
zaczerpnąć sił do walki o piękne chrześcijańskie Ŝycie wiarą na co 
dzień. 

Trwają wakacje. Jest czas by podjąć dobrą decyzję. Zapra-
szamy do wspólnego pielgrzymowania do tronu naszej Matki 
i Królowej w jednej z grup Pieszej Pielgrzymki Diecezji Zamojsko 
– Lubaczowskiej. KaŜda z tych grup będzie niepowtarzalna, kaŜ-
da będzie miała swojego przewodnika, najlepszego, jakiego mo-
głaby mieć, swój najlepszy zespół porządkowych, muzycznych 
i technicznych. Pielgrzymka to ludzie, którzy co roku podejmują 
wyzwanie, którzy walczą ze wszystkimi swoimi słabościami, ma-
łością, kruchością i idą.  
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Przez minione 30 lat tak wiele było próśb, błagań, intencji, 
tyle ofiarowanego cierpienia. Tyle osób, które poszukiwały odpo-
wiedzi na waŜne pytania, tyle osób, które doświadczyły w ciągu 
tych lat łaski przebaczenia, pojednania z własną historią, tyle 
osób, które otrzymały siłę by podnieść się z upadku, by zerwać 
z własną słabością. Tylko Maryja wie, ile wydarzyło się w sercach 
pielgrzymów.  

To Bóg przygotował ten czas wspólnego pielgrzymowania. 
Usiądź i pomyśl, czy chcesz spotkać się z nami na pielgrzymko-
wym szlaku? Bądź otwarty na to, co chce tobie podarować, pozwól 
Mu się zaskoczyć. 

 
Do wspólnego pielgrzymowania zaprasza ks. Michał Moń, 

Wicedyrektor Pieszej Zamojsko-Lubaczowskiej Pielgrzymki na 
Jasną Górę. 

 
 

PIELGRZYMKA RODZINY RADIA MARYJA I TV TRWAM  
DO SANKTUARIUM W RADECZNICY 

 
30 lipca 2013 r.  

W ramach Wielkiej Nowenny przed Jubileuszem 350 lat Ob-
jawień św. Antoniego w Radecznicy, jako stróŜowie tego świętego 
miejsca, zapraszamy na pielgrzymkę Rodziny Radia Maryja i TV 
TRWAM oraz wspólnego przeŜywania wraz z OO. Redemptory-
stami z Torunia uroczystości ku czci wielkiego naszego Patrona. 
Pielgrzymka i bezpośrednie transmisje w Radio i Telewizji odbę-
dą się 12 sierpnia (poniedziałek).  

 
Program pielgrzymki: 
16.00 - procesja modlitewna z koronką antoniańską, która roz-
pocznie się w Sanktuarium i przejdzie przy kaplicach objawień 
przez park św. Antoniego do kaplicy Na Wodzie. 
17.30 - przybliŜenie historii objawień i sanktuarium. 
18.00 - rozpoczęcie bezpośredniej transmisji w radio i telewizji 

z sanktuarium. 
18.05 - spotkanie Ojca z Radia Maryja z uczestnikami uroczystości. 
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18.20 - audycja słowno-muzyczna w wykonaniu młodzieŜy pt.: Co 
święty Antoni powiedział Szymonowi Tkaczowi przed 350 laty. 

18.40 - informacje o kościele i parafii - o. Proboszcz Oskar Poździk. 
18.45 - Msza święta w int. pracowników, słuchaczy i telewidzów 

Radia Maryja i TV TRWAM. 
20.20 - modlitwa róŜańcowa - poprowadzi Komisarz III Zakonu 

Świeckich Świętego Franciszka - o. Zenobiusz. 
20.57 - zakończenie transmisji w TV TRWAM. 
21.40 - rozmowy niedokończone prowadzone ze studia 

w Klasztorze OO. Bernardynów w Radecznicy - temat rozmów 
- Sanktuarium w Radecznicy - wczoraj i dziś Ŝywym elemen-
tem Kościoła Powszechnego 

23.45 - modlitwa na zakończenie dnia i zakończenie transmisji 
w Radio Maryja. 
  

Ojcowie Bernardyni  
Radecznica 

 
 

MARSZ POKUTNY KRUCJATY RÓśAŃCOWEJ 

 
10 sierpnia 2013 r.  

W niedzielę, 18 sierpnia br. o godz. 17.00 w kościele Św. Ka-
tarzyny w Zamościu zostanie odprawiona comiesięczna Msza św. 
za Ojczyznę. Celebrze będzie przewodniczył i kazanie wygłosi ks. 
Stanisław Małkowski z Warszawy. Po Mszy św. Krucjata RóŜań-
cowa za Ojczyznę poprowadzi pokutny marsz ulicami Starówki 
na Rotundę – miejsce męczeństwa. Trzymając w ręku róŜaniec – 
najskuteczniejsze oręŜe, stańmy ponownie w obronie zagroŜonego 
narodu i naszej suwerenności.  
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APEL CARITAS DIECEZJI ZAMOJSKO-LUBACZOWSKIEJ  
W SPRAWIE AKCJI „TORNISTER PEŁEN UŚMIECHÓW” 

 
14 sierpnia 2013 r. 

Wielu spośród naszych diecezjan Ŝyje w bardzo trudnych wa-
runkach, braki te dotykają szczególnie najmłodszych: dzieci 
i młodzieŜ. Diecezja nasza włącza się w ogólnopolską akcję Cari-
tas: „Tornister pełen uśmiechów”. Naszym celem jest konkretna 
pomoc – sprawić radość w sercach i uśmiech na twarzach dzieci. 
Mamy plecaki, które trzeba wypełnić przyborami szkolnymi. Mo-
gą to być: ołówki, plastelina, długopisy, kredki, farby, flamastry, 
zeszyty, bloki rysunkowe, piórniki, przybory geometryczne….  

Prosimy duszpasterzy, aby w swoich parafiach, w kolejne 
niedziele sierpnia, zaproponowali wiernym konkretne włączenie 
się do tej akcji. Zebrane przybory przekazujemy według własnego 
rozeznania w swojej parafii.  

 
 

     ks. Wiesław Banaś  
      Dyrektor Caritas  

DZIEŃ KATECHETYCZNY 

 
30 sierpnia 2013 r. 

Wydział Nauki i Wychowania Katolickiego Kurii Diecezjalnej 
w Zamościu zaprasza wszystkich katechetów, na kolejny Dzień 
Katechetyczny, który odbędzie się w sobotę (31 sierpnia 2013 r.), 
w katedrze zamojskiej.  
Program spotkania: 
9.30 Adoracja Najświętszego Sakramentu; 
10.00 Msza św. pod przewodnictwem Ks. Bpa Mariana Rojka; 
11.00 Przerwa (czas na kawę i herbatę oraz na załatwienie spraw 

w sekretariacie); 
11.30 Dla wszystkich uczestników spotkania zostanie wygłoszo-

ny wykład inauguracyjny przygotowany przez Biskupa Po-
mocniczego Diecezji Przemyskiej, Stanisława Jamrozka. 
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W godzinach od 9.00- 9.30 i od 11.00-11.30 będzie moŜliwość 

pobrania nowych, imiennych kart pracy na nowy rok szkolny.  
 

Wydział Nauki i Wychowania Katolickiego 
Kurii Diecezjalnej w Zamościu  

 
 

DZIEŃ MODLITW I POSTU W INTENCJI POKOJU NA ŚWIECIE 

 
4 września 2013 r. 

W związku z inicjatywą Ojca Świętego, dotyczącą Dnia Mo-
dlitwy i Postu w intencji pokoju w Syrii, który ma mieć miejsce 
w najbliŜszą sobotę, tj. 7 września br., Ks. Biskup Marian Rojek 
zarządza, aby, w miarę moŜliwości, w Pierwszą Sobotę Miesiąca 
września (7.09.2013 r.) na godzinę przed Mszą św. wieczorną wy-
stawić Najświętszy Sakrament do adoracji wiernych i zachęcić 
Koła śywego RóŜańca oraz inne Wspólnoty Modlitewne 
do odmówienia jednej części RóŜańca św. w intencji pokoju na 
świecie. 
 
 

MODLITWA ZA OFIARY II WOJNY ŚWIATOWEJ NA MAJDANKU  
W LUBLINIE 

 
5 września 2013 r. 

W niedzielę, 15 września br., o godz. 11.00, na terenie obozu 
koncentracyjnego na Majdanku (pawilon), będzie celebrowana 
pod przewodnictwem bpa Mariusza Leszczyńskiego Msza św. 
w intencji ofiar II wojny światowej, Polaków wysiedlonych 
z Zamojszczyzny i więźniów Majdanka. Ks. Bp Mariusz Lesz-
czyński wygłosi teŜ okolicznościowe kazanie. 
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PIELGRZYMKA LITURGICZNEJ SŁUśBY OŁTARZA  

KRASNOBRÓD – 14 WRZEŚNIA 2013 R. 

 
6 września 2013 r.  

W sobotę, 14 września br. odbędzie się Diecezjalna Piel-
grzymka Liturgicznej SłuŜby Ołtarza do Sanktuarium Maryjnego 
w Krasnobrodzie. 

  
Program: 
1030 – zawiązanie wspólnoty, 
1115 – adoracja Najświętszego Sakramentu; sakrament pokuty, 
1145 – przygotowanie do Eucharystii, 
1200 – Eucharystia sprawowana przez ks. bpa Mariusza Lesz-

czyńskiego; ustanowienie lektorów oraz ceremoniarzy,  
 Zapraszam bardzo serdecznie wszystkich ministrantów, lek-

torów oraz czcigodnych księŜy opiekunów.  
  

 ks. Marek Tworek 
Diecezjalny Duszpasterz Liturgicznej SłuŜby Ołtarza 

 
 
 

III TYDZIEŃ WYCHOWANIA 

14 września 2013 r.  
W dniach 15-21 września 2013 r. obchodzimy w Polsce juŜ po 

raz trzeci Tydzień Wychowania. Jest to inicjatywa Komisji Wy-
chowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski i Rady 
Szkół Katolickich. Ma podkreślić rolę wychowania, którego celem 
jest integralny rozwój człowieka. 

Nawiązuje do obchodzonych lokalnie kwartalnych dni mo-
dlitw za dzieci, młodzieŜ i wychowawców. Tydzień Wychowania 
jest obchodzony zawsze w tygodniu, w którym wypada święto św. 
Stanisława Kostki, patrona dzieci i młodzieŜy. 

III Tydzień Wychowania przebiega pod hasłem „Wychowuj-
my do wartości. Aby budowali Ŝycie na Skale”. 

Z okazji Tygodnia Wychowania 17 września (wtorek) 2013 
roku o godz. 18.00 będzie sprawowana w kościele św. Michała 
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Archanioła Msza św. w intencji nauczycieli, wychowawców, kate-
chetów oraz dzieci i młodzieŜy. Po Mszy św. odbędzie się adora-
cja. Serdecznie zapraszamy.  

ks. Robert Strus  
Dyrektor Zespołu Szkół O. Pio w Zamościu 

 

DRODZY SŁUCHACZE, PRZYJACIELE I SYMPATYCY  
KATOLICKIEGO RADIA ZAMOŚĆ 

 
16 września 2013 r.  

W niedzielę, 22 września br., we wszystkich parafiach Diece-
zji Zamojsko-Lubaczowskiej zostanie zebrana puszka na potrzeby 
Katolickiego Radia Zamość. 

Jako rozgłośnia lokalna, Katolickie Radio Zamość jest do-
brym przykładem mediów podających rzetelną informację, która 
jednocześnie zmusza odbiorcę do refleksji i przemyśleń. 
W informowaniu prowadzonym przez naszą diecezjalną rozgło-
śnię przejawia się autentyczna troska o to, aby słuchacze mieli 
właściwe rozeznanie w sytuacji religijnej, moralnej, społecznej, 
kulturowej, politycznej i gospodarczej. 

Dlatego zwracam się z prośbą do wszystkich słuchaczy, przy-
jaciół i sympatyków Katolickiego Radia Zamość o ofiary wspiera-
jące naszą rozgłośnię, by wspólnie budowane dzieło mogło dalej 
trwać i rozwijać się. 

Wszystkich, którzy przyczyniają się do istnienia i rozwoju 
Katolickiego Radia Zamość, pragnę zapewnić o codziennej pamię-
ci modlitewnej podczas Koronki do BoŜego Miłosierdzia i RóŜańca 
Świętego.  

  
ks. Krystian Bordzań 

Dyrektor Katolickiego Radia Zamość 
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XX-LECIE KATOLICKIEGO STOWARZYSZENIA MŁODZIEśY 

 
16 września 2013 r.  

W sobotę, 28 września 2013 r., odbędą się w Biłgoraju uro-
czyste obchody XX-lecia Katolickiego Stowarzyszenia MłodzieŜy 
Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej pod patronatem i z udziałem 
J.E. Ks. Biskupa Mariana Rojka, Pasterza Diecezji. 

Na wspólne świętowanie zapraszamy wszystkie istniejące 
oddziały parafialne KSM, jak teŜ wszystkich członków KSM, któ-
rzy naleŜeli do Stowarzyszenia od powstania Diecezji. Pragniemy, 
aby na spotkanie przybyli wszyscy członkowie Zarządów Diece-
zjalnych, którym chcemy podziękować za zaangaŜowanie 
w rozwój Katolickiego Stowarzyszenia MłodzieŜy w Diecezji 
i w Polsce. Na Jubileusz zapraszamy teŜ wszystkich Asystentów 
KSM, którzy pełnili tę funkcję w dziejach naszego Stowarzysze-
nia. 

Spotkanie jubileuszowe rozpocznie się o godz. 10.00 w Auli 
Liceum Ogólnokształcącego im. ONZ w Biłgoraju przy ul. Ko-
ściuszki 41/34. O godz. 12.00 będzie Msza św. w Kościele Wnie-
bowzięcia NMP, a po niej agapa w Szkole Podstawowej nr 1 
w Biłgoraju. Będzie okazja do spotkania po latach, do wielu 
wspomnień i świadectw. Spotkanie umili koncert zespołu z KSM. 

 
ks. Julian Brzezicki 

Asystent Diecezjalny KSM 
 
 

DAR SKRZYDEŁ 

 
Dla antycznych Dedala i Ikara skrzydła były szansą wydo-

stania się z niewoli i moŜliwością powrotu do ojczyzny. Spełniły 
swoją rolę, tylko lekkomyślność i brawura okazały się zgubne dla 
Ikara. W myśli chrześcijańskiej powraca idea skrzydeł jako spo-
sobu wydostania się z Ŝyciowych trudności, a takŜe jako szansy 
dotarcia do Ojczyzny niebieskiej. 
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Skrzydła to nazwa jednego z programów prowadzonych 
w całej Polsce przez Caritas. Program powstał w odpowiedzi na 
przesłanie błogosławionego Jana Pawła II., który uwraŜliwiał nas 
na wyobraźnię miłosierdzia, pozwalającą przychodzić 
ze skuteczną pomocą ludziom zaniedbanym duchowo 
i materialnie. 

U podstaw tej inicjatywy stoi współczesne ubóstwo wielu 
dzieci, których rodziców nie stać na zakup odzieŜy, podręczników, 
na wykupienie w szkole obiadów, na korepetycje, dofinansowanie 
kolonii, na dojazdy do szkoły. Jest to program długoterminowej 
pomocy, proponujący objęcie opieką finansową konkretnego 
dziecka. Fundatorem stypendium, czyli sponsorem moŜe być fir-
ma, stowarzyszenie lub osoba prywatna – a więc kaŜdy, kto przy-
najmniej przez jeden semestr zadeklaruje swój bezinteresowny 
dar w postaci stypendium.  

W ramach pomocy w programie Skrzydła uczeń moŜe otrzy-
mać wsparcie w zakresie pakietów: Skrzydła na co dzień, Skrzy-
dła na przyszłość, Skarbonka Skrzydeł oraz inne formy wsparcia. 
W ramach pakietu Skrzydła na co dzień miesięczna kwota wynosi 
147 zł przez kolejnych 10 miesięcy. Darczyńca podpisuje stosow-
ną deklarację. Jest teŜ propozycja dla wszystkich, którzy chcą 
wesprzeć program bez Ŝadnych formalności. KaŜda wpłata na 
konto Caritas z dopiskiem Skarbonka Skrzydeł będzie przezna-
czona na pomoc dzieciom, które zostały objęte opieką. Wpłacający 
moŜe określić cel, na który mają zostać przeznaczone wpłacane 
środki np. na obuwie, doŜywianie itp. Partnerami strategicznymi 
programu Skrzydła są: grupa Lotos, Carfefour, Oldar, Relay. 

W Polsce programem objęto do tej pory ponad trzy i pół ty-
siąca dzieci. TakŜe w naszej diecezji program realizowany jest 
od wielu lat. W tym roku szkolnym objęto nim 40 uczniów, m.in 
z Biłgoraja, Lubaczowa, BełŜca, Zamościa. Otrzymujemy 5 sty-
pendiów z Caritas Polska, większość jednak pochodzi 
od darczyńców indywidualnych, z bogatszych stron Polski. Cie-
kawostką jest fakt, Ŝe jednym z darczyńców jest osoba zamieszka-
ła w Moskwie. Pokrywamy teŜ stypendia z środków własnych.  

Program ten jest transparentny, tych pieniędzy nie da się 
„przepić”, bo wypłaca się je na podstawie okazywanych faktur. 
Caritas diecezjalna, za pośrednictwem koordynatorów szkolnych 
(duszpasterzy, pedagogów, wychowawców oraz wolontariuszy 
Parafialnych Zespołów Caritas), stara się zaspokoić bieŜące po-
trzeby dzieci.  
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KaŜdego roku poszukujemy zarówno darczyńców jak i dzieci, 
którym moglibyśmy zaproponować naszą pomoc. Dlatego na pro-
gu wakacji odwołujemy się do hojności waszych serc: PomóŜcie 
dzieciom. Jest to rodzaj adopcji na odległość, która pomoŜe obda-
rowanym wznieść się ponad ich materialne ograniczenia.  

Serdecznie dziękujemy wszystkim dotychczasowym sponso-
rom programu Skrzydła. Ludzie czynią dobro z róŜnych moty-
wów. Myślę, Ŝe one wszystkie mają swój fundament w słowach 
Pana Jezusa: Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci mo-
ich najmniejszych, Mnieście uczynili (Mt 25,40). 

 
ks. Wiesław Banaś 

Dyrektor Caritas  
 
 

WIZYTACJE PROWADZONE PRZEZ KSIĘśY DZIEKANÓW W 2013 R. 

 
KsięŜom Dziekanom przypominamy o wizytacjach parafii 

oraz wizytacji parafii dziekańskich.  
 
Ks. Witold Batycki – Krasnobród  
Ks. Józef Flis – Tomaszów Lubelski NSJ  
Ks. Zygmunt śółkiewski – Tarnogród 
Ks. Wiesław Oleszek – Lubaczów 
Ks. Andrzej Puzon – Narol 
Ks. Eugeniusz Derdziuk – Tarnoszyn  
Ks. Andrzej Stopyra – Tomaszów Lubelski Zwiastowania NMP  
Ks. Czesław Szczerba – Tyszowce  
Ks. Jerzy Tworek – Hrubieszów św. Mikołaja  
Ks. Władysław Gudz – Biłgoraj św. Marii Magdaleny 
Ks. Jan Krawczyk – Zamość Katedra 
Ks. Czesław Grzyb – Hrubieszów MB NMP 
Ks. Grzegorz Chabros – Sitaniec  
Ks. Adam Firosz – Grabowiec  
Ks. Zbigniew Szalko – Biłgoraj Wniebowzięcia NMP  
 

ks. Michał Maciołek  
Kanclerz Kurii Diecezjalnej  
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Bp Mariusz Leszczyński 
 
 

OBRAZEK RELIGIJNY  
W MISJI EWANGELIZACYJNEJ KOŚCIOŁA 

 
Referat wygłoszony w KsiąŜnicy Zamojskiej, 16 IX 2013 r.,  

w ramach XIX Dni Kultury Chrześcijańskiej 

 
 

Wprowadzenie  
 
PapieŜ Jan Paweł II w Liście do Artystów z 4 kwietnia 1999 

r. napisał, Ŝe dzieła sztuki inspirowane przez Pismo Święte pozo-
stają dla „wierzących i niewierzących jakby odblaskiem niezgłę-
bionej tajemnicy, która ogarnia świat i jest w nim obecna (...). 
KaŜda autentyczna forma sztuki jest swoistą drogą dostępu 
do głębszej rzeczywistości człowieka i świata. Tym samym stano-
wi teŜ bardzo trafne wprowadzenie w perspektywę wiary, 
w której ludzkie doświadczenie znajduje najpełniejszą interpreta-
cję”. Dzieła sztuki sakralnej pozwalają „ukazać w jakiejś mierze 
nieskończone piękno Boga i skierować ku niemu ludzkie umysły” 
(n. 5, 6, 11). Taką teŜ wymowę teologiczną mają obrazki religijne 
– specyficzne dzieła sztuki sakralnej.  

  
1. Dzieje 
 
Początki obrazków religijnych (wł. immaginetta sacra, santi-

no) sięgają czasów średniowiecza, a ich pierwowzorem mogły być 
luźne karty z miniaturami z ówczesnych modlitewników. Według 
legendy, św. Bernardyn ze Sieny miał przekonać pewnego rze-
mieślnika trudniącego się wyrobem kart do gry, aby zamiast nich 
produkował kartoniki z wypisanym imieniem Jezusa Chrystusa. 
W XIII w. produkcją obrazków zajmowały się głównie klasztory 
i miejsca pielgrzymkowe. Do ich rozpowszechnienia przyczynił się 
ruch pielgrzymkowy oraz rozwój drzeworytnictwa pod k. XIV w. 
i miedziorytnictwa w XV w., zwłaszcza w Niemczech, Flandrii, 
Francji i Szwecji. Na obrazkach, zwykle w formie prostokąta, 
umieszczano podpis, modlitwę, dedykację i datę. Najstarszym 
udokumentowanym tego przykładem jest obrazek 
z wyobraŜeniem św. Krzysztofa z 1423 r., pochodzący z Bruxheim 
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(Bawaria). W XVII w. popularne były obrazki ze scenami symbo-
licznymi, religijnymi i dydaktycznymi; najczęściej ilustrowały 
postaci świętych, patronów i orędowników i bywały kopiami zna-
nych dzieł sztuki malarskiej. Wiele ośrodków produkujących ob-
razki religijne powstało w Europie w XVIII w. (m.in. w 1737 r. 
w Niemczech, w 1762 r. w Szwajcarii i w 1796 r. we Francji).  

W Polsce w XV i XVII w. większość rozprowadzanych obraz-
ków posiadała teksty w języku włoskim i niemieckim, co stało się 
tak masowe, Ŝe na synodzie krakowskim w 1621 r. zakazano ich 
sprowadzania do Polski z Niemiec. W XVIII w. trafiały na Śląsk 
obrazki drukowane w Pradze, w Ołomuńcu i Kralikach. W XIX w. 
obrazki religijne dla Polski produkowano m.in. w Norymberdze, 
umieszczając na nich napisy w języku polskim. TakŜe na zie-
miach polskich istniały lokalne wytwórnie obrazków, związane 
głównie z ośrodkami pątniczymi, np. w Częstochowie, Krakowie, 
Kalwarii Zebrzydowskiej, Lwowie, Berdyczowie i Poczajowie. 
Kościół podawał pewne przepisy dotyczące stylistyki, produkcji 
i kolportaŜu obrazków. Obecnie w Europie i w Polsce najwięcej 
obrazków religijnych produkują wydawnictwa kościelne. 

  
2. Ikonografia 
 
Ikonografia obrazków religijnych jest niezwykle bogata. Ilu-

strują one sceny o tematyce: 1/ trynitarnej (wizerunki Boga Ojca, 
postacie i symbole oznaczające Jezusa Chrystusa, sceny z Jego 
Ŝycia, działalności, cuda, mękę i zmartwychwstanie, wyobraŜenia 
Ducha Świętego i Trójcy Świętej), 2/ mariologicznej (wizerunki 
Matki Boskiej, sceny podkreślające Jej udział w Ŝyciu Jezusa, 
wyraŜane często przez bogatą symbolikę itd.), 3/ hagiograficznej 
(przedstawienia świętych i błogosławionych, męczenników, wy-
znawców, dziewic, sceny z ich Ŝycia i cudów), 4/ liturgicznej 
(obejmującej rok kościelny, święta, przedstawienia Mszy św. 
i sakramentów) i 5/ katechetycznej (przedstawiające tematy 
z historii biblijnej). 

 
3. Technika i materiał  
 
Najstarsze obrazki religijne malowano ręcznie na pergaminie 

i papierze oraz wyszywano na tkaninach (płótnie, jedwabiu). 
Pierwsze grafiki na papierze wykonywano za pomocą matrycy 
(rysunku wyciętego w drewnianym klocku). W XV w. 
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w Niemczech uŜyto po raz pierwszy drzeworytu barwnego; wów-
czas teŜ zaczęto wykorzystywać technikę miedziorytniczą, co 
przyczyniło się do precyzji rysunku. Dzięki podróŜom jezuitów 
w XV i XVI w. na Daleki Wschód, a zwłaszcza do Chin, zaczęto 
uŜywać do produkcji obrazków bibułki i jedwabiu oraz wprowa-
dzono orientalne sposoby ich kompozycji i ornamentyki. Do ma-
sowej produkcji obrazków przyczyniła się w XVI w. technika 
akwaforty. W okresie baroku i rokoka obrazki zaczęto tłoczyć na 
złotych i srebrnych płatkach folii, naklejanych na papier, 
o róŜnych kształtach (serca lub winnego grona); zdarzały się teŜ 
obrazki otwierane z ruchomymi papierowymi figurkami świętych. 
W XVIII w. pojawiły się obrazki koronkowe w papierze, 
do produkcji których wykorzystywano matryce grawerowane, 
umoŜliwiające ich produkcję w duŜych nakładach. Często korzy-
stano takŜe z technik mieszanych, np. wklejając kolorowy obra-
zek drukowany lub ręcznie malowany w środkowe pole koronko-
wej ramki, które wyklejone było atłasem lub satyną. Do cieka-
wych przykładów naleŜą obrazki z naklejonymi zasuszonymi 
drobnymi kwiatami, pochodzącymi z miejsc świętych oraz frag-
mentami relikwii, np. drzewa KrzyŜa Świętego. Od XVI do XVIII 
w. miały one bogatszą, upiększoną i fantazyjną formę (obrazki 
religijne zwane canivet, z obrzeŜami udekorowanymi koronką, 
bardzo precyzyjnie wyciętą w papierze welinowym). Z kolei w XIX 
w. zaczęto wykorzystywać do produkcji obrazków technikę stalo-
rytu, co jeszcze bardziej przyczyniło się do zwiększenia ich pro-
dukcji. Na przełomie XIX i XX w. do produkcji obrazków uŜywano 
równieŜ szkła i tworzyw sztucznych; zmieniła się teŜ ich kolory-
styka; zaczęły dominować barwy ostre, Ŝywe, wzbogacone efek-
tami iluminacyjnymi. Na początku XX w. we Francji tłoczono 
obrazki na folii Ŝelatynowej i ozdabiano dodatkowo płytkami 
z masy perłowej.  

Na nowe tory weszła produkcja obrazków z chwilą rozwoju 
fotografii w XX w. Od lat 60. XX w. we Włoszech zaczęto rozpo-
wszechniać obrazki religijne winylowe z efektami 3-
wymiarowymi i obrazki laminowane z podklejonym magnezem. 
Obecnie w handlu dewocjonaliami funkcjonują takŜe obrazki na 
breloczkach, w zakładkach do ksiąŜek, na kartach telefonicznych 
itd. Takie metody produkcji obrazków niestety przyczyniły się 
do obniŜenia ich poziomu artystycznego i zatracenia przez nie, 
w wielu wypadkach, charakteru dzieł sztuki sakralnej.  
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Zakończenie 
 
W Polsce istnieje wielu kolekcjonerów dawnych 

i współczesnych obrazków religijnych. Niektórzy z nich, a wśród 
nich autor niniejszego opracowania, mieli okazję zaprezentować 
swoje zbiory na wystawie pt. „Obrazki święte w Roku Wiary”, 
którą urządzono, z inicjatywy p. Marii Parzuchowskiej, 
w bazylice św. KrzyŜa w Warszawie, w dniach od 18 do 21 kwiet-
nia 2013 r. Na wystawie znalazły się obrazki z XVII-XXI wieku. 
Na jednym z nich widniały słowa św. Teresy Wielkiej: Pamiętaj, 
Ŝe masz tylko: jednego Boga, jedną duszę, jedno Ŝycie…, a na in-
nym sentencja św. Augustyna: śadna majętność, Ŝadne skarby, 
Ŝadne dobro tego świata nie ma tego znaczenia, co wiara katolic-
ka. Oto przykłady obrazków, które – obok walorów artystycznych 
– mają takŜe charakter edukacyjny; nie są tylko „estetycznymi 
ilustracjami, lecz <prawdziwymi źródłami teologicznymi>; echem 
obecności Ducha BoŜego, Jezusa i Maryi oraz Świętych Pańskich, 
przekształcającym materię i otwierającym nas na rzeczywistość 
wieczną” (Jan Paweł II, List do Artystów, n. 11, 16).  

 

 
Bibliografia:  
J. Wasilewska, Obrazek religijny, w: Encyklopedia Katolicka, t. 14, Lublin 2012, kol. 
232-234; M. Parzuchowska, Obrazek sakralny pamiątką szczególną, Warszawa 2006; 
M. Parzuchowska, Święte obrazki, cz. 1: Znak KrzyŜa Świętego, Warszawa 2012; 
Pamiętaj, Ŝe… Ogólnopolska wystawa <Obrazki święte w Roku Wiary>. Kolekcje 
z XVII-XXI, red. R. Berdychowski, M. Parzuchowska, Warszawa 2013.  
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Ks. Zygmunt Zieliński 
 

PAMIĘĆ GROMADZI POKARM DLA PRZYSZŁYCH POKOLEŃ 
 

JakŜe moŜemy śpiewać 
pieśń Pańską w obcej krainie? 

Jeruzalem, jeśli zapomnę o tobie, 
niech uschnie moja prawica! 

Niech język mi przyschnie do podniebienia, 
jeśli nie będę pamiętał o tobie, 
jeśli nie postawię Jeruzalem 

ponad największą moją radość (Ps 137, 4-6). 
  

Wzruszające to słowa psalmisty. Są wyznaniem wierności dla 
miejsca świętego, ale znajdują zastosowanie do kaŜdej wartości. 
Nie tej, branej na chwilę, ulatniającej się wraz z nadejściem no-
wego doznania, tak jak to się dzieje na naszych oczach, kiedy 
od doznań tych jest aŜ tłoczno, a za chwilę pustka, niepamięć, 
znuŜenie. Zagłuszane krzykiem, tysiącami decybeli wybijających 
z mózgu wszelkie treści, bo pustka – to przestrzeń dla gotowych 
haseł, wygodnych, niezobowiązujących, dobroczynnych, bo uwal-
niających od przerywników myśli – zbytecznych, bo sprowadzają-
cych niepokój pytań drąŜących problem siebie samego. Te pytania 
to początek udręki, bo rodzą dalsze… o sens tego co dzisiaj, 
o tych, co odeszli… o wczoraj… 

Skojarzenia płynące z przytoczonych słów Psalmu zatrzymu-
ją się na słowie „pamięć”. Miejsca pamięci, tablice, spotkania, 
zapisy, pomniki… w naszym Ŝyciu, a ściśle w Ŝyciu tych, co nas 
poprzedzili. Jest ich wiele. Cudzoziemiec pyta w Warszawie 
o nasz zwyczaj wmurowywania tablic nagrobnych na ścianach 
domów, na skwerach, placach. Nie rozumie, bo nie słyszał o tym, 
Ŝe rozstrzeliwano dosłownie wszędzie. Kto, kiedy, kogo? Odchodzi 
z miną niezdecydowaną. Nie rozumie. Zabrakło pamięci, a nikt 
cudzej nie przekazał. Gdyby znów zaczęto tak, jak wtedy, ludzi 
traktować byłby bezradny. I nie dziwota. To wszystko dotyczy 
cudzoziemca, ale czyŜ zdarzyć się nie moŜe, Ŝe i dziecko tej ziemi 
zapyta: co robią na tym murze nazwiska wypisane w słupku? 
MoŜe przeczyta informację, ale często na to nie ma czasu. Zalicza 
i idzie dalej. „Jeruzalem, jeśli zapomnę o tobie”. CóŜ innego tu 
moŜna powiedzieć?  
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Pamięć!? JakŜe ulotna. JuŜ ćwierćwiecze upływa niedługo, 
jak z PRL zrobiła się Rzeczpospolita Polska, mówią trzecia, a 
powinna juŜ być któraś dalsza z rzędu. Ćwierć wieku to jedno 
pokolenie. I to pokolenie juŜ nie wie, czym była PRL. Tworzy mo-
dę à la PRL. Nawet kolejki, ale tak dla draki. „Syrenka” niedługo 
będzie w cenie średniego mercedesa. Śmiejemy się z tego, 
i słusznie, ale ci nostalgiusze myślą powaŜnie. Poniekąd moŜna 
ich zrozumieć. W PRL nikt nie mógł jechać na saksy, nie pozwa-
lali, ale i nie musiał, bo coś tam dla niego było – czy się stoi czy 
się leŜy… – i jakoś Ŝył. Dzisiaj ponoć około 6 tysięcy ludzi rocznie 
emigruje do wieczności, bo tu miejsca dla siebie nie widzi.  

Pamięć!? Dobra, konieczna rzecz, nawet ta o luksusach PRL-
owskich. Najgorzej, kiedy jej w ogóle nie ma. A do tego się dąŜy. 
Do wymazania pamięci o tym, kim jesteśmy. JuŜ nie narodem, 
ale społeczeństwem, juŜ nie ojcem, matką, ale rodzicem nr 1, ro-
dzicem nr 2, nie małŜonkiem, małŜonką, ale partnerem, partner-
ką itd. Nowy słownik. Pamięć!? Niepotrzebna, nawet w szkole, 
jest kalkulator, jest wikipedia i Internet. A więc po co pamięć? 
śeby odgrzewać starocie, juŜ dziś niejadalne, wygrzebywać 
z ziemi stare bagnety, odtwarzać pola bitwy, gdzie ginęli nasi za 
… no właśnie za co? Czy konieczne, Ŝeby to wiedzieć? Kaszub, 
ojciec dorastających dzieci, pyta czy Gdynia, jak Gdańsk była 
niemiecka? Kto to był Eugeniusz Kwiatkowski? Niepotrzebny 
balast pamięci. Wystarczy, Ŝe wiesz, pamiętasz, kto kiedy komu 
strzelił gola. Masz bohatera swoich czasów, zostaw tamtych 
w spokoju. Dziadkowie mają czas, Ŝeby się tym zajmować. Nie 
wszyscy tak myślą i mówią, ale jest takich zbyt wielu. MoŜna 
powiedzieć cała armia naprzeciw garstki tych, co chcą pamiętać 
i wiedzieć kim są.  

 
* 

 
Rozpoczęliśmy z grubej rury – jak to się mówi potocznie – ale 

nie o tanie moralizatorstwo tu chodzi. Nieraz trzeba dzwonek 
nastawić na maxa, Ŝeby się obudzić. Potem juŜ idzie wszystko 
normalnie. Po prostu trzeba się przebudzić. To o czym ma być 
mowa jest całkiem prozaiczne. To nie są wspominki o wielkich 
chwilach dziejowych. One są potrzebne, ale człowiek, zwyczajny 
człowiek, tyle, Ŝe oddany swemu posłannictwu – nie bójmy się 
tego słowa, bo kaŜdy jest ku czemuś posłany – jest tematem dla 
pamięci aŜ nadto pojemnym. śycie nasze jest tak bogate, Ŝe gdyby 
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przyszło opisać czyjeś losy, powiedzmy człowieka spełniającego 
najprostsze Ŝyciowe czynności, byłyby to grube tomy. Niestety 
verba volant, a scritpa mówi się manent, ale na jak długo? IleŜ ich 
idzie z dymem, choć mogłyby być cennym świadectwem.  

Wpadły mi w ręce dwie małe ksiąŜeczki. Mamy, niestety, tę 
brzydką przywarę, Ŝe lubimy właśnie takie małe publikacje. Zaj-
rzałem z ciekawości, najpierw na ilustracje. A potem od końca 
kartka po kartce, aŜ wreszcie otworzyłem na pierwszej stronie. 
Najpierw tę o dobrze mi znanym koledze, niedawno zmarłym, ks. 
Józefie Bazylaku. To taka postać, Ŝe trudno uwierzyć, iŜ mógł tak 
po prostu zemrzeć. A jednak! 

Przypomniał tę postać ks. profesor Edward Walewander1. 
KsiąŜka zawiera krótki Ŝyciorys ks. Bazylaka, wykaz jego publi-
kacji, przemówienia w czasie pogrzebu, wspomnienia i dwa arty-
kuły biograficzne. Do tego garść fotografii. Czytając, zwłaszcza 
wspomnienia, zastanawiałem się, czy w pamięci ludzkiej pozosta-
ło aŜ tyle, Ŝeby dziesięć wspominających Zmarłego osób – 
z róŜnych środowisk – złoŜyło obraz postaci zawierający mniej 
więcej najwaŜniejsze jej cechy. Trzeba by się mocno zastanowić, 
Ŝeby taką kwintesencję osoby z tych wynurzeń wypreparować. 
Sam znałem ks. Józefa, nie powiem, Ŝe spotykaliśmy się na co 
dzień, ale był czas, iŜ korzystałem z jego Ŝyczliwości, kiedy był 
ekonomem seminaryjnym i pozwalał mi parkować samochód 
w obejściu seminarium. Wspominam go jako Ŝyczliwego 
i bezpośredniego w obejściu kolegę, mego równolatka – jestem 
o 22 dni od niego starszy. CóŜ więcej mógłbym powiedzieć? Nie-
wiele. Wiem, Ŝe miał wiele zrozumienia dla nauki, ale moŜe nie-
koniecznie tej ksiąŜkowej, choć z racji zawodowej nie mógł i jej 
pominąć. Był zainteresowany człowiekiem. To była jego droga 
do psychologii – jego hobby i obszar zawodowych zainteresowań. 
Lubił o tym mówić. Ale w moim przekonaniu był przede wszyst-
kim praktykiem. Na drodze awansów naukowych takie nasta-
wienie często kładzie przeszkody kroczącemu nią. I jemu ich nie 
szczędzono. Pewnie, gdyby miał miast około czterdziestu, dwa, 
trzy razy tyle publikacji, w dodatku drukowanych 
w renomowanych periodykach, mógłby nawet ustawić człowieka 
gdzieś w kąciku i potraktować go jako rekwizyt potrzebny 

                                                      
1 Ks. Józef  Bazylak, (1932-2013). Takim pozostał wśród nas…  red. ks. Edward 

Walewander,  I wyd. Lublin 2013 i drugie wydanie poszerzone takŜe 2013, Wydawnic-
two Liber Duo. 
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do jakiejś przepisanej dokumentacji. Ale Józef Bazylak wolał 
zawsze Ŝywy kontakt, niŜ zadrukowany arkusz papieru. To 
prawda, co przewija się we wszystkich drukowanych w ksiąŜce 
wspomnieniach, był zawsze na zawołanie tego, kto go potrzebo-
wał. Nie był profesorem, do którego trzeba było się dobijać 
o chwilę rozmowy. Raczej to on wychodził naprzeciw.  

Dałem się wciągnąć tematowi – jak zwykło się mówić. 
A wcale nie chciałem pisać o ks. Bazylaku – inni zrobili to lepiej. 
Dwa wydania w ciągu jednego roku, w czasie, kiedy ksiąŜki 
okrzyknięte jako bestsellery leŜą miesiącami na półkach księgar-
skich – to coś mówi.  

Chciałem napisać kilka słów zgoła o czymś innym. 
O pamięci. Człowiek, kaŜdy bez mała, jest jej godzien. Tutaj 
wspomniano kapłana. To nie przypadek. Ktoś mi powiedział, kie-
dy ukazało się pierwsze wydanie, Ŝe nie wiedział, iŜ ks. Bazylak 
był tak wybitną postacią. Zaintrygowało mnie to. Czy aŜ trzeba 
być wybitnym, Ŝeby dawać Ŝyciem świadectwo? Jakie w ogóle jest 
kryterium wybitności? Myślenie stereotypowe, ale warte skomen-
towania. Bo wybitnym nie był w rozumieniu stereotypowym pro-
boszcz z Ars, św. Jan Vianney. Ale za to był niezastąpionym spo-
wiednikiem. Wybitnym nie był św. Pius X, o którym wielu inte-
lektualistów wyraŜało się z przekąsem. Ale to on zrozumiał po-
trzebę czasu – przejście do duszpasterstwa rodzącego Ŝycie reli-
gijne od najmłodszych lat, w miejsce martwej rutyny. Takich 
przykładów moŜna namnoŜyć bez liku. Sięganie do nich jest nie-
zbędne, gdyŜ exempla trahunt. Pedagogika naszpikowana zasa-
dami, metodami, często wydumanymi za biurkiem moŜe dać wie-
le, ale nie da Ŝycia. Po nie trzeba sięgać zwracając się do Ŝywych 
ludzi. Nie szkodzi, Ŝe wielu z nich odeszło. Z ich dokonań tu 
i teraz nic nie ubyło. Czerpanie z biografii w nauczaniu pedagogii, 
to metoda niezastąpiona. Ks. Walewander, wydawca tej małej 
ksiąŜeczki, dowiódł tego ponad wszelką wątpliwość. JuŜ kiedyś 
wspomniałem o tej dobrej „manii” w jego twórczości, wymieniając 
w jakiejś recenzji szereg przypomnianych przezeń Ŝyciorysów 
kapłańskich. Tutaj czynię to z tym większą chęcią, bo przypo-
mniano kogoś takŜe mi bliskiego, o którym wiedziałem pewnie 
zbyt mało.  
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Jest i druga ksiąŜka wydana, takŜe staraniem profesora, 
a przynajmniej pod jego patronatem2. Odmienna niŜ ta pierwsza. 
To jest biografia w ścisłym tego słowa znaczeniu. Decyduje o tym 
jej zaplecze – źródła. Autor wykazał tu niezwykłą staranność 
i spore wyczucie tego, co istotne. Jest to biografia „z zamysłem”. 
A więc nie Ŝyciorys sporządzony z takiej czy innej okazji. W tej 
ksiąŜce rzuca się w oczy świadectwo. Nie tylko to finalne – śmierć 
męczeńska, ale – co waŜne – świadectwo kapłaństwa. Dla autora 
świeckiego niemałe wyzwanie. Ale tym wartościowsza jest rzecz, 
kiedy nie werbalnie, ale idąc niejako śladami bohatera, odkrywa 
się jego martyrium, to znaczy właśnie świadectwo 
w najściślejszym znaczeniu. Autor przebył tę drogę 
z powodzeniem.  

Przeczytałem tę niewielką, liczącą 125 stron pracę, jednym 
tchem. Nie znając autora, śledziłem bieg jego myśli 
w przekonaniu, Ŝe otrzymał on solidne przygotowanie historyczne 
i nabył sprawności stylistycznej ponad przeciętną magistranta. 
Tymczasem okazało się, Ŝe rzecz wyszła spod pióra amatora 
w zgoła innej dziedzinie wykształconego. Uderza w opracowaniu 
właściwa wielu amatorom drobiazgowa dociekliwość, gdy chodzi 
o ustalenie faktów, nawet tych pozornie trzeciorzędnych. Upo-
rczywe dochodzenie do źródeł, rozproszonych, niepełnych, ubocz-
nie tylko związanych z bohaterem ksiąŜki, nie tylko podnosi wia-
rygodność zawartych w niej ustaleń, ale budzi rosnące zacieka-
wienie czytelnika, nawet jeśli jest on na bieŜąco w problematyce 
okupacyjnej i martyrologii Polaków w tym czasie. Sięganie 
do relacji, opisów i monografii będących z pogranicza poruszane-
go tematu dowodzi niezwykłego wyczucia prowadzącego badacza 
w przysłowiowy sposób „po nitce do kłębka”. NaleŜy tu podkreślić, 
Ŝe wsparcie metodologiczne inspiratora tej pracy, ks. profesora 
Walewandra, ma tu swój udział. Ale bez uzdolnień autora i jego 
pasji badawczej nie byłoby rezultatu, jaki stanowi omawiana 
ksiąŜka. 

Kolej więc na pytanie, gdzie tkwią korzenie zarówno tej pa-
sji, jak i pietyzmu – jego obecność jest warta podkreślenia – 
z jakim autor przystępował do pracy? Najprostszym wyjaśnie-
niem jest przypomnienie motywacji zaznaczonej w ksiąŜce. Magi-
ster inŜynier Jacek Piotrowski pisze o swoim stryjecznym dziad-

                                                      
2 Jacek Piotrowski, Ksiądz Dominik Surowski. Męczennik 1905-1942, praca wy-

dana nakładem autora, Warszawa 2012. 
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ku, ksiądz Surowski był bowiem bratem jego dziadka. Jego bada-
nia dziejów rodzinnych wprawdzie koncentrują się głównie na 
osobie zamęczonego w Dachau ks. Dominika Surowskiego, ale 
z konieczności zbaczają często na tropy losów innych członków 
rodziny. Autor dyscyplinuje się starannie, dlatego jego ksiąŜka 
nie jest sagą rodzinną. Stanowi jednak punkt wyjścia w tym wła-
śnie kierunku.  

Jeszcze jedna uwaga waŜna dla oceny całości. OtóŜ uderza 
bardzo umiejętne posługiwanie się tzw. aparatem naukowym. 
Odnośniki w ksiąŜce nie tylko bowiem wskazują na źródła za-
czerpniętych informacji, ale są często rozbudową tekstu zasadni-
czego lub wyjaśnieniem kwestii tam nie mieszczących się. Ten 
moment pracy wskazuje właśnie na umiejętność posługiwania się 
aparatem naukowym, co nie zawsze cechuje opracowania zawo-
dowych historyków.  

Na marginesie uwag poświęconych ksiąŜce Jacka Piotrow-
skiego wypada powiedzieć jeszcze o jej moralnym przesłaniu. 
Mieści się ono w tym, co zazwyczaj określa się jako pamięć 
o przeszłości. Nie mechaniczna, ani nawet nie ta, którą spotyka 
się u hobbystów. Jest to pamięć stanowiąca cenny element wy-
chowawczy. Jest to szukanie wzorców. Nie tych, jakie dziś krzy-
kliwie podsuwają niektóre media. Nie celebrytów, którzy giną 
wraz z odchodzącą modą. Wzorce, z których jeden tak umiejętnie 
został oddany w omawianej ksiąŜce, nie starzeją się, nie są zjawi-
skami sezonu. Wspomina się je nawet po setkach lat i nie tracą 
nic na aktualności. Autor to zrozumiał i dlatego naleŜy mu się 
w nagrodę tych kilka słów.  
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Ks. Stanisław Tymosz 
 

REC. ZYGMUNT JAGIEŁŁO, SYNOD ARCHIDIECEZJI  
LWOWSKIEJ Z 1641 ROKU, LUBLIN 2013, SS. 90 

 
Publikacja ks. Zygmunta Jagiełły o synodzie archidiece-

zjalnym z 1641 r. wzbogaca dorobek naukowy badań nad 
synodalnością lwowskich synodów obrządku łacińskiego, 
który nie został do tej pory całościowo opracowany. Znany 
badacz historii polskich synodów Jakub Sawicki nie zdąŜył 
opracować pełnej działalności synodalnej archidiecezji lwow-
skiej, jedynie naszkicował plan i zebrał dostępne materiały, 
które w czasie II wojny światowej częściowo zaginęły. Przy 
opracowywaniu tych synodów zakończył on działalność ba-
dawczą i naukową, poniewaŜ został powołany do domu Ojca. 
Do tej pory synody lwowskie nie zostały całościowo opraco-
wane. Publikacja ks. Zygmunta Jagiełły wpisuje się w nurt 
badań nad lwowskimi synodami. Pomimo tego, Ŝe oryginalne 
uchwały lwowskie z 1641 r. nie zachowały się do czasów 
współczesnych, to jednak dało się odtworzyć statuty arcybi-
skupa Stanisława Grochowskiego z 1641 r. z róŜnych publi-
kacji, m.in. S. Szydelskiego, S. Szurka oraz późniejszych sy-
nodów lwowskiej archidiecezji, które powołują się na statuty 
z 1641 r. jako ciągle aktualne. 

Autor podzielił swoją ksiąŜkę na cztery rozdziały, zawie-
rające rys historyczny archidiecezji lwowskiej, okoliczności 
zwołania synodu, jego przebieg i problematykę synodalną. 
Trzy rozdziały tej publikacji zostały wyróŜnione według 
współczesnego podziału kodeksowego i ukazują tria munera, 
posługę nauczania, uświęcania i pasterzowania. Cała pro-
blematyka synodalna, czyli poszczególne statuty zostały po-
grupowane w bloki tematyczne, według treści. Do problema-
tyki synodalnej wprowadza rozdział pierwszy ukazujący 
uwarunkowania historyczne oraz specyfikę archidiecezji 
lwowskiej, do której odnoszą się statuty synodalne. W tym 
rozdziale zamieszczono takŜe cały dorobek synodalny archi-
diecezji lwowskiej. W pozostałych trzech rozdziałach omó-
wiono szczegółowo statuty dotyczące nauczania, uświęcania 
i pasterzowania. W posłudze nauczania omówiono przepisy 
dotyczące głoszenia słowa BoŜego, nauczanie katechetyczne, 
szkolnictwo, normy dotyczące seminariów duchownych, 



INNE 

112 
 

sprawy charytatywne oraz statuty dotyczące ksiąg i druków ko-
ścielnych.  

W posłudze uświęcania omówiono statuty dotyczące sakra-
mentów św., miejsca i czasy święte, przepisy synodalne regulują-
ce sprawy cmentarzy i kościołów. W statutach synodalnych znaj-
dują się szczegółowe pouczenia dotyczące sprawowania sakra-
mentów św., ustawienia konfesjonałów, postępowania przy spo-
wiedzi. Synod wylicza takŜe konkretne grzechy i uczy, jak powi-
nien postępować spowiednik.  

W posłudze pasterskiej przywołano uchwały synodalne doty-
czące urzędu dziekana, prawa i obowiązki duchownych oraz kwe-
stie dotyczące Ŝycia zakonnego.  

Publikacja została wzbogacona źródłami i literaturą przed-
miotu, wykazem skrótów oraz wstępem i zakończeniem. 
W publikacji Autor podał kilka uwag krytycznych, do których 
zaliczył powtórzenia oraz róŜnego rodzaju luźne stwierdzenia.  

Niektóre statuty synodalne z 1641 r. wydaje się, 
Ŝe zachowują aktualność, aŜ do dnia dzisiejszego, chociaŜ nawią-
zują do reformy trydenckiej. Statuty dotyczące formacji kapłań-
skiej, przygotowania się do głoszenia słowa BoŜego, nakaz rezy-
dencji, prawidłowe udzielanie sakramentów św., czy zadbanie 
o dobry stan materialny parafii były powtarzane w kolejnych 
synodach lwowskich.  

Autor w zakończeniu publikacji dokonał oceny statutów sy-
nodalnych, stwierdzając, Ŝe synod przyczynił się 
do uporządkowania prawa partykularnego w archidiecezji 
w zakresie dyscypliny kleru, współpracy duchowieństwa 
ze świeckimi i zakonami, zadbał o właściwy stan administracji 
kościelnej, postawił wymogi kandydatom do kapłaństwa, ujedno-
licił kwestię dyscypliny sakramentalnej, określił obowiązki bene-
ficjentów, nakazał rezydencję proboszczom oraz przestrzeganie 
wszystkich przywilejów i nabytych praw przez kościoły parafial-
ne. Synod archidiecezji lwowskiej z 1641 r. zaliczono do synodów 
reformistycznych, który ujednolicił całe duszpasterstwo i dokonał 
recepcji uchwał Soboru Trydenckiego. 
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Ks. Stanisław Tymosz 

 
REC. TADEUSZ STANISŁAWSKI, FINANSOWANIE INSTYTUCJI 

WYZNANIOWYCH ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH W POLSCE,  
WYDAWNICTWO KUL, LUBLIN 2011, SS. 182 

 
Monografia ks. T. Stanisławskiego ukazuje aktualny stan fi-

nansowania Kościołów i związków wyznaniowych ze środków 
publicznych. Autor, zestawiając sytuacje finansowania instytucji 
wyznaniowych w Polsce i krajach Unii Europejskiej, dokonał 
waŜnych porównań, co w kontekście historycznym, daje moŜli-
wość porównania wzajemnych zobowiązań państwa i instytucji 
wyznaniowych. W dobie oŜywionej dyskusji na temat dóbr mate-
rialnych Kościoła monografia ta wysuwa pewne propozycje i nowe 
rozwiązania w tym zakresie. KsiąŜka ta składa się z czterech 
rozdziałów, które przedstawiają omawiane zagadnienie, łącznie 
z praktyką finansowania Kościołów w Polsce i Unii Europejskiej. 

Rozdział pierwszy obejmuje uregulowania prawne dotyczące 
finansowania instytucji kościelnych w okresie międzywojennym 
oraz w Polsce Ludowej. 

W rozdziale drugim Autor omówił systemy finansowania in-
stytucji wyznaniowych ze środków publicznych w krajach Unii 
Europejskiej. Uwzględnia on finansowanie pozytywne, negatyw-
ne i pośrednie. Takie pogrupowanie finansowania instytucji ko-
ścielnych w poszczególnych krajach unijnych daje sprawdzian, 
w jakim zakresie poszczególne sposoby finansowania Kościołów 
i związków wyznaniowych występują w Unii Europejskiej, czy są 
istotne dla jakiegoś systemu w relacji Kościół – państwo. 

W trzecim rozdziale Autor przeanalizował systemy finanso-
wania instytucji wyznaniowych działających w Polsce. Omówił 
kwestie finansowania struktur pastoralnych w słuŜbach mundu-
rowych oraz zatrudnianie osób duchownych w duszpasterstwie. 
W tym samym rozdziale poruszył kwestię finansowania ubezpie-
czeń społecznych osób duchownych z Funduszu Kościelnego. 
Omówił równieŜ ulgi i zwolnienia podatkowe kościelnych podat-
ników oraz preferencje przy nabywaniu nieruchomości ze Skarbu 
Państwa, Samorządu Terytorialnego na działalność religijną 
przez osoby prawne wyznaniowe. Ponadto przedstawił sprawy 
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dotyczące darowizn na cele kultu religijnego przez osoby fizyczne 
i prywatne. 

Czwarty rozdział omawianej monografii traktuje 
o instytucjonalnych procedurach finansowania ze środków pu-
blicznych kościołów i związków wyznaniowych. Autor poruszył 
sprawy związane z Funduszem Kościelnym, przedstawiając jego 
genezę, strukturę organizacyjną oraz cele dotacji, a takŜe jej roz-
liczanie. W tym samym rozdziale Autor przedstawił kwestie doty-
czące regulacji własności nieruchomości kościelnych. 

W podsumowaniu Autor stwierdził, Ŝe w Polsce brakuje no-
woczesnego systemu finansowania ze środków publicznych insty-
tucji wyznaniowych. Jednocześnie podjął próbę systematycznego 
opracowania finansowania instytucji kościelnych w aspekcie 
prawa administracyjnego i finansowego. Stwierdził on, 
Ŝe działalność instytucji wyznaniowych nie ogranicza się tylko 
do kultu religijnego, ale obejmuje takŜe działalność oświatową, 
kulturalną, charytatywną w róŜnych obszarach dziedzictwa na-
rodowego, ochronę rodziny, oraz walkę ze społecznymi patologia-
mi. I do tych działań instytucje wyznaniowe potrzebują środków 
materialnych, aby dobrze wykonać własne posłannictwo. 

W krajach europejskich dobrze działają systemy finansowa-
nia instytucji wyznaniowych, nawiązując do rekompensaty za 
przejecie dóbr kościelnych. W Polsce usunięto jedynie sprawy 
krzywdzące instytucje wyznaniowe, a nie nawiązano 
do rozwiązań konkordatu z 1925 roku. Przejęto dobra kościelne 
w oparciu o ustawę „o dobrach martwej ręki” i inne przepisy.  

W zakończeniu publikacji Autor wysunął postulat, w którym 
stwierdził, Ŝe naleŜy opracować spójny system „finansowania 
instytucji wyznaniowych przy moŜliwym zaangaŜowaniu instytu-
cji i środków publicznych. Taka docelowa wizja powinna skutko-
wać projektami szczegółowych rozwiązań” (s. 163). Natomiast 
dyskusja w tym zakresie ogranicza się jedynie do przedkładania 
pojedynczych inicjatyw w oderwaniu od uwarunkowań historycz-
nych. Przykładem takiego działania jest likwidacja Funduszu 
Kościelnego, z moŜliwością wprowadzenia określonego podatku 
dochodowego na rzecz Kościołów i związków wyznaniowych. 

Zapoznanie się z publikacją o finansowaniu Kościołów 
i związków wyznaniowych ze środków publicznych umoŜliwia 
szerokie spojrzenie na sprawy materialne instytucji wyznanio-
wych oraz wzbogaca rozumienie kwestii, które oczekują na osta-
teczne rozwiązanie w Polsce. 
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Ks. Witold Michał Słotwiński 
 

EUCHARYSTIA W ŚWIETLE MIĘDZYNARODOWYCH KONGRE-
SÓW EUCHARYSTYCZNYCH PO SOBORZE WATYKAŃSKIM II 

(1981-2008) 
 
 

Prezentacja rozprawy doktorskiej, która odbyła się na KUL, 27 czerwca 2013 r.  
Promotor: ks. prof. dr hab. Czesław Krakowiak; Recenzenci: ks. dr hab. Dariusz 

Kwiatkowski - Wydział Teologii UAM w Poznaniu, ks. dr hab. Bogusław Migut, prof. 
KUL - Wydział Teologii KUL 

 
 

Eucharystia w Ŝyciu chrześcijanina zajmuje szczególne miej-
sce. Jak czytamy w Konstytucji o liturgii: „Nasz Zbawiciel pod-
czas Ostatniej Wieczerzy […] ustanowił eucharystyczną Ofiarę 
Ciała i Krwi, aby w niej na całe wieki, aŜ do swego przyjścia, 
utrwalić ofiarę krzyŜa i tak powierzyć Kościołowi, umiłowanej 
Oblubienicy, pamiątkę swej męki i zmartwychwstania […], pod-
czas której przyjmujemy Chrystusa, dusze napełniamy łaską 
i otrzymujemy zadatek przyszłej chwały” (SC 47). Zaś Konstytu-
cja dogmatyczna o Kościele dopowiada, Ŝe „Uczestnicząc 
w Ofierze eucharystycznej, w źródle i zarazem szczycie całego 
Ŝycia chrześcijańskiego, wierni składają Bogu Boską śertwę 
ofiarną, a wraz z Nią samych siebie” (LG 11). Kościół wykonując 
polecenie Chrystusa: „To czyńcie na moją Pamiątkę” (por. Łk 22, 
19; 1Kor 11, 23-26), uczestniczy w dziele odkupienia człowieka. 
Celebrowana Eucharystia oznacza i urzeczywistnia komunię 
z Bogiem oraz jest zadatkiem jedności Kościoła.  

Podejmowany w rozprawie doktorskiej temat obejmuje nau-
czanie o Eucharystii w dokumentach Międzynarodowych Kongre-
sów Eucharystycznych po Soborze Watykańskim II w latach 
1981-2008. W pracy pojęcie „Eucharystia” uŜywane jest w sensie 
szerokim i oznacza urzeczywistniające się misterium paschalne 
Chrystusa, czyli zarówno celebrację Mszy św. jak i sakrament 
stałej obecności Chrystusa pod postaciami eucharystycznymi. 
Takie rozumienie „Eucharystii” pozwala równieŜ na dostrzeŜenie 
konieczności rozwijania kultu Eucharystii, który jest obecny 
w Kościele juŜ od pierwszych wieków.  

Kiedy przyjrzymy się historii Kościoła, moŜna zauwaŜyć, 
Ŝe kult Eucharystii, początkowo związany z celebrowaniem Mszy 



INNE 

116 
 

św., szybko się rozwijał i z czasem przybierał róŜne formy. Wiąza-
ło się to z wprowadzeniem w kościołach zwyczaju przechowywa-
nia świętych postaci. Głównym celem przechowywania Euchary-
stii było zanoszenie Wiatyku umierającym oraz udzielanie Ko-
munii poza Mszą św. chorym oraz wiernym, którzy nie mogli 
w niej uczestniczyć, aby w ten sposób łączyli się z Chrystusem 
i Jego Ofiarą. Zwyczaj ten przyczynił się do rozwoju kultu Eucha-
rystii poza jej celebracją. Kult ten wyraŜa się między innymi 
przez adorację Najświętszego Sakramentu oraz w wierze 
w trwałą, prawdziwą i rzeczywistą obecność Chrystusa pod po-
stacią chleba. Inną formą poboŜności eucharystycznej są procesje.  

Księga Komunia święta i kult tajemnicy eucharystycznej poza 
Mszą świętą obok adoracji Najświętszego Sakramentu oraz pro-
cesji eucharystycznej wyróŜnia jeszcze trzecią formę kultu. Są to 
Kongresy Eucharystyczne, które są uwaŜane za „stacje” na któ-
rych gromadzi się Kościół i mogą być organizowane przez po-
szczególne wspólnoty lub przybierać charakter powszechny3.  

Kongresy Eucharystyczne o zasięgu międzynarodowym stały 
się źródłem do badań nad podejmowanym tematem rozprawy 
doktorskiej. Głównym problemem pracy jest nauczanie 
o Eucharystii podczas Międzynarodowych Kongresów Euchary-
stycznych. Po dokonaniu głębszej analizy nauczania kongresowe-
go po Soborze Watykańskim II temat pracy został zawęŜony 
do kongresów, które były związane z pontyfikatem papieŜa Jana 
Pawła II. Ramy czasowe obejmują kongresy od 1981 do 2008 ro-
ku. Rozpoczynając od kongresu w Lourdes w 1981 aŜ do kongresu 
w Quebec w 2008. Pierwszy omawiany kongres był szczególnym 
ze względu na obchodzony jubileusz 100-lecia MKE i stanowił 
podsumowanie dotychczasowych, a takŜe pokazywał jak zmieniła 
się forma ich przeŜywania. Zaś ostatni, który odbył się juŜ za 
pontyfikatu papieŜa Benedykta XVI został zwołany przez jego 
poprzednika. RównieŜ wtedy został ustalony temat oraz główne 
problemy, które były rozwaŜane podczas uroczystości kongreso-
wych.  

Podczas omawianych kongresów rozwaŜano następujące te-
maty: 

1. - 42 - Jezus Chrystus chlebem dla nowego świata (16 - 23 
VII 1981) - Lourdes (Francja) 

                                                      
3 Por. Komunia święta i kult tajemnicy eucharystycznej poza Mszą świętą. Dostosowa-

ne do zwyczajów diecezji polskich. Katowice: Księgarnia św. Jacka 2008 nn. 85-88. 
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2. - 43 - Eucharystia a rodzina chrześcijańska (11-18 VIII 
1985) - Nairobi (Kenia) 

3. - 44 - Chrystus naszym pokojem (5 - 8 X 1989) - Seul (Ko-
rea Płd.) 

4. - 45 - Eucharystia źródłem ewangelizacji (7 -13 VI 1993) - 
Sewilla (Hiszpania) 

5. - 46 - Eucharystia i wolność (25 V - 1 VI 1997) - Wrocław 
(Polska) 

6. - 47 - Eucharystia darem nieskończonej miłości Chrystu-
sa (18 - 25 VI 2000) - Rzym (Włochy) 

7. - 48 - Eucharystia światłem i Ŝyciem nowego tysiąclecia 
(10 - 17 X 2004) – Guadalajara (Meksyk) 

8. - 49 - Eucharystia BoŜym Darem dla Ŝycia świata (15 - 22 
VI 2008) - Quebec (Kanada). 

W opracowaniu tematu posłuŜono się źródłami podstawowy-
mi, które obejmują: Rytuał4, Instrukcję Eucharisticum myste-
rium5, inne dokumenty teologiczne przygotowane przed kongre-
sem6 oraz katechezy, homilie, i przemówienia papieŜy oraz 
uczestników kongresu7. Literatura podstawowa została uzupeł-

                                                      
4 Komunia święta i kult tajemnicy eucharystycznej poza Mszą świętą. Dostosowane do 

zwyczajów diecezji polskich. Katowice 2008. 
5 Święta Kongregacja Obrzędów. Instrukcja o kulcie tajemnicy eucharystycznej Eu-

charisticum mysterium. W: Eucharystia w wypowiedziach papieŜy i innych doku-
mentach Stolicy Apostolskiej XX w. Wyboru dokonał R. RAK. Londyn 1987 s. 137-
165. 

6 „Jezus Chrystus, chlebem łamanym dla Nowego Świata” – dokument refleksji teolo-
gicznej i duchowej z 1981 roku. (tłum. St. CZERWIK). STV 22:1984 nr 1 s. 220-
258; Acta 45 Conventus. „Notitiae” 31:1995 s. 29-42; Eucharystia BoŜym Darem 
dla Ŝycia świata. Dokument Teologiczny 49. Międzynarodowego Kongresu Eucha-
rystycznego. Tłum. D. ANDRZEJEWSKI. „Anamnesis” 14:2008 nr 52 s. 15-40; Eu-
charystia i Wolność. Podstawowe załoŜenia 46. Międzynarodowego Kongresu Eu-
charystycznego. Wrocław 1997; Eucharystia światłem i Ŝyciem na nowe millen-
nium. Tekst podstawowy na 48. Międzynarodowy Kongres Eucharystyczny (Gu-
adalajara 10-17 X 2004). Tłum. J. PALIŃSKI. „Anamnesis” 10:2004 nr 39 s. 20-
35; Jezus Chrystus, Jedyny Zbawiciel Świata, Chleb Nowego Ŝycia. Dokument 
podstawowy Rzymskiego Komitetu Lokalnego 47. Międzynarodowego Kongresu 
Eucharystycznego. LS 6:2000 nr 2 s. 177-189; La preparación catequético-liturgica 
del Congreso Eucaristico Internacional de Seoul. „Notitiae” 24:1988 s. 398-412. 

7 Katechezy i homilie były opublikowane w czasopismach: „Notitiae”, OsRomPol, 
„Chrześcijanin w świecie” oraz w: Eucharystia sercem Kościoła. Red. A. 
WIECZOREK. Warszawa 2005; Christus Lumen Gentium. Eucharistia et evange-
lization. Red. PONTIFICIUS COMITATUS XLV CONVENTUS EUCHARISTI-
CUS INTERNATIONALIS. Watykan 1994; Ku wolności wyswobodził nas Chrys-
tus. Teksty homilii, wykładów i konferencji ascetycznych wygłoszonych podczas 46. 
Międzynarodowego Kongresu Eucharystycznego we Wrocławiu (25 V-1 VI 1997). 
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niona o nauczanie powszechne Kościoła: nauczanie soborowe8, 
Katechizm Kościoła katolickiego9, encykliki10, adhortacje11 i listy 
apostolskie12. 

Uwzględniając dotychczasowe opracowania tematu, naleŜy 
stwierdzić, Ŝe po Soborze Watykańskim II nie ma całościowego 
opracowania tego problemu. Stąd wynikają trudności z którymi 
przyszło się zmierzyć w trakcie opracowywania układu pracy. 
W Polsce ukazywały się opracowania skupiające się przede 
wszystkim na historii kongresów oraz wyznaczające kierunki 
przygotowań tych, które miały miejsce w Polsce13. W literaturze 
zagranicznej w opracowaniach równieŜ dominuje ujęcie histo-
ryczne i podobnie jak w Polsce ukazywały się one w krajach, któ-
re były organizatorami kolejnych kongresów14. Genezę kongresów 

                                                                                                                     
Red. E. JANIAK, A. DEREŃ, M. FRANCUZ. Wrocław 2000, a takŜe na stronie in-
ternetowej: http://www.vatican.va/roman_curia/pont_committees/eucharist-congr. 

8 Sobór Trydencki. Dekret o sakramencie Eucharystii. BF nn. 405-417; Konstytucje: 
Lumen gentium. SWD s. 104-166; Dei verbum. SWD s. 350-363; Gaudium et spes. 
SWD s. 526-606; Sacrosanctum Concilium. SWD s. 48-78; Dekrety: Apostolicam 
actuositatem. SWD s. 377-401; Unitatis redintegratio. SWD s. 193-208; Orientali-
um Ecclesiarum. SWD s. 177-186; Ad gentes divinitus. SWD s. 433-471; Christus 
Dominus. SWD s. 236-258; Presbyterorum ordinis. SWD s. 478-508. 

9 Katechizm Kościoła katolickiego (11 X 1992). Wyd. 2 poprawione. Poznań 2002. 
10 JAN PAWEŁ II: Dominum et Vivificantem (18 V 1986); Ecclesia de Eucharistia (17 

IV 2003); Redemptor hominis (4 III 1979); Redemptoris missio (7 XII 1990); Ut 
unum sint (25 V 1995); Veritatis splendor (6 VIII 1993); BENEDYKT XVI. Encyk-
lika Deus caritas est (25 XII 2005).  

11 PAWEŁ VI. Evangelii nuntiandi (8 XII 1975); JAN PAWEŁ II: Christifideles laici 
(30 XII 1988); Ecclesia in Africa (14 IX 1995); Ecclesia in America (22 I 1999); Ec-
clesia in Asia (6 XI 1999); Ecclesia in Europa (28 VI 2003); Ecclesia in Oceania (22 
XI 2001); BENEDYKT XVI. Sacramentum caritatis (22 II 2007).  

12 JAN PAWEŁ II: Dominicae cenae (24 II 1980); Dies Domini (31 V 1998); Mane 
nobiscum Domine (7 X 2004); Novo millennio ineunte (6 I 2001); Tertio millennio 
adveniente (10 XI 1994). 

13 S. KOPEREK. Polskie kongresy eucharystyczne. RBL 39:1986 s. 325-344; Kongresy 
Eucharystyczne w Polsce i za granicą. Red. E. PAŁYGA. Warszawa 1987; J. 
GLEMP. Przygotujcie Paschę… W drodze do Kongresu Eucharystycznego. W: Eu-
charystia. Red. J. KRUCINA. Wrocław 1987 s. 23-33.  

14 J. F. MOTTE. Un siècle de foi et de piété eucharistique (I). Lille 1881 – Lourdes 
1981. Notitiae 17:1981 s. 232-238; J. F. MOTTE. Un siècle de foi et de piété eucha-
ristique (II). Lille 1881 – Lourdes 1981. Notitiae 17:1981 s. 342-355; J. F. MOTTE. 
Un siècle de foi et de piété eucharistique (III). Lille 1881 – Lourdes 1981. Notitiae 
17:1981 s. 510-516; C. JOHNSON. The 43 International Eucharistic Congress 
Nairobi (Kenya 11-18 VIII 1985). „Notitiae” 21:1985 s. 527-548. PONTIFICAL 
COMMITTEE FOR INTERNATIONAL EUCHARISTIC CONGRESSES. The In-
ternational Eucharistic Congresses for new Ewangelisation. Vatican 1991. PON-
TIFICIO COMITATO PER I CONGRESSI EUCARISTICI INTERNAZIONALE. 
L’Eucaristia grembo della Chiesa. In cammino verso il 50. Congresso eucaristico 
internazionale (Dublino (Irlanda) 10-17 VI 2012). Libreria Editrice Vaticana 2011. 
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oraz zbiór wypowiedzi papieŜy związanych z kongresami do 1981 
roku opracowali G. Oury i B. Andry15. Zaś całościowego opraco-
wania znaczenia teologicznego i pastoralnego kongresów do 1965 
roku dokonał Tonino Bello16.  

Zgromadzona literatura oraz zastosowanie róŜnych metod 
badawczych pozwoliło na opracowanie niniejszej rozprawy dok-
torskiej. Najpierw wykorzystano metodę historyczno-krytyczną. 
Zastosowanie tej metody głównie w pierwszym rozdziale pozwoli-
ło przyjrzeć się, w jaki sposób kształtowała się obecna forma 
i przebieg Międzynarodowych Kongresów Eucharystycznych. 
W kolejnych rozdziałach skorzystano z metody syntetyczno-
teologicznej. Dzięki niej na podstawie analizy źródeł i opracowań 
przedstawiono rodzaj syntezy teologicznej, odnoszącej się 
do głównego tematu pracy. Dzięki metodzie porównawczej wy-
róŜniono, które kongresy i w jakim stopniu wyjaśniały daną 
prawdę. 

 Rozprawa została podzielona na cztery rozdziały. Pierwszy 
z nich dotyczy genezy Międzynarodowych Kongresów Euchary-
stycznych, ich celów oraz szczegółowo opisuje miejsca i przebieg 
kongresów, które stały się przedmiotem podejmowanego tematu. 

Kongresy Eucharystyczne, które korzeniami sięgają końca 
XIX wieku zrodziły się we Francji. Inicjatorką była osoba świec-
ka, Maria Marta Emilie Tamisier, urodzona 1 listopada 1834 
roku. Po starannym wychowaniu w głębokiej poboŜności 
i szacunku dla Eucharystii, jakie otrzymała w domu rodzinnym, 
na swojej drodze spotkała ojca Piotra Juliana Eymarda (zm. 1 
sierpnia 1886; kanonizowany 9 grudnia 1962), który stał się jej 
kierownikiem duchowym i pogłębiał w niej umiłowanie Euchary-
stii. W roku 1873 przekonana o słuszności rodzącej się idei mówi-
ła: „zrozumiałam, Ŝe Bóg chce, bym poświęciła się sprawie zba-
wienia społecznego przez Eucharystię”17. W kaŜdy piątek, razem 
z dwoma kapłanami w Ars, organizowała adorację Najświętszego 
Sakramentu. Podczas jednej z pielgrzymek do Awinionu, gdzie 
codziennie odbywała się adoracja Najświętszego Sakramentu, 
w 1876 roku ustalono, Ŝe w corocznych takich pielgrzymkach 
winny brać udział wszystkie zrzeszenia religijne Francji, by w ten 

                                                      
15 G. OURY, B. ANDRY. Les Congrès Eucharistiques. Lille 1881 – Lourdes 1981. 

Solesmes 1980. 
16 T. BELLO. I Congressi Eucaristici e il loro significato teologico e pastorale. Milano 

2010. 
17 A. GALICHON. W sercu Kongresu. OsRomPol 2:1981 nr 7 s. 1. 
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sposób manifestować wiarę i zawierzyć swoją działalność Jezu-
sowi Chrystusowi. 

W wyniku tak rozwijającego się ruchu pielgrzymkowego 
i kongresowego, coraz bardziej realne stawały się pragnienia Ma-
rii Tamisier o tym, by zorganizować kongres o wymiarze między-
narodowym. Idea ta została poparta równieŜ przez papieŜa Leona 
XIII, 27 IV 1879 roku18. 

 Pierwszy Międzynarodowy Kongres Eucharystyczny odbył 
się w 1881 roku w Lille19. Kolejne kongresy odbywały się 
w róŜnych odstępach czasowych. Za pontyfikatu papieŜa Leona 
XIII odbyło się 14. MKE20; za pontyfikatu papieŜa Piusa X - 1121; 

                                                      
18 D. ANDRZEJEWSKI. BoŜy dar dla Ŝycia świata 49. Międzynarodowy Kongres Eu-

charystyczny. MŚ 64:2008 nr 6 s. 2. 
19 Zob. J. F. MOTTE. Un siècle de foi et de piété eucharistique (I). Lille 1881 – Lourdes 

1981. „Notitiae” 17:1981 s. 232-238. 
20  I. Lille (Francja) 28-30 VI 1881; przewodniczył bp H. Monnier i ks. kan. Didiot  
 II. Awinion (Francja) 13-17 IX 1882; abp F. E. Hasley (Awinion) 
 III. Liége (Belgia) 05-10 VI 1883; abp A. Duquesnay (Cambrai) 
 IV. Fryburg (Szwajcaria) 09-13 IX 1885; bp G. Mermillod (Lozanna i Genewa) 
 V. Tuluza (Francja) 20-25 VI 1886; kard. V. G. Desprez (abp Tuluzy) 
 VI. ParyŜ (Francja) 02-06 VII 1888; bp G. Mermillod i kard. F. M. Richard (ParyŜ) 
 VII. Antwerpia (Belgia) 16-21 VII 1890; kard. P. L. Goossens (Malines, prymas 

Belgii) 
 VIII. Jerozolima (Syria) 14-21 V 1893; legat Stolicy Apostolskiej kard. B. Langenie-

ux (Reims) i przewodniczący stałego Komitetu MKE  bp Doutreloux (Liége) 
 IX. Reims (Francja) 25-29 VII 1894; legat Stolicy Apostolskiej kard. B. Langenieux  i 

bp Doutreloux  
 X. Paray-le-Monial (Francja) 20-24 IX 1897; kard. A. L.  Perraud, bp d'Autun i  bp 

Doutreloux 
 XI. Bruksela (Belgia) 13-17 VII 1898; legat Stolicy Apostolskiej kard. V. Vannutelli,  

kard. Goossens i bp Doutreloux 
 XII. Lourdes (Francja) 07-11 VIII 1899; legat Stolicy Apostolskiej kard. B. Lange-

nieux i bp Doutreloux 
 XIII. Angers (Francja) 04-09 IX 1901; bp Rumeau (Angers) i kard. P. L. Goossens  
 XIV. Namur (Belgia) 03-07 IX 1902; legat Stolicy Apostolskiej kard. P. L. Goossens i  

przewodniczący stałego Komitetu MKE bp Heylen 
21  XV. Angoulême (Francja) 20-24 VI 1904; przewodniczył kard. V. Sulpizio Lécot (abp 

Bordeaux) i bp Heylen 
 XVI. Rzym (Włochy) 1-4 VI 1905; papieŜ Pius X, kard. Respighi (wikariusz  Rzymu) i 

bp Heylen 
 XVII. Tournai (Belgia) 15-19 VIII 1906; legat Stolicy Apostolskiej kard. V. Vannutel-

li i bp Heylen 
 XVIII. Metz (Lotaryngia, dziś Francja) 06-11 VIII 1907; legat Stolicy Apostolskiej 

kard. V. Vannutelli i bp Heylen 
 XIX. Londyn (Anglia) 08-13 IX 1908; legat Stolicy Apostolskiej kard. V. Vannutelli i 

bp Heylen 
 XX. Kolonia (Niemcy) 04-08 VIII 1909; legat Stolicy Apostolskiej kard. V. Vannutelli 

i bp Heylen 



INNE 

121 
 

papieŜa Piusa XI - 922; Piusa XII -223; papieŜa Pawła VI - 424; Ja-
na Pawła II - 725 i Benedykta XVI - 226. W sumie odbyło się 50 
MKE. 

                                                                                                                     
 XXI. Montreal (Kanada) 07-11 IX 1910; legat Stolicy Apostolskiej kard. V. Vannutel-

li i bp Heylen 
 XXII. Madryt (Hiszpania) 23.06-01 VII 1911; legat Stolicy Apostolskiej kard. G.  

Aguirrey (abp Toledo) i bp Heylen 
 XXIII. Wiedeń (Austria) 12-15 IX 1912; legat Stolicy Apostolskiej kard. G, Van 

Rossum i bp Heylen 
 XXIV. Malta 23-27 IV 1913; legat Stolicy Apostolskiej kard. D. Ferrata i bp Heylen 
 XXV. Lourdes (Francja) 22-26 VII 1914; legat Stolicy Apostolskiej kard. G. Pignatelli 

(Belmonte) i bp Heylen 
22  XXVI. Rzym (Włochy) 24-29 V 1922; przewodniczył papieŜ Pius XI i bp Heylen 
 XXVII. Amsterdam (Holandia) 22-27 VI 1924; legat Stolicy Apostolskiej kard. G. 

Van Rossum i bp Heylen 
 XXVIII. Chicago (USA) 20-24 VI 1926; legat Stolicy Apostolskiej kard. G. Bonzano i 

bp Heylen 
 XXIX. Sydney (Australia) 6-9 IX 1928; legat Stolicy Apostolskiej kard. B. Cerretti i 

bp Heylen 
 XXX. Kartagina (Tunezja) 7-11 V 1930; legat Stolicy Apostolskiej kard. A. E. Lépi-

cier i bp Heylen 
 XXXI. Dublin (Irlandia) 21-26 VI 1932; legat Stolicy Apostolskiej kard. L. Lauri i bp 

Heylen 
 XXXII. Benos Aires (Argentyna) 10-14 X 1934; legat Stolicy Apostolskiej kard. E. 

Pacelli i bp Heylen 
 XXXIII. Manila (Filipiny) 03-07 II 1937; legat Stolicy Apostolskiej kard. D. Dougher-

ty i bp Heylen 
 XXXIV. Budapeszt (Węgry) 25-30 V 1938; legat Stolicy Apostolskiej kard. E. Pacelli   
23  XXXV. Barcelona (Hiszpania) 27 V-01 VI 1952; przewodniczył legat Stolicy Apostol-

skiej kard. F. Tedeschini 
 XXXVI. Rio de Janerio (Brazylia) 14-24 VII 1955; legat Stolicy Apostolskiej kard. B. 

A. Masella   
24  XXXVIII. Bombaj (Indie) 28 XI-06 XII 1964; przewodniczył papieŜ Paweł VI i legat 

Stolicy Apostolskiej kard. G. P. Agagianiani 
 XXXIX. Bogota (Kolumbia) 18-25 VIII 1968; papieŜ Paweł VI i legat Stolicy Apostol-

skiej kard. G. Lercaro 
 XL. Melbourne (Australia) 18-25 II 1973; legat Stolicy Apostolskiej kard. L. J. She-

han (abp Baltimore - USA) 
 XLI. Filadelfia (USA) 01-08 VIII 1976; legat Stolicy Apostolskiej kard. J. Knox  
25  XLII. Lourdes (Francja) 16-23 VII 1981; przewodniczył legat Stolicy Apostolskiej 

kard. B. Gantin 
 XLIII. Nairobi (Kenia) 11-18 VIII 1985; papieŜ Jan Paweł II i legat Stolicy Apostol-

skiej kard. J. Cordeiro 
 XLIV. Seul (Korea Płd.) 05-08 X 1989; papieŜ Jan Paweł II i legat Stolicy Apostol-

skiej kard. Etchegaray 
 XLV. Sewilla (Hiszpania) 07-13 VI 1993; papieŜ Jan Paweł II i legat Stolicy Apostol-

skiej kard. N. L. Rodriguez 
 XLVI. Wrocław (Polska) 25.05-01 VI 1997; papieŜ Jan Paweł II i legat Stolicy Apo-

stolskiej kard. A Sodano 
 XLVII. Rzym (Włochy) 18-25 VI 2000; papieŜ Jan Paweł II 
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Głównym celem organizowanych kongresów jest przede 
wszystkim oddanie czci Bogu przez kult Eucharystii, który pro-
wadzi wierzącego do osobistego uświęcenia, ale we wspólnocie 
Kościoła27. Co za tym idzie, kongresy nie są wydarzeniami tylko 
o charakterze społecznym czy socjologicznym. Mają przede 
wszystkim charakter religijny i eklezjalny. KaŜdy kongres eucha-
rystyczny w okresie przygotowań ustala dodatkowe cele, które są 
uzaleŜnione od miejsca, czasu, okoliczności i sytuacji społecznej 
w której się znajduje kraj, który zaprasza wiernych innych kra-
jów i kontynentów na Statio orbis. Jednak istotą kaŜdego zgro-
madzenia kongresowego ma być celebracja Mszy św., pogłębienie 
wiary oraz uroczyste jej wyznanie i wprowadzenie w Ŝycie. 

W drugim rozdziale ukazana została Eucharystia jako Ofiara 
i Pamiątka, a takŜe róŜne sposoby obecności Chrystusa w czasie 
jej celebrowania. Eucharystia jest ofiarą, w której dokonuje się 
nieustannie Ofiara KrzyŜa. Takie rozumienie celebrowanej Mszy 
św. wzbudza w wierzących postawę wdzięczności i poczucie wła-
snej niegodności wobec daru, jaki otrzymali od Chrystusa. Dzięki 
Eucharystii wierni mogą uczestniczyć w Pamiątce Pana. Kościół 
wspominając podczas liturgii misterium paschalne Chrystusa, 
dokonuje jego sakramentalnego uobecnienia oraz zapowiada po-
nowne przyjście Zbawiciela. PrzeŜywając Eucharystię jako Ofiarę 
i Pamiątkę, wierzący doświadczają wielorakiej obecności Chry-
stusa w trakcie jej sprawowania. Chrystus jest prawdziwie 
i rzeczywiście obecny w zgromadzeniu, osobie kapłana i słowie 
BoŜym. Natomiast najdoskonalej (obecność substancjalna) obecny 
jest w postaciach eucharystycznych. 

Kolejny rozdział przedstawia Kościół, który celebruje Eucha-
rystię. Nie ma Kościoła bez Eucharystii, bo Ona buduje Kościół. 
U podstaw egzystencji Kościoła i jego rozwoju jest Eucharystia 
sprawowana przez zgromadzenie liturgiczne. Zgromadzenie li-
turgiczne jest inicjatywą Ojca, którego Jezus jest wysłannikiem 
i Synem. Ojciec chce zgromadzić w jedno wszystkie swoje dzieci 
rozporoszone po całym świecie. Jest to równieŜ inicjatywa Ducha 

                                                                                                                     
 XLVIII. Guadalajara (Meksyk) 10-17 X 2004; legat Stolicy Apostolskiej kard. J. 

Tomko 
26  XLIX. Quebec (Kanada) 15-22 VI 2008; przewodniczył  legat Stolicy Apostolskiej 

kard. J. Tomko 
 L  Dublin (Irlandia) 10-17 VI 2012 
27 J. GLEMP. Przygotujcie Paschę… W drodze do Kongresu Eucharystycznego. W: 

Eucharystia. Red. J. KRUCINA. Wrocław 1987 s.27-28.  
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Świętego, będącego darem Ojca posłanym przez Syna, aby wierni 
zostali włączeni w Jego śmierć i zmartwychwstanie oraz stali się 
Ŝywymi członkami Jego Ciała. Wtedy najpełniej objawia się naj-
głębsza istota Kościoła, w którym Ŝyje i działa cały Chrystus. 
PrzynaleŜność do zgromadzenia pobudza do troski o naleŜyte 
celebrowanie Mszy św. przez pełnione posługi i funkcje, a takŜe 
do włączanie się w dzieło ewangelizacji. Misterium Chrystusa 
uobecnia się podczas kaŜdej Eucharystii, a zwłaszcza tej celebro-
wanej w niedzielę, która jest pierwotnym dniem świątecznym. 
Kościół, który się gromadzi na sprawowanie Mszy św. jest rów-
nieŜ znakiem jedności i powszechności. Jedność Kościoła najwy-
raźniej powinna być widoczna w liturgii, zwłaszcza podczas cele-
bracji Eucharystii. Międzynarodowe Kongresy Eucharystyczne są 
doskonałą okazją nie tylko do rozwaŜań na temat jedności Kościo-
ła, ale równieŜ w czasie ich trwania niejednokrotnie podkreślano 
potrzebę podejmowania współpracy w budowaniu tej jedności. 

Eucharystia jest źródłem uświęcenia człowieka. Dlatego 
ostatni rozdział opisuje, jakie znaczenie ma Eucharystia dla Ŝycia 
chrześcijańskiego. Uczestnictwo we Mszy św. nie moŜe być bezo-
wocne. Pierwszym owocem ma być własne nawrócenie i troska 
o uświęcenie Ŝycia codziennego. Dokonuje się to przez słuchanie 
słowa BoŜego, komunię z Bogiem i bliźnimi oraz świadomość Ŝy-
cia wiecznego. Kolejnym owocem oddziaływania Eucharystii na 
Ŝycie człowieka jest pragnienie uświęcenia swoich najbliŜszych, 
małŜeństwa i rodziny. Ze świadomości czym jest Msza św. wynika 
troska o wychowanie eucharystyczne w rodzinie. Eucharystia ma 
równieŜ wpływ na Ŝycie społeczne człowieka poprzez kształtowa-
nie róŜnych postaw. Celebrowana przez wspólnotę Msza św. jest 
wezwaniem do solidarności, miłości i pokoju. Jest równieŜ pro-
klamacją wolności, którą przynosi Chrystus.  

Niniejsza dysertacja ukazuje róŜne aspekty nauczania 
o Eucharystii podczas MKE. Na podstawie zgromadzonych źródeł 
zostało usystematyzowane i wyjaśnione znaczenie teologiczne 
kongresów. NaleŜy pamiętać, Ŝe prowadzone rozwaŜania teolo-
giczne w czasie MKE mają przede wszystkim za zadanie oŜywiać 
kult Eucharystii. Organizowane Kongresy Eucharystyczne pod-
kreślają równieŜ centralne miejsce celebrowanej Mszy św. oraz 
kultu Eucharystii w działaniach Kościoła i w Ŝyciu wiernych. 

Eucharystia jest skarbem Kościoła. Celebrowana 
we wspólnocie, umacnia wiarę, nadzieję i miłość. Wszędzie tam, 
gdzie gromadzi się Kościół, obecny jest Chrystus. Dlatego nie 
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naleŜy zapominać, Ŝe głównym celem Kościoła jest głoszenie Jego 
Ewangelii prowadzące do wiary, a następnie do uczestnictwa 
w sakramentach, wśród których centralne miejsce zajmuje cele-
bracja Eucharystii, ale równieŜ róŜne formy kultu Najświętszego 
Sakramentu, a wśród nich równieŜ MKE. Międzynarodowe Kon-
gresy Eucharystyczne w znacznej mierze przyczyniają się 
do oŜywienia poboŜności eucharystycznej oraz odkrywania zna-
czenia Eucharystii w Ŝyciu całego Kościoła i jego wiernych. 

 
 

 
Ks. Grzegorz Bartko 

 
OSOBOWOŚĆ – INDYWIDUALNY PROFIL OSOBY  

 
Osoba, wedle określenia księdza profesora Czesława 

Stanisława Bartnika, jest „sednem rzeczywistości”28. Pojęcia 
funkcjonujące zarówno w języku naukowym, jak i w języku 
codziennym, takie jak: osobowość, indywidualność, autorytet są 
organicznie związane z definicją osoby. We współczesnej nauce 
funkcjonuje wiele antropologii (biologiczna, psychologiczna, 
społeczna, materialistyczna), które próbują opisać i wyjaśnić 
strukturę istoty ludzkiej oraz jej zachowania. Niestety wiele 
spośród tych ujęć zawiera w sobie redukcjonistyczny opis „faktu 
ludzkiego”, pomijając na przykład istnienie duszy, czy teŜ prawo 
naturalne wpisane w istotę człowieka. Najbardziej odpowiadająca 
dla wizji chrześcijańskiej jest definicja osoby proponowana przez 
personalizm metafizyczny, którego wybitnym przedstawicielem 
w Polsce był ojciec profesor Mieczysław Albert Krąpiec. 
Koncepcja osoby ludzkiej w ujęciu lubelskiego dominikanina oraz 
innych przedstawicieli personalizmu chrześcijańskiego jest 
kluczem do zrozumienia wyjątkowości osoby nauczającej, 
rozumianej jako autorytet, mistrz i wychowawca. 

Jego nauka na temat osoby określana jest jako personalizm 
klasyczny, uniwersalistyczny, adekwatny29. Lubelski dominika-
nin interpretując nauczanie Doktora Anielskiego, ubogacał je 
o własne idee30. Przyjęta przez ojca Krąpca koncepcja doświad-

                                                      
28 Cz. S. Bartnik, Osoba i historia. Szkice z historii filozofii, Lublin 2001, s. 28.   
29 I. Dec, Personalizm w filozofii, w: Personalizm polski, s. 311. 
30 Zob. M. Gogacz, Istnieć i poznawać…, s. 77-79.  
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czenia polega na percepcji zmysłowej oraz poznaniu wewnętrzne-
go „ja”, które jest toŜsame z wyraŜeniem uŜywanym przez Boe-
cjusza individua substantia. Polski tomista pisał: „Jest mi dane 
doświadczenie „ja” jako istniejącego podmiotu czynności, które 
uznaję za „moje”, bowiem emanują one z tego samego podmiotu. 
W ten sposób mogę pośrednio, przez analizowanie i poznanie 
czynności „moich” – powoli odczytywać naturę „ja” jako podmiotu 
i sprawcy tych czynności”31. Ojciec Krąpiec, podkreślając aktywną 
funkcję duchowego „ja”, wskazywał na transcendencję człowieka 
wobec świata natury. Owa transcendencja przejawia się 
we władzach umysłowych osoby ludzkiej, a przede wszystkim 
w kształtowaniu kultury32. W koncepcji człowieka ojciec Krąpiec 
zaznacza rolę samoistniejącej duszy ludzkiej, która jest „formą 
ciała”. W jednej ze swoich ksiąŜek lubelski dominikanin w bardzo 
wyrazisty sposób podsumowuje refleksję na temat osoby ludzkiej: 
„To właśnie samoistniejące „ja”, przytomne w „moich” aktach 
duchowych i cielesnych, jest niczym innym jak ową poszukiwaną 
osobą, o której Tomasz mówił, iŜ jest to istnienie właściwe 
i proporcjonalne dla danej jednostkowej natury”33. Zarysowana 
w taki sposób wizja osoby ludzkiej stanowi wyjaśnienie donio-
słych faktów wynikających z poznania rzeczywistości. Ludzki byt 
osobowy dany jest konkretnej jednostce pierwotnie jako doświad-
czenie siebie, własna „jaźń”. Pojęcie duszy pojawia się zaś dopiero 
w teorii wyjaśniającej, czyniąc niesprzecznym doświadczenie „by-
cia człowiekiem”. Obecność duszy sprawia, Ŝe osoba jest rozumia-
na jako byt rozumny i wolny zarazem. Człowiek posiada bogate 
doświadczenie swego wnętrza, a zarazem transcenduje, wykracza 
poza siebie poprzez akty poznania, miłości i twórczości34. Two-
rzenie kultury, Ŝycie uczuciowe jawi się jako typowe działanie 
osoby, a jednocześnie jest czymś niezwykłym, ukazującym, 
Ŝe istota to ktoś więcej niŜ doskonale zorganizowana materia. 
Koncepcja osoby proponowana poprzez personalizm metafizyczny 
otwiera wiele dróg refleksji oraz opisu ludzkiego działania. Uka-
zując źródło twórczości osoby, tłumaczy człowieka, wyjaśnia od-
działywanie konkretnych jednostek na społeczeństwo.  

                                                      
31 M. A. Krąpiec, Człowiek jako osoba..., s. 120.  
32 S. Kowalczyk, Polski personalizm współczesny, w: Personalizm polski, dz. cyt., 

s. 326.  
33 M. A. Krąpiec, Człowiek, prawo i naród, Lublin 2002, s. 133.    
34 TenŜe, Kim jest człowiek?, w: Wprowadzenie do filozofii, red. M. A. Krąpiec, 

Lublin 1996, s. 284-285.  
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Przedmiotem formalnym antropologii filozoficznej jest czło-
wiek rozumiany jako osoba: rozumna, wolna, odpowiedzialna, 
społeczna i wraŜliwa aksjologicznie35. Człowiek nazywany jest 
osobą, poniewaŜ kocha, wybiera, dąŜy do świata nadprzyrodzone-
go. Zarys teorii człowieka wypracowany przez filozofię klasyczną 
nie stanowi jedynie zamkniętego systemu myślowego, lecz jest 
równieŜ znakomitym narzędziem interpretacji stosunkowo no-
wych fenomenów takich jak osobowość medialna36. Wydaje się 
więc, Ŝe potoczne pojmowanie terminu osobowość, rozumianego 
jedynie jako zespół cech psychicznych danej jednostki nie oddaje 
w pełni znaczenia tego wyraŜenia. Tym bardziej, Ŝe w dziejach 
polskiej myśli filozoficznej słowo „osobowość” przybierało niejed-
nokrotnie bardziej wyraziste, a zarazem szersze pole semantycz-
ne.  

Sam leksem osobowość pojawił się w języku polskim stosun-
kowo późno. Zdecydowanie wcześniej występowało słowo osoba, 
które towarzyszyło polszczyźnie właściwie od zarania jej istnie-
nia37. Na przestrzeni dziejów termin osoba posiadał szerszy za-
kres znaczeniowy aniŜeli obecnie. Określał więc człowieka jako 
jednostkę, a oprócz tego oznaczał zewnętrzny kształt, powierz-
chowność, równieŜ w odniesieniu do zwierząt. W polszczyźnie 
staropolskiej dla oznaczenia terminu osoba w rozumieniu kla-
sycznej definicji Boecjusza, uŜywany był o wiele częściej leksem 
persona38. Pole znaczeniowe terminu osoba rozwijało się więc pod 
wpływem terminu persona. W początku doby nowopolskiej (wiek 
XIX i XX) leksem osoba stał się bardziej powszechny aniŜeli obce 
źródłowo wyraŜenie persona, które nabrało wręcz ironicznego 
znaczenia. Świadectwem takiego stanu rzeczy są wciąŜ funkcjo-
nujące wyraŜenia: osobliwa persona, waŜna persona, w których 
wyczuwa się pewien Ŝartobliwy ton w stosunku do osób tak okre-

                                                      
35 S. Kowalczyk, Antropologia filozoficzna – koncepcja, metody, problematyka, w: 

Antropologia, red. S. Janeczek, Lublin 2010, s. 22.  
36 M. Gogacz zwraca uwagę na niewykorzystanie osiągnięć tomizmu egzysten-

cjalnego w podchodzeniu do otaczającej nas, współczesnej rzeczywistości: „JakŜe 
dziwne jest, Ŝe mając do dyspozycji biblioteki, znakomite teksty, widzimy rzeczywi-
stość na sposób naszych nauczycieli. Inaczej nie byłby zrozumiały fakt, Ŝe myślimy 
tak jak uczy nas pozytywizm, chociaŜ są do naszej dyspozycji teksty Arystotelesa, 
Tomasza z Akwinu, Maritaina, Gilsona, Krąpca”; Istnieć i poznawać…, s. 233. 

37 M. A. Krąpiec cytuje Słownik etymologiczny Brücknera i stwierdza, iŜ wśród 
Słowian przysłówek „osob” pochodzi od zwrotu „o sobie samym”; Kim jest człowiek?..., 
s. 313.  

38 D. Bieńkowska, E. Umińska-Tytoń, Persona i osoba oraz formy pokrewne w 
dziejach języka polskiego, w: Osoba i osobowość – czynniki ją kształtujące.., s. 20-21.   
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ślanych. Znawcy języka polskiego stwierdzają, Ŝe rzeczownik oso-
ba był w dziejach tego języka podstawą dla liczącej około 40 form 
grupy derywatów takich jak: osobnie, osobowe, osobliwie, osobno, 
osobowość39. Pole semantyczne terminu osobowość kształtowało 
się jeszcze w XX wieku. RównieŜ w świetle tych róŜnorodnych pól 
znaczeniowych naleŜy zaznaczyć, iŜ rozwaŜania na temat osoby 
dotyczą szeroko rozumianej osobowości. Warto zauwaŜyć jedno-
cześnie, Ŝe słowo osobowość stało się ostatnimi czasy niezwykle 
popularne ze względu na kulturę promującą oryginalność, nieza-
leŜność, indywidualność. Stwierdzenie ojca Jacka Woronieckiego 
jest jeszcze bardziej aktualne teraz aniŜeli przed laty: „Zagadnie-
nie osobowości Ŝywo dziś zajmuje umysły”40. Termin osobowość 
posiada współcześnie zdecydowanie pozytywne konotacje, co wy-
raŜają równieŜ definicje słownikowe, takie jak na przykład ta: 
„osobowość to całość stałych cech psychicznych i mechanizmów 
wewnętrznych regulujących zachowanie się człowieka; indywidu-
alność: nieprzeciętna, bogata, barwna”41. Ów termin wielokrotnie 
w dziejach polskiej myśli przybierał jeszcze inne, inspirujące zna-
czenia.  

Ciekawego zabiegu językowego dokonał ojciec Jacek Woro-
niecki, który zajmował się tematem osobowości w kontekście ety-
ki wychowawczej: „Nie wystarcza zajmować się osobowością czło-
wieka: naleŜy poznać to, co ma z niej wyrosnąć i wykwitnąć, 
a tym jest osobistość, świadoma siebie, swych celów i zadań”42. 
Wybitny dominikanin wprowadził więc termin osobistość, który 
podkreśla aspekt dojrzewania i kształtowania osobowości 
w kierunku osiągnięcia pewnego stopnia doskonałości człowieka. 
Jednocześnie ojciec Woroniecki zwraca uwagę na Chrystusa, któ-
ry jest moralnym wychowawcą, „prawzorem osobistości ludzkiej” 
posiadającym Boską osobistość43.  

Znakomity polski teolog ksiądz profesor Wincenty Granat 
niezwykle szeroko zajmował się tematem osobowości. Dokonał on 
próby ustalenia wspólnych płaszczyzn pomiędzy psychologią, 

                                                      
39 TamŜe, s. 14-15.  
40 J. Woroniecki, Rozwój osobistości człowieka, w: Wychowanie człowieka. Pisma 

wybrane, red. J. Kołątaj, Kraków 1961, s. 59, cyt. za A. Gajda, Osobowość a osobistość 
w świetle myśli o. Jacka Woronieckiego, w: Osoba i osobowość – czynniki ją kształtują-
ce..., s. 83.  

41 M. Szymczak, Słownik języka polskiego, t. 2, Warszawa 1995, hasło osobowość, 
s. 554.   

42 J. Woroniecki, Rozwój osobistości człowieka…, s. 59.  
43 A. Gajda, Osobowość a osobistość…, s. 114.  
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etyką, socjologią oraz antropologią filozoficzną w dziedzinie re-
fleksji nad zagadnieniem człowieka. Ksiądz Granat wiele miejsca 
poświęcał kategorii osobowości etycznej sformułowanej przez 
Kanta i rozumianej jako „wolność i niezaleŜność od mechanizmu 
całej przyrody”44. Przymiotami osobowości etycznej w tym wyda-
niu są: „a) wolność psychologiczna; b) autonomia; c) dynamiczny 
rozwój w nieskończoność w zakresie dobra; d) nieśmiertelność; e) 
religijność; f) przeciwstawność do świata przyrody materialnej”45. 
Ksiądz profesor Granat opisywał równieŜ osobowość w kolejnych 
aspektach jako „osobowość etyczną”, „osobowość psychiczną” oraz 
„osobowość społeczną”. Jego wielkim osiągnięciem jest ustalenie 
głównych załoŜeń personalizmu integralnego, a takŜe sformuło-
wanie definicji ujmującej ludzką osobę integralną: „integralna 
osoba ludzka jest to jednostkowy substancjalny i całkowity pod-
miot cielesno-duchowy zdolny działać w sposób rozumny, dobro-
wolny i społeczny”46. W swojej teologii ksiądz profesor Granat 
dość mocno akcentował rozróŜnienie pomiędzy pojęciami osoby 
i osobowości, jak równieŜ zwracał uwagę na niebezpieczeństwo 
redukowania osoby do osobowości, tak jak to dzieje się na przy-
kład w egzystencjalizmie, czy współczesnych naukach empirycz-
nych47, które przy pomocy stosowanych metod opisują jedynie 
osobowość. Wyłącznie filozofia dociera do głębi rozumienia czło-
wieka jako osoby. Popularyzator myśli księdza profesora Granta, 
ksiądz profesor Krzysztof Guzowski stwierdza, Ŝe w ujęciu twórcy 
idei personalizmu integralnego osobowość oznacza „fundamen-
talne cechy działaniowe osoby, na których koncentruje się kaŜda 
z dziedzin: świadomość ja, wolność w relacji do wartości, relacyj-
ność i byt społeczny osoby”48. Księdzu profesorowi Granatowi 
udało się stworzyć całościową wizję personalizmu chrześcijań-
skiego, w której ukazywał on rozumienie rozwoju osobowości 
między innymi jako kształcenie charakteru, czy teŜ osiąganie 
pewnych cnót49. 

Inny wybitny teolog, ksiądz profesor Czesław Stanisław 
Bartnik, twórca oryginalnej koncepcji personalizmu chrześcijań-

                                                      
44 W. Granat, Osoba ludzka. Próba definicji…, s. 185 
45 TamŜe, s. 31.  
46 TamŜe, s. 244. 
47 K. Guzowski, Personalizm polski na tle personalizmu europejskiego, w: Perso-

nalizm polski, dz. cyt., s. 455.  
48 TamŜe, s. 455.  
49 W. Granat, Personalizm chrześcijański…, s. 66.    
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skiego, przedstawia niezwykle szeroko moŜliwość rozumienia 
pojęcia osobowość. Wprowadza ów termin podobnie jak ksiądz 
profesor Granat w kontekście interpretacji myśli Kanta. Obecne 
w pismach księdza Granata pojęcie osobowości etycznej (die 
Persönlichkeit) ksiądz Bartnik tłumaczy poprzez wyraŜenie oso-
bowość transcendentalna50. Niezwykle ciekawe jest jego osobiste 
spojrzenie na zagadnienie osobowości. Według jednego 
z najwybitniejszych dogmatyków współczesnej doby „osoba 
w znaczeniu aktywnym, twórczym i dynamicznym” nazywana 
jest właśnie osobowością51. Dla podkreślenia znaczenia terminu 
osobowość ksiądz profesor Bartnik uŜywa greckiego terminu pro-
sopopoiia, a takŜe łacińskiego terminu personatio, które tłumaczy 
za pomocą neologizmu – osobotwórczość. Ukazując róŜnorakie 
formy i obszary zgłębiania zagadnienia osobowości (psychologicz-
ny, socjologiczny, etyczny, religijny, historyczny, artystyczny, 
itd.) ks. Bartnik podaje znakomitą definicję osobowości rozumia-
nej jako szczytowa forma doskonalenia się osoby: „Osobowość jest 
sposobem bytu, podstawą samowyrazu, poznania i samopoznania, 
a wreszcie zasadą zachowań i działań zewnętrznych. (…) Osobo-
wość jest to zwieńczenie wszystkich naturalnych doskonałości 
człowieka w pleromę personalną, w punkt omegalny, w kogoś 
absolutnego na zawsze”52. Ta definicja osobowości musi być od-
czytywana w kontekście całościowej wizji personalizmu chrześci-
jańskiego jako oryginalnego nurtu filozoficznego. Ksiądz Bartnik 
stosuje ją jednak wobec konkretnych zagadnień takich jak oso-
bowość chrześcijańska, czy osobowość Kościoła. Poprzez te okre-
ślenia wskazuje na ukształtowane cnoty i przymioty, które przy-
naleŜą do postawy wyznawcy Chrystusa. Lubelski dogmatyk pi-
sze: „osoba uzyskuje właściwe sobie postawy, funkcje i zadania, 
dzięki którym moŜna mówić o osobowości chrześcijańskiej”53. 
Ksiądz profesor Bartnik skonstruował niezwykle rozbudowaną 
koncepcję personalizmu uniwersalistycznego, który jako system 
intelektualny bada, poznaje i interpretuje rzeczywistość 
z perspektywy fenomenu osoby ludzkiej54.  

                                                      
50 Cz. S. Bartnik, Personalizm, Lublin 2000, s. 111.  
51 TamŜe, s. 176-178. 
52 TamŜe, s. 177.  
53 TenŜe, Osoba i historia…, s. 320.  
54 K. Góźdź, Personalizm systemowy ks. Czesława Stanisława Bartnika, w: Per-

sonalizm polski, dz. cyt., s. 407-414.  
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RównieŜ ojciec Krąpiec uŜywa terminu osobowość, jednakŜe 
wyraźnie zaznacza kontekst i znaczenie tego słowa. Termin oso-
bowość pojawia się dla uszczegółowienia opisu relacji, jakie za-
chodzą pomiędzy osobami. W myśl tej koncepcji człowiek ujęty 
jest więc jako byt relacyjny, który ma rozwinąć swą osobowość 
jak najbardziej wszechstronnie55. Osobowość stanowi ludzki psy-
chiczny profil, przyporządkowany działaniu. Kształcenie osobo-
wości wiąŜe się z „piramidą wartości”, która dotyczy ludzkich 
działań. Osobowość jest specyficznym ludzkim obliczem. Dzięki 
niej moŜna poznać, jak równieŜ ocenić człowieka. Osobowość roz-
wija się przez całe Ŝycie56. Ojciec Krąpiec dla określenia osobowo-
ści uŜywa angielskiego słowa „self”, a takŜe zwrotu osobowość 
spotencjalizowana57. Według polskiego tomisty osobowość poten-
cjalna doskonali się, buduje i spełnia poprzez swe akty. Dokonuje 
się to poprzez wzbogacenie poznania, wzbogacenie miłości, uzy-
skanie wyŜszego stanu wolności. Rozwój potencjału osoby doko-
nuje się w relacji do drugiej osoby, w bytowaniu „dla innych”. 
Spełnieniem owego doskonalenia się osoby jest śmierć określona 
przez ojca Krąpca jako: „zwornik całego Ŝyciowego budowania się 
osobowościowego58. 

Zaprezentowane poglądy na temat osobowości pokazują, jak 
ściśle ów termin łączy się z samą koncepcją osoby, najczęściej 
w kontekście doskonalenia się człowieka. Ksiądz profesor Kowal-
czyk w swoim waŜnym dziele „Zarys filozofii człowieka” rozgrani-
cza dwie kategorie: osoby i osobowości. O ile osoba stanowi byt 
natury duchowej i jest dana człowiekowi, to osobowość róŜnicuje 
się u poszczególnych ludzi. Jest ona efektem pracy konkretnego 
człowieka, a więc moŜe się zarówno rozwijać, jak i ulegać degra-
dacji. Duchowy wymiar osoby ludzkiej zobowiązuje człowieka 
do pracy nad sobą, do doskonalenia się, do kształtowania własnej 
osobowości59.  

W świetle koncepcji, w której osobowość rozumiana jest jako 
zespół cech rozwiniętych do pewnego stopnia doskonałości 
i realizujących się w działaniu, warto zaznaczyć, Ŝe w klasycznej 
filozofii bytu wyróŜniane są „wolne” działania, poprzez które oso-
ba ujawnia swoją transcendencję w stosunku do świata przyrody. 

                                                      
55 M. A. Krąpiec, Ja-człowiek..., s. 292.  
56 TenŜe, Człowiek jako osoba…, s. 66.  
57 Zob. M. A. Krąpiec, Ja-człowiek…, s. 288-293.  
58 M. A. Krąpiec, Człowiek, prawo i naród..., s. 134.  
59 S. Kowalczyk, dz. cyt., s. 211-212.  
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Owe zdolności mogą się rozwijać w kierunku osiągania coraz to 
wyŜszego stopnia doskonałości, są takŜe podstawą Ŝycia moralne-
go osoby. Rozwijanie tych zdolności ma fundamentalny wpływ na 
sposób, w jaki dana osoba wpływa na innych, poprzez autorytet, 
który zdobywa. Ukazanie i analiza zdolności osoby jest więc jed-
nocześnie zasygnalizowaniem kryteriów pozytywnego wpływu 
danej osobowości na społeczność. Ojciec Krąpiec podaje 6 właści-
wości, w których osoba moŜe się aktualizować w wolnym działa-
niu. W stosunku do natury są to: zdolność do poznania intelektu-
alnego, zdolność do miłości, wolność, natomiast w stosunku 
do społeczności: podmiotowość wobec praw, godność, zupełność”60. 
Ksiądz profesor Andrzej Maryniarczyk określa te właściwości 
jako cztery zdolności, które charakteryzują człowieka jako osobę: 
a) zdolność do poznawania; b) zdolność do miłości; c) zdolność 
do wolności; d) zdolność do religii61. Człowiek spontanicznie po-
siada świadomość własnej potencjalności i moŜliwości oddziały-
wania na innych. Zdolności wyróŜnione przez filozofię klasyczną 
znamionują osobowe pole działania, a takŜe mogą słuŜyć jako 
kryteria opisu osobowości62.  

 
a) zdolność do poznawania  
Poprzez poznanie człowiek przekracza świat przyrody, dzięki 

temu, Ŝe potrafi czytać treść bytu. Ów akt posiada aspekt zarów-
no pasywny, jak i aktywny. Podmiot poznający przyjmuje jakąś 
treść o przedmiocie, ale oprócz tego wypracowuje własne pojęcia, 
wyobraŜenia, wyciąga wnioski, wartościuje63. Ojciec Krąpiec 
stwierdza, Ŝe poznanie pozostaje „nieustannym kontaktowaniem 
się z bytem”64. Dokonuje się ono w podwójnym wymiarze: mate-
rialnym i duchowym. Proces ludzkiego poznania zachodzi 
w porządku cielesnym i intelektualnym. Wykracza on poza sferę 
materialności65. Człowiek czyta treść bytu, odkrywa jego naturę, 
sens i prawdę66. Byt stanowi przedmiot poznania, a wszystko 
inne jest dosięŜne w bycie i poprzez byt. Człowiek, który czyta 
treść bytu, posługuje się systemem znaków wyraŜanych w języku. 

                                                      
60 M. A. Krąpiec, Metafizyka, Lublin 2000, s. 279.  
61 A. Maryniarczyk, Zeszyty z metafizyki, t. 3…, s. 99-100.  
62 M. A. Krąpiec, Człowiek jako osoba…, s. 206. 
63 S. Kowalczyk, dz. cyt., s.73-78.  
64 M. A. Krąpiec, O rozumienie filozofii, Lublin 1991, s. 105.  
65 S. Kowalczyk, dz. cyt., s. 75. 
66M. A. Krąpiec, Człowiek, prawo i naród…, s. 135.  
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Znaki tworzą trzy sfery: znaki umowne (np. języki narodowe), 
znaki naturalne (rozumiane sensy wyraŜeń ogólnych), i w końcu 
rzeczy znaczone, czyli byt ujęty poznawczo i aspektowo. Byt staje 
się pierwszym pojęciem. Człowiek w akcie poznania spina te trzy 
sfery znakowe i tworzy sobie pojęcie, które jest „sensem” wyraŜe-
nia ogólnego, „obrazem zastępczym”. W plastyczny sposób tłuma-
czy to ksiądz Stanisław Kowalczyk: „WyobraŜenie jeziora, choć 
zawęŜone w swym przedmiocie, nie jest fizyczną egzystencją wo-
dy w ludzkim mózgu”67. Proces poznania jest indywidualny. 
W dziejach filozofii klasycznej wypracowany został nawet sche-
mat poznania człowieka, składający się z elementów takich jak: 
oddziaływanie przedmiotu materialnego na otoczenie, przyjęcie 
bodźca przez człowieka, scalenie wraŜeń, wyobraŜenie, działanie 
intelektu czynnego, rozumowanie, tworzenie sądów68. Nasze po-
znanie jest wybiórcze i aspektowe, a takŜe selektywne. 
W procesie poznawczym występuje selektywność wrodzona, która 
polega na tym, Ŝe kontaktujemy się z bytem, o ile jest on uwikła-
ny w materię lub konstruujemy pojęcie na wzór bytu materialne-
go. Istnieje takŜe selektywność wolna, płynąca z wyboru. Na-
prawdę moŜna poznać jedynie to, co się kocha. Selektywność po-
znania uwidacznia się w zamiłowaniach, czy w wykształceniu 
konkretnych ludzi. Zadziwiający proces poznania intelektualnego 
moŜna określić jako fenomen myśli. Myślenie, czyli twórczość, 
umysłowe wartościowanie, oceny, wydawanie sądów są procesem 
niematerialnym69. Specyfika procesu poznawczego ukazuje oso-
bowy charakter istnienia człowieka, który przekracza materię, 
potrafi ujmować ją w aspekcie pojęciowym. Proces poznania poję-
ciowego, kontemplacyjnego, refleksyjnego powoduje w Ŝyciu kon-
kretnych ludzi określone skutki. Poznanie uzewnętrznia się 
w ludzkim postępowaniu, które wynika z dokonanych sądów 
i podjętych decyzji70.  

 
b) zdolność do miłości  
Człowiek istnieje dla osiągnięcia doskonałości, która jest 

pojmowana przez niego jako dobro, gdyŜ jedynie dobro moŜe być 
celem działania. Miłość zatem moŜna zdefiniować za św. Toma-
szem z Akwinu jako przysposobienie podmiotu działania 

                                                      
67 S. Kowalczyk, dz. cyt., s. 75. 
68 TenŜe, Człowiek jako osoba…, s. 40-41.  
69 TamŜe, s. 75.  
70 TamŜe, s. 10.  
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do dobra, jako celu tego działania71. Sformułowanie „miłość oso-
bowa” oznacza przekroczenie sfery zmysłowej ku miłości ducho-
wej, ukierunkowanej na dobro drugiej osoby. Tak rozumiany akt 
miłości obejmuje całą osobę ludzką, całą indywidualność kon-
kretnego człowieka72. Akt kochania nie jest jedynie uczuciem, 
lecz działaniem angaŜującym sferę woli i decyzji w człowieku, 
staje się wyznacznikiem ludzkiego Ŝycia, siłą napędową. Św. Au-
gustyn napisał w słynnych „Wyznaniach”: „CięŜarem moim jest 
miłość moja; ona mnie niesie, dokądkolwiek dąŜę”73. Św. Tomasz 
z Akwinu określił miłość jako stałe działanie wewnętrzne przypo-
rządkowane kochanemu przez człowieka przedmiotowi74. Poprzez 
miłość spełnia się osobowy byt człowieka. Miłość nie jest jednak 
zawieszona w próŜni, lecz wiąŜe się wewnętrznie z poznaniem 
i wolnością. Dzieje się tak, poniewaŜ dla zaistnienia miłości ko-
nieczne jest jakieś, chociaŜ nawet niedoskonałe poznanie oraz 
wewnętrzny, wolny wybór. Tym samym, im doskonalej poznaje 
się jakiś przedmiot, o tyle doskonalsza jest miłość. Akt i stan mi-
łości dopełniają poznanie, poniewaŜ intencjonalne połączenie 
z bytem zostaje ubogacone poprzez złoŜenie daru z siebie. Takie 
działanie wypływa ze zdolności do wolności, która odnajduje swój 
pełny sens w postawie miłości. Ofiarowanie siebie, szlachetne 
i prowadzące do szczęścia działanie jest podstawą ładu społecz-
nego. Miłość przybiera róŜne formy ze względu na cel, do którego 
zmierza. Miłość moŜe być zmysłowa (amor utilis, amor delectabi-
lis), ale nade wszystko duchowa (amor honestus), stając się wów-
czas miłością Ŝyczliwości lub przyjaźni, miłością bezinteresowną, 
wspaniałomyślną75. Tak jak w przypadku miłości zmysłowej źró-
dłem poŜądania jest sama materia lub przyjemność, w miłości 
duchowej dobra poŜądane są ze względu na prawdę, dobro, pięk-
no, czyli transcendentalia. Człowiek, dzięki temu, Ŝe jest zdolny 
do miłości, nie tylko afirmuje poznane dobro, które pokochał, ale 
równieŜ moŜe je współtworzyć76. Miłość powoduje specyficzny 
stan bycia „dla osoby drugiej”. Nie dotyczy to jedynie zakocha-
nych w sobie kobiety i męŜczyzny, ale takŜe na przykład miłości 

                                                      
71 B. Kiereś, Chodzi o miłość, Lublin 2006, s. 9.   
72 M. D. Philippe, O miłości, Kraków 1999, s. 23.  
73 Św. Augustyn, Confessiones 13, 9, 10 PL, 849 cyt. za S. Kowalczyk, dz. cyt., s. 

100. 
74 M. A. Krąpiec, Człowiek, kultura, uniwersytet, Lublin 1982, s. 34.  
75 H. Majkrzak, Antropologia integralna…, s. 206-208.  
76 M. A. Krąpiec, Człowiek, kultura, uniwersytet…, s. 34-35. 
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nauczyciela do swoich uczniów77. W nauce św. Tomasza miłość 
stanowi fundament etyki, natomiast przyjęcie postawy miłości 
jawi się jako optymalny model stosunków społecznych. Postawa 
miłości duchowej jest w końcu najdoskonalszą afirmacją człowie-
ka, jego dowartościowaniem78. Człowiek, który znajduje upodo-
banie w jakimś rodzaju dobra ma moŜliwość rozwoju miłości 
w kierunku najszlachetniejszych postaw osoby, które wyraŜają 
się w złoŜeniu daru ze swojego Ŝycia dla osób kochanych, zgodnie 
ze słowami Chrystusa: „Nie ma większej miłości nad tę, gdy ktoś 
poświęca swoje Ŝycie za przyjaciół” (J 15,13)79.  

 
c) zdolność do wolności 
Cecha osoby, jaką jest wolność objawia się w aktach decyzyj-

nych, które są jednocześnie aktami syntezy: poznania, pokocha-
nia, współdziałania woli i intelektu80. Wolność wyraŜa się 
w autodeterminacji, to znaczy, Ŝe dokonuje się ona w człowieku 
nie tyle wobec świata rzeczy, lecz w relacji do siebie samego jako 
podmiotu działającego i spełniającego się poprzez działanie81. 
W relacji do świata rzeczy moŜemy być wolni jedynie pośrednio. 
Istnieje bowiem rzeczywistość, która jest zupełnie niezaleŜna 
od tego, co ludzie o niej myślą albo mówią82. Rządzi się ona ko-
niecznościowymi prawami materialnymi. RównieŜ ciało człowieka 
egzystuje w materii, człowiek działa w materii i przez materię83. 
JednakŜe dusza transcenduje ciało inspirując czynności, które 
jawią się jako niematerialne. Postawa wolności charakteryzuje 
byt osobowy, wynika z rozumności człowieka84. Najpełniejszym 
objawem ludzkiej wolności jest działanie moralne i na tej płasz-
czyźnie rozgrywa się dramat związany z wolnym wyborem. Czło-
wiek sam sobie wybiera sąd, poprzez który determinuje siebie 
do działania. Tak rozumiana wolność rozgrywa się wewnątrz sa-

                                                      
77 TenŜe, Człowiek, prawo i naród…, s. 138.  
78 Por. A. Rodziński, Osoba, moralność, kultura, Lublin 1989, s. 176.  
79 Zob. K. Wojtyła, Miłość i odpowiedzialność, Lublin 1986, s. 69-87.    
80 M. A. Krąpiec, O człowieku. Z Ojcem prof. Mieczysławem A. Krąpcem rozma-

wia Romuald Jakub Weksler-Waszkinel, Lublin 2008, s. 75-96.  
81 TenŜe, Człowiek, prawo i naród…, s. 138-139.  
82 Por. J. R. Searle, Geist, Sprache und Gesellschaft, Frankfurt am Main 2001, s. 

22-23.  
83 Ojciec Krąpiec zaznacza, Ŝe istnieją determinanty materialne, które nieraz 

występują tak licznie, Ŝe moŜliwości wyboru i dokonania realnej decyzji zostają zawę-
Ŝone, albo prawie przestają się liczyć, zob. M. A. Krąpiec, Ludzka wolność i jej granice, 
Lublin 2008, s. 72.     

84 Zob. S. Kowalczyk, dz. cyt., s.112. 
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mej osoby ludzkiej, która realizuje ją w odniesieniu do samego 
siebie jako podmiotu działającego i spełniającego się 
w działaniu85. Twórczość i samorealizacja są więc formami 
i aktami cechy wolności rozumianej jako zdolność osoby. 
W stosunku do świata rzeczy człowiek poddany jest jednak róŜ-
nym ograniczeniom, jak juŜ wspomniano, chociaŜby w relacji 
do własnego ciała. Ojciec profesor Krąpiec stwierdza jednakŜe, 
Ŝe człowiek jest w stanie przezwycięŜyć ograniczenia wynikające 
z funkcjonowania w określonym kodzie genetycznym 
i kulturowym, aby móc znaleźć swój osobowy sposób działania86. 
Zdolność do wolności jest dana człowiekowi, a jednocześnie zada-
na. Od stopnia rozwoju tej wewnętrznej cechy osoby zaleŜy osią-
gnięcie doskonałości w sferze poznania i miłości. Akt wolności 
dokonuje się na płaszczyźnie poznania praktycznego. Ojciec Krą-
piec podaje następujące elementy mechanizmu wolnego wyboru: 
poznanie – miłość – chcenie. Wolny wybór jest istotnym aktem 
wolności człowieka87. Poznany byt realny jest zarazem dobrem, 
które moŜe być poŜądane i umiłowane. Poznanie i miłość stoją 
u początku podjęcia decyzji i doprowadzają do konkretnego dzia-
łania. Refleksja nad ludzką wolnością inspirowała wielu myślicie-
li. Na szczególną uwagę zasługuje myśl Karla Rahnera, który 
sformułował naukę o opcji fundamentalnej wolności podmiotowej. 
Odkrywanie podmiotowej wolności w sobie odsłania przed czło-
wiekiem osobową toŜsamość, moŜliwość naleŜenia do siebie, de-
cydowania o sobie: „wolność obejmuje i kształtuje całość ludzkie-
go istnienia”88. 

 
d) zdolność do religii  
WyróŜnione cechy osoby nawzajem się determinują 

i przenikają, objawiając się w ludzkim działaniu. Poznanie czło-
wieka jest wolne, wyłonione pod wpływem miłości89. Człowiek 
jako osoba posiada jeszcze jedną waŜną cechę, która wypływa 
z jego istoty - jest to zdolność do religijności. Religia stanowi 
ogniskową wszystkich działań ludzkich, czyli poznania, postępo-

                                                      
85 TamŜe, s. 138-139.  
86 M. A. Krąpiec, O człowieku…, s. 78. 
87 TenŜe, Ludzka wolność i jej granice.., s. 72.     
88 K. Rahner, Theology of freedom, w: tenŜe, Theological investigations VI, New 

York 1974, s. 185, cyt. za: J. F. Crosby, Zarys filozofii osoby. Bycie sobą, Kraków 2007, 
s. 104-113 

89Zob. S. Kowalczyk, dz. cyt., s. 129-131.  
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wania moralnego polegającego na wolnym wyborze, a takŜe czyn-
ności twórczych inspirowanych przez miłość90. Człowiek jest „by-
tem w sobie” i „dla siebie”, rozwija się i aktualizuje poprzez rela-
cję do rzeczy i do osób. Ma on takŜe w swoją strukturę bytową 
wpisaną otwartość na drugiego człowieka określanego jako „ty” 
osobowe oraz na „Ty” osoby Absolutu. Człowiek, który odkrywa, 
Ŝe jest bytem przygodnym, szuka jakiegoś punktu odniesienia. 
Odkrywając zaś istnienie Boga na mocy osobowych decyzji wcho-
dzi w relację religijną, która jest ze wszech miar realna, między-
podmiotowa. W osobie ludzkiej relacja ku Bogu realizuje się po-
przez świadome i wolne działanie.  

Według świętego Tomasza relacja z Bogiem rozgrywa się na 
płaszczyźnie przeŜyć moralnych, a jednocześnie je przekracza, 
nadając człowiekowi perspektywę celu ostatecznego91. Istnienie 
ludzkie jest więc istnieniem wobec Boga. Istnienie to nacechowa-
ne jest aktywnością, działaniem dla dobra innych ludzi oraz ak-
tami miłości wobec Boga. Osoba poprzez działanie religijne prze-
twarza siebie, doskonali własną osobowość92. Akt religijny zespa-
la z sobą elementy poznawcze, wolitywne i emocjonalne. Człowiek 
wchodząc w relację z Bogiem nie traci swej indywidualności, ale 
właśnie ją scala i ugruntowuje93. Jest w nieustannym stanie two-
rzenia się. Jego dąŜenie do doskonałości dotyczy niewątpliwie 
świata rzeczy, ale w najpełniejszym sensie świata osób, z którymi 
człowiek łączy się więzami miłości. W aktywności religijnej reali-
zuje się najdoskonalsza potencja osoby ludzkiej – osiągnięcie do-
skonałości, czyli świętości. Świętość jest połączeniem człowieka 
z Bogiem, który jest ostatecznym celem ludzkiej wolności94. Ktoś, 
kto dąŜy do świętości staje się najpełniej osobą i najpełniej du-
chem. W tej postawie, która wymaga wyrzeczeń, pracy nad sobą 
i poświęcenia, człowiek dostrzega spełnienie swojego szczęścia 
rozumianego jako realizacja dobra, które rodzi radość. Człowiek 
odkrywa, Ŝe jest zdolny poznać i ukochać Boga (Homo est capax 
Dei)95. Osiągnięcie świętości wiąŜe się ściśle z doskonaleniem 
wartości, określanych jako transcendentalia. Prawda, dobro 

                                                      
90 M. A. Krąpiec, Sens kultury chrześcijańskiej…, s. 61-64.   
91 Por. Z. J. Zdybicka, Człowiek i religia, Lublin 2006, s. 332-345.  
92 TaŜ, Człowiek i religia, w: M. A. Krąpiec, Ja-człowiek…, s. 315-317.  
93 TaŜ, Człowiek i religia,, Lublin 2006, s. 336.     
94 M. A. Krąpiec, Człowiek, kultura, uniwersytet…, s. 34-35. 
95 Z. J. Zdybicka, Świętość – spełnieniem się osoby ludzkiej, w: „Cywilizacja. O 

nauce, moralności, sztuce i religii”, 10 (2004), s. 197.   
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i piękno w działaniu konkretnych osób mogą zrealizować się 
dzięki wewnętrznej wolności, poznaniu siebie oraz miłości. Świę-
tość jawi się jako wartość swoista, poniewaŜ jest nadbudowana 
na zdolnościach osoby oraz transcendetaliach. Osiągnięcie świę-
tości stanowi spełnienie człowieka w kontekście jego osobowych 
zdolności: do poznania, wolności, miłości oraz w porządku łaski 
poprzez doskonałe wypełnienie misji człowieka, którą otrzymuje 
od Boga w postaci godności prorockiej, królewskiej i kapłańskiej. 
Człowiek moŜe rozwijać wymienione cechy osoby i doskonaląc 
swą własną osobowość jest w stanie oddziaływać na społeczność 
poprzez przykład, dobro świadczone innym. Relacja pomiędzy 
zdolnościami osoby, a najwyŜszymi wartościami jest bardzo ści-
sła, one się nawzajem warunkują, jak pisze ojciec Krąpiec: „Osta-
tecznym zaś kryterium poznania jest prawda, miłości – dobro, 
a syntezy miłości i poznania w wolności – piękno”96. Dziedziny te 
prawie nigdy nie istnieją w oddzieleniu od siebie. Spotykają się 
najpełniej w postawie osoby, jaką jest świętość, poniewaŜ są wy-
niesione do aktu nadprzyrodzonego, dotykają swego „boskiego” 
źródła.  

 
  

Ks. Wiesław Oleszek  
 

ADORACJA NA KONFERENCJI DZIEKAŃSKIEJ  
(26 czerwca 2013 r.) 

 
Miesiąc czerwiec jednoczy nas w modlitwie. Codziennie 

prosimy Cię Panie Jezu: „Uczyń serca nasze według serca 
Twego”. Staramy się korzystać z przysługującego nam prawa. 
Jest to prawo do rozwoju, do osobistego dojrzewania, 
do wzmacniania wiary, nadziei i miłości. KaŜdy z nas ma tę 
moŜliwość zmieniać się na lepsze. To wielki dar i wielka ła-
ska. KaŜdy z nas chce tego i woła dzisiaj: Jezu, uczyń serce 
moje według serca Twego. Jezu, mam nadzieję, Ŝe tak się sta-
nie. Bez Twojej łaski, bez kształtowania serca, bez pracy nad 
sobą mógłbym wiele stracić. Mógłbym zatrzymać się 
w rozwoju. Moje powołanie mogłoby zgasnąć. Mógłbym poczuć 
się jak latorośl, która odcięta powoli usycha... 

                                                      
96 M. A. Krąpiec, U podstaw rozumienia kultury, Lublin 1991, s. 252.   
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A moŜe warto zatrzymać się przy tym i zapytać siebie: jak 
ja realizuję swoje kapłaństwo, co zostaje po mojej pracy, czy 
zbliŜam ludzi do Chrystusa, czy zachwycam ich Bogiem...? Na 
pewno pilnuję kancelarii, sprawuję Eucharystię. Zapewne jest 
katecheza, głoszenie Słowa BoŜego, a poza tym ciągle w coś 
inwestuję. Mam duŜo pracy. Jestem zajęty, zabiegany... 

Tak, to prawda, pracuję. A teraz: jakie są owoce mojej 
pracy? Czy widzę jak rośnie moja parafia, czy jestem zadowo-
lony z postawy ludzi, czy emanuje z nich prawdziwa, szczera, 
głęboka wiara? A moŜe jest inaczej: czy czasami nie zdarza się 
tak, Ŝe sieję i nic..., Ŝe złości mnie i denerwuje ta nieurodzajna 
gleba. Widzę jak się zachwaszcza i twardnieje. Jest pieśń pt. 
„Musimy siać!”. Musimy siać choć grunta nasze marne, mu-
simy siać choć wiatr porywa ziarna, musimy siać... Tak jest, 
musimy siać, ale czy tylko siać? Czy rolnik tylko sieje? Wręcz 
przeciwnie, rolnik zaczyna od uprawy i przygotowania gleby. 
Rolnik troszczy się o glebę, o to by była spulchniona, czysta, 
otwarta na przyjęcie ziarna. 

Panie Jezu, czy ja, kapłan, wystarczająco przygotowuję 
ludzkie serca na przyjęcie Twojego Słowa? Bo jeśli nie ja, to 
kto je przygotuje? Panie Jezu, jeśli nie ja to kto rozpali w nich 
tęsknotę za Miłością, którą sam jesteś? Kto zachwyci je har-
monią współpracy, kto pomoŜe im doświadczyć Kościoła Ŝy-
wego, kto ukaŜe jego dynamizm i nieograniczony rozwój. 
Wreszcie kto pokaŜe ludziom perspektywę ich powołania, kto 
przybliŜy im wartość nieba, kto rozpali nadzieję wiecznej ra-
dości? Panie Jezu, jeśli nie ja to kto pokaŜe ludziom wiarę 
jako najcenniejszą ich perłę...? Jak skuteczne jest wobec tych 
zadań moje duszpasterstwo, duszpasterstwo tzw. awaryjne? 
Awaryjne, poniewaŜ skupione na problemach Ŝycia duchowe-
go. Coś pęka, awaria, więc praca nad usunięciem tej awarii. 
Pęka młodzieŜ, więc szukanie sposobów pracy z młodzieŜą, 
pęka rodzina, więc próby zajmowania się rodziną. Problem 
z aborcją i eutanazją, więc skupianie się nad wartością Ŝycia. 
Powstają związki nieformalne i pojawia się duszpasterstwo 
tych związków, powstają nowe grupy zawodowe, więc szuka-
nie nowych duszpasterstw... Duszpasterstwo awaryjne to naj-
częstsza forma realizacji powołania kapłańskiego. 

A misja kapłana jest trochę głębsza. Jest nią ukazywanie 
blasku chwały Chrystusa i mocy Jego łaski. Ojciec św. Franci-
szek mówi o kapłanie, Ŝe kapłan jest jak księŜyc, poniewaŜ 
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księŜyc świeci nie swoim światłem, ale światłem otrzymanym 
od słońca i gdy noc się kończy, usuwa się by dać miejsce 
wschodzącemu słońcu. Panie Jezu spraw, abym w realizacji 
mojego powołania starał się ukazywać ideały. Niech one mają 
pierwsze miejsce w moim posługiwaniu. UkaŜ mi ideał wiary, 
ideał Kościoła i ideał rzeczywistości do której wszyscy razem 
zmierzamy. Spraw Panie abym przekazując te ideały wzbu-
dzał w swoich wiernych coraz większą tęsknotę za Tobą. 
I jeszcze raz proszę Cię Jezu: Weź się za moje serce. Wejdź 
tam i przemień je. Rozbuduj i wzmocnij. Uczyń je według ser-
ca twego. 
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NEKROLOGI 
 
 
 
Ks. Zygmunt Jagiełło 

 
ŚP. KS. KANONIK JAN MACKIEWICZ (1923-2013) 

 
Wieloletni proboszcz parafii w Tereszpolu, gorliwy 

i sumienny. Doskonały katecheta dzieci i młodzieŜy, która chęt-
nie go słuchała i bardzo ceniła. Kapłan dobry i pokorny, na 
pierwszym miejscu stawiający Boga, dostrzegający człowieka, 
zatroskany o parafię. 

Urodził się w 21 marca 1923 r. w Drewicznie, powiat Ra-
dzyń Podlaski. Jego rodzicami byli Jan i Marcjanna z domu Elia-
szuk. Sakrament chrztu otrzymał w parafii pw. Serca Jezusa 
w Komarówce Podlaskiej, którego udzielił mu ks. Jan Rudnicki, 
25 marca 1923 r. Powszechną, siedmioklasową szkołę ukończył 
w Komarówce Podlaskiej, a następnie uczył się w zawodzie kra-
wieckim. Po skończeniu nauki pracował w zawodzie krawca, do-
póki nie został powołany do słuŜby wojskowej podczas II wojny 
światowej. Po jej zakończeniu dalej kontynuował pracę krawiec-
ką. W 1946 r. rozpoczął naukę w Liceum dla Dorosłych 
w Komarówce Podlaskiej, zdając maturę w lutym 1950 r.  

8 stycznia 1950 r. złoŜył prośbę do Rektora Seminarium 
Duchownego o przyjęcie w szeregi alumnów. Jego wzorową, reli-
gijną postawę ciągle w swoich opiniach potwierdzał proboszcz 
parafii Komarówka, ks. Konstanty Sikora, który w świadectwie 
moralności pisał: „podczas pobytu w parafii sprawował się wzo-
rowo. Spełniał praktyki religijne, słuchał codziennie Mszy św., 
nawiedzał Najświętszy Sakrament i przystępował do Komunii 
św. Posługi spełniał dokładnie i poboŜnie. W mowie zawsze był 
stateczny i uprzejmy. Odznaczał się miłością do bliźnich, okazy-
wał uległość i posłuszeństwo. Od młodych lat dawał przywiąza-
nie do Kościoła, prosząc jednocześnie Pana Boga o łaskę powoła-
nia do kapłaństwa. Cieszy się bardzo dobrą opinią w całej parafii, 
a parafianie często wspominają, Ŝe wstąpił do Seminarium Du-
chownego z powołania” (27.11.1953). 

Natomiast ks. Tadeusz Prejs w opinii wakacyjnej diakona 
Jana Mackiewicza pisał: „W parafii Potok Wielki przebywał od 7 
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do 31 sierpnia 1954 r., prowadząc katechezę dzieci przy kościele. 
W nauce był bardzo gorliwy i sumienny. Bardzo interesująco 
uczył, o czym świadczy wielka liczba uczęszczających – 746 osób. 
W postępowaniu i zachowaniu wobec dzieci miał takt, umiar 
i stateczność. Był bardzo gorliwy i chętnie wykonywał czynności 
liturgiczne przy udzielaniu chrztów św., komunii św., jak teŜ 
głosząc kazania i celebrując nieszpory. Mogę powiedzieć, 
Ŝe będzie to kapłan z powołania, uprzejmy, pracowity, pokorny 
i bezinteresowny” (14.09.1954).    

Dnia 20 lutego 1955 roku ks. Jan Mackiewicz przyjął świę-
cenia kapłańskie z rąk bpa Piotra Kałwy w Katedrze Lubelskiej. 
Z dniem 3 marca 1955 roku biskup lubelski mianował go wika-
riuszem współpracownikiem proboszcza parafii Zwierzyniec 
w dekanacie szczebrzeszyńskim, gdzie gorliwie pracował przez 
cztery lata, o czym świadczą prośby wiernych do bpa Piotra Kał-
wy, by ks. Jan pozostał w parafii, gdyŜ w pracy duszpasterskiej 
„zaskarbił serca dzieci i parafian, oraz innych osób pracujących 
w tartaku, browarze, fabryce wyrobów drzewnych, przedsiębior-
stwie produkującym materiały budowlane” (30.04.1957). 

Z duŜym zaangaŜowaniem prowadził katechezy. Umiał wy-
pracować formę dialogu z młodzieŜą szkolną, miał teŜ wspaniałe 
podejście do najmłodszych. Dzieci wręcz go uwielbiały, czego do-
wodem były składane Ŝyczenia przy róŜnych okazjach. Pomimo 
młodego wieku i krótkiego doświadczenia kapłańskiego był przez 
innych księŜy lubianym i cenionym współpracownikiem, mimo 
niekiedy trudnej sytuacji w parafii (4.06.1957).  

20 czerwca 1959 r. bp Piotr Kałwa mianował go wikariu-
szem współpracownikiem proboszcza parafii pw. Rozesłania 
świętych Apostołów w Chełmie. RównieŜ i w tej parafii dał się 
poznać jako gorliwy kapłan. W piśmie z dnia 12.09.1963 r. prosił 
biskupa lubelskiego, ze względu na wielką ilość zajęć duszpa-
sterskich, o uzyskanie pozwolenia dla siebie w Sekretariacie 
Prymasa Polski, władzy poświęcania dewocjonaliów jednym zna-
kiem krzyŜa (12.09.1963).  

Następnie, po sześciu latach pracy w parafii Rozesłania św. 
Apostołów w Chełmie, poprosił bpa lubelskiego o samodzielną 
placówkę duszpasterską (15.12.1965). W tym samym czasie jego 
proboszcz ks. Marian Peryt skierował pismo do Kurii Biskupiej: 
„W grudniu ubiegłego roku ks. Jan Mackiewicz złoŜył podanie 
o przeniesienie na inną placówkę duszpasterską. PoniewaŜ jest 
on bardzo przydatny w tutejszej parafii w pomocy administracyj-
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nej i jest całkowicie wtajemniczony we wszystkie sprawy parafii 
natury administracyjnej, które załatwiał efektywnie i z pełną 
znajomością rzeczy w czasie mojej nieobecności, proszę uprzejmie 
i gorąco, ze względu na mój słaby stan zdrowia i konieczność od-
bywania okresowych kuracji w zakładach leczniczych, by prze-
świetna Kuria Biskupia pozostawiła nadal ks. Jana Mackiewicza 
na stanowisku wikariusza parafii tutejszej” (23.04.1966). Pozo-
stał na kolejny rok.    

Bp Piotr Kałwa, 23 sierpnia 1967 r., zwolnił go 
z obowiązków wikariusza parafii Rozesłania św. Apostołów 
w Chełmie i mianował wikariuszem współpracownikiem 
w parafii Tereszpol, dekanatu szczebrzeszyńskiego, prosząc, by 
Boski Pasterz Jezus Chrystus łaskami swymi umacniał jego siły 
w świętym kapłaństwie, a jego posługiwanie wiernym przyniosło 
owoc nadprzyrodzony. Niewątpliwie były to słowa umocnienia 
w pracy duszpasterskiej w parafii Tereszpol, która w tym czasie 
była niełatwa. NaleŜało zająć się odnowieniem kościoła, a takŜe 
wyciszeniem nieporozumień chorego i spracowanego proboszcza 
ks. Feliksa Gąski z parafianami. Dzięki pracy ks. Jana, została 
rozładowana napięta sytuacja. 20 kwietnia 1968 r. ks. Jan po-
nownie poprosił biskupa o samodzielną placówkę duszpasterską. 
Jednak bp Piotr Kałwa mianował go administratorem parafii 
Tereszpol (3.07.1968), by dalej dzięki BoŜej pomocy scalać parafię 
i uporządkować ją zarówno duszpastersko, jak 
i administracyjnie. Opieką duszpasterską objął młodzieŜ szkolną 
i przedszkolną. Dla wszystkich dzieci zorganizował punkty kate-
chetyczne. W sprawach gospodarczych dzięki jego zaradności 
pomalowano kościół wewnątrz, uzupełniono instalację oświetle-
niową. Dzwonnica została pokryta nowym dachem. Poszerzono 
i uporządkowano cmentarz kościelny. Ogrodzono plebanię 
i organistówkę. Wykonano odwodnienie fundamentów kościoła.   

Z wielką gorliwością i oddaniem przepracował trzydzieści 
lat jako proboszcz (1968-1998). W dowód uznania za wieloletnią 
słuŜbę Kościołowi, 31 maja 1985 r. bp Bolesław Pylak mianował 
ks. Jana Mackiewicza kanonikiem honorowym Kapituły Kolegia-
ty Zamojskiej w Zamościu. 

Z dniem 5 października 1987 r. ks. Jan Mackiewicz został 
powołany na urząd wicedziekana dekanatu Józefów, który speł-
niał do 24 lutego 1990 r. W roku 1994 bp Jan Śrutwa powierzył 
mu funkcję dekanalnego ojca duchownego dekanatu Józefów Bił-
gorajski (12.02.1994), którą spełniał do przejścia w stan emerytal-
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ny. 21 marca 1998 roku ukończył 75 rok Ŝycia, a w piśmie do bpa 
zamojsko-lubaczowskiego pisał: „Dziękuję Bogu za dar Ŝycia, za 
powołanie do kapłaństwa i dar kapłaństwa. W myśl przepisów 
KPK, kan. 538 § 3 uzaleŜniam dalsze pełnienie obowiązków pro-
boszcza parafii Tereszpol od decyzji Księdza Biskupa”. 

Bp Jan Śrutwa z dniem 2 września 1998 r., zwolnił ks. kan. 
Jana Mackiewicza z obowiązków proboszcza parafii Matki BoŜej 
Częstochowskiej w Tereszpolu i przeniósł w stan emerytalny 
z zamieszkaniem na wikariacie parafii w Tereszpolu. Pasterz 
Diecezji dziękując mu za wieloletnią i bardzo przykładną pracę 
kapłańską, Ŝyczył, by w miarę swych sił i moŜliwości – ks. kano-
nik w dalszym ciągu pomagał w duszpasterskiej pracy parafial-
nej i diecezjalnej.  

PoŜegnanie księdza proboszcza z parafią odbyło się 
w połowie września 1998 roku i było dla niego duŜym przeŜy-
ciem: „prawie trzy dekady duszpasterzowania, jako proboszcza 
tamtejszej wspólnoty parafialnej zrobiło swoje. Tereszpol był jego 
pierwszą i ostatnią parafią proboszczowskiego posługiwania”. 

W ostatnich latach choroba uniemoŜliwiała ks. kanonikowi 
sprawowanie Najświętszej Ofiary w kościele, dlatego teŜ bp Jan 
Śrutwa pozwolił mu sprawować Mszę św. w mieszkaniu na wika-
riacie w Tereszpolu (29.10.2002).  

CięŜko chory, w ostatnich tygodniach swego Ŝycia, pogodzo-
ny z wolą BoŜą, odszedł do Pana 4 lipca 2013 r. w szpitalu 
w Biłgoraju. 

Mszę św. Ŝałobną, w piątek 5 lipca 2013 r. o godz. 18.00 
w kościele parafialnym w Tereszpolu, sprawował bp senior Jan 
Śrutwa. Uroczystość pogrzebowa rozpoczęła się w sobotę 6 lipca 
br. o godz. 14.00. Przewodniczył jej bp Marian Rojek, a homilię 
wygłosił, pochodzący z parafii Tereszpol, ks. prałat Adam Le-
wandowski, proboszcz parafii archikatedralnej w Lublinie. 

Na wstępie Mszy św. bp Marian Rojek mówił: „KsięŜe Ja-
nie, jeŜeli moŜna sobie wymodlić śmierć – a moŜna – to Ty sobie 
taką kapłańską wymodliłeś. Odszedłeś w pierwszy czwartek 
miesiąca lipca, w dzień Kapłaństwa i Eucharystii, a dzisiaj dzień 
pogrzebu, pierwsza sobota miesiąca, dzień Maryi. To Ona wpro-
wadza cię do królestwa niebieskiego, do królestwa Jej Syna. 
Wspominając, Ŝe w piątek odczytywana była charakterystyczna 
Ewangelia mówiąca o powołaniu Mateusza: „Pójdź za mną! A on 
wstał i poszedł”. I tak do ciebie powiedział Dobry Pasterz po dłu-
gich posługiwaniach w Jego owczarni: „Pójdź za mną”. A ty wsta-
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łeś, i poszedłeś, i dzisiaj wprowadza Cię do królestwa swojego 
Ojca”. 

Na zakończenie Mszy św. wyrazy wdzięczności wyrazili: 
dziekan dekanatu Józefów - ks. kan. Zenon Mrugała, pochodzący 
z parafii Komarówka Podlaska, rodzinnej miejscowości ks. Jana 
Mackiewicza - ks. Adam Siedlecki, przedstawicielka Rady Para-
fialnej - Aniela Kurzyńska, Wójt Gminy Tereszpol - Jan Mielnik, 
dyrektor Zespołu Szkół Samorządowych im. Jana Pawła II 
w Tereszpolu-Zaorendzie - Danuta Mazur, oraz ks. prof. dr hab. 
Mirosław Sitarz - wykonawca testamentu.  

Wszyscy wspominali zmarłego ks. Jana jako człowieka wy-
jątkowego. „To kapłan dobry i pokorny, na pierwszym miejscu 
stawiający Boga, dostrzegający człowieka, zatroskany o parafię. 
Drzwi jego plebanii i serca były zawsze otwarte. KaŜdego przyj-
mował ze staropolską gościnnością i serdecznością, nikt od niego 
nie wyszedł głodny. Z pasją pracował w polu i ogrodzie, a gdy 
zachodziła taka potrzeba, szył na swojej maszynie. O ogromnej 
sympatii i przywiązaniu do ks. kanonika świadczyła ogromna 
liczba wiernych, znajomych, kapłanów, w liczbie 52, z diecezji 
zamojsko-lubaczowskiej, lubelskiej oraz siedleckiej, którzy przy-
byli, aby poŜegnać śp. ks. Jana. Obecne były poczty sztandarowe 
szkół tereszpolskich, dyrekcje, nauczyciele, straŜacy. Liturgię 
pogrzebową swoim pięknym śpiewem ubogacił chór parafialny.  

Po Mszy św. pogrzebowej ciało zmarłego ks. kan. Jana 
Mackiewicza spoczęło na cmentarzu parafialnym w Tereszpolu 

Wieczne odpoczywanie racz Mu dać, Panie. 
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Bp Mariusz Leszczyński 
 

ŚP. KS. JÓZEF KLIM (1954-2013) 
 
W dniu 28 sierpnia 2013 r. zmarł w szpitalu 

w Lubaczowie, po długiej i cięŜkiej chorobie, ks. Józef Klim. 
Urodził się 25 stycznia 1954 r. w Oleszycach, jako syn 

Edwarda i Cecylii Sopel. Do szkoły podstawowej uczęszczał 
w Oleszycach, a w latach 1969-1974 do Technikum Elektrycznego 
w Mielcu. Po maturze w 1974 r. wstąpił do WyŜszego Semina-
rium Duchownego w Przemyślu, jako alumn Archidiecezji Lwow-
skiej z siedzibą w Lubaczowie. Na kapłana został wyświęcony 
przez biskupa administratora apostolskiego tej archidiecezji Ma-
riana Rechowicza, 7 czerwca 1980 r., w prokatedrze 
w Lubaczowie. W latach 1980-1981 był wikariuszem par. Ciesza-
nów i równocześnie studiował teologię moralną na KUL-u, gdzie 
w 1981 r. uzyskał magisterium. W latach 1981-1984 odbywał 
studia specjalistyczne z teologii moralnej na Uniwersytecie Gre-
goriańskim w Rzymie, które uwieńczył w 1982 r. stopniem licen-
cjata. Po urlopie zdrowotnym w 1984 r. studiował na KUL-u pra-
wo kanoniczne, uzyskując w 1986 r. licencjat. W latach 1986-1987 
był rezydentem w par. Machnów, a w latach 1987-1988 w par. 
Lubycza Królewska, gdzie teŜ w latach 1988-1998 był wikariu-
szem. W latach 1998-1999 był rezydentem i wikariuszem w par. 
Cewków, w latach 1999-2009 rezydentem w par. konkatedralnej 
w Lubaczowie, a w latach 2009-2012 pensjonariuszem 
i kapelanem Domu Pomocy Społecznej w Rudzie RóŜanieckiej. Od 
2012 r. mieszkał w Domu KsięŜy Emerytów w Biłgoraju.  

Pogrzeb ks. Józefa odbył 29 sierpnia br. w Oleszycach. 
Mszy św. Ŝałobnej w kościele parafialnym przewodniczył biskup 
zamojsko-lubaczowski Marian Rojek, a okolicznościowe kazanie 
wygłosił miejscowy proboszcz ks. kan. Józef Dudek. Ciało zmarłe-
go kapłana złoŜono na tamtejszym cmentarzu. Requiescat in pa-
ce! 
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Bp Mariusz Leszczyński 
 

ŚP. KS. KANONIK RYSZARD WOŁOSZCZAK (1937-2013) 
 
W piątek, 30 sierpnia 2013 r., w Domu KsięŜy Seniorów 

w Biłgoraju, zmarł ks. kan. Ryszard Wołoszczak.  
Urodził się 10 kwietnia 1937 r. w Łysakowie, w par. Potok 

Wielki, w rodzinie rolników – Józefa i Ewy z domu Szuba. Przez 
cztery lata mieszkał z rodzicami w Łysakowie, a następnie w Woli 
Potockiej. Do Szkoły Podstawowej uczęszczał w Potoku Wielkim,  
a od 1951 r. uczył się w Liceum Ogólnokształcącym w Zaklikowie. 
Po maturze w 1955 r. wstąpił do WyŜszego Seminarium Duchowne-
go w Lublinie. Po jego ukończeniu przyjął święcenia kapłańskie 
z rąk bp. Piotra Kałwy, 9 kwietnia 1961 r., w katedrze lubelskiej. Po 
święceniach pracował jako wikariusz w następujących parafiach: 
Zagłoba (1961-1965), Nielisz (1965-1978; od 1977 r. zarządzał tą 
parafią), par. pw. św. Agnieszki w Lublinie (1978-1981) i Luchów 
Górny (wikariusz-ekonom, 2 VI-11 IX 1981 r.). Od 11 września 1981 
r. do 20 czerwca 2007 r. był proboszczem tej parafii. Po przejściu na 
emeryturę zamieszkał w Domu KsięŜy Seniorów w Biłgoraju. Był 
kanonikiem honorowym Kapituły Kolegiackiej (1987 r.), a od 1992 r. 
Katedralnej w Zamościu. 

Śp. ks. kan. Ryszard w swoim testamencie napisał: „Dziękuję 
Panu Bogu za powołanie mnie niegodnego do Kapłaństwa, 
w którym niedoskonale, ale na miarę moich moŜliwości, spełnia-
łem obowiązki kapłańskie (…). Pragnę bardzo serdecznie prze-
prosić wszystkich za to, co w moim Ŝyciu było złego, w czym nie 
dorastałem do Kapłaństwa (…). Serdeczne Bóg zapłać wszystkim 
za udział w pogrzebie, za modlitwy, Mszę św. i Komunię św. 
w mojej intencji”.  

W niedzielę, 1 września br., o godz. 16. 30, była celebrowana 
w kościele par. pw. św. Marii Magdaleny w Biłgoraju, Msza św. 
Ŝałobna, pod przewodnictwem Biskupa Seniora Jana Śrutwy; 
okolicznościowe kazanie wygłosił Biskup Pomocniczy Mariusz 
Leszczyński. Po Mszy św. ciało zmarłego kapłana zostało prze-
wiezione do kościoła par. w Luchowie Górnym, gdzie 
w poniedziałek, 2 września, o godz. 12.00, miały miejsce uroczy-
stości pogrzebowe. Mszy św. przewodniczył Biskup Diecezjalny 
Marian Rojek, a kazanie wygłosił miejscowy proboszcz ks. kan. 
Leszek Pankowski. Doczesne szczątki ks. R. Wołoszczaka złoŜono 
na tamtejszym cmentarzu. Requiescat in pace! 
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Bp Mariusz Leszczyński 
 

ŚP. KS. KANONIK WITOLD SMYK (1939-2013) 
 
W poniedziałek, 2 września br., zmarł w szpitalu 

w Biłgoraju, po długiej i cięŜkiej chorobie, ks. Witold Smyk, były 
proboszcz par. Łukowa i kanonik gremialny Kapituły Katedralnej 
Zamojskiej. 

Urodził się 14 września 1939 r. w miejscowości Ostrzyca, par. 
Tarnogóra, jako syn rolników Piotra i Heleny z domu Kliszcz. Do 
Szkoły Podstawowej uczęszczał w Ostrzycy i Tarnogórze. 
W latach 1954-1958 uczył się w NiŜszym Seminarium Duchow-
nym w Lublinie. Po maturze w 1958 r. wstąpił do WyŜszego Se-
minarium Duchownego w Lublinie. Na kapłana został wyświęco-
ny przez biskupa lubelskiego Piotra Kałwę, 31 maja 1964 r., 
w katedrze lubelskiej. W dniu 1 lipca 1964 r. został wikariuszem 
par. Pawłów, ale juŜ 22 sierpnia tr. otrzymał nominacje na wika-
riat w par. Grabowiec, gdzie pracował do 26 sierpnia 1967 r. 
W latach 1967-1980 był wikariuszem par. Krzeszów. 11 czerwca 
1980 r. otrzymał od biskupa lubelskiego Bolesława Pylaka pole-
cenie zamieszkania przy kościele filialnym w Hucisku, 
z zadaniem objęcia opieką duszpasterską tamtejszej części par. 
Krzeszów; 24 stycznia 1981 r. został administratorem par. Huci-
sko, gdzie pracował do 1988 r. Od 13 września tr. do 22 czerwca 
2009 r. był proboszczem par. Łukowa. W latach 1998-2009 był 
wicedziekanem dek. Tarnogród. Po przejściu na emeryturę 
mieszkał na plebanii w Łukowej i pomagał, na ile pozwalał mu 
stan zdrowia, w pracy duszpasterskiej. Był kanonikiem honoro-
wym kapituły Kolegiackiej w Zamościu (1980 r.), a w 2007 r. zo-
stał mianowany kanonikiem gremialnym Kapituły Katedralnej 
Zamojskiej.  

Śp. ks. kan. Witold Smyk w swoim testamencie napisał: 
„Dziękuję Bogu za Ŝycie, za łaskę powołania do kapłaństwa, za 
wszystkie łaski, którymi tak hojnie obdarzał mnie przez całe Ŝy-
cie. Dziękuję rodzicom za wychowanie (…). Dziękuję nauczycie-
lom i wychowawcom duchownym i świeckim za kształtowanie 
umysłu i woli (…). Proszę o wybaczenie wszystkich, których 
świadomie lub nieświadomie obraziłem lub wyrządziłem krzyw-
dę. Przebaczam z serca wszystkim, którzy poczuwają się do winy 
względem mnie. Pragnąłem słuŜyć Bogu w miłości przez całe mo-
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je Ŝycie. Za nie dość gorliwą pracę i przewinienia przepraszam 
mojego Pana Jezusa Chrystusa”.  

We wtorek, 3 września br., o godz. 18.00, była celebrowana 
w kościele par. w Łukowej, Msza św. Ŝałobna, pod przewodnic-
twem Biskupa Pomocniczego Mariusza Leszczyńskiego, który teŜ 
wygłosił okolicznościowe kazanie. Mszy św. pogrzebowej, w środę, 
4 września, przewodniczył Biskup Diecezjalny Marian Rojek, 
słowo BoŜe głosił ks. kan. Jacek Rak, proboszcz ze śdanowa. Do-
czesne szczątki ks. kan. Witolda złoŜono na cmentarzu 
w Łukowej. Requiescat in pace! 
 
 

 
ElŜbieta Jabłońska  

 
SŁOWO POśEGNANIA NA POGRZEBIE  

KS. KAN. WITOLDA SMYKA - LEGION MARYI 
 
Kochany KsięŜe kanoniku Witoldzie, w imieniu Legionu Ma-

ryi pragnę podziękować Ci za to, Ŝe przed 11 laty zgodziłeś się, 
aby w naszej parafii powstał Legion Maryi. Dziękujemy Ci za to, 
Ŝe choć cząstkę naszego Ŝycia moŜemy poświęcić na modlitwę 
i prace przy kościele. Dziękujemy, Ŝe z Ojcowską swoją mądrością 
byłeś z nami w chwilach radosnych, jak i smutnych. Dziękujemy 
za wspaniałych księŜy opiekunów, których nam przydzielałeś: ks. 
Macieja Nizio, śp. ks. Marka Sobiłło i ks. Dariusza Komadow-
skiego. W szczególności dziękujemy Ci za wielkie świadectwo 
miłości. Zebrania odbywają się w sali na plebanii. Dzięki Tobie 
mogłyśmy poznać bliŜej Ŝycie kapłanów. Mówi się, Ŝe zło wyrzą-
dzone drugiemu człowiekowi krąŜy po świecie i po długim czasie 
wraca do tego, który je uczynił. Ale dobro wyświadczone drugie-
mu człowiekowi powraca bardzo szybko. Kiedy ks. Marek Sobiłło, 
po pobycie w szpitalu, miał wrócić, wszyscy zastanawiali się 
gdzie, bo po operacji, bo dieta. Kiedy zapytałam ks. Witolda, gdzie 
będzie ks. Marek, odpowiedział mi: Ja go nigdzie nie puszczę, tu 
będzie miał cieplutko, cichutko i pani w kuchni ugotuje co trzeba. 
Tak teŜ było. Minął jakiś czas. Ks. Kanonik Witold przechodzi na 
emeryturę, bardzo pragnie pozostać razem z nami, ale wszystko 
zaleŜy od ks. Proboszcza który przyjdzie. I moŜna powiedzieć, 
Ŝe powiedział to samo: Ja Ciebie nigdzie nie puszczę, tu będziesz 
miał cieplutko i cichutko i pani ugotuje co trzeba.  
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Jaka wielka radość u ks. Witolda, wie Ŝe młodzi księŜa lubią 
pospać, od rana jest w kościele i słuŜy w konfesjonale. Powraca 
cięŜka choroba sprzed lat. Ks. Kanonik wymaga opieki, dzień 
i noc księŜa słuŜą swoją pomocą. Trzeba pomóc się ubrać, podać 
śniadanie, kolacje i jeszcze o 21.00 bo cukier spada. Trzeba było 
wykąpać i połoŜyć spać, nie wspomnę o wyjazdach do wszystkich 
lekarzy. Czasem tak trudno nam się opiekować naszymi rodzica-
mi, a tu obcy sobie ludzie pokazali nam największe i pierwsze 
przykazanie miłości. Za to dziękujemy. Odpoczywaj w pokoju. 
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