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ORĘDZIE PAPIEśA FRANCISZKA
NA ŚWIATOWY DZIEŃ MISYJNY
Drodzy Bracia i Siostry!
W tym roku Światowy Dzień Misyjny będziemy obchodzić pod
koniec Roku Wiary. Jest to wspaniała okazja, aby umocnić naszą
przyjaźń z Panem i nasze wędrowanie z Nim jako Kościół, który
odwaŜnie głosi Ewangelię. W takiej perspektywie chciałbym zaproponować kilka refleksji.
1. Wiara jest cennym darem Boga, który otwiera naszego ducha, byśmy mogli Go poznać i kochać. On chce nawiązać z nami relację, abyśmy mogli uczestniczyć w Jego Ŝyciu i uczynić nasze Ŝycie
bardziej sensownym, lepszym, piękniejszym. Bóg nas kocha! JednakŜe wiara musi być przyjęta. Domaga się więc naszej osobistej
odpowiedzi, odwagi, by Bogu zaufać, by Ŝyć Jego miłością, wdzięczności za Jego nieskończone miłosierdzie. Ponadto nie jest ona darem
zarezerwowanym jedynie dla niektórych, ale ofiarowanym
z hojnością. Wszyscy powinni móc doświadczyć radości czucia się
kochanymi przez Boga, radości zbawienia! Jest to dar, którego nie
wolno zatrzymać dla siebie, ale trzeba się nim dzielić: gdybyśmy
chcieli zatrzymać go jedynie dla siebie, stalibyśmy się wówczas
chrześcijanami wyizolowanymi, jałowymi i chorymi.
Głoszenie Ewangelii jest nieodłączne od faktu bycia uczniem
Chrystusa i zakłada nieustanne zaangaŜowanie, które podtrzymuje
całe Ŝycie Kościoła. „Misyjny zapał jest wyraźnym znakiem dojrzałości wspólnoty kościelnej” (Benedykt XVI, Adhortacja apostolska
Verbum Domini, 95). KaŜda wspólnota jest „dojrzała” wówczas, gdy
wyznaje wiarę, celebruje ją z radością podczas liturgii, gdy Ŝyje miłością i głosi bez wytchnienia słowo BoŜe wychodząc ze swego zamknięcia, aby je nieść równieŜ na „peryferie”, zwłaszcza tym, którzy
nie mieli jeszcze moŜliwości poznania Chrystusa. Trwałość naszej
wiary na płaszczyźnie osobistej i wspólnotowej mierzy się równieŜ
zdolnością przekazywania jej innym, rozpowszechniania jej, przeŜywania jej w miłości, dawania o niej świadectwa wobec tych, którzy
się z nami spotykają i dzielą z nami drogę Ŝycia.
2. Rok Wiary, obchodzony pięćdziesiąt lat po rozpoczęciu Soboru Watykańskiego II, wzywa nas do tego, aby cały Kościół odnowił
świadomość swojej obecności we współczesnym świecie, swojej misji
wśród ludów i narodów. Jego charakter misyjny nie jest tylko kwe5
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stią obszarów geograficznych, lecz odnosi się do ludów, kultur i osób
właśnie dlatego, Ŝe „granice” wiary nie przebiegają tylko przez terytoria i tradycje ludzkie, ale teŜ i przez serce kaŜdego człowieka. Sobór Watykański II w sposób szczególny podkreślił, Ŝe obowiązek
misyjny, obowiązek poszerzania granic wiary jest znamienny dla
kaŜdego ochrzczonego i dla kaŜdej wspólnoty chrześcijańskiej: „PoniewaŜ zaś Lud BoŜy Ŝyje we wspólnotach, przede wszystkim diecezjalnych i parafialnych, i w nich niejako okazuje się widoczny, muszą równieŜ i one świadczyć o Chrystusie wobec narodów” (Dekret
Ad Gentes, 37).
KaŜda wspólnota jest zatem wezwana i zaproszona do tego, aby
uczyniła swoim nakaz Jezusa skierowany do Apostołów, aby stali
się „świadkami w Jerozolimie, w całej Judei i Samarii i aŜ po krańce
ziemi” (Dz 1, 8) i to nie jako drugorzędny aspekt chrześcijańskiego
Ŝycia, ale zasadniczy. Wszyscy bowiem jesteśmy posłani na drogi
świata, aby kroczyć z naszymi braćmi, wyznając i świadcząc
o naszej wierze w Chrystusa i będąc głosicielami Jego Ewangelii.
Zapraszam biskupów, kapłanów, rady kapłańskie i duszpasterskie,
wszystkie osoby i grupy odpowiedzialne w Kościele, aby w swoich
programach duszpasterskich i formacyjnych uznały za waŜny wymiar misyjny, doświadczając, Ŝe ich zaangaŜowanie apostolskie nie
jest pełne, jeśli nie zawiera intencji „dawania świadectwa
o Chrystusie wobec narodów”, wobec wszystkich ludów. Charakter
misyjny nie ma jedynie wymiaru programowego w Ŝyciu chrześcijan,
ale ma równieŜ wymiar paradygmatyczny, który dotyczy wszystkich
aspektów chrześcijańskiego Ŝycia.
3. Dzieło ewangelizacji napotyka często na przeszkody nie tylko
zewnętrzne, ale i wewnątrz samej wspólnoty kościelnej. Czasem
zapał, radość, odwaga, nadzieja, z jakimi głosimy wszystkim przesłanie Chrystusa i pomagamy ludziom naszych czasów, aby Go spotkali, są słabe. Czasami niektórzy myślą jeszcze, Ŝe niesienie Prawdy Ewangelii wiąŜe się z pogwałceniem wolności. Paweł VI wyraŜa
się bardzo jasno na ten temat: „Zapewne błędem jest narzucanie
czegoś sumieniu naszych braci. Ale zupełnie czymś innym jest
przedstawianie temuŜ sumieniu prawdy ewangelicznej i zbawienia
w Jezusie Chrystusie, jasno je uwzględniając i pozostawiając temuŜ
sumieniu całkowitą moŜność wyboru i decyzji … To wcale nie narusza wolności religijnej, owszem, słuŜy tej wolności” (Adhortacja apostolska Evangelii nuntiandi, 80). Zawsze powinniśmy odwaŜnie i
6
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z radością, z szacunkiem, proponować spotkanie z Chrystusem,
nieść Jego Ewangelię.
Jezus przyszedł do nas, aby nam wskazać drogę zbawienia
i powierzył równieŜ nam misję nauczania, aby Go wszyscy poznali,
aŜ po krańce ziemi. Często widzimy, Ŝe uwydatnia się i promuje
przemoc, kłamstwo, błędy. Sprawą naglącą jest, by w naszych czasach uwypuklić piękno Ŝycia według Ewangelii poprzez jej głoszenie
i świadectwo o niej, czyniąc to takŜe wewnątrz samego Kościoła,
dlatego Ŝe w tej perspektywie waŜne jest, aby nigdy nie zapominać
o fundamentalnej zasadzie kaŜdego głosiciela Ewangelii: niemoŜliwe
jest głoszenie Chrystusa bez Kościoła. Ewangelizowanie nigdy nie
jest aktem odosobnionym, indywidualnym, prywatnym, ale zawsze
eklezjalnym. Paweł VI napisał: „kiedy choćby najpospolitszy kaznodzieja, katechista czy duszpasterz, w najbardziej odległym kraju,
głosi Ewangelię, gromadzi swą małą wspólnotę, udziela sakramentów, choćby był sam, wykonuje akt Kościoła”. Działa on „nie na podstawie misji samowolnie uzurpowanej, ani nie na mocy osobistej
inspiracji, ale w łączności z posłannictwem Kościoła oraz w jego
imieniu” (tamŜe, 60). To daje moc misji i pozwala odczuć kaŜdemu
misjonarzowi i głosicielowi Ewangelii, Ŝe nigdy nie jest sam, lecz
stanowi część tego samego Ciała oŜywianego przez Ducha Świętego.
4. W naszych czasach powszechne przemieszczanie się ludzi
i łatwość komunikacji dzięki „nowym mediom” spowodowały wymieszanie się między sobą ludów, ich wiedzy i Ŝyciowego doświadczenia.
Ze względu na pracę całe rodziny przemieszczają się z jednego kontynentu na drugi. Wymiana zawodowa i kulturowa, za którymi postępują turystyka i zjawiska jej podobne, powodują wielkie migracje
ludzi. Niekiedy nawet wspólnotom parafialnym trudno jest stwierdzić z całą pewnością, które osoby przebywają czasowo, a które
mieszkają na stałe na terytorium ich parafii. Ponadto na obszarach,
które od zawsze były regionami tradycyjnie chrześcijańskimi, wzrasta liczba tych, dla których wiara jest obca, są obojętni religijnie
albo mają inne wierzenia. Zresztą nie jest rzadkością, Ŝe niektórzy
ochrzczeni dokonują takich Ŝyciowych wyborów, które oddalają ich
od wiary, co sprawia, Ŝe potrzebują „nowej ewangelizacji”. Do tego
wszystkiego dochodzi fakt, Ŝe do ogromnej części ludzkości nie dotarła jeszcze Dobra Nowina Jezusa Chrystusa.
PrzeŜywamy ponadto kryzys, który dotyka róŜnych sfer ludzkiej
egzystencji. Jest to nie tylko kryzys ekonomiczny, finansowy, związany z bezpieczeństwem Ŝywnościowym czy środowiskiem natural7
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nym, ale równieŜ dotyczący najgłębszego sensu istnienia
i fundamentalnych wartości, które go oŜywiają. Współistnienie ludzi
równieŜ jest naznaczone napięciami i konfliktami, które wywołują
brak poczucia bezpieczeństwa oraz trudności w znalezieniu drogi
do trwałego pokoju. W tej złoŜonej sytuacji, w której na horyzoncie
teraźniejszości i przyszłości gromadzą się groźne chmury, sprawą
tym bardziej pilną jest niesienie z odwagą w kaŜdą rzeczywistość
Ewangelii Chrystusa, która jest głoszeniem nadziei, pojednania,
komunii, jest głoszeniem bliskości Boga, Jego miłosierdzia, Jego
zbawienia, jest głoszeniem tego, Ŝe moc BoŜej miłości jest zdolna
pokonać ciemności zła i poprowadzić na drogi dobra. Człowiek naszych czasów potrzebuje pewnego światła, które oświeci jego drogę
i które moŜe mu dać jedynie spotkanie z Chrystusem. Poprzez nasze
świadectwo, z miłością nieśmy temu światu nadzieję, którą nam
daje nasza wiara! Misyjny charakter Kościoła nie jest prozelityzmem, lecz świadectwem Ŝycia, które oświeca drogę, przynosi nadzieję i miłość. Kościół – powtarzam to jeszcze raz – nie jest organizacją pomocy społecznej, przedsiębiorstwem czy jakąś organizacją
pozarządową, ale jest wspólnotą osób oŜywionych działaniem Ducha
Świętego, które zachwyciły się spotkaniem z Jezusem Chrystusem,
Ŝyją nim nadal i pragną dzielić się tym doświadczeniem głębokiej
radości, dzielić się orędziem zbawienia, które dał nam Pan. To właśnie Duch Święty prowadzi Kościół na tej drodze.
5. Chciałbym was wszystkich zachęcić, abyście byli głosicielami
Dobrej Nowiny Chrystusa i jestem szczególnie wdzięczny misjonarzom, kapłanom fidei donum, zakonnikom, zakonnicom, wiernym
świeckim – ciągle coraz liczniejszym – którzy odpowiadając na wezwanie Chrystusa, opuszczają swoją własną ojczyznę, aby słuŜyć
Ewangelii na innych ziemiach i w innych kulturach. Chciałbym
jednak równieŜ podkreślić, Ŝe obecnie młode Kościoły wspaniałomyślnie angaŜują się w posyłanie misjonarzy do Kościołów, które
znajdują się w trudnej sytuacji – nierzadko do Kościołów w krajach
od dawna chrześcijańskich – w które wnoszą świeŜość i entuzjazm,
z jakimi przeŜywają wiarę, która odnawia Ŝycie i daje nadzieję. śyć
zgodnie z tym powiewem uniwersalności, odpowiadając na wezwanie Jezusa „Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody” (Mt 28, 19),
stanowi bogactwo kaŜdego Kościoła partykularnego, kaŜdej wspólnoty, a posyłanie misjonarzy nigdy nie jest stratą, lecz zyskiem.
Zachęcam tych wszystkich, którzy czują się wezwani, aby wielkodusznie odpowiedzieli na głos Ducha Świętego, zgodnie z ich sy8
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tuacją, i aby nie bali się być wspaniałomyślnymi dla Pana. Zachęcam takŜe biskupów, rodziny zakonne, wspólnoty i stowarzyszenia
chrześcijańskie, aby wspierały z przenikliwością i z uwaŜnym rozeznaniem misyjne powołania ad gentes i by pomagały Kościołom,
które potrzebują kapłanów, zakonników i zakonnic, jak i świeckich,
aby wzmacniać wspólnotę chrześcijańską. Ta troska powinna być
równieŜ obecna w łonie Kościołów naleŜących do tej samej konferencji Episkopatu, czy tego samego regionu. Jest waŜne, aby Kościoły,
które są bogatsze w powołania, wspaniałomyślnie pomagały tym,
które cierpią z powodu ich braku.
Zachęcam teŜ misjonarzy, szczególnie kapłanów fidei donum
i osoby świeckie, aby z radością przeŜywali swoją cenną posługę
w Kościołach, do których zostali posłani, i by nieśli ich radość
i doświadczenie Kościołom, z których pochodzą, pamiętając jak to
Paweł i Barnaba, pod koniec pierwszej podróŜy misyjnej „Kiedy
przybyli i zebrali [miejscowy] Kościół, opowiedzieli, jak wiele Bóg
przez nich zdziałał i jak otworzył poganom podwoje wiary” (Dz 14,
27). Mogą się oni stać dla nich, w pewnym sensie, drogą do odnowy
wiary, wnosząc świeŜość młodych Kościołów, aby Kościoły
o staroŜytnej chrześcijańskiej tradycji odnalazły entuzjazm i radość
dzielenia się wiarą we wzajemnej wymianie, która jest obustronnym
ubogacaniem się na drodze naśladowania Pana.
Troska o wszystkie Kościoły, jaką Biskup Rzymu dzieli
ze swoimi współbraćmi biskupami, w sposób znamienny realizuje
się poprzez zaangaŜowanie Papieskich Dzieł Misyjnych, które mają
za cel oŜywiać i pogłębiać świadomość misyjną kaŜdego ochrzczonego i kaŜdej wspólnoty, czy to przypominając o konieczności pogłębionej formacji misyjnej całego Ludu BoŜego, czy teŜ oŜywiając
wraŜliwość wspólnot chrześcijańskich tak, aby zaofiarowały swoją
pomoc w przekazywaniu Ewangelii światu.
Kieruję wreszcie moje myśli w stronę chrześcijan, którzy
w róŜnych częściach świata napotykają na trudności dotyczące
otwartego wyznawania swojej wiary i uznania ich prawa do Ŝycia
zgodnie z wiarą. Nasi bracia i siostry są odwaŜnymi świadkami –
liczniejszymi niŜ męczennicy pierwszych wieków – którzy
z apostolską wytrwałością znoszą róŜne współczesne formy prześladowania. Wielu jest takich, którzy ryzykują nawet Ŝycie, aby dochować wierności Ewangelii Chrystusa. Pragnę zapewnić,
Ŝe poprzez modlitwę jestem blisko tych osób, rodzin i wspólnot, któ9
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re doświadczają przemocy i nietolerancji i powtarzam im pocieszające słowa Jezusa: „miejcie odwagę: Jam zwycięŜył świat” (J 16, 33).
Benedykt XVI zachęcał: „Oby słowo Pańskie rozszerzało się
i rozsławiało (2 Tes 3, 1): oby ten Rok Wiary coraz bardziej umacniał
naszą więź z Chrystusem Panem, gdyŜ tylko w Nim jest pewność
przyszłości i gwarancja prawdziwej i trwałej miłości” (Porta Fidei,
15). Jest to moje Ŝyczenie na tegoroczny Światowy Dzień Misyjny.
Z całego serca błogosławię misjonarzom i tym wszystkim, którzy im
towarzyszą i wspierają to fundamentalne zaangaŜowanie Kościoła,
aby głoszenie Ewangelii mogło rozbrzmiewać we wszystkich częściach świata i Ŝebyśmy my, słudzy Ewangelii i misjonarze, doświadczali „słodkiej i pokrzepiającej radości ewangelizowania” (Paweł VI, Evangelii nuntiandi, 80).
Watykan, 19 maja 2013, w uroczystość Zesłania Ducha Świętego

KATECHEZA PAPIEśA FRANCISZKA
WYGŁOSZONA PODCZAS CZUWANIA MARYJNEGO
W WATYKANIE
12 PAŹDZIERNIKA 2013 R.

Drodzy bracia i siostry,
Zgromadziliśmy się tu wszyscy, na tym spotkaniu w Roku Wiary poświęconemu Maryi, Matce Chrystusa i Kościoła, naszej Matce.
Jej figura, przywieziona z Fatimy, pomaga nam w odczuwaniu Jej
obecności pośród nas. Maryja zawsze prowadzi nas do Jezusa. Jest
niewiastą wiary, prawdziwie wierzącą. Jaka była wiara Maryi?
1. Pierwszym elementem Jej wiary jest to: wiara Maryi rozwiązuje węzeł grzechu (por. Lumen gentium, 56). Co to znaczy? Ojcowie
soborowi zacytowali wyraŜenie św. Ireneusza mówiące: „Węzeł
związany przez nieposłuszeństwo Ewy został rozwiązany przez posłuszeństwo Maryi; co związała przez niewierność dziewica Ewa, to
dziewica Maryja rozwiązała przez wiarę” (Adv. haer. III, 22,4).
„Węzeł” nieposłuszeństwa, „węzeł” niewiary. Kiedy jakieś
dziecko nie słucha mamusi lub tatusia, moŜna powiedzieć,
Ŝe powstaje mały „węzeł”. Dzieje się tak, jeśli dziecko działa zdając
sobie sprawę z tego, co robi, zwłaszcza jeśli jest w tym kłamstwo.
W takiej chwili nie ufa mamie i tacie. IleŜ razy to się dzieje! Wtedy
relacja z rodzicami musi zostać oczyszczona z owego braku
10
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i rzeczywiście przepraszamy, Ŝeby na nowo nastała zgoda i zaufanie.
Coś podobnego zachodzi w naszej relacji z Bogiem. Kiedy Go nie
słuchamy, nie pełnimy Jego woli, dokonujemy konkretnych działań,
w których wykazujemy brak zaufania do Niego – a to jest grzechem
– tworzy się w nas jakby węzeł. Owe węzły pozbawiają nas pokoju
i pogody ducha. Są niebezpieczne, poniewaŜ z większej liczby węzłów moŜe powstać plątanina, która moŜe być coraz bardziej bolesna
i trudniejsza do rozwiązania.
Ale dla BoŜego miłosierdzia nie ma rzeczy niemoŜliwych! Nawet
najbardziej skomplikowane węzły rozwiązują się z pomocą Jego łaski. A Maryja, która ze swoim „tak” otworzyła drzwi Bogu, by rozwiązać węzeł dawnego nieposłuszeństwa, jest Matką, która cierpliwie i czule prowadzi nas do Boga, aby rozwiązał On węzły naszej
duszy swym Ojcowskim miłosierdziem. MoŜemy postawić sobie pytanie: jakie węzły są w moim Ŝyciu? Czy proszę Maryję, by mi pomogła zaufać w miłosierdzie BoŜe, abym się zmienił?
2. Drugi element: wiara Maryi obdarza Jezusa ludzkim ciałem.
Sobór powiada: „Wierząc i będąc posłuszną zrodziła na ziemi Syna
Boga Ojca, i to nie znając męŜa, ocieniona Duchem Świętym” (Lumen gentium, 63). Jest to punkt, który bardzo podkreślali Ojcowie
Kościoła: Maryja poczęła Jezusa w wierze, a następnie w ciele, kiedy odpowiedziała „tak” na zwiastowanie, które Bóg skierował
do niej przez anioła. Co to ma znaczyć? śe Bóg nie zechciał stać się
człowiekiem ignorując naszą wolność, lecz chciał przejść przez dobrowolną zgodę Maryi, przez Jej „tak”.
Lecz to, co się stało w Dziewiczej Matce w sposób wyjątkowy,
zachodzi na poziomie duchowym takŜe w nas, kiedy przyjmujemy
Słowo BoŜe, z sercem dobrym i szczerym, wprowadzając je w Ŝycie.
Zachodzi coś, jak gdyby Bóg wcielał się w nas. Przychodzi, aby
w nas zamieszkać, gdyŜ zamieszkuje w tych, którzy Go miłują
i przestrzegają Jego Słowa.
Zadajmy sobie pytanie: czy jesteśmy tego świadomi? Czy teŜ
uwaŜamy, Ŝe Wcielenie Jezusa jest jedynie faktem z przeszłości,
który nas osobiście nie angaŜuje? Wierzyć w Jezusa oznacza dać
Jemu nasze ciało, z pokorą i odwagą Maryi, aby mógł On nadal
mieszkać pośród ludzi. Oznacza dać Jemu nasze ręce, Ŝeby pieściły
maluczkich i ubogich; nasze nogi, by wychodzić na spotkanie braci;
nasze ramiona, aby wspierać słabych i pracować w winnicy Pańskiej; nasz umysł, by myśleć i planować w świetle Ewangelii; nade
wszystko nasze serce, aby kochać i podejmować decyzje zgodnie
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z wolą BoŜą. Wszystko to dzieje się dzięki działaniu Ducha Świętego. Dajmy się Jemu prowadzić!
3. Ostatnim elementem jest wiara Maryi jako pielgrzymowanie:
Sobór stwierdza, Ŝe Maryja „postępowała naprzód w pielgrzymce
wiary” (Lumen gentium, 58). Z tego względu poprzedza nas w owej
pielgrzymce, towarzyszy nam i nas wspiera.
W jakim sensie wiara Maryi była pielgrzymowaniem? W tym
sensie, Ŝe całe Jej Ŝycie było naśladowaniem jej Syna: On jest drogą,
On jest kierunkiem! Postęp w wierze, podąŜanie do przodu w owej
pielgrzymce duchowej, jaką jest wiara, jest niczym innym jak pójściem za Jezusem; słuchaniem Go i daniem się kierować Jego słowami; postrzeganiem jak On się zachowuje i stawianiem naszych
stóp w Jego śladach; posiadaniem tych samych uczuć i postaw, co
On: pokora, miłosierdzie, bliskość, ale równieŜ stanowcze odrzucenie
hipokryzji, obłudy, bałwochwalstwa. Droga Jezusa jest drogą miłości wiernej i to aŜ do końca, aŜ do ofiarowania swego Ŝycia, to droga
krzyŜa. Dlatego pielgrzymowanie wiary przechodzi przez krzyŜ,
a Maryja zrozumiała to od samego początku, kiedy Herod chciał
zabić nowonarodzonego Jezusa. Ale później ten krzyŜ stał się jeszcze
głębszy, kiedy odrzucono Jezusa: wtedy wiara Maryi napotkała niezrozumienie i pogardę, kiedy nadeszła „godzina” Jezusa, godzina
męki. Wtedy wiara Maryi była płomykiem pośród nocy. W noc Wielkiej Soboty Maryja czuwała. Jej płomyk, mały ale jasny, palił się aŜ
do jutrzenki Zmartwychwstania. A kiedy dotarł głos, Ŝe grób jest
pusty, Jej serce wypełniło się radością wiary, chrześcijańskiej wiary
w śmierć i zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. To jest punkt
kulminacyjny pielgrzymowania wiary Maryi i całego Kościoła. Jaka
jest nasza wiara? Czy podobnie jak Maryja podtrzymujemy jej płomień w nas nawet w chwilach trudnych, w chwilach ciemności? Czy
mam radość wiary?
Dzisiejszego wieczoru dziękujemy Ci, o Maryjo, za Twą wiarę
i ponawiamy nasze zawierzenie Tobie, Matce naszej wiary.
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PRZESŁANIE PAPIEśA FRANCISZKA WYGŁOSZONE
DO PIELGRZYMÓW ZGROMADZONYCH
W SANKTUARIUM MATKI BOśEJ MIŁOŚCI
12 PAŹDZIERNIKA 2013 R.

Drodzy bracia i siostry,
Pozdrawiam wszystkich pielgrzymów obecnych w sanktuarium
Divino Amore oraz tych, którzy łączą się z nami w sanktuariach
maryjnych w Lourdes, Nazarecie, Lujan, Vailankanni, Guadelupe,
Akita, Nairobi, Benneux, Częstochowie i Marian Valley.
Dziś wieczór odczuwam jedność z wami wszystkimi w modlitwie
RóŜańca Świętego i adoracji eucharystycznej pod macierzyńskim
spojrzeniem Panny Maryi.
Spojrzenie! JakŜe ono jest waŜne! Jak wiele moŜna wyrazić
spojrzeniem! Uczucie, zachętę, współczucie, miłość, ale takŜe upomnienie, pychę, a wreszcie i nienawiść. Często spojrzenie mówi więcej niŜ słowa, albo mówi to, czego słowa nie potrafią lub nie ośmielają się powiedzieć.
Na kogo patrzy Panna Maryja? Spogląda na nas wszystkich,
kaŜdego z nas. A jak na nas spogląda? Patrzy na nas jak matka,
z czułością, miłosierdziem, miłością. Tak patrzyła na swojego Syna,
Jezusa, we wszystkich wydarzeniach Jego Ŝycia, w chwilach radosnych, świetlistych, bolesnych, chwalebnych – jak to rozwaŜamy
w tajemnicach RóŜańca Świętego, po prostu z miłością.
Kiedy jesteśmy utrudzeni, zniechęceni, przygnieceni problemami, spoglądamy na Maryję, odczuwamy Jej spojrzenie, które
mówi naszemu sercu: „Odwagi synu, Ja ciebie wspieram!”. Matka
BoŜa dobrze nas zna, jest matką, dobrze wie jakie są nasze radości
i trudności, nasze nadzieje i rozczarowania. Gdy odczuwamy cięŜar
naszych słabości, grzechów, spoglądamy na Maryję, mówiącą naszemu sercu: „Wstań, idź do mojego Syna, Jezusa, w Nim znajdziesz
przyjęcie, miłosierdzie i nową siłę, by pielgrzymować dalej”.
Spojrzenie Maryi kieruje się nie tylko ku nam. U stóp krzyŜa,
kiedy Jezus powierza Jej apostoła Jana, a wraz z nim kaŜdego
z nas, mówiąc: „Niewiasto, oto syn Twój” (J 19,26), spojrzenie Maryi
utkwione jest w Jezusie. A Maryja nam mówi, tak jak podczas wesela w Kanie: „Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie” (J 2,5). Maryja wskazuje na Jezusa, zachęca nas, byśmy świadczyli o Jezusie,
zawsze prowadzi nas do Swojego Syna, Jezusa, bo tylko w Nim jest
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zbawienie, tylko On moŜe przemienić wodę samotności, trudności,
grzechu w wino spotkania, radości, przebaczenia. Tylko On.
„Błogosławiona jesteś, któraś uwierzyła!”. Maryja jest błogosławiona, ze względu na swoją wiarę w Boga, ze względu na swą
wiarę, bo spojrzenie Jej serca zawsze utkwione było w Bogu, w Synu
BoŜym, którego nosiła w łonie i kontemplowała na krzyŜu.
W adoracji Najświętszego Sakramentu Maryja nam mówi: „Spójrz
na mojego Syna Jezusa, miej wzrok utkwiony w Nim, słuchaj Go,
rozmawiaj z Nim. On patrzy na ciebie z miłością. Nie lękaj się! On
ciebie nauczy, by pójść za Nim i świadczyć o Nim w małych
i wielkich działaniach twego Ŝycia, w relacjach rodzinnych, w twojej
pracy, w chwilach świątecznych. Nauczy cię wychodzenia z siebie,
aby patrzeć na innych z miłością, tak jak On, który nie słowami, ale
faktami umiłował cię i kocha cię!”.
O Maryjo, pozwól nam odczuć Twoje macierzyńskie spojrzenie,
prowadź nas do Twojego Syna, spraw, abyśmy nie byli chrześcijanami z „witryny sklepowej”, ale umiejącymi „pobrudzić sobie ręce”,
Ŝeby budować wraz z Twoim Synem Jezusem Jego królestwo miłości, radości i pokoju.

HOMILIA PAPIEśA FRANCISZKA
WYGŁOSZONA PODCZAS MSZY ŚW.
WIEŃCZĄCEJ DZIEŃ MARYJNY 13 PAŹDZIERNIKA 2013 R.
Śpiewając Psalm, modliliśmy się słowami: „Śpiewajcie Panu
pieśń nową, albowiem uczynił cuda” (Ps 98,1).
Dziś stajemy w obliczu jednego z cudów Pana: Maryi! Stworzenia pokornego i słabego, tak jak my, wybranej by stała się Matką
Boga, Matką swego Stworzyciela. Właśnie patrząc na Maryję,
w świetle usłyszanych czytań, pragnę wraz z wami rozwaŜyć trzy
sprawy. Pierwsza sprawa, to prawda, Ŝe Bóg nas zaskakuje, druga,
Ŝe Bóg domaga się od nas wierności i trzecia, Ŝe Bóg jest naszą siłą.
1. Pierwsza: Bóg nas zaskakuje. Historia Naamana, wodza wojska króla Aramu jest wyjątkowa: aby wyleczyć się z trądu zwraca
się do BoŜego proroka, Elizeusza, który nie wykonuje magicznych
obrzędów ani nie wymaga od niego czegoś nadzwyczajnego, ale jedynie zaufania Bogu i zanurzenia się w wodach rzeki. JednakŜe nie
w Ŝadnej z wielkich rzek Damaszku, ale w małej rzece Jordan. To
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Ŝądanie wprawia Naamana w pewne zakłopotanie, zaskoczenie: co
to za Bóg, który Ŝąda czegoś tak prostego? Chce się wycofać, ale
w końcu jest posłuszny, zanurza się w Jordanie i natychmiast odzyskuje zdrowie. Oto Bóg nas zaskakuje. Ukazuje się właśnie
w ubóstwie, w słabości, w pokorze i daje nam swoją miłość, która
nas zbawia, uzdrawia i daje nam siłę. śąda jedynie, abyśmy poszli
za Jego słowem i Jemu zaufali.
To jest takŜe doświadczenie Maryi Panny: w obliczu zwiastowania anielskiego nie kryje swojego zadziwienia. Jest czymś zdumiewającym zobaczyć, Ŝe Bóg, aby stać się człowiekiem, wybrał właśnie ją, prostą dziewczynę z Nazaretu, która nie Ŝyła w pałacach
ludzi władzy i bogactwa, która nie dokonała jakichś niezwykłych
czynów, ale która otwarta jest na Boga, potrafi Jemu zaufać, nawet
jeśli nie wszystko pojmuje: „Oto Ja słuŜebnica Pańska, niech Mi się
stanie według twego słowa!”(Łk 1,38 ). To jest jej odpowiedź. Bóg
nas zawsze zaskakuje, łamie nasze schematy, sprawia upadek naszych planów i mówi: Zaufaj Mi, nie lękaj się, daj się zadziwić,
wyjdź poza siebie i pójdź za Mną! Zadajmy dziś sobie pytanie, czy
boją się tego, czego Bóg mógłby ode mnie zaŜądać, albo tego, czego
ode mnie Ŝąda? Czy pozwalam się Bogu zaskoczyć, tak jak to uczyniła Maryja, czy teŜ zamykam się w moich zabezpieczeniach, materialnych, intelektualnych, ideologicznych, moich własnych planów?
Czy naprawdę pozwalam Bogu wejść w moje Ŝycie? Jak Mu odpowiadam?
2. W usłyszanym fragmencie z Listu św. Pawła, Apostoł zwraca
się do swego ucznia Tymoteusza, mówiąc mu, by pamiętał o Jezusie
Chrystusie, bowiem jeśli z Nim wytrwamy, to będziemy teŜ wraz
z Nim królować. Oto drugi punkt: zawsze pamiętać o Chrystusie,
pamięć o Jezusie Chrystusie jest tym trwaniem w wierze. Bóg nas
zaskakuje swoją miłością, ale domaga się wierności w pójściu za
Nim. My moŜemy stać się niewiernymi, ale On nie; On jest wierny
i dlatego od nas domaga się wierności. Pomyślmy, ile razy byliśmy
z jakiegoś powodu rozentuzjazmowani, z powodu jakiejś inicjatywy,
jakiegoś zaangaŜowania, ale później w obliczu pierwszych problemów, poddaliśmy się. Ma to niestety takŜe miejsce w przypadku
wyborów podstawowych, takich jak małŜeństwo. Trudno być stałym,
wiernym podjętym decyzjom, zobowiązaniom. Często łatwo powiedzieć „tak”, ale później nie udaje się powtórzyć tego „tak” kaŜdego
dnia. Nie udaje się pozostać wiernym. Maryja wypowiedziała swoje
„tak” Bogu, „tak”, które wstrząsnęło Jej skromnym Ŝyciem
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w Nazarecie. Nie było to jednak jedyne, a wręcz było to jedynie
pierwsze z wielu „tak” wypowiedzianych w Jej sercu zarówno
w wydarzeniach radosnych, jak i tych bolesnych, wiele „tak”, których kulminacją było owo „tak” pod krzyŜem. Dzisiaj jest tutaj obecnych wiele matek. Pomyślcie, jak dalece posunęła się wierność Maryi wobec Boga: zobaczyć swego jedynego Syna na krzyŜu.
Pragnę się zapytać: czy jestem chrześcijaninem „okazyjnie”, czy
teŜ zawsze? Kultura tymczasowości, relatywizmu wkrada się takŜe
w przeŜywanie wiary. Bóg Ŝąda od nas, abyśmy byli Jemu wierni
kaŜdego dnia, w działaniach codziennych i dodaje, Ŝe nawet jeśli
czasami nie jesteśmy Jemu wierni, to On zawsze jest wierny i będąc
miłosierny, nie przestaje trzymać nas za rękę, aby nas podnieść,
zachęcić do wznowienia pielgrzymki, Ŝebyśmy powrócili do Niego
i powiedzieli Mu o naszej słabości, Ŝeby dał nam Swoją siłę. I to jest
ta wędrówka na zawsze, zawsze z Panem, takŜe pośród naszych
słabości, takŜe grzechów. Nigdy nie naleŜy podejmować drogi tymczasowości. To zabija. Wiara jest wiarą na zawsze, jak ta Maryi.
3. Ostatni punkt: Bóg jest naszą siłą. Myślę o dziesięciu trędowatych z Ewangelii, uzdrowionych przez Jezusa: wyszli naprzeciw
Niego, zatrzymali się z daleka i głośno zawołali: „Jezusie, Mistrzu,
ulituj się nad nami” (Łk 17,13). Są chorzy, chcą być kochani, silni
i szukają kogoś, kto byłby ich uzdrowił. A Jezus odpowiada uwalniając ich ze wszystkich ich chorób. JednakŜe zdumiewa fakt, iŜ tylko
jeden wraca, aby chwalić Boga donośnym głosem i podziękować Mu.
ZauwaŜa to sam Jezus: dziesięciu błagało głośno, pragnąc zyskać
uzdrowienie, a tylko jeden powrócił, Ŝeby głośno wyrazić swoje
dziękczynienie Bogu i uznać, Ŝe On jest naszą siłą. Umieć podziękować, uwielbiać Pana, za wszystko, co dla nas uczynił.
Spójrzmy na Maryję: po zwiastowaniu, pierwszym wykonanym
przez Nią gestem jest akt miłości wobec starszej krewnej ElŜbiety,
a pierwsze słowa, jakie mówi brzmią: „Wielbi dusza moja Pana”,
Magnificat, kantyk uwielbienia i dziękczynienia Bogu nie tylko za
to, czego w Niej dokonał, ale za Jego działanie w całej historii zbawienia. Wszystko jest Jego darem. JeŜeli my jesteśmy w stanie zrozumieć, Ŝe wszystko jest darem, to wówczas doświadczamy w sercu
wielkiego szczęścia. Wszystko jest Jego darem! On jest naszą siłą!
Tak łatwo, a niekiedy i trudno jest wypowiedzieć słowo: dziękuję! Ile
razy wypowiadamy to słowo „dziękuję” w rodzinie? Jest to jedno
z najbardziej kluczowych słów we wzajemnym współŜyciu. „Proszę”,
„przepraszam”, „dziękuję”. JeŜeli w rodzinie wymawia się te trzy
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słowa, to wszystko będzie się dobrze układać. „Proszę”, „przepraszam”, „dziękuję”. Ile razy w rodzinie wypowiadamy to słowo? Ile
razy dziękujemy tym, którzy nam pomagają, są blisko nas, towarzyszą nam w Ŝyciu? Często wszystko bierzemy za oczywiste! Zachodzi
to takŜe w relacji do Pana Boga. Jest czymś łatwym pójść do Pana,
aby Go o coś prosić, ale pójść do Niego, aby dziękować, przychodzi
z trudnością!
Kontynuując Eucharystię przyzywajmy wstawiennictwa Maryi,
aby nam pomogła dać się zaskoczyć Bogu bez opierania się, być Jemu wiernymi kaŜdego dnia, uwielbiać Go i dziękować Mu, bo On
jest naszą siłą. Amen.

SŁOWO PAPIEśA FRANCISZKA WYGŁOSZONE PODCZAS
PIELGRZYMKI RODZIN W ROKU WIARY
26 PAŹDZIERNIKA 2013 R.
Drogie rodziny!
Dobry wieczór, witajcie w Rzymie!
Przybyliście jako pielgrzymi z wielu części świata, Ŝeby wyznawać waszą wiarę przed grobem świętego Piotra. Ten plac was gości
i obejmuje: jesteśmy jednym Ludem, jedną duszą, zwołani przez
Pana, który nas kocha i wspiera. Pozdrawiam równieŜ wszystkie
rodziny, które łączą się z nami za pośrednictwem telewizji
i internetu: ten plac się poszerza przekraczając wszelkie granice!
Zechcieliście nazwać to wydarzenie: „Rodzino, Ŝyj radością wiary!”. Podoba mi się to hasło. Wysłuchałem waszych doświadczeń,
opowiedzianych przez was historii. Widziałem tak wiele dzieci, tak
wielu dziadków … Odczułem ból rodzin, które Ŝyją w sytuacji ubóstwa i wojny. Słuchałem ludzi młodych, którzy chcą się pobrać, pomimo tysięcy trudności. Stawiamy więc sobie pytanie: jak dzisiaj
w rodzinie moŜna Ŝyć radością wiary? Pytam się was, czy moŜliwe
jest Ŝycie tą radością, czy teŜ nie?
1. Jest takie słowo Jezusa w Ewangelii Mateusza, które wychodzi nam naprzeciw: „Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni
i obciąŜeni jesteście, a Ja was pokrzepię”(Mt 11,28). śycie często jest
trudne. TakŜe wiele razy tragiczne – usłyszeliśmy o tym przed chwilą. Praca jest trudem; poszukiwanie pracy jest trudem. Znalezienie
dziś pracy wymaga od nas bardzo wielkiego trudu. Ale to, co w Ŝyciu
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ciąŜy najbardziej to nie to, ale brak miłości. CięŜko nam, kiedy nikt
się do nas nie uśmiecha, kiedy nie jesteśmy akceptowani. CiąŜą
pewne milczenia, czasem nawet w rodzinie, między męŜem a Ŝoną,
między rodzicami a dziećmi, między braćmi. Bez miłości trud staje
się jeszcze cięŜszy, nie do zniesienia. Myślę o osobach starszych,
które są same, o rodzinach przeŜywających trudności, poniewaŜ nie
doświadczają pomocy i wsparcia dla tych osób w domu, które potrzebują specjalnego zainteresowania i troski. „Przyjdźcie do Mnie
wszyscy, którzy utrudzeni i obciąŜeni jesteście” – mówi Jezus.
Drogie rodziny, Pan zna trudy i cięŜary naszego Ŝycia. Ale zna
równieŜ nasze głębokie pragnienie, aby znaleźć radość pokrzepienia!
Pamiętacie? Jezus powiedział: „Niech wasza radość będzie pełna”
(por. J 15,11). Jezus chce, Ŝeby nasza radość była pełna. Powiedział
to apostołom i powtarza to nam dzisiaj. Jest to więc pierwsza rzecz,
którą chcę się z wami podzielić, a jest to słowo Jezusa: Rodziny całego świata, przyjdźcie do mnie, a Ja wam dam pokrzepienie, aby
radość wasza była pełna. To słowo Jezusa zabierzcie do waszych
domów, nieście w waszych sercach, dzielcie się nim w rodzinach.
Zachęca nas ono, byśmy do Niego poszli, otrzymali radość.
2. Drugie słowo zaczerpnąłem z obrzędu małŜeństwa. Zawierający sakrament mówią: „Ślubuję Ci miłość, wierność i uczciwość
małŜeńską oraz, Ŝe Cię nie opuszczę aŜ do śmierci”. Ślubują sobie
wierność w radości i smutku, w zdrowiu i w chorobie. NowoŜeńcy
składając przysięgę nie wiedzą, jakie czekają ich radości i smutki.
Wyruszają, jak Abraham, zaczynają podąŜać razem. To właśnie jest
małŜeństwo! Wyjście i wspólne podąŜanie, ręka w rękę, powierzając
samych siebie wielkiej ręce Pana. Zawsze ręka w rękę, i to przez
całe Ŝycie! A nie dostosowywanie się do tej kultury prowizorium,
która kroi nam Ŝycie na kawałki!
Z tym zaufaniem do wierności Boga stawiają czoło wszystkiemu, bez lęku, odpowiedzialnie. Chrześcijańscy małŜonkowie nie są
naiwni, znają problemy i niebezpieczeństwa Ŝycia. Ale nie boją się
podjąć swojej odpowiedzialności przed Bogiem i społeczeństwem.
Nie uciekając, nie izolując się, nie rezygnując z misji tworzenia rodziny i rodzenia dzieci. – AleŜ Ojcze, dzisiaj to trudne … – Pewnie,
Ŝe to trudne. Dlatego potrzebujemy łaski sakramentu! Sakramenty
nie są po to, Ŝeby być dekoracją Ŝycia. Jaki piękny ślub, jakie wspaniałe wesele – to nie jest łaska sakramentu. To pewna dekoracja.
Łaska nie jest po to, Ŝeby przyozdabiać Ŝycie. Jest po to, Ŝeby dać
nam moc, Ŝebyśmy byli dzielni, Ŝebyśmy mogli iść naprzód! Chrze18
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ścijanie zawierają sakrament małŜeństwa, poniewaŜ są świadomi,
Ŝe go potrzebują! Potrzebują go, Ŝeby być zjednoczeni między sobą
i Ŝeby wypełniać misję rodziców. „W radości i smutku, w zdrowiu
i chorobie”. A w swoim małŜeństwie modlą się razem i
we wspólnocie. Dlaczego? Tylko dlatego, Ŝe taki jest zwyczaj? Nie!
Czynią tak, gdyŜ tego potrzebują dla długiej drogi, którą mają razem przebyć, długiej drogi, która nie jest w kawałkach, ale trwa całe
Ŝycie. I potrzebują pomocy Jezusa, aby podąŜać razem z ufnością,
aby przyjąć siebie nawzajem kaŜdego dnia, Ŝeby przebaczać sobie
kaŜdego dnia!
To jest waŜne w Ŝyciu rodzin: umieć sobie przebaczać. KaŜdy
z nas ma wady. Czasami czynimy coś, co nie jest dobre, wyrządzając
krzywdę innym. Trzeba mieć odwagę, by prosić o przebaczenie, kiedy w rodzinie popełnimy błąd. Przed kilkoma tygodniami powiedziałem na tym placu, Ŝe aby rozwijać rodzinę trzeba uŜywać trzech
słów: proszę, dziękuję i przepraszam. Są to trzy słowa kluczowe.
Prosimy o pozwolenie, Ŝeby nie być nachalnymi: czy chcesz, Ŝebym
to zrobił – chodzi o język prośby o pozwolenie. Dziękujemy, dziękujemy za miłość. Ale powiedz ile razy dziennie dziękujesz twojej Ŝonie, Ŝe cię kocha? A ty – twojemu męŜowi? IleŜ dni mija bez powiedzenia tego słowa „dziękuję”! I ostatnie – „przepraszam”. Wszyscy
popełniamy błędy. Czasami ktoś w rodzinie i w małŜeństwie się obraŜa. Czasami mówię „latają talerze”. Mówi się trudne słowa, ale
posłuchajcie tej rady: nie kończcie dnia bez pojednania. Pokój przekazuje się w rodzinie kaŜdego dnia na nowo! Prosząc o przebaczenie
zaczynamy od nowa. Proszę, dziękuję, przepraszam. Powiedzmy to
wszyscy razem! Proszę, dziękuję, przepraszam! Wypowiadajmy te
trzy słowa w rodzinie, Ŝeby kaŜdego dnia sobie wybaczać!
Rodzina doświadcza w Ŝyciu wielu pięknych chwil: odpoczynek,
wspólny obiad, wyjście do parku czy wyjazd na wieś, odwiedziny
dziadków, osoby chorej … Ale jeśli brakuje miłości, to brakuje radości, brakuje święta. Zaś miłością zawsze obdarza Jezus: On jest
niewyczerpalnym źródłem i daje nam siebie w Eucharystii. Tam
daje On nam swoje Słowo i Chleb Ŝycia, aby nasza radość była pełna.
3. Widzimy tutaj przed nami ikonę Ofiarowania Pana Jezusa
w świątyni. Jest to ikona naprawdę piękna i waŜna. RozwaŜmy ją
i sprawmy, aby ten obraz nam pomógł. Podobnie jak wy wszyscy,
równieŜ bohaterowie tej sceny mają swoją drogę: Maryja i Józef wyruszyli jako pielgrzymi do Jerozolimy, będąc posłuszni Prawu Pań19
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skiemu. TakŜe starzec Symeon i prorokini Anna, równieŜ bardzo
stara, przybyli do świątyni pobudzeni Duchem Świętym. Scena ta
ukazuje nam spotkanie trzech pokoleń: Symeon trzyma
w ramionach Dzieciątko Jezus, w którym rozpoznaje Mesjasza,
a Anna
jest
przedstawiona
w geście
wychwalania
Boga
i przepowiadania zbawienia ludzi, którzy czekali na odkupienie
Izraela. Tych dwoje starców przedstawia wiarę jako pamięć. Chciałbym was zapytać: czy słuchacie dziadków? Czy otwieracie serca na
pamięć, którą dają nam dziadkowie. AleŜ dziadkowie są mądrością
rodziny, są mądrością narodu. Naród, który nie słucha dziadków,
umiera. Trzeba słuchać dziadków. Maryja i Józef są rodziną uświęconą obecnością Jezusa, który jest wypełnieniem wszystkich obietnic. KaŜda rodzina, podobnie jak ta z Nazaretu, jest wpisana
w dzieje jakiegoś narodu i nie moŜe istnieć bez poprzednich pokoleń.
Dlatego mamy tutaj dziadków i dzieci. Dzieci uczą się od dziadków,
od pokoleń wcześniejszych.
Drogie rodziny, takŜe i wy jesteście częścią Ludu BoŜego. PodąŜajcie z radością wraz z tym Ludem. Bądźcie zawsze zjednoczone
z Jezusem i nieście Go wszystkim poprzez wasze świadectwo. Dziękuję, Ŝe przybyliście. Wspólnie uczyńmy naszymi słowa świętego
Piotra, które dają nam siłę i będą nam dawały siłę w chwilach trudnych: „Panie, do kogóŜ pójdziemy? Ty masz słowa Ŝycia wiecznego”
(J 6,68 ). Z łaską Chrystusa, Ŝyjcie radością wiary! Niech Pan was
błogosławi, a Maryja, nasza Matka, niech wam towarzyszy.

HOMILIA PAPIEśA FRANCISZKA WYGŁOSZONA
W UROCZYSTOŚĆ WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH
1 LISTOPADA 2013 R.
O tej godzinie, u schyłku dnia, gromadzimy się na tym cmentarzu i myślimy o naszej przyszłości, myślimy o tych wszystkich, którzy odeszli, którzy nas uprzedzili w Ŝyciu i spoczywają w Panu.
Bardzo piękna jest wizja nieba, o jakiej usłyszeliśmy w pierwszym
czytaniu: Pan Bóg, piękno, dobroć, prawda, czułość, pełnia miłości.
To wszystko nas czeka. Ci, którzy nas uprzedzili i umarli w Panu
juŜ tam są.
Oni głoszą, Ŝe zostali zbawieni nie przez swoje czyny – chociaŜ
dokonywali wiele dobrych czynów – ale zostali zbawieni przez Pana:
20
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„Zbawienie u Boga naszego, Zasiadającego na tronie i u Baranka”
(Ap. 7, 10). To On nas zbawia, to On, pod koniec naszego Ŝycia, zaprowadzi nas za rękę, jak tata – właśnie do tego nieba – gdzie są
nasi przodkowie. Jeden ze Starców pyta: „Ci przyodziani w białe
szaty kim są i skąd przybyli?” (w.13). Kim są ci sprawiedliwi, ci
święci, którzy są w niebie? Odpowiedź: „To ci, którzy przychodzą
z wielkiego ucisku i opłukali swe szaty, i w krwi Baranka je wybielili” (w.14). Do nieba moŜemy wejść tylko dzięki krwi Baranka, dzięki
Krwi Chrystusa. To właśnie krew Chrystusa nas usprawiedliwiła,
ona otworzyła nam bramy nieba.
I jeśli dzisiaj wspominamy tych naszych braci i siostry, którzy
nas uprzedzili w Ŝyciu i są w niebie, to dlatego Ŝe zostali obmyci
krwią Chrystusa. To jest nasza nadzieja; nadzieja krwi Chrystusa.
Nadzieja, która nas nie zawiedzie. Jeśli przez Ŝycie idziemy
z Panem, to On nas nigdy nie zawiedzie. Usłyszeliśmy w drugim
czytaniu słowa, które Apostoł Jan skierował do swoich uczniów:
„Popatrzcie, jaką miłością obdarzył nas Ojciec: zostaliśmy nazwani
dziećmi BoŜymi: i rzeczywiście nimi jesteśmy. Świat dlatego nas nie
zna…Jesteśmy dziećmi BoŜymi, ale jeszcze się nie ujawniło, czym
będziemy. Wiemy, Ŝe gdy się objawi, będziemy do Niego podobni, bo
ujrzymy Go takim, jakim jest” (1 J 3,1-2). Widzieć Boga, być podobnym do Boga: to jest nasza nadzieja.
I dzisiaj, w dniu Wszystkich Świętych, i jeszcze przed Dniem
wiernych zmarłych, koniecznym jest pomyśleć trochę o nadziei; ta
nadzieja towarzyszy nam przez całe Ŝycie. Pierwsi chrześcijanie
oznaczali nadzieję kotwicą, jakby Ŝycie było zarzuconą kotwicą na
brzegu Nieba a my wszyscy zmierzający w kierunku tego brzegu,
uczepieni łańcucha kotwicy. To jest bardzo piękny obraz nadziei;
mieć serce zakotwiczone tam, gdzie są nasi przodkowie, gdzie są
święci, gdzie jest Jezus, gdzie jest Pan Bóg. To jest nadzieja, która
nie zawodzi; dzień dzisiejszy i jutrzejszy są dniami nadziei. Nadzieja jest trochę jak zaczyn, który poszerza duszę.
W Ŝyciu są trudne chwile, ale dzięki nadziei dusza idzie
do przodu i spogląda na to, co nas czeka. Dzisiaj jest dzień nadziei.
Nasi bracia i siostry znajdują się w obecności Boga i my takŜe tam
będziemy, dzięki czystej łasce Pana, jeśli podąŜać będziemy drogą
Jezusa. Kończy Apostoł Jan: „KaŜdy zaś, kto pokłada w Nim nadzieję, uświęca się (zostaje oczyszczony)” (w. 3). RównieŜ nadzieja nas
oczyszcza, sprawia ulgę. To oczyszczenie w nadziei, w Jezusie Chrystusie, pozwala nam iść z pośpiechem, natychmiast. Przy tym dzi21
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siejszym zachodzie słońca kaŜdy z nas moŜe pomyśleć o własnym
schyłku Ŝycia. Jaki będzie schyłek mojego Ŝycia. Wszystkich nas
czeka taki schyłek Ŝycia. Spoglądam na niego z nadzieją? Czy spoglądam z tą radością bycia przygarniętym przez Pana? To jest
chrześcijańska myśl, która napawa nas pokojem.
Dzisiaj jest dzień radości, ale radości pogodnej, spokojnej, radości pokoju. Pomyślmy o schyłku Ŝycia tylu braci i sióstr, którzy nas
uprzedzili, pomyślmy o naszym schyłku Ŝycia, kiedy nadejdzie. Pomyślmy o naszym sercu i zapytajmy się: gdzie zakotwiczone jest
moje serce? Jeśli nie jest zbyt dobrze zakotwiczone, to zarzućmy
kotwicę na tamten brzeg, wiedząc, Ŝe nadzieja nie zawodzi, poniewaŜ Pan Jezus nigdy nie zawodzi.

HOMILIA PAPIEśA FRANCISZKA
WYGŁOSZONA PODCZAS EUCHARYSTII
NA ZAKOŃCZENIE ROKU WIARY
24 LISTOPADA 2013 R.
Dzisiejsza uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata, stanowiąca ukoronowanie roku liturgicznego oznacza równieŜ zakończenie Roku Wiary, ogłoszonego przez papieŜa Benedykta XVI. Ku
niemu biegną obecnie nasze myśli pełne miłości i wdzięczności. Poprzez tę opatrznościową inicjatywę dał nam on moŜliwość ponownego odkrycia piękna tej drogi wiary, rozpoczętej w dniu naszego
chrztu, która uczyniła nas dziećmi BoŜymi i braćmi w Kościele.
Ostatecznym celem tej drogi jest pełne spotkanie z Bogiem, podczas
którego Duch Święty nas oczyszcza, wynosi, uświęca, abyśmy mogli
wejść do szczęścia, jakiego pragnie nasze serce.
Chciałbym równieŜ skierować serdeczne pozdrowienie pod adresem obecnych tutaj patriarchów i arcybiskupów większych katolickich Kościołów wschodnich. Przekazanie sobie znaku pokoju, którego z nimi dokonam, ma przede wszystkim oznaczać uznanie Biskupa Rzymu dla wspólnot, które wyznały imię Chrystusa
z przykładną wiernością, za którą często musiały drogo zapłacić.
Podobnie za ich pośrednictwem pragnę dotrzeć poprzez ten gest
do wszystkich chrześcijan mieszkających w Ziemi Świętej, Syrii i na
całym Wschodzie, aby uzyskać dla wszystkich dar pokoju i zgody.
22
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Motywem przewodnim usłyszanych przez nas czytań biblijnych
jest centralne miejsce Chrystusa. Chrystus centrum stworzenia,
Chrystus centrum ludu, Chrystus centrum historii.
1. Apostoł Paweł daje nam bardzo głęboką wizję centralnego
miejsca Chrystusa. Przedstawia Go jako pierworodnego wobec kaŜdego stworzenia: w Nim, przez Niego i dla Niego zostało wszystko
stworzone. On jest centrum wszystkich rzeczy, jest ich początkiem.
Bóg dał Mu pełnię, całość, aby w Nim wszystko pojednać ze sobą
(por. 1,12-20).
Obraz ten pozwala nam zrozumieć, Ŝe Jezus jest centrum stworzenia. Z tego względu człowiek wierzący, jeśli takim pragnie być,
musi uznać i przyjąć w swym Ŝyciu owe centralne miejsce Jezusa
Chrystusa, w myśli, słowie i czynie. Gdy gubi się owe centralne
miejsce, bo jest ono zastępowane czymś innym, wynikają z tego jedynie szkody dla otaczającego nas środowiska i dla samego człowieka.
2. Chrystus jest nie tylko centrum stworzenia, ale takŜe centrum Ludu BoŜego. Ukazuje nam to pierwsze czytanie, w którym
opowiedziano o dniu, kiedy pokolenia izraelskie przybyły do Dawida
i wobec Pana namaściły go królem nad Izraelem (por. 2 Sm 5,1-3).
Poprzez poszukiwanie idealnej postaci króla ludzie ci poszukiwali
samego Boga: Boga, który stałby się bliskim, który by się zgodził
dołączyć do drogi człowieka, który stałby się ich bratem.
Chrystus, potomek króla Dawida, jest „bratem”, wokół którego
tworzy się lud, który troszczy się o swój lud, nas wszystkich, za cenę
swego Ŝycia. W Nim jesteśmy jedno, zjednoczeni z Nim dzielimy tę
samą drogę, ten sam los. W Nim mamy swą toŜsamość jako lud.
3. I wreszcie Chrystus jest centrum historii ludzkości i kaŜdego
człowieka. Jemu moŜemy przedstawić radości i nadzieje, smutki
i niepokoje, z których utkane jest nasze Ŝycie. Gdy Jezus jest
w centrum, to rozjaśniają się nawet najciemniejsze momenty naszego Ŝycia i daje On nam nadzieję, jak to się dzieje z dobrym łotrem
w dzisiejszej Ewangelii.
Podczas gdy wszyscy inni zwracają się do Jezusa z pogardą –
„Jeśli jesteś Mesjaszem, wybrańcem BoŜym, wybaw samego siebie,
schodząc z krzyŜa” – to ów człowiek, który w Ŝyciu się pogubił, skruszony lgnie do Jezusa ukrzyŜowanego, błagając „wspomnij na mnie,
gdy przyjdziesz do swego królestwa” (Łk 23,42). A Jezus jemu obiecuje: „Dziś ze Mną będziesz w raju” (w. 43). Jezus wypowiada jedynie słowo przebaczenia, a nie potępienia. Kiedy zaś człowiek znajdu23
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je odwagę, by poprosić o to przebaczenie, to Pan nigdy nie pozwala,
aby taka prośba została odrzucona.
Obietnica Jezusa, dana dobremu łotrowi, daje nam wielką nadzieję: mówi nam, Ŝe łaska BoŜa jest zawsze obfitsza, niŜ modlitwa,
która o nią prosiła. Pan daje zawsze więcej, niŜ to, o co jest proszony: prosisz Go, aby wspomniał na ciebie, a on prowadzi ciebie
do swego królestwa! Jezus jest właśnie centrum naszych pragnień
radości i zbawienia.
Prośmy Pana, aby o nas pamiętał, będąc pewnymi, Ŝe dzięki
Jego łasce będziemy mogli mieć udział w Jego chwale w Niebie.
Amen!

HOMILIA PAPIEśA FRANCISZKA
NA BOśE NARODZENIE
WATYKAN, 24 GRUDNIA 2013
1. „Naród kroczący w ciemnościach ujrzał światłość wielką” (Iz
9,1).
To proroctwo Izajasza nigdy nie przestaje nas wzruszać,
zwłaszcza kiedy słyszymy je w liturgii Nocy BoŜego Narodzenia. Nie
jest to jedynie fakt emocjonalny, sentymentalny. Wzrusza nas, poniewaŜ mówi o głębokiej rzeczywistości tego, czym jesteśmy: jesteśmy ludem kroczącym, a wokół nas, a takŜe w nas samych – są
ciemności i światło. A tej nocy, gdy duch ciemności ogarnia świat,
odnawia się zdarzenie, które zawsze nas zadziwia i zaskakuje: lud
będący w drodze zobaczył światłość wielką. Światło, które sprawia,
Ŝe zastanawiamy się nad tą tajemnicą: tajemnicą podąŜania
i widzenia.
Wędrowanie. Słowo to nasuwa nam na myśl bieg dziejów, tę
długą drogę, jaką jest historia zbawienia, poczynając od Abrahama,
naszego ojca w wierze, którego pewnego dnia Pan wezwał, by wyruszył, wyszedł ze swego kraju, by udać się do ziemi, jaką On mu
wskaŜe. Od tego czasu nasza toŜsamość ludzi wierzących jest toŜsamością pielgrzymów wędrujących do ziemi obiecanej. Historii tej
zawsze towarzyszy Pan! Jest On zawsze wierny swojemu przymierzu i swoim obietnicom. „Bóg jest światłością, a nie ma w Nim Ŝadnej ciemności” (1 J 1,5). Natomiast ze strony ludu przeplatają się
nawzajem wydarzenia światła i ciemności, wierności i zdrady, po24
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słuszeństwa i buntu; wydarzenia pielgrzymującego ludu i ludu błądzącego.
TakŜe w naszej osobistej historii przeplatają się nawzajem wydarzenia świetlane i mroczne, światła i cienie. Jeśli kochamy Boga
i bliźniego, to chodzimy w światłości, ale jeśli nasze serce się zamyka, jeśli zwycięŜają w nas pycha, fałsz, poszukiwanie własnego interesu, to wtedy ciemności zstępują w nasze wnętrze i wokół nas. „Kto
swojego brata nienawidzi, Ŝyje w ciemności i działa w ciemności,
i nie wie, dokąd dąŜy, poniewaŜ ciemności dotknęły ślepotą jego
oczy” (1 J 2,11) – pisze św. Jan Apostoł.
2. Tej nocy jak promień jasnego światła rozbrzmiewa wieść
Apostoła: „Ukazała się łaska Boga, która niesie zbawienie wszystkim ludziom” (Tt 2,11).
Łaską, która ukazała się światu jest Jezus, narodzony z Maryi
Dziewicy, prawdziwy człowiek i prawdziwy Bóg. Wszedł On w naszą
historię, dzielił naszą drogę. Przyszedł, aby nas wyzwolić
z ciemności i dać nam światło. W Nim ukazała się łaska, miłosierdzie, czułość Ojca: Jezus jest Miłością, która stała się ciałem. Jest
nie tylko nauczycielem mądrości, nie jest jakimś ideałem, do którego
dąŜymy i wiemy, Ŝe jesteśmy od Niego nieubłaganie dalecy, ale jest
sensem Ŝycia i historii, który rozbił swój namiot pośród nas.
3. Pasterze jako pierwsi zobaczyli ten „namiot”, byli pierwszymi, którzy otrzymali wieść o narodzinach Jezusa. Byli pierwszymi,
poniewaŜ naleŜeli do ostatnich, znajdujących się na marginesie.
A byli pierwszymi, poniewaŜ czuwali w nocy, strzegąc swego stada.
Wraz z nimi stajemy przed Dzieciątkiem, zatrzymujemy się
w milczeniu. Wraz z nimi dziękujemy Panu za to, Ŝe dał nam Jezusa
i wraz z nimi wznosimy z głębi serca uwielbienie Jego wierności:
błogosławimy Ciebie, Panie, BoŜe NajwyŜszy, który uniŜyłeś się dla
nas. Jesteś niezmierzony, a stałeś się maluczkim; jesteś bogaty,
a stałeś się ubogim; jesteś wszechmocny, a stałeś się słabym.
Tej nocy dzielimy radość Ewangelii: Bóg nas kocha, kocha nas
tak bardzo, Ŝe dał swego Syna, jako naszego brata, jako światło
w naszych ciemnościach. Pan nam powtarza: „Nie bójcie się!” (Łk
2,10). I ja takŜe wam mówię: Nie lękajcie się! Nasz Ojciec jest cierpliwy, kocha nas, daje nam Jezusa, aby prowadzić nas na drodze
do ziemi obiecanej. On jest światłem, które rozświetla mroki. On
jest naszym pokojem. Amen.
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ORĘDZIE BOśONARODZENIOWE PAPIEśA FRANCISZKA
I BŁOGOSŁAWIEŃSTWO „URBI ET ORBI”
25 GRUDNIA 2013 R.
„Chwała Bogu na wysokościach, a na ziemi pokój ludziom Jego
upodobania” (Łk 2,14).
Drodzy bracia i siostry z Rzymu i świata! Dobrego BoŜego Narodzenia!
PosłuŜę się pieśnią aniołów, którzy ukazali się pasterzom
z Betlejem w tę noc, w którą narodził się Jezus. Śpiew ten jednoczy
niebo i ziemię, kierując ku niebu uwielbienie i chwałę, a ku ziemi
ludzi – Ŝyczenia pokoju.
Zapraszam wszystkich, by włączyli się do tego śpiewu: śpiew
ten jest dla kaŜdego męŜczyzny i kobiety, którzy czuwają w nocy,
którzy mają nadzieję na lepszy świat, którzy troszczą się o innych,
starając się pokornie spełnić swój obowiązek.
Chwała Bogu!
Przede wszystkim do tego wzywa nas BoŜe Narodzenie: aby oddać chwałę Bogu, bo jest dobry, wierny i miłosierny. W tym dniu
Ŝyczę wszystkim, aby rozpoznali prawdziwe oblicze Boga, Ojca, który dał nam Jezusa. śyczę wszystkim, by odczuli, Ŝe Bóg jest blisko,
by przebywali w Jego obecności, aby Go miłowali, aby oddawali Mu
pokłon.
A kaŜdy z nas moŜe oddać chwałę Bogu zwłaszcza przez swoje
Ŝycie, przez Ŝycie wypełnione miłością Boga i braci.
Pokój ludziom.
Prawdziwy pokój nie jest równowagą między przeciwnymi siłami. Nie jest piękną „fasadą”, za którą kryją się spory i podziały.
Pokój jest zaangaŜowaniem kaŜdego dnia, które prowadzimy wychodząc z daru Boga, z Jego łaski, jaką nam dał w Jezusie Chrystusie.
Patrząc na Dzieciątko w Ŝłóbku, pomyślmy o dzieciach będących najsłabszymi ofiarami wojen, ale myślmy takŜe o osobach starszych, o maltretowanych kobietach, o chorych … Wojny unicestwiają i ranią tak wiele istnień ludzkich!
W ostatnim okresie nazbyt wiele istnień przerwał konflikt
w Syrii, podsycając nienawiść i zemstę. Nadal módlmy się do Pana,
aby oszczędził umiłowanemu narodowi syryjskiemu nowych cierpień, a strony konfliktu by połoŜyły kres wszelkiej przemocy
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i zapewniły dostęp do pomocy humanitarnej. Widzieliśmy, jak potęŜna jest modlitwa! I cieszę się, Ŝe dziś w to nasze błaganie o pokój
w Syrii włączają się takŜe wyznawcy innych religii. Nigdy nie traćmy męstwa w modlitwie! Odwagi, by powiedzieć: Panie, obdarz
Twoim pokojem Syrię i cały świat!
Daj pokój Republice Środkowoafrykańskiej, często zapomnianej
przez ludzi. Ale Ty, Panie o nikim nie zapominasz! I pragniesz
przynieść pokój takŜe na tę ziemię, rozszarpywaną spiralą przemocy
i ubóstwa, gdzie tak wiele osób nie ma domów, wody i poŜywienia,
tego
minimum
niezbędnego
do Ŝycia.
Sprzyjaj
zgodzie
w Południowym Sudanie, gdzie aktualne napięcia juŜ przyniosły
szereg ofiar i zagraŜają pokojowemu współtworzeniu tego młodego
państwa.
Ty, KsiąŜę Pokoju, nawróć wszędzie serca ludzi przemocy, Ŝeby
złoŜono broń i podjęto drogę dialogu. Spójrz na Nigerię, rozdartą
przez nieustanne ataki, które nie oszczędzają niewinnych
i bezbronnych. Pobłogosław Ziemię, którą wybrałeś, aby przyjść na
świat i spraw, by osiągnięto szczęśliwy rezultat negocjacji pokojowych między Izraelczykami a Palestyńczykami. Uzdrów rany umiłowanego Iraku, ranionego ponownie częstymi atakami.
Ty, O Panie Ŝycia, chroń tych, którzy są prześladowani
ze względu na Twoje imię. Obdarz nadzieją i pociechą przesiedleńców i uchodźców, zwłaszcza w Rogu Afryki i we wschodniej części
Demokratycznej Republiki Konga. Spraw, aby imigranci poszukujący godnego Ŝycia znajdowali gościnność i pomoc. Niech nigdy więcej
nie będzie takich tragedii, jakich byliśmy świadkami tego roku,
z wieloma zmarłymi na Lampedusie!
O Dziecię z Betlejem, dotknij serc wszystkich, którzy biorą
udział w handlu ludźmi, aby zdali sobie sprawę, jak jest to bardzo
powaŜne przestępstwo przeciwko ludzkości. Zwróć swe spojrzenie
ku wielu dzieciom, które są uprowadzane, ranione i zabijane
w konfliktach zbrojnych i na te, które zamienia się w Ŝołnierzy,
okradając je z dzieciństwa.
Panie Nieba i Ziemi, spójrz na tę naszą planetę, którą często
poŜądliwość i chciwość ludzi nadmiernie eksploatuje. Pomagaj
i broń osoby będące ofiarami klęsk Ŝywiołowych, szczególnie umiłowany naród filipiński, powaŜnie dotknięty niedawnym tajfunem.
Drodzy bracia i siostry, na tym świecie, pośród tej ludzkości
dziś narodził się Zbawiciel, którym jest Mesjasz, Pan. Zatrzymajmy
się przed Dzieciątkiem z Betlejem. Pozwólmy, aby nasze serce się
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wzruszyło, pozwólmy, by rozpaliło się ono czułością Boga. Potrzebujemy Jego serdeczności. Bóg jest wielki w miłości, Jemu cześć
i chwała na wieki! Bóg jest pokojem: prośmy Go, aby nam pomógł
budować go kaŜdego dnia w naszym Ŝyciu, w naszych rodzinach,
w naszych miastach i narodach, na całym świecie. Pozwólmy, by nas
poruszyła dobroć Boga.
Wam, drodzy bracia i siostry, którzy przybyliście z róŜnych
stron świata na ten plac i tym, którzy w róŜnych krajach łączycie się
za pośrednictwem środków przekazu, składam moje Ŝyczenie: Dobrych Świąt BoŜego Narodzenia!
W tym dniu opromienionym chrześcijańską nadzieją, która pochodzi z betlejemskiej groty, proszę o dar radości i pokoju dla
wszystkich: dla dzieci i osób starszych, dla młodych i dla rodzin, dla
ubogich i wyobcowanych. Jezu, narodzony dla nas, pociesz tych,
którzy doświadczają choroby i cierpienia; wesprzyj tych, którzy poświęcają się słuŜbie najbardziej potrzebującym braciom. Dobrych
Świąt!
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KOMUNIKAT Z 363. ZEBRANIA PLENARNEGO
KONFERENCJI EPISKOPATU POLSKI

W dniach od 8 do 9 października 2013 r. w Warszawie odbyło
się zebranie plenarne Konferencji Episkopatu Polski, któremu
przewodniczył abp Józef Michalik. W obradach wziął udział takŜe
nuncjusz apostolski w Polsce abp Celestino Migliore.
1. Biskupi polscy z ogromną wdzięcznością przyjęli decyzję
Ojca Świętego Franciszka o kanonizacji błogosławionych papieŜy
Jana XXIII i Jana Pawła II w Niedzielę Miłosierdzia BoŜego, 27
kwietnia 2014 roku w Rzymie. W ten sposób wypełnią się pragnienia wiernych, wyraŜone juŜ w dniu pogrzebu Ojca Świętego
Jana Pawła II na Placu św. Piotra wołaniem „Santo subito!”.
Czas dzielący nas od tego radosnego wydarzenia będzie naznaczony róŜnymi działaniami duszpasterskimi, które mają za cel
rozbudzenie pragnienia świętości u wszystkich wierzących.
W związku z kanonizacją uda się do Rzymu pielgrzymka narodowa, organizowana w ramach poszczególnych diecezji, parafii czy
ruchów lub stowarzyszeń katolickich. Do udziału w niej biskupi
zachęcają jak największą liczbę naszych Rodaków.
Niech sama uroczystość kanonizacji i następujące później
ogólnopolskie uroczystości dziękczynne na Jasnej Górze,
w Gnieźnie, w Krakowie oraz w Warszawie staną się okazją
do wdzięczności Panu Bogu za ten niezwykły i wspaniały dar,
jakim był dla Kościoła, Polski i świata pontyfikat bł. Jana Pawła
II.
2. W dniach od 1 do 8 lutego 2014 roku biskupi polscy, zgodnie z wielowiekową tradycją, udadzą się do Watykanu z wizytą
„ad limina Apostolorum”, aby spotkać się z PapieŜem Franciszkiem oraz przy grobach Apostołów św. Piotra i św. Pawła, a takŜe
bł. Jana Pawła II modlić się w intencji Kościoła i naszej Ojczyzny.
Podczas wizyt w watykańskich dykasteriach i bezpośrednich spotkań z PapieŜem Franciszkiem, biskupi będą wsłuchiwać się
we wskazania papieskie i umacniać jedność z Następcą Piotra.
Będą teŜ chcieli podzielić się ewangelicznym bogactwem wiary,
a takŜe problemami i niepokojami.
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3. W Niedzielę Palmową, 13 kwietnia 2014 roku, delegacja
polskiej młodzieŜy otrzyma w Rzymie KrzyŜ Światowych Dni
MłodzieŜy. Rozpocznie się czas modlitewnego przygotowania
do spotkania młodych w Krakowie w 2016 roku. Modlitwa przy
KrzyŜu będzie szczególną formą wyznania wiary, które złączymy
z dziękczynieniem za Chrzest Polski. Wspomnienie 1050. rocznicy tego historycznego wydarzenia zobowiązuje nas do pogłębiania
naszej formacji chrześcijańskiej, aby nie tylko słowami, lecz całym Ŝyciem wyznawać: „Jestem chrześcijaninem i dlatego zdecydowanie idę za Chrystusem we wspólnocie Jego Kościoła”.
4. Biskupi przyjęli dokumenty związane z „Wytycznymi dotyczącymi postępowania w przypadkach oskarŜeń duchownych
o pedofilię”. Odnoszą się one do pomocy pokrzywdzonym, formacji
przygotowujących się do kapłaństwa i Ŝycia zakonnego oraz
prawnej procedury postępowania w tych przypadkach. Episkopat
Polski zatwierdził takŜe dokument na temat zapobiegania naduŜyciom seksualnym wobec dzieci i młodzieŜy oraz osób niepełnosprawnych. W osobnym zaś dokumencie biskupi wyrazili stanowisko w sprawie ochrony najmłodszych.
W kontekście aktualnie prowadzonej kampanii medialnej biskupi nie zgadzają się na wykorzystywanie grzechów niektórych
duchownych do piętnowania całego środowiska Kościoła. Krzywdzące jest takŜe pomijanie prawdy o ofiarnej pracy duszpasterskiej tysięcy księŜy zatroskanych o wiarę Polaków i dobro narodu. Zło powinno być nazwane po imieniu, przy czym odpowiedzialność i zadośćuczynienie za czyny spoczywają na sprawcy
popełnionego zła.
W miesiącu październiku polecamy Matce BoŜej RóŜańcowej
sprawy naszej Ojczyzny i Kościoła. Błogosławimy wszystkim rodakom w kraju i poza jego granicami.
Pasterze Kościoła katolickiego w Polsce,
zgromadzeni na 363. zebraniu plenarnym
Konferencji Episkopatu Polski

Warszawa, 9 października 2013 r.
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BĄDŹMY WRAśLIWI NA BEZPIECZEŃSTWO DZIECI
I MŁODZIEśY
STANOWISKO KONFERENCJI EPISKOPATU POLSKI
W SPRAWIE OCHRONY DZIECI I MŁODZIEśY

Dzieci i młodzieŜ są wielkim skarbem całego narodu
i nadzieją na jego dobrą przyszłość. Większość rodzin z wielką
troską podejmuje trud ich wychowania. JednakŜe w ostatnich
miesiącach wielokrotnie media informowały o maltretowaniu
dzieci, kaleczeniu ich, próbach zabójstwa dziecka przez rodziców,
a nawet pozbawianiu ich Ŝycia. Wśród tych krzywd wołających
o pomstę do nieba, jakich doznają dzieci, jest teŜ i pedofilia. Jest
ona jednym z najcięŜszych przewinień. Negatywna ocena tej
krzywdy przez Kościół jest jednoznaczna, podobnie jak mocne
i jednoznaczne są słowa Chrystusa: „kto by się stał powodem
grzechu dla jednego z tych małych, którzy wierzą we Mnie, temu
byłoby lepiej kamień młyński zawiesić u szyi i utopić go w głębi
morza” (Mt 18,6). Dlatego teŜ apelujemy o większą wraŜliwość na
krzywdę wyrządzaną dzieciom i młodzieŜy. Nie bądźmy obojętni
na zło i nieprawość, jaka ich spotyka.
Problem pedofilii dotyka całe społeczeństwo. Dane statystyczne w tym względzie są alarmujące. KaŜdego dnia w Polsce
zapadają średnio dwa prawomocne wyroki z tytułu pedofilii.
W 2012 roku orzeczono ich 615, a blisko jedna trzecia skazanych
to osoby w wieku od 17 do 21 lat. Co drugie dziecko drogą elektroniczną otrzymało nieprzyzwoite zdjęcia. W Internecie jest bardzo wiele stron z pornografią dziecięcą, a wiele dzieci jest
w związku z tym szantaŜowanych i zmuszanych do dalszego
udziału w tym procederze. Problem pedofilii pojawia się
w szkołach, klubach sportowych, placówkach związanych
z edukacją i wychowaniem, a takŜe, co z bólem stwierdzamy –
w środowiskach kościelnych. Przepraszamy za tych duchownych,
którzy skrzywdzili dzieci. Robimy wszystko, co w naszej mocy, by
w przyszłości takie sytuacje się nie powtórzyły. Skrzywdzonym
dzieciom i młodzieŜy niesiemy i będziemy nieść nadal pomoc
duszpasterską i terapeutyczną. Z całą mocą podkreślamy – nie
ma Ŝadnej tolerancji dla pedofilii. Takie stanowisko zajmuje cały
Kościół w Polsce – tak duchowni, jak i świeccy katolicy. Społeczeństwo powinno przejść gruntowną edukację w zakresie ochro33
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ny dzieci i młodzieŜy. Ufamy, Ŝe taka sytuacja przyniesie dobre
owoce w postaci większej wraŜliwości wszystkich ludzi dobrej
woli na krzywdę dzieci, młodzieŜy oraz ich najbliŜszych.
Kierujemy nasz apel równieŜ do ludzi dobrej woli
o solidarność i współpracę w reagowaniu na wszelką krzywdę
i przemoc, których ofiarami stają się najmłodsi. Nie moŜemy być
obojętni na sygnały i oznaki ich cierpienia. Prosimy równieŜ ludzi
ze świata mediów nie tylko o informowanie o przemocy, ale takŜe
o pomoc w edukowaniu społeczeństwa na temat wyrządzanej
dzieciom krzywdy, w tym wielu zagroŜeń, jakie niosą najnowsze
technologie komunikacyjne. Apelujemy o to, aby nie epatować
nieustannie społeczeństwa obrazami ukazującymi przemoc wobec
dzieci. Chodzi o wraŜliwość odpowiedzialnych za media co
do czasu i pory, w których najmłodsi stykają się z tymi przekazami, zwłaszcza w telewizji, w godzinach popołudniowych
i wczesnowieczornych. Bombardowanie w mediach elektronicznych tą tematyką prowadzi równieŜ do osłabienia wraŜliwości na
krzywdę dzieci. Demoralizujące są te programy telewizyjne, które
wykazują charakter praktycznej instrukcji w zakresie zachowań
pedofilskich. Ponadto, nagłaśnianie w mediach pedofilii nie moŜe
naruszać godności dzieci i ich najbliŜszych oraz ich prawa
do prywatności. Nie moŜe teŜ krzywdzić osób trzecich, rodzin,
szkół, parafii oraz ogółu duchownych.
Przemoc wobec dzieci i ich krzywda nigdy nie powinny zaistnieć. Wspólnie – wspólnota kościelna, społeczeństwo, instytucje
państwowe a takŜe media – zróbmy wszystko, byśmy byli bardziej wraŜliwi na cierpienie dzieci i reagowali na najmniejsze
nawet przejawy i oznaki krzywdy, która ich dotyka.
Biskupi zgromadzeni na 363. zebraniu plenarnym
Konferencji Episkopatu Polski
Warszawa, 9 października 2013 r.
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JAN PAWEŁ II – PAPIEś DIALOGU
LIST EPISKOPATU POLSKI NA XXVII NIEDZIELĘ ZWYKŁĄ
ZAPOWIADAJĄCY OBCHODY XIII DNIA PAPIESKIEGO
13 PAŹDZIERNIKA 2013 ROKU
Wstęp
Umiłowani w Chrystusie Panu Bracia i Siostry! Ostatnie lata
pokazały, z jaką trudnością przychodzi nam prowadzenie dialogu.
ZauwaŜa się to w wielu dziedzinach Ŝycia: w rodzinie i w pracy,
w Ŝyciu społecznym i w polityce, w relacjach z bliskimi i z obcymi,
którzy do nas przybywają. Ludziom trudno jest porozumieć się
między sobą w kwestiach światopoglądu, etyki, kultury, nie mówiąc o polityce czy gospodarce. Trudny, ale potrzebny jest dialog
na temat współczesnej rodziny czy wychowania.
Pontyfikat Jana Pawła II był czasem wielkiego dialogu, czyli
rozmowy PapieŜa z Bogiem na modlitwie, w czasie Liturgii
i w osobistych kontaktach. Lata papieskiego posługiwania były
równieŜ
naznaczone
jego
dialogiem
z człowiekiem
i
ze współczesnym światem. Temu zagadnieniu chcemy poświęcić
tegoroczny Dzień Papieski, który odbędzie się w najbliŜszą niedzielę. Jego tematem będą słowa: Jan Paweł II – PapieŜ Dialogu.

1. Potrzeba dialogu
Drodzy Bracia i Siostry! Odczytane dziś słowo BoŜe przypomina nam, Ŝe Bóg od początku historii zbawienia wchodził
w dialog
z człowiekiem,
dając
wyraz
miłości
Stwórcy
do stworzenia, dobrego Ojca do swych dzieci. Dialog z Bogiem
wynikał równieŜ z potrzeby ludzkiego serca, które odpowiadało
w ten sposób na miłość Boga. Dialog ten został zakłócony przez
grzech pierwszych rodziców, którzy wchodząc w rozmowę
z węŜem - szatanem, zerwali dialog miłości ze Stwórcą. Grzech
wprowadził w relację człowieka do Boga lęk i niepokój, brak zaufania i podejrzliwość.
W sercu człowieka pozostała jednak tęsknota za prawdziwym
i szczerym dialogiem ze Stwórcą. Wyrazem zagubienia ludzkiego
i tęsknoty za Bogiem są słowa z Księgi proroka Habakuka: „Do35
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kąd, Panie, wzywać Cię będę, a Ty nie wysłuchujesz? Wołać będę
ku Tobie... a Ty nie pomagasz?” (Ha 1, 2). Bóg jednak odpowiada
na ludzkie lęki i niepokoje, wysyłając proroków, by ostatecznie
dać odpowiedź w swoim Synu Jezusie Chrystusie. W Nim Bóg
nieustannie rozmawia z człowiekiem. W dzisiejszej Ewangelii tę
prawdę
odkrywają
Apostołowie,
prosząc
Chrystusa
o przymnoŜenie wiary, poniewaŜ ona jest przestrzenią dialogu
człowieka z Bogiem.
Psalm responsoryjny z dzisiejszej niedzieli zachęca, abyśmy
słysząc głos Pana serc nie zatwardzali, abyśmy usłyszeli głos Jego (por. Ps 95,7). Ostatecznym celem dialogu Boga z człowiekiem
jest bowiem jego zbawienie. Kościół, będąc w Chrystusie znakiem
i narzędziem zbawienia, „posługuje się – jak przypomina bł. Jan
Paweł II – metodą dialogu, aby prowadzić nas do nawrócenia,
pokuty, odnowy sumienia i Ŝycia w świetle tajemnicy odkupienia
(por. Reconciliatio et Paenitentia 25).

2. Zasady prawdziwego dialogu
Drodzy Bracia i Siostry! Autentyczny dialog domaga się zachowania kilku istotnych zasad. Według bł. Jana Pawła II podstawowym warunkiem dialogu jest poszanowanie prawdy. Jej
biblijne pojęcie opiera się na spotkaniu człowieka z Bogiem, na
wierności Przymierzu, które w pełni objawiło się w Jezusie Chrystusie.
Kolejną waŜną zasadą dialogu jest wierność Jezusowi Chrystusowi, który jest „drogą, prawdą i Ŝyciem” (J 14,6) oraz załoŜonemu przez Niego Kościołowi. Błogosławiony PapieŜ widział
pewne niebezpieczeństwo w tym, Ŝe człowiek w imię powierzchownie pojmowanego kompromisu i chęci zachowania spokoju
gotów jest zrezygnować z niektórych prawd wiary. Taka postawa
wobec wiary w sposób oczywisty godzi w jej integralność
i toŜsamość. W 1979 roku, w Częstochowie Jan Paweł II
w przemówieniu do Konferencji Episkopatu Polski zaznaczył: „W
dialogu trzeba jasno mówić, kim ja jestem, Ŝebym mógł rozmawiać z kimś drugim, który jest inny. Trzeba bardzo jasno to mówić, bardzo stanowczo: kim ja jestem, kim ja chcę być i kim chcę
pozostać”.
Dialog to coś więcej niŜ wymiana poglądów, krytyka, spór czy
polemika. Zaczyna się on od spotkania człowieka z człowiekiem,
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cierpliwego słuchania, zadawania pytań, aŜ po moŜliwość wypowiedzenia się. Tak rozumiany dialog zakłada otwartość i dobrą
wolę oraz wzajemny szacunek. Daje moŜliwość przemyślenia własnych argumentów, ich zweryfikowania oraz zrozumienia drugiej
strony. Nie jest mu obce doświadczenie trudności i braku zrozumienia. Wierzymy jednak, Ŝe prawda jest silniejsza i ma moc
pokonać przeciwności. Takim procesem dialogu kieruje Duch
Święty – Dawca Mądrości, na którego powinniśmy się nieustannie otwierać. Dialog kończy się, jeśli miejsce Ŝyczliwości zajmie
wrogość czy chęć dominacji. Jego zaprzeczeniem jest na przykład
kompromis za wszelką cenę, godzący się na odstępstwa
od prawdy. Nie wolno bowiem godzić się na łamanie prawdy BoŜej nawet kosztem utraty popularności. Św. Paweł w liście
do Tymoteusza przypomina, Ŝe: „nie dał nam Bóg ducha bojaźni,
ale mocy i miłości, i trzeźwego myślenia” (2 Tm 1, 7).
Ojciec Święty Jan Paweł II, obok słów, pozostawił nam takŜe
przykład takiego dialogu. Pamiętamy choćby międzyreligijne spotkanie modlitewne w AsyŜu (1986) nieustanny dialog
z młodzieŜą, rozmowy z przywódcami religijnymi, spotkania
z dyplomatami niemal wszystkich krajów świata, przemówienia
w parlamentach czy organizacjach międzynarodowych, jak chociaŜby w ONZ. Wszystkie te działania miały swe źródło w ciągłym
dialogu Błogosławionego PapieŜa z Bogiem na modlitwie.
Nie ulega wątpliwości, Ŝe kaŜde spotkanie ludzi stwarza
okazję do dialogu. Myślimy tutaj szczególnie o narzeczeństwie
i małŜeństwie, o spotkaniu w rodzinie, sąsiedztwie i społeczności
lokalnej, w miejscu nauki czy pracy, w świecie kultury i mediów,
w sferze społecznej czy w debacie politycznej. Ojciec Święty Jan
Paweł II przypominał teŜ o dialogu w łonie samego Kościoła. We
wspomnianej juŜ adhortacji o pojednaniu i pokucie napisał: „U
podstaw owego dialogu z innymi Kościołami i Wspólnotami kościelnymi, a takŜe innymi religiami, jako warunek jego wiarygodności i skuteczności, winien znaleźć się szczery wysiłek stałego i odnowionego dialogu wewnątrz samego Kościoła katolickiego.
Kościół ten jest świadomy (…) istniejących w jego łonie napięć,
mogących stać się czynnikami podziału” (RP 25). PrzezwycięŜenie
napięć i konfliktów w Kościele jest moŜliwe, jeśli człowiek staje
wobec słowa BoŜego i, odrzucając własne subiektywne zapatrywania, szuka prawdy tam, gdzie się ona znajduje. Źródłem prawdy jest słowo BoŜe i jego autentyczna interpretacja, podawana
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przez Magisterium Kościoła. W tym świetle trzeba wsłuchiwać
się we wzajemne opinie, wstrzymując się od pospiesznych ocen
i sądów.

3. Wpierajmy wspólne dzieło
Bracia i Siostry! Z radością oczekujemy na bliską juŜ kanonizację Naszego PapieŜa, który był i jest darem Opatrzności BoŜej
dla Kościoła. Pragniemy teŜ nadać głębszy wyraz temu wydarzeniu, podejmując wysiłek realizacji Jego wskazań i nauki. Dlatego
teŜ za tydzień, podczas XIII Dnia Papieskiego, obchodzonego pod
hasłem: Jan Paweł II – PapieŜ Dialogu, będziemy mieli okazję
wspomóc takŜe dzieło, które od lat nazywane jest „Ŝywym pomnikiem” Jana Pawła II. Fundacja Dzieło Nowego Tysiąclecia poprzez stypendia wspiera materialnie i duchowo ponad 2500 stypendystów z całej Polski, pochodzących głównie z rodzin wielodzietnych. Dzięki ofiarności Polaków z kraju i z zagranicy mogą
oni realizować swoje marzenia edukacyjne. W duchu wartości,
którym słuŜył Błogosławiony PapieŜ, stypendyści pragną dobrze
przygotować się do zadań czekających ich w dorosłym Ŝyciu. To
wielkie i piękne dzieło wszystkich Polaków, bł. Jan Paweł II juŜ
za Ŝycia określił jako pomnik najbliŜszy jego sercu. Tym bardziej
zachęcamy do wspierania tego dzieła modlitwą, dobrym słowem,
cierpieniem i ofiarą. W przyszłą niedzielę, podczas kwesty przy
kościołach, na ulicach i w miejscach publicznych, będziemy mogli
wesprzeć takŜe materialnie ten wyjątkowy pomnik wdzięczności,
budowany Błogosławionemu PapieŜowi. Jest to moŜliwe właśnie
dzięki zbiórce w Dzień Papieski, za którą wszystkim serdecznie
dziękujemy.
Na czas przeŜywania XIII Dnia Papieskiego udzielamy
wszystkim pasterskiego błogosławieństwa.

Podpisali: Kardynałowie, Arcybiskupi i Biskupi
obecni na 362. Zebraniu Plenarnym
Konferencji Episkopatu Polski w Krakowie
w dniu 21 czerwca 2013 r.

38

EPISKOPAT POLSKI

WIERZĘ W SYNA BOśEGO
LIST PASTERSKI EPISKOPATU POLSKI
NA ADWENT ROKU PAŃSKIEGO 2013
Drodzy Bracia i Siostry!
1. Adwent to radosne oczekiwanie na Zbawiciela. Wsłuchując
się w słowa znanej pieśni kościelnej „Niebiosa, rosę spuśćcie nam
z góry”, wchodzimy w Adwent, czyli w oczekiwanie na przyjście
Zbawiciela. Nie jest to czas umartwień, ale porządkowania naszych sumień i naszego Ŝycia. W tym okresie łączymy się
w naszym oczekiwaniu ze wszystkimi sprawiedliwymi synami
i córkami Izraela. W sposób szczególny łączymy się z Maryją i jej
Oblubieńcem, św. Józefem, dla których Adwent – od chwili Zwiastowania – był radosnym wyczekiwaniem na narodziny Jezusa.
Dzisiejsza liturgia przypomina nam ten czas wypatrywania naszego zbawienia. Pan jest blisko. „Nadeszła godzina powstania
ze snu” (por. Rz 13, 11).
Oczekujemy na BoŜe Narodzenie, na narodziny śycia, które
stanowi źródło i początek kaŜdego ludzkiego istnienia i całej
ludzkiej przyszłości (por. Hi 12,10). Adwent jest szkołą czekania.
I to moŜe stanowić dla nas trudność, poniewaŜ wielu ludzi – takŜe
wielu chrześcijan – nie potrafi czekać. Charakterystyczne dla
współczesnego człowieka, zwłaszcza młodego, jest to, Ŝe chce mieć
wiele, od razu i po najniŜszych kosztach. Nie umiemy cierpliwie
czekać nawet na święta BoŜego Narodzenia. W sklepach juŜ teraz
widzimy świąteczne dekoracje, a z głośników od wielu dni płynie
śpiew kolęd. Do czego nas zachęcają? Czy do otwarcia Chrystusowi naszych serc, czy teŜ raczej do otwarcia portfeli lub uŜycia
kart kredytowych? W takim klimacie trudno jest zrozumieć,
Ŝe Adwent musi mieć swój rytm i swoje tempo. A przecieŜ warto
wykorzystać ten czas na duchowe przygotowanie do czekających
nas świąt. Na naszej adwentowej drodze Kościół zaprasza nas
do czuwania razem z Maryją, do pogłębiana w czasie rorat nadziei na spotkanie z Panem. W dniach skupienia, rekolekcjach
adwentowych i sakramencie pokuty moŜemy przygotować nasze
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serca na spotkanie z Tym, który przychodzi i otworzyć je na potrzeby innych.
2. Czekamy na rocznicę Chrztu Polski. Rozpoczynający
się Adwent wpisuje się w inny czas oczekiwania, nieco dłuŜszy,
związany z 1050. rocznicą Chrztu Polski. Będziemy ją przeŜywać
za trzy lata. To historyczne wydarzenie zapoczątkowało nie tylko
dzieje Kościoła na ziemiach polskich, ale takŜe przyczyniło się
do powstania zrębów polskiej państwowości. Od momentu przyjęcia chrztu w 966 roku rozpoczęły się dzieje naszej ojczyzny.
Chrzest Mieszka I połoŜył stabilny fundament dla tworzonego
przez niego państwa. Przede wszystkim jednak przyjęcie chrześcijaństwa spowodowało wielki zwrot w wymiarze religijnym.
Polacy zaczęli odchodzić od bałwochwalstwa, odcinać się
od barbarzyństwa i odrzucać wieloŜeństwo. Na płaszczyźnie państwowej wprowadzono normy prawa rzymskiego. JakŜe waŜna
jest takŜe kulturotwórcza rola Chrztu Polski, widoczna najbardziej w prowadzonych przez Kościół szkołach, znajdująca swój
wyraz m.in. w sztuce, muzyce, literaturze i architekturze.
Świętowanie tej rocznicy jest waŜne, ale nie moŜe być celem
samym w sobie. Znajomość naszej przeszłości pozwala odkrywać
i doceniać chrześcijańskie korzenie, z których wyrastamy. SłuŜy
to patrzeniu na teraźniejszość przez pryzmat wiary w Boga, by
w konsekwencji budować naszą przyszłość na fundamencie doświadczenia Ŝywego spotkania z Chrystusem. Chcemy, by wspomnienie historycznego wydarzenia o fundamentalnym znaczeniu
dla chrześcijaństwa i państwowości na naszej ziemi, stało się impulsem do odnowienia i umocnienia naszej wiary.
W ramach przygotowania do tego jubileuszu Konferencja
Episkopatu Polski opracowała program duszpasterski na lata
2013-2017, którego mottem są słowa: „Przez Chrystusa,
z Chrystusem,
w Chrystusie.
Przez
wiarę
i chrzest
do świadectwa”. Program ten jest propozycją duchowej drogi,
prowadzącej do odnowienia przymierza chrzcielnego z Bogiem,
do postawienia Boga w centrum naszego Ŝycia i do dawania
świadectwa wiary. Jest ono waŜne w naszych rodzinach, wspólnotach, parafiach a zwłaszcza wobec naszych sióstr i braci, którzy
Ŝyją juŜ tak, jakby Boga nie było, dla których Adwent nie istnieje,
bo nie mają na co czekać. Chcemy najpierw ewangelizować samych siebie. Chcemy się nawracać. Ale chcemy takŜe docierać
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z Dobrą Nowiną do tych, którzy – jak mówi PapieŜ Franciszek –
„Ŝyją na peryferiach”.
Rok pracy duszpasterskiej, który rozpoczynamy dzisiejszą
niedzielą, przeŜywać będziemy pod hasłem: „Wierzę w Syna BoŜego”. „Wierzymy i wyznajemy, Ŝe Jezus z Nazaretu, (…) jest odwiecznym Synem BoŜym, który stał się człowiekiem” (KKK 423).
Wyznanie to jest fundamentem naszej wiary. Wierzymy Jezusowi, gdy przyjmujemy Jego Słowo i spotykamy się z Nim
w sakramentach. Wierzymy w Jezusa, gdy przyjmujemy Go osobiście w naszym Ŝyciu, w naszych rodzinach i w naszych środowiskach. Pozwólmy Mu przemawiać do naszych serc i budzić w nich
tęsknotę za tym, co prawdziwe, dobre i piękne. A zatem pozwólmy Mu, by nas prowadził drogą Ŝycia.
3.
Oczekujemy
na
kanonizację
Jana
Pawła
II.
W rozpoczynającym się roku duszpasterskim szczególnym wydarzeniem będzie kanonizacja dwóch wielkich papieŜy Jana XXIII
i Jana Pawła II. Z radością oczekujemy i przygotowujemy się na
ogłoszenie świętym naszego wielkiego Rodaka.
Wielu z nas naleŜy do pokoleń, którym dane było doświadczyć
działania mocy BoŜej w tym niezwykłym człowieku. Jan Paweł II
konsekwentnie uczył nas, Ŝe siła wiary zaleŜy od otwarcia na
działanie Ducha Świętego. Sam kaŜdego dnia prosił Ducha Świętego o Jego dary. Praktykę tej modlitwy wyniósł z rodzinnego
domu. Nauczył się jej od swojego ojca i był jej wierny przez całe
Ŝycie. Wielokrotnie mogliśmy się przekonać, jak Bóg wysłuchiwał
jego modlitwy, czyniąc go narzędziem swej łaski.
W czasie
pierwszej
wizyty
w Ojczyźnie,
w kościele
w Wadowicach, Jan Paweł II zatrzymał się przy chrzcielnicy i na
kolanach dziękował Bogu za dar nowego Ŝycia otrzymanego na
chrzcie świętym. W prosty sposób pokazał nam, jak bardzo potrzebne jest, byśmy pielęgnowali w sobie duchowość chrzcielną.
W 1988 roku pisał: „Wśród licznych Ŝyciowych odkryć nie moŜe
zabraknąć jednego, które posiada podstawowe znaczenie dla kaŜdej ludzkiej istoty: osobistego odkrycia Jezusa Chrystusa. Odkrywanie Chrystusa wciąŜ od nowa i coraz lepiej, jest najwspanialszą przygodą naszego Ŝycia. Ale nie wystarczy odkryć Go tylko raz jeden. KaŜde bowiem odkrycie Go staje się zachętą do tego,
by jeszcze bardziej Go szukać i coraz lepiej poznawać” (Orędzie na
IV Światowy Dzień MłodzieŜy, n. 1).
41

EPISKOPAT POLSKI

W zakończonym przed tygodniem Roku Wiary uświadamialiśmy sobie, Ŝe wiara jest darem, ale takŜe powaŜnym zadaniem.
Nie moŜemy poprzestać na wzruszeniach. Nie moŜemy tylko
wspominać przeszłości. Dlatego nie powinniśmy uciekać przed
odpowiedzialnością za przekaz wiary tym, którzy idą z nami
i przyjdą po nas. To jest największe wyzwanie, przed jakim stajemy. Postarajmy się wypełnić to zadanie, poprzez kierowanie się
zasadami wiary, dawanie świadectwa w najbliŜszym otoczeniu
i obronę Kościoła. Wiara musi przenikać nasze myślenie
i działanie, naszą pracę nad sobą i apostolstwo. Do takiej odpowiedzialności przygotowywał nas Jan Paweł II, „błogosławiony
ze względu na swą wiarę mocną i wielkoduszną, wiarę apostolską
(por. Homilia Benedykt XVI w czasie beatyfikacji Jana Pawła II).
Jego kanonizacja jest ostateczną pieczęcią, gwarantującą autentyczność tego, czym sam Ŝył i co nam proponował. Od nas zaleŜy,
czy ogłoszenie świętym tego Świadka wiary zostawi w nas ślad,
czy zaowocuje w naszych sercach i postawach Ŝywą wiarą, głęboką nadzieją i gorącą miłością.
Niech Najświętsza Maryja Panna Niepokalanie Poczęta,
której tak bardzo zaufał błogosławiony Jan Paweł II, oręduje za
nami u swego Syna i wyprasza nam Ŝywą wiarę i apostolski
zapał.
Na owocne przeŜywanie Adwentu wszystkim w ojczyźnie
i przebywającym po za jej granicami z serca błogosławimy.

Podpisali: Kardynałowie, Arcybiskupi i Biskupi
obecni na 363. Zebraniu Plenarnym
Konferencji Episkopatu Polski w Warszawie
w dniu 8 października 2013 r.

42

EPISKOPAT POLSKI

ZBLIśA SIĘ NASZE ZBAWIENIE
APEL NA DZIEŃ MODLITWY I POMOCY MATERIALNEJ
KOŚCIOŁOWI NA WSCHODZIE
8 GRUDNIA 2013 R. – II NIEDZIELA ADWENTU
Drodzy Bracia w kapłaństwie,
Ukochani Bracia i Siostry!
Wkroczyliśmy w czas adwentowy, wyjątkowo nam bliski
z racji na przesłanki religijne, dzięki którym staramy się jak najlepiej przygotować na przyjęcie tajemnicy przyjścia na świat Syna
BoŜego, jak i ze względu na róŜne kulturowe i obyczajowe przeŜycia oraz praktyki. Dają one o sobie znać w obdarowywaniu się
prezentami czy to szóstego grudnia, gdy wspominamy św. Mikołaja, czy teŜ w samą wigilię BoŜego Narodzenia, kiedy koniecznie
powinno coś się znaleźć pod choinką dla wszystkich, których się
spodziewamy, Ŝe będą uczestnikami wspólnej wieczerzy i łamania
się opłatkiem.
Być moŜe ten klimat duchowy i kulturowy sprawił,
Ŝe Konferencja Episkopatu Polski wybrała drugą niedzielę Adwentu, jako ten dzień, w którym jesteśmy zaproszeni
do wyraŜenia naszej pamięci oraz okazania Ŝyczliwości dla
wszystkich naszych sióstr i braci, Ŝyjących na Wschodzie,
a bliskich nam z racji historycznych i licznych wspólnych doświadczeń. Wielu z nas pozostawiło tam swoje rodziny. A jeszcze
więcej jest takich, którzy wspominają swoich bliskich zmarłych
i ich groby, często juŜ bezimienne, rozsiane na Wileńszczyźnie,
Polesiu, na Wołyniu i Podolu, bezkresnej Syberii czy na stepach
Kazachstanu. Przy tym pamiętamy dobrze, na jakie trudności
byli naraŜeni wszyscy nasi bracia i siostry wierzący w Chrystusa
i to przez całe dziesięciolecia. Jak wiele zamknięto świątyń! Jak
wielu kapłanów przeszło przez Syberię! Jak wielu świeckich spotykały kary za to, Ŝe starali się praktykować swoją wiarę!
Dziękujemy Panu Bogu za to, Ŝe to juŜ jest historia. Cieszymy się, Ŝe Ŝycie religijne odradza się, a dzieci i młodzieŜ mogą
poznawać swoją wiarę i ją wyznawać. Ale niestety, na tej nowej
drodze, ci bliscy nam duchowo ludzie napotykają na wiele problemów natury politycznej, duchowej i materialnej.
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Siostry i Bracia w Chrystusie. W czasie Adwentu niezwykle
waŜnym jest słowo „czuwajcie”. Wytycza nam ono program na
cały Adwent, a takŜe poniekąd na całe Ŝycie. Czuwanie wymaga
napiętej uwagi i wytęŜonej świadomości. Czuwaniu towarzyszy
gotowość do słuchania i działania. Czuwając, wyszukujemy okazje, by czynić dobrze. Sam Pan Jezus w Ewangelii zachęca, abyśmy nie zlekcewaŜyli przyjścia Syna BoŜego na świat i z tego to
tytułu wzywa: „Czuwajcie więc, bo nie wiecie, w którym dniu Pan
wasz przyjdzie”. A Pan przyjdzie wtedy, kiedy drzwi naszych serc
będą otwarte, kiedy będziemy pamiętali o potrzebujących, kiedy
wiara nasza będzie Ŝywa. PapieŜ Franciszek mówił o tym
w Brazylii: „Wiara jest płomieniem, który staje się tym Ŝywszy, im
bardziej się nią dzieli, przekazuje, aby wszyscy mogli poznać, umiłować i wyznawać Jezusa Chrystusa, który jest Panem Ŝycia
i historii” (por. Rz 10, 9; Rio, 28. VII. 2013).
Co więcej, takŜe w Brazylii PapieŜ Franciszek bardzo mocno
podkreślał potrzebę szerzenia kultury „spotkania”, mając na
uwadze to, Ŝe współczesne media, niestety, zapominają o tego
rodzaju misji i raczej dzielą niźli zbliŜają ludzi. Mało tego, jesteśmy świadkami, jak niekiedy z uporem lansuje się kulturę „odrzucenia”. „Nie ma miejsca ani dla starca, ani dla niechcianego
dziecka”. To są słowa Ojca Świętego. I stąd bierze się kolejny apel
PapieŜa: „Drodzy bracia i siostry, jesteście powołani przez Boga
z imienia i nazwiska (...), by głosić Ewangelię i z radością krzewić
kulturę spotkania. Naszym wzorem jest Maryja Dziewica. (...)
Prośmy Ją, aby nas nauczyła spotykać się kaŜdego dnia
z Jezusem. (...) Niech nas zachęci do wyjścia na spotkanie wielu
braci i sióstr, którzy pozostają na peryferiach, odczuwają głód
Boga” (Rio - Katedra, 27. VII. 2013).
Są to przejmujące wezwania. One wypływają z wielkiej wraŜliwości na potrzeby duchowe współczesnych ludzi. Na potrzeby
ludzi, którzy czekają na zaproszenie. Wielu z nich chętnie uczestniczyłoby w tych „spotkaniach”. Tylko niech mają w czym i gdzie,
udać się na spotkanie. Pamiętajmy o naszych siostrach
i braciach, którzy znajdują się w trudniejszych od nas okolicznościach. Módlmy się o dobrych kapłanów, o powołania zakonne.
Kościół, bowiem musi mieć wiele propozycji do zaofiarowania,
a to wymaga ludzi przygotowanych, jak i niezbędnego zaplecza.
Tak to odczuwał i tak o tym pisał przed laty Zygmunt Krasiński w Psalmie Miłości:
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„(...) Wylać Ducha na miliony!
Ciałom wszystkim rozdać chleba Duszom wszystkim – myśli z nieba!
Nic nie spychać nigdy w dół,
Lecz do coraz wyŜszych kół
Iść przez drugich podnoszenie –
Tak Bóg czyni we wszechświecie!
Bo cel światów – szlachetnienie!”.

A to „szlachetnienie” dokonuje się właśnie w oparciu
o zasadę wymiany darów. Jedni ofiarują modlitwę, inni cierpienie, a jeszcze inni są w stanie przyjść z pomocą materialną.
W imieniu Konferencji Episkopatu Polski zwracamy się o wyjście
naprzeciw potrzebom naszych sióstr i braci. Pamiętajmy
o modlitwie, o duchowej łączności i to zawsze. Natomiast zachęcamy do złoŜenia swego daru świątecznego właśnie w drugą niedzielę Adwentu, czyli 8 grudnia, w którą w tym roku wspominamy Niepokalane Poczęcie Matki Najświętszej. To dodatkowy motyw do hojności, gdyŜ z pewnością do tego nas zachęca pełne miłości serce Matki BoŜej, naszej Królowej, ale teŜ i Matki Pocieszenia dla milionów ludzi.
Serdecznie zapraszamy Polaków w kraju i poza jego granicami do solidarności w przeŜywaniu tego dnia: modlitwy, wsparcia i wdzięczności.
Drodzy Bracia i Siostry. KaŜda bezinteresowna pomoc powróci do nas zgodnie ze słowami: „Dawajcie a będzie wam dane;
miarą dobrą, natłoczoną, utrzęsioną i opływającą wsypią
w zanadrze wasze” (Łk 6, 38). Otrzymamy tysiąckroć więcej i to
w tym Ŝyciu.
W imieniu wszystkich Pasterzy, kapłanów, sióstr zakonnych
i osób obdarowanych na Wschodzie, którzy dzięki naszej wraŜliwości na ich potrzeby, dzięki naszej hojności, będą mogli radośniej i ufniej przeŜywać nie tylko święta BoŜego Narodzenia, ale
z większym spokojem patrzeć w przyszłość, składamy serdeczne
podziękowanie i zapewnienie, Ŝe wierni tworzący Kościół katolicki na Wschodzie, gorliwie modlą się za ofiarodawców w duchu
wdzięczności za przekazane ofiary. PrzeŜywany w Polsce i na
placówkach polonijnych „Dzień modlitwy i pomocy materialnej
Kościołowi na Wschodzie” tam, za wschodnią granicą, jest dniem
wdzięczności za tych, którzy pomagają duchowo i materialnie.
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Błogosławionych Świąt BoŜego Narodzenia i Szczęśliwego
Nowego Roku!
+ Antoni P. Dydycz
Ks. Leszek KryŜa SChr
Zespół Pomocy Kościołowi na Wschodzie

ZAGROśENIA RODZINY PŁYNĄCE Z IDEOLOGII GENDER
LIST PASTERSKI EPISKOPATU POLSKI
NA NIEDZIELĘ ŚWIĘTEJ RODZINY
Umiłowani w Chrystusie Panu! Siostry i Bracia!
KaŜdego roku w Oktawie Narodzenia Pańskiego przeŜywamy
Niedzielę Świętej Rodziny. Kierujemy myśl ku naszym rodzinom
i podejmujemy refleksję na temat sytuacji współczesnej rodziny.
Dzisiejsza Ewangelia ukazuje jak Rodzina z Nazaretu
w trudnych sytuacjach starała się odczytać i wypełnić wolę BoŜą.
Taka postawa stawała się dla niej źródłem nowej siły. Jest to dla
nas waŜna wskazówka, Ŝe takŜe dzisiaj posłuszeństwo Bogu
i Jego woli jest gwarantem szczęścia w rodzinie.
Błogosławiony Jan Paweł II, do którego kanonizacji się przygotowujemy, przypomina, Ŝe prawda o małŜeństwie jest „ponad
wolą jednostek, kaprysami poszczególnych małŜeństw, decyzjami
organizmów społecznych i rządowych”1. Prawdy tej naleŜy szukać
u Boga, poniewaŜ „sam Bóg jest twórcą małŜeństwa” (GS 48; HV
8). To Bóg stworzył człowieka męŜczyzną i kobietą, czyniąc ich
niezastąpionym dla siebie darem. Rodzinę oparł na fundamencie
małŜeństwa złączonego na całe Ŝycie miłością nierozerwalną
i wyłączną. Postanowił, Ŝe taka właśnie rodzina będzie właściwym środowiskiem rozwoju dzieci, którym przekaŜe Ŝycie oraz
zapewni rozwój materialny i duchowy.
Chrześcijańska wizja objawia najgłębszy, wewnętrzny sens
małŜeństwa i rodziny. Odrzucanie tej wizji prowadzi nieuchronnie do rozkładu rodzin i do klęski człowieka2. Jak pokazuje historia ludzkości, lekcewaŜenie Stwórcy jest zawsze niebezpieczne
1 Jan Paweł II, Przemówienie do Rady Sekretariatu Generalnego Synodu Biskupów, 23
II 1980.
2 Zob. TenŜe, RozwaŜanie przed modlitwą niedzielną, 20 II 1994.
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i zagraŜa szczęśliwej przyszłości człowieka i świata. Nieliczenie
się z wolą Boga w rodzinie prowadzi do osłabienia więzi jej członków, do powstawania przeróŜnych patologii w domach, do plagi
rozwodów, do tak zwanych „luźnych” czy „wolnych” związków
praktykowanych juŜ od młodości, często za zgodą czy przy milczącej akceptacji rodziców. Powoduje teŜ brak otwarcia się małŜonków na dar Ŝycia, czego owocem są negatywne demograficzne
skutki. Z niepokojem obserwujemy coraz większe przyzwolenie
społeczne na te zjawiska.
Zrozumiałe jest zatem, Ŝe muszą budzić nasz najwyŜszy niepokój równieŜ próby zmiany pojęcia małŜeństwa i rodziny narzucane współcześnie, zwłaszcza przez zwolenników ideologii gender
(czyt. dŜender) i nagłaśniane przez media. Wobec nasilających się
ataków skierowanych na róŜne obszary Ŝycia rodzinnego
i społecznego czujemy się przynagleni, by z jednej strony stanowczo i jednoznacznie wypowiedzieć się w obronie małŜeństwa
i rodziny, fundamentalnych wartości, które je chronią, a z drugiej
przestrzec przed zagroŜeniami płynącymi z propagowania ich
nowej wizji.
Spotykamy się z róŜnymi postawami wobec działań podejmowanych przez zwolenników ideologii gender. Zdecydowana
większość nie wie, czym jest ta ideologia, nie wyczuwa więc Ŝadnego niebezpieczeństwa. Wąskie grono osób – zwłaszcza nauczycieli, rodziców i wychowawców, w tym takŜe katechetów
i duszpasterzy – próbuje poszukiwać konstruktywnych sposobów
jej przeciwdziałania. Są wreszcie i tacy, którzy widząc absurdalność tej ideologii uwaŜają, Ŝe Polacy sami odrzucą proponowane
im utopijne wizje. Tymczasem ideologia gender bez wiedzy społeczeństwa i zgody Polaków od wielu miesięcy wprowadzana jest
w róŜne struktury Ŝycia społecznego: edukację, słuŜbę zdrowia,
działalność placówek kulturalno-oświatowych i organizacji pozarządowych. Przekaz medialny tych treści skupia się głównie na
promowaniu równości i przeciwdziałaniu przemocy, przy jednoczesnym pomijaniu niebezpiecznych dalekosięŜnych skutków tej
ideologii.
1. Czym jest ideologia gender i dlaczego jest ona tak groźna?
Ideologia gender stanowi efekt trwających od dziesięcioleci
przemian
ideowo-kulturowych,
mocno
zakorzenionych
w marksizmie i neomarksizmie, promowanych przez coraz bar47

EPISKOPAT POLSKI

dziej radykalizujące się ruchy feministyczne oraz rewolucję seksualną zapoczątkowaną w 1968 roku. Gender promuje zasady
całkowicie sprzeczne z rzeczywistością i tradycyjnym pojmowaniem natury człowieka. Twierdzi, Ŝe biologiczna płeć ma charakter jedynie kulturowy, Ŝe z biegiem czasu moŜna ją sobie wybrać,
a tradycyjna rodzina jest przeŜytkiem i obciąŜeniem społecznym.
Według gender, homoseksualizm jest wrodzony, zaś geje i lesbijki
mają prawo do zakładania związków będących podstawą nowego
typu rodziny, a nawet do adopcji i wychowywania dzieci. Promotorzy tej ideologii przekonują, Ŝe kaŜdy człowiek ma tzw. prawa
reprodukcyjne, w tym prawo do zmiany płci, do in vitro, antykoncepcji, a nawet aborcji.
Gender w swojej najbardziej radykalnej formie traktuje płeć
biologiczną jako rodzaj przemocy natury wobec człowieka. Według niej, „człowiek zostaje uwikłany w płeć”, z której powinien
się wyzwolić. Negując płeć biologiczną, człowiek zyskuje „prawdziwą, niczym nieskrępowaną wolność” i moŜe wybierać tzw. płeć
kulturową, która uwidacznia się wyłącznie w zewnętrznych zachowaniach. Człowiek ma ponadto prawo do spontanicznej zmiany dokonanych juŜ w tym zakresie wyborów w obrębie pięciu płci,
do których zalicza się: gej, lesbijka, osoba biseksualna, transseksualna i heteroseksualna.
Niebezpieczeństwo ideologii gender wynika w gruncie rzeczy
z głęboko destrukcyjnego charakteru zarówno wobec osoby, jak
i relacji międzyludzkich, a więc całego Ŝycia społecznego. Człowiek, pozbawiony stałej toŜsamości płciowej, gubi bowiem sens
swego istnienia, nie jest w stanie odkryć i wypełnić zadań stojących przed nim w jego rozwoju osobowym, rodzinnym
i społecznym, takŜe zadań dotyczących prokreacji.
2. W jakie obszary wprowadzana jest ideologia gender?
Ideologia gender jest wprowadzana do Polski na róŜnych
płaszczyznach Ŝycia społecznego. Dokonuje się to najpierw poprzez prawodawstwo. Tworzone są dokumenty pozornie słuŜące
ochronie, bezpieczeństwu i dobru obywateli, które zawierają elementy mocno destrukcyjne. Przykładem jest Konwencja Rady
Europy przeciwko przemocy wobec kobiet, która, choć poświęcona
istotnemu problemowi przemocy wobec kobiet, promuje jednak
tzw. „niestereotypowe role seksualne” oraz głęboko ingeruje
w system wychowawczy nakładając obowiązek edukacji
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i promowania, m.in. homoseksualizmu i transseksualizmu.
W ostatnim półroczu powstał nawet projekt tzw. ustawy „równościowej”, poszerzającej katalog zakazu dyskryminacji, m.in.
ze względu na „toŜsamość i ekspresję płciową”. Przyjęcie projektu
ogranicza w konsekwencji wolność słowa i moŜliwość wyraŜania
poglądów religijnych. Ktokolwiek w przyszłości ośmieli się skrytykować propagandę homoseksualną będzie naraŜony na konsekwencje karne. Stanowi to zagroŜenie takŜe dla funkcjonowania
mediów katolickich oraz zakłada właściwie konieczność wprowadzenia autocenzury.
W kwietniu 2013 roku zostały opublikowane standardy
Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) w odniesieniu do edukacji
seksualnej,
prowadzące
do głębokiej
deprawacji
dzieci
i młodzieŜy. Promują one m.in. masturbację dzieci w wieku
przedszkolnym oraz odkrywanie przez nie radości i przyjemności,
jakie płyną z dotykania zarówno własnego ciała, jak i ciała rówieśników. Elementy tych tzw. standardów są aktualnie wdraŜane –
powtórzmy: najczęściej bez wiedzy i zgody rodziców – np.
w projekcie Równościowe przedszkole, współfinansowanym przez
Unię Europejską. Autorki „Równościowego przedszkola” proponują między innymi, by w ramach zabawy chłopcy przebierali się za
dziewczynki, dziewczynki za chłopców, a reszta dzieci zgadywała,
kim są i tłumaczyła, dlaczego tak uwaŜa. Projekt ten zawiera
wiele innych podobnych kontrowersyjnych propozycji.
Takie standardy promowane są takŜe w ramach szkoleń,
warsztatów dla nauczycieli i wychowawców, czy projektów realizowanych w szkołach, placówkach wychowawczych i na uczelniach. Na wielu uniwersytetach w Polsce niemal nagle powstały
kierunki studiów na temat gender (gender studies, czyt. dŜender
stadis). Kształci się na nich nowych propagatorów tej ideologii
i głosi, Ŝe rodzina jest juŜ przeŜytkiem i nie ma znaczenia, czy
dziecko jest wychowywane przez gejów czy lesbijki, bo jest
w takich strukturach równie szczęśliwe, rozwijając się tak samo
dobrze, jak dziecko wychowywane w tradycyjnej rodzinie. Przemilcza się natomiast badania, których wyniki wskazują na negatywne czy wręcz tragiczne skutki w Ŝyciu osób wzrastających
w tego typu środowiskach: na tendencje samobójcze, zaburzenia
w poczuciu toŜsamości, depresje, wykorzystywanie seksualne czy
molestowanie.
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Gender
sięga
równieŜ
obszaru
kultury.
Zgodnie
z załoŜeniami jej ideologów, w treści filmów, popularnych seriali,
sztuk teatralnych, programów telewizyjnych, czy wystaw, są włączone – przy wykorzystaniu najnowszych technik manipulacyjnych – postacie i obrazy słuŜące zmianie świadomości społecznej
w kierunku przyjęcia ideologii gender.
Na polu medycyny mamy do czynienia z działaniami promującymi prawo do aborcji, antykoncepcji, zapłodnienia in vitro,
chirurgicznej i hormonalnej zmiany płci, a takŜe stopniowego
wprowadzania „prawa” do eutanazji oraz do eugeniki, czyli moŜliwości eliminowania osób chorych, słabych, upośledzonych, które
– zdaniem ideologów gender – są „niepełnowartościowe”. Wynika
z tego, Ŝe człowiek w ogóle się juŜ nie liczy, a ukrytym motywem
są ostatecznie korzyści ekonomiczne.
Bardzo sprytnie pomija się fakt, Ŝe celem edukacji genderowej jest w gruncie rzeczy seksualizacja dzieci i młodzieŜy. Rozbudzanie seksualne juŜ od najmłodszych lat prowadzi jednak
do uzaleŜnień w sferze seksualnej, a w późniejszym okresie Ŝycia
do zniewolenia człowieka. Kultura „uŜycia” drugiej osoby dla zaspokojenia własnych potrzeb prowadzi przecieŜ do degradacji
człowieka, małŜeństwa, rodziny i w konsekwencji Ŝycia społecznego. W następstwie takiego wychowania, realizowanego przez
młodzieŜowych edukatorów seksualnych, młody człowiek staje się
stałym klientem koncernów farmaceutycznych, erotycznych, pornograficznych, pedofilskich i aborcyjnych. Poza tym zniewolenie
seksualne często łączy się z innymi uzaleŜnieniami (alkoholizm,
narkomania, hazard) oraz z krzywdą wyrządzaną samemu sobie
i innym (pedofilia, gwałty, przemoc seksualna). Taka edukacja to
nic innego jak demontaŜ rodziny. Deprawacyjna działalność edukatorów seksualnych oparta o manipulacje jest moŜliwa, poniewaŜ większość rodziców, wychowawców, nauczycieli nie słyszała
o działalności tego typu grup albo teŜ nie widziała stosowanych
przez nich materiałów edukacyjnych.
3. Co robić wobec ideologii gender?
Wobec ideologii gender niezwykle waŜnym zadaniem jest
uświadamianie zagroŜeń, które z niej płyną oraz przypominanie
podstawowych i niezbywalnych praw rodziny, przyjętych m.in. 30
lat temu przez Stolicę Apostolską w Karcie Praw Rodziny. Konieczne jest podjęcie działań, które przywrócą małŜeństwu
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i rodzinie naleŜne im miejsce, pozwolą rodzicom egzekwować ich
prawo do wychowywania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami i wartościami, zapewnią dzieciom moŜliwość integralnego
rozwoju w domu i w szkole oraz pozwolą przedstawicielom nauki
na przeprowadzanie i ogłaszanie wyników rzetelnych badań, pozbawionych presji ideologicznej.
Kościół stojący na straŜy dobra kaŜdego człowieka ma nie
tylko prawo, ale i obowiązek upominać się o naturalne Prawa
BoŜe w Ŝyciu społecznym. Nie moŜe więc milczeć wobec prób
wprowadzania ideologii niszczącej antropologię chrześcijańską
i zastępowania jej głęboko destrukcyjnymi utopiami, które niszczą nie tylko pojedynczego człowieka, ale i całe społeczeństwo.
Nie mogą teŜ pozostawać tu bezczynni chrześcijanie zaangaŜowani w politykę.
Zwracamy się zatem z gorącym apelem do przedstawicieli
ruchów religijnych i stowarzyszeń kościelnych, aby odwaŜnie podejmowali działania, które będą słuŜyć upowszechnianiu prawdy
o małŜeństwie i rodzinie. Bardziej niŜ kiedykolwiek potrzebna
jest dzisiaj edukacja środowisk wychowawczych. Trzeba koniecznie uświadamiać rodzicom, nauczycielom, osobom odpowiedzialnym za kształt polskiej szkoły, jak wielkie zagroŜenie idzie wraz
z ideologią
gender.
Trzeba
to
czynić
tym
bardziej,
Ŝe niejednokrotnie nie mówi się rodzicom wprost o tym, Ŝe ta
ideologia jest wprowadzana do danej placówki oświatowej,
a związane z nią treści „ubiera się” w pozornie niegroźne
i interesujące metody i formy, np. zabawy.
Apelujemy takŜe do instytucji odpowiadających za polską
edukację, aby nie ulegały naciskom nielicznych, choć bardzo głośnych środowisk dysponujących niemałymi środkami finansowymi, które w imię nowoczesnego wychowania dokonują eksperymentów na dzieciach i młodzieŜy. Wzywamy instytucje oświatowe, aby zaangaŜowały się w promowanie integralnej wizji człowieka.
Wszystkich wierzących prosimy o Ŝarliwą modlitwę
w intencji małŜeństw, rodzin oraz wychowywanych w nich dzieci.
Prośmy Ducha Świętego, aby udzielał nam nieustannie światła
rozumienia i dostrzegania niebezpieczeństw oraz zagroŜeń, przed
jakimi staje dziś rodzina. Módlmy się takŜe o odwagę bycia ludźmi
wiary
i odwaŜnymi
obrońcami
Prawdy.
Niech
w podejmowaniu tego trudu wzorem do naśladowania oraz pomo51
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cą duchową będzie Święta Rodzina z Nazaretu, w której wychowywał się Syn BoŜy – Jezus Chrystus.
W tym duchu udzielamy wszystkim pasterskiego błogosławieństwa.
Podpisali: Pasterze Kościoła katolickiego w Polsce
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DOKUMENTY ZWIĄZANE
Z SANKTUARIUM MATKI BOśEJ POCIESZENIA – SOKALSKIEJ
PANI W HRUBIESZOWIE

Zamość, 17 grudnia 2013 r.
L.dz. 586/Gł/13

Przewielebny
O. dr Wenancjusz Stasiuk OFM
Gwardian, Proboszcz parafii pw. św. Stanisława Kostki
w Hrubieszowie
W odpowiedzi na prośbę zawartą w piśmie z dnia 8 grudnia
2013 r., mając na uwadze dobro duchowe wiernych, wyraŜam zgodę
na to, aby parafianie oraz pielgrzymi nawiedzający Sanktuarium
Matki BoŜej Sokalskiej w Hrubieszowie, mogli uzyskiwać łaskę odpustu zupełnego w niedzielę poprzedzającą lub następną z racji następujących świąt i uroczystości:
1) 2. sierpnia w święto Matki BoŜej Anielskiej z Porcjunkuli;
2) 8. września w święto Narodzenia Najświętszej Maryi Panny;
3) 18. września w uroczystość św. Stanisława Kostki.
Jednocześnie zatwierdzam „Statut Sanktuarium Matki BoŜej
Pocieszenia – Sokalskiej Pani” w Hrubieszowie opracowany na
dzień 8 grudnia 2013 r., który obowiązuje od dnia ogłoszenia, to jest
od 25 grudnia 2013 r.
† Marian Rojek
BISKUP
Ks. Michał Maciołek
KANCLERZ
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STATUT SANKTUARIUM
MATKI BOśEJ POCIESZENIA – SOKALSKIEJ PANI
W HRUBIESZOWIE

I. NADANIE STATUTU
§1
W nawiązaniu do dekretu erekcyjnego z dnia 18 sierpnia 2009
r., L.dz. 453/Gł/09, w oparciu o przepisy prawa kościelnego (kan.
1232 § 1 KPK) nadaję i ogłaszam niniejszy Statut dla Sanktuarium
Matki BoŜej Pocieszenia - Sokalskiej Pani w Hrubieszowie.
II. ZASADY OGÓLNE
§2
Sanktuarium Matki BoŜej Sokalskiej w Hrubieszowie, zwane
dalej sanktuarium, jest Diecezjalnym Sanktuarium Maryjnym erygowanym przez Biskupa Zamojsko-Lubaczowskiego i podlegającym
jego władzy na mocy kan. 1230 i kan. 1234 Kodeksu Prawa Kanonicznego.
§3
Sanktuarium w swojej działalności kieruje się kan. 1230-1234
Kodeksu Prawa Kanonicznego, statutami II Polskiego Synodu Plenarnego z 1999 r., statutami I Synodu Diecezji ZamojskoLubaczowskiej, zasadami podanymi w „Dyrektorium o PoboŜności
Ludowej i Liturgii” Kongregacji ds. Kultu BoŜego i Dyscypliny Sakramentów z dnia 17.12.2001 r. (nr 183-207; 238-244 i nr 261-278),
prawodawstwem własnym Zakonu Braci Mniejszych ogólnym
i partykularnym, a w szczególności „Statutami Duszpasterskimi”
Prowincji Niepokalanego Poczęcia NMP - oo. Bernardynów oraz
postanowieniami niniejszego statutu.
§4
Sanktuarium jest miejscem kultu Matki BoŜej Pocieszenia Sokalskiej Pani. Znajduje się ono w kościele oo. Bernardynów pw.
św. Stanisława Kostki w Hrubieszowie naleŜącym do Zakonu Braci
Mniejszych (OFM) prowincji pw. Niepokalanego Poczęcia NMP - oo.
Bernardynów z siedzibą w Krakowie i jest kontynuacją duchowej
oraz historycznej spuścizny sanktuarium oo. Bernardynów istniejącego do 1951 r. w Sokalu.
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§5
Sanktuarium obejmuje kościół (por. KPK kan. 1230) oo. Bernardynów w Hrubieszowie.
§6
Szczególnym przedmiotem kultu w sanktuarium jest łaskami
słynący obraz Matki BoŜej Pocieszenia - Sokalskiej Pani, ukazujący
Maryję z Dzieciątkiem Jezus namalowany w typie hodegetria.
§7
Kustoszem sanktuarium jest kaŜdorazowy proboszcz parafii
pw. św. Stanisława Kostki w Hrubieszowie. Do obowiązków kustosza naleŜy troska o sprawy duchowe, materialne i administracyjne
sanktuarium (kan. 1232 § 2 KPK).
§8
Posługę w sanktuarium podejmują oo. Bernardyni mieszkający
w konwencie klasztornym, wraz z kapłanami przybywającymi
z grupami pielgrzymów, a takŜe kapłani z dekanatu Hrubieszów
Południe.
§9
Nad prawidłowym funkcjonowaniem sanktuarium czuwa Biskup Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej, a takŜe Prowincjał Prowincji Niepokalanego Poczęcia NMP - oo. Bernardynów z siedzibą
w Krakowie. Są oni odpowiedzialni wraz z kustoszem sanktuarium
za zorganizowanie większych uroczystości oraz zapewnienie naleŜytej posługi duszpasterskiej w sanktuarium.
III. CELE SANKTUARIUM I ICH REALIZACJA
§ 10
Sanktuarium ma na celu zapewnienie wiernym, zarówno miejscowym, jak i pielgrzymom, obfitych środków zbawienia przez gorliwe głoszenie Słowa BoŜego, przez prowadzenie działalności
o charakterze
kulturalnym,
oświatowo-wychowawczym
i informacyjnym, przez odpowiednie oŜywianie Ŝycia liturgicznego,
zwłaszcza przez sprawowanie w naleŜyty sposób Eucharystii
i Pokuty oraz przez kultywowanie uznanych za poŜądane form poboŜności (kan. 1234 §1 KPK).
§ 11
Sanktuarium istnieje dla urzeczywistnienia i rozszerzania Królestwa BoŜego przez ewangelizację i uświęcenie wszystkich przez
szczególną cześć dla Najświętszej Bogurodzicy Dziewicy Maryi 57
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Matki Pocieszenia. Wskazane powyŜsze cele realizowane będą
w szczególności przez przyjmowanie i otaczanie troską duszpasterską grup i poszczególnych wiernych, organizowanie czuwań, spotkań, dni skupienia, rekolekcji, a takŜe przy pomocy formacji grup
i wspólnot modlitewnych.
§ 12
Przy sanktuarium i parafii funkcjonuje Punkt Charytatywny
działający przy współpracy z Caritas Diecezji ZamojskoLubaczowskiej.
§ 13
Miłość miłosierną naleŜy takŜe praktykować w sanktuarium
poprzez organizowanie gościny pielgrzymom, zwłaszcza najbiedniejszym, a takŜe stwarzanie im warunków do modlitwy i chwil
godziwego odpoczynku.
§ 14
W sanktuarium gromadzi się dzieła sztuki, organizuje wykłady, konferencje, koncerty oraz podejmuje inną działalność kulturalną. NaleŜy w niej uwzględniać szczególnie tematykę maryjną
i franciszkańską oraz promować działania mające na celu ukazanie
obecnych na ziemi hrubieszowskiej kultur chrześcijańskiego
Wschodu i Zachodu.
§ 15
Sanktuarium podejmuje działalność ekumeniczną zgodnie
z prawem kościelnym powszechnym i partykularnym.
§ 16
Przy sanktuarium naleŜy umoŜliwić wiernym nabycie egzemplarzy Pisma Św., oraz literatury religijnej, zwłaszcza z zakresu
duchowości maryjnej i franciszkańskiej, a takŜe dewocjonaliów
i obrazów o tematyce religijnej. Sanktuarium moŜe podejmować
działalność wydawniczą.
IV. LITURGIA I EWANGALIZACJA
§ 17
Sanktuarium jest „uprzywilejowanym miejscem posługi sakramentalnej, a zwłaszcza Pojednania i Eucharystii”. Kustosz
sanktuarium jest odpowiedzialny za to, aby sprawowana w nim
liturgia była przykładna w swym wykonaniu i stale się rozwijała.
Liturgia ma być sprawowana zgodnie z obowiązującymi przepisami. Kustosz winien dołoŜyć starań, aby wierni przybywający
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do sanktuarium z róŜnych stron, wracali umocnieni duchowo
i zbudowani sprawowaną tam liturgią.
§ 18
Sprawowanie Najświętszej Eucharystii jest źródłem i szczytem
całej posługi pastoralnej w sanktuarium. „Mszą własną” sanktuarium jest formularz „Msza o NMP Pocieszenia” z Mszału dla Diecezji Polskich s. 245", a takŜe Msza św. „Najświętsza Maryja Panna
Matka Pocieszenia”, nr 41 ze „Zbioru Mszy o Najświętszej Maryi
Pannie”, Poznań 1998. W doborze tekstów mszalnych o Matce BoŜej Pocieszenia w sanktuarium naleŜy stosować następujące zasady:
a)
JeŜeli Msza św. sprawowana jest dla samych tylko pielgrzymów bez udziału parafian lub sprawuje ją kapłan - pątnik z udziałem jednego tylko wiernego, formularza „Mszy
własnej” moŜna uŜywać nawet wtedy gdy wypada wspomnienie obowiązkowe oraz dni powszednie Adwentu do 16 grudnia
włącznie, Okresu Narodzenia Pańskiego i Okresu Wielkanocnego po Oktawie Wielkanocy. W tym wypadku naleŜy brać
odpowiednie czytania z tekstów wspólnych o Matce BoŜej oraz
z tekstów zawartych w Lekcjonarzu do Mszy o NMP.
W Mszach św. z udziałem ludu naleŜy głosić homilię.
b)
O ile względy duszpasterskie za tym przemawiają, w zwykłe
dni powszednie, nawet jeśli w Eucharystii uczestniczą sami
tylko parafianie, moŜna brać formularz „Mszy własnej”.
W tym przypadku naleŜy brać czytania z dnia.
c)
Jeśli względy duszpasterskie za tym przemawiają oraz
we Mszy św. odprawianej w ramach cotygodniowych naboŜeństw ku czci Matki BoŜej Pocieszenia wypada uŜyć formularza wziętego z Mszy św. wspólnych o Matce BoŜej lub moŜna wziąć formularz „Mszy własnej”. W tym przypadku naleŜy
stosować czytania z dnia.
§ 19
Kustosz sanktuarium i jego współpracownicy w porozumieniu
z kapłanami przybywającym z grupami pielgrzymów zapewnią
pątnikom moŜliwość korzystania z sakramentu pokuty.
§ 20
Kustosz sanktuarium i jego współpracownicy oraz wszyscy inni
spowiednicy w sanktuarium są upowaŜnieni przez Biskupa Zamojsko-Lubaczowskiego do rozgrzeszania i zwalniania z ekskomuniki
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latae sententiae zaciągniętej w wyniku dokonanego przerwania ciąŜy (kan. 1398).
§ 21
Wierni przybywający do sanktuarium w zorganizowanej pielgrzymce mogą zyskać za nawiedzenie sanktuarium odpust zupełny
pod zwykłymi warunkami (spowiedź, komunia sakramentalna, wyzbycie się przywiązania do wszelkiego grzechu, modlitwa
w intencjach Ojca Świętego oraz odmówienie w sanktuarium Wierzę i Ojcze nasz). Wierni pielgrzymujący indywidualnie mogą taki
odpust uzyskać raz do roku w dowolnie wybranym przez siebie
dniu, a takŜe w dzień głównego odpustu 8. września w Uroczystość
Narodzenia NMP albo w niedzielę poprzedzającą lub następną.
O moŜliwości i warunkach zyskania odpustu naleŜy informować
wiernych przybywających do sanktuarium.
§ 22
Jeśli
do sanktuarium
pielgrzymują
chorzy
prosząc
o uzdrowienie naleŜy im udzielać sakramentu namaszczenia chorych, zgodnie z przepisami zawartymi w „Rytuale Rzymskim”.
Zgodnie z dotychczasową praktyką, mając na uwadze dobro duchowe wiernych, moŜna takŜe raz na jakiś czas sprawować Mszę św.
oraz modlitwy o uzdrowienie duchowe i fizyczne.
§ 23
Zaleca się, aby w sanktuarium celebrować Liturgię Godzin ku
czci Matki BoŜej, zwłaszcza Jutrznię i Nieszpory, włączając ją
w program pielgrzymek i uroczystości. NaleŜy umoŜliwić wiernym
uczestnictwo w tej formie modlitwy poprzez przygotowanie tekstów
oficjum.
§ 24
W sanktuarium naleŜy rozwijać i popierać kult św. Franciszka
z AsyŜu i św. Antoniego z Padwy - czcicieli Matki BoŜej oraz kult
innych świętych i błogosławionych Zakonu i Prowincji, a takŜe kult
bł. Jana Pawła II, papieŜa, który pobłogosławił nowe korony i szatę
wotywną dla obrazu Matki BoŜej Sokalskiej.
§ 25
W sanktuarium zgodnie ze starodawną tradycją sokalską, naleŜy solennie obchodzić 8. września Uroczystość Narodzenia NMP
jako główną uroczystość sanktuaryjną (uroczystość tytułu) lub
w niedzielę poprzedzającą tę datę albo następną. Uroczystość jest
poprzedzona Mszą św. wigilijną oraz procesją maryjną
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z rozwaŜaniem stacji Siedmiu Radości NMP. Szczególnymi dniami
czci Matki BoŜej w sanktuarium hrubieszowskim są takŜe pierwsze
soboty miesiąca, w te dni odprawia się przy rozmieszczonych wokół
kościoła stacjach „DróŜki Siedmiu Radości NMP” lub w kościele
cząstkę róŜańca wobec wystawionego Najświętszego Sakramentu.
Natomiast w kaŜdą środę w sanktuarium odprawia się publicznie
tzw. „Nieustanną Nowennę” za wstawiennictwem Matki BoŜej Pocieszenia z odczytaniem próśb i podziękowań wiernych.
§ 26
NaleŜy otaczać szczególną czcią obraz Matki BoŜej Sokalskiej,
pielęgnować naboŜeństwa ku Jej czci takie jak: Godzinki, róŜaniec,
naboŜeństwa majowe, październikowe, naboŜeństwa w pierwsze
soboty miesiąca oraz nowennę w kaŜdą środę a takŜe naboŜeństwa
związane z duchowością franciszkańską i eucharystyczną – zwłaszcza adorację eucharystyczną.
§ 27
W głoszeniu prawd ewangelicznych naleŜy zawsze kierować się
nauczaniem Kościoła ze szczególnym podkreśleniem duchowości
franciszkańskiej.
§ 28
Stół Słowa BoŜego ma być bogato zastawiony zwłaszcza w dni
odpustowe, uroczystości i święta maryjne oraz franciszkańskie.
§ 29
Sanktuarium jako miejsce święte powinno łączyć harmonijnie
tradycyjne i współczesne formy kultu oraz być szkołą wzorcowej
liturgii i poboŜności ludowej.
V. DOKUMENTACJA I ŚRODKI MATERIALNE
§ 30
Kustosz sanktuarium jest odpowiedzialny za prowadzenie Kroniki, w której zapisuje się informacje o znaczących wydarzeniach
w sanktuarium. W tej lub innej księdze naleŜy teŜ zapisywać relacje o nadzwyczajnych łaskach, które otrzymują wierni. Łaski
o wyjątkowym charakterze powinny być odpowiednio udokumentowane.
§ 31
W sanktuarium naleŜy prowadzić rejestr grup pielgrzymkowych, zapisując datę pielgrzymki, parafię lub charakter wspólnoty
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pątników, ewentualnie intencję pielgrzymów oraz imiona
i nazwiska kapłanów przybywających z pielgrzymami.
§ 32
W sanktuarium naleŜy umoŜliwić pielgrzymom składanie na
piśmie podziękowań i próśb zanoszonych przez wstawiennictwo
Matki BoŜej Pocieszenia. Kustosz zadba, aby one były naleŜycie
przechowywane w archiwum sanktuarium.
§ 33
Kustosz sanktuarium jest odpowiedzialny za gromadzenie
i odpowiednie przechowywanie róŜnego rodzaju darów wotywnych
składanych jako wyraz poboŜności pielgrzymów i wdzięczności za
otrzymane łaski (kan. 1234 § 2).
§ 34
Kustosz sanktuarium dysponuje środkami materialnymi z ofiar
składanych przez pątników oraz dotacji uzyskanych od osób prawnych zgodnie z postanowieniami statutu. Podczas Mszy św. odprawianych z okazji pielgrzymek zbiera się ofiary na potrzeby sanktuarium.
VI. ZARZĄDZENIA KOŃCOWE
§ 35
Statut powyŜszy obowiązuje od dnia ogłoszenia. Jeśli zajdzie
taka potrzeba, moŜe być zmieniony lub uzupełniony przez Biskupa
Zamojsko-Lubaczowskiego.

Zamość – Hrubieszów, dnia 8 grudnia, A.D. 2013
w Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP
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śYCZENIA NA BOśE NARODZENIE 2013
I NOWY ROK PAŃSKI 2014
DLA DUCHOWIEŃSTWA, OSÓB śYCIA KONSEKROWANEGO
I WIERNYCH ŚWIECKICH DIECEZJI ZAMOJSKOLUBACZOWSKIEJ
Bóg się rodzi, moc truchleje,
Pan niebiosów obnaŜony!
Ogień krzepnie, blask ciemnieje,
Ma granice Nieskończony.
Wzgardzony okryty chwałą,
Śmiertelny Król nad wiekami!
A Słowo Ciałem się stało
I mieszkało między nami.

Świętowanie Tajemnicy Wcielenia BoŜego Syna zbliŜa nas
i jeszcze głębiej wprowadza w prawdę niepojętej miłości Boga
do kaŜdego człowieka. Druga BoŜa Osoba, ogołocona z Boskiego majestatu oraz blasku niebieskiej chwały, wchodzi w codzienność ludzi
i pozostaje pośród nas, towarzysząc nam w ziemskiej wędrówce
do zbawienia. Ta charakterystyczna noc zgromadzi wiernych
w świątyniach podczas tradycyjnej „pasterki” wokół eucharystycznego stołu i przy Ŝłóbku Nowonarodzonego BoŜego Dziecięcia, aby
wraz z całym Kościołem radować się nowiną, rozgłaszaną przez
aniołów, a zapisaną na początku Ewangelii św. Jana Apostoła:
„Słowo Ciałem się stało i zamieszkało wśród nas” (J 1, 14).
Łamiąc ten jeden eucharystyczny Chleb, dzielimy się teŜ wigilijnym opłatkiem i codziennym powszednim chlebem, Ŝyczliwością,
wzajemną pomocą, czyniąc dla innych miejsce przy stole. Modląc się
przy betlejemskiej szopce, obejmujemy tym duchowym zatroskaniem wszystkich ludzi i ich sprawy, troski, bóle, choroby, niepokoje,
trudności, Ŝyciowe niezaradności, ale teŜ radość, wdzięczność
i nadzieję na lepszą przyszłość. Tworzymy jedną wspólnotę – śpiewając kolędy, BoŜonarodzeniowe pieśni i pastorałki, świątecznie się
nawiedzając, abyśmy umocnieni na duchu i ciele, nawzajem obdarowywali się dobrem, jakie przynosi nam Nowonarodzony.
Niech radosne Święta BoŜego Narodzenia kaŜdego Wiernego
Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej, Waszych bliskich, krewnych
i gości, kaŜdego człowieka dobrej woli, wszystkich Kapłanów, Ojców
i Braci zakonnych, Siostry zakonne i inne Osoby Ŝycia konsekrowanego, napełnią wdzięcznością za dar Nocy Betlejemskiej, za to,
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Ŝe BoŜy Syn przyszedł na ziemię, zamieszkał pośród nas, pozostał
z nami w Tabernakulum, towarzyszy nam w kaŜdej chwili Ŝycia, tej
radosnej i pięknej, jak teŜ i tej pełnej zwątpienia i niepewności jutra.
śyczę Wszystkim, aby głębokie przeŜywanie Tajemnicy Wcielenia w Roku Duszpasterskim 2013/2014, noszącym wezwanie „Wierzę w Syna BoŜego” oraz ubogaconym wydarzeniem kanonizacji
błogosławionego Jana Pawła II, zbliŜyło nas do Jezusa współczującego i miłosiernego, który przyszedł nas zbawić. Uwielbiajmy Boga,
dziękujmy i prośmy za ludzi, których spotykamy na drodze codziennego Ŝycia, za osoby dobrej woli, do których takŜe jako kapłani, siostry zakonne, katecheci świeccy i uczniowie Chrystusa jesteśmy
posłani z misją głoszenia Dobrej Nowiny. Śpiewajmy całym sercem:
„Bóg się rodzi…”.
Niech w nadchodzącym Roku Pańskim 2014, BoŜa Dziecina napełni Was obfitością wszelkich darów, aby przez miłość i dobroć oraz
naszą zwyczajną świętość, Jezus Chrystus rodził się w sercach wielu
ludzi.
Z modlitwą i pasterskim błogosławieństwem

ZAMOŚĆ – BOśE NARODZENIE 2013
NOWY ROK PAŃSKI 2014
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HOMILIA
(KATEDRA ZAMOJSKA, 14 PAŹDZIERNIKA 2013 R.
– DZIEŃ NAUCZYCIELA)
Łk 11, 9-13
Drogie Nauczycielki i Drodzy Nauczyciele, Wychowawcy, Pedagodzy, Katecheci i Katechetki, Przedstawiciele Kuratorium oraz
Pracownicy Administracyjni naszych szkolnych placówek. W dzień
Edukacji Narodowej, popularnie zwany Dniem Nauczyciela, pragnę
wszystkim osobom związanym z dydaktyką w szkolnictwie wszelkich stopni i typów powiedzieć bardzo krótko.
Czcigodni Nauczyciele, dokonaliście właściwego wyboru w swym
Ŝyciu. Powiedziałbym nawet, Ŝe to tak, jakbyście na loterii wygrali
fortunę. Przez decyzję dotyczącą tej właśnie profesji, trafiliście
w dziesiątkę. Podejmując rolę i funkcję nauczycielki czy nauczyciela, zdecydowaliście się na coś wspaniałego. CzyŜbyście byli zdziwieni, tym moim zachwytem? Dlaczego?
PrzecieŜ same korzyści, jakie są waszym udziałem, widać jak na
dłoni. W większości szkół lekcje odbywają się przed południem,
a więc popołudnia macie wolne. Czyli moŜna w drugiej połowie dnia
oddać się czynnościom, jakie wam osobiście sprawiają przyjemność,
podjąć obowiązki, jakich oczekuje twoja własna rodzina. Zakończenie tygodnia, owe oczekiwane przez kaŜdego wolne sobotnioniedzielne dni, zaczynają się w waszym przypadku juŜ
w południowej porze w piątek. Ile pięknych spraw moŜecie zrealizować w taki koniec tygodnia, jak wiele zaległości uporządkować.
A dodajmy jeszcze do tego wiosenne oraz świąteczne ferie
i letnie wakacje, które są w miarę o stałej porze roku, regularne
i pewne jak w banku oraz stosunkowo długie w zestawieniu
z innymi profesjami, realizowanymi w Ŝyciu przez naszych bliźnich.
W miarę bezpieczny, obciąŜony niewielkim stresem zawód i gdyby
nie niŜ demograficzny, to nie wiedzielibyście nigdy, co to znaczy być
człowiekiem bezrobotnym. Czyli, najkrócej mówiąc, tak jak wcześniej stwierdziłem: Drodzy Nauczyciele, dokonaliście fantastycznego
Ŝyciowego wyboru. Składam więc wam, z racji waszego świętowania,
najserdeczniejsze Ŝyczenia, pełne szczęścia i zadowolenia.
OstroŜnie się wam teraz przyglądam i widzę, iŜ wasze twarze są
dosyć dziwne, po tym coście usłyszeli. Nie zgadzacie się z tym drastycznym i skróconym opisem przywilejów, jakie związane są
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z zawodem nauczyciela? Macie odmienne zdanie na ten temat?
A przecieŜ sam słyszałem, jakiś czas temu, opinię z ministerialnych
ust, od osób odpowiedzialnych za edukację w Polsce, gdy rząd przymierzał się do zmniejszenia dni wolnych dla nauczycieli: „Jak ktoś
się przyzwyczaił, Ŝe miał zwyczajowo wolne w kaŜde święta, to teraz
uwaŜa, Ŝe powinien protestować, bo się mu zabiera jego święte prawo”.
Wybaczcie Czcigodne Nauczycielki i Nauczyciele, rzeczywiście,
tak trochę przerysowałem tę sielankowość waszego pedagogicznego
posługiwania. Ale jestem przekonany o tym, iŜ wielu z przeciętnych
ludzi, nie siedzących w tym temacie, pod wpływem propagandy mediów wam nieprzyjaznych, tak po prostu myśli i jest istotnie przekonanych o samych korzyściach nauczycielskiego zawodu. Czyli,
Ŝe pracujecie jedynie pół dnia, a potem nie wiecie, co robić z wolnym
czasem.
Lecz Wy, ja takŜe i wszystkie inne osoby tutaj obecne, wiemy
o tym, iŜ współcześnie nauczycielski trud nie jest wcale jakąś rozkoszą czy rajem, zresztą raczej nigdy takim nie był. Szkoła zawsze
związana była z obowiązkami, nie tylko uczniów ale równieŜ
i nauczycieli oraz wychowawców. Wasza szkolna codzienność, to nie
jest „nic nierobienie”, ale, pośród tej całej papierkowej administracji,
walka o minimum czasu dla siebie, dla własnej rodziny. JakŜe często jest to poprawianie zadań, testów, wypracowań, aŜ do późna
w nocy. Szukanie na własną rękę róŜnorakich pomocy i rozwiązań.
To wyczerpanie, a niekiedy równieŜ i lęk, takŜe i o miejsce pracy,
o naleŜytą ilość lekcyjnych godzin, lub obawa czy aby nie dostanę
do wychowawczej opieki tej trudnej klasy? A obawy wykładowcy są
tak łatwe do wyczucia przez samych uczniów.
Nauczyciele stresują się równieŜ i tym, iŜ w jakiś, dla nich odpowiedni sposób, nie sprostają niekiedy nachalnym i agresywnym
oczekiwaniom niektórych z powierzonych im uczniów. PrzecieŜ to
moŜe być prowokacja, by cię wyprowadzić z równowagi, ukrycie nagrać twoje reakcje i puścić w publiczny obieg. Zmienia się moralna
postawa wielu osób, dzisiaj takŜe zdarza się, iŜ rodzice trudnych
wychowanków nie staną po stronie prawdy, ale będą zaciekle bronić
siebie i swoich dzieci, winy szukając u innych a nie u siebie.
MoŜe teŜ, jako pedagogiczne ciało, niekiedy nauczyciele mają
wątpliwości, czy z jednego lub drugiego wychowanka da się jeszcze
coś wykrzesać i ewentualnie za jaką osobistą cenę tego, któremu
powierzono zadanie mistrza. Co mówić o dydaktycznej miłości
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i otwartości na uczniów, gdy tak niechętnie udajemy się do jakiejś
konkretnej szkolnej klasy. PrzecieŜ tyle razy próbuję jeszcze jakoś
do nich trafić, znaleźć tę odpowiednią pedagogiczną czy dydaktyczną metodę i po prostu nie wychodzi.
Wprawdzie nauczycielskie powołanie w wielu obszarach przynosi radość i spełnienie osobie będącej dla uczniów mistrzem
i autorytetem, ale niesie takŜe ze sobą obciąŜenia. Okazuje się,
iŜ moŜe ich być dosyć sporo, dlatego pozostawanie takim rasowym
pedagogiem z powołaniem, pełnym zaangaŜowania i miłości
do wszystkich uczniów, to nie jest wcale takie łatwe zadanie na dzisiejsze czasy, na obecne tak róŜnorakie oczekiwania.
Gdyby wam Drogie Siostry i Bracia Nauczyciele, zdarzyła się sytuacja jakiejś wątpliwości, nieporadności co do waszej pedagogicznej
misji, to moŜe okazać się nam wszystkim pomocnym wezwanie
z Pisma św., a konkretnie z Psalmu 31: „Ja natomiast pokładam
ufność w Panu. Weselę się i cieszę z Twojej łaski, boś wejrzał na moją
nędzę, uznałeś udręki mej duszy i nie oddałeś mnie w ręce nieprzyjaciela, postawiłeś me stopy na miejscu przestronnym” (Ps 31, 7-9).
Zamiast beznadziejności i wejścia na drogę bez wyjścia, oto jawi się
wolna ścieŜka przed siebie: „Panie postawiłeś me stopy na miejscu
przestronnym” (Ps 31, 9b).
Te słowa Psalmu pochodzą od autora, który dobrze zna Ŝycie.
Przymus, kłopot i sytuacja bez jakiegoś rozwiązania nie są mu obce.
A sprawcą tego wszystkiego jest nieprzyjaciel, zastawiający na niego pułapkę. Prześladuje go i niemal poluje na jego osobę. Dlatego
odczuwa on nędzę, a oczy jego stale są mętne od zgryzoty. Osłabły
jego dusza i ciało oraz siły go opuściły. Dla jego nieprzyjaciół stał się
przedmiotem kpin, urągowiskiem dla sąsiadów i postrachem dla
swoich przyjaciół. Zapomniano go tak, jak się nie pamięta o kimś
dawno zmarłym, podobny do rozbitego i precz wyrzuconego naczynia.
Takie doświadczenie, będące osobistym kryzysem biblijnego autora, zaprowadziło go na margines Ŝycia. On modlący się jest dogłębnie rozdarty i bez nadziei. Czuje się samotny, wypalony, zagroŜony i przemęczony. W swym Ŝyciu nagle, pomimo tego wszystkiego,
jedną rzecz robi rzeczywiście cudownie. On niczego nie ukrywa i nie
przemilcza tego, iŜ jest rozczarowany, ale krzyczy, woła oraz błaga
o pomoc dla swej duszy. Właśnie przez to otwarcie swego ducha,
doświadcza, pomimo tylu zagroŜeń, tego wezwania z Psalmu: moje
nogi stoją na miejscu przestronnym.
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A jak to się dzieje? Po prostu przestanie juŜ siebie i innych
oszukiwać. Ten piękny pozór, za którym się chował, zostaje rozmontowany. Nie będzie się więcej zajmował budowaniem swej jaśniejącej wobec innych fasady. Nie będzie mówił, Ŝe wszystko jest
w porządku, ale przyzna się do tego, iŜ jest z nim źle. Oraz
Ŝe potrzebuje kogoś, kto mu pomoŜe i go umocni, wskaŜe mu nadzieję i przyszłość, jakiej, na skutek swej osobistej biedy, on po prostu
nie jest w stanie zobaczyć, czy nawet pragnąć.
Dlatego teŜ się modli. Rzuca się w BoŜe ramiona, wołając: Panie
nie pozwól mi się samemu zniszczyć, ratuj mnie. PomóŜ mi, nie zostawiaj mnie. Ty jesteś moją siłą. Ów człowiek zaufał temu, Ŝe Bóg
go nie opuści, nawet wówczas, gdy w danej chwili wszystko jest jakoś ciemnością i brakiem wyjścia. Jako biskupowi dane mi było
ostatnio kilkakrotnie dotykać przedziwnej boleści nauczyciela, który
w pełni sił, poświęciwszy wszystko dla tego powołania, zostawał bez
pracy i bez jakiejkolwiek nadziei, Ŝe znajdzie nową szkołę.
Oczywiście to nie jest przyjemne, przyznać się do tego,
Ŝe człowiek poniósł klęskę. Ale to sprawia, Ŝe dotykamy jakiegoś
ludzkiego doświadczenia, w którym musimy mieć odwagę powiedzieć: Nie wszystko potrafię sam rozwiązać. Jestem zdany na innych, którzy mnie wspomagają, razem ze mną idą tą drogą. Przez to
stajemy się sobie równieŜ bliŜsi. JakŜe duŜo ludzkiej rozpaczy pojawia się stąd, Ŝe pojedyncza osoba myśli, iŜ to tylko ona nie daje sobie rady a inni nie mają Ŝadnych problemów, wszystko układa się
im dobrze. A to nie jest prawdą.
Właśnie w szkole, według mego zdania często dzieją się podobne
sytuacje. Pojawia się takie przekonanie, Ŝe u drugich wszystko biegnie w Ŝyciu wspaniale. Tylko ja sam muszę walczyć. Ale jestem
pewien, Ŝe to tak właśnie nie jest. PrzecieŜ mamy do czynienia
z rozmaitymi osobowościami uczniów. Dla jednych stajesz się Droga
Nauczycielko czy Nauczycielu, fantastycznym pedagogiem, bo jakoś
się rozumiecie. Do innych zaś nie moŜesz trafić ze swoją argumentacją, trudności są po prostu nie do pokonania.
MoŜe jesteście nawet trochę zaskoczeni tym, iŜ dzisiaj w Dzień
Edukacji Narodowej, zamiast mówić do was tylko o przyjemnych
sprawach, o nagrodach, gratulacjach, sukcesach, ja dotykam w tym
zamyśleniu nad aktualną sytuacją polskiego nauczyciela pewnych
osobistych trudności pedagogów, czy teŜ lęków i obaw w sytuacjach
szkół zagroŜonych likwidacją albo teŜ mocną redukcją etatów. Ale
czy moŜemy sobie jakoś solidarnie pomóc, czym potrafimy się umoc68

BISKUP DIECEZJALNY

nić. Bo przecieŜ w chwilach konkretnych zagroŜeń, dydaktycznych
niepowodzeń, istnieje taka nauczycielska pokusa, by walczyć samemu. Nie przyznawać się do tego, iŜ mam trudności
i potrzebowałbym pomocy.
To Bóg moŜe postawić moje stopy na miejscu przestronnym,
gdzie nie muszę się lękać, iŜ się wywrócę, upadnę. Gdzie mam szerokie perspektywy, nadzieję pójścia w róŜnych kierunkach. Widzę,
iŜ jest przede mną przestrzeń, jaką mi Pan podsuwa, abym się zmobilizował, podjął trud dalszego wędrowania w Ŝyciu.
Drodzy Nauczyciele, Siostry i Bracia, przed kaŜdym z was Bóg
stawia otwartą przestrzeń. Nie zamykajcie się w swoich obawach,
lękach, trudnościach. Wspomagajmy siebie nawzajem, unikając
wzajemnych zazdrości. Starajmy się nie tylko myśleć o sobie, ale i
o innych z pedagogicznego grona, z tych, co jako wasi uczniowie zostali powierzeni przez BoŜą Opatrzność wam, jako mistrzom przedmiotu, nauczycielom ludzkich relacji, wychowawcom, którzy pociągają innych do doskonałości, własnym autorytetem i szlachetną
osobowością.
Módlmy się więc dzisiaj wspólnie za siebie nawzajem, prośmy
o to, czego potrzebujecie dla waszej codziennej pracy. O moc i siłę
ducha, ufność, dobre opanowanie swych emocji, kreatywność
i miłość. TakŜe o wspaniałych ludzi, przyjaciół, którzy nas nie pozostawią w osamotnieniu z problemami i trudnościami osobistymi,
szkolnymi czy pedagogicznymi.
Miejcie wciąŜ w sercu i w pamięci gotowość pomocy Boga Ojca,
wobec kaŜdego z nas. Nie zapominajcie słów z Jezusowego kazania
na górze: „Proście, a będzie wam dane; szukajcie, a znajdziecie; kołaczcie, a otworzą wam. KaŜdy bowiem, kto prosi, otrzymuje; kto szuka, znajduje; a kołaczącemu otworzą. (…) Jeśli więc wy, (…) umiecie
dawać dobre dary swoim dzieciom, o ileŜ bardziej Ojciec z nieba da to,
co dobre, tym, którzy Go proszą” (Łk 11, 9-13).
Panie, Ty jesteś moją mocą, w Tobie mam nadzieję, w Twoich
rękach jest mój czas, moje Ŝycie, moje nauczycielskie powołanie.
Tobie zawierzam wszystkich nauczycieli i uczniów, kaŜdego z nas tu
obecnych. Amen.
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SPRAWY PERSONALNE
3 października 2013 r.
ks. kan. dr Wiesław Banaś, dyrektor Caritas, mianowany członkiem Rady Funduszu Obrony śycia
ks. kan. dr Wiesław Banaś, dyrektor Caritas, mianowany członkiem Referatu Socjalnego Kurii Diecezjalnej w Zamościu
ks. kan. mgr lic. Tadeusz Czuk, ekonom diecezji, mianowany
członkiem Rady Funduszu Obrony śycia
ks. kan. mgr lic. Tadeusz Czuk, ekonom diecezji, mianowany
członkiem Referatu Socjalnego Kurii Diecezjalnej w Zamościu
ks. prał. dr Adam Firosz, proboszcz parafii pw. Zmartwychwstania Pańskiego i św. Tomasza Apostoła w Zamościu, mianowany
członkiem Komisji ds. Katolickiego Radia Zamość i zamojskiej
edycji Tygodnika „Niedziela” przy Kurii Diecezjalnej
w Zamościu
ks. prał. Eugeniusz Goliński, zwolniony z funkcji członka Referatu Socjalnego Kurii Diecezjalnej w Zamościu
ks. mgr lic. Zygmunt Jagiełło, notariusz Kurii Diecezjalnej, mianowany Redaktorem „Zamojskiego Informatora Diecezjalnego”
ks. kan. mgr Jan Krawczyk, proboszcz parafii pw. Najświętszego
Serca Jezusa w Tomaszowie Lubelskim, mianowany członkiem
Referatu Socjalnego Kurii Diecezjalnej w Zamościu
ks. kan. dr Michał Maciołek, kanclerz Kurii Diecezjalnej, mianowany Redaktorem „Zamojskiego Informatora Diecezjalnego”
ks. kan. dr Michał Maciołek, kanclerz Kurii Diecezjalnej, mianowany członkiem Komisji Artystyczno-Budowlanej przy Kurii
Diecezjalnej w Zamościu
ks. kan. dr Andrzej NieduŜak, dyrektor Domu KsięŜy Seniorów
w Biłgoraju, mianowany członkiem Referatu Socjalnego Kurii
Diecezjalnej w Zamościu
ks. dr Mirosław Sawka, dyrektor Wydziału Duszpasterstwa Rodzin Kurii Diecezjalnej, mianowany członkiem Rady Duszpasterskiej przy Kurii Diecezjalnej w Zamościu
ks. dr Mirosław Sawka, dyrektor Wydziału Duszpasterstwa Rodzin Kurii Diecezjalnej, mianowany członkiem Rady Funduszu
Obrony śycia
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ks. dr Witold Słotwiński, wikariusz parafii pw. Zmartwychwstania Pańskiego i św. Tomasza Apostoła w Zamościu, mianowany
Przewodniczącym Komisji Liturgicznej przy Kurii Diecezjalnej
w Zamościu
ks. kan. mgr Andrzej Stopyra, proboszcz parafii pw. św. Stanisława BM w Lubaczowie, mianowany członkiem Komisji ds.
Katolickiego Radia Zamość i zamojskiej edycji Tygodnika „Niedziela” przy Kurii Diecezjalnej w Zamościu
ks. kan. mgr Andrzej Stopyra, proboszcz parafii pw. św. Stanisława BM w Lubaczowie, mianowany członkiem Rady Duszpasterskiej przy Kurii Diecezjalnej w Zamościu
ks. prał. Stefan Wójtowicz, zwolniony z funkcji członka Referatu
Socjalnego Kurii Diecezjalnej w Zamościu
ks. mgr Józef Zwolak, proboszcz parafii pw. św. Andrzeja Boboli
w Kosobudach, mianowany członkiem Komisji ds. Katolickiego
Radia Zamość i zamojskiej edycji Tygodnika „Niedziela” przy
Kurii Diecezjalnej w Zamościu
o. dr Andrzej Jan Zalewski, proboszcz parafii pw. Zwiastowania
NMP w Zamościu, mianowany członkiem Rady Duszpasterskiej przy Kurii Diecezjalnej w Zamościu
mgr Dorota Szatraj, diecezjalny Doradca Ŝycia rodzinnego przy
kurii Diecezjalnej w Zamościu, mianowana członkiem Rady
Funduszu Obrony śycia
mgr Maria Ziemińska-Szynal, notariusz Sądu Biskupiego
w Zamościu, mianowana członkiem Komisji ds. Katolickiego
Radia Zamość i zamojskiej edycji Tygodnika „Niedziela” przy
Kurii Diecezjalnej w Zamościu
s. Mirosława Kozioł ze Zgromadzenia Sióstr Imienia Jezus
w Zamościu, mianowana członkiem Rady Duszpasterskiej przy
Kurii Diecezjalnej w Zamościu

24 listopada 2013 r.
ks. kan. mgr Julian Brzezicki, proboszcz parafii pw. św. Jana
Chrzciciela w Trzęsinach, zwolniony z funkcji Diecezjalnego
Asystenta Katolickiego Stowarzyszenia MłodzieŜy Diecezji
Zamojsko-Lubaczowskiej i mianowany Moderatorem Rady Ruchów i Stowarzyszeń Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej
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ks. mgr Paweł Głowik, wikariusz parafii pw. św. Mikołaja
w Grabowcu, mianowany Asystentem Katolickiego Stowarzyszenia MłodzieŜy Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej dla Rejonu
Hrubieszów
ks. mgr Stanisław KsiąŜek, wikariusz parafii pw. św. Stanisława
BM w Lubaczowie, zwolniony z funkcji Zastępcy Diecezjalnego
Asystenta Katolickiego Stowarzyszenia MłodzieŜy Diecezji
Zamojsko-Lubaczowskiej i mianowany Diecezjalnym Asystentem tegoŜ Stowarzyszenia
ks. mgr Paweł Obirek, wikariusz parafii pw. św. Józefa
w Tomaszowie Lubelskim, mianowany Asystentem Katolickiego Stowarzyszenia MłodzieŜy Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej
dla Rejonu Tomaszów Lubelski
ks. mgr Roman Sawic, proboszcz parafii pw. Ducha Świętego
w Krasnobrodzie, zwolniony z funkcji Moderatora Rady Ruchów i Stowarzyszeń Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej
Mariola Charysz z parafii pw. św. Stanisława BM w Lubaczowie
mianowana Prezesem Zarządu Diecezjalnego Katolickiego
Stowarzyszenia MłodzieŜy Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej
Kazimiera Wójcik, mianowana Prezesem Zarządu Parafialnego
Oddziału Akcji Katolickiej w parafii pw. Chrystusa Króla
w Biłgoraju
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Zamość, 1 grudnia 2013 r.
L. dz. 560/Gł/13

Przewielebny
Ks. mgr Michał Moń
Wikariusz parafii pw. Wniebowzięcia NMP
w Biłgoraju
Biorąc pod uwagę potrzeby pastoralne diecezji, a zwłaszcza
sprawę krzewienia ducha pielgrzymkowego, w nawiązaniu
do przeprowadzonych wcześniej rozmów, niniejszym zwalniam
Czcigodnego Księdza z funkcji Wicedyrektora ZamojskoLubaczowskiej Pieszej Pielgrzymki na Jasną Górę i mianuję
Dyrektorem tejŜe pielgrzymki.
Powierzoną funkcję będzie Ksiądz wypełniał w porozumieniu
z Wydziałem Duszpasterskim Kurii Diecezjalnej w Zamościu i
we współpracy z ks. Karolem Stolarczykiem, jako wicedyrektorem
pielgrzymki. Dokumentację pielgrzymkową proszę przejąć od Ks.
Krzysztofa Szynala, dotychczasowego dyrektora.
Obowiązki wynikające z funkcji dyrektora pielgrzymki winny
być pełnione w ramach posługi duszpasterskiej Księdza (czyli przysługuje Księdzu pełny coroczny urlop), dlatego naleŜy je podjąć
z pełnym zaangaŜowaniem, umiejętnie godzić z zadaniami parafialnymi i katechetycznymi, a temu działaniu przysługuje konkretne
wsparcie i Ŝyczliwość ze strony diecezjalnego duchowieństwa
i wiernych świeckich.
Na owocne wypełnianie funkcji z serca błogosławię i polecam
Królowej Polski z Jasnej Góry, by wstawiała się u swego Syna za
Księdzem, wypraszając potrzebne łaski i siły w posłudze dla Kościoła pielgrzymującego.
† Marian Rojek
BISKUP
Ks. Michał Maciołek
KANCLERZ
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Zamość, 1 grudnia 2013 r.
L. dz. 561/Gł/13

Przewielebny
Ks. mgr Karol Stolarczyk
Wikariusz parafii pw. św. Jacka
w Horodle
Biorąc pod uwagę potrzeby pastoralne diecezji, a zwłaszcza
sprawę krzewienia ducha pielgrzymkowego, w nawiązaniu
do przeprowadzonych wcześniej rozmów, niniejszym mianuję
Czcigodnego
Księdza
Wicedyrektorem
ZamojskoLubaczowskiej Pieszej Pielgrzymki na Jasną Górę.
Powierzoną funkcję będzie Ksiądz wypełniał w porozumieniu
z dyrektorem pielgrzymki, ks. Michałem Moniem.
Obowiązki wynikające z funkcji wicedyrektora pielgrzymki,
pełnione w ramach posługi duszpasterskiej Księdza (czyli przysługuje Księdzu pełny coroczny urlop), proszę traktować priorytetowo
i swobodnie oczekiwać konkretnego wsparcia oraz Ŝyczliwości
ze strony wszystkich kapłanów i wiernych świeckich naszej diecezji,
a jednocześnie umiejętnie godzić z zadaniami duszpasterskimi
i katechetycznymi w parafii.
Na owocne wypełnianie funkcji z serca błogosławię i polecam
Królowej Polski z Jasnej Góry, by wstawiała się u swego Syna za
Księdzem, wypraszając potrzebne łaski i siły w posłudze dla Kościoła pielgrzymującego.

† Marian Rojek
BISKUP
Ks. Michał Maciołek
KANCLERZ
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Zamość, 1 grudnia 2013 r.
L. dz. 562/Gł/13

DEKRET
MIANOWANIA KSIĘśY ODPOWIEDZIALNYCH
ZA ORGANIZACJĘ ZAMOJSKO-LUBACZOWSKIEJ
PIESZEJ PIELGRZYMKI NA JASNĄ GÓRĘ
Piesza Pielgrzymka Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej na Jasną
Górę, od początku swego istnienia, znajduje wielkie uznanie, szczególnie wśród ludzi młodych. Dzięki temu jest waŜnym wydarzeniem
ewangelizacyjnym, wprost koniecznym w Ŝyciu naszego Kościoła.
Stanowi takŜe duŜe wyzwanie duszpastersko-organizacyjne, wymagające szczerego zaangaŜowania wielu kapłanów.
Ciesząc się z aktywnego udziału w pielgrzymce KsięŜy naszej
diecezji i wyraŜając im wdzięczność, po konsultacji z Dyrektorem
i Wicedyrektorem Pielgrzymki, niniejszym mianuję:
ks. mgr. Krzysztofa Szynala – ojcem duchownym pielgrzymki
ks. mgr. Pawła Głowika – ojcem duchownym pielgrzymki
ks. mgr. Artura Wojtowicza – szefem słuŜb porządkowych
ks. mgr. Macieja Banacha – zastępcą szefa słuŜb porządkowych
ks. mgr. Pawła Kubiszyna – kwatermistrzem
ks. mgr. Łukasza Kardaszewskiego – zastępcą kwatermistrza
oraz:
ks. mgr. Krystiana Kotulskiego – przewodnikiem grupy zamojskiej
ks. mgr. Krystiana Malca – przewodnikiem grupy biłgorajskiej
ks. mgr. Wojciecha Suchowierza – przewodnikiem grupy tomaszowskiej
ks. mgr. Wiesława Górniaka – przewodnikiem grupy lubaczowskiej
Powierzone funkcje pielgrzymkowe wszyscy wyznaczeni KsięŜa
będą pełnić w ramach obowiązków duszpasterskich (czyli przysługuje KsięŜom pełny coroczny urlop), w porozumieniu z Dyrektorem
Pielgrzymki, ks. Michałem Moniem, starając się jednocześnie
w sposób odpowiedzialny pogodzić je z obowiązkami parafialnymi –
do dnia 15 maja kaŜdego roku, księŜa zgłoszą w kancelarii Kurii
Diecezjalnej ewentualną potrzebę zastępstwa w obowiązkach parafialnych na czas pielgrzymki.
Na owocne wypełnianie funkcji z serca błogosławię i polecam
opiece Królowej Polski z Jasnej Góry.
Ks. Michał Maciołek
KANCLERZ

† Marian Rojek
BISKUP
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3 grudnia 2013 r.
ks. mgr Krystian Bordzań, dyrektor Katolickiego Radia Zamość,
z dniem 1 stycznia 2014 r. mianowany Redaktorem Naczelnym
„Niedzieli Zamojsko-Lubaczowskiej”
ks. kan. mgr lic. Tomasz Bomba, proboszcz parafii pw. Trójcy
Świętej w Komarowie, z dniem 1 stycznia 2014 r. zwolniony
z funkcji Redaktora Naczelnego „Niedzieli ZamojskoLubaczowskiej”
ks. mgr Jan Radziszewski, duszpasterz przy kościele rektoralnym pw. św. Katarzyny w Zamościu, mianowany Asystentem
kościelnym Rady Ruchów i Stowarzyszeń Diecezji ZamojskoLubaczowskiej
ks. mgr Krzysztof Świta, proboszcz parafii pw. św. Izydora
w Topólczy, zwolniony z funkcji Asystenta kościelnego Rady
Ruchów i Stowarzyszeń Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej
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Zamość, 17 grudnia 2013 r.
L.dz. 588/Gł/13
Przewielebny
Ks. kan. dr hab. Czesław Galek
Łabunie
Czcigodny KsięŜe Kanoniku, w nawiązaniu do przeprowadzonej
rozmowy, pragnę w sposób oficjalny serdecznie podziękować Księdzu za wielorakie i wielkoduszne zaangaŜowanie w Ŝycie Diecezji
Zamojsko-Lubaczowskiej na przestrzeni ostatnich dwudziestu lat,
które wyraziło się podejmowaniem licznych funkcji i obowiązków.
Dziękuję za wieloletnią troskę o organizację i przebieg Pieszej
Pielgrzymki z Zamościa na Jasną Górę. Świadectwa licznych pielgrzymów do dziś potwierdzają wysoki poziom i owocność tej posługi.
Dziękuję za bardzo waŜną ewangelizacyjną posługę na odcinku
działalności Katolickiego Radia Zamość i Zamojskiej Edycji Tygodnika „Niedziela”. Z owoców pracy Księdza w tej dziedzinie mogą
korzystać obecni odpowiedzialni za te formy głoszenia Dobrej Nowiny.
Dziękuję za posługę duszpasterską wobec środowisk twórczych
i nauczycieli, która była zapewne dla Księdza szczególnym obszarem realizacji naukowych pasji pedagogicznych.
Dziękuję za opiekę duszpasterską nad Wspólnotą Zamojskich
Energetyków oraz za posługę diecezjalnego duszpasterza Rzemieślników. Praca na tych odcinkach duszpasterskich wymagała
od Księdza z pewnością duŜego poświęcenia i dyscypliny, ze względu
na podjęcie w tym czasie obowiązków w Domu Rekolekcyjnym
w Łabuniach.
Dziękuję wreszcie za podjęcie się duchowego wspierania członków Obywatelskiego Stowarzyszenia Uwłaszczeniowego. Posługa
asystenta kościelnego wobec tej grupy obywateli była świadectwem
zaangaŜowania Księdza w tak potrzebną dziś misję budzenia inicjatywy obywatelskiej w społeczeństwie.
Oprócz wymienionych powyŜej obszarów duszpasterskiego
i obywatelskiego zaangaŜowania Księdza, pozostaje jeszcze jedna,
bardzo odpowiedzialna i cenna ze względów religijno-patriotycznych
posługa kapelana Armii Krajowej na miasto Zamość. Serdecznie
proszę, aby Czcigodny Ksiądz Kanonik nadal towarzyszył kombatantom oraz młodszym i starszym osobom, pragnącym kultywować
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narodowo-patriotyczne tradycje, nawiązujące do chlubnych postaw
Polaków, składających swoje Ŝycie na ołtarzu ofiary dla wolnej
i wiernej Bogu Ojczyzny.
Jeszcze raz dziękując za ofiarne kapłańskie serce, udzielam
Czcigodnemu Księdzu pasterskiego błogosławieństwa na posługę
kapelana Armii Krajowej i kapelana Domu Sióstr Franciszkanek
Misjonarek Maryi w Łabuniach oraz polecam opiece Matki Odkupiciela – Patronki Diecezji na codzienną radosną wierność kapłańskiemu powołaniu.
† Marian Rojek
BISKUP

18 grudnia 2013 r.
ks. mgr lic. Tomasz Bazan, przeniesiony z urzędu wikariusza
parafii pw. Przemienienia Pańskiego w Rachaniach na urząd
wikariusza parafii pw. Zmartwychwstania Pańskiego w Mirczu
ks. mgr Krzysztof Górnik, przeniesiony z urzędu wikariusza parafii pw. Zmartwychwstania Pańskiego w Mirczu na urząd wikariusza parafii pw. Przemienienia Pańskiego w Rachaniach
23 grudnia 2013 r.
ks. kan. mgr Jan Borowski, proboszcz parafii pw. św. Brata Alberta w Zamościu mianowany na pięcioletnią kadencję Wicedziekanem Dekanatu Zamość
ks. kan. mgr Jacek Rak, proboszcz parafii pw. św. Stanisława
Bpa w śdanowie mianowany na pięcioletnią kadencję Wicedziekanem Dekanatu Krasnobród
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Zamość, 23 grudnia 2013 r.
L.dz. 598/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 30
czerwca 2014 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 Dekanatu Józefów
ks. kan. Antoniego Gębali – Wicedziekana Dekanatu Józefów
ks. kan. Andrzeja Stopyry – Dziekana Dekanatu Lubaczów
ks. kan. Zbigniewa Kociołka – Dziekana Dekanatu Łaszczów
ks. kan. Czesława Szczerby – Dziekana Dekanatu Narol
ks. kan. Piotra Ciećkiewicza – Wicedziekana Dekanatu Narol
ks. kan. Bolesława Zwolana – Dziekana Dekanatu Sitaniec
ks. kan. Jerzego Kołtuna – Dziekana Dekanatu Szczebrzeszyn
ks. kan. Władysława Gudza – Dziekana Dekanatu Tarnoszyn
ks. kan. Jana Krawczyka – Dziekana Dekanatu Tomaszów Płd.
ks. Jarosława Nowaka – Wicedziekana Dekanatu Tomaszów Płd.
† Marian Rojek
BISKUP
Ks. Michał Maciołek
KANCLERZ
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KOMUNIKATY Z KONFERENCJI KSIĘśY DZIEKANÓW
Zamość, 16 października 2013 r.

WYDZIAŁ DUSZPASTERSKI
I. Program duszpasterski
- Realizujemy program duszpasterski pt. «Być solą ziemi»
- 24 listopada, w Uroczystość Chrystusa Króla, nastąpi zamknięcie „Roku Wiary"
- 1 grudnia, w I Niedzielę Adwentu, rozpoczniemy nowy Rok
Duszpasterski, według programu na rok 2013/14, pod hasłem
«Wierzę w Syna BoŜego»
II. W Kościele w Polsce rozpoczęły się przygotowania
do kanonizacji bł. Jana Pawła II (27 IV 2014 r.). Podczas 363.
Zebrania KEP (Warszawa, 8-9 X br.) powołano Zespół KEP ds.
Wizyty Ojca Świętego w czasie Światowych Dni MłodzieŜy
i Obchodów 1050. Rocznicy Chrztu Polski (2016 r.)
III. Niektóre wydarzenia od ostatniej konferencji
- I Krajowy Kongres Parafialnych Rad Duszpasterskich, Licheń
14-15 IX
- pielgrzymka ministrantów - Krasnobród, 14 IX (około 800
uczestników),
- Dzień Kapłański - Krasnobród, 5 X; okolicznościowe słowo wygłosił Ks. Kanclerz dr Michał Maciołek
- zakończyły się rekolekcje kapłańskie (Łabunie, Górecko Kościelne, WSD-Lublin, Werchrata)
- 7 września 2013 r., w obecności Biskupa Diecezjalnego Mariana
Rojka, odbyło się zebranie Rady Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich naszej Diecezji, na którym powołano nowy, 10-osobowy Zarząd Rady Ruchów, na lata 2013-16, z przewodniczącą - panią
Marią Gmyz na czele
IV. Wizytacje kanoniczne w 2014 r.
Dekanaty:
Hrubieszów Południe i Narol – Biskup Diecezjalny Marian Rojek
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Biłgoraj Północ i Tomaszów Północ – Biskup Pomocniczy Mariusz
Leszczyński
bp Mariusz Leszczyński
Przewodniczący Wydziału Duszpasterskiego

KOMUNIKATY KANCELARII KURII DIECEZJALNEJ
1. Obowiązki księŜy Dziekanów:
- legalizowanie ksiąg metrykalnych – kaŜda strona opieczętowana i ponumerowana, na zakończenie księgi metryka
- kwestionariusze wizytacji dziekańskich w parafiach dekanatu
zaległe za rok 2012 i 2013
- akty notarialne z parafii przedstawiające własność parafii. 1/4
parafii w diecezji dostarczyła wyŜej wymienione dokumenty
- potrzeba uaktualnienia testamentów kapłańskich - zachęca się,
by uaktualniać testament co 10 lat
2. Odpowiedzialność i większa wraŜliwość dotycząca próśb
o róŜne dyspensy przy błogosławieniu małŜeństw
- zbyt łatwo nie zwalniać ze wszystkiego; dobrze uzasadnić potrzebę dyspensy; pamiętać o zarządzeniu biskupa Mariana Rojka,
obowiązującym od dnia 5 grudnia 2012, w którym wyraźnie mówi
się o tym, Ŝe „do kaŜdej prośby o udzielenie dyspensy, własny
proboszcz powinien dodać kwestionariusz przedstawiający owe
szczególne racje (kwestionariusz w załączeniu do zarządzenia).
W przeciwnym razie prośba zostanie rozpatrzona negatywnie”
(ZID nr 4, 2012, s. 63-65)
- jeśli chodzi o dyspensę od uczestnictwa w naukach przedmałŜeńskich – wyjaśnić dlaczego zachodzi potrzeba zwolnienia,
a moŜe w niektórych przypadkach wskazane było by wygłoszenie
przez duszpasterza przynajmniej jednej nauki (indywidualnie);
jeśli chodzi o zapowiedzi – moŜe przynajmniej wywiesić
w gablocie informacyjnej
3. Od 13 października (niedziela) w kościele Ojców Redemptorystów w Zamościu dodatkowa Msza święta niedzielna o godz.
20.00. (przez cały rok). Prośba do ks. proboszczów zamojskich
i podzamojskich parafii o dobre poinformowanie wiernych o tej
moŜliwości, waŜnej dla pracujących w soboty i w niedziele
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4. Sekretariat Komisji Episkopatu Polski wydał oficjalną opinię
w sprawie posiadania stosownych licencji do odtwarzania filmów
i innych utworów audiowizualnych w obiektach oraz placówkach
kościelnych. („Nawet nieumyślne naruszenie praw autorskich moŜe skutkować odpowiedzialnością karną”).
5.Wizytacje prowadzone przez ks. dziekanów w 2014 r.
Ks. Witold Batycki – Łaszczów
Ks. Grzegorz Chabros – Tomaszów Najświętszego Serca Jezusa
Ks. Eugeniusz Derdziuk – Zamość Zmartwychwstania Pańskiego
Ks. Józef Dudek – Szczebrzeszyn św. Katarzyny
Ks. Adam Firosz – Józefów
Ks. Władysław Gudz – Tarnogród
Ks. Zbigniew Kociołek – Oleszyce
Ks. Jerzy Kołtun – Krasnobród
Ks. Jan Krawczyk – Tarnoszyn
Ks. Zenon Mrugała – Grabowiec
Ks. Andrzej Puzon – Biłgoraj św. Marii Magdaleny
Ks. Kazimierz Stelmaszczuk – Sitaniec
Ks. Andrzej Stopyra – Tyszowce
Ks. Jerzy Tworek – Hrubieszów MB Nieustającej Pomocy
Ks. Zygmunt śółkiewski – Lubaczów św. Stanisława Bpa
ks. Michał Maciołek
Kanclerz Kurii

SPRAWY EKONOMICZNE
1. KaŜda parafia otrzymała dokumenty z Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych („TUW”) dotyczące: zakresu ubezpieczenia,
procedury postępowania w przypadku zaistnienia szkody, propozycji dodatkowego ubezpieczenia: mienia ruchomego i gotówki
od włamania i rabunku zarówno w obiektach sakralnych jak
i w plebaniach, mienia ruchomego w plebaniach od ryzyka ognia
i innych zdarzeń losowych oraz od rabunku podczas przenoszenia, przewoŜenia na terenie Polski (transport). Szczegóły
w Oddziale TUW: ul. Pocztowa 3, Zamość; tel. 84 627 0782;
tel./fax 84 639 1624. Kontakt z p. ElŜbietą Sitarską tel. 513
085 852.
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2. Parafie, które nie mają inwentaryzacji cmentarza (mapa cmentarza, regulamin oparty na obowiązujących przepisach prawa
oraz baza danych osób pochowanych i opiekunów grobów), mogą
zapoznać się z ofertą firmy STEP Zbigniew Zacharski, ul. Przyjaźni 5/67, 20-314 Lublin, tel.: 513 043 261. Strona internetowa www.step.info.pl
3. Parafie, które mają stronę internetową na naszym serwerze,
proszone są o uregulowanie opłaty rocznej w wysokości 50 zł za
rok 2012 i 2013.
4. Prośba o wpłacanie ofiar z tac i puszek na właściwe konta.
ks. Tadeusz Czuk
Ekonom
WYDZIAŁ NAUKI I WYCHOWANIA KATOLICKIEGO
1. W dniach 29 czerwca - 6 lipca br. odbyły się w Domach Rekolekcyjnych w Werchracie, Górecku Kościelnym i w Domu Sióstr
Franciszkanek Misjonarek Maryi w Łabuniach trzy letnie turnusy rekolekcyjne dla katechetów naszej Diecezji. Dwa turnusy
przeprowadzone zostały przez ks. mgra Piotra Spyrę i Zespół
Ewangelizacyjny. Trzeci turnus prowadził ks. dr Witold Słotwiński.
2. Na progu nowego roku szkolnego 2013/2014 - w sobotę 31
sierpnia br. w Katedrze Zamojskiej odbył się Diecezjalny Dzień
Katechetyczny. O godzinie 10.00 katecheci uczestniczyli w Mszy
św. koncelebrowanej przez księŜy uczących lekcji religii pod
przewodnictwem Biskupa Diecezjalnego Mariana Rojka. O godz.
11.15 uczestnicy spotkania wysłuchali wykładu Biskupa Pomocniczego Archidiecezji Przemyskiej Stanisława Jamrozka pt. „Katecheza miejscem przekazu wiary”.
3. W dniach 15-21 września br., obchodziliśmy juŜ po raz trzeci
Ogólnopolski Tydzień Wychowania, pod hasłem: „Wychowujmy
do wartości… Aby budowali na skale”. Dziękujemy wszystkim,
którzy czynnie włączyli się w przebieg tegorocznej edycji Tygodnia Wychowania, poprzez animowanie okolicznościowych spo86
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tkań, akademii z dziećmi i młodzieŜą, przygotowaną liturgię
w kościołach.
4. Odbyły się (w dniach 26-28 września br.) jesienne spotkania
formacyjne z katechetami: czwartek 26 września Lubaczów Konkatedra, piątek 27 września Hrubieszów - kościół św. Mikołaja,
Tomaszów Lubelski - Sanktuarium; sobota 28 września Biłgoraj kościół św. Marii Magdaleny, Zamość - kościół św. Michała Archanioła. Konferencję okolicznościową nt. „Co dalej z katechezą –
nauczanie lekcji religii w krajach Unii Europejskiej” wygłosiła s.
ElŜbieta Sozańska, pracownik naukowy Uniwersytetu Mikołaja
Kopernika w Toruniu - Wicedyrektor Wydziału Katechetycznego
Diecezji Toruńskiej.
5. DyŜury pracowników Wydziału obejmują wszystkie robocze dni
tygodnia w Kurii Diecezjalnej (od godziny 9.00 do 13.30). Szczegółowy rozkład dyŜurów poszczególnych osób jest umieszczony na
stronie Wydziału oraz w Diecezjalnym Informatorze Katechetycznym.
ks. Wiesław Galant
Dyrektor Wydziału Nauki i Wychowania Katolickiego
CARITAS
1. Kolonie letnie odbyły się na koszt Caritas Diecezji ZamojskoLubaczowskiej
w miejscowości
Rajskie,
Trzęsiny
oraz
w Werchracie. Uczestniczyło w nich 91 dzieci. Ponadto wsparliśmy kolonie, oazy, obozy – z tej pomocy skorzystało 1026 osób;
łączny koszt pomocy: 36.675,82 zł. Za prowadzenie kolonii dziękuję ks. Mateuszowi Januszewskiemu.
2. Akcja „Tornister pełen uśmiechów”. W roku 2013 r. rozdaliśmy
232 wyprawki.
3. Z programu „Skrzydła” w roku szkolnym ufundowaliśmy 40
stypendiów.
4. Kończymy program PEAD. W roku 2013 rozdysponowaliśmy
471 ton darów o wartości 1.430.963,47zł.
5. Odbyła się pielgrzymka Szkolnych Kół Caritas do Radecznicy
w dniu 5 października.
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6. Ofiary które wpłynęły na Caritas:
- puszka wiosenna - 49.513,41zł
- puszka jesienna - 32.903,12 zł
7. W bieŜącym roku udzielono doraźnej pomoc na kwotę
24.811,57 zł.
Ks. Wiesław Banaś
Dyrektor Caritas
DZIEŁO BIBLIJNE
Informujemy uczestników roku II i III Kursu Formacji Biblijnej oraz wszystkich zainteresowanych udziałem w formacji
biblijnej, Ŝe po uzgodnieniu z Biskupem Diecezjalnym, zajęcia
w roku akademickim 2013/2014 ze względów organizacyjnych
zostają zawieszone.
Wznowienie zajęć nastąpi w roku akademickim 2014/2015.
Szczegółowe informacje zostaną podane w czerwcu 2014 r. na
stronie internetowej diecezji, na stronach dzieła biblijnego,
w mediach diecezjalnych oraz w kaŜdej parafii.
BliŜsze informacje dostępne są pod numerem telefonu: 84 663
2303, lub drogą e-mailową: gcisek@neostrada.pl
ks. Gabriel Cisek
Moderator Działa Biblijnego
w Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej

LITURGICZNA SŁUśBA OŁTARZA
1. W dniu 14 września 2013 roku odbył się w Krasnobrodzie Diecezjalny Dzień Ministrantów. W spotkaniu uczestniczyło 800
chłopców z naszej diecezji. W czasie Eucharystii celebrowanej
przez Biskupa Pomocniczego Mariusza Leszczyńskiego zostało
ustanowionych 37 lektorów oraz 20 ceremoniarzy. Do przyjęcia
tych posług chłopcy przygotowywali się przez cały rok uczestnicząc w kursach prowadzonych przez kapłanów. WyraŜam
wdzięczność pod adresem Biskupa Mariusza za sprawowanie
Eucharystii w Krasnobrodzie, a takŜe wobec licznie przybyłych
kapłanów, którzy zarówno w czasie Mszy świętej w sanktuarium,
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jak i przez cały miniony rok szkolny podejmowali trud spotkań
formacyjnych w poszczególnych rejonach.
2. Od września tego roku wznawiamy kolejną edycję kursu lektorskiego w wyznaczonych siedmiu rejonach diecezji. Duszpasterze rejonowi powinni wystosować do kaŜdej parafii pisemną informację o miejscu i terminach przeprowadzanych kursów.
W kursie mogą uczestniczyć chłopcy z I klasy gimnazjalnej oraz
starsi.
ks. Marek Tworek
Diecezjalny Duszpasterz Liturgicznej SłuŜby Ołtarza

KATOLICKIE RADIO ZAMOŚĆ

NIEDZIELE RADIOWE
z Katolickim Radiem Zamość
29 września br. wszedł w Ŝycie Dekret w sprawie
organizowania „Niedziel Radiowych” w parafiach Diecezji
Zamojsko-Lubaczowskiej ogłoszony przez naszego Pasterza Ks.
Bpa Mariana Rojka. Katolickie Radio Zamość w odpowiedzi na
powyŜszy dokument przygotowało propozycję przeprowadzenia
„Niedziel Radiowych”. W programie przewidziano m.in.:
- transmisje Mszy św. (odpusty, rocznice, jubileusze)
- wywiady m.in. z ks. proboszczem i wiernymi o Ŝyciu parafii
(historia miejsca, informacje o obiektach sakralnych czy grupach
duszpasterskich). Kampanii będzie towarzyszyć sprzedaŜ ksiąŜek
katolickich oraz konkurs loteryjny prowadzony przez
pracowników Katolickiego Radia Zamość. Emisja programów
planowana jest w niedziele w godz. 16.40-18.00. Powtórki
w poniedziałki w godz. 13.00-14.00. Nagrania wraz z galerią zdjęć
zostaną zamieszczone na stronie www.radiozamosc.pl i na Fan
Page'u Katolickie Radio Zamość.
1. W dniach 2-14 sierpnia br. KRZ towarzyszyło XXXI Pieszej
Pielgrzymce na Jasną Górę Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej.
Dziękuję wszystkim, którzy współtworzyli studio pielgrzymkowe,
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a w sposób szczególny: ks. kan. Grzegorzowi Chabrosowi, ks. kan.
Jackowi Rakowi, ks. Krzysztofowi Gierze, ks. Sylwestrowi
Zwolakowi, ks. Grzegorzowi Bartko, ks. Dariuszowi Babiakowi
i ks. Mariuszowi Pastuszakowi. Dziękuję naszym słuchaczom,
którzy włączali się w modlitwę oraz przekazywali pozdrowienia.
Składam wyrazy wdzięczności Pani Joannie Suszko i Panu
Pawłowi Michalskiemu, którzy nagrywali materiały na trasie,
przygotowywali je do emisji i dbali o bezpośrednie relacje z trasy
oraz transmisje apeli pielgrzymkowych. Jednocześnie dziękuję
Telewizji Lubaczów za codzienne relacje filmowe z tego czasu.
W tym roku Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę miała bardzo
dobrą opiekę medialną.
Na antenie Katolickiego Radia Zamość w kaŜdą pierwszą
i trzecią środę miesiąca o godz. 18.00 prowadzone są audycje
pielgrzymkowe pt. „Uwierzyli Panu”.
2. W dniach 24-25 września w Poznaniu odbyło się spotkanie
dyrektorów niezaleŜnych diecezjalnych rozgłośni radiowych
z całego kraju, podczas którego zostało podpisane porozumienie.
Dzięki niemu stacje z róŜnych regionów Polski będą mówiły
jednym głosem, np. w obliczu Krajowej Rady Radiofonii
i Telewizji czy Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Dokument
pozwoli na jeszcze większą współpracę na wielu płaszczyznach.
Porozumienie między dyrektorami rozgłośni radiowych zakłada,
Ŝe w przyszłości powstanie wspólny dom medialny dla stacji
katolickich z całej Polski. Obecnie działa prawie 300 stacji
radiowych, z czego tylko ok. 40 to stacje niezaleŜne, czyli
rozgłośnie niezrzeszone w Ŝadnej sieci. Ponad połowa z nich to
właśnie stacje diecezjalne. Nie wszystkie diecezje mają stacje
niezaleŜne. W niektórych regionach rozgłośnie katolickie naleŜą
do jakiejś sieci.
Co to oznacza? Często takie medium ma ograniczone pole
działania i brak mu moŜliwości rozwoju. Warto w tym miejscu
przypomnieć słowa św. Maksymiliana Marii Kolbego: „Jeśli nie
będziemy mieli mediów katolickich, będziemy mieli puste
kościoły”. Dlatego tak waŜnym zadaniem dla nas wszystkich jest,
by nasze diecezjalne media pozostały nasze.
3. Od 1 października weszła nowa ramówka Katolickiego Radia
Zamość, a z nią cotygodniowe transmisje Mszy św. z Katedry
Zamojskiej (poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek i niedziela),
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z Konkatedry Lubaczowskiej (sobota) i z Sanktuarium Matki
BoŜej Krasnobrodzkiej (środa).
4. Jak co roku przygotowywany jest kalendarz radiowy. Tematem
przewodnim wydania w roku 2014 jest 15. rocznica pobytu bł.
Jana Pawła II w Zamościu. Kalendarz będzie dostępny jeszcze
w tym miesiącu. Cena za jeden egzemplarz wynosi 5 zł.
ks. Krystian Bordzań
Dyrektor Katolickiego Radia Zamość

NIEDZIELA ZAMOJSKO-LUBACZOWSKA
1. W sobotę, 21 września 2013 r. odbyła się XVII Pielgrzymka
pracowników, czytelników i przyjaciół Tygodnika Katolickiego
Niedziela na Jasną Górę. Jak co roku, podczas Pielgrzymki Niedzieli, został wręczony medal Mater Verbi dla osób zasłuŜonych
dla Tygodnika. Z naszej diecezji takie wyróŜnienie otrzymali Pani
Teresa
Kaczorowska
z Białopola
za
zaangaŜowanie
w rozprowadzanie Tygodnika w parafii i ks. Grzegorz Szubtarski
za ciekawe teksty o tematyce biblijnej zamieszczane w naszej
edycji. WyróŜnionym serdecznie gratulujemy.
2. Informujemy, iŜ decyzją redakcji w Częstochowie, odbiór Tygodnika przez naszego kolportera ze Starachowic będzie w środę
a nie jak do tej pory w poniedziałek. Zmienia to terminy dostarczania Niedzieli do parafii, a my musimy zatrudnić drugiego kolportera, co zwiększa koszty transportu.
3. Zostały dostarczone księŜom proboszczom gratisowo, kalendarze pastoralne. Jest to upominek od redakcji w Częstochowie.
4. Zachęcamy do nadsyłania tekstów do publikacji. PoniewaŜ zdarzają się nieporozumienia, pragniemy jeszcze raz przypomnieć,
Ŝe relacje z wydarzeń w parafiach naleŜy nadsyłać kilka dni po
uroczystości, gdyŜ później nadesłane teksty są odrzucane przez
Redakcję w Częstochowie i nie jest to nasza wina. Nadesłany
tekst ma szansę ukazać się 2 tygodnie później. Czekamy nie tylko
na relacje, ale równieŜ na ambitniejsze teksty, takie jak: felietony, reportaŜe, wywiady.
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5. Nasi kolporterzy zwracają się z prośbą do KsięŜy Proboszczów
o wystawienie przed plebanią pojemników z napisem „Niedziela”
zabezpieczonych przed deszczem, aby uchronić gazety przed zamoknięciem.
ks. Tomasz Bomba
Redaktor Naczelny „Niedzieli Zamojsko-Lubaczowskiej”

XXXI PIESZA PIELGRZYMKA
DIECEZJI ZAMOJSKO-LUBACZOWSKIEJ NA JASNĄ GÓRĘ
Piesza pielgrzymka naszej diecezji na Jasną Górę odbyła się
w tradycyjnym terminie 2-14 sierpnia, liczyła w tym roku 687
pielgrzymów. Hasłem pielgrzymki były słowa zaczerpnięte od św.
Pawła „WIEM KOMU UWIERZYŁEM”.
Pielgrzymowaliśmy w czterech grupach, pod nazwami: Ziemia Zamojsko-Hrubieszowska, Ziemia Biłgorajska, Ziemia Tomaszowska, Ziemia Lubaczowska.
W skład obsady odpowiedzialnej za przygotowanie pielgrzymki wchodzili księŜa: dyrektor - ks. Krzysztof Szynal, wicedyrektor - ks. Michał Moń, ojciec duchowny - ks. Adam Dworzycki, odpowiedzialny za główną słuŜbę porządkową - ks. Artur Wojtowicz, kwatermistrzowie ks. Paweł Kubiszyn i ks. Łukasz Kardaszewski. W pielgrzymce udział wzięło 25 kapłanów (21 weszło
do Częstochowy), 3 diakonów, 11 kleryków, 6 sióstr zakonnych.
ks. Krzysztof Szynal
Dyrektor Pieszej Pielgrzymki na Jasną Górę

PODSUMOWANIE REKOLEKCJI WAKACYJNYCH
RUCHU ŚWIATŁO-śYCIE
DIECEZJI ZAMOJSKO-LUBACZOWSKIEJ 2013 R.
Bardzo waŜnym elementem formacji w Ruchu Światło-śycie
są 15 dniowe rekolekcje wakacyjne, których celem jest
doprowadzenie do głębszej więzi z Chrystusem i Kościołem. Po
formacji podstawowej trwającej kilka lat, ci, którzy ją przeszli,
powinni znaleźć swoje miejsce w Kościele, podjąć określoną
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słuŜbę (diakonię), jak równieŜ kontynuować swoje wzrastanie
w wierze przez formację stałą (permanentną). W tym roku
formacyjnym realizujemy temat: „Narodzić się na nowo”. Dla
Oazy jest to okazja, aby podjąć róŜne inicjatywy ewangelizacyjne
w naszej Diecezji.
Rekolekcje
odbywały
się
w dwóch
turnusach,
w miejscowościach: Hulcze, Ruda RóŜaniecka, Korchów, Szewnia
Górna, Mokre. Do poszczególnych punktów oazowych zgłosiło się
386 osób w tym 12 kapłanów, 16 kleryków i ok. 35 animatorów.
Są powody do radości, Ŝe tak wiele osób młodych chce w taki
sposób spędzać swój wolny czas.
Podczas rekolekcji ponad 150 osób włączyło się w dzieło
Krucjaty Wyzwolenia Człowieka.
Terminy, miejsca rekolekcji, prowadzący:
Turnus I (30 czerwca – 16 lipca 2013 r.)
ODB I st. – Mokre - ks. Tomasz Szady i ks. Grzegorz Korgul
OND I st. – Ruda RóŜaniecka - ks. Marek Mazurek, ks. Łukasz
Pintal
Turnus II (17 lipca – 2 sierpnia 2013 r.)
OND II st. – Mokre - ks. Piotr Grzechnik i ks. Grzegorz Rebizant
ONś 0 st. – Hulcze - ks. Dariusz Babiak, ks. Paweł Kruk
ONś I st. – Szewnia Górna - ks. Leszek Boryło i ks. Andrzej
Chilewicz
ONś II st. – Korchów- ks. Jarosław Kędra i ks. Karol
Jędruszczak
ks. Jarosław Kędra - Moderator diecezjalny
ks. Roman Sawic - Moderator DK
Urszula i Tadeusz Legiedziowie - Para Diecezjalna
EXODUS MŁODYCH
W dniach 20-23 sierpnia 2013 roku po raz czwarty odbył się
w Zwierzyńcu Exodus Młodych - spotkanie MłodzieŜy Diecezji
Zamojsko-Lubaczowskiej. Tematem spotkania było hasło: „Nowe
Ŝycie”. Na zaproszenie organizatorów odpowiedziało ponad 1000
osób z Diecezji i spoza niej. Gośćmi spotkania byli: ks. bp Marian
Rojek, ks. bp Mariusz Leszczyński, ks. Artur Godnarski, ks.
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Michał Misiak, ks. Robert Strus, ks. Krystian Malec, p. Szymon
Hołownia i inni. Na spotkaniu młodzieŜy wystąpiły zespoły: New
life'm, Bethel oraz Anielsi. Nowością był występ kabaretu Smile.
Kulminacyjnym momentem było naboŜeństwo odnowienia
przyrzeczeń chrzcielnych, którego celem było doprowadzenie
do osobistego spotkania młodego człowieka z Chrystusem
i świadome włączenie się w mocy Ducha Świętego do wspólnoty
Kościoła. Nasze działania chcemy wpisać w kontekst Nowej
Ewangelizacji. Pragniemy dawać impuls młodym ludziom
i duszpasterzom, by wejść do mniejszych wspólnot kościelnych,
tam wzrastać, a potem samemu ewangelizować. W ankiecie poexodusowej, ok 90% pytanych odpowiedziało, Ŝe chciałoby robić
coś dalej ze swoją wiarą i formacją w ciągu roku, a konkretnie:
uczyć się jak to swoje doświadczenie Ŝywego Boga przekazać
rówieśnikom i rodzinom. Na chwilę obecną zastanawiamy się, jak
wykorzystać ten ogromny potencjał, nie naruszając wspólnot,
w których ktoś się formuje, bądź teŜ jeszcze szuka. Jedną
z propozycji jest organizowanie w naszej diecezji rekolekcjikursów „Nowe śycie” w ramach Szkoły Nowej Ewangelizacji
SESA, które poprowadziłaby zaprzyjaźniona z nami Pallotyńska
Szkoła Nowej Ewangelizacji w Lublinie, w której posługuje ks.
Piotr Spyra.
Dane statystyczne:
W spotkaniu wzięło udział 1017 osób (695 kobiet i 322
męŜczyzn).
Średnia wieku uczestników wyniosła 17 lat.
Większość młodzieŜy przybyła na spotkanie po raz pierwszy
566, po raz drugi 270, po raz trzeci - 121, i po raz czwarty – 58.
Diecezje:
945 – zamojsko-lubaczowska, 31 – lubelska, 12 – przemyska, 6 –
warszawska, 5 – rzeszowska, 3 – szczecińsko-kamieńska, 2 –
sandomierska, 2 – siedlecka, 2 - zielonogórsko-gorzowska i po 1 katowicka, kielecka, Londyn, opolska, podlaska, tarnowska
Osoby zaangaŜowane: 47 - słuŜby porządkowe, 34 - schola, 14 –
liturgia, 12 – siostry zakonne, 12- klerycy, 11- księŜa, 11 –
animatorzy, 10 – grupa teatralna, 8 – sekretariat, 6 – słuŜba
zdrowia, 4 – media, 4 – sklepik, 3 – dekoracje
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Wspólnoty:
582 – brak (57%), 194 – Ruch Światło-śycie, 108 – KSM, 99 –
ministranci, 73 – schola, 41 – harcerstwo, 16 – „Przyjaciele
Oblubieńca”, 15 – Odnowa w Duchu Świętym, 7 – „Galilea”, 7 –
kręgi biblijne, 6 – neokatechumenat, 4 – „Strzelec”
Źródło informacji o spotkaniu: znajomi – 577, internet (strona
Exodusu i profil na facebook’u) - 160, ogłoszenia parafialne - 49,
szkoła - 42, plakat - 27, pielgrzymka - 21
Z 62 parafii nie było Ŝadnego uczestnika.
Dekanaty:
1.
Biłgoraj Północ
2.
Biłgoraj Południe
3.
Cieszanów
4.
Grabowiec
5.
Hrubieszów Północ
6.
Hrubieszów Południe
7.
Józefów
8.
Krasnobród
9.
Lubaczów
10.
Łaszczów
11.
Narol
12.
Sitaniec
13.
Szczebrzeszyn
14.
Tarnogród
15.
Tarnoszyn
16.
Tomaszów Północ
17.
Tomaszów Południe
18.
Tyszowce
19.
Zamość

79
87
46
39
3
27
63
67
82
10
11
28
24
30
14
41
55
25
130
Organizatorzy:
ks. Jarosław Kędra
ks. Krystian Bordzań
ks. Piotr Spyra
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DOMINICANTES I COMMUNICANTES
20 PAŹDZIERNIKA 2013 R.

Parafie

Liczba
mieszkańców

Liczba
wiernych

dominicantes

communicantes

Aleksandrów
Basznia Dolna
BełŜec
Białopole
Bihale
Biłgoraj Chrystusa Króla
Biłgoraj św. Jerzego
Biłgoraj św. Marii Magd.
Biłgoraj Wniebow. NMP
Biszcza
Bondyrz
Bukowa
Buśno
Bystre
Cewków
Chmielek
Chodywańce
Cichobórz
Cieszanów
Czartowiec
Czerniczyn
Cześniki
Czołki
Dachnów
Dąbrowica
Deszkowice
Dołhobyczów
Dub
Dubienka
Dyniska Stare
DzierąŜnia
Frampol
Gdeszyn
Goraj
Gorajec

2000
2200
3250
1864
610
3033
5326
9400
13511
3378
1734
590
1100
1723
1460
1560
986
950
3885
632
1960
1300
1443
1240
1200
1005
2156
2100
2600
763
1504
3006
599
3050
1400

2000
2200
3200
1742
610
2500
5200
9200
11000
3050
1705
590
1085
1500
1460
1350
980
940
3885
630
1945
1236
1423
1228
1200
1005
2107
1750
2550
763
1500
3000
591
2945
1400

975
768
1632
659
256
874
2992
3718
4376
1199
515
330
196
524
704
414
333
153
1357
190
751
481
596
580
541
236
493
642
743
333
574
1348
250
1511
735

424
273
441
360
123
326
1200
1677
1902
4810
268
166
104
252
283
325
137
109
607
72
305
200
315
207
234
128
273
329
281
206
298
595
120
590
373
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%
dominicantes

48,75
34,90
51,00
37,83
41,96
34,96
57,53
40,41
39,79
39,31
30,20
55,93
18,06
34,93
48,21
30,66
33,97
16,27
34,92
30,15
38,61
38,91
41,88
47,23
45,08
23,48
23,39
36,68
29,13
43,64
38,26
44,93
42,30
51,30
52,50
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Gozdów
Górecko Kościelne
Grabowiec
Grodysławice
Gromada
Gródek
Harasiuki
HedwiŜyn
Honiatycze
Horodło
Horyniec
Horyszów
Horyszów Polski
Hostynne
Hrubieszów MBNP
Hrubieszów Ducha Świętego
Hrubieszów św. St. Kostki
Hrubieszów św. Mikołaja
Hucisko
Hulcze
Huta Krzeszowska
Huta RóŜaniecka
Jarczów
Jarosławiec
Jeziernia
Jozefów
Kalinówka
Klemensów
Komarów
Korytków DuŜy
Kosobudy
Krasnobród Ducha Świętego
Krasnobród NNMP
Krowica
Kryłów
Krynice
Krzeszów
KsięŜpol
Lipiny
Lipsko k/Zamościa
Lipsko k/Narola

985
1770
3185
1276
1340
2930
1436
1024
600
3728
3450
542
2900
1500
6500
5472
1700
7450
1583
913
2420
1140
1260
2200
1000
6587
800
3815
3180
1760
2280
2000
6456
1572
2400
1407
3000
2920
1992
2153
1700

970
1770
3160
1274
1336
2928
1220
980
600
3505
3260
542
2850
1450
6300
5400
1680
7340
1427
913
2405
1100
1250
2187
987
5000
800
3710
3177
1748
2280
1950
6099
1118
2300
1290
2200
2750
1992
2150
1550

370
552
967
428
331
1111
483
369
178
827
1951
189
911
434
2818
1461
684
1663
637
313
860
491
537
711
328
1607
309
1318
1129
1075
909
686
2934
765
348
485
926
869
708
663
843

142
291
449
205
166
414
292
198
124
418
616
51
490
191
1385
665
414
903
245
142
290
191
210
362
146
622
111
807
812
733
381
345
1528
362
166
240
318
398
341
353
341

38,14
31,18
30,60
33,59
24,77
37,94
39,59
37,65
29,66
23,59
59,84
34,87
31,96
29,93
44,73
27,05
40,71
22,65
44,63
34,28
35,75
44,63
42,96
32,51
33,23
32,14
38,62
35,52
35,53
61,49
39,86
35,17
48,10
68,42
15,13
37,59
42,09
31,60
35,54
30,83
54,38
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Lisie Jamy
Lubaczów św. Stanisława
Lubaczów św. Karola Bor.
Lubycza Królewska
Luchów Górny
Łabunie
Łaszczów
Łaszczówka
Łaziska
Łosiniec
Łukawica
Łukawiec
Łukowa
Machnów Nowy
Machnówek
Majdan Sopocki
Majdan Stary
Miączyn
Mircze
Młodów
Mokrelipie
Moniatycze
NabróŜ
Narol
Nieledew
Nielisz
Niemstów
Nowe Brusno
Nowie Sioło
Nowosiółki
Obsza
Oleszyce
Oszczów
Perespa
Płazów
Płoskie
Podhorce
Potok Górny
Potok Jaworowski
Przewodów
Rachanie
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1496
7700
6700
3350
1350
5600
4020
1785
1205
2000
1201
1975
3875
1310
635
2735
2445
1400
3300
1107
1530
3000
2698
2700
1983
1468
970
600
600
1470
1851
5263
992
980
970
2250
1180
4016
618
1071
2300

1495
7500
6500
3200
1340
5585
4000
1785
1150
1900
1200
1975
3820
1310
630
2710
2420
1400
3280
1107
1530
2990
2680
2700
1801
1460
965
600
600
1466
1823
5115
992
970
970
2200
1150
4000
618
798
2300

665
2923
2134
907
580
2235
1331
429
347
658
657
943
1470
321
210
892
1110
636
698
337
515
701
620
1164
495
419
488
299
279
366
783
2109
304
399
461
671
287
1650
340
185
768

249
1105
705
362
236
991
762
270
242
265
228
253
899
112
91
408
345
358
279
106
210
421
365
342
241
216
190
56
76
164
368
696
150
206
172
299
247
805
191
84
471

44,48
38,97
32,83
28,34
43,28
40,01
33,27
24,03
30,17
34,63
54,75
47,74
38,48
24,50
33,33
32,91
45,86
45,42
21,28
30,44
33,66
23,44
23,13
43,11
27,48
28,69
50,56
49,83
46,50
24,96
42,95
41,23
30,64
41,13
47,52
30,50
24,95
41,25
55,01
23,18
33,39

KURIA DIECEZJALNA
Radecznica
Radzięcin
RóŜaniec
Ruda RóŜaniecka
Rzeplin
Sahryń
Siedliska
Sitaniec
Skierbieszów
Sól
Stare Oleszyce
Stary Bidaczów
Stary Dzików
Stary Lubliniec
Stary Zamość
Staw Noakowski
StrzyŜów
Suchowola
Susiec
Szarowola
Szczebrzeszyn św. Katarzyny
Szczebrzeszyn św. Mikołaja
Szpikołosy
Świdniki
Tarnawatka
Tarnogród
Tarnoszyn
Teratyn
Terebiń
Tereszpol
Tomaszów Lub. Sanktuarium
Tomaszów Lub. św. O. Pio
Tomaszów Lub. NSJ
Tomaszów Lub. św. Józefa
Topólcza
Trzeszczany
Trzęsiny
Tuczępy
Turkowice
Tworyczów
Tyszowce

2831
3307
1500
1000
920
990
606
4752
3500
2300
800
948
2456
1007
6000
1500
2200
2220
1963
983
3303
4881
1207
1004
2950
5600
960
1580
740
3230
7500
3800
9000
7000
1190
2870
1150
465
1115
1721
3800

2751
3265
1491
1000
920
970
502
4715
3200
2283
790
910
2395
1005
5970
1300
2192
2100
1901
983
2900
4800
1200
1000
2940
5400
930
1580
740
3200
6990
3700
8500
6800
1003
2239
1150
465
1100
1720
3794

1104
1416
836
481
395
263
221
1505
916
1073
341
438
851
318
1782
311
469
505
836
475
1041
2019
384
171
734
2351
324
432
209
1055
3380
867
5212
2265
345
646
574
175
247
717
1115

657
652
344
172
211
138
80
534
432
426
102
248
285
110
936
183
249
225
315
172
687
852
162
108
316
1127
193
246
89
399
1335
443
1713
713
146
308
376
71
131
337
464

40,13
43,36
56,06
48,10
42,93
27,11
44,02
31,91
28,93
46,99
43,16
48,13
35,53
31,64
29,84
23,92
21,39
24,04
46,41
48,32
35,89
42,06
32,00
17,10
24,96
43,53
34,83
27,34
28,24
32,96
48,35
23,43
61,31
33,30
34,39
28,85
49,91
37,63
22,45
41,68
29,38
99

KURIA DIECEZJALNA
Uchanie
Udrycze
Ulhówek
Wasylów Wielki
Werbkowice
Werchrata
Wielącza
Wiszniów
WoŜuczyn
ZałuŜe
Zamch
Zamość Katedra
Zamość św. Michała
Zamość Zwiastowania NMP
Zamość MB Królowej Polski
Zamość św. BoŜej Opatrzności
Zamość św. KrzyŜa
Zamość Miłosierdzia BoŜego
Zamość św. Br. Alberta
Zawalów
Złojec
Zubowice
Zwierzyniec
śdanów
śniatyn
śulice
śurawce
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3224
1120
1648
530
3767
650
4454
843
3680
796
1455
13125
10437
4650
11200
3200
14000
5538
5693
1390
1880
500
4100
2100
630
1600
550

3195
1100
1625
530
3600
550
4435
840
3650
796
1448
9000
9000
4610
10500
2800
11400
4950
5186
1330
1850
450
4000
2030
630
1598
550

1260
345
557
91
1183
258
1393
449
827
256
563
2545
3954
2211
2937
1042
4334
1762
2457
601
605
232
1236
412
203
603
142

665
155
288
57
471
95
729
233
503
123
281
1366
1894
1120
1511
556
1469
878
551
314
160
126
563
229
75
364
49

39,43
31,36
34,27
17,16
32,86
46,90
31,40
53,45
22,65
32,16
38,88
28,27
43,93
47,96
27,97
37,21
38,01
35,59
47,37
45,18
32,70
51,55
30,90
20,29
32,22
37,73
25,81

KURIA DIECEZJALNA

DEKANATY
DOMINICANTES I COMMUNICANTES
Dekanat

Biłgoraj Płd.
Biłgoraj Płn.
Cieszanów
Grabowiec
Hrubieszów Płd.
Hrubieszów Płn.
Józefów
Krasnobród
Lubaczów
Łaszczów
Narol
Sitaniec
Szczebrzeszyn
Tarnogród
Tarnoszyn
Tomaszów Płn.
Tomaszów Płd.
Tyszowce
Zamość
Suma

Liczba
mieszkańców

Liczba
wiernych

32521
32971
17681
18179
30224
25762
20019
26309
24774
17985
13411
26804
28744
27505
9056
25274
31111
13897
67843
490070

30643
29714
17443
17122
29645
24945
18186
25617
23919
17885
12930
26393
27579
26472
8719
24503
29984
13441
57446
462586

Dominicantes

13527
12745
7027
5811
7954
7724
6432
9536
9387
5705
6605
8464
9996
10715
2944
8397
12652
4395
21242
171258

Communicantes

5527
5938
2556
2876
3734
3867
2727
4614
3490
2930
2213
3971
5159
5263
1484
4025
4361
2402
9345
76482

%
Dominicantes

44,14
42,89
40,28
33,93
26,83
30,96
35,36
37,22
39,24
31,89
51,08
32,06
36,24
40,47
33,76
34,26
42,19
32,69
36,97
37,02

Opracował ks. Zygmunt Jagiełło
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Ks. Michał Maciołek
SŁOWO DO KAPŁANÓW UCZESTNICZĄCYCH
W DNIU KAPŁAŃSKIM
W KRASNOBRODZIE (5 PAŹDZIERNIKA 2013 R.)
„Szczęśliwe oczy wasze, Ŝe widzą, i uszy wasze, Ŝe słyszą. Bo
zaprawdę, powiadam wam: Wielu proroków i sprawiedliwych
pragnęło ujrzeć to, na co wy patrzycie, a nie ujrzeli; i usłyszeć to,
co wy słyszycie, a nie usłyszeli”. (Mt 13,10-17)
Czcigodny KsięŜe Biskupie, Drodzy Bracia w kapłaństwie!
Czy nadal szczęśliwe oczy nasze, Ŝe widzą i szczęśliwe uszy
nasze, Ŝe słyszą?
Przychodzi nam dziś widzieć i słyszeć rzeczy, sprawy wielkie,
wzniosłe: będziemy mieć świętego papieŜa Polaka, Jana Pawła II
Wielkiego i świętego „dobrego papieŜa”, Jana XXIII; będziemy
gościć w Polsce młodzieŜ z całego świata podczas Światowych Dni
MłodzieŜy i zapewne pośród młodych stanie na naszej polskiej
ziemi Ojciec święty; rozbudza się w coraz większym stopniu dzieło nowej ewangelizacji – uczymy się jako członkowie Kościoła
Chrystusowego i pasterze tego Kościoła odczytywać nową rzeczywistość, bardziej realistycznie dostrzegać przemiany, jakie dokonują się we współczesnym świecie i skutki tych przemian na
płaszczyźnie wiary; i choć jest to nauka trudna, z pewnością
przyniesie ona dobre owoce. A z drugiej strony słyszymy
i widzimy wielki szum i zamęt: wielu, a moŜe niewielu, tylko dobrze nagłośnionych i często pokazywanych przez media, „walczy
papieŜem Franciszkiem” przeciwko Kościołowi Chrystusowemu,
którego pierwszym pasterzem jest Franciszek; wielu, a moŜe
niewielu, tylko bardzo zaciekłych i dobrze zorganizowanych, chce
nas przekonać, Ŝe w Kościele są same skandale, afery, brudy,
Ŝe prawie wszyscy księŜa (tym razem w Polsce) to przestępcy,
pedofile, złodzieje, a biskupi to despoci, tyrani, udzielni władcy
opływający w luksusy i rozbijający się drogimi samochodami…
MoŜna by mówić więcej zarówno o tym, co dobre i pozytywne,
ale teŜ o tym, co przykre, bolesne, a nawet zatrwaŜające.
Jednak jestem przekonany, Ŝe szczęśliwe oczy nasze
i szczęśliwe uszy nasze, bo dla Chrystusowego ucznia
i naśladowcy nigdy nie ma „czasu złego” – zawsze jest czas naznaczony obecnością Boga, który posyła, prowadzi, poucza
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i pomaga. Zawsze jest czas zmagania, duchowej walki, składania
kapłańskiej ofiary, niesienia z Chrystusem krzyŜa i bycia krzyŜowanym. To jest dla kapłana dobry czas, bo właśnie do tego kapłan jest wybrany, w tym jest istota jego misji. A wszystkie
wspomniane powyŜej okoliczności pomagają lepiej rozpoznawać
nasze zadania, zmobilizować nasze talenty, które otrzymaliśmy
od Boga do pomnaŜania oraz przekonać się o naszych słabościach,
wadach i zaniedbaniach, od których nie jesteśmy wolni.
Dlatego czytając te wszystkie znaki czasu, chcę w tym miejscu powtórzyć słowa proroka Barucha: „Bądź dobrej myśli, narodzie” (Ba 4,5) i słowa Chrystusa: „Wysławiam Cię Ojcze, Panie
nieba i ziemi, Ŝe objawiasz te rzeczy nam, prostaczkom” (por. Łk
10, 21).
Szczęśliwe oczy nasze i uszy nasze, bo wierząc i odnawiając
naszą wiarę w Roku Wiary – równieŜ przez to kapłańskie spotkanie – uznajemy Chrystusa jako naszego Pana, Mistrza
i Nauczyciela i słyszymy Go mówiącego do nas: „Ojciec mój was
miłuje, bo wyście Mnie umiłowali i uwierzyliście, Ŝe wyszedłem
od Boga” (por. J 16,27). Trzeba potraktować te słowa Chrystusa
bardzo powaŜnie i bardzo osobiście. On mówi: Ty Mnie umiłowałeś, ty uwierzyłeś, Ŝe wyszedłem od Ojca, Ŝe jestem Synem BoŜym
i Bogiem prawdziwym. Ojciec miłuje ciebie i Mnie.
Dlatego Ŝe uwierzyłeś w Chrystusa i uwierzyłeś Chrystusowi, dlatego Ŝe kochasz Chrystusa, masz prawo do szczególnej
miłości Ojca. Dlatego jesteś wybranym dzieckiem Boga. Miłość
Ojca do ciebie jest pełna radości, bo jeŜeli kochasz Chrystusa
i wierzysz Chrystusowi i w Chrystusa, wtedy jesteś BoŜy, święty,
wtedy spełniają się w tobie obietnice Jezusa: „Ojciec mój umiłuje
go i przyjdziemy do niego i będziemy w nim przebywać” (J 14,23).
Ta szczególna miłość Ojca wyróŜnia, nobilituje, ale jednocześnie zobowiązuje i rodzi święty niepokój. KaŜe nieustannie pytać:
Czy szczerze miłuję? Czy prawdziwie wierzę? Te pytania muszą
być ciągle otwarte, bo one gwarantują Ŝywotność mojej miłości
i mojej wiary. Te pytania są jak pulsujące źródło, jak Ŝarzący się
płomień, jak rosa na spragnioną ziemię, jak świeŜy powiew wiatru w dzień spiekoty. JeŜeli umiłowany uczeń Chrystusa, umiłowany syn Ojca przestaje zadawać sobie pytania o miłość i wiarę,
przestaje poszukiwać odpowiedzi na miarę nowego dnia, nowych
wydarzeń, nowych ludzi wokoło, nowych upadków i nowego Ŝycia
danego w przebaczeniu, jeŜeli przestaje to czynić – usycha, ziębnie, powszednieje. Po prostu zaczyna pytać o inne sprawy i one
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biorą górę, zabierają jego czas i pochłaniają jego energię. Na
przykład pyta: Czy jestem mądrzejszy od innych? Czy jestem
przystojny? Dlaczego nie jestem jeszcze kanonikiem czy prałatem? Co zrobić, Ŝeby zabłysnąć, Ŝeby się pokazać, Ŝeby mnie
wreszcie zobaczyli i docenili? Albo: Jak im dziś udowodnić,
Ŝe jestem lepszy od innych? Co by tu dziś zrobić, by popsuć im
humor, Ŝeby nikt nie czuł się za dobrze?
Pytanie o miłość do Chrystusa i o wiarę w Chrystusa ratuje
nas, zatrzymuje nas w tym właściwym nurcie, ocala w nas
i rozwija człowieka duchowego, głębokiego, szlachetnego. Kiedy
pytam o miłość, uświadamiam sobie, Ŝe Bóg kocha nie tylko mnie
– kocha równieŜ taką samą miłością kaŜdego człowieka. Kiedy
pytam o miłość, uświadamiam sobie, Ŝe Jego miłość ma róŜne
oblicza: moŜe być miłością troski, miłością czuwania, miłością
smutku, bólu, łez, miłością próby, doświadczenia, a nawet miłością kary i nawrócenia. Kiedy pytam o miłość, zaczynam dostrzegać wokoło braci i siostry, a nie tylko obcych, szarych ludzi. Kiedy
pytam o miłość, uczę się milczeć, uczę się słuchać, bo szukam
odpowiedzi i nie mogę sobie pozwolić, aby ta odpowiedź utonęła
w pustym śmiechu, w bezwartościowej gadaninie, w fali cynizmu
albo obłudy.
Szczęśliwe oczy nasze i uszy nasze, bo we wszystkich sytuacjach naszego Ŝycia dociera do nas i udziela się nam cierpliwe,
bezinteresowne, niewyczerpane Miłosierdzie Boga. Gdy więc
z troską, a moŜe i z niepokojem pytamy o naszą wiarę
w Chrystusa i naszą miłość do Chrystusa, na pewno warto jeszcze
raz wspomnieć i odczuć te wszystkie dotknięcia BoŜego Miłosierdzia, jakie miały miejsce w naszym Ŝyciu, te wielkie uniesienia
miłości, w których Bóg natchnął nas swoim Duchem i pozwolił
dostrzec wielkość i piękno naszego powołania, w których podniósł
nas z prochu i uszlachetnił. Warto teŜ zapytać, jak jest dziś –
jakim rytmem biją nasze serca, czy są czyste, czy są wierne. Warto przypomnieć równieŜ te cięŜkie, po ludzku beznadziejne sytuacje, które jednak przetrwaliśmy, które uczyły nas zaufania, wytrwałości, cierpliwości – te małe i wielkie upadki, z których Miłość miłosierna Boga podnosiła nas w sakramencie pokuty, gdy
przeŜywaliśmy wielkie nawrócenie i na nowo wchodziliśmy na
drogę BoŜą, bardziej pokorni (upokorzeni) i dziękujący za to upokorzenie, które jest lekarstwem na pychę. Warto przypomnieć te
wielkie doświadczenia dobroci ludzkiej, doznanej w chwilach
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cięŜkich i naszej dobroci, na jaką potrafiliśmy się zdobyć, kierowani duchem miłosierdzia.
Dobrze jest tak wspominać i jeszcze raz, kolejny raz, okazywać Bogu wdzięczność. Kto jest wdzięczny, ten łatwiej docenia
wielkość daru – a przecieŜ wszyscy Ŝyjemy z Miłosierdzia BoŜego.
To wdzięczne wspominanie upewnia nas jeszcze bardziej,
Ŝe warto zaufać BoŜemu Miłosierdziu i w nim złoŜyć całą naszą
nadzieję – nie lękać się Boga, lecz z wdzięcznością czerpać z Jego
miłości, dobroci, przebaczenia i być miłosiernym i wielbić Miłosierdzie Boga.
Jakie zatem jest nasze spojrzenie na obecny czas – czas niewątpliwej próby i oczyszczenia, czas odnajdywania się w nowej
sytuacji kulturowej, cywilizacyjnej, jakie spojrzenie kapłana, pasterza, ucznia Chrystusa. WyraŜa się ono w przekonaniu: Szczęśliwe oczy nasze, Ŝe widzą, i szczęśliwe uszy nasze, Ŝe słyszą, bo
Bóg daje nam dostrzec swoją miłosierną Miłość, bo daje nam
usłyszeć swój przebaczający głos. Wszystkie inne ludzkie głosy
i spojrzenia, tak nieraz pełne nienawiści, oskarŜeń, zarzutów
i pretensji nie mogą przebić się przez BoŜy głos i BoŜe spojrzenie
– one osłabną, ludzie kryjący się za nimi zmęczą się, Bóg dotrze
do nich z orędziem Miłosierdzia, a my kapłani, jeśli pozostaniemy
wierni Bogu, jeŜeli zachowamy wiarę, miłość i ufność – zachowamy swą toŜsamość, ocalimy sens naszego powołania, istotę naszej
misji. Dlatego nasza odpowiedź, płynąca z wiary to: Duc in altum!
– pogłębić wiarę i zaufanie do Boga, pogłębić duchowość kapłańską oraz Misericordias Domini in aeternum cantabo! – wszystkim
i zawsze głosić Miłosierdzie Boga i być wdzięcznym za Miłosierdzie Boga. AMEN
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Ks. prof. Mirosław Sitarz
OBOWIĄZEK POSŁUSZEŃSTWA PAPIEśOWI
ORAZ WŁASNEMU ORDYNARIUSZOWI.
ZARYS PROBLEMATYKI*
PapieŜ Paweł VI podczas audiencji ogólnej 14 lipca 1965 r.
powiedział: „Posłuszeństwo, to znaczy serdeczne i praktyczne
uznawanie władzy, jest nieustannie kwestionowane jako sprzeczne z rozwojem osoby ludzkiej, jako niegodne istot wolnych, dojrzałych i dorosłych, jako metodycznie błędne, stwarzające umysły
słabe i bierne, podtrzymujące nadal w nowoczesnej epoce zasady
dawno juŜ przebrzmiałych stosunków społecznych”3. Od tego
przemówienia minęło niespełna pięćdziesiąt lat. Ale czy dziś nie
jest ono wciąŜ aktualne? Cnota posłuszeństwa chrześcijańskiego
w dzisiejszym świecie postmodernistycznym czy ponowoczesnym,
jest bardzo trudna zarówno do realizowania, tj. przestrzegania
w Ŝyciu, o czym coraz częściej z wielkim zaangaŜowaniem informują nas środki społecznego przekazu, niekoniecznie zainteresowane jej wcielaniem w Ŝycie w Kościele, ale takŜe jest trudna
do analizowania na płaszczyźnie teoretyczno-prawnej.
Zgodnie z wolą prawodawcy kodeksowego „w pełnej wspólnocie Kościoła katolickiego pozostają tutaj na ziemi ci ochrzczeni,
którzy w jego widzialnym organizmie łączą się z Chrystusem
więzami wyznawania wiary, sakramentów i zwierzchnictwa kościelnego” (kan. 205)4. Przedmiotem artykułu jest trzeci element
pełnej przynaleŜności do Kościoła, jakim jest zwierzchnictwo kościelne (regimen ecclesiae), czyli obowiązek wszystkich wiernych
chrześcijan do zachowania posłuszeństwa Biskupowi Rzymu
i biskupom będącym w łączności z Nim (kan. 204; 205).

* Referat w zmodyfikowanej wersji został wygłoszony na Międzynarodowej Konferencji Naukowej Kanonistów PrzynaleŜność do Kościoła a uczestnictwo wiernych w Ŝyciu
publicznym, Kielce, 5-7 września 2013 r., a w powyŜszej podczas konferencji w ramach
Dnia formacji kapłańskiej dla kapłanów do 10 roku po święceniach i dla tych, którzy
nie są proboszczami, Zamość, 9 listopada 2013 r.
3 Paolo PP. VI, Udienza generale L’autorità della Chiesa è pastorale, 14 VII 1965, w:
„Insegnamenti di Paolo VI“ 3 (1695), p. 983-986; tekst polski w: Paweł VI, Trwajcie
mocni w wierze, oprac. M. Bednarz, tł. L. Paluch, Kraków 1970, s. 188-189.
4 Codex Iuris Canonici auctoritate Ioannis Pauli PP. II promulgatus, 25 I 1983, AAS
75 (1983), pars II, p. 1-317; tekst polski: Kodeks Prawa Kanonicznego, przekład polski
zatwierdzony przez Konferencję Episkopatu, Poznań 1984 (dalej: KPK/83).
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Do tak sformułowanego tematu rodzą się pytania: Jakie są
podstawy teologiczne i prawne posłuszeństwa? Dlaczego współczesny wolny i rozumny człowiek ma być posłuszny innemu człowiekowi, który ma taką samą godność dziecka boŜego? Jaki jest
zakres tego posłuszeństwa? Czym róŜni się posłuszeństwo chrześcijańskie od posłuszeństwa w prawie świeckim? Co jest jego istotą i celem? Czy posłuszeństwo nie ogranicza wolności człowieka?
Dlaczego cnota posłuszeństwa w Kościele jest tak waŜna,
Ŝe została podniesiona do rangi podstawowego obowiązku osób
duchownych i wszystkich wiernych? Dlaczego z posłuszeństwem
człowiek, w ciągu dziejów, miał i ma nadal tak wiele problemów?
Zanim zostanie podjęta próba ustalenia odpowiedzi na powyŜsze pytania, naleŜy określić, czym jest posłuszeństwo.
1. Definicja posłuszeństwa
Posłuszeństwo (łac. oboedientia) jest to postawa uległości
wobec woli Boga oraz decyzji prawowitych przełoŜonych
i poddania im swojego postępowania w zakresie wyznaczonym
przez prawodawstwo z racji wiary lub chęci zachowania prawa5.
„Posłuszeństwo jest przede wszystkim postawą synowską. (…)
jest drogą wzrostu, a zatem wolności osoby, gdyŜ pozwala przyjąć
plan albo wolę inną od własnej woli, która nie tylko nie upokarza
ani nie pomniejsza godności osoby ludzkiej, ale ją buduje”6.
Prawodawca przez posłuszeństwo rozumie radę ewangeliczną podejmowaną w duchu wiary i miłości do naśladowania Chrystusa posłusznego aŜ do śmierci, zobowiązującą do rozumnego
podporządkowania własnej woli prawowitym przełoŜonym, zastępującym Boga, wydającym polecenia zgodnie z własnymi konstytucjami (kan. 601)7.
2. Podstawy teologiczne
Posłuszeństwo Bogu, który jest najwaŜniejszym i absolutnym
autorytetem, ukazują całe dzieje zbawienia. Podstawy teologiczne
znajdują się w Księdze Rodzaju. Bóg, stwarzając człowieka na
A. Derdziuk, Posłuszeństwo, w: Encyklopedia Katolicka, t. XVI, kol. 52.
Congregazione per gli Istituti di Vita Consacrata e le Società di Vita Apostolica,
Istruzione Il servizio dell’autorità e l’obbedienza, 11 V 2008, Liberia Editrice Vaticana
2008; tekst polski w: Kongregacja Instytutów śycia Konsekrowanego i Stowarzyszeń
śycia Apostolskiego, Instrukcja Posługa władzy i posłuszeństwo Faciem tuam, Domine, requiram, Poznań 2008, nr 5.
7 Por. M. Sitarz, Posłuszeństwo, w: Słownik prawa kanonicznego, Warszawa 2004, kol.
132.
5
6
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obraz i podobieństwo swoje, wyznaczył mu zadanie do realizacji,
które autor natchniony streszcza w słowach: „RozmnaŜajcie się
i czyńcie sobie ziemię poddaną …” [Rdz 1, 28]. Przez te słowa
człowiek został dopuszczony do boskiego aktu stwórczego,
a jednocześnie zobowiązany do uobecniania i wypełniania woli
Trójjedynego Boga na ziemi. Człowiek wyposaŜony w rozum
i wolną wolę uległ namowie Szatana. Szatan to upadły anioł, który pierwszy Bogu wypowiedział posłuszeństwo – non serviam, tj.
„nie będę słuŜył”, „nie będę wypełniał Twoich poleceń” i za cel
swego Ŝycia wybrał walkę z Bogiem o człowieka. WąŜ kusiciel
powiedział pierwszemu człowiekowi, Ŝe stanie się równy Bogu:
„Gdy zdobędziesz wolność, gdy odrzucisz Boga, będziesz do Niego
podobny, będziesz decydował, co jest dobre, a co złe, nie będziesz
musiał trzymać się Jego przykazań, staniesz się sam dla siebie
najwyŜszym prawem. Pierwszy Adam poŜądał mocy BoŜej i upadł
przez swe nieposłuszeństwo: a przez grzech my wszyscy zostaliśmy zranieni”8. NaleŜy jednak zauwaŜyć, Ŝe nie moŜna
o wszystko winić słabości i niewytrzymałości ludzi. Konflikt uległości istnieje od zarania dziejów. Non serviam stale się powtarza. Od niego zaczął się upadek ludzi, pierwsze nieposłuszeństwo
i ciągłe sprzeniewierzanie się narodu wybranego9. Pismo Święte
utoŜsamia autentyczną wiarę z posłuszeństwem Bogu. Całość
Ŝycia religijnego, etycznego, a takŜe politycznego odnosiła się
do posłuszeństwa i wierności wobec przymierza zawartego
z Bogiem. W Starym Testamencie posłuszeństwo jest wsłuchiwaniem się w głos Boga, przyjmowaniem Jego wezwania i wiernym
wypełnieniem Jego nakazów; naleŜy do istotnych elementów
przymierza Boga z Abrahamem [Rdz 17, 1], a następnie
z narodem wybranym [Wj 19, 5-8]; ma wymiar indywidualny
i wspólnotowy. Bóg proponuje zawarcie przymierza. Lud wyraŜa
zgodę, gotowość przyjęcia i posłusznego wypełniania prawa BoŜego. Wypełnienie przymierza oznacza posłuszeństwo narodu wybranego nakazom Boga. W Starym Testamencie za wzór wiary
i posłuszeństwa uznawany jest Abraham.
W Nowym Testamencie akt wiary jest uznawany za wyraz
posłuszeństwa człowieka Jezusowi Chrystusowi oraz Jego Ewangelii. Chrystus, jako wzór doskonałego posłuszeństwa wiary, wiąL. M. Örsy, Otwarcie się na Ducha. śycie zakonne po Vaticanum, tł. T. Marcinkowska, Warszawa 1976, s. 93-94.
9 M. śurowski, Normy ogólne prawa osobowego. O duchowieństwie w ogólności, Warszawa 1968, s. 153.
8
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Ŝe słuchanie i przyjmowanie Jego słowa z posłusznym wypełnieniem go [Mt 7, 21; 26, 39; Łk 6, 47]. Wzorem posłuszeństwa jest
teŜ Maryja, która wypełniając wolę BoŜą, towarzyszyła Chrystusowi we wszystkich momentach Ŝycia, aŜ do Jego śmierci krzyŜowej i stała się najdoskonalszym urzeczywistnieniem posłuszeństwa Bogu (KKK 144)10. Z przyjęciem Słowa BoŜego wiąŜe się
gotowość do dostosowania do Niego całego Ŝycia i upodobnienia
się w posłuszeństwie do Chrystusa11. Nowy lud wybrany – Kościół, naśladuje w posłuszeństwie Chrystusa, który w gotowości
pełnienia woli Ojca stał się posłuszny, aŜ do śmierci [Flp 2, 8; Hbr
5, 8]. Drugi Adam, Jezus Chrystus, przyjąwszy postać sługi, „nie
pragnął być równy Bogu, a Jego posłuszeństwem my wszyscy
zostaliśmy uleczeni”12. Plan ten był wolą Ojca, któremu „spodobała się nie śmierć, ale wola Tego, który dobrowolnie umierał”13.
Wiara w Jezusa Chrystusa wiąŜe się takŜe z posłuszeństwem
Kościołowi obejmującym wyznawanie tej samej wiary
i zachowanie kościelnej dyscypliny. Posłuszeństwo Kościołowi jest
posłuszeństwem samemu Chrystusowi, który do Apostołów i ich
następców powiedział: „Kto was słucha, Mnie słucha” [Łk 10,
16]14. Obowiązek posłuszeństwa wiernych w Kościele wynika
z jego hierarchicznego ustroju i wyraŜa się w uznaniu jego prawowitej władzy reprezentującej Jezusa Chrystusa na ziemi,
zgodnie z Jego wolą i przepisami prawa.
3. Podstawy prawne
Prawodawca w KPK/83 na wyraŜenie posłuszeństwa posługuje się trzema terminami w róŜnych ich formach: 1) rzeczownikiem oboedientia, -ae15, którego uŜywa w 10 kanonach (kan. 199,
10 Catechismus Catholicae Ecclesiae, Liberia Editrice Vaticana 1997; tekst polski w:
Katechizm Kościoła Katolickiego, Poznań 20122.
11 J. Mastej, Posłuszeństwo wiary, EK t. XVI, kol. 57.
12 Örsy, Otwarcie się na Ducha, s. 94.
13 S. Bernardus Claraevallensis, Epistola CXC seu Tractatus de erroribus Abelardi,
cap. VIII, 21, PL 182, 1070b; Faciem tuam, nr 5.
14 J. Mastej, Elementy teologii wiary w świetle listu apostolskiego „motu proprio” Porta
fidei Benedykta XVI, w: Rok wiary – rok odnowy, red. K. Kaucha, A. Pietrzak, W.
Rebeta, Lublin 2013, s. 49.
15 Oboedientia, -ae – 1) posłuszeństwo, uległość, (iungere pedem oboedientiae – podporządkować się, o. canonica – posłuszeństwo kanoniczne naleŜne przełoŜonemu duchownemu, littera oboedientiae – list wzywający do posłuszeństwa, dare oboedientiam
– oświadczyć posłuszeństwo, sub virtute sanctae oboedientiae – z mocy posłuszeństwa); 2) Śr.: powinności na rzecz pana feudalnego; 3) poddaństwo chłopów wobec
pana wsi; 4) Śr.: ziemia posiadana na prawie lennym; 5) przysięga posłuszeństwa
składana papieŜowi.
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7°; 212 § 1; 273; 573 § 2; 590 § 2; 598 § 1; 601; 618; 705; 1470 § 2)
i przymiotnikiem oboediens, -ntis16, uŜytym w 1 kanonie (kan.
601); 2) czasownikiem obsequio, - are17 lub rzeczownikiem obsequium, -ii18, zawartymi w 5 kanonach (kan. 218; 678 § 1; 752;
753; 1749) oraz 3) czasownikiem obtempero, -are19 zawartym w 1
kanonie (kan. 260). Natomiast w Katechizmie Kościoła Katolickiego słowo „posłuszeństwo” zastosowano 47 razy20.
O obowiązku posłuszeństwa w odniesieniu do wszystkich
wiernych chrześcijan prawodawca stanowi w kan. 212 § 1: „To, co
święci pasterze, jako reprezentanci Chrystusa, wyjaśniają jako
nauczyciele wiary albo postanawiają jako kierujący Kościołem,
wierni, świadomi własnej odpowiedzialności, obowiązani są wypełniać z chrześcijańskim posłuszeństwem”. Jednocześnie w tym
samym kanonie dodaje: „§ 2. Wierni mają prawo, by przedstawić
pasterzom Kościoła swoje potrzeby, zwłaszcza duchowe, jak równieŜ swoje Ŝyczenia. § 3. Stosownie do posiadanej wiedzy, kompetencji i zdolności, przysługuje im prawo, a niekiedy nawet obowiązek wyjawiania swego zdania świętym Pasterzom w sprawach
dotyczących dobra Kościoła oraz – zachowując nienaruszalność
wiary i obyczajów – szacunek wobec pasterzy, biorąc pod uwagę
wspólny poŜytek i godność osoby – podawania go do wiadomości
innym wiernym”.
Istnieje wiele podstaw prawnych, które uzasadniają obowiązek posłuszeństwa osób duchownych21. Sobór Watykański II naucza, Ŝe kapłańskie posłuszeństwo jest przesycone duchem współpracy i opiera się na uczestnictwie w posłudze biskupiej. Jego

16 Oboediens, -ntis – posłuszny, uległy, chętny, podatny, oboediens iuri – posłuszny
prawu.
17 Obsequio, - are – być posłusznym komuś.
18 Obsequium, -ii – 1) uległość, posłuszeństwo (in obsequio esse – być posłusznym,
colere obsequium – okazywać posłuszeństwo); 2) posłuszeństwo wobec rodziców i
patronów; 3) słuŜba (obsequio suspicere – przyjąć do słuŜby, in alicuius obsequio esse –
być u kogoś na słuŜbie, o. servitutis s. o. servile – słuŜba niewolników); 4) posługa; 5)
przysługa; 6) urząd; 7) poświęcenie się; 8) objaw czci.
19 Obtempero, -are – 1) być posłusznym, ulegać, słuchać; 2) mieć wzgląd na coś, liczyć
się z czymś; 3) obtemperando alicui rei – nie chcąc dopuścić do czegoś; 4) obtemperare
insultibus – poddać się, ulec; 5) wykonać wolę testatora.
20 KKK: 143; 144; 145; 148; 156; 475; 494 (x2); 511 (x2); 532 (x2); 539; 576; 615 (x2);
623; 852; 891; 908; 915; 944; 1009; 1011; 1125; 1204; 1567 (x2); 1831; 1850; 1871;
1897; 1900; 1930; 1991; 2087; 2098; 2135; 2216; 2217; 2242; 2251; 2313; 2340; 2606;
2716; 2825.
21 H. Stawniak, Inkardynacja w misji Kościoła w porządku prawnym Kościoła łacińskiego, Warszawa 2013, s. 289.
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źródłem jest sakrament święceń i misja kanoniczna22. Do zachowywania posłuszeństwa duchowni zobowiązani są na mocy przyjęcia święceń diakonatu i prezbiteratu, gdy w postawie klęczącej,
kaŜdy indywidualnie, wkładając złoŜone ręce w ręce biskupa, na
pytanie „Czy mnie i moim następcom przyrzekasz cześć
i posłuszeństwo?” odpowiada: „Przyrzekam” (promitto)23. Obowiązek posłuszeństwa osób duchownych jest równieŜ skutkiem ich
inkardynacji, czyli obligatoryjnej przynaleŜności duchownego24
do określonego Kościoła partykularnego lub prałatury personalnej (kan. 265). Natomiast dyspozycja kodeksowa odnosząca się
do zachowywania posłuszeństwa przez wyświęconych określona
została w sposób następujący: „Duchowni mają szczególny obowiązek okazywania szacunku i posłuszeństwa PapieŜowi oraz
kaŜdy własnemu ordynariuszowi” (kan. 273), czyli nie tylko biskupowi diecezjalnemu, ale równieŜ wikariuszom generalnym
i biskupim oraz wszystkim tym, o których prawodawca traktuje
w kan. 13425.

Sacrosanctum Concilium Oecumenicum Vaticanum II, Decretum de presbyterorum
ministerio et vita Presbyterorum ordinis, 7 XII 1965, AAS 58 (1966), p. 991-1024;
polski w: Sobór Watykański II, Konstytucje, dekrety, deklaracje, Poznań 2002, s. 478507, nr 7.
23 Jest to pytanie kierowane do kandydatów do święceń przez ich ordynariusza. Natomiast, jeśli biskup nie jest ordynariuszem przyjmującego święcenia pyta go: „Czy
swojemu ordynariuszowi przyrzekasz cześć i posłuszeństwo?” W sytuacji, gdy kandydat jest zakonnikiem otrzymuje pytanie: „Czy biskupowi diecezjalnemu i swojemu
prawnie ustanowionemu przełoŜonemu przyrzekasz cześć i posłuszeństwo?”, zob.
Pontificale Romanum ex decreto Sacrosancti Concilii Vaticani II renovatum auctoritate Pauli PP. VI editum Ioannis Pauli PP. II cura recognitum De Ordinatione episcope, presbyterorum et diaconorum, edition typical altera, Typis Polyglottis Vaticanis
1990; tekst polski w: Pontyfikał Rzymski odnowiony zgodnie z postanowieniem Świętego Soboru Powszechnego Watykańskiego II, wydany z upowaŜnienia papieŜa Pawła
VI, poprawiony staraniem papieŜa Jana Pawła II, Obrzędy święceń biskupa, prezbiterów i diakonów, wydanie drugie wzorcowe, Katowice 1999, nr 125, 201, 200A, 201A.
24 B. Zubert, Inkardynacja – ekskardynacja, EK t. VII, kol. 224.
25 „§ 1. Pod nazwą ordynariusz rozumiani są w prawie, oprócz Biskupa Rzymskiego,
biskupi diecezjalni oraz inni, którzy – choćby tylko czasowo – są przełoŜonymi Kościoła partykularnego lub wspólnoty do niego przyrównanej zgodnie z przepisem kan. 368,
jak równieŜ ci, którzy w nich posiadają ogólną wykonawczą władzę zwyczajną, mianowicie wikariusze generalni i biskupi, a takŜe – dla własnych członków – wyŜsi
przełoŜeni kleryckich instytutów zakonnych na prawie papieskim i kleryckich stowarzyszeń Ŝycia apostolskiego na prawie papieskim, którzy posiadają przynajmniej
zwyczajną władzę wykonawczą. § 2. Pod nazwą ordynariusz miejsca rozumiani są
wszyscy wyliczeni w § 1, z wyjątkiem przełoŜonych instytutów zakonnych i stowarzyszeń Ŝycia apostolskiego”.
22
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4. Podmiot (adresat) posłuszeństwa
Zgodnie z wolą prawodawcy posłuszeństwo w Kościele katolickim, ukonstytuowanym i uporządkowanym na tym świecie
jako społeczność, ma być okazywane Biskupowi Rzymu
i biskupom trwającym we wspólnocie z Nim. Okazywanie ze czcią
posłuszeństwa papieŜowi wynika z władzy prymacjalnej Biskupa
Rzymu w Kościele powszechnym. PapieŜ, jako następca św. Piotra, posiada władzę najwyŜszą, pełną, bezpośrednią. Władza ta
obejmuje wszystkie Kościoły powierzone pasterskiej posłudze
biskupów i moŜe ją wykonywać zawsze w sposób nieskrępowany
(kan. 331-335). Episkopat, jeden i niepodzielny, jawi się jako
zjednoczony w jednym braterstwie wokół Piotra dla wypełniania
misji głoszenia Ewangelii i pasterskiego zarządzania Kościołem,
tak by rozwijał się on na całym świecie i, niezaleŜnie
od róŜnorodności czasu i miejsca, ciągle był wspólnotą apostolską26. Jezus Chrystus, który stał się „posłuszny aŜ do śmierci –
i to śmierci krzyŜowej” [Flp 2, 8], On którego pokarmem była wola Ojca [por. J 4, 34], stale znajduje się przed oczami kaŜdego
biskupa jako najwyŜszy wzór posłuszeństwa, które stało się przyczyną naszego zbawienia [por. Rz 5, 19]. Dlatego „wzorując się na
Chrystusie, biskup oddaje nieocenioną przysługę budowaniu jedności i komunii kościelnej, a poprzez swoje postępowanie pokazuje, Ŝe nikt w Kościele nie ma prawa rządzić drugimi, jeśli najpierw sam nie stanie się przykładem posłuszeństwa Słowu Boga
i władzy Kościoła”27.
Zobowiązanie
katolików
do okazywania
szacunku
i posłuszeństwa własnemu biskupowi wynika ze wspólnego źródła sakramentalnego i eklezjalnego. Ponadto osoby duchowne,
poprzez udzielony im przez biskupa sakrament święceń oraz
otrzymaną od niego misję kanoniczną, uczestniczą w posłudze
biskupiej Ludowi BoŜemu. Wady i zły przykład pasterzy nie po26 Congregazione per i Vescovi, Direttorio per il ministero pastorale dei vescovi
Apostolorum successores, 22 II 2004, Libreria Editrice Vaticana 2004 (dalej: AS); tekst
polski w: Ustrój hierarchiczny Kościoła. Wybór źródeł, red. W. Kacprzyk, M. Sitarz,
Lublin 2006, s. 517-711, nr 11.
27 Sacrosanctum Concilium Oecumenicum Vaticanum II, Constitutio dogmatica de
Divina revelatione Dei Verbum, 18 XI 1965, AAS 58 (1966), p. 821-836; tekst polski w:
Sobór Watykański II, Konstytucje, dekrety, deklaracje, Poznań 2002, s. 350-363, nr 10;
Ioannes Paulus PP. II, Adhortatio apostolica post-synodalis de episcopo ministro
Evangelii Iesu Christi pro mundi spe Pastores gregis, 16 X 2003, AAS 96 (2004), p.
826-924; tekst polski w: Ustrój hierarchiczny Kościoła. Wybór źródeł, red. W. Kacprzyk, M. Sitarz, Lublin 2006, s. 310-400, nr 19; AS 43.
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winny umniejszać szacunku, jaki im się naleŜy z naszej strony,
gdyŜ Ŝadna wada nie umniejsza mocy sakramentu kapłaństwa28.
Więzi między biskupem i jego prezbiterium wzmacnia fakt inkardynacji duchownego do określonego Kościoła partykularnego.
Relacja posłuszeństwa wobec własnego biskupa, ujęta w normie
kodeksowej (kan. 212 § 1; 273), odnosi się takŜe do osób zrównanych w prawie z władzą biskupa (kan. 381 § 2).
PapieŜ Benedykt XVI w homilii wygłoszonej na początku
swojej posługi Piotrowej stwierdził: „Prawdziwym programem
moich rządów jest nie postępować według własnej woli ani nie
realizować swoich idei, ale wsłuchiwać się wraz z całym Kościołem w słowo i wolę Chrystusa, poddawać się Jego przewodnictwu,
tak aby to On sam prowadził Kościół w tej godzinie naszej historii”29. Św. Augustyn przypomina, Ŝe ten, kto okazuje posłuszeństwo, zawsze pełni wolę Boga nie dlatego, Ŝe polecenie władzy jest
bezwzględnie zgodne z wolą BoŜą, ale dlatego, Ŝe jest wolą Boga,
by okazywało się posłuszeństwo temu, kto stoi na czele wspólnoty30. Jednak władza, ze swej strony, powinna usilnie – z pomocą
modlitwy, refleksji i rad innych – szukać tego, czego naprawdę
Bóg chce. W przeciwnym razie przełoŜony zamiast reprezentować
Boga, postawi siebie samego na Jego miejscu. W pełnieniu woli
BoŜej władza i posłuszeństwo nie są dwiema oddzielnymi albo
przestawnymi rzeczywistościami, ale dwoma wymiarami tej samej rzeczywistości ewangelicznej, tej samej tajemnicy chrześcijańskiej; dwoma uzupełniającymi się sposobami uczestniczenia
w tej samej ofierze Chrystusa. Władza i posłuszeństwo są uosobione w Jezusie. Stąd naleŜy je postrzegać w bezpośredniej więzi
z Nim i w rzeczywistej relacji wobec Niego31.
5. Rodzaje posłuszeństwa
Ze względu na zakres podmiotowy wyróŜnia się posłuszeństwo: 1) wszystkich wiernych; 2) osób duchownych; 3) osób konsekrowanych zakonnych.

Św. Katarzyna ze Sieny, Miasto duszy. Listy o Bogu i polityce, tł. i oprac. L. Grygiel,
Poznań 2001, s. 90.
29 Benedictus PP. XVI, Homilia in celebratione Initii Ministerii Petrini, 24 IV 2005,
AAS 97 (2005), p. 709; tekst polski: Benedykt XVI, Wsłuchiwać się z całym Kościołem
w słowo i wolę Chrystusa, OsRomPol 6 (274) 2005, s. 10.
30 S. Aurelius Augustinus, Enarratio in Psalmum LXX. Sermo I. De prima parte
Psalmi, 2, PL 36, 875.
31 Faciem tuam, nr 12. Zob. takŜe: Örsy, Otwarcie się na Ducha, s. 115.
28
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6. Posłuszeństwo wszystkich wiernych
Posłuszeństwo wszystkich wiernych stanowi element określający ich relacje w odniesieniu do świętych Pasterzy, czyli Biskupa
Rzymu,
jako
rządcy
Kościoła
powszechnego,
i zwierzchników Kościołów partykularnych. Wierni zobowiązani
są do posłuszeństwa w kwestiach wiary i dyscypliny kościelnej.
Obowiązek ten opiera się na mandacie przekazanym przez Chrystusa Apostołom i ich następcom32. Posłuszeństwo to, którego
źródłem jest sakrament chrztu, nazywane jest „posłuszeństwem
chrześcijańskim”. Jest ono inspirowane pragnieniem naśladowania Jezusa Chrystusa w Jego oddaniu dla prawdy. Dlatego ostateczną relacją tego posłuszeństwa jest prawda, a nie autorytet
osoby, która ją głosi, a ostatecznym i najwyŜszym podmiotem
posłuszeństwa – sam Bóg. „Jesteśmy dziećmi BoŜymi i dlatego
nie podlegamy Ŝadnemu człowiekowi ani Ŝadnemu stworzeniu.
Dzieci BoŜe mogą podlegać tylko samemu Bogu”33. JednakŜe, jeśli
On – Bóg część swojej władzy przekaŜe osobie ludzkiej, wówczas –
według Jego woli – musimy być posłuszni Bogu okazując posłuszeństwo równieŜ człowiekowi. Wszyscy wierzący chrześcijanie
zobowiązani są do chrześcijańskiego posłuszeństwa. Dlatego, jak
postanowił Sobór Watykański II, mają ochoczo stosować się
do tego, co postanawiają wyświęceni pasterze, jako reprezentanci
Chrystusa, jako nauczyciele i kierownicy w Kościele34. śycie
chrześcijańskie wymaga dziś od człowieka większej siły ducha.
Zgodnie z nauczaniem papieŜa Pawła VI, Ŝycie „Ŝąda gorliwości
w zachowywaniu posłuszeństwa, które dziś jest nie mniej konieczne i trudne niŜ w przeszłości, i które jest godne większej
nagrody, jeŜeli rodzi się nie z naturalnych, lecz nadprzyrodzonych
pobudek”. PapieŜ dodał, Ŝe „ani dostosowanie się do pojęć świata,
ani zaniechanie mądrej ascezy, której wymaga dąŜenie
do doskonałości chrześcijańskiej, ani obojętność wobec rozluźnionych obyczajów współczesnych, ani odrzucenie powagi prawowitych i roztropnych przełoŜonych, ani opieszałość wobec zmien32 J. Krukowski, Obowiązki i uprawnienia wszystkich wiernych chrześcijan, w: Komentarz do Kodeksu Prawa Kanonicznego. Księga II. Lud BoŜy. Część I. Wierni chrześcijanie. Część II. Ustrój hierarchiczny Kościoła, red. J. Krukowski, t. II/1, Poznań 2005, s.
28.
33 Örsy, Otwarcie się na Ducha, s. 95.
34 Sacrosanctum Concilium Oecumenicum Vaticanum II, Constitutio dogmatica de
Ecclesia Lumen Gentium, 21 XI 1964, AAS 57 (1965), p. 5-67 (dalej: LG); tekst polski
w: Sobór Watykański II, Konstytucje, dekrety, deklaracje, Poznań 2002, s. 104-166, nr
37.
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nych poglądów ludzi naszych czasów nie moŜe w Ŝadnym wypadku Kościoła wzmocnić, uczynić go zdolnym do przyjęcia darów
Ducha Świętego: siły i męstwa. (…) Wszystkie te dobra moŜe Kościół uzyskać jedynie przez wolę Ŝycia zgodnie z łaską BoŜą,
wierność Ewangelii Chrystusowej i duchową spójnię między świętą hierarchią a członkami wspólnoty chrześcijańskiej”35.
7. Posłuszeństwo osób duchownych
Według dyrektorium o posłudze i Ŝyciu prezbiterów przygotowanym przez Kongregację ds. Duchowieństwa w 1994 r., posłuszeństwo jest wartością kapłańską o pierwszorzędnym znaczeniu36. Z kolei Kongregacja ds. Biskupów w dyrektorium
o pasterskiej posłudze biskupów opublikowanym w 2004 r. doprecyzowała: „Praktykowanie posłuszeństwa staje się tym łatwiejsze
i wcale nie zostaje osłabione, jeśli biskup – o ile to jest moŜliwe
i zawsze z zachowaniem sprawiedliwości i miłości – wskazuje
zainteresowanym na motywy swoich decyzji. Jednakową troską
i uwagą biskup winien otaczać kaŜdego z prezbiterów, poniewaŜ
wszyscy kapłani, niezaleŜnie od zdolności i umiejętności,
w jednakowym stopniu są na słuŜbie Pana i są członkami tego
samego prezbiterium. Biskup powinien wspierać ducha inicjatywy swoich kapłanów, unikając tego, aby posłuszeństwo pojmowane było na sposób bierny i nieodpowiedzialny. Winien starać się
o to, aby kaŜdy dawał z siebie najlepszą cząstkę i dawał samego
siebie z wielkodusznością, poprzez ofiarowanie swych zdolności
na słuŜbę Bogu i Kościołowi, z dojrzałością synów BoŜych” (AS
76).
8. Posłuszeństwo osób konsekrowanych zakonnych
Z ustanowienia BoŜego są w Kościele święci szafarze, czyli
duchowni oraz wierni świeccy (kan. 207 § 1). Natomiast spośród
jednych i drugich wywodzi się stan wiernych, którzy profesją rad
ewangelicznych, przez śluby lub inne święte więzy, przez Kościół
uznane lub zatwierdzone, w sposób szczególny poświęcają się
Paulus PP. VI, Litterae encyclicae quibus viis Catholicam Ecclesiam in praesenti
munus suum exsequi oporteat Ecclesiam suam, 6 VIII 1964, AAS 56 (1964), p. 609659; tekst polski: Paweł VI, Encyklika o drogach którymi Kościół katolicki powinien
kroczyć w dobie obecnej przy pełnieniu swojej misji (Ecclesiam suam), Paris 1967, s.
76, nr 51.
36 Congregazione per il Clero, Direttorio per il Ministero e la vita dei Presbiteri Tota
Ecclesia, 31 I 1994, Libreria Editrice Vaticana 1994; tekst polski: Kongregacja ds.
Duchowieństwa, Dyrektorium o posłudze i Ŝyciu kapłanów, Poznań 2003, nr 61.
35
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Bogu (kan. 207 § 2). Jest to stan Ŝycia konsekrowanego, który nie
naleŜy do struktury hierarchicznej Kościoła, ale wynika
z akceptacji charyzmatu danego przez Ducha Świętego i naleŜy
do Ŝycia i świętości Kościoła (LG 43; kan. 207 § 2)37.
Posłuszeństwo osób konsekrowanych zakonnych było juŜ
przedmiotem pogłębionej refleksji teologicznej i kanonicznej podczas Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt. Ewangeliczna rada
posłuszeństwa w Ŝyciu konsekrowanym zakonnym a wolność osoby, która odbyła się w 2009 r. w Warszawie38. RozwaŜania podjęte
podczas tego wydarzenia obejmowały równieŜ najnowsze regulacje Stolicy Apostolskiej w tej materii, tj. instrukcję Kongregacji
Instytutów śycia Konsekrowanego i Stowarzyszeń śycia Apostolskiego Posługa władzy i posłuszeństwo z dnia 5 maja 2008 r. Stąd
teŜ w niniejszym referacie nie będę koncentrował się na posłuszeństwie osób zakonnych, niemniej wskazać naleŜy,
iŜ obowiązek ten w odniesieniu do osób konsekrowanych zakonnych istnieje w ścisłym i w szerszym znaczeniu, tj. z dwóch racji:
na mocy ślubu posłuszeństwa (kan. 601) oraz na mocy cnoty posłuszeństwa39. Posłuszeństwo sensu stricto, czyli na mocy ślubu,
obowiązuje osoby konsekrowane zakonne wobec Biskupa Rzymu,
jako najwyŜszego przełoŜonego dla wszystkich (kan. 590)40, oraz
wobec przełoŜonych zakonnych, zgodnie z prawem własnym poszczególnych instytutów. Natomiast posłuszeństwo sensu largo,
a więc na mocy cnoty, obowiązuje je wobec najwyŜszej władzy
37 J. Krukowski, Wierni chrześcijanie, w: Komentarz do Kodeksu Prawa Kanonicznego,
t. II/1, s. 21-22. PapieŜ Jan Paweł II podkreślał jednak, Ŝe „wizja Kościoła złoŜonego
wyłącznie z szafarzy i z wiernych świeckich nie odpowiada zamiarom jego Boskiego
ZałoŜyciela, jakie moŜemy odczytać z Ewangelii i z innych pism Nowego Testamentu”,
Ioannes Paulus PP. II, Adhortatio Apostolica Postsynodalis de vita consecrata eiusque
missione in Ecclesia ac mundo Vita consecrata, 25 III 1996, AAS 88 (1996), p. 377486; tekst polski: Jan Paweł II, Posynodalna adhortacja apostolska Vita consecrata
Ojca Świętego Jana Pawła II do biskupów i duchowieństwa, do zakonów i zgromadzeń
zakonnych, do stowarzyszeń Ŝycia apostolskiego, do instytutów świeckich oraz do
wszystkich wiernych o Ŝyciu konsekrowanym i jego misji w Kościele i w świecie, Wrocław 1999, nr 29.
38 Zob. Ewangeliczna rada posłuszeństwa w Ŝyciu konsekrowanym zakonnym a wolność osoby. Materiały z Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej. UKSW Warszawa 21
października 2009, red. W. Kiwior, J. Krajczyński, H. Stawniak, Warszawa 2010, ss.
126 +5 nlb.
39 E. Gambari, śycie zakonne po Soborze Watykańskim II, Kraków 1998, s. 388-389.
40 „§ 1. PoniewaŜ instytuty Ŝycia konsekrowanego są w sposób specjalny poświęcone
na słuŜbę Bogu i całemu Kościołowi, stąd ze szczególnej racji podlegają najwyŜszej
władzy kościelnej. § 2. KaŜdy członek obowiązany jest okazywać uległość PapieŜowi
jako swemu najwyŜszemu przełoŜonemu, równieŜ z racji świętych więzów posłuszeństwa”.
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kościelnej, a takŜe wobec biskupów (kan. 678 § 1)41, w zakresie
spraw naleŜących do ich kompetencji42.
9.vZakres posłuszeństwa
Według św. Tomasza „(…) przedmiotem posłuszeństwa jest
rozkaz, którego źródłem jest cudza wola”, ale – jak kontynuuje
Akwinata – „człowiek bezwzględnie podlega Bogu we wszystkim,
zarówno w sprawach wewnętrznych, jak i zewnętrznych, wobec
czego we wszystkim winien być Mu posłuszny. Podwładni zaś nie
podlegają przełoŜonym we wszystkim, lecz tylko w odniesieniu
do jawnych określonych spraw. OtóŜ ze względu na te sprawy
przełoŜeni są pośrednikami między Bogiem a podwładnymi.
W innych zaś sprawach wszyscy bezpośrednio podlegają Bogu,
który jest ich nauczycielem poprzez prawo natury oraz prawo
spisane”43. Człowiek posłuszny wie, Ŝe łaska, która skłania
do posłuszeństwa nie niszczy natury, ale na niej buduje. Dlatego
teŜ, dobrze zrozumiane posłuszeństwo nie moŜe być przeciwne
ani indywidualnemu udoskonaleniu się, ani rozwojowi pełnej
osobowości. Posłuszeństwo jest niedoskonałe, jeŜeli spełniono
rozkaz tylko materialnie według brzmienia słów, a pełne, gdy
wykonano go według intencji rozkazującego. Słuchamy przełoŜonego, zwierzchnika, nie jako człowieka, bo to nie byłoby wiele
warte, ale słuchamy człowieka dla Boga, którego on, jako piastujący władzę, zastępuje44.
Zakres posłuszeństwa w pełni oddaje Sobór Watykański II
pouczając wiernych o obowiązku zgadzania się z biskupami
w sprawach wiary i moralności. „PoboŜną uległość wiary
i rozumu w sposób szczególny naleŜy okazywać autentycznemu
urzędowi nauczycielskiemu Biskupa Rzymu nawet wtedy, gdy nie
przemawia on ex cathedra; naleŜy mianowicie ze czcią uznawać
jego najwyŜszy urząd nauczycielski i do orzeczeń przez niego wypowiedzianych stosować się szczerze, zgodnie z jego myślą i wolą,
41 „W sprawach, które dotyczą duszpasterstwa, publicznego wykonywania kultu BoŜego oraz innych dzieł apostolskich, zakonnicy podlegają władzy biskupów, którym
winni okazać uległe posłuszeństwo i szacunek”.
42 Gambari, śycie zakonne po Soborze Watykańskim II, s. 389. Zob. takŜe: W. Kiwior,
Posłuszeństwo zakonne papieŜowi i biskupowi diecezjalnemu, w: Ewangeliczna rada
posłuszeństwa w Ŝyciu konsekrowanym zakonnym a wolność osoby, s. 45-46.
43 Summae Theologiae II-IIae, q. 104, a. 2 i a. 5.
44 Paulus PP. VI, Allocutio ad E.mos Patres Cardinales et ad Consultores Pontificii
Consilii Codici Iuris Canonici recognoscendo, 20 XI 1965, AAS 57 (1965), p. 985-989;
tekst polski za: śurowski, Normy ogólne prawa osobowego, s. 154-155.
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która ujawnia się szczególnie przez charakter dokumentów bądź
przez częste podawanie tej samej nauki, bądź przez sam sposób
jej wyraŜania. ChociaŜ poszczególni biskupi nie posiadają szczególnego prawa nieomylności, to jednak głoszą oni nieomylnie naukę Chrystusa wówczas, gdy nawet będąc rozproszeni po świecie,
ale z zachowaniem więzów komunii między sobą i z Następcą
Piotra, nauczając autentycznie o sprawach wiary i moralności,
dochodzą wspólnie do przekonania, Ŝe jakieś zdanie powinno być
definitywnie uznane. A zachodzi to w sposób bardziej oczywisty
wtedy, gdy zebrani na soborze powszechnym są dla całego Kościoła nauczycielami i sędziami w sprawach wiary i moralności,
i orzeczenia ich naleŜy przyjąć z posłuszeństwem wiary” (LG 25).
Z fragmentów
soborowej
konstytucji
dogmatycznej
o Kościele, które zostały przez prawodawcę włączone do KPK/83,
naleŜy wywnioskować, Ŝe obowiązek posłuszeństwa dotyczy
przyjmowania prawd wiary i zasad moralności głoszonych przez
biskupów jako mandatariuszy Magisterium Kościoła. Stąd teŜ
posłuszeństwo moŜe być absolutne, kiedy odnosi się
do autentycznego i definitywnego nauczania w zakresie wiary
i moralności (kan. 749-750), a takŜe religijne, czyli odnoszące się
do nauczania autentycznego, ale nie definitywnego (kan. 752753). Obowiązek posłuszeństwa obejmuje takŜe posłuszeństwo
w zachowywaniu dyscypliny kościelnej45. Nazywane jest ono posłuszeństwem kanonicznym, tzn. ograniczonym do spraw, które
uregulowane
zostały
przepisami
prawa
powszechnego
i partykularnego (kan. 754). Stąd teŜ przedmiot tego posłuszeństwa nie obejmuje spraw Ŝycia osobistego wszystkich wiernych,
zgodnie z prawem do własnej intymności (kan. 220), czyli naleŜnej kaŜdemu człowiekowi prywatnej autonomii, a takŜe obowiązków względem władzy państwowej, o ile nie są one przedmiotem
prawa kanonicznego46. Papieska Rada Tekstów Prawnych doprecyzowała m.in., Ŝe posłuszeństwo duchownych okazywane biskupowi nie moŜe się sprowadzać do subordynacji na wzór prawa
państwowego oraz do relacji pracodawca – pracownik47.
P. Skonieczny, Posłuszeństwo. III. W Prawie kanonicznym, EK t. XVI, kol. 55-56.
J. Krukowski, Obowiązki i uprawnienia duchownych, w: Komentarz do Kodeksu
Prawa Kanonicznego, t. II/1, s. 94. Szerzej zob. W. Kacprzyk, Prawo do prywatności w
prawie kanonicznym i w prawie polskim, Lublin 2008.
47 Pontificio Consilio per i Testi Legislativi, Nota explicativa Elementi per configurare
l’ambito di responsabilità canonica del Vescovo diocesano nei riguardi dei presbiteri
incardinati nelle propria diocese e che esercitano nella medesima il loro ministero, 12
II 2004, „Communicationes” 36 (2004), n. 1, p. 33, I.
45
46
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Zakończenie
Prawodawca w 212 kanonie, podstawowym, nakładającym
obowiązek uznania przez wszystkich wiernych zwierzchnictwa
kościelnego polegającego na chrześcijańskim posłuszeństwie,
uznającym wartości nadprzyrodzone, jednocześnie podkreśla
wolność człowieka i prawo do petycji, do przedstawiania pasterzom Kościoła swoich potrzeb, nie tylko duchowych, ale równieŜ
Ŝyczeń (kan. 212 § 2). Prawdziwe posłuszeństwo Bogu, papieŜowi
i biskupom będącym w łączności z nim nie powinno uczyć bierności, zwalniać z myślenia czy odpowiedzialności, ale uaktywniać
człowieka w Ŝyciu publicznym na forum kościelnym, państwowym i samorządowym. KaŜdy człowiek, jako istota rozumna
i wolna, zobowiązany jest szukać prawdy dotyczącej Boga i Jego
Kościoła, a poznaną – zgodnie z własnym sumieniem – ma obowiązek i prawo z mocy prawa BoŜego przyjąć i zachowywać (kan.
748). Na forum publicznym ma obowiązek i prawo współpracy
w tym, aby Chrystusowa Ewangelia dotarła do wszystkich ludzi
kaŜdego czasu i całego świata (kan. 211). Ponadto, stosownie
do posiadanej wiedzy, kompetencji i zdolności, przysługuje mu
obowiązek i prawo wypowiadania swojego zdania świętym pasterzom w sprawach dotyczących dobra Kościoła przy zachowaniu
nienaruszalności wiary i obyczajów, szacunku wobec pasterzy,
uwzględniając wspólny poŜytek i godność osoby ludzkiej (kan. 212
§ 3).
KaŜdy wierny, w Ŝyciu publicznym wypełniając wolę BoŜą,
powinien być męŜny i pokorny, słuŜyć prawdzie i sprawiedliwości
[Joz 1, 9]. Męstwo usuwa niewolniczy strach przed utratą władzy
czy
intrygami
nieprawych
ludzi.
Prawda
wyzwala
od uwarunkowań natury ściśle politycznej, od ulegania wpływom
fałszywych pochlebców i zaślepionych przeciwników. Sprawiedliwość, złączona z miłosierdziem, pozwala zaprowadzić spokój i ład
moralny oraz gwarantuje ich trwanie bez względu na koniunkturę polityczną. Pozwala człowiekowi dorastać do pełni człowieczeństwa, jaką jest świętość, a świętość przynosi owoce
we wszystkich dziedzinach Ŝycia. Świętość jednej osoby promieniuje i przemienia cały Kościół, a takŜe ulepsza Ŝycie wspólnot
społecznych i politycznych. Święty miłujący Boga i człowieka czuje się zobowiązany i ma do tego prawo by oceniać polityczne wydarzenia i decyzje ludzi rządzących w państwie i w Kościele.
Czyni to w sposób absolutnie wolny i odpowiedzialny, umocniony
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i oświecony intensywnym kontaktem z Bogiem. Jeśli jest zaangaŜowany w działalność polityczną wówczas w sposób nawet „politycznie niepoprawny” głosi Prawdę w kaŜdej sytuacji i odwaŜnie
broni wartości ewangelicznych. Taki człowiek kaŜde wydarzenie
historii ocenia według praw rządzących historią zbawienia.
Współczesny świat, zdeterminowany przez prawa rynku
i zdominowany przez laicką mentalność, bardzo potrzebuje duchowego wymiaru oraz chrześcijańskiej wizji świata i osoby ludzkiej48, a przede wszystkim chrześcijańskiej wizji posłuszeństwa.

Ks. Michał Maciołek
PAMIĘTAĆ O BRACIACH
– O POTRZEBIE I ZASADACH WSPÓLNOTY KAPŁAŃSKIEJ
Konferencja wygłoszona w ramach Dnia Formacji Kapłańskiej
w Zamościu, 9 listopada 2013 r.

I.
Pokora i posłuszeństwo wobec wskazań Magisterium Kościoła fundamentem prawdziwej wspólnoty kapłańskiej
Św. Piotr w swoim Liście poucza: „Wszyscy wobec siebie wzajemnie przyobleczcie się w pokorę, Bóg bowiem pysznym się
sprzeciwia a pokornym łaskę daje. Upokórzcie się więc pod mocną
ręką Boga, aby was wywyŜszył w stosownej chwili” (1P 5, 5b). To
wezwanie do pokory dotyczy na pierwszym miejscu relacji wobec
Pana Boga (Ojca, Syna – Chrystusa i Ducha Świętego) i wobec
Kościoła Chrystusowego, w którym jest Ŝywy, obecny, działający
Bóg – wobec Kościoła, który zna zamysł Chrystusowy i poprzez
Ojca świętego, kolegium biskupów, urząd nauczycielski ten zamysł wyjaśnia i przekazuje (z mocą, z autorytetem, z mandatu
samego Boga). Pokorna postawa wobec Boga i Kościoła umoŜliwia
i gwarantuje skuteczne budowanie wspólnoty miłości pomiędzy
ludźmi – takŜe tej szczególnej wspólnoty kapłańskiego braterstwa, która jest nam zadana i która w duŜym stopniu decyduje
o skuteczności naszej kapłańskiej misji. Kto słucha głosu Boga
48

Św. Katarzyna ze Sieny, Miasto duszy. Listy o Bogu i polityce, s. 16-19.
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w Kościele, kto się podporządkowuje, rezygnując z nieufnych,
egoistycznych dociekań, ten idzie pewną drogą („Kto was słucha,
Mnie słucha” – Łk 10, 14), ten nie moŜe pobłądzić. Pewność
i bezpieczeństwo płyną z autorytetu samego Boga, a pokora wyraŜająca się w posłuszeństwie, rodzi piękny owoc miłosiernej,
łagodnej, cierpliwej, wyrozumiałej, hojnej miłości.
Drugim etapem jest pokora wobec braci – braci kapłanów
(„wobec siebie wzajemnie przyobleczcie się w pokorę” – 1P 5, 5b),
stanowiąca konkretny wyraz, a zarazem sprawdzian pokory wobec całego Kościoła – łatwiej mówić o pokorze wobec wszystkich,
niŜ okazać pokorę konkretnym osobom ze swego otoczenia, niŜ
uniŜyć się wobec tego właśnie brata kapłana. A przecieŜ ten brat
takŜe ma Ducha Chrystusowego. On takŜe jest nauczycielem
i pasterzem. Pokora wobec braci pozwala ich szanować, akceptować, przyjmować takimi, jacy są, okazywać im cierpliwość, słuŜyć, przebaczać i prosić o przebaczenie, upominać i nie gardzić
upomnieniem, nie unosić się, nie gniewać, nie wywyŜszać nad
innych – pozwala ich kochać, nawet gdy nieraz trudno ich lubić.
MoŜe warto w duchu pokory uwaŜniej posłuchać i wziąć sobie
do serca słowa piosenki śpiewanej kiedyś przez dzieci z Arki Noego:
„Zaczynam nowe Ŝycie, daruję wszystkie długi
Chcę pokochać to czego nie da się polubić,
uśmiechem na twarzy pokonam przeciwności
nic nie będę dłuŜna oprócz miłości.”
Pokora wobec braci to takŜe pokorne mniemanie o sobie. Tu
ograniczę się tylko do przywołania krótkiego fragmentu
z Tomasza a Kempis i do wskazania tej lektury jako niezwykle
cennej dla budowania dojrzałej osobowości kapłańskiej: „Rzetelne
poznanie samego siebie i pogardzanie sobą, oto najwyŜsza
i najpoŜyteczniejsza nauka. Siebie za nic uwaŜać, a o innych mieć
zawsze dobre i wysokie mniemanie, oto wielka mądrość
i doskonałość. Choćbyś wiedział, Ŝe ktoś jawnie grzeszy, a nawet
dopuszcza się cięŜkich przewinień, nie powinieneś uwaŜać się za
lepszego, bo nie wiesz, jak długo potrafisz wytrwać w dobrym.
Wszyscy jesteśmy ułomni, lecz ty nie sądź, Ŝe ktokolwiek jest
ułomniejszy od ciebie” (O naśladowaniu Chrystusa, I, 4).
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II.

Magisterium Kościoła o kapłańskiej wspólnocie
Powoływanie się na dokumenty nauczania Kościoła
w dziedzinie dyscypliny kapłańskiego Ŝycia rodzi, niestety, często
sprzeciw, wyraŜany np. w słowach: „Nie mów nam teorii, mów
o tym, jak jest w rzeczywistości” albo: „To są sprawy oczywiste –
nie musisz nam o tym przypominać”. Gdy zabraknie otwarcia się
na BoŜego Ducha, Ewangelię Chrystusową równieŜ moŜna nazwać teorią i powiedzieć: „śycie biegnie swoim torem, mówmy
o Ŝyciu, dopasujmy zasady ewangeliczne do rzeczywistości” – i juŜ
Ewangelia nie jest tak oczywista. Inny przykład: MałŜeństwo to
związek męŜczyzny i kobiety, oni tworzą rodzinę, oni przekazują
Ŝycie, oni wychowują nowego człowieka. To oczywiste! Tak, ale
powiedz to róŜnym „współczesnym nowoczesnym”, którzy dziś
zasiadają w parlamentach, tworzą organizacje broniące takich
czy innych praw, wydają wyroki w trybunałach sądowych. Dla
nich, i dla duŜej grupy ludzi zwiedzionych przez ten sposób myślenia, sprawy oczywiste nie są juŜ tak oczywiste. Dlatego postawę ignorowania albo zbytniego dystansowania się wobec nauczania Kościoła, ze względu na to, Ŝe rzekomo nie odpowiada ono
kryteriom tego świata, naleŜy uznać za bardzo niebezpieczną. Nie
jesteśmy powołani i posłani do głoszenia własnej mądrości, nawet
tzw. Ŝyciowej mądrości, a tym bardziej do głoszenia róŜnorodnych
interpretacji, tworzonych przez media czy współczesne tzw. autorytety. Dla nas punktem oparcia jest Słowo BoŜe, czytane
i interpretowane we wspólnocie Kościoła oraz Ŝywa Tradycja,
w której ujawnia się doświadczenie wiary i troska o rozumienie
znaków czasu.
Trzeba więc mówić i przypominać, trzeba głosić Ewangelię
i przywoływać nauczanie Kościoła – takŜe to dotyczące zasad kapłańskiej wspólnoty. To jest najczystsze źródło, z którego trzeba
czerpać. Te dokumenty mówią o wymaganiach, o zadaniach,
przywołują pewien ideał. To jasne, oczywiste. Trzeba zapytać, czy
jeszcze wierzymy w ten ideał, czy jeszcze walczymy o ten ideał,
czy nie poszliśmy zupełnie na kompromisy, na układy z tym, co
dyktuje nam świat. To od nas zaleŜy, czy encykliki, listy, homilie,
katechezy papieskie, dokumenty soborowe, wskazania naszego
Biskupa będą tylko twórczością dla twórczości, literackimi utworami, zapiskami do kronik i archiwów, czy teŜ będą stanowić program, zadania do realizacji, wskazówki do powaŜnego potraktowania i do zastosowania w Ŝyciu.
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Przywołam teraz fragmenty dokumentów nauczania Kościoła, poruszające problematykę braterstwa kapłańskiego, dodając
do kaŜdego fragmentu krótki komentarz, a następnie będzie
miejsce na bardziej praktyczne wskazówki.
1. Konstytucja Dogmatyczna o Kościele Lumen Gentium
28/ Kapłani, pilni współpracownicy stanu biskupiego, jego
pomoc i narzędzie, powołani do słuŜenia Ludowi BoŜemu,
stanowią wraz ze swym biskupem jedno grono kapłańskie
(presbyterium), poświęcające się róŜnym powinnościom.
W poszczególnych, lokalnych zgromadzeniach wiernych czynią
oni obecnym w pewnym sensie samego biskupa, z którym
jednoczą się ufnie i wielkodusznie i jego obowiązki oraz starania
biorą w części na siebie i troskliwie na co dzień je wykonują. […]
Ze względu na ten udział w kapłaństwie i posłannictwie powinni
kapłani uznawać szczerze biskupa za swego ojca i ze czcią
okazywać mu posłuszeństwo. Biskup zaś uwaŜać ma kapłanów,
współpracowników swoich, za synów i przyjaciół, podobnie jak
Chrystus uczniów swoich juŜ nie sługami, lecz przyjaciółmi
nazywa (por. J 15,15). Z Kolegium więc Biskupim związani są
ściśle z tytułu kapłaństwa i świętego posługiwania wszyscy
kapłani, zarówno diecezjalni, jak i zakonni, i stosownie do swego
powołania oraz otrzymanej łaski słuŜą dobru całego Kościoła. Na
mocy wspólnych wszystkim święceń kapłańskich i posłannictwa
wszyscy kapłani złączeni są wzajemnie węzłem głębokiego
braterstwa, które przejawiać się winno spontanicznie i ochoczo
we wzajemnej pomocy zarówno duchowej, jak i materialnej,
zarówno pasterskiej, jak osobistej, w zgromadzeniach i
we wspólnocie Ŝycia, pracy i miłości.
(KaŜdy kapłan poprzez otrzymane święcenia i misję jest
„niejako biskupem, wobec powierzonej mu wspólnoty”,
reprezentuje biskupa. Niech czuje odpowiedzialność i cięŜar tej
reprezentacji. Niech pamięta i modli się za swego biskupa. Niech
się go nie wstydzi i nie boi. Niech spotyka się z nim nie tylko
w momentach trudności, kryzysów, zagroŜenia, gdy musi się
przyznać do jakichś błędów, gdy przychodzi po upomnienie czy
naganę).
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2. Dekret o posłudze i Ŝyciu prezbiterów Presbyterorum
ordinis
7/ Wszyscy prezbiterzy, razem z biskupami, tak uczestniczą
w jednym i tym samym kapłaństwie i posłudze Chrystusa,
Ŝe sama jedność konsekracji i misji wymaga ich hierarchicznej
łączności ze stanem biskupim, którą najlepiej ujawniają czasem
w liturgicznej koncelebrze. […] Niech zatem, z racji tej wspólnoty
w tym samym kapłaństwie i posłudze, uwaŜają biskupi
prezbiterów za swoich braci i przyjaciół, a ich dobro, zarówno
materialne, jak i przede wszystkim duchowe, niech im leŜy na
sercu w miarę sił. Na nich bowiem spada szczególnie cięŜki
obowiązek uświęcania swoich kapłanów; niech przeto troszczą się
najusilniej o stałą formację swych prezbiterów. Niech ich chętnie
słuchają, owszem, niech zasięgają rady i rozmawiają z nimi
o tym, co dotyczy potrzeb pracy duszpasterskiej i dobra diecezji.
[…] Prezbiterzy zaś, mając przed oczyma pełnię sakramentu
kapłaństwa, którą cieszą się biskupi, niech czczą w nich władzę
Chrystusa, najwyŜszego Pasterza. Niech zatem zwiąŜą się
ze swoim biskupem szczerą miłością i posłuszeństwem. […]
śaden zatem prezbiter nie moŜe oddzielnie i jako jednostka
wypełnić dostatecznie swej misji, lecz tylko wspólnymi siłami
z innymi prezbiterami pod przewodnictwem tych, którzy stoją na
czele Kościoła.
(Kto nie zbiera, nie gromadzi tzn. nie współpracuje ze swoim
biskupem i z braćmi kapłanami – ten rozprasza, niszczy, rozbija
Kościół).
8/ Wszyscy prezbiterzy, ustanowieni przez święcenia
w stanie kapłańskim, związani są ze sobą najściślejszym
braterstwem sakramentalnym; szczególnie zaś w diecezji, której
słuŜbie są oddani pod zwierzchnictwem własnego biskupa, tworzą
jeden zespół prezbiterów. ChociaŜ bowiem zajęci są róŜnymi
obowiązkami, to jednak wykonują dla ludzi jedną posługę
kapłańską. Wszyscy bowiem prezbiterzy są posłani po to, by
współpracować w tym samym dziele, czy to wykonując posługę
parafialną lub pozaparafialną, czy oddając się zdobywaniu lub
przekazywaniu wiedzy, […] czy wreszcie wypełniając inne dzieła
apostolstwa lub do apostolstwa skierowane. Wszyscy zaś dąŜą
do jednego, mianowicie do budowania Ciała Chrystusowego. […]
Stąd teŜ jest rzeczą waŜną, by wszyscy prezbiterzy, tak
diecezjalni jak zakonni, wzajemnie się wspomagali, Ŝeby być
zawsze współpracownikami prawdy. KaŜdy zatem jest związany
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z innymi członkami tegoŜ zespołu prezbiterów szczególnymi
więzami miłości apostolskiej, posługi i braterstwa […].
Poszczególni zatem prezbiterzy jednoczą się ze swymi
współbraćmi węzłem miłości, modlitwy i wszelkiej współpracy,
dzięki czemu ujawnia się ta jedność w której Chrystus chciał, by
Jego wyznawcy byli całkowicie zjednoczeni, Ŝeby świat poznał,
iŜ Syn posłany został przez Ojca. Z tego powodu starsi wiekiem
niech przyjmują młodszych jak braci i wspomagają ich
w pierwszych poczynaniach i cięŜarach posługiwania, a takŜe
niech się starają zrozumieć ich sposób myślenia, chociaŜ róŜny
od własnego, i niech z Ŝyczliwością śledzą ich inicjatywę. Młodsi
równieŜ niech szanują wiek i doświadczenie starszych, radzą się
ich w sprawach dotyczących duszpasterstwa i chętnie z nimi
współpracują. Kierując się duchem braterstwa, niech prezbiterzy
nie zapominają o gościnności, niech praktykują dobroczynność
i dzielenie się dobrami, troszcząc się przede wszystkim o chorych,
strapionych, obciąŜonych nadmierną pracą, samotnych,
wygnanych z ojczyzny, jak równieŜ cierpiących prześladowanie.
Niech takŜe chętnie i z radością schodzą się dla odpoczynku,
pamiętając o słowach, którymi sam Pan zachęcał strudzonych
Apostołów: „Pójdźcie na ubocze, na miejsce pustynne,
a odpocznijcie nieco” (Mk 6,31). Ponadto, by prezbiterzy w trosce
o Ŝycie duchowe i intelektualne mieli wzajemną pomoc, by lepiej
mogli współpracować w posłudze i aby uniknęli niebezpieczeństw
mogących wyniknąć z samotności, niech pielęgnują jakiś rodzaj
Ŝycia wspólnego lub jakąś jego wspólnotę, która jednak moŜe
przybrać wiele form, według róŜnych potrzeb osobistych lub
duszpasterskich, a mianowicie: wspólne mieszkanie, gdzie to jest
moŜliwe, lub wspólny stół, lub przynajmniej częste i okresowe
spotkania. NaleŜy takŜe wysoko cenić i pilnie zalecać
stowarzyszenia, które w oparciu o statuty uznane przez
kompetentną władzę kościelną, dzięki zatwierdzonemu lepszemu
i stosowniejszemu porządkowi Ŝycia i pomocy braterskiej
pielęgnują świętość kapłanów w wykonywaniu posługi i w ten
sposób zamierzają słuŜyć całemu stanowi kapłańskiemu.
(Jeden
zespół,
bogactwo
charyzmatów,
zdolności,
doświadczenia; chęć i umiejętność dzielenia się wiedzą, Ŝyciową
mądrością, duchowością, sukcesami i poraŜkami. Jak wiele
otrzymujemy od siebie nawzajem, jakie bogactwo talentów
i obdarowań jest naszym udziałem. Obyśmy tego nie marnowali).
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3. Dekret o pasterskich zadaniach biskupów w Kościele
Christus Dominus
30/ WspółŜycie między biskupami i kapłanami diecezjalnymi
winno się opierać głównie na nadprzyrodzonych więzach miłości,
tak Ŝeby zespolenie woli kapłanów z wolą biskupa uczyniło ich
działalność duszpasterską bardziej wydajną. […] Poza tym
wszyscy kapłani diecezjalni niech będą wzajemnie zespoleni
i niech przynagla ich troska o dobro całej diecezji. […] Celem
nadania większej skuteczności tejŜe trosce o dusze usilnie się
poleca wspólne Ŝycie kapłanów, zwłaszcza związanych z tą samą
parafią, które obok wzmoŜenia działalności apostolskiej daje
wiernym przykład miłości i jedności.
Wikariusze parafialni, jako współpracownicy proboszcza,
wkładają codziennie wybitną i czynną współpracę w posługę
duszpasterską, pełniąc ją pod władzą proboszcza. Z tego względu
między proboszczem a jego wikariuszami winno mieć miejsce
bratnie współŜycie i zawsze powinna kwitnąć wzajemna miłość
oraz powaŜanie. Niech się teŜ wzajemnie wspierają radą, pomocą
i przykładem, roztaczając opiekę nad parafią w zgodności dąŜeń
i zespoleniu wysiłków.
(Nie moŜna budować wspólnoty diecezjalnej, parafialnej bez
autentycznej, Ŝywej więzi biskupa z kapłanami, kapłanów
z biskupem, proboszcza i wikariuszy pomiędzy sobą. Brak takich
relacji jest antyświadectwem, jest grzechem okłamywania
Kościoła i fałszowania jego istoty).
4. Dyrektorium o posłudze i Ŝyciu kapłanów Kongregacji ds.
Duchowieństwa
27/ Presbyterium jest pierwszorzędnym miejscem, w którym
kapłan powinien mieć moŜliwość znalezienia konkretnych środków uświęcenia i ewangelizacji oraz być wspomagany
w przezwycięŜeniu ograniczeń i braków, właściwych naturze
ludzkiej, a które są dzisiaj szczególnie odczuwane. Kapłan powinien więc podjąć wszelkie wysiłki, by odrzucić przeŜywanie swojego kapłaństwa w sposób wyizolowany i subiektywistyczny,
a dąŜyć do rozwijania więzi braterskiej, dając drugiemu kapłanowi i przyjmując od niego wyrazy przyjaźni, serdecznej pomocy,
Ŝyczliwości, upomnienia braterskiego, w świadomości, Ŝe łaska
Święceń „ogarnia i wywyŜsza ludzkie związki między kapłanami,
ich więzi psychologiczne, uczuciowe, przyjacielskie i duchowe...
i przybiera konkretny kształt w najróŜnorodniejszych formach
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wzajemnej pomocy, nie tylko duchowych, ale takŜe materialnych.
Wszystko to wyraŜa się w liturgii Mszy In Coena Domini
w Wielki Czwartek, która ukazuje jak z komunii eucharystycznej
– zrodzonej w czasie Ostatniej Wieczerzy – kapłani otrzymują
zdolność wzajemnej miłości, jak zostali umiłowani przez Nauczyciela.
(Świat staje się „wielką wioską”, globalizuje się, społeczeństwa są do siebie coraz bardziej podobne – jednocześnie postępuje
„atomizacja” ludzi, są oni coraz bardziej samotni i coraz bardziej
egoistyczni, „samowystarczalni”. Podobnie dzieje się z kapłanami.
Egoizm, samowystarczalność, brak wraŜliwości i otwartości na
brata to zaprzeczenie chrześcijaństwa).
28/ Głębokie i eklezjalne znaczenie presbyterium, nie tylko
nie ogranicza, ale ułatwia odpowiedzialność osobistą kaŜdego
prezbitera w wypełnieniu szczególnej posługi, powierzonej mu
przez Biskupa. Kultywowanie oraz przeŜywanie dojrzałych
i głębokich przyjaźni kapłańskich staje się źródłem pokoju
i radości w wypełnianiu posługi, decydującym oparciem
w trudnościach i cenną pomocą we wzroście miłości duszpasterskiej, którą kapłan powinien okazywać w sposób szczególny swoim współbraciom przeŜywającym trudności oraz potrzebującym
zrozumienia, pomocy i wsparcia.
(Brat w kapłaństwie, nawet ten „najtrudniejszy”, jest nam
„zadany”, nigdy nie znajduje się obok „przez przypadek”. Ja mam
się doskonalić i uświęcać przez niego – on przeze mnie).
29/ Wśród róŜnych form komunii (wspólny dom, wspólnota
stołu, itd.) powinno się uwzględnić – jako mające szczególne znaczenie wspólnotowe – uczestniczenie w modlitwie liturgicznej.
RóŜne sposoby powinny być wykorzystywane stosownie
do moŜliwości i praktycznej odpowiedzialności, nie koniecznie
powtarzając chwalebne wzory właściwe dla Ŝycia zakonnego. Są
godne wyjątkowej pochwały te stowarzyszenia, które słuŜą rozwijaniu braterstwa kapłańskiego, świętości w sprawowaniu posługi
oraz komunii z Biskupem i całym Kościołem. Proboszczowie powinni rozwijać Ŝycie wspólne w domu parafialnym ze swoimi wikariuszami, pobudzając ich do gorliwości jako swoich współpracowników i uczestników troski duszpasterskiej; wikariusze
ze swej strony, w celu budowania więzi kapłańskiej, powinni
uznać i szanować autorytet proboszcza.
(Pokochać kapłański, wspólny brewiarz, róŜaniec, koronkę
do BoŜego Miłosierdzia, modlitwę Anioł Pański. Mobilizować się
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wzajemnie do właściwych kapłańskiemu stanowi form współŜycia).
88/ We wszystkich aspektach Ŝycia kapłańskiego wyłaniają
się szczególne więzy „miłości apostolskiej, posługi i braterstwa”,
na których opiera się wzajemna pomoc, jaką winni okazywać sobie prezbiterzy. NaleŜy Ŝyczyć sobie, by wzrastała i rozwijała się
współpraca wszystkich kapłanów w trosce o ich Ŝycie duchowe
i ludzkie, jak równieŜ posługę kapłańską. Pomoc, jaka na tym
polu powinna być okazana kapłanom, moŜe znaleźć mocne oparcie w róŜnych stowarzyszeniach kapłańskich, które dąŜą
do formowania duchowości prawdziwie diecezjalnej. Chodzi
o stowarzyszenia, które „mając statuty zatwierdzone przez kompetentną władzę – przez odpowiedni i właściwie zatwierdzony
sposób Ŝycia oraz braterską pomoc – pobudzają własną świętość
w wykonywaniu posługi, jak równieŜ sprzyjają pogłębianiu więzi
między sobą i z własnym biskupem”.
(MoŜe warto zorganizować konferencję na temat form Ŝycia
wspólnotowego kapłanów?).
93/ W pierwszych latach po Święceniach, kapłani powinni
być w najwyŜszym stopniu wspomagani w odnalezieniu tych
warunków Ŝycia i posługi, które pozwolą im wprowadzać
praktycznie ideały ukształtowane w czasie formacji seminaryjnej.
Pierwsze lata, które stanowią konieczne sprawdzenie formacji
początkowej po pierwszym zetknięciu się z rzeczywistością, są
najbardziej decydujące dla przyszłości. Domagają się więc
harmonijnego postępu w dojrzałości, by stawić czoło, z wiarą
i mocą, chwilowym trudnościom. W tym celu młodzi kapłani
powinni móc korzystać z osobistego kontaktu z biskupem
i mądrym ojcem duchownym; z chwil odpoczynku, medytacji oraz
comiesięcznego
dnia
skupienia.
[…]
konieczne
jest
zorganizowanie w pierwszych latach kapłaństwa dorocznych
spotkań formacyjnych, w których powinno się wypracowywać
i pogłębiać odpowiednie tematy teologiczne, prawne, duchowe
i kulturalne,
sesje
poświęcone
problemom
moralnym,
duszpasterskim, liturgicznym, itd. […] Byłoby takŜe uŜyteczne,
by w młodych kapłanach była rozwijana szczera więź między
nimi i kapłanami starszymi, mająca na celu umoŜliwienie im
wymiany doświadczeń, wzajemnego poznania, a takŜe delikatną
praktykę ewangeliczną korekty braterskiej. Trzeba w końcu, by
młode duchowieństwo wzrastało w środowisku duchowym
prawdziwego braterstwa i delikatności, który wyraŜa się
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w zwracaniu uwagi takŜe na zdrowie fizyczne i róŜne aspekty
Ŝycia codziennego.
(Biada kapłanom, którzy gorszą i „wykrzywiają”, „wypaczają”
młode kapłańskie osobowości. Kamień młyński….).
94/ Po kilku latach posługi, prezbiterzy nabierają duŜego
doświadczenia i coraz bardziej poświęcają się szerzeniu
Królestwa BoŜego w codziennej pracy. Ta grupa kapłanów
stanowi wielkie bogactwo duchowe i duszpasterskie. Potrzebują
oni zachęty, odpowiedniego dowartościowania, ponownego
pogłębienia formacji we wszystkich wymiarach, w celu spojrzenia
na siebie i własne działanie; oŜywienia motywacji świętej posługi;
refleksji nad metodami duszpasterskimi w świetle tego, co
istotne; komunii kapłańskiej; przyjaźni swojego biskupa;
przezwycięŜenia ewentualnego odczucia zmęczenia, frustracji,
samotności; a w końcu ponownego odkrycia Ŝywych źródeł
duchowości kapłańskiej.
(Nie jestem hermetyczny, stuprocentowo odporny na
zmęczenie i „zawodowe wypalenie”. JeŜeli Ŝyję w prawdzie o sobie
– pozwolę sobie pomóc, będę szukał pomocy Boga i ludzi).
5. Pastores dabo vobis Jana Pawła II
18/ Kapłan, będący w Kościele człowiekiem wspólnoty,
w osobistych kontaktach z wszystkimi ludźmi powinien być
człowiekiem misji i dialogu. Głęboko przeŜywając prawdę i miłość
Chrystusa, pragnienie i potrzebę głoszenia wszystkim Jego
zbawienia, powołany jest do zacieśniania z wszystkimi ludźmi
więzów opierających się na braterstwie, słuŜbie, wspólnym
poszukiwaniu prawdy, szerzeniu sprawiedliwości i pokoju.
(Nie stronić od ludzi świeckich, nie stronić od współbraci
kapłanów. To nie tylko kwestia dobrego samopoczucia czy
czerpania przyjemności z relacji międzyludzkich, to sprawa
waŜnego obowiązku, zobowiązania wypływającego ze święceń
kapłańskich).
43/ Szczególnie waŜna jest zdolność do utrzymywania więzi
z innymi, cecha naprawdę fundamentalna u kogoś, kto jest
powołany, by ponosić odpowiedzialność za wspólnotę i być
„człowiekiem jedności”. Dlatego kapłan nie moŜe być arogancki
ani kłótliwy, lecz uprzejmy, gościnny, szczery w słowach
i w intencjach, roztropny i dyskretny, wielkoduszny i gotowy
do słuŜby, zdolny utrzymywać otwarte i braterskie kontakty
z innymi i nawiązywać je ze wszystkimi, zawsze gotów zrozumieć,
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przebaczyć i pocieszyć (por. 1 Tm 3, 1-5; Tt 1, 7-9). Ludzie
współcześni, często skazani na Ŝycie w tłumie, a jednocześnie na
samotność, zwłaszcza w wielkich aglomeracjach miejskich, stają
się coraz bardziej wraŜliwi na wartość wspólnoty. Jest ona dziś
jednym z najbardziej wymownych znaków i jedną z najbardziej
skutecznych metod głoszenia ewangelicznego orędzia.
(Ciągle pytać o jakość mojego człowieczeństwa. „Duch Święty
nie sroka – na kołku nie siada” – słowa te lubił powtarzać śp.
ksiądz profesor Janusz Nagórny; Gratia sequitur naturam.
Dobry, prawy, szlachetny człowiek – dobry, prawy, szlachetny
kapłan).
74/ „Jedność wiąŜąca prezbiterów z biskupem i ze sobą
nawzajem nie jest zewnętrznym dodatkiem do właściwej natury
ich słuŜby, ale wyraŜa jej istotę jako troski Chrystusa Kapłana
o lud zgromadzony przez Boga w Trójcy Świętej Jedynego”. Ta
kapłańska jedność przeŜywana w duchu pasterskiej miłości czyni
z kapłanów świadków Jezusa Chrystusa, który prosił Ojca, „aby
wszyscy stanowili jedno” (J 17, 21). Presbyterium jawi się nam
zatem jako prawdziwa rodzina, jako bratnia społeczność, której
więzy nie pochodzą z ciała i krwi, ale z łaski sakramentu
kapłaństwa: ta łaska ogarnia i wywyŜsza ludzkie związki między
kapłanami, ich więzi psychologiczne, uczuciowe, przyjacielskie
i duchowe; przepaja je i przenika, objawia się i przybiera
konkretny kształt w najróŜnorodniejszych formach wzajemnej
pomocy, nie tylko duchowych, ale takŜe materialnych. Braterska
społeczność kapłanów nie wyklucza nikogo, moŜe jednak
i powinna – zgodnie z duchem Ewangelii – otwierać się
w szczególny sposób na tych, którzy najbardziej potrzebują
pomocy i otuchy.
(W jedności siła – chodzi o jedność w prawdzie i w dobru. Nie
ma innej jedności, są tylko róŜne formy egoizmu, nawet we dwoje,
nawet w grupie – taka pseudo-jedność kapłanów nie jest
wspólnotą lecz zbiorowiskiem egoistów).
6. Przemówienie Ojca św. Franciszka do kapłanów, Bazylika
Św. Jana na Lateranie, 16 września 2013 r.
Swą refleksję Franciszek skoncentrował na rozmyślaniu
wokół tego, czym jest prawdziwy trud dla kapłana, biskupa,
w tym takŜe dla biskupa Rzymu. Nawiązał do rozmowy z jednym
z księŜy, który Ŝalił mu się mówiąc o „zmęczeniu serca”, które
zwykle pojawia się u księŜy w ostatnich latach Ŝycia (czy tylko
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w ostatnich?), gdy patrzą wstecz i „w czasie gdy zwykle ogląda się
sukcesy, widzą w zamian zmęczenie, i zastanawiają się nad
swym Ŝyciem, nad przebytą drogą, i myślą o wyrzeczeniach,
o dzieciach których nie mają. I zastanawiają się czy się nie
pomylili, czy ich Ŝycie przyniosło owoc.” PapieŜ przywołał
przykład biblijnych postaci, które takŜe przeŜywały trudne
chwile. Mówił o Eliaszu i MojŜeszu, Jeremiaszu i Janie
Chrzcicielu. Wskazał, Ŝe gdy ksiądz przeŜywa „noc duszy”, moŜe
zrobić tylko jedno: modlić się, aŜ nawet uśnie przed
Tabernakulum, waŜne jednak, by przed nim trwał.
(Czy zdarza mi się trwać przed tabernakulum, spędzić - jak
Chrystus - całą noc na modlitwie? Czy zdarza mi się leŜeć
krzyŜem przed tabernakulum, przed Chrystusem ukrzyŜowanym
i dziękować za dar kapłaństwa i prosić o świętość, prosić za
braci?).
Druga waŜna rzecz – zauwaŜa papieŜ – to: „Szukać
wspólnoty z innymi kapłanami”, a takŜe z biskupami. „My,
biskupi musimy być blisko księŜy. Musimy świadczyć
miłosierdzie braciom, a przecieŜ najbardziej bliscy są nam
kapłani. NajbliŜsi biskupa to księŜa. Czy podobnie działa to
w drugą stronę, co? Biskup musi być przy swoich księŜach.
Biskup powinien mówić: moimi bliskimi są moi księŜa.
Wspaniała jest ta wymiana, nieprawdaŜ? Myślę, Ŝe jest to
najwaŜniejszy moment bliskości między biskupem a jego księŜmi:
bez zbędnych słów, poniewaŜ nie ma słów oddających ten trud”.
(W prawdziwym kapłanie musi być coś ze św. Franciszka
i coś z papieŜa Franciszka – wtedy będzie w nim więcej
z Chrystusa).
III.
Brat wspomagany przez brata – przemyślenia
własne i rzeczy zasłyszane
„Frater qui adiuvatur a fratre quasi civitas firma” (Prz 18, 19).
“Ecce quam bonum et quam iucundum, habitare fratres in unum, nam illic largitur Dominus benedictionem, vitam usque in
saeculum” (Ps 133).
Kapłańskie braterstwo to zadanie, którego wypełnienie
zaleŜy od nas samych i oczywiście od tego, czy dajemy się
prowadzić Duchowi Chrystusa. Nie da się tego zrobić na zasadzie
jakiegoś dekretu, nakazu. („Módl się tak, jak gdyby wszystko
zaleŜało od Boga, pracuj tak, wypełniaj swoje zadania tak, jakby
wszystko zaleŜało od ciebie” – przypisywane św. Ignacemu
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z Loyoli, por. J. de Guibert SJ, La spiritualité de la Compagnie de
Jésus. Esquisse historique, Romae 1953, 137; KKK 2834). Trzeba
teŜ od razu powiedzieć, Ŝe budowanie kapłańskiego braterstwa
jest bardzo trudne i Ŝe często my kapłani nie stajemy na
wysokości tego zadania. Kapłańskie kryzysy, odejścia, tragedie to
w jakiejś mierze owoc niespełnienia tego zadania, owoc naszego
zaniedbania w tej dziedzinie. Diabeł dzieli. MoŜe dlatego (na
pewno dlatego), Ŝe jedność to tak waŜna sprawa, rzutująca na
jakość bycia kapłanem, przyczyniająca się do – albo niszcząca
owocność posługi kapłańskiej. Dlatego diabeł pracuje tak gorliwie
(„Divide et impera”). Ktoś ocenił (moŜe trochę złośliwie ale
niezupełnie
bezzasadnie),
Ŝe 50%
inicjatywy,
zapału
kapłańskiego idzie na kłótnie – najczęściej między samymi
kapłanami. Jeśli do tego dodać 25% na wznoszenie
niepotrzebnych budynków i kupowanie niekoniecznych rzeczy, to
na apostolstwo zostaje juŜ całkiem mało. Jaka by jednak nie była
rzeczywistość, musimy to coraz bardziej rozumieć i być co do tego
przekonani, Ŝe wspólnota kapłańska, braterstwo kapłańskie to
cenny skarb i nasz obowiązek.
Po
zaistnieniu
radykalnych
zmian
kulturowych,
cywilizacyjnych zwłaszcza w naszej części świata – w Europie, po
wejściu Polski do Unii Europejskiej, „duch europejski” coraz
mocniej
oddziałuje
–
takŜe
w dziedzinie
relacji
międzykapłańskich. Co naleŜy przez to rozumieć? Dlaczego mowa
o „duchu europejskim”? W jakimś skromnym wymiarze,
od kilkunastu lat, mam okazję obserwować i takŜe doświadczać
Kościoła w Niemczech (na obszarze bardzo mało katolickim,
bardzo silnie protestanckim i silnie pogańskim – zlaicyzowanym,
bogatym). Jestem daleki od uogólnień i od zbyt prostych ocen. Nie
wszędzie i nie wszystko jest tam złe, czy gorsze od naszego, ale
z punktu widzenia troski o Kościół i o kapłańską wspólnotę, nie
ma czego zazdrościć. To właśnie tam, na bogatym, liberalnym
zachodzie dramatycznie brakuje kapłanów, to tam są puste
seminaria duchowne (choć oferują luksusowe warunki), to tam
trudno spotkać księdza w sutannie, w koloratce. Niewątpliwie
przyczyną tego jest takŜe rozbicie wspólnoty, braterstwa
kapłańskiego, osłabienie wzajemnej solidarności, osłabienie więzi
pomiędzy kapłanami i biskupami, przejście na relacje urzędowe,
finansowe, czysto świeckie, światowe, a czasem nawet robienie
Ŝałosnej karykatury z posługi kapłańskiej.
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Im bogatsze społeczeństwo, albo im bardziej zaraŜone głodem
bogactwa, wygody, przyjemności, tym bardziej egoistyczne.
Kapłani, którzy poszli za bogactwem, za wygodą Ŝycia, dali się
zwycięŜyć duchowi konsumpcji, utylitaryzmu, stali się
„samowystarczalni”, „niezaleŜni”. Nie potrzeba im współbraci
i wspólnoty. Drugi kapłan jawi się jako rywal, niebezpieczny
konkurent albo zwyczajnie zbędny cięŜar, który zabiera czas,
przeszkadza. Im bardziej zlaicyzowane społeczeństwo, tym
niechętniej odbiera się pytania czy uwagi dotyczące Ŝycia
drugiego człowieka, takŜe kapłana. Dlaczego kapłan ma kobietę?
Dlaczego pije? Dlaczego ma męŜczyznę? Czy się modli? Czy
wierzy jeszcze w Boga, w Kościół? Czy uznaje papieŜa? itd.
Tolerancja do przesady, polityczna poprawność, obawa przed
prawdą, obojętność? Jeśli nie pytają inni ludzie, to znaczy,
Ŝe moŜe się jeszcze krępują, wstydzą (juŜ coraz rzadziej –
zwłaszcza dziennikarze, „wielcy obrońcy moralności”), ale jeśli nie
pytają współbracia, to znaczy, Ŝe im juŜ nie zaleŜy na losie
kapłana. Niestety dziś juŜ coraz mniej tych, co szlachetnie się
wstydzą, a coraz więcej tych, co pazernie, Ŝarłocznie, złowrogo,
nienawistnie i obłudnie śledzą i wyszukują kapłańskie słabości,
by je rozgłosić, wywołać sensacje, skandale i szkodzić całemu
Kościołowi. Z jednej strony zobojętnienie, pogodzenie się
z sytuacją zrezygnowanie z walki, z troski o normalność,
o Chrystusową wizję kapłaństwa, o radykalną wierność
powołaniu, z drugiej strony atak złego, agresja, kłamstwo,
„medialne fakty ”. Braterstwo kapłańskie, wspólnota kapłańska
stają się problemem: „Gdzie jest brat twój?” – to niewygodne,
niechciane pytanie.
Chodzi o braterstwo konkretne – o wyrozumiałość, o pomoc,
chodzi o braterstwo w Chrystusie, a nie o jakieś mafijne
kumplostwo. Wspólnota w dobrym, podnoszenie brata z upadku,
solidarność oparta na miłości. (Nie tak dawno pewien kapłan, nie
będący wcale wzorem, ale popularny w mediach, oświadczył,
wobec uczciwego nazwania kapłańskich grzechów, Ŝe „wreszcie
upadła kapłańska solidarność”, a dopuszczających się takich
grzechów naleŜy „wyrzucić z Kościoła”. Czy to o czym mówił było
w ogóle jakąkolwiek „solidarnością kapłańską”? Czy to, Ŝe chce
usuwać
z Kościoła
grzeszników
jest
kapłańskie,
jest
Chrystusowe?).
Przejawem prawdziwego braterstwa w Chrystusie jest
wspólna modlitwa, wspólny brewiarz, międzypokoleniowy dialog
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kapłański, przekazywanie doświadczeń, tradycji (kapłaństwo to
nie samotny bieg po rekord świata, ale sztafeta, w której nie idzie
o prędkość, ale o to, by wszyscy dobrze spełnili swoją rolę;
kapłaństwo to nie zbiorowisko solistów, ale wspólnota pragnień,
celów, gra w jednej druŜynie, słuŜba jednej, wielkiej, BoŜej
sprawie).
Przejawem prawdziwego braterstwa jest przyjacielski styl,
bezpośredni ale na pewnym poziomie, bez sztuczności ale
z właściwą powagą, daleki od cynizmu, kpiny, wyśmiewania
wszystkiego, zachęcający do bycia sobą, do posiadania własnego
zdania, ale takŜe do słuchania, do rozumienia, do uznawania tego
co bardziej BoŜe, kościelne, duchowe. Przyjacielski styl to nie
pozwalanie na wulgarne dowcipy, na naduŜywanie alkoholu, na
oglądanie czegoś złego, na obmawianie – tak się łatwo moŜe stać,
moŜna zgubić właściwe granice, pewien dobry ton. Dobrego
„stylu” kapłańskiej wspólnoty trzeba się uczyć i podjęcie takiego
wysiłku budowania nowej jakości, „Chrystusowej jakości”
w dziedzinie kapłańskiego braterstwa jest konieczne. Zbyt wiele
jest przykładów pseudo-braterstwa, które nie buduje, ale rujnuje,
nie podnosi, ale strąca na niŜszy jeszcze poziom. śyjemy
w czasach, w których kaŜdy robi, co chce. Jest w tym często jakaś
zła, niebezpieczna „odwaga”, „śmiałość”, „zuchwałość”. My nie
wstydźmy się dobrej odwagi, nie wstydźmy się w gronie
kapłańskim, Ŝe jesteśmy kapłanami, nie wstydźmy się poprosić
o spowiedź, nie wstydźmy się upomnieć po bratersku.
Czas
zainwestowany
w brata
kapłana,
to
czas
zainwestowany w siebie. Imieniny kapłańskie, spotkania
rocznikowe, Msza Święta KrzyŜma w Wielki Czwartek, pogrzeby
kapłanów i ich najbliŜszych, odpusty parafialne, rekolekcje, dni
skupienia, spotkania formacyjne, wspólne przeŜywanie waŜnych
wydarzeń – nie tylko meczów piłkarskich ale np. transmisji
z papieskiej pielgrzymki, z uroczystej Mszy kanonizacyjnej,
razem obejrzany dobry film itd. Trzeba być, nie ulegać lenistwu,
nie tłumaczyć się, Ŝe będzie byle jak, ale dąŜyć do lepszego,
poświęcić swój czas, znać naszych braci, interesować się nimi (nie
tylko
sensacjami,
upadkami,
grzeszkami
i grzechami,
skandalami, ale tym, co w nich dobre, piękne, czego moŜna się
od nich nauczyć, w czym moŜna im pomóc…).
Budować prawdziwe braterstwo to nie pozwalać, by psuł się
charakter, by pewien „dobry styl”, „dobry ton” relacji kapłańskich
się marnował. Zbyt wiele obszarów opanowało dziś chamstwo,
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rozwiązłość, bezwstydność i durne rozrywki. Trzeba budzić nową
kulturę kapłańskiego współŜycia, opartą na wzajemnym
szacunku, na pewnych oczywistych zasadach: „Clara pacta
faciunt amicos” – nie kaŜdy film, nie kaŜdy program rozrywkowy,
nie kaŜdy „talk show” i nie kaŜdy temat „rozmowy w toku czy
w tłoku”, nie kaŜdy sposób mówienia, manifestowania „radości”,
„wesołkowatości”, ekspresji swojej osobowości, która ma być
kapłańską osobowością – osobowością człowieka (osoby)
duchownego, duchowego, w którym to co duchowe wiedzie prym
nad tym, co cielesne i przyziemne.
WaŜne są wspólne posiłki, wspólna wigilia, śniadanie
wielkanocne. Pomaga to tworzyć wspólnotę ołtarza – stołu
spotkania,
umoŜliwia
wymianę
doświadczeń,
rozmowy
o problemach, o dobrej ksiąŜce, ciekawym, wartościowym filmie,
metodzie katechetycznej, koncercie, sztuce teatralnej, kwestii
teologicznej, liturgicznej, moralnej. Nawet spięcia w tych
okolicznościach mogą być jakoś korzystne, szlifują charakter,
ducha – gdy się zdarzają, trzeba prosić o przebaczenie, trzeba
przebaczyć, powiedzieć „przepraszam”, „proszę”. Nie moŜna
przecieŜ wiecznie być sztywnym, milczącym, naburmuszonym,
niedostępnym, nieprzystępnym. Takie momenty szczerej
rozmowy, stanięcia w prawdzie, poruszenia sumienia, odkrycia
prawdziwej twarzy bardzo uczą, wychowują, przybliŜają do siebie
– jak w rodzinie. Ile nauk Zbawiciela miało miejsce właśnie przy
stole, wokół stołu.
Jeszcze inna niezwykle waŜna sprawa to cieszyć się, uczyć
się cieszyć z sukcesów i radości naszych braci, nie nosić w sobie
zazdrości, jak brat syna marnotrawnego z Chrystusowej
przypowieści. Osiągnięcia, sukcesy w pracy kapłańskiej to nasze
wspólne dobro – przecieŜ „gramy w jednej druŜynie”, przecieŜ
zabiegamy o wspólną, BoŜą sprawę.
Kapłańska wspólnota to normalność, braterstwo, ciepłe,
bezpośrednie relacje (zwłaszcza na początku kapłaństwa – to jest
tak potrzebne), nie tylko zimny, oficjalny, urzędowy ton,
dokument wysłany pocztą, ale wspólnota głęboko ludzka.
Chrystus mówi do nas: „JuŜ was nie nazywam sługami, bo sługa
nie wie, co czyni pan jego. Nazwałem was przyjaciółmi” (J 15).
Jesteśmy przyjaciółmi Chrystusa, braćmi Chrystusa. Niech brat
nie obawia się brata, niech nie boi się go odwiedzić, spotkać,
wejść do domu – niech się nie zamyka przed bratem, nie ucieka
przed nim, nie kaŜe mu stać przed drzwiami, umawiać się
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urzędowo przez telefon. Niech między braćmi będzie zrozumienie,
wzajemny szacunek, wyczucie, takt i kultura. Niech owocem
solidarności kapłańskiej będą dobre, uczciwe, przyjazne relacje.
Takim owocem solidarności i wzajemnej troski jest nasze
dzisiejsze formacyjne spotkanie.
Praktyczny sprawdzian mojego (kapłańskiego) odnoszenia
się do braci – jak daję się prowadzić Duchowi Świętemu
w budowaniu moich relacji z braćmi kapłanami moŜna znaleźć
u św. Pawła:
„Jest zaś rzeczą wiadomą, jakie uczynki rodzą się z ciała:
nierząd, nieczystość, wyuzdanie, uprawianie bałwochwalstwa,
czary, nienawiść, spór, zawiść, wzburzenie, niewłaściwa pogoń za
zaszczytami, niezgoda, rozłamy, zazdrość, pijaństwo, hulanki
i tym podobne” (Ga 5, 19-21).
„Owocem zaś Ducha jest: miłość, radość, pokój, cierpliwość,
uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, opanowanie” (Ga 5, 2223).
Kapłan dający się prowadzić Duchowi Świętemu to
przyjaciel, brat, wierny i wyrozumiały towarzysz drugiego
kapłana, to człowiek dobry, rozradowany BoŜą radością – to
święty kapłan.

Ks. Wiesław Oleszek
ADORACJA KAPŁAŃSKA
16 PAŹDZIERNIKA 2013 R.
„Widzieć wszystko, ukrywać duŜo, poprawiać niewiele”. Ta
waŜna i sprawdzona dewiza papieŜa Jana XXIII pomaga teŜ
mnie, kapłanowi XXI wieku, w sposób odpowiedzialny, ale
i spokojny rozeznawać rzeczywistość, w której Ŝyję; rzeczywistość
złoŜoną, bosko-ludzką, wyraŜającą się we wspólnocie Kościoła.
To Ty, Jezu, wybrałeś mnie i powołałeś, zaprosiłeś do grona
pasterzy twojego Kościoła i przeznaczyłeś by Ŝyć i pracować dla
Kościoła. Bądź uwielbiony w swoich planach, w swoich decyzjach,
w swoich dziełach.
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Panie Jezu, bądź uwielbiony przez doświadczenie miłości:
miłości miłosiernej, nieskończonej, jednakowej w kaŜdym czasie
i dla kaŜdego człowieka.
Dziękuję Ci, Jezu, za znak owczarni wyraŜający tajemnicę
Kościoła: Kościoła Ŝywego, otwartego, bogatego świętością ale
i róŜnorodnością.
Dziękuje za Matkę Odkupiciela – naszą patronkę, za
świętych męczenników i wyznawców, ale i za „świętych średniej
klasy”, do których, według Twojego Sługi papieŜa Franciszka,
naleŜą przeciętni chrześcijanie; cierpliwy Lud BoŜy, który mimo
trudności ze stałością podąŜa za Tobą. Dziękuję za Kościół,
w którym teŜ jest miejsce dla grzeszników, dla ludzi zranionych,
zagubionych; dla tych, którym wciąŜ serce i Ŝyczliwość zastępują
Dobrą Nowinę o zbawieniu.
Dziękuję za przykład Pasterza i pozostawione słowa: „Ja
jestem dobrym pasterzem. Dobry pasterz daje Ŝycie swoje za
owce...” (J 10,11). Słowa te są czytelnym drogowskazem,
wskazującym mi na sposób posługi dzisiaj.
Wiem juŜ, jakiego chcesz pasterza. Nie wystarczy stać
w otwartych drzwiach Kościoła, aby witać i przyjmować nowych
członków, ale potrzeba teŜ dostrzec tych którzy juŜ od dawna są
wewnątrz, moŜe ukryci i niespokojni, niezadowoleni, moŜe
duszący się, a moŜe głodni, zrezygnowani, bez nadziei, bo nie
przyjmują Eucharystii, pokarmu, którym Ŝywi się Kościół. Panie,
Ty chcesz, aby wyjść do ludzi, którzy wybrali ciemność i będąc
tam, zalęknieni, w agresywny sposób manifestują swoje bóle.
Dobry pasterz zna swoje owce, zna powody, dla których owce
zamierzają opuścić owczarnię albo juŜ to zrobili. Dobry pasterz
nie rezygnuje z nikogo, ale kaŜdego dnia z tęsknotą serca
wychodzi na drogę i wygląda ich powrotu.
Jakim jestem duszpasterzem? Czy zaleŜy mi na wiernych?
Czy Ŝyję dla nich? Czy szukam zagubionych, czy wystarczająco
troszczę się o ich powrót? Co jeszcze jestem w stanie dla nich
zrobić? Czy moja parafia nie zawęŜa mi się do małego gniazdka
chroniącego tę przeciętność, która jeszcze przy mnie została? (jak
mówił Ojciec Św. Franciszek).
Czy modlę się za swoich parafian?
To bardzo waŜne pytanie. Jeśli nie mogę im pomóc
materialnie, jeśli moje słowa są za słabe, to czy juŜ wyczerpałem
wszystkie moŜliwości? A cotygodniowa Msza św. za parafian...
Jak ona wygląda? Czy jest sprawowana? Kiedy jest sprawowana?
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Jak jest sprawowana...? To mój najpiękniejszy dar... JakŜe
kapłan moŜe być płodnym – pyta następca św. Piotra – skoro nie
modli się za swoich wiernych? Jak wygląda wtedy jego duchowe
ojcostwo? Czy jest w stanie rodzić nowych synów i nowe córki
Kościoła? Jeśli nie daje Ŝycia, to wszystko jedno czy to jest
kapłan, czy teŜ osoba konsekrowana, przypomina bardziej
„starego kawalera” lub „starą pannę” niŜ dobrego pasterza.
Panie Jezu, Ty wiesz, Ŝe płodność Kościoła wymaga ofiary,
trudu,
wyrzekania
się
siebie;
wymaga
poświecenia
i bezinteresownej słuŜby dla innych. Kościół jako rodząca Matka
potrzebuje pasterzy ofiarnych. Kościół potrzebuje kapłanów,
którzy wezmą odpowiedzialność za siebie i powierzonych im
ludzi. Tylko wtedy, gdy będę jak dobry Samarytanin, mogę być
dobrym pasterzem. Gdy zauwaŜę i zatrzymam się przy
zagubionym, opuszczonym i poranionym człowieku; gdy obmyję
i opatrzę mu rany, zorganizuję mu dalszą opiekę i jak będzie
trzeba, wspomogę w procesie zdrowienia. Panie, Ty wiesz, Ŝe nie
moŜna zająć się tylko zdrowymi, bo „nie potrzebują lekarza
zdrowi, ale ci co się źle mają...”.
DuŜe rzesze zranionych, zagubionych, odchodzących w swoje
strony ludzi są znakiem wskazującym na kierunek działania
Kościoła. PapieŜ Franciszek odczytuje ten znak następująco: „To,
czego dziś Kościół potrzebuje najbardziej, to zdolność do leczenia
ran i rozgrzewania serc wiernych. Kościół potrzebuje bliskości.
WyobraŜam sobie Kościół jako szpital polowy po bitwie. Nie ma
sensu pytać cięŜko rannego, czy ma wysoki poziom cukru
i cholesterolu! Trzeba leczyć jego rany. Potem moŜemy mówić
o całej reszcie”.
Panie Jezu, bądź ze mną w takim Kościele. Daj swą moc
do wytrwania i daj światło potrzebne do działania. Bądź
z kaŜdym z nas, bądź ze wszystkimi kapłanami Twojego Kościoła.
Modlitwa za kapłanów:
Panie Jezu Chryste, odwieczny Kapłanie,
zachowaj Twoje sługi, kapłanów,
w zaciszu Twego Najświętszego Serca,
gdzie nikt nie moŜe ich skrzywdzić.
Zachowaj od skazy ich namaszczone dłonie,
które dotykają Twego Najświętszego Ciała.
Zachowaj ich wargi w świętości
o barwie Twojej NajdroŜszej Krwi.
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Zachowaj ich serca w czystości i świętości,
opieczętowane wzniosłym znakiem
Twojego chwalebnego Kapłaństwa.
Niech Twoja święta miłość
ogarnie ich i osłoni
przed duchem tego świata.
Pobłogosław ich posługę
poprzez obfitość jej owoców,
a dusze, którym posługują,
niech będą ich radością i pocieszeniem
tu na ziemi i w niebie.
Po ich zwycięskiej walce
z ciemnością, szatanem i światem,
podaruj im koronę wiecznej chwały
w Twoim wiekuistym królestwie. Amen.
Królowo RóŜańca świętego, módl się za nami.
Błogosławiony Janie Pawle II, módl się za nami.
A dusze ostatnio zmarłych kapłanów: śp. ks. Jana
Mackiewicza, ks. Józefa Klima, ks. Ryszarda Wołoszczaka, ks.
Witolda Smyka, niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen.

Ks. prof. Edward Walewander
POBOśNOŚĆ MARYJNA W POWSTANIU STYCZNIOWYM
W polskiej naturze lub, jak kto woli, w charakterze Polaka,
leŜy zawierzenie, niekiedy moŜe nawet zbyt mocne, odnoszące się
do czegoś spodziewanego bez specjalnej racji czy podstaw. Wielokrotnie zawierzaliśmy sprzymierzeńcom, faktycznym bądź rzekomym. Tak było w czasie kaŜdego zrywu niepodległościowego,
takŜe podczas Powstania Styczniowego, najtragiczniejszego
z powstań (nie licząc Powstania Warszawskiego). Zawiodła wówczas pomoc Zachodu, zawiodły dostawy broni, zawiodło rozszerzenie się terytorialne i socjalne Powstania. Zawód sięgał głęboko
w świadomość narodową, dopiero na dobre się rodzącą. Klęska
dawała znać o sobie załamaniem, pewną apatią, ale z drugiej
strony takŜe zapałem organicznikowskim. To od tego czasu datuje się „wokulszczyzna” – chęć dorabiania się, tworzenia podstaw
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bytowych, na których kiedyś trzeba będzie budować niepodległość, gdy przyjdzie na nią pora.
Te chwile zawierzenia o charakterze jakŜe doczesnym dałyby
w rezultacie wręcz coś przeciwnego niŜ to, czego oczekiwano, bo
taki jest zawsze owoc zawodu. Ale zawierzenie miało teŜ inny
wymiar. Właściwie nieograniczony, bo tkwiący w głębi duchowości narodu, nawet jeśli na takie miano w owym czasie Polacy
jeszcze w pełni nie zasługiwali. Obywatelstwo wyraŜało się wtedy
wspólną własnością dobra nadprzyrodzonego. Jego Szafarką była
w przekonaniu ogółu – od chaty chłopskiej po dwór szlachecki –
Ta, „co Jasnej broni Częstochowy i w Ostrej świeci Bramie”. Cześć
dla Maryi była przez wieki jedynym paszportem Polaka. Dzięki
Niej czuł się on synem jednego narodu, mimo róŜnic kondycji
i praw. Nie mogło tej Pani zabraknąć w chwilach szczególnie
trudnych, tragicznych. Nie zabrakło Jej takŜe w mroźne dni
stycznia 1863 r., kiedy naród poderwał się z motyką na słońce, bo
nie mógł juŜ dłuŜej dźwigać obcego jarzma.
„Przyzwyczaili się Polacy wszystkie niezliczone sprawy swojego Ŝycia, róŜne jego momenty radosne czy smutne, zwłaszcza
chwile waŜne, rozstrzygające, odpowiedzialne, jak np. wybór drogi Ŝyciowej czy powołania, jak narodziny dziecka, jak matura,
czyli egzamin dojrzałości, jak tyle, tyle innych nadziei wiązać
z tym miejscem, z tym sanktuarium” – mówił papieŜ Jan Paweł II
o roli Matki Boskiej Częstochowskiej w Ŝyciu Polaków49. Oprócz
Częstochowy na polskiej ziemi rozsianych jest wiele innych sanktuariów maryjnych, w których szczególnie czcimy naszą Matkę
i Królową.
Dziwnym, ale bynajmniej niewyjątkowym trafem dzieje
większości sanktuariów maryjnych splatają się z historią walk
Polaków o toŜsamość i o niepodległość. NaleŜą do nich między
innymi Leśna Podlaska, Kodeń (oba te miejsca święte znajdują
się na terenie diecezji siedleckiej), Krasnobród na Roztoczu
w ziemi zamojskiej. Przed słynącymi łaskami obrazami Maryi
lud, nie tylko okoliczny, zawsze się gromadził i szczerze modlił.
Zanosił swą biedę do Matki Najświętszej. W Niej pokładał nadzieję na ocalenie.

49 Kazanie Jana Pawła II, wygłoszone na Jasnej Górze 4 czerwca 1979 r. podczas jego
pierwszej pielgrzymki do Ojczyzny, w: Jan Paweł II, Pielgrzymki do Ojczyzny. Przemówienia, homilie, red. J. Poniewierski, Kraków 1997, s. 45.
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Za popieranie Powstania Styczniowego wszystkie wymienione miejscowości zapłaciły wysoką cenę. Krasnobród w 1864 r.
został pozbawiony praw miejskich, a dominikanie, strzegący
sanktuarium od 1673 r., musieli je opuścić, bo ich działalność
kaznodziejską i kapłańską uznano za równie niebezpieczną dla
reŜimu carskiego jak walkę zbrojną oddziałów powstańczych.
Czego uczy nas Powstanie Styczniowe?
W bieŜącym [2013] roku przypada 150. rocznica wybuchu
Powstania Styczniowego. Mimo wielkiego poświęcenia i szczodrej
daniny krwi nie przyniosło ono Polakom upragnionej wolności.
Skończyło się klęską. Konieczne więc staje się znalezienie odpowiedzi na podstawowe pytanie: czy polskie powstania miały sens?
OtóŜ trzeba stwierdzić, Ŝe nawet przegrane powstanie ma głęboki
sens, bowiem pełni waŜne funkcje w Ŝyciu narodu.
Powstanie Styczniowe było ogromnym zrywem narodowym.
Choć nie wszyscy Polacy wzięli w nim udział, jego skutki miały
szeroki zasięg społeczny. Nawet nieuświadomione masy musiały
się opowiedzieć po jednej ze stron: albo po stronie walczących
współziomków, albo po stronie zaborców. Nie było to łatwe, bo
panujący ustrój i podział społeczeństwa na stany za sedno substancji narodowej uznawał szlachtę. To głównie ona zasilała szeregi powstańcze. PoniewaŜ jednak Rosjanie z równą siłą niszczyli
powstańców, jak i jednoczący wszystkie stany katolicyzm, prześladowany Kościół stał się swoistym zwornikiem, dzięki któremu
zaczęła się kształtować świadomość wspólnoty narodowej.
W ślad za tym zrodziło się i szybko dojrzewało pojęcie patriotyzmu. Rozumiano go juŜ jako obowiązek powszechny, a nie tylko
właściwy „szlachetnie urodzonym”. Od zwycięskiej bitwy pod Racławicami w dniu 4 kwietnia 1794 r., w której chłopi po raz
pierwszy z własnej woli osadzili kosy na sztorc w obronie haseł
narodowych i społecznych, sformułowanych przez Tadeusza Kościuszkę, do wybuchu Powstania Styczniowego upłynęło prawie
70 lat. Przez ten czas, wyjąwszy krótki epizod napoleoński, wszyscy zaborcy skutecznie wybijali chłopom z głowy mrzonki patriotyczne. Wojna polsko-rosyjska w latach 1830-1831 równieŜ nie
wciągnęła ich do wspólnej walki. Oparto się bowiem na armii
regularnej. Powstanie Styczniowe było zatem pierwszą okazją, by
znowu w krąg działań wolnościowych aktywnie włączyć wieś.
Jeśli patriotyczny zapał nie ogarnął wówczas szerokich rzesz spo144
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łeczeństwa, to stało się tak z powodu tragicznych i chybionych
losów Powstania.
Ale nieudane Powstanie tylko na pozór zniechęciło Polaków
do idei niepodległościowej. Dla pokoleń, które przyszły później,
było ono bolesną lekcją trzeźwości50. Uzmysłowiło im, Ŝe nie tędy
droga! W dobie pozytywizmu dominującym hasłem stała się praca
organiczna. Najpierw trzeba odbudować Ŝywą siłę narodu, substancję materialną, moralną, po to, by dobrze przygotować się
do kolejnej walki – walki mającej szanse powodzenia. Charakterystyczne dla tych „pozytywistycznych czasów” było jednak to,
Ŝe „trzeźwi entuzjaści” Ŝyli tragiczną, ale zarazem wspaniałą legendą powstańczą51. MoŜe aŜ zbytnio się do niej przywiązali. Widać to bardzo wyraźnie w Ŝyciu Józefa Piłsudskiego, w historii
Legionów, a chyba i w najnowszych dziejach, które my tworzymy
obecnie.
Powstanie Styczniowe naleŜy rozwaŜać równieŜ w kategoriach religijnych. Naród polski - nie licząc jednostek czy małych
grup – do tego stopnia utoŜsamiał się z katolicyzmem, Ŝe nieobecność Kościoła w walce o wolność była wręcz niemoŜliwa.

50 Por. T. ś e l e ń s k i (Boy), Reflektorem w mrok, red. A. Z. Makowiecki, Warszawa
1984, s. 498.
51 Antoni Kroh, znany historyk kultury i etnograf pochodzący z Chełmszczyzny w
swych wspomnieniach rodzinnych pt. Starorzecza napisał: „Za moich czasów sięgano
rodzinną pamięcią do Powstania Styczniowego, niekiedy trochę głębiej. Którąś prababkę za skubanie szarpi dla powstańców kozacy publicznie wysmagali nahajkami w
miasteczku na rynku. […]. Dziadek opowiadał, Ŝe jego wuj opowiadał, Ŝe gdy kawaler
uderzał w konkury, to rodzina panny pytała, ile razy siedział w Cytadeli. Jeśli ani
razu, jego szanse gwałtownie malały. CóŜ to za męŜczyzna, jaki z niego Polak, nie
siedział. […].
Mama wspominała, jak od czasu do czasu przyprowadzano im na lekcje historii powstańców styczniowych. Co roku gadali to samo, w koło Macieju. A dziadek, któremu
się zwierzyła, Ŝe ją to nudzi i Ŝenuje, odgrzebał w pamięci zesłańca, nazywał się […]
Jaworski. […].
Po śmierci którejś z ciotek mamie przypadła złota obrączka pokryta czarną emalią, z
brylancikiem na krótkim łańcuszku. BiŜuteria Ŝałobna. Ten brylancik to łza. Znaczył,
Ŝe męŜczyzna kobiety, która to nosiła – mąŜ, brat, syn, narzeczony – stracił Ŝycie w
powstaniu styczniowym albo został zesłany na Sybir. Na kobietę w czerni i z taką
biŜuterią mówiono »wdowa narodowa«, naleŜało ją wspierać. […].
Na granicy Serebryszcz postawiono krzyŜ dla upamiętnienia Edmunda Zawadzkiego,
brata Marii Zawadzkiej-Lechnickiej, poległego w powstaniu. Na początku lat sześćdziesiątych [XX w. – podkr. E. W.] był tam jeszcze, mama sprawdziła. Zgarnęła do
woreczka trochę ziemi. Powtarzała parokrotnie, Ŝebym nie zapomniał rzucić na jej
trumnę. Tak połączyła pamięć o Serebryszczach z pamięcią o powstaniu”. A. K r o h,
Starorzecza, Warszawa 2010, s. 321-322.
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Powstanie – jego tradycja i jego legenda - było stygmatyzowane symbolami religijnymi. Przypatrzmy się eksponatom
z czasów Powstania Styczniowego, zsyłek rosyjskich i całej martyrologii narodu w drugiej połowie XIX w., które trafiły
do muzeów. Wśród symboli dominuje krzyŜ powstańczy, złączony
z polskim Orłem, ze znakami narodowymi. Chyba umyślnie
skromny w swym wyrazie artystycznym, przywodzący na myśl
surową, bolesną rzeczywistość. Na cmentarzach, gdzie jeszcze
kilkadziesiąt lat temu moŜna było zobaczyć charakterystyczne
krzyŜe na grobach powstańców, juŜ od pewnego czasu tylko bardzo rzadko spotyka się ocalałe znaki przeszłości52. Co w tych
symbolach narodowych doby powstania 1863-1864 r. wydaje się
charakterystyczne? Przede wszystkim powiązanie męki narodu
z cierpieniem ukrzyŜowanego Zbawiciela53.
W symbolice religijnej Powstania Styczniowego duŜą rolę odgrywały ryngrafy z postacią Matki BoŜej, które trafiły później
do wielu sanktuariów polskich, a zwłaszcza do jasnogórskiego.
Świadczą one o tym, Ŝe wszędzie, gdzie toczyły się walki powstańcze, szukano opieki Matki BoŜej; do Niej udawano się po
pomoc i ratunek w niebezpieczeństwie, w obliczu klęski i śmierci.
Powstanie wywarło istotny wpływ na charakter i formę religijności Polaków. Od tej pory stała się ona bardziej narodowa.
Dla religijności nie było to zjawisko korzystne, bo często ją spłycało. Prawem i obowiązkiem badacza jest przypomnienie o tym
właśnie przy okazji kolejnej, 150. rocznicy wybuchu Powstania54.
Matka BoŜa w powstańczych bojach
Zarówno podczas manifestacji religijno-patriotycznych poprzedzających wybuch insurekcji, jak i w toku walk 1863 i 1864 r.
rodziła się świadomość, Ŝe jedyną i jakby naturalną Opiekunką
narodu polskiego jest Maryja. Uświadomiono sobie, Ŝe Królowa
52 Por. E. S z e l b u r g-Z a r e m b i n a, Zawiłości prostej drogi, Warszawa 1979, s.
155.
53 T. O s u c h o w s k a, Odbicie dziejów narodu polskiego w folklorze ziemi radomskiej według zapisu kolbergowskiego, „Biuletyn Kwartalny Radomskiego Towarzystwa Naukowego”, 1992, z. 1-2, s. 49-57; E. O r z e c h o w s k a, Z działalności patriotycznej oo. Bernardynów w Radomiu w dobie Powstania Styczniowego, tamŜe, 1992, z.
3-4, s. 25-50.
54 Por. E. W a l e w a n d e r, Religijność w perspektywie dziejowej. Studia i szkice,
Lublin 1996, s. 77-79
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Korony Polskiej mogłaby stanąć na czele wojska jako duchowa
Hetmanka. Faktycznie Matka Najświętsza w Powstaniu po raz
kolejny odegrała jakby „wojenną” rolę. Prowadzona wtedy walka,
nawet w przekonaniu części powstańców, była skazana na niepowodzenie. Jej bohaterowie gotowi byli raczej na męczeństwo niŜ
spodziewali się laurów zwycięstwa. W popularnej wówczas pieśni
wołano: „Matko Chrystusowa, Najświętsza Maryjo, z j ę k i e m
[podkr. J. K.] przychodzimy do Twego ołtarza”55.
W licznych powstałych ówcześnie pieśniach patriotycznych
imię Maryi powtarza się niezwykle często. Na wielu sztandarach
powstańczych obok Orła i Pogoni widniał Jej wyhaftowany wizerunek. Święta maryjne zawsze obchodzono manifestacyjnie.
Szczególne naboŜeństwo do Matki Najświętszej – co warto dodać
– jednało Polakom wielu przyjaciół na Zachodzie56.
Z powodu bardzo Ŝywego kultu maryjnego wielokrotnie dochodziło do konfliktów z rządem rosyjskim. Pieśni maryjne, drukowane w coraz to nowych odmianach, oraz obrazki Matki Boskiej Częstochowskiej z tekstami modlitw kolportowano
w Warszawie i w niemal całym Królestwie Kongresowym. Wydaje
się, Ŝe – zwłaszcza w okresie przedpowstaniowym – Rosjanie
uwaŜali Maryję za bardzo groźnego wroga. Nie tolerowali zwłaszcza opisów zwycięskiej obrony Jasnej Góry przed Szwedami
i w jej następstwie stopniowego wyzwalania kraju spod panowania Karola Gustawa.
Niezwykle ostrą reakcję władz carskich wywołał mały obrazek
Matki Boskiej, technicznie wykonany bardzo słabo, wydrukowany
w Warszawie. Wielu ludzi wierzyło, Ŝe - zawieszony nad drzwiami - skutecznie osłania dom i całą rodzinę przed nieszczęściem.
śołnierze rosyjscy otrzymali rozkaz zrywania takich obrazków.
Z tego czasu, jako niezwykły dokument, zachowała się korespondencja biskupa podlaskiego Beniamina Szymańskiego
z Romualdem Hube, prezydentem Komisji Rządowej Wyznań
Religijnych i Oświecenia Publicznego w Warszawie. Warto przytoczyć dłuŜszy fragment pisma biskupa z 18 grudnia 1861 r.,
w którym informował on, Ŝe w całej swej diecezji wprowadził naboŜeństwo majowe.
55

J. K o z ł o w s k a, Wojna rządu rosyjskiego z Matką Boską w Powstaniu Styczniowym, „Przegląd Powszechny” 1919, t. 143-144, nr 427, s. 235.
56 E. W a l e w a n d e r, Echa Powstania Styczniowego w prasie austriackiej, Warszawa 1989, s. 80.
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„Pragnąc tę opiekę Królowej nieba i ziemi widoczną niejako
uczynić oczom poboŜnego ludu, rozesłałem po całej diecezji Jej
obraz dla umieszczenia takowego nade drzwiami domów, aby
wierni synowie Maryi przy wyjściu i wejściu do domów, widząc
Matkę swoją czuwającą nad ich rodziną, domostwem
i majątkiem, pobudzali się do wdzięczności, wystrzegając się czynów i myśli, które by Ją i Jej Boskiego Syna obraŜać mogły. Zdawało się, Ŝe myśl tak święta, kierująca umieszczeniem wspomnianych obrazków, na zawsze, uszanowaną zostanie. Niestety
stało się inaczej!
[…] Raport proboszcza parafii Garwolin cięŜką boleścią napełnił duszę moją. W raporcie tym donosi proboszcz, Ŝe młody dowódca [...] pułku, stojącego w mieście Garwolinie, dopatrzywszy
się zapewne w obrazkach jakiegoś politycznego zamiaru, polecił
burmistrzowi, aby je z domów zdjąć rozkazał, księŜy zaś obiecał
aresztować, jeśli rozkazom jego zadość się nie stanie. Powolny
rozkazom dowódcy burmistrz wysłał policjanta, który mu wszakŜe od wszystkich mieszkańców jednozgodną przyniósł odpowiedź,
Ŝe obraz Matki BoŜej tylko przemocą odjąć sobie pozwolą. Wówczas kozacy gwałtownie pozrzucali obrazki, a te, których dostać
nie mogli, potłukli kijami czy teŜ pałaszami.
Wypadek ten przejął wszystkich prawdziwą grozą i boleścią,
tym bardziej Ŝe do takiego zniewaŜenia Ŝadnego nie było powodu
ani ze strony samego obrazu, ani ze strony mieszkańców”57.
Takich sytuacji było bardzo duŜo. Komisje śledcze przechowały
jako corpus delicti małe obrazki Matki Boskiej, pokryte od spodu
klejem i resztkami róŜnego koloru grudek tynku58.
Ruchu tego nie udało się Rosjanom stłumić. Podniecone nim
umysły, nawet te do niedawna względnie spokojne, zgłaszały akces do Powstania. W czasie starć z powstańcami „wojowano
z pieśniami i rozstrzeliwano modlitwy”59. Była to dziwna walka
z nieuchwytnym symbolem, z duchem, którego nie udało się zakuć w kajdany. Powstańcy widzieli w Maryi swą jedyną prawowitą Królową, którą przysięgali czcić nie tylko czynem, ale i ofiarą
swego Ŝycia.

57

K o z ł o w s k a, dz. cyt., s. 237.

58

Por. J. M o r o s, Westchnienie do Matki Boskiej, „Magazyn Mód i Nowości Dotyczących Gospodarstwa Domowego” 1862, nr 42 (z 19.10), s. 4.
59 K o z ł o w s k a, dz. cyt., s. 245.
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W pobliŜu wspomnianego juŜ Krasnobrodu zginęło kilkudziesięciu powstańców60. Pochowani są na cmentarzu parafialnym.
W 1934 r. nad ich wspólnym grobem postawiono okazały pomnik
z Białym Orłem trzymającym zerwany łańcuch jako symbol,
Ŝe nikt nie zdoła powstrzymać walczących o wolność, nawet wtedy, gdy ich liczba jest nieduŜa w porównaniu z przewaŜającą siłą
nieprzyjaciela. W 1920 r. wojna została wygrana. Zwycięstwo
przyszło właśnie przez Maryję, przez Jej cudowną interwencję.
Na polskiej ziemi znajduje się wiele mogił powstańczych61. Są
rozsiane równieŜ wśród pól i lasów na Podlasiu oraz w regionie
krasnobrodzkim. Czasami wieńczy je tylko krzyŜ. Niemal z kaŜdą
związana jest jakaś legenda. Przypominamy je teraz. Niech wychowują kolejne pokolenia Polaków w miłości do Ojczyzny
i Kościoła.
Matka narodu polskiego
Przekonanie, Ŝe Maryja jest naszą Matką, Panią i Królową,
kształtowało się między innymi dzięki kultywowaniu tradycji
Powstania Styczniowego. To wtedy, w czasie beznadziejnych
zmagań z potęŜnym wrogiem, Polacy uznali Matkę Boską za duchową Matkę narodu polskiego i podzielonej Polski. Uwierzyli,
Ŝe to Ona doprowadzi kraj do zmartwychwstania. Bez Niej naród
nie byłby chrześcijański w całym znaczeniu tego słowa. „Matka
BoŜa posiada coś z mocy, która powołuje naród chrześcijański
do Ŝycia, podtrzymuje jego istnienie i prowadzi do celu”62 –
stwierdza wybitny współczesny teolog, ks. Czesław Stanisław
Bartnik.
W okresie Powstania Styczniowego umocniła się wiara,
Ŝe Matka BoŜa daje nie tylko łaski duchowe, ale i czysto doczesne. Bywają one róŜne: pokonywanie wad narodowych i związane
z tym odrodzenie narodu; rozwój Ŝycia moralnego; rozwiązywanie
palącej kwestii społecznej; wzrost optymizmu w Ŝyciu społecznym
i kulturowym.

60

Por. R. R o g i ń s k i, Kartki z pamiętnika (1861-1863), w: Powstanie Styczniowe na
Lubelszczyźnie, red. T. Mencel, Lublin 1966, s. 28.
61 E. I l c e w i c z, Śladami oddziałów pułkownika Borelowskiego „Lelewela” na Lubelszczyźnie, „Tygodnik Powszechny” 1977, nr 48 (z 27.11), s. 4-5.
62 Cz. S. B a r t n i k, Idea polskości, Lublin 1990, s. 185.
62 TamŜe.
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„Maryja goi rany wewnętrzne, wybawia od niebezpieczeństw
i klęsk duchowych, chroni przed wrogami wewnętrznymi
i zewnętrznymi – podsumowuje Jej rolę w dziejach naszego narodu ks. Cz. S. Bartnik. – Śpieszy z róŜną ziemską pomocą, roztacza opiekę nad chorymi, rannymi [...], więźniami, uciskanymi,
jest mistyczną ucieczką dla wszystkich potrzebujących, gnębionych, nieszczęśliwych, spychanych na margines Ŝycia społecznego
i publicznego. Na tym tle szczególnie rozwinęła się cała teologia
Matki Boskiej Bolesnej, Maryi łączonej z UkrzyŜowaniem
i pasyjnym charakterem historii narodu. Nie jest to ani cierpiętnictwo, ani styl religijny, lecz chrześcijański realizm dziejów
ludzkich i szukanie religijnego klucza do odnalezienia sensu naszej historii. Stąd teŜ kult Maryi wiązał się zawsze ściśle
z polskimi
dąŜeniami
suwerennymi,
wolnościowymi
i wyzwoleńczymi. Maryja współcierpi z narodem, towarzyszy jego
historii pasyjnej [...] i przygotowuje do zmartwychwstania. Oczywiście, nie jest to działanie polityczne i bezpośrednie, lecz raczej
duchowe i pośrednie. Jest to mianowicie oddziaływanie na osobowość, umysł, serce i sumienie narodu, stąd dopiero mają wynikać poŜądane czyny i przemiany narodowe”63.
MoŜna by na zakończenie wymienić jeszcze wiele zwycięstw
Maryi, związanych z Jej obecnością w naszych sanktuariach
w ciągu wieków. Za kaŜde naleŜałoby dziękować osobno. Wszystkie, które znamy – tylko niektóre z nich zostały tu wymienione –
są mobilizacją do wiary w przyszły triumf Królowej Polski.
Kardynał Stefan Wyszyński, jeden z największych czcicieli
Maryi, przypominał przed cudownym obrazem na Jasnej Górze,
ile to juŜ razy odnosiła Ona w naszej historii zwycięstwa.
Wszystko, co się dzieje dobrego w Kościele, w ojczyźnie, Jej zawdzięczamy. Powtórzmy więc za Prymasem Tysiąclecia: „JeŜeli
mimo ataków mocarzy ciemności Kościół BoŜy jeszcze pracuje –
Twoje to zwycięstwo! JeŜeli lud opiera się niewierze – Twoje to
zwycięstwo! JeŜeli nie ustaje w miłości ku Tobie – Twoje to zwycięstwo!”64.
Panowania Maryi nie uznają ludzie ciasno zasklepieni
w doczesności. Dzisiaj tym się szczycą, wynosząc swój pozyty63

TamŜe, s. 186.

64

Fragment modlitwy prymasa Stefana Wyszyńskiego przed cudownym obrazem
Matki BoŜej Częstochowskiej, [w:] S. W y s z y ń s k i, O Matce i Królowej Polaków.
Refleksje, modlitwy, pieśni, red. K. Kunz, Jasna Góra - Rzym 1982, s. 6.
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wizm ponad – ich zdaniem – mrzonki i budowanie na uczuciu
i przesądzie. Jeśli się jednak dobrze zastanowić, to dojdzie się
do wniosku, Ŝe wpędzanie człowieka wyłącznie w jego krótkotrwałą i tak juŜ skomplikowaną egzystencję doczesną nie moŜe
stawić czoła ogromnemu doświadczeniu dziejowemu, na jakim
osadzony jest kult Najświętszej Maryi Panny.
Gdyby utworzono kompletną antologię ludzkiej twórczości
o wymiarze duchowym, przekonalibyśmy się, jak wielkie znaczenie w dziejach narodu polskiego mają inspiracje maryjne. Nie
tylko Norwid, ale wszyscy trzej wieszczowie, a takŜe liczący się
poeci i twórcy kultury, z małymi tylko wyjątkami, respektowali
dziedzictwo Jasnej Góry, Ostrej Bramy i innych sanktuariów,
które patronują naszej ojczyźnie. MoŜe właśnie dlatego, Ŝe te
wartości są ogólnonarodowe i niezbywalne, płytka laicyzacja czy
w wydaniu komunistycznym, czy lansowana obecnie przez zateizowane samozwańcze elity, jest głęboko nierozumna i godzi
w naszą substancję narodową.
I jeszcze jedno. Klęska Powstania zbiegła się z naporem liberalizmu mającego swe źródła w bardziej odległej historii, ale
druga połowa XIX w. była widownią ataku na wartości ponaddoczesne, a zatem na religię jako taką. Katolicyzm był przedmiotem
szczególnie zaciekłej kontrakcji. Polskie ziemie były pod tym
względem mniej naraŜone, ale i tutaj obojętność inteligencji
i rosnące wpływy lewicy na klasę pracujących, odpychające tych
ludzi od Boga i Kościoła wymagały sięgnięcia do pokładów uczucia, a ono podpowiadało to, co zazwyczaj chwyta człowieka za
serce. Słowo „Matka” wyraŜa najlepiej ten stan ducha. Matka
w Ŝałobie powstańczej, matka z prostym, charakterystycznym
krzyŜykiem zawieszonym na szyi na czarnej tasiemce. Ta matka
przywodziła na myśl inną Matkę. Matkę gotową zawsze pomagać,
niosącą pociechę i nadzieję. Gdyby nie Ona, wielu odczułoby klęskę jako ostateczne pogrzebanie tęsknoty za Ojczyzną. Tymczasem był to tylko jeden z etapów, znaczony cierpieniem i Ŝałobą,
ale prowadzący do kolejnego, tym razem, jak się okazało, ostatniego. Za nim była niepodległość. Jej umocowanie było takŜe
w Maryi WspomoŜycielce. I ile by jeszcze było przystanków
w dziejach narodowych, na kaŜdym czekać będzie Ona, słusznie
obrana przed wiekami Królową Polski.
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NEKROLOGI

Bp Mariusz Leszczyński
ŚP. KS. INFUŁAT DR STANISŁAW CAŁY (1921-2013)
W dniu 13 listopada 2013 r. zmarł, w Domu KsięŜy Emerytów we Wrocławiu, ks. Infułat Stanisław Cały, kapłan archidiecezji lwowskiej obrz. łac., doktor prawa kanonicznego i długoletni
pracownik Kurii Arcybiskupiej w Lubaczowie. Urodził się 5 marca 1921 r. w Rzęsnej Polskiej koło Lwowa, jako syn rolników
Grzegorza i Marii Ziemba. Uczył się w Małym Seminarium i w III
Gimnazjum we Lwowie. W maju 1939 r. złoŜył egzamin dojrzałości w III Państwowym Liceum im. Stefana Batorego we Lwowie,
po czym wstąpił do tamtejszego WyŜszego Seminarium Duchownego. Studia filozoficzno-teologiczne podjął 1 października tr. na
Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Jana Kazimierza, a gdy
ten Wydział zamknięto, na przełomie października i listopada tr.,
naukę kontynuował w seminarium funkcjonującym w warunkach
wojennych. 21 września 1945 r. przyjął, z rąk abp. Eugeniusza
Baziaka, święcenia kapłańskie w kościele seminaryjnym
we Lwowie. 15 października tr. wyjechał wraz z seminarium
do Kalwarii Zebrzydowskiej, gdzie w roku akad. 1945/1946 r.
ukończył studia teologiczne. W latach 1946-1949 r. był wikariuszem w par. Narol i nauczycielem religii w tamtejszej Publicznej
Szkole Powszechnej, a w latach 1949-1957 pracował jako wikariusz i katecheta w par. Oleszyce. W 1951 r. uzyskał magisterium
z teologii na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. W latach 1957-1961 odbywał na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim studia z prawa kanonicznego, które uwieńczył 24 czerwca 1961 r. doktoratem, na podstawie pracy pt. „Kult
relikwii świętych w ustawodawstwie Kościoła Zachodniego”.
W latach 1961-1962 pracował jako katecheta w par. św. Floriana
w Krakowie. Po śmierci abp. E. Baziaka (15 VI 1962 r.) przeniósł
się do Wrocławia, gdzie od 3 września tr. był wikariuszem katedralnym.
W latach
1963-1967
zatrudniony
był
takŜe
w tamtejszym Sądzie Duchownym jako sędzia prosynodalny,
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a następnie obrońca węzła małŜeńskiego. 1 kwietnia 1967 r. podjął, z woli wikariusza kapitulnego ks. infułata Jana Nowickiego
w Lubaczowie, pracę w tamtejszej kurii, najpierw w charakterze
wiceoficjała, a od 1968 r. – oficjała Sądu Arcybiskupiego. Oprócz
tego pełnił tam funkcję referendarza kurii, wizytatora nauczania
religii,
opiekuna
kleryków
archidiecezji
studiujących
w Przemyślu i Lublinie, a takŜe prelegenta podczas dni skupienia
dla sióstr zakonnych. W 1979 r. został mianowany wikariuszem
generalnym przez administratora apostolskiego w Lubaczowie
bp. Mariana Rechowicza. Po jego śmierci (28 IX 1983 r.) tamtejsza Kapituła Metropolitalna, podczas sesji 30 września tr., wybrała ks. S. Całego – wikariuszem kapitulnym. Funkcję administratora archidiecezji pełnił do 1 czerwca 1984 r., tj. do objęcia
w niej rządów przez nowego administratora apostolskiego bp.
Mariana Jaworskiego. 28 lutego 1986 r. ks. S. Cały przeszedł na
emeryturę państwową, a 2 lipca tr., z powodu złego stanu zdrowia, złoŜył na ręce bp. M. Jaworskiego rezygnację z pracy w kurii.
Zajmowane tam funkcje przestał pełnić 31 sierpnia tr., a 1 września tr. przeszedł na emeryturę kościelną. Od października tr., za
zgodą ordynariusza przemyskiego abp. Ignacego Tokarczuka,
zamieszkał w Domu KsięŜy Emerytów w Korczynie. W tym teŜ
roku został „konsultorem w trybunale Prymasowskim do spraw
małŜeństw zawartych, ale niedopełnionych”, zastępując na tym
stanowisku kapłana lwowskiego ks. dr. Stanisława Wawszczaka.
Na przełomie lipca i sierpnia 1987 r. przyjął propozycję zamieszkania w domu Sióstr SłuŜebniczek NMP Starowieyskich
w Prałkowcach koło Przemyśla i objęcia tam posługi kapelana.
W okresie pobytu w Korczynie i Prałkowcach był takŜe Sędzią
Roty w sprawach małŜeńskich „ratum et non consummatum”
oraz sędzią prosynodalnym w Sądzie Biskupim w Przemyślu.
W październiku 1989 r. zrealizował swoje dawne pragnienie
i zamieszkał – za aprobatą kard. Henryka Gulbinowicza –
w Domu KsięŜy Emerytów we Wrocławiu. Tutaj takŜe udzielał się
w pracy duszpasterskiej i w Metropolitalnym Sądzie Duchownym. Był spowiednikiem kleryków miejscowego seminarium duchownego;
chętnie
słuŜył
kapłanom
swoją
wiedzą
i doświadczeniem, ciesząc się ich uznaniem i szacunkiem.
Ksiądz S. Cały otrzymał w 1967 r., od wikariusza kapitulnego w Lubaczowie ks. J. Nowickiego, odznaczenie kanonickie –
Rokietę i Mantolet, a w 1971 r. kanonię gremialną tamtejszej Kapituły. 15 lipca 1974 r. został kapelanem honorowym, a w 1979 r.
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prałatem honorowym Ojca Świętego Jana Pawła II. 13 lutego
2010 r. otrzymał od papieŜa Benedykta XVI godność Protonotariusza Apostolskiego (infułata). Pasją ks. Infułata Całego było
gromadzenie ksiąŜek i ich lektura. Interesował się teŜ filatelistyką i numizmatyką.
Ksiądz Infułat jest autorem kilku publikacji, m.in.: Formacja
kleryków w lwowskim seminarium duchownym obrządku łacińskiego w okresie międzywojennym (1918-1939), w: Diligis me?
Pasce. Księga Jubileuszowa dedykowana Biskupowi sandomierskiemu Wacławowi Świerzawskiemu na pięćdziesiątą rocznicę
święceń kapłańskich 1949-1999 (t. 2, Sandomierz 2000, s. 290302) i MoŜe uda się, Ŝe powrócę znów…Wspomnienia z lat 19441946. <Migawki z Ŝycia seminaryjnego> (w: tamŜe, s. 560-566).
Ksiądz S. Cały zmarł w wieku 92 lat. Był przedostatnim kapłanem lwowskim, który przyjął święcenia kapłańskie we Lwowie
przed ekspatriacją.
Mszy św. pogrzebowej w katedrze wrocławskiej, 16 listopada
br., o godz. 1100, przewodniczył arcybiskup-metropolita lwowski
Mieczysław Mokrzycki. W koncelebrze wzięli udział: arcybiskupsenior wrocławski Marian Gołębiewski, biskup charkowskozaporoski Marian Buczek oraz biskup pomocniczy zamojskolubaczowski Mariusz Leszczyński, a takŜe liczni kapłani, siostry
zakonne i wierni świeccy. Homilię wygłosił ks. prałat prof. Józef
Swastek z Wrocławia. Po Mszy św., zgodnie z Ŝyczeniem zmarłego Kapłana, słowa podziękowania do uczestników pogrzebu skierował bp M. Leszczyński. Wyraził teŜ wdzięczność tym wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób uczestniczyli w Ŝyciu ks. Stanisława i okazywali mu pomoc, zwłaszcza w ostatnich chwilach jego
Ŝycia. Modlitwom w katedrze przy trumnie Zmarłego przewodniczył abp M. Gołębiewski, a na cmentarzu św. Wawrzyńca przy ul.
Bujwida – bp M. Leszczyński. Trumnę złoŜono w tamtejszym
grobowcu księŜy.
Ksiądz Infułat Stanisław Cały pozostanie w pamięci tych,
którzy go znali, jako prawy człowiek, gorliwy i poboŜny kapłan,
utalentowany prawnik i sumienny pracownik na niwie Pańskiej.
Requiescat in pace Christi!
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Ks. Zygmunt Jagiełło
ŚP. KS. PRAŁAT EDWARD LUDWICKI (1927-2013)
W sobotę, 16 listopada 2013 r., w szpitalu w Biłgoraju zmarł,
po długiej chorobie, ks. Edward Ludwicki, były proboszcz par.
Tarnogród, kanonik gremialny Kapituły Katedralnej Zamojskiej
oraz Prałat Papieski.
Urodził się 4 stycznia 1927 r. w miejscowości Zofianka Górna, par. Janów Lubelski, jako syn Wincentego i Antoniny z domu
Staszewska. Do szkoły podstawowej uczęszczał w Janowie Lubelskim. Podczas okupacji niemieckiej pracował w Nadleśnictwie
Korytków. Po zakończeniu II wojny światowej, dalszą naukę kontynuował
w gimnazjum
w Biłgoraju, następnie uczył
się
w Liceum Ogólnokształcącym w tymŜe mieście, uzyskując w 1948
r. świadectwo dojrzałości. Po maturze, idąc za głosem powołania,
wstąpił do WyŜszego Seminarium Duchownego w Lublinie, pomimo iŜ wcześniej za namową kolegów rozpoczął studia weterynaryjne. Na kapłana został wyświęcony przez Biskupa Lubelskiego Piotra Kałwę, 21 czerwca 1953 r., w Katedrze lubelskiej.
W dniu 11 lipca 1953 r. został wikariuszem par. Tomaszów
Lubelski, gdzie pracował do 20 czerwca 1959 r. Następnie pełnił
posługę kapłańską w par. Krzczonów (1959-1960). W latach 19601968 był wikariuszem par. Hrubieszów. 2 stycznia 1968 r. otrzymał od Biskupa Lubelskiego Piotra Kałwy nominację na administratora par. Buśno, gdzie pracował do roku 1977 r.
Od 16 lipca 1977 r. do 5 czerwca 2002 r., był proboszczem
par. Tarnogród. W latach 1981-1984 pełnił urząd wicedziekana
dekanatu Tarnogród, zaś w latach 1984-2002 dziekana tegoŜ dekanatu. 21 listopada 1996 r. bp Jan Śrutwa mianował go ojcem
duchownym kapłanów Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej. Posługę
tę sprawował do 2002 r. Pełnił ponadto szereg waŜnych funkcji
diecezjalnych, m.in. był rzecznikiem sprawiedliwości przy Sądzie
Biskupim (1992-2006), członkiem Komisji ds. Gospodarczych
WSD (1994), członkiem Diecezjalnej Rady ds. Powołań (19992006).
W 1983 roku został mianowany kanonikiem honorowym kapituły Kolegiackiej w Zamościu, zaś 9 czerwca 1992 r. kanonikiem gremialnym Kapituły Katedralnej Zamojskiej. 22 czerwca
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1998 r., papieŜ Jan Paweł II zaliczył go do grona Honorowych
Prałatów Papieskich. Po przejściu na emeryturę, 5 czerwca 2002
r., zamieszkał na plebanii w Tarnogrodzie, gdzie słuŜył pomocą
duszpasterską w parafii.
W niedzielę, 17 listopada br. o godz. 17.00 w kościele parafialnym pw. Przemienienia Pańskiego w Tarnogrodzie została
odprawiona Msza św. Ŝałobna. Mszy św. przewodniczył Biskup
Pomocniczy Mariusz Leszczyński, który teŜ wygłosił kazanie. Ks.
Bp na wstępie Eucharystii, kierując słowo do zebranych, powiedział: „Przez modlitwę chcemy wyjednać śp. ks. Prałatowi drogę
do Nieba. Modlimy się o to, aby Chrystus Zmartwychwstały za
jego długie Ŝycie, kapłańską posługę, za dobroć, Ŝyczliwość
i uśmiech (który tak dobrze pamiętamy) nagrodził go Ŝyciem
wiecznym. Wspominamy te ostatnie, trudne chwile jego Ŝycia,
jego cierpienie, krzyŜ, który dźwigał z wiarą na swoją «Kalwarię,
ku zmartwychwstaniu»”.
Mszy św. pogrzebowej, w poniedziałek, 18 listopada, o godz.
12.00, przewodniczył Biskup Diecezjalny Marian Rojek. Koncelebrowali: Biskup Senior Jan Śrutwa oraz 90 kapłanów z diecezji
zamojsko-lubaczowskiej i sąsiednich. Homilię wygłosił ks. kan.
Leszek Pankowski, ojciec duchowny dekanatu Tarnogród.
Pasterz Diecezji rozpoczynając Eucharystię zauwaŜył, Ŝe „86
lat Ŝycia ks. prałata Edwarda Ludwickiego obfitowało w miłość
do Boga, do Kościoła i do drugiego człowieka. W jego 60-letnim
kapłańskim Ŝyciu przez słowo, obecność i czyny był takŜe obecny
Chrystus wraz ze swoją miłością i miłosierdziem. Msza św. stanowi dziękczynienie Bogu – Stwórcy wszelkiego Ŝycia za obecność
i posługiwanie śp. ks. prał. Edwarda w naszej diecezji oraz zadośćuczynienie za jego słabości”. Biskup ponadto podziękował
zmarłemu za to „Ŝe jako hojny sługa dzielił się charyzmatami,
które posiadał, w sposób szczególny w ostatnim czasie, tajemnicą
cierpienia i choroby”.
W słowach homilii ks. Leszek Pankowski dziękował ks. Prałatowi za świadectwo Ŝycia kapłana „który rozumiał, Ŝe miłość
pasterska to serdeczna zaŜyłość z Bogiem, to naśladowanie Chrystusa ubogiego, czystego i pokornego. To bezgraniczne umiłowanie ludzi”. „KsięŜe Prałacie, prowadzący do Nieba ludzi i całe
parafie, wysławiamy Opatrzność za twoje umiłowanie Kościoła” –
mówił kaznodzieja.
Zmarłego kapłana wspomniał takŜe Biskup Senior Jan Śrutwa, oraz kolega z roku święceń, ks. prał. Eugeniusz Goliński.
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Proboszcz tarnogrodzkiej parafii, ks. kan. Jerzy Tworek, Ŝegnając
ks. prał. Ludwickiego mówił: „Dziękuję ci, Ŝe pozostałeś ciepłym,
skromnym człowiekiem, który w obfitości swych zasług, dla dobra
duchowego naszej parafii, do końca słuŜył nam swoją osobą.
KsięŜe Prałacie, odchodzisz od nas. Wstawiaj się za nami
u Boga”.
Mieszkańcy parafii Tarnogród na zakończenie Mszy św.
wspominali go jako troskliwego ojca, który nauczał, poruszał sumienia, wychowywał, wskazywał drogę i wspierał. Był pasterzem
dusz, autorytetem i przyjacielem. Rodzina zmarłego kapłana
przypomniała, Ŝe „Był ich opoką, spoiwem, które łączyło rodzinę
w jedną całość. Z Jego zdaniem liczyliśmy się najbardziej. Był dla
nas autorytetem. Szanowaliśmy Go i ufaliśmy Mu. Zawsze mogliśmy liczyć na Jego gościnę, ciepłe przyjęcie i wyrozumiałość.
My po prostu kochaliśmy Go i wiemy, Ŝe On takŜe nas kochał. Wiemy równieŜ, Ŝe kochał ludzi, słuŜbę Bogu, braci i siostry
świadczących jak On posługę kapłańską. Tym samym kochał
Tarnogród, swoją Parafię i pracę z ukochanymi parafianami”.
Po Mszy św. ciało zmarłego ks. Prałata Edwarda Ludwickiego, zgodnie z jego wolą, zawartą w testamencie, zostało złoŜone
na cmentarzu parafialnym w Tarnogrodzie.
Requiescat in pace!
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Ks. Zygmunt Jagiełło
ŚP. KS. JÓZEF JASIŃSKI (1929-2013)
W piątek, 29 listopada 2013 r., w szpitalu Jana Pawła II
w Zamościu zmarł ks. Józef Jasiński, były proboszcz par. Topólcza.
Urodził się 16 marca 1929 r. w miejscowości Bzite, parafia
Siennica Nadolna, jako syn Piotra i Heleny z domu Kaznowska.
Do szkoły powszechnej uczęszczał w Bzitem, a następnie uczył się
w Prywatnym
Gimnazjum
i Liceum
dla
Dorosłych
w Krasnymstawie. Po uzyskaniu świadectwa dojrzałości, idąc za
głosem powołania, wstąpił do WyŜszego Seminarium Duchownego w Lublinie. Na kapłana został wyświęcony przez Biskupa Lubelskiego Piotra Kałwę, 25 lutego 1956 r., w Katedrze lubelskiej.
Po święceniach kapłańskich pracował w następujących parafiach jako wikariusz: Dołhobyczów (1956-1958), Chełm Rozesłania Apostołów (1958-1959), Janów Lubelski (1959-1961), Potok
Wielki (1961-1962), Moniatycze (1962), Kłodnica (1962-1964),
Biłgoraj św. Marii Magdaleny (1964-1967), Stary Zamość (19671969), Chodel (1969).
Następnie pełnił urząd rektora i proboszcza parafii Horyszów Ruski w latach 1969-1986. Po siedemnastu latach przeniesiony został do parafii Topólcza, gdzie pełnił urząd proboszcza, aŜ
do czasu przejścia w stan emerytalny, 4 maja 2002 r. Jako emeryt
zamieszkał na plebanii w Topólczy, gdzie słuŜył pomocą duszpasterską w parafii.
Mszy św. pogrzebowej, w niedzielę, 1 grudnia, o godz. 14.00,
przewodniczył Biskup Diecezjalny Marian Rojek. Koncelebrowało
50 kapłanów z diecezji zamojsko-lubaczowskiej i lubelskiej. Homilię wygłosił pochodzący z parafii topoleckiej ks. kan. Stanisław
Budzyński, proboszcz parafii pw. św. Jerzego w Biłgoraju.
Ciało zmarłego ks. Józefa Jasińskiego spoczęło na cmentarzu
parafialnym w Tarnogrodzie.
Requiescat in pace!
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