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BRATERSTWO PODSTAWĄ I DROGĄ DO POKOJU  

 

ORĘDZIE OJCA ŚWIĘTEGO FRANCISZKA 

NA ŚWIATOWY DZIEŃ POKOJU 

1 STYCZNIA 2014 R. 
 

 

 
1. W tym moim pierwszym Orędziu na Światowy Dzień Pokoju 

pragnę skierować do wszystkich, poszczególnych osób i narodów, 

życzenia życia pełnego radości i nadziei. W sercu każdego człowieka 

kryje się bowiem pragnienie życia pełnego, do którego należy nieod-

parte dążenie do braterstwa, pobudzające do jedności z innymi,  

w których znajdujemy nie wrogów czy konkurentów, ale braci, któ-

rych trzeba serdecznie przyjąć. 

Rzeczywiście braterstwo jest istotnym wymiarem człowieka, 

który jest istotą społeczną. Żywa świadomość tego aktu prowadzi nas 

do postrzegania i traktowania każdej osoby jako prawdziwej siostry  

i prawdziwego brata. Bez tego staje się niemożliwym budowanie spo-

łeczeństwa sprawiedliwego, a także stabilnego i trwałego pokoju. 

Musimy pamiętać, że braterstwa zaczynamy się uczyć zazwyczaj  

w obrębie rodziny, zwłaszcza dzięki odpowiedzialnemu i uzupełniają-

cemu się spełnianiu ról właściwych wszystkim jej członkom, szcze-

gólnie ojca i matki. Rodzina jest źródłem wszelkiego braterstwa, dla-

tego jest również podstawą i główną drogą pokoju, ponieważ na mocy 

swego powołania powinna „zarazić” świat swą miłością. 

Nieustannie narastająca liczba wzajemnych powiązań i komu-

nikacji, jakie spowijają naszą planetę, sprawia, że wśród narodów 

ziemi świadomość jedności i dzielenia wspólnego losu staje się bar-

dziej namacalna. W ten sposób w dynamice historii, pomimo różno-

rodności grup etnicznych, kultur i społeczeństw, dostrzegamy zasiew 

powołania do tworzenia jednej wspólnoty, składającej się z braci, 

którzy nawzajem siebie przyjmują, troszcząc się jedni o drugich. 

Jednakże także i dziś powołaniu temu często przeciwstawiają się  

i zaprzeczają fakty, w świecie charakteryzującym się „globalizacją 

obojętności”, która powoli nas „przyzwyczaja” do cierpienia innych, 

zamykając nas w sobie.  
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W wielu częściach świata nieustannie dochodzi do poważnych 

naruszeń podstawowych praw człowieka, w szczególności prawa do 

życia i prawa do wolności religijnej. Niepokojącym przykładem jest 

tragiczne zjawisko handlu ludźmi, na których życiu i rozpaczy speku-

lują osoby bez skrupułów. Do wojen toczących się jako konflikty 

zbrojne dołączają wojny mniej widzialne, ale nie mniej okrutne, sta-

czane na polu gospodarki i finansów, z użyciem środków równie nisz-

czących życie, rodziny, przedsiębiorstwa.  

Globalizacja, jak stwierdził Benedykt XVI, zbliża nas, ale nie 

czyni nas braćmi [1]. Ponadto wiele sytuacji dysproporcji, biedy  

i niesprawiedliwości wskazuje nie tylko na głęboki brak braterstwa, 

ale także na brak kultury solidarności. Nowe ideologie charakteryzu-

jące się rozpowszechnionym indywidualizmem, egocentryzmem  

i materialistycznym konsumpcjonizmem osłabiają więzi społeczne, 

podsycając ową mentalność „odrzucania”, prowadzącą do pogardy  

i porzucenia najsłabszych, tych, którzy są uważani za „bezużytecz-

nych”. W ten sposób współżycie między ludźmi nabiera coraz bardziej 

kształtu zwykłego, pragmatycznego i egoistycznego do ut des [daję, 

abyś dał].  

Jednocześnie staje się jasne, że także współczesne systemy 

etyczne okazują się niezdolne do tworzenia autentycznych więzi bra-

terstwa, gdyż braterstwo pozbawione odniesienia do wspólnego Ojca 

jako swego ostatecznego fundamentu, nie jest w stanie się ostać [2]. 

Prawdziwe braterstwo między ludźmi zakłada i wymaga transcen-

dentnego ojcostwa. Wraz z uznaniem tego ojcostwa umacnia się bra-

terstwo między ludźmi, czy inaczej, owo stawanie się „bliźnim”, który 

troszczy się o innych. 

 

«Gdzie jest brat twój?» (Rdz 4, 9) 

2. Dla lepszego zrozumienia tego powołania człowieka do brater-

stwa, pełniejszej znajomości przeszkód stojących na drodze jego rea-

lizacji i określenia sposobów ich przezwyciężenia, fundamentalne 

znaczenie ma kierowanie się poznaniem Bożego planu, wspaniale 

przedstawionego w Piśmie Świętym. 

Według opowiadania o początkach wszyscy ludzie pochodzą od 

wspólnych rodziców, od Adama i Ewy, pary stworzonej przez Boga na 

Jego obraz i podobieństwo (por. Rdz 1, 26), z których zrodzili się Kain 

i Abel. W historii pierwszej rodziny odczytujemy genezę społeczeń-

stwa, ewolucję relacji między ludźmi i narodami. 
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Abel jest pasterzem, a Kain rolnikiem. Ich głęboką tożsamością 

a zarazem powołaniem jest bycie braćmi, pomimo różnej działalności 

i kultury, innego odnoszenia się do Boga i świata stworzonego. Jed-

nakże zabicie Abla przez Kaina jest tragicznym świadectwem rady-

kalnego odrzucenia powołania do bycia braćmi. Ich historia (por. Rdz 

4, 1-16) podkreśla trudne zadanie, do którego wypełnienia powołani 

są wszyscy ludzie: by żyć razem, troszcząc się jedni o drugich. Kain 

nie akceptując szczególnego upodobania Boga do Abla, który ofiaro-

wywał to, co najlepsze ze swego stada – «Pan wejrzał na Abla i na 

jego ofiarę; na Kaina zaś i na jego ofiarę nie chciał patrzeć» (Rdz 4, 4-

5) – zabija Abla z zazdrości. W ten sposób zaprzecza uznawaniu sie-

bie za jego brata, chęci pozostawania z nim w pozytywnych relacjach, 

życia przed Bogiem w poczuciu odpowiedzialności za troskę i ochronę 

drugiego. Na pytanie: «Gdzie jest brat twój?», jakie Bóg stawia Kai-

nowi, domagając się zdania sprawy z jego działania, odpowiada: «Nie 

wiem. Czyż jestem stróżem brata mego?» (Rdz 4, 9). Następnie Księ-

ga Rodzaju mówi: «Po czym Kain odszedł od Pana» (4, 16). 

Trzeba zastanowić się nad głębokimi powodami, które doprowa-

dziły Kaina do nieuznawania więzi braterstwa, a z nią więzi wza-

jemności i jedności łączącej go z jego bratem Ablem. Bóg sam oskarża 

i wyrzuca Kainowi zażyłość ze złem – «grzech leży u wrót i czyha na 

ciebie» (Rdz 4, 7). Jednakże Kain nie chce sprzeciwić się złu i posta-

nawia mimo wszystko podnieść rękę «na swego brata Abla» (Rdz 4, 

8), gardząc planem Boga. Udaremnia w ten sposób swoje pierwotne 

powołanie, by być synem Bożym i żyć braterstwem. 

Historia Kaina i Abla uczy, że ludzkość ma wpisane w sobie po-

wołanie do braterstwa, ale także dramatyczną możliwość zdrady tego 

powołania. Świadczy o tym codzienny egoizm, tkwiący u podstaw 

wojen i licznych niesprawiedliwości. Rzeczywiście wielu ludzi umiera 

z rąk braci i sióstr, którzy nie potrafią uznać swego braterstwa, to 

znaczy tego, że są istotami stworzonymi dla wzajemności, dla komu-

nii i dla daru. 

 

«A wy wszyscy braćmi jesteście» (Mt 23, 8) 

3. Spontanicznie rodzi się pytanie: czy ludzie żyjący na tym 

świecie mogą kiedykolwiek odpowiedzieć w pełni na pragnienie bra-

terstwa, wpisane w nich przez Boga Ojca? Czy potrafią jedynie  

o własnych siłach przezwyciężyć obojętność, egoizm i nienawiść, za-

akceptować uzasadnione różnice, charakteryzujące braci i siostry? 
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Parafrazując słowa Pana Jezusa, możemy streścić Jego odpo-

wiedź w następujący sposób: ponieważ jeden jest wasz Ojciec, który 

jest Bogiem, to wy wszyscy braćmi jesteście (por. Mt 23, 8-9). Korzeń 

braterstwa wyrasta z ojcostwa Boga. Nie chodzi o ojcostwo ogólniko-

we, nieokreślone i bez wpływu na historię, ale o osobową, wyraźnie 

ukierunkowaną i niezwykle konkretną miłość Boga do każdego czło-

wieka (por. Mt 6, 25-30). Jest to więc ojcostwo skutecznie rodzące 

braterstwo, ponieważ miłość Boga, kiedy zostanie przyjęta, staje się 

najpotężniejszym środkiem przemiany życia i relacji z drugim, który 

otwiera ludzi na solidarność i czynne dzielenie się. 

Ludzkie braterstwo odradza się zwłaszcza w Jezusie Chrystusie 

i z Niego, z Jego śmierci i zmartwychwstania. Krzyż jest ostatecznym 

„miejscem” zapoczątkowania braterstwa, którego ludzie sami nie są 

w stanie stworzyć. Jezus Chrystus, który przyjął ludzką naturę, aby 

ją odkupić, umiłowawszy Ojca aż do śmierci, i to śmierci krzyżowej 

(por. Flp 2, 8), przez swoje zmartwychwstanie tworzy z nas nową 

ludzkość, w pełnej komunii z wolą Bożą, z Jego planem obejmującym 

pełną realizację powołania do braterstwa.  

Jezus podejmuje od początku plan Ojca, uznając Jego prymat 

nad wszystkimi rzeczami. Chrystus, poddając się śmierci ze względu 

na miłość do Ojca, staje się nowym i ostatecznym początkiem każdego 

z nas, wezwanych, byśmy w Nim uznali siebie za braci będących 

dziećmi tego samego Ojca. On jest samym Przymierzem, osobową 

przestrzenią pojednania człowieka z Bogiem i braci między sobą.  

W śmierci Jezusa na krzyżu jest także przezwyciężenie rozdzielenia 

między ludami, między ludem Przymierza a ludem pogan, pozbawio-

nym nadziei, bo pozostającym do tej pory poza paktami Obietnicy. 

Jak czytamy w Liście do Efezjan, Jezus Chrystus jest tym, który  

w sobie dokonuje pojednania wszystkich ludzi. On jest pokojem, bo  

z dwóch ludów uczynił jeden i zburzył oddzielający je mur, to znaczy 

wrogość. On utworzył w sobie jeden lud, jednego nowego człowieka, 

jedną nową ludzkość (por. 2, 14-16). 

Ten, kto przyjmuje życie Chrystusa i żyje w Nim, uznaje Boga 

jako Ojca i Jemu całkowicie oddaje samego siebie, kochając Go ponad 

wszystko. Człowiek pojednany widzi w Bogu Ojca wszystkich, a tym 

samym jest wewnętrznie mobilizowany do życia braterstwem otwar-

tym na wszystkich. W Chrystusie drugi człowiek jest przyjmowany  

i miłowany jako Boży syn czy córka, jako brat lub siostra, a nie jako 

obcy, ani tym bardziej jako rywal czy nawet wróg. W Bożej rodzinie, 

w której wszyscy są dziećmi tego samego Ojca i – ponieważ wszcze-
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pieni są w Chrystusa – są synami w Synu, nie ma „życia do odrzuce-

nia”. Wszyscy cieszą się równą i nienaruszalną godnością. Wszyscy 

są miłowani przez Boga, wszyscy zostali odkupieni krwią Chrystusa, 

który umarł na krzyżu i zmartwychwstał za każdego. To jest powód, 

dla którego nie można pozostać obojętnym na los braci. 

 

Braterstwo, podstawa i droga do pokoju 

4. To, co powiedzieliśmy, pomaga zrozumieć, że braterstwo jest 

podstawą i drogą do pokoju. Cenną pomocą w tym zakresie są ency-

kliki społeczne moich Poprzedników. Wystarczy odwołać się do defi-

nicji pokoju zawartych w Populorum progressio Pawła VI i Sollicitu-

do rei socialis Jana Pawła II. Z pierwszej dowiadujemy się, że inte-

gralny rozwój narodów jest nowym imieniem pokoju [3]. Z drugiej 

zaś, że pokój jest opus solidarietatis [dziełem solidarności] [4]. 

Paweł VI stwierdza, że nie tylko ludzie, ale także narody powin-

ny się spotykać w duchu braterstwa. I wyjaśnia: «W tej wzajemnej 

życzliwości i przyjaźni, w tym świętym zespoleniu duchowym, winni-

śmy również przystąpić do dzieła, jakim jest przygotowanie wspólnej 

pomyślności rodzaju ludzkiego na przyszłość»[5]. Obowiązek ten do-

tyczy przede wszystkim najbardziej uprzywilejowanych. Ich obo-

wiązki są zakorzenione w ludzkim i nadprzyrodzonym braterstwie  

i jawią się w trzech aspektach: w obowiązku solidarności, który wy-

maga od krajów bogatych, by pomagały mniej rozwiniętym; w obo-

wiązku sprawiedliwości społecznej, który wymaga ułożenia na nowo, 

w sposób bardziej poprawny, wadliwych stosunków między krajami 

silnymi a słabymi; oraz w obowiązku powszechnego miłosierdzia, 

który wiąże się z promocją świata bardziej ludzkiego dla wszystkich, 

świata, w którym wszyscy mają coś do dania i do otrzymania, a po-

stęp jednych nie będzie przeszkadzał rozwojowi drugich [6]. 

Tak więc, jeśli traktujemy pokój jako opus solidarietatis, to po-

dobnie nie można sobie wyobrazić, aby braterstwo nie było jej pierw-

szym fundamentem. Jan Paweł II stwierdza, że pokój jest dobrem 

niepodzielnym – albo jest dobrem wszystkich, albo też nie jest niczy-

im dobrem. Może on być rzeczywiście osiągnięty i można się nim 

cieszyć jako najlepszą jakością życia i jako rozwojem najbardziej 

ludzkim i zrównoważonym tylko wówczas, gdy ze strony wszystkich 

obudzi się «mocna i trwała wola angażowania się na rzecz dobra 

wspólnego» [7]. Wymaga to, by nie kierować się „żądzą zysku” ani też 

„pragnieniem władzy”. Trzeba być gotowym do „zatracenia siebie” na 

rzecz drugiego zamiast wyzyskania go, „służenia mu” zamiast uci-

http://www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/encyclicals/documents/hf_jp-ii_enc_30121987_sollicitudo-rei-socialis_pl.html
http://www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/encyclicals/documents/hf_jp-ii_enc_30121987_sollicitudo-rei-socialis_pl.html
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skania go dla własnej korzyści. [...] [Trzeba postrzegać] „drugiego” – 

osobę, lud czy naród – nie jako narzędzie, którego zdolność do pracy 

czy odporność fizyczną można tanim kosztem wykorzystać, a potem, 

gdy przestaje być użyteczny, odrzucić, ale jako „podobnego nam”, 

jako „pomoc”» [8]. 

Chrześcijańska solidarność zakłada, że bliźni powinien być mi-

łowany nie tylko jako «istota ludzka z jej prawami i podstawową 

równością wobec wszystkich», ale jako żywy obraz Boga Ojca, odku-

piony krwią Jezusa Chrystusa i poddany stałemu działaniu Ducha 

Świętego,[9] jako inny brat. «Wówczas świadomość powszechnego 

ojcostwa Boga, braterstwa wszystkich ludzi w Chrystusie, „synów  

w Synu” – przypomina Jan Paweł II – dostarczy naszemu spojrzeniu 

na świat jakby nowego kryterium jego wyjaśniania», [10] jego prze-

kształcania. 

 

Braterstwo przesłanką do przezwyciężenia ubóstwa 

5. W Caritas in veritate mój Poprzednik przypomniał światu, że 

brak braterstwa między narodami i ludźmi jest ważną przyczyną 

ubóstwa [11]. W wielu społeczeństwach doświadcza się głębokiego 

ubóstwa relacyjnego, spowodowanego brakiem silnych więzów ro-

dzinnych i wspólnotowych. Z niepokojem śledzimy narastanie różne-

go rodzaju trudności, marginalizacji, samotności i różnych form pato-

logicznego uzależnienia. Takie ubóstwo można przezwyciężyć jedynie 

dzięki odkryciu i docenieniu relacji braterskich w rodzinach i wspól-

notach, poprzez dzielenie się radościami i smutkami, trudnościami  

i sukcesami towarzyszącymi życiu ludzi. 

Ponadto, jeśli z jednej strony stwierdzamy zmniejszenie się ab-

solutnego ubóstwa, to z drugiej nie możemy nie dostrzec poważnego 

wzrostu ubóstwa względnego, czyli nierówności między ludźmi i gru-

pami mieszkającymi razem w danym regionie lub w konkretnym 

kontekście historyczno-kulturowym. Dlatego potrzebne są także sku-

teczne działania polityczne, krzewiące zasadę braterstwa, zapewnia-

jące osobom – równym w swej godności i prawach podstawowych – 

dostęp do „kapitałów”, usług, możliwości edukacji, ochrony zdrowia, 

zdobyczy technologii, aby każdy miał szansę wyrażenia i realizacji 

swoich planów życiowych, i mógł rozwinąć się w pełni jako osoba. 

Dostrzega się też potrzebę działań politycznych służących złago-

dzeniu nadmiernej dysproporcji dochodów. Nie wolno nam zapomnieć 

nauczania Kościoła o tak zwanej hipotece społecznej, zgodnie z którą, 

jak powiada św. Tomasz z Akwinu, jeśli nie tylko dozwolone, ale 

http://www.vatican.va/holy_father/benedict_xvi/encyclicals/documents/hf_ben-xvi_enc_20090629_caritas-in-veritate_pl.html
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wręcz konieczne jest «by człowiek posiadał dobra na własność»,[12] to 

gdy idzie o ich używanie, «człowiek powinien uważać rzeczy ze-

wnętrzne, które posiada, nie tylko za własne, ale za wspólne w tym 

znaczeniu, by nie tylko jemu, ale i innym przynosiły pożytek» [13]. 

Jest też wreszcie jeszcze jedna forma krzewienia braterstwa, 

służąca przezwyciężeniu ubóstwa, która powinna być podstawą 

wszystkich innych. Jest to dystans ludzi, którzy wybierają skromny 

styl życia, ograniczony do tego, co istotne, dzielą swoje dobra i w ten 

sposób mogą doświadczyć braterskiej wspólnoty z innymi. Ma to klu-

czowe znaczenie dla naśladowania Jezusa Chrystusa i bycia praw-

dziwymi chrześcijanami. Jest to nie tylko przypadek osób konsekro-

wanych, które składają śluby ubóstwa, ale również wielu rodzin  

i odpowiedzialnych obywateli, którzy mocno wierzą, że braterskie 

relacje z bliźnim stanowią najcenniejsze dobro.  

 

Odkrycie braterstwa w życiu gospodarczym 

6. Współczesne poważne kryzysy finansowy i gospodarczy – któ-

rych źródłem jest z jednej strony stopniowe oddalanie się człowieka 

od Boga i „bliźniego” w chciwym dążeniu do dóbr materialnych,  

a z drugiej zubożenie relacji międzyludzkich i społecznych – pobudzi-

ły wielu do szukania zadowolenia, szczęścia i bezpieczeństwa w kon-

sumpcji i w zysku, zdecydowanie wykraczających poza logikę zdrowej 

gospodarki. Już w 1979 roku Jan Paweł II dostrzegał istnienie «bar-

dzo realnego i wyczuwalnego już niebezpieczeństwa, że wraz z ol-

brzymim postępem w opanowaniu przez człowieka świata rzeczy, 

człowiek gubi istotne wątki swego wśród nich panowania, na różne 

sposoby podporządkowuje im swoje człowieczeństwo, sam staje się 

przedmiotem wielorakiej – czasem bezpośrednio nieuchwytnej – ma-

nipulacji poprzez całą organizację życia zbiorowego, poprzez system 

produkcji, poprzez nacisk środków przekazu społecznego» [14].  

Następowanie po sobie kryzysów gospodarczych powinno dopro-

wadzić do odpowiedniego przemyślenia modeli rozwoju gospodarcze-

go i do zmiany stylu życia. Obecny kryzys, pomimo swych poważnych 

konsekwencji dla życia ludzi, może też być dobrą okazją do ponowne-

go wdrażania cnoty roztropności, umiarkowania, sprawiedliwości  

i męstwa. Mogą one nam pomóc przezwyciężyć trudne chwile i od-

kryć na nowo braterskie więzi, łączące nas nawzajem, zachowując 

głęboką ufność, że człowiek potrzebuje i jest zdolny do czegoś więcej 

niż tylko maksymalizacja własnego indywidualnego dobra. Nade 
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wszystko cnoty te są niezbędne do budowania i utrzymywania społe-

czeństwa na miarę ludzkiej godności. 

 

Braterstwo tłumi wojnę 

7. W minionym roku wielu naszych braci i sióstr nadal przeży-

wało niszczące doświadczenie wojny, stanowiącej poważną i głęboką 

ranę zadaną braterstwu. 

Jest wiele konfliktów rozgrywających się przy ogólnej obojętno-

ści. Wszystkich mieszkających w krajach, w których broń narzuca 

terror i zniszczenie, zapewniam o mojej osobistej bliskości, a także 

bliskości całego Kościoła. Jego misją jest niesienie miłości Chrystusa 

także do bezbronnych ofiar zapomnianych wojen przez modlitwę  

o pokój, służenie rannym, głodnym, uchodźcom, wysiedlonym i żyją-

cym w strachu. Kościół podnosi również swój głos, by do odpowie-

dzialnych dotarł krzyk bólu tej cierpiącej ludzkości i by położono kres 

nie tylko wszelkiej wrogości, ale także wszelkiej niesprawiedliwości  

i pogwałceniu podstawowych praw człowieka [15]. 

Dlatego pragnę skierować stanowczy apel do tych, którzy z bro-

nią w ręku sieją przemoc i śmierć: odkryjcie na nowo swojego brata  

w tym, którego uważacie dziś jedynie za wroga, którego trzeba zabić, 

i powstrzymajcie swą rękę! Wyrzeknijcie się drogi walki zbrojnej  

i wyjdźcie na spotkanie drugiego człowieka z dialogiem, przebacze-

niem i pojednaniem, aby odbudować wokół was sprawiedliwość, zau-

fanie i nadzieję! «W tej perspektywie jest jasno widoczne, że w życiu 

narodów konflikty zbrojne stanowią zawsze rozmyślne zanegowanie 

wszelkiej możliwej zgody międzynarodowej, powodując głębokie po-

działy i bolesne rany, do których zabliźnienia potrzeba wielu lat. 

Wojny stanowią praktyczną rezygnację z wysiłków na rzecz osiągnię-

cia tych wielkich celów ekonomicznych i społecznych, które wyzna-

czyła sobie wspólnota międzynarodowa» [16].  

Jednakże, jak długo będzie w obiegu tak duża ilość broni jak 

obecnie, to zawsze mogą się znaleźć nowe preteksty do wzbudzania 

konfliktów. Dlatego, podobnie jak moi Poprzednicy, apeluję do 

wszystkich o nierozprzestrzeniane broni i rozbrojenie, począwszy od 

rozbrojenia nuklearnego i chemicznego.  

Nie możemy jednak nie zauważyć, że umowy międzynarodowe  

i ustawy krajowe, mimo że są bardzo pożądane i konieczne, nie wy-

starczają same w sobie, by doprowadzić ludzkość do uniknięcia ryzy-

ka konfliktu zbrojnego. Potrzebne jest nawrócenie serc, które pozwoli 

każdemu uznać w drugim swego brata, o którego trzeba się troszczyć, 
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wspólnie pracować, by wszyscy żyli pełnią życia. Ten duch animuje 

wiele inicjatyw społeczeństwa obywatelskiego, w tym organizacji 

religijnych na rzecz pokoju. Chciałbym, aby codzienny trud wszyst-

kich nadal przynosił owoce i żeby można było osiągnąć skuteczne 

wprowadzanie prawa międzynarodowego, w tym prawa do pokoju, 

jako podstawowego prawa człowieka – niezbędnego warunku wstęp-

nego do korzystania z wszelkich innych praw.  

 

Korupcja i przestępczość zorganizowana udaremniają braterstwo  

8. Perspektywa braterstwa odsyła do pełnego rozwoju każdego 

człowieka. Nie wolno niweczyć i urażać uzasadnionych ambicji osoby, 

zwłaszcza, gdy jest ona młoda, nie wolno odebrać nadziei, że mogą 

być one zrealizowane. Nie wolno jednak mylić ambicji ze sprzenie-

wierzeniem się zasadom moralnym. Przeciwnie, trzeba współzawod-

niczyć w okazywaniu sobie nawzajem szacunku (por. Rz 12, 10). Na-

wet w sporach, stanowiących nieunikniony wymiar życia, zawsze 

musimy pamiętać, że jesteśmy braćmi, i dlatego wychowywać  

i kształcić się, by nie traktować bliźniego jak wroga lub przeciwnika, 

którego trzeba wyeliminować.  

Braterstwo rodzi pokój społeczny, ponieważ tworzy równowagę 

między wolnością a sprawiedliwością, pomiędzy odpowiedzialnością 

osobistą a solidarnością, między dobrem indywidualnym a dobrem 

wspólnym. Wspólnota polityczna musi zatem działać w sposób przej-

rzysty i odpowiedzialny, aby to wszystko wspierać. Obywatele muszą 

czuć się reprezentowani przez władze publiczne, z poszanowaniem ich 

wolności. W przeciwnym razie często między obywatela a instytucje 

wciskają się interesy partykularne, które wypaczają taką relację, 

sprzyjając wytworzeniu klimatu nieustannego konfliktu.  

Autentyczny duch braterstwa przezwycięża indywidualny ego-

izm, uniemożliwiający ludziom życie w wolności i zgodzie między 

sobą. Taki egoizm rozwija się w wymiarze społecznym w tak dziś 

szeroko rozpowszechnionych różnych formach korupcji, czy też two-

rząc organizacje przestępcze, od małych grup do zorganizowanych  

w skali globalnej, które, niszcząc dogłębnie praworządność i spra-

wiedliwość, godzą w istotę godności każdej osoby. Organizacje te, 

ciężko obrażając Boga, szkodzą braciom i rzeczywistości stworzonej, 

w szczególności, gdy mają odniesienia religijne.  

Myślę o rozdzierającym dramacie narkomanii, z której czerpie 

się zyski, lekceważąc prawa moralne i cywilne; o dokonującej się 

dewastacji zasobów naturalnych i zanieczyszczeniu środowiska;  
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o tragedii wyzysku w pracy.  Myślę o nielegalnym transferze pienię-

dzy jak i spekulacjach finansowych, które często przyjmują cechy 

grabieży, wyrządzając szkody całym systemom gospodarczym i spo-

łecznym, narażając na ubóstwo miliony kobiet i mężczyzn. Myślę  

o prostytucji, która codziennie zgarnia niewinne ofiary, szczególnie 

wśród ludzi młodych, okradając ich z przyszłości. Myślę o ohydzie 

handlu ludźmi, o przestępstwach i nadużyciach wobec nieletnich,  

o niewolnictwie, które nadal rozprzestrzenia swą grozę w wielu czę-

ściach świata, o często niedostrzeganej tragedii imigrantów, na któ-

rych spekuluje się nikczemnie w warunkach bezprawia. Jan XXIII 

napisał na ten temat: «Współżycie oparte jedynie na przemocy nie 

jest ludzkie. W takim przypadku nieunikniony jest przymus lub 

ucisk osób, podczas gdy powinny być one zachęcane do rozwoju i dą-

żenia do doskonałości» [17]. Jednakże człowiek może się nawrócić  

i nigdy nie można tracić nadziei, że możliwa jest zmiana życia. 

Chciałbym, aby było to przesłanie nadziei dla wszystkich, nawet dla 

tych, którzy popełnili potworne zbrodnie, ponieważ Bóg nie chce 

śmierci grzesznika, ale żeby się nawrócił i żył (por. Ez 18, 23).  

W szerokim kontekście ludzkiego społeczeństwa, spoglądając na 

przestępstwo i karę, trzeba także pamiętać o nieludzkich warunkach 

w wielu więzieniach, gdzie osadzony często jest sprowadzany do sta-

nu pod-człowieka i poniżany w jego ludzkiej godności, tłumiony także 

w każdym przejawie woli naprawienia winy. Kościół robi dużo we 

wszystkich tych dziedzinach, najczęściej w milczeniu. Wzywam  

i zachęcam, by robić jeszcze więcej, mając nadzieję, że działania te, 

prowadzone przez tak wielu dzielnych ludzi, będą mogły być coraz 

bardziej rzetelnie i uczciwie wspierane również przez władze cywil-

ne.  

 

Braterstwo pomaga strzec i pielęgnować przyrodę  

9. Rodzina ludzka otrzymała od Stwórcy wspólny dar: przyrodę. 

Chrześcijańska wizja stworzenia zawiera pozytywny osąd dotyczący 

ingerencji w przyrodę, aby czerpać z niej korzyści, pod warunkiem, że 

będzie to działanie odpowiedzialne, to znaczy szanujące wpisaną  

w nią „gramatykę” i mądrze używające zasobów, z korzyścią dla 

wszystkich, szanując piękno, celowość i przydatność poszczególnych 

istot żywych oraz ich funkcję w ekosystemie. Krótko mówiąc przyro-

da jest do naszej dyspozycji, a my jesteśmy powołani do odpowie-

dzialnego nią zarządzania. Natomiast często kieruje nami chciwość, 

pycha panowania, posiadania, manipulowania, eksploatacji. Nie je-



STOLICA APOSTOLSKA 

 

15 

 

steśmy „strażnikami” przyrody, nie szanujemy jej, nie traktujemy 

jako darmowego daru, o który trzeba się troszczyć i udostępniać, by 

służyła braciom, w tym przyszłym pokoleniom.  

Zwłaszcza rolnictwo jest tym podstawowym sektorem produk-

cyjnym, szczególnie powołanym do pielęgnowania i zachowania zaso-

bów naturalnych, aby nakarmić ludzkość. W związku z tym utrzymu-

jąca się hańba głodu na świecie skłania mnie, by zadać nam wszyst-

kim pytanie: w jaki sposób wykorzystujemy zasoby Ziemi? Współcze-

sne społeczeństwa muszą się zastanowić nad hierarchią priorytetów, 

które stanowią o przeznaczeniu produkcji. Naprawdę nie można 

uchylać się od obowiązku używania zasobów ziemi w taki sposób, 

żeby wszyscy byli wolni od głodu. Jest wiele możliwych inicjatyw  

i rozwiązań i nie ograniczają się one jedynie do zwiększenia produk-

cji. Wiadomo, że obecna jest wystarczająca, a jednak są miliony lu-

dzi, którzy cierpią i umierają z głodu, co stanowi prawdziwy skandal. 

Trzeba więc znaleźć sposoby, aby wszyscy mogli korzystać z owoców 

tej ziemi, nie tylko, aby uniknąć pogłębienia przepaści między tymi, 

którzy mają więcej, a tymi, którzy muszą się zadowolić okruchami, 

ale także ze względu na wymóg sprawiedliwości i równości oraz po-

szanowania każdego człowieka. Dlatego chciałbym przypomnieć 

wszystkim o owym niezbędnym powszechnym przeznaczeniu dóbr, 

które jest jedną z najważniejszych zasad społecznego nauczania Ko-

ścioła. Przestrzeganie tej zasady jest istotnym warunkiem umożli-

wienia rzeczywistego i sprawiedliwego dostępu do tych istotnych  

i podstawowych dóbr, których potrzebuje każdy człowiek i do których 

ma on prawo. 

 

Podsumowanie 

10. Braterstwo musi być odkryte, pokochane, doświadczane, gło-

szone i okazywane. Ale jedynie miłość, jaką daje nam Bóg, pozwala 

przyjąć braterstwo i w pełni nim żyć. 

Niezbędny realizm polityki i gospodarki nie może sprowadzać 

się do technicyzacji pozbawionej idealizmu, pomijającej transcen-

dentny wymiar człowieka. Kiedy brakuje tego otwarcia na Boga, to 

wszelka ludzka aktywność staje się uboższa, a ludzie są sprowadzani 

do przedmiotów, które można wykorzystywać. Jedynie wówczas, gdy 

zgodzą się poruszać w rozległej przestrzeni zapewnionej przez owo 

otwarcie na Tego, który miłuje każdego człowieka, polityka i ekono-

mia będą mogły kształtować się na fundamencie autentycznego du-
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cha miłości braterskiej i będą mogły być skutecznym narzędziem 

integralnego rozwoju ludzkiego i pokoju. 

My, chrześcijanie, wierzymy, że w Kościele nawzajem jesteśmy 

członkami jednego ciała. Wszyscy potrzebujemy siebie nawzajem, 

ponieważ każdemu z nas została dana łaska według miary daru 

Chrystusowego, dla wspólnego dobra (por. Ef 4, 7.25; 1 Kor 12, 7). 

Chrystus przyszedł na świat, aby przynieść nam Bożą łaskę, to jest 

zdolność uczestniczenia w Jego życiu. Pociąga to za sobą nawiązywa-

nie relacji braterskich, opartych na wzajemności, na przebaczeniu, 

na całkowitym darze z siebie, według szerokości i głębokości miłości 

Bożej, danej ludzkości przez Tego, który ukrzyżowany i zmartwych-

wstały, wszystkich pociąga do siebie: «Przykazanie nowe daję wam, 

abyście się wzajemnie miłowali tak, jak Ja was umiłowałem; żebyście 

i wy tak się miłowali wzajemnie. Po tym wszyscy poznają, żeście 

uczniami moimi, jeśli będziecie się wzajemnie miłowali» (J 13, 34-

35). To właśnie jest dobra nowina wymagająca od każdego jednego 

kroku więcej, nieustannego ćwiczenia się w empatii, wysłuchania 

cierpienia i nadziei drugiego, także tego najbardziej ode mnie odle-

głego, wyruszenia na wymagającą drogę owej miłości, która potrafi 

bezinteresownie dawać się i poświęcać dla dobra każdego brata  

i siostry. 

Chrystus ogarnia całego człowieka i chce, aby nikt się nie zatra-

cił. «Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale 

po to, by świat został przez Niego zbawiony» (J 3, 17). Czyni to nie 

uciskając, nie zmuszając nikogo, by otworzył Mu drzwi swojego serca 

i umysłu. «Największy między wami niech będzie jak najmłodszy,  

a przełożony jak sługa! – powiedział Jezus Chrystus – Ja jestem po-

śród was jak ten, kto służy» (Łk 22, 26-27). Każda działalność powin-

na więc być naznaczona postawą służby ludziom, zwłaszcza tym naj-

bardziej dalekim i nieznanym. Służba jest duszą tego braterstwa, 

które buduje pokój. 

Niech Maryja, Matka Jezusa, pomaga nam zrozumieć i żyć na co 

dzień braterstwem, które wypływa z Serca Jej Syna, aby przynieść 

pokój każdemu człowiekowi na tej naszej ukochanej ziemi. 

 

Watykan, 8 grudnia 2013 r. 

 

 

 
1 Por. Enc. Caritas in veritate (29 czerwca 2009), 19: AAS 101 (2009), 654-655.  

http://www.vatican.va/holy_father/benedict_xvi/encyclicals/documents/hf_ben-xvi_enc_20090629_caritas-in-veritate_pl.html
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6 Por. tamże, 44: AAS 59 (1967), 279.10.  

7 Enc. Sollicitudo rei socialis (30 grudnia 1987), 38: AAS 80 (1988), 566.  
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9 Por. tamże, 40: AAS 80 (1988), 569. 

10 Tamże. 
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novarum (15 maja 1891), 19: ASS 23 (1890-1891), 651; Jan Paweł II, Enc. Solli-

citudo rei socialis (30 grudnia 1987), 42: AAS 80 (1988), 573-574; Papieska Rada 
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PRZEKAZ W SŁUŻBIE AUTENTYCZNEJ KULTURY SPOTKANIA 

 

ORĘDZIE PAPIEŻA FRANCISZKA  

NA 48. DZIEŃ ŚRODKÓW SPOŁECZNEGO PRZEKAZU  

 
Drodzy Bracia i Siostry, 

 

Dziś żyjemy w świecie, który staje się coraz „mniejszy” i gdzie  

w związku z tym mogło by się zdawać, że łatwo być blisko jedni 

względem drugich. Rozwój transportu i technologii komunikacyjnych 

przybliża nas do siebie, łącząc nas coraz bardziej a globalizacja 

sprawia, że jesteśmy od siebie wzajemnie zależni. Jednak pośród 

ludzkości nadal trwają, czasami bardzo wyraźne podziały. Na pozio-

mie globalnym widzimy skandaliczny dystans pomiędzy luksusem 

najbogatszych, a biedą najuboższych. Często wystarczy przejść się 

ulicami miasta, aby zobaczyć kontrast między ludźmi żyjącymi na 

chodnikach, a błyszczącymi światłami sklepów. Jesteśmy całkiem 

przyzwyczajeni do tego wszystkiego, co nas już nie uderza. Świat 

cierpi z powodu wielu form wykluczenia, marginalizacji i ubóstwa,  

a także z powodu konfliktów, w których łączą się przyczyny ekono-

miczne, polityczne, ideologiczne i niestety także religijne. 

http://www.vatican.va/holy_father/francesco/encyclicals/documents/papa-francesco_20130629_enciclica-lumen-fidei_pl.pdf
http://www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/encyclicals/documents/hf_jp-ii_enc_30121987_sollicitudo-rei-socialis_pl.html
http://www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/encyclicals/documents/hf_jp-ii_enc_30121987_sollicitudo-rei-socialis_pl.html
http://www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/encyclicals/documents/hf_jp-ii_enc_30121987_sollicitudo-rei-socialis_pl.html
http://www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/encyclicals/documents/hf_jp-ii_enc_30121987_sollicitudo-rei-socialis_pl.html
http://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_councils/justpeace/documents/rc_pc_justpeace_doc_20060526_compendio-dott-soc_pl.html
http://www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/encyclicals/documents/hf_jp-ii_enc_04031979_redemptor-hominis_pl.html
http://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_councils/justpeace/documents/rc_pc_justpeace_doc_20060526_compendio-dott-soc_pl.html
http://www.vatican.va/holy_father/francesco/letters/2013/documents/papa-francesco_20130904_putin-g20_pl.html
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W tym świecie media mogą nam pomóc, byśmy poczuli się bliżej 

siebie nawzajem, pomagając nam dostrzec jedność rodziny ludzkiej, 

co z kolei pobudza do solidarności i lepszego poważnego zaangażowa-

nia na rzecz bardziej godnego życia. Dobra komunikacja pomaga 

nam być bliżej siebie oraz lepiej poznawać siebie nawzajem, w byciu 

bardziej zjednoczonymi. Dzielące nas mury można pokonać tylko 

wtedy, gdy jesteśmy gotowi, by słuchać siebie nawzajem i uczyć się 

jedni od drugich. Musimy godzić różnice poprzez formy dialogu po-

zwalające nam wzrastać w zrozumieniu i szacunku. Kultura spotka-

nia wymaga, abyśmy byli skłonni nie tylko dawać, ale także otrzy-

mywać od innych. Media mogą nam w tym pomóc, zwłaszcza dzisiaj, 

kiedy sieci ludzkiej komunikacji osiągnęły bezprecedensowy rozwój. 

Zwłaszcza internet może zaoferować większe możliwości spotkania  

i solidarności między wszystkimi, a jest to rzecz dobra, jest to Boży 

dar. 

Istnieją jednak aspekty problematyczne: szybkość informacji 

przekracza nasze możliwości refleksji i osądu oraz nie pozwala na 

wyważone i poprawne wyrażanie siebie. Różnorodność wyrażanych 

opinii może być postrzegana jako bogactwo, ale możliwe jest także 

zamknięcie się w pewnej sferze informacji, które odpowiadają jedynie 

naszym oczekiwaniom i naszym ideom, albo określonym interesom 

politycznym i gospodarczym. Środowisko komunikacyjne może nam 

pomóc w rozwoju, lub przeciwnie prowadzić do dezorientacji. Pra-

gnienie podłączenia digitalnego może w ostateczności prowadzić do 

odizolowania nas od naszych bliźnich, ludzi, którzy są najbliżej nas. 

Nie wspominając już o tym, że osobom, które z różnych powodów nie 

mają dostępu do mediów społecznościowych grozi wykluczenie. 

Te ograniczenia są realne, ale nie uzasadniają odrzucenia me-

diów społecznościowych. Raczej nam przypominają, że komunikacja 

jest ostatecznie zdobyczą bardziej ludzką niż technologiczną. Cóż 

więc nam pomaga w środowisku digitalnym, by wzrastać w człowie-

czeństwie i wzajemnym zrozumieniu? Musimy na przykład odzyskać 

pewne poczucie refleksji i spokoju. Wymaga to czasu i zdolności, by 

zamilknąć i słuchać. Musimy też być cierpliwi, jeśli chcemy zrozu-

mieć kogoś, kto jest od nas różny: osoba w pełni wyraża siebie nie 

wówczas, gdy jest jedynie tolerowana, ale kiedy wie, że jest prawdzi-

wie akceptowana. Jeśli naprawdę zechcemy słuchać innych, to nau-

czymy się postrzegania świata innymi oczami i doceniania ludzkiego 

doświadczenia, tak jak się ono przejawia w różnych kulturach i tra-

dycjach. Ale będziemy umieli także lepiej docenić wielkie wartości 
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inspirowane przez chrześcijaństwo, na przykład wizję człowieka jako 

osoby, małżeństwo i rodzinę, rozróżnienie między sferą religijną  

a polityczną, zasady solidarności i pomocniczości oraz inne. 

Jak zatem komunikacja może służyć autentycznej kulturze spo-

tkania? A dla nas uczniów Pana, co oznacza spotkanie jakiejś osoby 

według Ewangelii? Jak to możliwe, pomimo wszystkich naszych 

ograniczeń i grzechów, aby być naprawdę blisko jedni wobec drugich? 

Pytania te można podsumować w tym pytaniu, które pewnego dnia 

jeden z uczonych w Piśmie, to znaczy człowiek mediów, skierował do 

Jezusa: „A kto jest moim bliźnim?” (Łk 10,29). Pytanie to pomaga 

nam zrozumieć komunikację w kategoriach bliskości. Możemy je 

przetłumaczyć w następujący sposób: jak się przejawia „bliskość”  

w zakresie korzystania ze środków przekazu i w nowym środowisku 

stworzonym przez technologie digitalne? Odpowiedź znajduję  

w przypowieści o miłosiernym Samarytaninie, która jest także przy-

powieścią o człowieku przekazu. Ten bowiem, kto przekazuje, staje 

się bliźnim. A miłosierny Samarytanin nie tylko czyni siebie bliźnim, 

ale troszczy się o tego człowieka, którego widzi na wpół umarłego 

obok drogi. Jezus odwraca perspektywę: nie chodzi o rozpoznanie 

innego jako podobnego do mnie, ale o moją zdolność uczynienia siebie 

podobnym do drugiego. Przekazywanie oznacza więc uświadomienie 

sobie, że jesteśmy ludźmi, Bożymi dziećmi. Lubię nazywać tę moc 

komunikacji jako „bliskość”. 

Kiedy dominującym celem komunikacji jest nakłonienie do kon-

sumpcji lub manipulacja osobami, to mamy do czynienia z gwałtow-

ną agresją, jak ta której doznał człowiek, który wpadł w ręce zbójców 

i został porzucony przy drodze, jak czytamy w przypowieści. Lewita  

i kapłan nie widzieli w nim bliźniego, lecz obcego, od którego lepiej 

było trzymać się z daleka. W tamtym czasie oddziaływały na nich 

zasady czystości rytualnej. Dziś grozi nam, że niektóre media tak na 

nas wpłyną, iż zapomnimy o naszym realnym bliźnim. 

Nie wystarczy przechodzić wzdłuż alei „cyfrowych”, to znaczy 

zwyczajnie być podłączonymi: trzeba, aby połączeniu towarzyszyło 

prawdziwe spotkanie. Nie możemy żyć samotnie, zamknięci w nas 

samych. Potrzebujemy kochania i bycia kochanymi. Potrzebujemy 

czułości. Strategie medialne nie zapewniają piękna, dobra i prawdy 

komunikacji. 

Także światu mediów nie może być obca troska o człowieka i jest 

on wezwany do wyrażania czułości. Sieć digitalna może być miejscem 

bogatym w człowieczeństwo, nie siecią przewodów, ale osób. Neu-
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tralność mediów jest tylko pozorna: tylko ten, kto komunikując po-

dejmuje wyzwanie, może być punktem odniesienia dla innych. Osobi-

ste zaangażowanie jest podstawą wiarygodności komunikatora. Wła-

śnie z tego względu chrześcijańskie świadectwo, dzięki sieci może 

dotrzeć na egzystencjalne peryferie. 

Często powtarzam: wolę tysiąc razy Kościół poobijany, wycho-

dzący na ulicę, który miał wypadek, od Kościoła chorego z powodu 

zamknięcia! A drogi są drogami świata, gdzie ludzie żyją i gdzie 

można do nich dotrzeć skutecznie i emocjonalnie. Wśród tych dróg są 

także te digitalne, zatłoczone ludźmi, często poranionymi, mężczy-

znami i kobietami szukającymi zbawienia lub nadziei. Także dzięki 

sieci orędzie chrześcijańskie może dotrzeć „aż po krańce ziemi” (Dz 

1,8). Otwarcie drzwi kościołów oznacza także otwieranie ich w śro-

dowisku digitalnym, zarówno po to, aby ludzie mogli wejść, niezależ-

nie od tego w jakiej sytuacji życiowej się znajdują, jak i po to, aby 

Ewangelia mogła przekroczyć próg świątyni i wyjść na spotkanie 

wszystkich. Jesteśmy powołani, aby dawać świadectwo o Kościele, 

który byłby domem dla wszystkich. Czy potrafimy przekazywać obli-

cze takiego Kościoła? Komunikacja pomaga nadać kształt powołaniu 

misyjnemu całego Kościoła, a sieci społecznościowe są obecnie jed-

nym z miejsc, w których trzeba żyć tym powołaniem i odkryć na no-

wo piękno wiary, piękno spotkania z Chrystusem. Także w kontek-

ście komunikacji potrzebny jest Kościół, który potrafi nieść ciepło, by 

rozpalać serce. 

Świadectwo chrześcijańskie nie polega na bombardowaniu wia-

domościami religijnymi, ale na chęci dania samego siebie innym 

przez „gotowość cierpliwego i naznaczonego szacunkiem angażowa-

nia się w ich pytania i wątpliwości, na drodze poszukiwania prawdy  

i sensu ludzkiego istnienia” (Benedykt XVI, Orędzie na XLVII Świa-

towy Dzień Środków Społecznego Przekazu, 2013). Pomyślmy o wy-

darzeniu uczniów z Emaus. Trzeba umieć się włączyć w dialog  

z mężczyznami i kobietami naszych czasów, aby zrozumieć ich ocze-

kiwania, wątpliwości, nadzieje i dać im Ewangelię, to znaczy Jezusa 

Chrystusa, Boga, który stał się człowiekiem, który umarł i zmar-

twychwstał, aby nas uwolnić od grzechu i śmierci. Wyzwanie to wy-

maga głębi, wrażliwości na życie, wrażliwości duchowej. Prowadzenie 

dialogu oznacza bycie przekonanym, że drugi ma coś dobrego do po-

wiedzenia, uczynienie miejsca na jego punkt widzenia, na jego hipo-

tezy. Nie oznacza rezygnacji ze swoich idei i tradycji, ale z roszczenia 

jakoby były jedyne i absolutne. 
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Niech nam będzie przewodnikiem obraz Miłosiernego Samaryta-

nina, który opatruje rany pobitego człowieka, zalewając je olejem  

i winem. Niech nasz przekaz będzie olejkiem pachnącym na cierpienie 

i dobrym winem radości. Niech nasza jasność nie pochodzi ze sztuczek 

i efektów specjalnych, ale z naszej naznaczonej miłością i czułością 

bliskości wobec tych, których spotykamy, zranionych przy drodze. Nie 

obawiajcie się bycia obywatelami środowiska digitalnego. Ważna jest 

czujność i obecność Kościoła w świecie komunikacji, aby rozmawiać ze 

współczesnym człowiekiem i prowadzić go na spotkanie z Chrystusem: 

Kościół towarzyszący w drodze potrafi wyruszyć z każdym. W tym 

kontekście rewolucja środków przekazu i informacji jest wielkim  

i ekscytującym wyzwaniem, wymagającym nowej energii i nowej wy-

obraźni, by przekazywać innym piękno Boga. 

 

Watykan, 24 stycznia 2014 r. 

 

 
 

WIARA I MIŁOŚĆ: «MY TAKŻE WINNIŚMY ODDAĆ ŻYCIE  

ZA BRACI» (1 J 3, 16) 
 

ORĘDZIE OJCA ŚWIĘTEGO FRANCISZKA  

NA XXII ŚWIATOWY DZIEŃ CHOREGO 
 (11 lutego 2014 r.) 

 

 

Drodzy Bracia i Siostry! 

1. Przy okazji XXII Światowego Dnia Chorego, którego tegorocz-

ny temat brzmi: «Wiara i miłość: ’My także winniśmy oddać życie za 

braci’» (1 J 3, 16), zwracam się w szczególny sposób do osób chorych  

i do wszystkich, którzy się nimi opiekują i je leczą. Kościół dostrzega 

w was, drodzy chorzy, szczególną obecność cierpiącego Chrystusa. 

Tak właśnie jest: obok, więcej, wewnątrz naszego cierpienia jest cier-

pienie Jezusa, który razem z nami niesie jego ciężar i wyjawia jego 

sens. Kiedy Syn Boży wstąpił na krzyż, położył kres samotności cier-

pienia i rozjaśnił jego mrok. Stajemy zatem w obliczu tajemnicy mi-

łości Boga do nas, która napełnia nas nadzieją i odwagą: nadzieją, 

ponieważ w Bożym zamyśle miłości również noc boleści otwiera się 

na światło paschalne; i odwagą, by stawić czoło wszelkim przeciwno-

ściom razem z Nim, w zjednoczeniu z Nim. 
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2. Syn Boży, który stał się człowiekiem, nie uwolnił ludzkiego 

doświadczenia od choroby i cierpienia, lecz biorąc je na siebie, prze-

mienił je i zredukował. Zredukował, bo już nie mają one ostatniego 

słowa, którym jest zamiast tego pełnia nowego życia; przemienił, bo 

dzięki zjednoczeniu z Chrystusem z negatywnych mogą stać się pozy-

tywne. Jezus jest drogą, a mając Jego Ducha, możemy iść za Nim. 

Jak Ojciec dał Syna z miłości, a Syn oddał  siebie ze względu na tę 

samą miłość, my również możemy miłować innych tak jak Bóg nas 

umiłował, oddając życie za braci. Wiara w dobrego Boga staje się 

dobrocią,  wiara w ukrzyżowanego Chrystusa staje się siłą miłości aż 

do końca, także miłości nieprzyjaciół. Dowodem autentycznej wiary 

w Chrystusa jest dar z siebie, szerzenie się miłości bliźniego, zwłasz-

cza do ludzi, którzy na to nie zasługują, tych, którzy cierpią, którzy 

są zepchnięci na margines. 

3. Na mocy chrztu i bierzmowania jesteśmy powołani do tego, 

byśmy się upodabniali do Chrystusa, Miłosiernego Samarytanina dla 

wszystkich cierpiących.  

«Po tym poznaliśmy miłość, że On oddał za nas życie swoje. My 

także winniśmy oddać życie za braci»  (1 J 3, 16).  Kiedy z czułością 

zbliżamy się do tych, którzy potrzebują opieki, wnosimy nadzieję  

i uśmiech Boga w sprzeczności świata. Kiedy wielkoduszne oddanie 

innym staje się stylem naszego działania, robimy miejsce dla Serca 

Chrystusa i zostajemy przez nie ogrzani, a tym samym przyczyniamy 

się do nadejścia królestwa Bożego. 

4. Abyśmy mogli rozwijać w sobie czułość, nacechowaną szacun-

kiem i delikatną miłością, mamy chrześcijański wzór, ku któremu 

możemy w sposób pewny kierować nasze spojrzenie. Jest nim Matka 

Jezusa i nasza Matka, wsłuchująca się w głos Boga i potrzeby oraz 

trudności Jego dzieci. Maryja, pod wpływem Bożego miłosierdzia, 

które w Niej stało się ciałem, zapomina o sobie i spieszy z Galilei do 

Judei, by odwiedzić swoją kuzynkę Elżbietę i jej pomóc; wstawia się 

do swojego Syna na godach w Kanie, kiedy widzi, że kończy się we-

selne wino; nosi w swoim sercu przez całą pielgrzymkę życia słowa 

starca Symeona, przepowiadające, że Jej serce przeszyje miecz,  

i niewzruszenie stoi pod krzyżem Jezusa. Ona wie, jak idzie się tą 

drogą, i dlatego jest Matką wszystkich chorych i cierpiących. Może-

my ufnie uciekać się do Niej z synowskim oddaniem, pewni, że weź-

mie nas w opiekę, wesprze i nie opuści. To Matka Ukrzyżowanego 

Zmartwychwstałego: stoi przy naszych krzyżach i towarzyszy nam  

w drodze do zmartwychwstania i pełnego życia. 
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5. Św. Jan, uczeń, który stał pod krzyżem z Maryją, prowadzi 

nas do źródeł wiary i miłości, do serca Boga, który «jest miłością» (1 J 

4, 8. 16), i przypomina nam, że nie możemy kochać Boga, jeśli nie 

kochamy braci. Ten, kto stoi pod krzyżem z Maryją, uczy się kochać 

jak Jezus. Krzyż «daje pewność wiernej miłości Boga do nas. Miłości 

tak wielkiej, że wchodzi w nasz grzech i go przebacza, wchodzi  

w nasze cierpienie i daje nam siłę, aby je znosić, wchodzi także  

w śmierć, aby ją zwyciężyć i nas zbawić. (...) Krzyż Chrystusa zachę-

ca także, abyśmy dali się zarazić tą miłością, uczy nas zatem patrzeć 

na bliźniego zawsze z miłosierdziem i miłością, zwłaszcza na tych, 

którzy cierpią, którzy potrzebują pomocy» (Droga Krzyżowa z mło-

dzieżą, Rio de Janeiro, 26 lipca 2013 r.) 

Zawierzam ten XXII Światowy Dzień Chorego wstawiennictwu 

Maryi, aby pomagała osobom chorym przeżywać swoje cierpienie  

w jedności z Jezusem Chrystusem i by wspierała tych, którzy się 

nimi opiekują. Wszystkim, chorym, pracownikom służby zdrowia  

i wolontariuszom, z serca udzielam Apostolskiego Błogosławieństwa. 

 

Watykan, 6 grudnia 2013 r. 

 

 

 

STAŁ SIĘ UBOGIM, ABY WZBOGACIĆ NAS SWOIM UBÓSTWEM 

 
ORĘDZIE OJCA ŚWIĘTEGO FRANCISZKA  

NA WIELKI POST 2014 ROKU 

 
 

Drodzy Bracia i Siostry! 

 

W czasie Wielkiego Postu chcę podzielić się z wami kilkoma  

refleksjami, które mogą wam być pomocne na drodze nawrócenia 

osobistego i wspólnotowego. Punktem wyjścia niech będą słowa św. 

Pawła: „Znacie przecież łaskę Pana naszego Jezusa Chrystusa, który 

będąc bogatym, dla was stał się ubogim, aby was ubóstwem swoim 

ubogacić” (2 Kor 8,9). Apostoł zwraca się do chrześcijan Koryntu, 

zachęca ich, aby szczodrze dopomogli wiernym w Jerozolimie, którzy 

są w potrzebie. Co mówią nam, współczesnym chrześcijanom, te sło-
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wa św. Pawła? Co znaczy dla nas dzisiaj wezwanie do ubóstwa, do 

życia ubogiego w rozumieniu ewangelicznym? 

 

1. Łaska Chrystusa 

Słowa te mówią nam przede wszystkim, jaki jest styl Bożego 

działania. Bóg nie objawia się pod postaciami światowej potęgi i bo-

gactwa, ale słabości i ubóstwa: „będąc bogatym, dla was stał się ubo-

gim...”. Chrystus, odwieczny Syn Boży, mocą i chwałą równy Ojcu, 

stał się ubogi; wszedł między nas, stał się bliski każdemu z nas; ob-

nażył się, „ogołocił”, aby stać się we wszystkim podobny do nas (por. 

Flp 2,7; Hbr 4,15). Wcielenie Boże to wielka tajemnica! Ale źródłem 

tego wszystkiego jest Boża miłość, miłość, która jest łaską, ofiarno-

ścią, pragnieniem bliskości, i która nie waha się poświęcić i złożyć  

w darze samej siebie dla dobra umiłowanych stworzeń. Kochać zna-

czy dzielić we wszystkim los istoty kochanej. Miłość czyni podobnym, 

ustanawia równość, obala mury i usuwa dystans. To właśnie Bóg 

uczynił dla nas. Jezus przecież „ludzkimi rękami wykonywał pracę, 

ludzkim umysłem myślał, ludzką wolą działał, ludzkim sercem ko-

chał. Zrodzony z Maryi Dziewicy stał się prawdziwie jednym z nas, 

podobny do nas we wszystkim z wyjątkiem grzechu” (Sobór Wat. II, 

Konst. duszpast. Gaudium et spes, 22). 

Jezus stał się ubogi nie dla ubóstwa samego w sobie, ale – jak 

pisze św. Paweł – po to, „aby was ubóstwem swoim ubogacić”. To nie 

jest gra słów czy tylko efektowna figura retoryczna! Przeciwnie, to 

synteza Bożej logiki, logiki miłości, logiki Wcielenia i Krzyża. Bóg nie 

chciał, by zbawienie spadło na nas z wysoka, niczym jałmużna udzie-

lona przez litościwego filantropa, który dzieli się czymś, co mu zby-

wa. Nie taka jest miłość Chrystusa! Kiedy Jezus zanurza się w wo-

dach Jordanu i przyjmuje chrzest z rąk Jana Chrzciciela, nie dlatego 

to czyni, że potrzebuje pokuty czy nawrócenia; czyni to, aby stanąć 

pośród ludzi potrzebujących przebaczenia, pośród nas grzeszników,  

i wziąć na swoje barki brzemię naszych grzechów. Taką wybrał dro-

gę, aby nas pocieszyć, zbawić, uwolnić od naszej nędzy. Zastanawiają 

nas słowa Apostoła, że zostaliśmy wyzwoleni nie przez bogactwo 

Chrystusa, ale przez Jego ubóstwo. A przecież św. Paweł dobrze zna 

„niezgłębione bogactwo Chrystusa” (Ef 3,8), „dziedzica wszystkich 

rzeczy” (por. Hbr 1,2). 

Czym zatem jest ubóstwo, którym Jezus nas wyzwala i ubogaca? 

Jest nim właśnie sposób, w jaki Jezus nas kocha, w jaki staje się 

naszym bliźnim, niczym Dobry Samarytanin, który pochyla się nad 
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półżywym człowiekiem, porzuconym na skraju drogi (por. Łk 10,25 

nn). Tym, co daje nam prawdziwą wolność, prawdziwe zbawienie  

i prawdziwe szczęście, jest Jego miłość współczująca, tkliwa i współ-

uczestnicząca. Chrystus ubogaca nas swoim ubóstwem przez to, że 

staje się ciałem, bierze na siebie nasze słabości, nasze grzechy, udzie-

lając nam nieskończonego miłosierdzia Bożego. Ubóstwo Chrystusa 

jest Jego największym bogactwem: Jezus jest bogaty swoim bezgra-

nicznym zaufaniem do Boga Ojca, swoim bezustannym zawierzeniem 

Ojcu, bo zawsze szuka tylko Jego woli i Jego chwały. Jest bogaty 

niczym dziecko, które czuje się kochane, samo kocha swoich rodziców 

i ani na chwilę nie wątpi w ich miłość i czułość. Bogactwo Jezusa 

polega na tym, że jest Synem. Jedyna w swoim rodzaju więź z Ojcem 

to najwyższy przywilej tego ubogiego Mesjasza. Jezus wzywa nas, 

byśmy wzięli na siebie Jego „słodkie jarzmo”, to znaczy byśmy wzbo-

gacili się Jego „bogatym ubóstwem” albo „ubogim bogactwem”, byśmy 

wraz z Nim mieli udział w Jego Duchu synowskim i braterskim, stali 

się synami w Synu, braćmi w pierworodnym Bracie (por. Rz 8,29). 

Znane jest powiedzenie, że jedyny prawdziwy smutek to nie być 

świętym (L. Bloy); moglibyśmy też powiedzieć, że istnieje jedna tylko 

prawdziwa nędza: nie żyć jak synowie Boga i bracia Chrystusa. 

 

2. Nasze świadectwo 

Moglibyśmy pomyśleć, że taka „droga” ubóstwa była odpowied-

nia dla Jezusa, my natomiast, którzy przychodzimy po Nim, możemy 

zbawić świat odpowiednimi środkami ludzkimi. Tak nie jest. W każ-

dym czasie i miejscu Bóg nadal zbawia ludzi i świat poprzez ubóstwo 

Chrystusa, bo On staje się ubogi w sakramentach, w Słowie i w swo-

im Kościele, który jest ludem ubogich. Bogactwo Boga nie może się 

udzielać poprzez nasze bogactwo, ale zawsze i wyłącznie poprzez 

nasze ubóstwo, osobiste i wspólnotowe, czerpiące moc z Ducha Chry-

stusa. 

Na wzór naszego Nauczyciela jesteśmy jako chrześcijanie powo-

łani do tego, aby dostrzegać różne rodzaje nędzy trapiącej naszych 

braci, dotykać ich dłonią, brać je na swoje barki i starać się je łago-

dzić przez konkretne działania. Nędza to nie to samo co ubóstwo; 

nędza to ubóstwo bez wiary w przyszłość, bez solidarności, bez na-

dziei. Możemy wyróżnić trzy typy nędzy. Są to: nędza materialna, 

nędza moralna i nędza duchowa. Nędza materialna to ta, którą po-

tocznie nazywa się biedą, i która dotyka osoby żyjące w warunkach 

niegodnych ludzkich istot, pozbawione podstawowych praw i dóbr 
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pierwszej potrzeby, takich jak żywność, woda, higiena, praca, szanse 

na rozwój i postęp kulturowy. W obliczu takiej nędzy Kościół spieszy 

ze swoją posługą, ze swoją diakonią, by zaspokajać potrzeby i leczyć 

rany oszpecające oblicze ludzkości. W ubogich i w ostatnich widzimy 

bowiem oblicze Chrystusa; miłując ubogich i pomagając im, miłujemy 

Chrystusa i Jemu służymy. Nasze działanie zmierza także do tego, 

aby na świecie przestano deptać ludzką godność, by zaniechano dys-

kryminacji i nadużyć, które w wielu przypadkach leżą u źródeł nę-

dzy. Kiedy władza, luksus i pieniądz urastają do rangi idoli, stawia 

się je ponad nakazem sprawiedliwego podziału zasobów. Trzeba za-

tem, aby ludzkie sumienia nawróciły się na drogę sprawiedliwości, 

równości, powściągliwości i dzielenia się dobrami. 

Nie mniej niepokojąca jest nędza moralna, która czyni człowieka 

niewolnikiem nałogu i grzechu. Ileż rodzin żyje w udręce, bo niektó-

rzy ich członkowie – często młodzi – popadli w niewolę alkoholu, 

narkotyków, hazardu czy pornografii! Iluż ludzi zagubiło sens życia, 

pozbawionych zostało perspektyw na przyszłość, utraciło nadzieję!  

I iluż ludzi zostało wepchniętych w taką nędzę przez niesprawiedli-

wość społeczną, przez brak pracy, odbierający godność, jaką cieszy 

się żywiciel rodziny, przez brak równości w zakresie prawa do wy-

kształcenia i do ochrony zdrowia. Takie przypadki nędzy moralnej 

można słusznie nazwać zaczątkiem samobójstwa. Ta postać nędzy, 

prowadząca także do ruiny ekonomicznej, wiąże się zawsze z nędzą 

duchową, która nas dotyka, gdy oddalamy się od Boga i odrzucamy 

Jego miłość. Jeśli sądzimy, że nie potrzebujemy Boga, który w Chry-

stusie wyciąga do nas rękę, bo wydaje się nam, że jesteśmy samowy-

starczalni, wchodzimy na drogę wiodącą do klęski. Tylko Bóg praw-

dziwie zbawia i wyzwala. 

Ewangelia to prawdziwe lekarstwo na nędzę duchową: zada-

niem chrześcijanina jest głosić we wszystkich środowiskach wyzwa-

lające orędzie o tym, że popełnione zło może zostać wybaczone, że 

Bóg jest większy od naszego grzechu i kocha nas za darmo i zawsze, 

że zostaliśmy stworzeni dla komunii i dla życia wiecznego. Bóg wzy-

wa nas, byśmy byli radosnymi głosicielami tej nowiny o miłosierdziu 

i nadziei! Dobrze jest zaznać radości, jaką daje głoszenie tej dobrej 

nowiny, dzielenie się skarbem, który został nam powierzony, aby 

pocieszać strapione serca i dać nadzieję wielu braciom i siostrom 

pogrążonym w mroku. Trzeba iść śladem Jezusa, który wychodził 

naprzeciw ubogim i grzesznikom niczym pasterz szukający zaginio-

nej owcy, wychodził do nich przepełniony miłością. Zjednoczeni  
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z Nim, możemy odważnie otwierać nowe drogi ewangelizacji i popra-

wy ludzkiej kondycji. 

Drodzy bracia i siostry, niech w tym czasie Wielkiego Postu cały 

Kościół będzie gotów nieść wszystkim, którzy żyją w nędzy material-

nej, moralnej i duchowej, gorliwe świadectwo o orędziu Ewangelii, 

którego istotą jest miłość Ojca miłosiernego, gotowego przygarnąć  

w Chrystusie każdego człowieka. Będziemy do tego zdolni w takiej 

mierze, w jakiej upodobnimy się do Chrystusa, który stał się ubogi  

i ubogacił nas swoim ubóstwem. Wielki Post to czas ogołocenia: do-

brze nam zrobi, jeśli się zastanowimy, czego możemy się pozbawić, 

aby pomóc innym i wzbogacić ich naszym ubóstwem. Nie zapomi-

najmy, że prawdziwe ubóstwo boli: ogołocenie byłoby bezwartościo-

we, gdyby nie miało wymiaru pokutnego. Budzi moją nieufność jał-

mużna, która nie boli. 

Duch Święty, dzięki któremu jesteśmy „jakby ubodzy, a jednak 

wzbogacający wielu, jako ci, którzy nic nie mają, a posiadają wszyst-

ko” (2 Kor 6,10), niech utwierdza nas w tych postanowieniach, niech 

umacnia w nas wrażliwość na ludzką nędzę i poczucie odpowiedzial-

ności, abyśmy stawali się miłosierni i spełniali czyny miłosierdzia.  

W tej intencji będę się modlił, aby każdy wierzący i każda społecz-

ność kościelna mogli owocnie przeżyć czas Wielkiego Postu, proszę 

was też o modlitwę za mnie. Niech Chrystus wam błogosławi, a Mat-

ka Boża ma was w swojej opiece. 

 

Watykan, 26 grudnia 2013 r. 
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Warszawa, dnia 6 marca 2014 r. 

SEP – D/ 6.1-5 

 

DEKRET 

 

Zgodnie z wolą Stolicy Świętej (dekret Kongregacji ds. Kultu Bo-

żego i Dyscypliny Sakramentów Prot. N. 44/13/L, z dnia 22.02.2013 

r.), aby w Obrzędach Chrztu Dzieci jaśniej wyrażana była prawda, iż 

kandydaci są przyjmowani do wspólnoty całego Kościoła Bożego –  

w jego powszechnej, katolickiej, naturze – dotychczas używane  

w obrzędach powitalnych chrztu dzieci określenie communitas chri-

stiana zostaje zastąpione wyrażeniem Ecclesia Dei. Decyzją Konfe-

rencji Episkopatu Polski podjętą podczas jej 363 Zebrania Plenarne-

go, które odbywało się w dniach 8-9 października 2013 r. w Warsza-

wie, wyrażenie Ecclesia Dei w polskiej wersji językowej Obrzędów 

chrztu dzieci należy wyrazić sformułowaniem Kościół Boży. Zmiana 

dotyczy tych punktów polskiej księgi Obrzędy chrztu dzieci, gdzie 

pojawia się zdanie wspólnota chrześcijańska przyjmuje cię/was itd. 

We wszystkich tych punktach zostaje zmienione brzmienie tekstu na 

nowy, zgodnie z poniższym wykazem   
 

w punkcie 41 (Chrzest wielu dzieci): N. N. (albo Drogie dzieci), Ko-

ściół Boży przyjmuje was z wielką radością. (...) 
 

w punkcie 79 (Chrzest jednego dziecka): N., Kościół Boży przyjmuje 

cię z wielką radością. (...) 
 

w punkcie 117 (Chrzest dzieci w czasie Mszy): N., N. (albo Drogie 

dzieci), Kościół Boży przyjmuje was z wielką radością. (...) 
 

w punkcie 152 (Obrzędy chrztu do użytku katechetów): Drogie dzieci, 

Kościół Boży przyjmuje was z wielką radością. (...) 
 

w punkcie 191 (Przyniesienie do kościoła dziecka już ochrzczonego): 

N., Kościół Boży wraz z Twymi rodzicami... 

 

Zmiana formuły wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 

 

 

+ Józef Michalik 

Metropolita Przemyski 

Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski 
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STANOWISKO ZESPOŁU EKSPERTÓW 

KONFERENCJI EPISKOPATU POLSKI  

DS. BIOETYCZNYCH 

W SPRAWIE KLAUZULI SUMIENIA 
 

1. [Stanowisko Komitetu Bioetyki przy Prezydium PAN] 

Komitet Bioetyki przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk przed-

stawił 12 listopada 2013 roku stanowisko nr 4/2013 w sprawie tzw. 

klauzuli sumienia. Celem tej wypowiedzi jest zaprezentowanie pożą-

danej – zdaniem Komitetu – interpretacji klauzuli sumienia, zawar-

tej w regulacjach prawnych i deontologicznych zawodów medycznych 

i farmaceutów oraz skierowanie apelu do przedstawicieli zawodów 

medycznych i do samorządów tych zawodów o rozumienie klauzuli 

sumienia w sposób przedstawiony w dokumencie. Do stanowiska 

zdanie odrębne złożyła s. prof. dr hab. Barbara Chyrowicz i doku-

ment należy czytać wraz z nim. Komitet zauważa, że postawa pol-

skich lekarzy dowodzi nadużywania klauzuli sumienia,  

co przy braku przepisów proceduralnych, umożliwiających szybkie  

i efektywne odwołanie się od decyzji lekarza, która uniemożliwia 

wyegzekwowanie pacjentowi należnego mu świadczenia, bywa inter-

pretowana przez Europejski Trybunał Praw Człowieka jako naru-

szenie zakazu tortur oraz nieludzkiego i poniżającego trak-

towania oraz prawa do ochrony życia prywatnego (dla przy-

kładu sprawy: Tysiąc przeciwko Polsce, R.R. przeciwko Polsce, P. i S. 

przeciwko Polsce). Podobnie agendy ONZ, w tym Komitet przeciw 

Torturom, opowiadają się za zapewnieniem prawa do korzystania  

z aborcji w sytuacjach przewidzianych prawem, zaś korzystanie  

z klauzuli sumienia oceniają jako prowadzące do okrutnego trakto-

wania kobiet ciężarnych. W konsekwencji, w opinii Komitetu, wiele 

polskich obywatelek jest pozbawionych realnego dostępu do świad-

czeń z zakresu tzw. zdrowia reprodukcyjnego.  

 

2. [Pluralizm poglądów moralnych jako zasada ustroju 

demokratycznego] Zdaniem Komitetu, współczesne społeczeństwa 

demokratyczne zaprzeczają istnieniu jednego powszechnie ważnego 

głosu sumienia, systemu przekonań moralnych czy religijnych. „Każ-

dy ma prawo żyć według własnej wizji tego, co jest dobre i słuszne,  

o ile nie narusza to bezpieczeństwa publicznego, porządku, zdrowia 
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lub moralności publicznej albo podstawowych praw i wolności innych 

osób. Ład demokratyczny opiera się zatem na zasadzie szacunku dla 

pluralizmu wartości i światopoglądów, i gwarantuje każdemu prawo 

do wolności sumienia i wyznania” (Stanowisko Komitetu, pkt 5).  

W konsekwencji, prawo do powołania się na klauzulę sumienia nie 

może być – w opinii Komitetu – traktowane ekstensywnie, bowiem 

nadużywanie odwoływania się do własnych przekonań moral-

nych może naruszać słuszne interesy innych osób, co w przy-

padku przedstawicieli zawodów zaufania publicznego, takich jak 

lekarze, oraz pewnej bezradności pacjentów wobec ich dolegliwości, 

nie może mieć miejsca (ibidem, pkt 8).  

 

3. [Obowiązek zawężającego ujmowania klauzuli sumie-

nia] W konsekwencji, zdaniem Komitetu, korzystanie z klauzuli 

sumienia musi podlegać konkretnym ograniczeniom. Pierw-

szym jest obowiązek podania przez specjalistę, w razie potrzeby  

w formie pisemnej, konkretnej normy moralnej, której przekroczenie 

stanowi podstawę powołania się na klauzulę sumienia. Powoduje to,  

i jest to drugie ograniczenie, konieczność racjonalizacji osądu sumie-

nia – odmowa wykonania świadczenia nie może być umotywowana 

emocjonalnie lub przez niejasne odwołania aksjologiczne, ale musi 

być podjęte rozważnie i z racjonalnym uzasadnieniem (ibidem, pkt 

17). Trzecim jest możliwość odmowy osobistego wykonania lub 

współuczestniczenia w wykonaniu świadczenia zdrowotnego przez 

specjalistę jedynie wówczas, gdy działanie takie bezpośrednio naru-

sza lub sprawia bezpośrednie zagrożenie dla dobra, które w ich prze-

konaniu powinno podlegać bezwzględnej ochronie (ibidem, pkt 22). 

Czwartym jest zasada, że klauzula sumienia nie może uchylić obo-

wiązku udzielenia pacjentowi informacji, nawet wówczas, gdy moż-

liwe jest w jej wyniku skorzystanie przez pacjenta z działania, które 

jest w ocenie specjalisty niemoralne (ibidem, pkt 23).  

 

4. [Podstawowe konsekwencje] Do podstawowych rozstrzy-

gnięć, które Komitet proponuje jako konsekwencje przyjętych założeń 

należą następujące poglądy:  

- W ramach klauzuli sumienia nie mieszczą się świadczenia, któ-

rych lekarz nie przeprowadza osobiście, zatem nie obejmuje 

ona wydania skierowania na badania czy wystawienia recepty. 

Przyjmując, że samo wystawienie recepty nie stanowi „wyko-

nania świadczenia zdrowotnego”, należy uznać, że lekarz z po-
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wodu sumienia nie może odmówić wydania recepty np. na 

postkoitalne środki wczesnoporonne. 

- Lekarz nie ma prawa, odwołując się do klauzuli sumienia, od-

mówić wydania kobiecie w ciąży skierowania na badania pre-

natalne albo na badania specjalistyczne, nawet jeśli wie lub 

domyśla się, że w przypadku potwierdzenia się tych podejrzeń 

kobieta będzie ubiegała się o przerwanie ciąży. 

- Korzystając z klauzuli sumienia lekarz, pielęgniarka i położna 

lub podmiot leczniczy jest zobowiązany do wskazania pacjen-

towi „realnej możliwości” uzyskania tego świadczenia u innego 

specjalisty w tym lub w innym podmiocie leczniczym. W pod-

miocie leczniczym konieczne jest wprowadzenie systemu prze-

pływu informacji, który pozwoli na szybkie dotarcie do innego 

specjalisty, który wykona to świadczenie. 

- Przypadek skorzystania z klauzuli sumienia musi być przez spe-

cjalistę ujawniony w ramach stosunku pracy lub służby wobec 

przełożonego, wraz z podaniem przyczyny odmowy wykonania 

świadczenia. 

- Ewentualna odmowa przez lekarza, przez powołanie się na 

klauzulę sumienia, wykonania badań prenatalnych, wydania 

orzeczenia stwierdzającego wskazania do przerwania ciąży al-

bo wykonania takiego zabiegu, powinna mieć miejsce natych-

miast po zgłoszeniu się kobiety do lekarza. Lekarz nie może 

odmówić skierowania pacjenta na dalsze specjalistyczne bada-

nia konieczne dla ustalenia jego stanu zdrowia lub nienaro-

dzonego dziecka. 

- Za niedopuszczalne należy uznać deklaracje, że w danym szpita-

lu, pomimo iż udzielane są tam świadczenia ginekologiczno-

położnicze, nie przeprowadza się zabiegów przerywania ciąży. 

Kategoria „zbiorowego sumienia” jest sprzeczna z samą istotą 

klauzuli sumienia, a polskie prawo przewiduje prawo do prze-

rwania ciąży w ramach ochrony tzw. zdrowia reprodukcyjnego. 

 

5. [Ogólna ocena tez Komitetu Bioetyki] Zespół ekspertów 

Konferencji Episkopatu Polski ds. bioetycznych nie podziela głównej 

argumentacji, jaka legła u podstaw rozstrzygnięć Komitetu Bioetyki 

przy Prezydium PAN, z uszczegółowieniem wskazanym powyżej  

w pkt. 3. Jakkolwiek opisane tezy od 2 do 4, a mianowicie, że ko-

nieczna jest racjonalizacja, możliwość odmowy wykonania świadcze-

nia zdrowotnego istnieje jeżeli inne zachowanie naruszałoby bezpo-
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średnio dobro moralne podlegające ochronie, w końcu że klauzula 

sumienia nie może uchylić obowiązku udzielenia pacjentowi informa-

cji, ujęte na wskazanym poziomie ogólności, są przez Komitet Bioe-

tyki przy Prezydium PAN zrekonstruowane prawidłowo, jednak wa-

dliwy jest dokonany następnie sposób uszczegółowienia związany  

z zastosowaniem tych zasad do konkretnych działań przedstawicieli 

zawodów medycznych. Przede wszystkim, Komitet zawężająco 

traktuje pojęcie „bezpośredniości” zagrożenia dobra (zwraca 

na to uwagę w zdaniu odrębnym B. Chyrowicz), w konsekwencji 

stwierdzając, że przepisanie postkoitalnych środków antykoncepcyj-

nych oraz orzeczenie o istnieniu wskazania do zabiegu przerwania 

ciąży łączą się jedynie pośrednio z naruszeniem dobra, zaś nie sta-

nowią współudziału w złu. Komitet arbitralnie rozstrzyga o obo-

wiązku skorzystania z klauzuli sumienia tylko natychmiast 

po zgłoszeniu się pacjentki, jak również o powinności wska-

zania innego specjalisty lub podmiotu leczniczego, w których 

świadczenie zostanie wykonane. Wreszcie, Komitet posługuje się 

arbitralnie stworzonymi tzw. prawami reprodukcyjnymi lub 

pojęciem zdrowia reprodukcyjnego jako synonimu przysługujących 

jednostce praw z zakresu ochrony zdrowia, dostępu do środków an-

tykoncepcyjnych i terminacji ciąży. Te kategorie nie istnieją w obo-

wiązującym porządku prawnym, natomiast przyjęcie ich tworzyłoby 

obowiązek zapewnienia procedur odwoławczych od decyzji lekarza 

odmawiającego spełnieniu zadość życzeniom pacjentki, mających na 

celu ich realizację. Stanowisko Komitetu Bioetyki przy Prezy-

dium PAN zaprzecza w tych wypadkach istocie klauzuli su-

mienia. Dlatego Zespół ekspertów KEP ds. bioetycznych jest zdania, 

że zaproponowana interpretacja klauzuli sumienia nie po-

winna być stosowana przez przedstawicieli zawodów medycznych  

i samorządy tych zawodów i postuluje o przyjęcie rozumienia klauzuli 

sumienia w zawodach medycznych w sposób opisany poniżej i zgodny 

ze słusznie pojmowaną wolnością sumienia każdego człowieka. 

 

6. [Wolność sumienia jako zasada ustrojowa i emanacja 

godności człowieka] Wolność sumienia i religii związana jest  

z osobowym charakterem człowieka, a jej poszanowanie ma swoje 

bezpośrednie źródło w obowiązku ochrony godności ludzkiej. W uję-

ciu prawnym, przede wszystkim konstytucyjnym wolność ta obejmu-

je swobodę przyjmowania określonego światopoglądu, a zatem rów-

nież określonego systemu aksjologicznego wraz z wiążącą się z nim 
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hierarchią wartości. Ta wolność stanowi również zasadę ustrojową, 

co bezpośrednio wynika z art. 25 Konstytucji RP, w którym regulując 

relacje państwa do struktur wyznaniowych zagwarantowano jedno-

cześnie swobodę wyrażania w życiu publicznym przekonań religij-

nych, światopoglądowych i filozoficznych, bez nakładania obowiązku 

ich uzasadniania.  

 

7. [Wyjątkowy charakter dopuszczalnego ograniczenia 

klauzuli sumienia] Prawo do odmowy udzielenia świadczenia  

z powodu sprzeciwu sumienia ma charakter zasadniczy, natomiast 

ewentualne ograniczenie klauzuli sumienia powinno być uzasadnio-

ne przez ustawodawcę, stąd Komitet Bioetyki nie ma legitymacji do 

autorytatywnego przesądzania o ograniczaniu  rozumienia klauzuli 

sumienia. Błędny jest model rozumowania polegający na traktowa-

niu klauzuli sumienia jako wyjątku od obowiązku leczenia. Nie moż-

na mieć wątpliwości, że zasadą jest wolność sumienia, a zatem 

również możliwość wstrzymania się od działań niezgodnych  

z sumieniem, a ewentualne jej ograniczenia można wprowa-

dzić w drodze wyjątku.  

Powyższe ujęcie prawa do obiekcji sumienia ma również kon-

kretne konsekwencje interpretacyjne związane z zakresem jego sto-

sowania. Komitet Bioetyki[, co podniesiono już wcześniej,] odnosi je 

jedynie do sytuacji, w której działanie jednostki „bezpośrednio” naru-

sza dobro chronione normą moralną, która jest podstawą powołania 

się na klauzulę sumienia. Sposób, w jaki Komitet rozumie przesłan-

kę „bezpośredniości”, nie przystaje do charakteru sprzeciwu sumie-

nia jako zasady związanej z konstytucyjnie chronioną podmiotowo-

ścią jednostki. Pojawiają się bowiem sytuacje, w których działanie 

konkretnej osoby staje się częścią, niekiedy nawet częścią konieczną, 

danego postępowania, na którego końcu dysponent dobra (np. kobie-

ta ciężarna) podejmuje autonomiczną decyzję o naruszeniu tego do-

bra. Tego rodzaju układ współdziałania musi być postrzegany jako 

współpraca przy „spowodowaniu” uszczerbku na dobru, przed którym 

chroni zasada moralna. Sens klauzuli sumienia zakłada istnienie 

pewnej swobody ocennej uwzględniającej stopień intensywności 

udziału we współudziale w czynnościach zwiększających ryzyko na-

ruszenia dobra chronionego. Nie jest zatem do końca prawdą, że „nie 

można odmówić podjęcia działań, których celem jest dostarczanie 

pacjentowi informacji lub innych środków niezbędnych do podjęcia 

przez niego świadomej decyzji dotyczącej dalszego postępowania me-
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dycznego, które jest legalne, uzasadnione w świetle aktualnej wiedzy 

medycznej i sytuacji zdrowotnej pacjenta” (Stanowisko, pkt 25; Za-

łącznik, pkt 5-7). Czym innym jest bowiem informacja o stanie zdro-

wia, czymś zupełnie innym wydanie zaświadczenia o „występowaniu 

okoliczności”, że ciąża zagraża życiu i zdrowiu kobiety. O oświadcze-

niu mowa w art. 4a ust. 1 pkt 1 oraz ust. 5 ustawy o planowaniu 

rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności prze-

rwania ciąży, jako o tym, które pozwala kobiecie ocenić subiektywnie 

poziom ryzyka zdrowotnego i zwrócić się na tej podstawie z żądaniem 

przerwania ciąży. Również obowiązek wydania kobiecie ciężarnej 

skierowania na badania prenatalne albo inne badania specjalistycz-

ne – jeżeli istnieje uzasadnione podejrzenie, że ciąża zagraża jej życiu 

lub zdrowiu albo gdy istnieją uzasadnione podstawy, aby sądzić, że 

płód jest obarczony wadą genetyczną lub rozwojową albo nieuleczal-

ną chorobą zagrażającą jej życiu – nie może być oderwany od prawa 

do obiekcji sumienia (przeciwnie Załącznik, pkt 5). Innymi słowy, 

jeżeli zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w przypadku po-

twierdzenia się tych podejrzeń, kobieta zdecyduje się na terminację 

ciąży, lekarz może – uznając to za współdziałanie w złu – odmówić 

wydania skierowania na takie badanie.  

 

8. [Warunki ograniczenia wolności sumienia] Ograniczenie 

w zakresie korzystania z konstytucyjnych wolności, a więc także  

z wolności sumienia, może nastąpić pod warunkiem spełnienia kry-

terium materialnego – odpowiedniego celu ograniczenia, prze-

widzianego w art. 31 ust. 3 Konstytucji RP, a także formalnego – 

ustanowienie ograniczenia może nastąpić tylko w ustawie. W de-

mokratycznym państwie prawnym ograniczenie takie musi być ko-

nieczne ze względu na ochronę zdrowia albo wolności i praw innych 

osób (np. prawo do ochrony zdrowia wyrażone w art. 68 Konstytu-

cji RP). Co ważne, takie ograniczenie nie może naruszać istoty klau-

zuli sumienia jako emanacji integralności człowieka, której ochrona 

jest pochodną rozpoznania przez system prawny zasady poszanowa-

nia i ochrony godności człowieka. Należy zatem podkreślić, że ogra-

niczenie wprowadzone przez ustawodawcę nie może prowa-

dzić do amputacji lub rezygnacji z samej konstrukcji klauzuli 

sumienia, jako istoty wolności sumienia.  

W zakresie wymogu uzasadnienia rozstrzygnięcia moral-

nego jako warunku do korzystania z klauzuli sumienia Komi-

tet Bioetyki w swym stanowisku podnosi, że „czysta intuicja wysnu-
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wająca z siebie własną treść i odrzucająca wymóg podania uzasad-

nienia może stać się ślepą i niebezpieczną siłą”. W konsekwencji 

twierdzi, że zachodzi obowiązek ‘racjonalnego’ uzasadnienia roz-

strzygnięcia sumienia. Innymi słowy, możliwość skorzystania z klau-

zuli sumienia zależeć miałaby od zdolności argumentacyjnej osoby 

korzystającej z prawa do obiekcji sumienia. Twierdzenie to można 

uznać za prawidłowe tylko wówczas, jeżeli uzasadnienie to może być 

ograniczone do powołania się na obiektywne zasady moralne, jak 

zasada ochrony życia człowieka. Należy bowiem przypomnieć, że 

rozumowanie moralne jest ze swej istoty racjonalne, stąd nie należy 

wymagać od osoby powołującej się na klauzulę sumienia, by musiała 

podać argumenty sięgające do innego rodzaju racjonalności. 

Nie może być również zaakceptowany pogląd Komitetu Bioetyki 

jakoby „obowiązek gwarancyjny [ciążący na lekarzu, pielęgniarce  

i położnej, związany z obowiązkami z zakresu ochrony zdrowia i ży-

cia] jest nadrzędny wobec ich osobistego światopoglądu” (Stanowisko, 

pkt 19). Teza ta opiera się na swoistej manipulacji. Po pierwsze, za-

kłada zwierzchność obowiązków służbowych nad skutkami uznania 

godności człowieka i związanej z nią wolności sumienia jako zasady 

ustrojowej. Po drugie, czyni człowieka niewolnikiem wykony-

wanego zawodu. Jak zauważa Komitet Bioetyki, „studenci i przed-

stawiciele zawodów medycznych, już na etapie wyboru zawodu lub 

ścieżki specjalizacyjnej, powinni być informowani o tym, że wykony-

wanie danej profesji medycznej może wiązać się z koniecznością pod-

jęcia w sytuacji nagłej działania, które uznają oni za moralnie niedo-

puszczalne” (ibidem). Przy szerokim ujęciu tej konieczności, jak pro-

ponuje to Komitet Bioetyki, korzystanie z klauzuli sumienia staje się 

wyjątkiem i wymaga szczególnie starannych zabiegów ze strony da-

nej osoby. 

 

9. [Tzw. zdrowie reprodukcyjne] Pojęcie „zdrowia reproduk-

cyjnego” – prawda, że  coraz częściej używane w pozbawionych mocy 

prawnej dokumentach organizacji międzynarodowych oraz pojawia-

jące się we frazeologii specyficznych środowisk naukowych – nie mo-

że skutkować konstruowaniem tzw. praw reprodukcyjnych, a zatem 

roszczeń jednostki o przeprowadzenie zabiegu przerwania ciąży, pro-

cedury sztucznie wspomaganej prokreacji lub zapewnienia po-

wszechnego dostępu do taniej antykoncepcji. W ocenie Zespołu eks-

pertów KEP ds. bioetycznych w polskim prawie nie istnieje prawo do 

aborcji, zaś art. 4a ustawy o planowaniu rodziny, ochronie płodu 
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ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży wprowa-

dza jedynie okoliczności uchylające karalność zachowania, które opi-

sane jest w art. 152 Kodeksu karnego jako zakaz przerwania ciąży. 

Również poglądy organów europejskich nie są w tej sprawie jed-

nolite i trudno je uznać za wyraz powszechnej aprobaty dla kierun-

ków interpretacyjnych, jakie narzuca Komitet Bioetyki. 7 paździer-

nika 2010 roku Rada Europy uchwaliła w Strasburgu niewielką 

większością głosów rezolucję nr 1763 (2010) zatytułowaną: The right 

to conscientious objection in lawful medical care. Dokument dotyczy 

relacji między obiekcjami sumienia a medycyną ludzkich 

pragnień. Pierwotny projekt rezolucji zakładał ogłoszenie, że istnie-

je prawo do aborcji i środków postkoitalnych, ale miał także nakazy-

wać zastosowanie wobec lekarzy i personelu medycznego przymusu 

prawnego co do ich udziału w takich ingerencjach medycznych: nie-

zależnie od obiekcji sumienia. Wolność sumienia w świetle projektu 

powinna obowiązywać jedynie w odniesieniu do jednostek, nie ma 

natomiast zastosowania w przypadku instytucji. Rekomendowano 

również sporządzenie rejestru wszystkich wzbraniających się stoso-

wać pewne procedury medyczne, zwłaszcza na polu medycyny repro-

dukcyjnej. Proponowany sposób rozumienia klauzuli sumienia de-

gradował lekarzy do roli jedynie wykonawców usług dla pacjentów, 

co zniekształca podstawowe wartości medycyny. W ostatecznym gło-

sowaniu Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europu odrzuciło pro-

ponowany kształt rezolucji i przyjęło dokument o całkiem odmiennej 

treści. Jednoznacznie potwierdzono w nim prawo do wolnych roz-

strzygnięć sumienia. Zwolennicy przyjętego rozwiązania zwrócili 

uwagę na fakt, że to właśnie wolność sumienia należy do podstawo-

wych praw człowieka, a to oznacza, iż nikt nie może być zmuszany do 

czynienia czegoś, co sprzeciwia się jego przekonaniom. Podkreślono 

również, że prawo do obiekcji sumienia nie może być zestawiane  

z pozornie ważnymi prawami reprodukcyjnymi, jak dostęp do nie-

medycznych procedur typu aborcja czy eutanazja.  

Jakkolwiek Komitet Bioetyki argumentuje, że korzystanie  

z klauzuli sumienia opiera się w większości na gorliwości w głoszeniu 

jakiegoś poglądu moralnego, to pomija, że analiza wskazywanych 

„uprawnień” reprodukcyjnych wskazuje na ich subiektywny, nie-

rzadko emocjonalny charakter – na to, że są emanacją pragnień, 

życzeń i oczekiwań, które medycyna miałaby zaspokajać i zrealizo-

wać.  
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[Nie uchodzi uwagi, że szczegółowe uwagi Komitetu Bioetyki do-

tyczące zdrowia reprodukcyjnego nie znalazły się w treści Stanowi-

ska, ale stanowią do niego załącznik]. 

 

10. [Świadczenie zdrowotne] W myśl konstrukcji zawartej  

w art. 39 ustawy o zawodzie lekarza, lekarz może powstrzymać 

się od wykonania świadczeń zdrowotnych. Pojęcie świadczeń 

zdrowotnych należy zdefiniować posługując się art. 2 ust. 1 pkt 10 

ustawy z 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (zwana dalej 

u.d.l.), bowiem ustawa o zawodzie lekarza nie zawiera definicji tego 

pojęcia. Zgodnie z u.d.l. wspomnianym pojęciem należy objąć działa-

nia służące zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie 

zdrowia oraz inne działania medyczne wynikające z procesu leczenia 

lub odrębnych przepisów regulujących zasady ich wykonywania.  

W związku z tym, trudno jest mieć wątpliwości, że w zakres świad-

czeń zdrowotnych nie wchodzi wystawianie recept (np. na środki 

antykoncepcyjne) oraz kierowanie na badania specjalistyczne (np. 

prenatalne). Wskazane czynności są bez wątpienia działaniami wa-

runkującymi możliwość przeprowadzenia określonej procedury po-

stępowania medycznego. Pogląd przeciwny, za którym optuje Komi-

tet Bioetyki, każe obiekcje sumienia odnosić jedynie do świadczeń 

zdrowotnych o charakterze stricte terapeutycznym. (Stanowisko, pkt 

20-23). Wynika on z arbitralnego zawężenia pojęcia ‘bezpośredniości’ 

związku, w jakim pozostaje skorzystanie ze świadczenia zdrowotnego 

z umożliwieniem skorzystania z niego w związku z uzyskaniem od 

lekarza koniecznego. Tymczasem nie jest prawdą, że w takiej sytua-

cji, nawet gdy ostateczna decyzja o podjęciu bądź zaniechaniu dal-

szego działania należy wyłącznie do pacjenta, to „obciąża [ona] wy-

łącznie jego sumienie” (ibidem, pkt 23 in fine). 

Należy jednak podkreślić, że o ile stanowisko Komitetu Bioetyki 

przy Prezydium PAN nie rodzi ryzyka odpowiedzialności prawnej, 

choć bez wątpienia rodzi odpowiedzialność moralną za udział w złu,  

o tyle zaprezentowana w tym dokumencie interpretacja klauzuli 

sumienia w działalności medycznej, choć moralnie bezpieczna, może 

być uznana za złamanie formalnego brzmienia art. 39 u.z.l. Korzy-

stając zatem z podanej interpretacji należy liczyć się z odpowiedzial-

nością prawną, przez co postępowanie zgodne z sumieniem może 

przyjąć postać obywatelskiego nieposłuszeństwa. W wyniku tego, 

postępowanie zgodne z sumieniem niesie ze sobą ryzyko negatyw-

nych konsekwencji wyrażonego sprzeciwu prawu pozytywnemu. 
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11. [Dopuszczalne ograniczenie klauzuli sumienia] W art. 

39 ustawy o zawodzie lekarza, normującym tzw. klauzulę sumienia, 

wprowadzone zostało zastrzeżenie ograniczające jej zakres zastoso-

wania. Każdy lekarz ma obowiązek udzielać pomocy medycznej  

w każdym przypadku, gdy zwłoka w jej udzieleniu mogłaby spowo-

dować niebezpieczeństwo utraty życia, ciężkiego uszkodzenia ciała 

lub ciężkiego rozstroju zdrowia oraz w innych przypadkach niecier-

piących zwłoki. Wskazane zastrzeżenie ujęte zostało w sposób szero-

ki, co może budzić wątpliwości, szczególnie w świetle prawa do wol-

ności sumienia. Wyłączenie możliwości powołania się na klauzulę 

sumienia powinno być dopuszczalne przede wszystkim w sytuacji, 

gdy zwłoka w udzieleniu pomocy lekarskiej grozi bezpośrednim nie-

bezpieczeństwem dla życia lub bezpośrednim niebezpieczeństwem 

ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Wypada przypomnieć, że art. 18 

ust. 2 Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych 

zakłada, iż: „Nikt nie może podlegać przymusowi, który stanowiłby 

zamach na jego wolność posiadania lub przyjmowania wyznania albo 

przekonań według własnego wyboru”. W przypadku kolizji między 

ustawą a umową międzynarodową ratyfikowaną za uprzednią zgodą 

w ustawie, pierwszeństwo ma umowa międzynarodowa, o ile nie da 

się tej ustawy pogodzić z umową. W związku z tym, należy uznać,  

że ograniczenie klauzuli sumienia dotyczy wyłącznie niebez-

pieczeństwa utraty życia, ciężkiego uszkodzenia ciała lub 

ciężkiego rozstroju zdrowia, natomiast nie obejmuje „innych 

przypadków niecierpiących zwłoki”, o których wspomina  

w art. 39 ustawa o zawodzie lekarza i lekarza dentysty. Nie 

może tej zasady przełamać regulacja Kodeksu Etyki Lekarskiej, który 

w art. 7 uznaje, że w szczególnie uzasadnionych wypadkach, a zatem 

wówczas, gdyby sprzeciwiało się to sumieniu lekarza, może on nie 

podjąć się lub odstąpić od leczenia chorego, z wyjątkiem przypadków 

nie cierpiących zwłoki (zob. odpowiednio Kodeks Etyki Zawodowej 

Pielęgniarki i Położnej RP oraz Kodeks Etyki Aptekarzy RP). 

 

12. [Zapewnienie wykonania świadczenia w przypadku 

odmowy] Do zaprzeczenia istocie klauzuli sumienia prowadziłaby 

sytuacja, gdyby lekarz odmawiając wykonania świadczenia zdrowot-

nego ze względu na obiekcje sumienia, był zobowiązany do zapew-

nienia realizacji tego świadczenia przez innego, konkretnie wskaza-

nego lekarza lub podmiotu leczniczego, gdzie takie świadczenie jest 

wykonywane. Podobny wymóg w zasadzie zmuszałby lekarza do ak-
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tywnego poszukiwania miejsca, gdzie pacjent będzie realizować 

świadczenie. Nie wolno warunkować korzystania z klauzuli sumienia 

tym, czy lekarz podejmując decyzję o odmowie udzielenia świadcze-

nia zapewni jego realizację przez inną osobę lub podmiot. Zgodnie 

bowiem z art. 39 u.z.l. „lekarz może powstrzymać się od wykonania 

świadczeń zdrowotnych niezgodnych z jego sumieniem, […] z tym że 

ma obowiązek wskazać realne możliwości uzyskania tego świadcze-

nia u innego lekarza lub w podmiocie leczniczym oraz uzasadnić  

i odnotować ten fakt w dokumentacji medycznej. Ten obowiązek ma 

charakter towarzyszący, aktualizujący się w momencie skorzystania 

przez lekarza z klauzuli sumienia; niemniej jednak, jeżeli lekarz nie 

może go dopełnić, nie traci możliwości powołania się na art. 39 u.z.l. 

Jest to wówczas uchybienie proceduralne i dopóty, dopóki terminacja 

ciąży lub dostęp do wczesnoporonny środków postkoitalnych nie bę-

dzie postrzegana jako „prawo do zapewnienia tego świadczenia”  

pacjentki, które musi być możliwe do skutecznej egzekucji w syste-

mie działalności leczniczej, nie może wiązać się z inną sankcją, niż co 

najwyżej wynikającą z odpowiedzialności zawodowej. Podobne rozu-

mowanie należy odnieść do obowiązku poinformowania przełożonego 

na piśmie o skorzystaniu z klauzuli sumienia wobec tych lekarzy, 

którzy pozostają w stosunku pracy. W tym wypadku jest to narusze-

nie obowiązku pracowniczego, pozbawione sankcji prawnej. 

 

13. [Odmowa świadczenia przez podmiot leczniczy] Istnie-

je możliwość zastrzeżenia przez zakład opieki zdrowotnej, że pewne 

świadczenia medyczne, takie jak przerwanie ciąży, nie będą w nim 

realizowane, chyba że na osobę prowadzącą podmiot leczniczy został-

by nałożony ustawowo obowiązek zatrudnienia lekarza realizującego 

świadczenia, których wykonania odmawiają inni zatrudnieni leka-

rze. Zgodnie z art. 42 u.d.l. w statucie podmiotu leczniczego określa 

się jego cele i zadania, zaś sprawy dotyczące sposobu i warunków 

udzielania świadczeń zdrowotnych przez podmiot wykonujący dzia-

łalność leczniczą, w tym zapewnienie właściwej dostępności i jakości 

tych świadczeń, nieuregulowane w ustawie lub statucie, może okre-

ślić również regulamin organizacyjny ustalony przez kierownika 

podmiotu leczniczego (zob. art. 23—24 u.d.l.). Jako akt prawny nie-

mający cech powszechnego obowiązywania, statut nie może nakładać 

pozaustawowych obowiązków ani też nadawać nowych uprawnień 

świadczeniobiorcom bądź też pracownikom tego podmiotu. Nie ma 

jednak formalnych przeszkód ograniczenia koszyka usług, o ile obo-
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wiązek do świadczenia nie wynika wprost z ustawy (a zatem np.  

z rzekomego „prawa do aborcji”). Umożliwia to w konsekwencji wyłą-

czenie w dokumentach wewnętrznych określonych czynności z zakre-

su katalogu świadczeń realizowanych przez dany zakład opieki 

zdrowotnej. Art. 68 ust. 2 zd. pierwsze Konstytucji RP stanowi,  

że obywatelom, niezależnie od ich sytuacji materialnej, władze pu-

bliczne zapewniają równy dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej 

finansowanej ze środków publicznych. Wynika stąd, że obowiązek 

zapewnienia dostępu do świadczeń zdrowotnych spoczywa na pań-

stwie, a nie na poszczególnych lekarzach czy podmiotach leczniczych. 

Należy również pamiętać, że wprowadzenie permisywnej regulacji 

wewnętrznej w podmiocie leczniczym oraz systemu umożliwiającego 

dostęp w tym podmiocie do odpowiedniego specjalisty, który zrealizu-

je oczekiwane świadczenie zdrowotne, obciąża również sumienie jej 

autorów, w tym m.in. kierownika podmiotu leczniczego. Nie jest za-

tem prawidłowe upraszczanie omawianego zagadnienia do tezy  

„o braku prawa do klauzuli sumienia podmiotu leczniczego” (por. 

Stanowisko, pkt 15 i 26). 

 

14. [Wnioski] W opinii Zespołu ekspertów Konferencji Episko-

patu Polski ds. bioetycznych prawidłowa interpretacja klauzuli su-

mienia zakłada w szczególności  co następuje: 

- Prawo do odmowy udzielenia świadczenia zdrowotnego z po-

wodu obiekcji sumienia jest immanentnie związane z osobo-

wą godnością człowieka i wynikającą z niej wolnością sumie-

nia. Ograniczenie klauzuli sumienia może nastąpić tylko  

w drodze wyjątku – w ustawie, o ile jest to konieczne z punk-

tu widzenia zdrowia publicznego oraz prawa do ochrony 

zdrowia.  

- Sprzeciw sumienia jest podstawą do powstrzymania się od wy-

konania świadczenia zdrowotnego. Do zakresu świadczeń 

zdrowotnych, których dotyczy klauzula sumienia, należy zali-

czyć także wystawianie recept (np. recept na wczesnoporonne 

środki antykoncepcyjne) oraz skierowań na badania specjali-

styczne przy uzasadnionym przekonaniu, że stanowią one 

część procedury nakierowanej na zniszczenie dobra, a nie 

tylko służą uzyskaniu informacji o stanie zdrowia pacjenta. 

-  Obowiązek wskazania realnej możliwości uzyskania świad-

czenia u innego lekarza lub w innym podmiocie leczniczym 

oraz obowiązek odnotowania i uzasadnienia faktu skorzysta-
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nia z klauzuli sumienia w dokumentacji medycznej, nie mają 

charakteru warunków, których spełnienie decydowałoby  

o możliwości skorzystania przez lekarza, pielęgniarkę, położ-

ną i farmaceutę z klauzuli sumienia. Są to tylko dodatkowe 

obowiązki spoczywające na lekarzu w przypadku powołania 

się na sprzeciw sumienia.  

- Podmiot leczniczy może wydać deklarację, że nie wykonuje się 

w nim określonych świadczeń zdrowotnych, o ile odmienny 

wniosek nie wypływa z katalogu rodzajów i zakresu świad-

czeń zdrowotnych zawartego w statucie danego podmiotu. 

- Ograniczenie klauzuli sumienia, wprowadzone do art. 39 przez 

odwołanie się do art. 30, dotyczy wyłącznie niebezpieczeń-

stwa utraty życia, ciężkiego uszkodzenia ciała lub ciężkiego 

rozstroju zdrowia, natomiast nie obejmuje „innych przypad-

ków niecierpiących zwłoki”. 

- Obowiązek zapewnienia dostępu do świadczeń zdrowotnych 

spoczywa na państwie, a nie poszczególnych lekarzach czy 

konkretnych podmiotach leczniczych. 

 

15. [Przypadki szczegółowe] W odniesieniu do konkretnych, 

wybranych przykładów z zakresu tzw. medycyny reprodukcyjnej, 

które w swoim stanowisku przedstawił Komitet Bioetyki, uważamy, 

że: 

- Lekarz powinien informować zainteresowane osoby o metodach 

regulacji poczęć, w tym o sposobach oraz konsekwencjach 

zdrowotnych stosowania środków antykoncepcyjnych. Może 

jednak, powołując się na brak celu terapeutycznego (anty-

patologicznego), odmówić wystawienia recepty na środki an-

tykoncepcyjne.  

- Lekarz może powołać się na klauzulę sumienia, z uzasadnie-

niem sięgającym obowiązku ochrony i poszanowania godności 

człowieka oraz ochrony jego życia (art. 30 i 37 Konstytucji 

RP), i odmówić wystawienia recepty na środki postkoitalne. 

Farmaceuta może rozważyć odmowę ich sprzedaży, mimo 

braku wyraźnego umocowania w przepisach ustawy. 

- Obowiązek informowania pacjentki o stanie jej zdrowia i ewen-

tualnych zagrożeniach dla życia i zdrowia związanych z kon-

tynuowaniem ciąży nie stoi w sprzeczności z tym, że lekarz, 

powołując się na klauzulę sumienia, odmówi orzeczenia  

w sprawie istnienia wskazań do przerywania ciąży (argu-
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mentacja z art. 30 i 37 Konstytucji RP przy założeniu bezpo-

średniego związku wystawienia orzeczenia i możliwości sko-

rzystania ze świadczenia w postaci terminacji ciąży). 

 

16. [Konkluzja] Zespół ekspertów Konferencji Episkopatu Pol-

ski ds. bioetycznych z niepokojem przyjmuje kolejne próby przefor-

mułowywania podstawowych kategorii związanych z godnością czło-

wieka, jego podmiotowością i odpowiedzialnością moralną, relacji 

między lekarzem i pacjentem, w tym rozumienia autonomii pacjenta 

względem obowiązków i praw lekarza. Stanowisko Komitetu Bioety-

ki przy Prezydium PAN prowadzi do degradacji zawodu lekarza, 

który w zakresie tzw. praw reprodukcyjnych, czyli oczekiwań zwią-

zanych z regulacją poczęć i przerwaniem ciąży, zostaje sprowadzony 

do roli dostarczyciela „medycyny życzeń”. Jednym z przejawów tego 

zjawiska jest uprzedmiotowienie dziecka od jego poczęcia i traktowa-

nie tego poglądu jako ogólnie obowiązującej filozofii wykonywania 

zawodu lekarza. Nie do przyjęcia jest tworzenie kultury wykonywa-

nia zawodu medycznego, w której – poza absolutnie wyjątkowymi 

sytuacjami – jednostka traci swoją podmiotowość, zostaje zmuszona 

zaprzeczyć swojej tożsamości i brać udział w postępowaniu, które  

w osądzie jej sumienia jest złem moralnym.  

 

Warszawa, 20 grudnia 2013 r. 
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LIST SOLIDARNOŚCI Z NARODEM UKRAIŃSKIM 
 

Warszawa, 23 stycznia 2014 r. 

 
Jego Eminencja, 

Arcybiskup Większy Światosław, 

Metropolita Kijowsko-Halicki Ukraińskiego Kościoła Greckokatolickiego 
 

Jego Ekscelencja, 

Arcybiskup Mieczysław Mokrzycki,  

Metropolita Lwowski obrz. łac. 

 

Czcigodni Współbracia w posłudze pasterskiej, 

Z głęboką troską obserwujemy zmagania bratniego narodu ukra-

ińskiego, które nie mogą być obojętne dla Polski ani dla Polaków 

żyjących na Ukrainie. Dlatego pragniemy jeszcze raz, w trwającym 

nadal tak trudnym czasie dla narodu ukraińskiego, ponowić wyrazy 

naszej braterskiej bliskości i jedności, a także zapewnić o solidarno-

ści z wami wszystkich biskupów polskich i naszej modlitwie zanoszo-

nej przed Bogiem. 

Za Waszym pośrednictwem wyrażamy też, przede wszystkim 

rodzinom tragicznie poległych w ostatnich dniach, szczere słowa 

współczucia z powodu śmierci ich bliskich. Wszystkich polecamy 

w modlitwie miłosierdziu Bożemu. 

Modlitwą obejmujemy również cały naród Ukrainy. Prosimy Bo-

ga o mądrość i światło Ducha Świętego, aby dokonujące się wśród 

trudów przemiany, przebiegały w sposób pokojowy, wolny od napięć, 

wzajemnej agresji i przelewu krwi, pomni również na to, że rany 

duchowe leczą się dłużej niż cielesne. Jeszcze raz za naszym wspól-

nym przesłaniem pragniemy powtórzyć, że „współpraca wolnej Polski 

z wolną Ukrainą jest niezbędna, by w tej części Europy panował po-

kój, ludzie cieszyli się wolnością religijną, a prawa człowieka nie były 

zagrożone”. 

Ufamy, że Bóg, Pan dziejów i ludzkiej historii, pozwoli w duchu 

braterskiej jedności i zgody, podjąć decyzje służące dobru wszystkich 

mieszkańców Ukrainy, a Kościoły i wspólnoty religijne, głęboko wraż-

liwe na autentyczne dobro człowieka, będą nadal cieszyły się pełnią 

praw i obywatelskich swobód potrzebnych dla pełnienia swej misji. 

Niech Bóg zachowa nas wszystkich w pokoju i miłości. 

                                

 Prezydium Konferencji Episkopatu Polski 
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ŚWIATŁO ŻYCIA KONSEKROWANEGO 

LIST PASTERSKI EPISKOPATU POLSKI  

NA DZIEŃ ŻYCIA KONSEKROWANEGO 

2 LUTEGO 2014 ROKU 
 
Drodzy Bracia i Siostry! 

Liturgia Kościoła pozwala nam wciąż cieszyć się tajemnicą Na-

rodzenia i Objawienia się światu Jezusa Chrystusa. Także dzisiaj 

wprowadza nas ona w jeszcze głębsze poznanie Syna Bożego, który  

w pełni czasów stał się człowiekiem, żył wśród nas i przez swoją mę-

kę, śmierć i zmartwychwstanie nas odkupił. Wysłuchana dziś Ewan-

gelia przypomina nam wydarzenie, które miało miejsce 40 dni po 

narodzeniu Jezusa. Wtedy to, zgodnie z żydowskim prawem, Józef  

i Maryja udali się do świątyni jerozolimskiej, aby przedstawić i ofia-

rować Bogu Jezusa oraz dokonać oczyszczenia Matki. Wydarzenie to 

wykroczyło poza zwyczajne wypełnienie prawa. Sam Bóg bowiem 

przedstawił swojego Syna światu. Uczynił to poprzez usta starca 

Symeona i prorokini Anny, którzy rozpoznali w Dziecięciu światło na 

oświecenie pogan i chwałę Izraela (por. Łk 2,32). Ponadto, Symeon 

zobaczył w małym Jezusie znak sprzeciwu oraz Tego, który odsłoni 

zamysły serc wielu (por. Łk 2,34-35). Zrozumiał, że odtąd o losie każ-

dego człowieka zadecyduje to, jaką on przyjmie postawę wobec Jezu-

sa – Światłości Świata. 

Światło Jezusa Chrystusa po raz pierwszy rozbłysło w każdym  

z nas w momencie naszego chrztu. Wtedy to staliśmy się dziećmi 

Światłości; wtedy Bóg, który „rozkazał ciemnościom, by zajaśniały 

światłem, zabłysnął w naszych sercach, by olśnić nas jasnością po-

znania chwały Bożej na obliczu Jezusa Chrystusa” (2 Kor 4,6). Był to 

moment, w którym nasi rodzicie i chrzestni przedstawili nas i ofia-

rowali Panu. Odtąd każdy z nas jest własnością Boga i posiada wyci-

śnięte niezatarte znamię przynależności do Chrystusa. Co więcej, 

przez obecność Ducha Świętego jest w nas Jego życie. W ten sposób 

zostaliśmy konsekrowani, to znaczy poświęceni i przeznaczeni dla 

Boga. On sam, poprzez posługę Kościoła, w sakramencie chrztu świę-

tego wyrwał nas z ciemności i uczynił nas wybranym plemieniem, 

królewskim kapłaństwem, narodem świętym, ludem Bogu na wła-

sność przeznaczonym, abyśmy ogłaszali chwalebne dzieła Tego, który 

nas wezwał z ciemności do przedziwnego swojego światła (por. 1 P 

2,9). Tę podstawową prawdę często przypomina nam liturgia Kościo-
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ła, aby budzić w nas coraz większą świadomość naszej tożsamości – 

tego, kim jesteśmy, i by uczyć nas przeżywać własną konsekrację 

chrzcielną z dumą i radością. „Zostaliśmy nazwani dziećmi Bożymi  

i rzeczywiście nimi jesteśmy!” (1 J 3,1). 

Ta prawda pokazuje, że naszą misją w świecie jest promienio-

wanie tym Światłem, którym jest Osoba Jezusa Chrystusa. Przypo-

mina nam o tym płonąca świeca. Dzieląc się płomieniem zapalonej 

świecy z innymi, niczego nie tracimy. „Podzielone” światło jest  

w stanie rozproszyć ciemności i wypełnić całe pomieszczenie nowym 

blaskiem bijącym już nie tylko od jednej, ale od wielu świec. Podob-

nie jest z miłością. Dawanie siebie drugiemu sprawia, że nic tak na-

prawdę nie tracimy, ale stajemy się coraz bogatsi i coraz bardziej 

rozumiemy siebie. Jesteśmy bowiem stworzeni z miłości i realizuje-

my się w bezinteresownym darze z samego siebie. Dokonuje się to  

w zupełnie zwyczajnych i prostych sytuacjach życiowych, kiedy po-

trafimy ze względu na Chrystusa podzielić się z innymi swoim cza-

sem i chlebem, życzliwością i zainteresowaniem, miłosierdziem  

i przebaczeniem. Właśnie takie postawy, postawy Chrystusowe, 

świadczą o tym, że nasza konsekracja chrzcielna nie jest tylko czymś 

zewnętrznym; nie jest teorią, ale rzeczywistym działaniem Boga we 

wnętrzu człowieka, które owocuje głęboką przemianą naszej ułomnej 

natury, czyniąc ją zdolną do bezinteresownej miłości. 

Drodzy Bracia i Siostry! Od wielu lat Kościół łączy dzisiejsze 

Święto Ofiarowania Pańskiego z dniem poświęconym osobom konse-

krowanym. Oprócz powszechnej konsekracji chrzcielnej, w której 

uczestniczą wszyscy ochrzczeni, istnieją ponadto w Kościele osoby: 

mężczyźni i kobiety, którzy przez ślubowanie rad ewangelicznych 

posłuszeństwa, ubóstwa i czystości są w sposób szczególny poświęce-

ni Bogu. Nie jest to osobna, jakby dodatkowa konsekracja, ale bar-

dziej radykalna realizacja zobowiązań płynących z chrztu świętego. 

Może pojawić się tutaj pytanie: dlaczego i po co istnieje w Ko-

ściele taka forma życia, skoro wszyscy są już konsekrowani poprzez 

chrzest? Odpowiedź na to pytanie możemy znaleźć w dzisiejszej 

Ewangelii. Opowiada nam ona o spotkaniu Jezusa ze swoim ludem. 

Także życie konsekrowane bierze swój początek ze spotkania. To sam 

Bóg w Chrystusie wychodzi na spotkanie tych, których wzywa do 

szczególnej komunii z Nim i pozwala im doświadczać Jego bliskości. 

Pierwsze świadectwo, jakie dają światu osoby konsekrowane, to 

świadectwo życia w zjednoczeniu z Bogiem, w głębokiej zażyłości  

i przyjaźni z Nim. Obrazem tej szczególnej relacji może być reakcja 
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starca Symeona, który bierze Dzieciątko w objęcia, tuli Je do siebie  

i błogosławi Boga (por. Łk 2,28). Ten piękny gest uzmysławia nam 

prawdę o pokorze i miłości Boga, który chce się oddać całkowicie 

człowiekowi powołanemu. Pokorna miłość Boga objawiona w Chry-

stusie nieustannie pociąga rzesze mężczyzn i kobiet do dawania Mu 

radykalnej odpowiedzi. Nie może być ona niczym innym jak tylko 

miłością, obejmującą całego człowieka. Na tym właśnie polega rady-

kalizm życia konsekrowanego, że cały człowiek oddaje się do dyspo-

zycji Temu, który ukochał go aż do końca. Ta wzajemna miłość zao-

wocowała różnorodnymi formami życia konsekrowanego, które Duch 

Święty wzbudził w Kościele. Często właśnie osoby konsekrowane, nie 

tyle poprzez działalność zewnętrzną, ile przez głęboką komunię  

z Bogiem, pokazują światu skąd czerpać siłę i nadzieję na przyszłość 

oraz jak budować wzajemne relacje w oparciu o przebaczenie i mi-

łość. 

Przepiękne świadectwo tak przeżywanego życia konsekrowane-

go dało siedmiu braci trapistów ze wspólnoty Tibhirine w Algierii, 

którzy wiosną 1996 roku zostali uprowadzeni przez muzułmańskich 

fundamentalistów i zamordowani. Nim jednak do tego doszło zakon-

nicy ci przez kilka lat świadomie dojrzewali do tego, do czego – jak 

przypuszczali – Bóg może ich wezwać: do męczeństwa. Co prawda 

mogli ratować swoje życie wyjeżdżając z kraju dotkniętego przemocą, 

jednakże odkryli, że ich obecność pośród tamtejszego ubogiego ludu 

ma wartość znacznie większą niż ich życie. W świecie ogarniętym 

nienawiścią zgodzili się na to, by stać się znakiem sprzeciwu. Dlatego 

podjęli wspólnie decyzję, aby pozostać w Algierii. Życie w komunii  

z Chrystusem, życie Jego życiem wydało w nich wspaniały owoc mi-

łości do braci, a także do nieprzyjaciół, co potwierdzili męczeńską 

śmiercią. Jeden z nich, na krótko przed porwaniem, zapisał w swoim 

dzienniku duchowym: „Możemy istnieć jako ludzie tylko wówczas, 

jeśli zgodzimy się uczynić z siebie obraz Miłości – takiej, jaką przed-

stawia się ona w Chrystusie”. 

Dzisiejszy dzień jest okazją do wdzięczniej pamięci przed Bo-

giem o tych naszych braciach i siostrach, którzy na całym świecie 

dają świadectwo życia dla Boga, nawet jeśli to oznacza dla nich bycie 

znakiem sprzeciwu wobec tych, którzy nie znają Chrystusa, jak  

i tych, którzy świadomie odrzucają Jego światło. 

Pragniemy skierować jeszcze kilka słów do młodzieży, do dziew-

cząt i chłopców. Drogi Młody Przyjacielu! Nie myśl, że życie konse-

krowane jest czymś nudnym, bezbarwnym, niedzisiejszym, przezna-



EPISKOPAT POLSKI 

 

50 

 

czonym dla tych, którzy nie są w stanie poradzić sobie w życiu. Nie 

ulegaj przewrotnej mentalności świata, wedle której sensem życia 

jest bogactwo i przyjemność. Jeśli słyszysz głos Mistrza, który Cię 

wzywa – odpowiedz hojnie i wielkodusznie, z radością i entuzja-

zmem. Życie konsekrowane jest piękną przygodą, której bohaterem 

jest On sam, Jezus Chrystus, Twój Zbawiciel. Tylko z Nim życie mo-

że być naprawdę spełnione. Jeśli Pan Cię wzywa, nie ociągaj się, ale 

wyrusz w drogę! To On zabierze Cię ze sobą, poprowadzi za rękę  

i pozwoli wypłynąć na głębię. 

Drodzy Bracia i Siostry! Niech Maryja, która wydała na świat 

Jezusa – Światłość Świata, pomoże nam każdego dnia rozpoznawać 

to Światło i podążać za Nim, abyśmy pośród mroków codzienności 

potrafili odnajdywać właściwą drogę oraz sami stawali się światłem 

dla innych. 

Wszystkim Wam, Bracia i Siostry, a zwłaszcza osobom konse-

krowanym, z serca udzielamy pasterskiego błogosławieństwa 

 

Podpisali: Kardynałowie, Arcybiskupi i Biskupi 

obecni na 363. Zebraniu Plenarnym 

Konferencji Episkopatu Polski w Warszawie  

w dniu 8 października 2013 r.  

 

 

 

 



EPISKOPAT POLSKI 

 

51 

 

APEL PRZEWODNICZĄCEGO KOMISJI EPISKOPATU POLSKI  

DS. MISJI 
 
L.dz.: 0038/KM/PW/2014 

 

 

Eminencjo/Ekscelencjo, 

Najczcigodniejszy Księże  

Kardynale/Arcybiskupie/Biskupie! 

Czcigodni Wyżsi Przełożeni Zakonów i Zgromadzeń męskich  

i żeńskich w Polsce! 

 

Dnia 5 lutego br., powstał przy Ministerstwie Spraw 

Zagranicznych Zespół roboczy, którego zadaniem jest wspólne 

monitorowanie sytuacji polskich misjonarzy i misjonarek 

posługujących w Republice Środkowoafrykańskiej. W skład zespołu 

oprócz MSZ, wchodzi przedstawiciel Komisji Episkopatu Polski ds. 

Misji w osobie sekretarza i delegata ds. misjonarzy, przedstawiciel 

przełożonych zakonnych i reprezentanci Ministerstwa Obrony 

Narodowej. Ustalono, że Zespół roboczy, działający przy Centrum 

Operacyjnym MSZ, będzie odtąd spotykał się regularnie, pozostając 

jedynym i kompetentnym źródłem informacji dla świata mediów ze 

strony Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Komisji Episkopatu 

Polski ds. Misji, przedstawicieli diecezji i przełożonych zakonnych,  

w sprawie sytuacji naszych misjonarzy i misjonarek w Republice 

Środkowoafrykańskiej. 

Oczywiście, cała nasza ojczyzna podziwia oraz szanuje decyzję 

każdego i każdej z naszych polskich misjonarzy i misjonarek. Wiemy, 

że placówki misyjne i kościoły w RŚA wciąż są azylami zarówno dla 

chrześcijan jak i muzułmanów. Z misjonarzami ludzie czują się 

bezpieczniejsi i widzą w nich nadzieję.  Zwracam się do wszystkich 

wiernych Kościoła w Polsce o szczególną modlitwę i o pomoc 

materialną dla naszych polskich misjonarzy i misjonarek tam 

pracujących oraz dla tych, którym służą.  

Jednakże, w związku z ciągle trwającym realnym 

niebezpieczeństwem w Republice Środkowoafrykańskiej, zwracam 

się z prośbą do Was o niewysyłanie w najbliższej przyszłości nowych 

misjonarzy i misjonarek do tego ogarniętego jeszcze wojną domową 

afrykańskiego kraju. Mamy nadzieję, że te trwające już dwa lata 
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zawirowania polityczne w Republice Środkowoafrykańskiej znajdą 

pokojowe rozwiązanie. 

Z wyrazami szacunku i braterskim pozdrowieniem w Chrystusie 

Panu  

   
+ Jerzy Mazur SVD 

Przewodniczący 

Komisji Episkopatu Polski ds. Misji 

Warszawa, 13 lutego 2014 r. 

 

 

 

DZIEŃ MODLITWY I POSTU W INTENCJI UKRAINY 
 
Umiłowani w Panu Bracia i Siostry! 

 

Wydarzenia na Ukrainie, których jesteśmy świadkami, są dla 

nas wezwaniem do modlitewnej solidarności w intencji pokojowego 

rozwiązania tego dramatycznego konfliktu. Dlatego zwracamy się  

z prośbą do wszystkich wiernych Kościoła Katolickiego w Polsce, aby 

najbliższy piątek 28 lutego br., stał się dla nas dniem modlitwy  

i postu w intencji Ukrainy. Prosimy kapłanów i wszystkich wiernych, 

aby tę intencję włączyli w swą modlitwę, zwłaszcza w modlitwę 

powszechną, zanoszoną do Boga w czasie sprawowanych w tym dniu 

Mszy Świętych. Ufając, że ludzie dobrej woli wciąż znajdują się po 

obu stronach konfliktu, do Was, Bracia i Siostry, kierujemy apel  

o gesty solidarności i wsparcie dla narodu ukraińskiego w tym 

szczególnie trudnym dla niego czasie. Naszą braterską pamięcią 

obejmujemy wszystkie ofiary bratobójczego konfliktu, a rodzinom 

poległych wyrażamy słowa serdecznego współczucia i modlitewnej 

pamięci. 

 

Prezydium Konferencji Episkopatu Polski 

 

Warszawa, 20 lutego 2014 r. 
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APEL DO WIERNYCH KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO  

W POLSCE  

O MODLITWĘ W INTENCJI UKRAINY 
 

 
Wobec wciąż utrzymującej się sytuacji napięcia na Ukrainie  

i zagrożenia jej integralności, pragniemy zwrócić się do Was, Siostry 

i Bracia, z apelem o dalszą gorącą modlitwę w intencji pokojowego 

rozwiązania narastającego konfliktu. W tak trudnej, niestabilnej  

i zmieniającej się z godziny na godzinę sytuacji, niech w naszych 

rodzinach, parafiach, wspólnotach, stowarzyszeniach i ruchach kato-

lickich, nie zabraknie gestów duchowej solidarności. Po raz kolejny 

okażmy naszą jedność z umęczonym narodem Ukraińskim. Ufamy, 

że nasze modlitewne wołanie do Boga, Pana dziejów i historii, pomo-

że w znalezieniu najlepszych dróg wyjścia w zaistniałej, pełnej na-

pięcia, konfliktowej sytuacji. Łącząc się ze wszystkimi, którym na 

sercu leży prawdziwe dobro Ukrainy i życie w bezpieczeństwie oraz 

pokoju, nadal przyzywajmy światła i mocy Ducha Świętego 

w podejmowaniu ważnych decyzji. 

 

 Przypominamy, że żadne rozwiązanie siłowe nie zapewni trwa-

łego pokoju, a przyczyni się jedynie do wzrostu napięcia i eskalacji 

konfliktu. Niech to nasze wołanie do Boga, zanoszone u progu rozpo-

czynającego się Wielkiego Postu, uprosi łaskę i zmiłowanie  

w tych najnowszych dziejach naszego bratniego ukraińskiego naro-

du. Jeszcze raz z całą mocą przypominamy słowa zapisane w naszym 

wspólnym przesłaniu do narodów Polski i Ukrainy: „(…) współpraca 

wolnej Polski z wolną Ukrainą jest niezbędna, by w tej części Europy 

panował pokój, ludzie cieszyli się wolnością religijną, a prawa czło-

wieka nie były zagrożone”.    

 

Prezydium Konferencji Episkopatu Polski 

 

Warszawa, 4 marca 2014 roku 

 

 

 

 



EPISKOPAT POLSKI 

 

54 

 

 

KOMUNIKAT Z 364. ZEBRANIA PLENARNEGO 

KONFERENCJI EPISKOPATU POLSKI 
 
W dniach 12 i 13 marca 2014 r. biskupi zgromadzili się w War-

szawie na 364. zebraniu plenarnym Konferencji Episkopatu Polski. 

Był na nich obecny także abp Celestino Migliore, nuncjusz apostolski 

w Polsce.  

1. Zebranie Episkopatu odbywało się w pierwszą rocznicę wybo-

ru na Stolicę Piotrową Ojca Świętego Franciszka, który zadziwił 

świat swoim entuzjazmem głoszenia Ewangelii i radością wychodze-

nia na spotkanie człowieka. Jego wezwanie do duszpasterskiego 

i misyjnego nawrócenia Kościoła było przedmiotem debaty biskupów 

w pierwszym dniu obrad. Słowo Papieża przekazane biskupom pod-

czas ostatniej wizyty ad limina apostolorum stanie się programem 

działania Kościoła w Polsce na najbliższe lata. Na zakończenie spo-

tkania biskupi celebrowali pod przewodnictwem Nuncjusza Apostol-

skiego Mszę Świętą w intencji Ojca Świętego w Bazylice św. Krzyża 

w Warszawie. 

2. Biskupi dokonali wyboru przewodniczącego i zastępcy prze-

wodniczącego Konferencji Episkopatu Polski w związku z zakończe-

niem drugiej kadencji dotychczasowego przewodniczącego, abp. Józe-

fa Michalika. Nowym przewodniczącym został wybrany abp Stani-

sław Gądecki, metropolita poznański, zaś jego zastępcą abp Marek 

Jędraszewski, metropolita łódzki. Biskupi wyrazili wdzięczność abp. 

Józefowi Michalikowi za 10 lat przewodniczenia Konferencji Episko-

patu. Z wielkim zaangażowaniem i ofiarnością kierował pracami 

Konferencji, dźwigając ciężar odpowiedzialności za Kościół w naszej 

Ojczyźnie. Z godną podziwu determinacją bronił zagrożonych warto-

ści, odważnie nazywając rzeczy po imieniu. Z cierpliwością i miłością 

umacniał jedność pasterzy oraz wiernych. Dobrze się wpisał w naj-

nowsze dzieje Kościoła w Polsce. 

3. Dzielimy radość Kościoła powszechnego z daru kanonizacji 

błogosławionych Jana Pawła II i Jana XXIII. W osobie Papieża  

z Polski mamy jeszcze jednego orędownika u Boga, szczególnie bli-

skiego przez swoją pasterską miłość. Staje przed nami jako wielki 

Świadek wiary w Chrystusa, jedynego Odkupiciela człowieka i świa-

ta. Wzywa nas, abyśmy stawali się świadkami i narzędziami Bożego 

Miłosierdzia. Niech udział w uroczystościach kanonizacyjnych   



EPISKOPAT POLSKI 

 

55 

 

w Rzymie i w dziękczynieniu na terenie diecezji i parafii, pozwoli 

lepiej poznać i realizować duchowe dziedzictwo naszego wielkiego 

Rodaka.  

4. Trwają przygotowania do XXXI Światowego Dnia Młodzieży – 

Kraków 2016. Błogosławiony Jan Paweł II podkreślał, że Światowy 

Dzień Młodzieży „jest nie tylko świętem, ale także poważnym du-

chowym zadaniem. Aby był owocny, potrzebne jest przygotowanie 

pod kierunkiem pasterzy w diecezjach i parafiach, w stowarzysze-

niach i ruchach”. Zachęcamy duszpasterzy i młodzież do korzystania 

z przygotowanego programu duszpasterskiego. Wszystkich wiernych 

prosimy o modlitwę w intencji tego niezwykle ważnego wydarzenia. 

Jego rangę podnosi fakt, że w roku 2016 obchodzić będziemy tysiąc 

pięćdziesiątą rocznicę Chrztu Polski. 

W Niedzielę Palmową polska młodzież otrzyma w Rzymie od Oj-

ca Świętego Franciszka Krzyż Światowych Dni Młodzieży. Krzyż ten 

nawiedzi wszystkie diecezje naszej Ojczyzny. Modlitwa przy Krzyżu 

będzie ważnym etapem przygotowania do Światowego Dnia Młodzie-

ży w Krakowie. W Niedzielę Palmową duchowo będziemy łączyć się  

z Ojcem Świętym Franciszkiem i polską delegacją przebywającą 

wówczas w Rzymie.  

5. Biskupi Kościoła  bizantyjsko-ukraińskiego w Polsce, uczest-

niczący w zebraniu plenarnym Konferencji Episkopatu, wyrazili 

wdzięczność za liczne przejawy solidarności, troski i pomocy pod ad-

resem narodu ukraińskiego w obliczu dramatycznych wydarzeń 

ostatnich tygodni. Nadal wspieramy Ukrainę w jej zmaganiach  

o wolność oraz integralność terytorialną. Apelujemy do wiernych  

o modlitwę w intencji pokojowego rozwiązania narastających konflik-

tów. Kierujemy braterskie pozdrowienia do pasterzy i wiernych dzia-

łających na terenie Ukrainy Kościołów i wspólnot chrześcijańskich. 

Niech Bóg pokoju Was umacnia, napełnia darem roztropności i mę-

stwa oraz wspomaga w budowaniu nowego ładu społecznego i eko-

nomicznego w Waszym kraju.  

6. Konferencja Episkopatu Polski kieruje szczególne podzięko-

wania za działalność i zaangażowanie Caritas Polska. W ostatnim 

czasie organizacja ta, przy wielkim zaangażowaniu Polaków, prowa-

dzi akcję „Solidarni z Ukrainą”, dzięki której przekazała już 150  

tysięcy złotych lwowskiej instytucji charytatywnej Caritas Spes. Zaś 

ponad milion złotych przeznaczyła na projekty pomocy poszkodowa-

nym w Kijowie oraz dzieciom i osobom starszym potrzebującym 

wsparcia. Jednocześnie trwa wspólna inicjatywa Caritas Polska  
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i Poczty Polskiej „Rodzina Rodzinie”, dzięki której Polacy wysyłają 

paczki do potrzebujących na Ukrainie. 

Caritas Polska od kilku lat przeznacza wpływy pozyskane z jed-

nego procenta podatku na zakup sprzętu medycznego do wypoży-

czalni Caritas na terenie całego kraju. Potrzeby tych placówek są 

wielkie, dlatego biskupi zwracają się z prośbą do wiernych, by po-

dobnie, jak w latach poprzednich wspierali działalność Caritas, prze-

kazując 1% swojego podatku. 

7. Biskupi przyjęli do wiadomości informacje na temat inicjaty-

wy parlamentarnej odnośnie do ustawy o planowaniu rodziny, 

ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania 

ciąży. Inicjatywa ta proponuje wprowadzenie obowiązku gromadze-

nia danych statystycznych na temat dokonanych aborcji. Informacje 

te ukazywałyby zakres zjawiska i w opinii biskupów uwrażliwiałyby 

jeszcze bardziej na potrzebę ochrony życia ludzkiego. 

8. Wobec planowanej przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej ratyfi-

kacji Konwencji Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy 

wobec kobiet i przemocy domowej biskupi kolejny raz zaznaczają, że są 

przeciwni jakiejkolwiek formie przemocy wobec kobiet i wypowiadają 

się zdecydowanie za ich równouprawnieniem. Podkreślają również, że 

Polska ma już obecnie wystarczające rozwiązania prawne, by przeciw-

działać przemocy wobec kobiet i przemocy domowej. Nie ma żadnej 

potrzeby wprowadzania rozwiązań opartych na redefinicji takich po-

jęć, jak np. płeć, rodzina czy małżeństwo. Niebezpieczeństwa przyjęcia 

tej konwencji dostrzegają liczne środowiska prorodzinne i kobiece oraz 

przedstawiciele środowisk naukowych. Ich głosy docierają do Sekreta-

riatu Konferencji Episkopatu. 

Biskupi błogosławią kapłanom i wiernym uczestniczącym w re-

kolekcjach i zachęcają wszystkich do wielkopostnej przemiany. 

 

Podpisali: Pasterze Kościoła katolickiego w Polsce 

 

Warszawa, 13 marca 2014 r. 
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UCHWAŁA NR 15/364/2014 

KONFERENCJI EPISKOPATU POLSKI  

Z DNIA 13 MARCA 2014 R. 

W SPRAWIE ZATWIERDZENIA IV PRZYKAZANIA KOŚCIELNEGO  

I PROMULGACJI JEDNOLITEGO TEKSTU PRZYKAZAŃ  

KOŚCIELNYCH PO ICH NOWELIZACJI WRAZ Z WYKŁADNIĄ  
 

Podczas 362. Zebrania Plenarnego KEP, które odbyło się w Wie-

liczce w dniach 21-22 czerwca 2013 roku, dokonano nowelizacji IV 

przykazania kościelnego. W miejsce dotychczasowego zapisu, który 

brzmi: „Zachowywać nakazane posty i wstrzemięźliwość od pokarmów 

mięsnych, a w okresach pokuty powstrzymywać się od udziału  

w zabawach” – przyjęto nowe brzmienie: „Zachowywać nakazane 

posty i wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych, a w czasie Wielkiego 

Postu powstrzymywać się od udziału w zabawach”.  

Jak wynika z nowego brzmienia przykazania, okres formalnego 

zakazu zabaw został ograniczony do Wielkiego Postu. Nie zmienia to 

jednak w niczym dotychczasowego charakteru każdego piątku jako 

dnia pokutnego, w którym katolicy powinni „modlić się, wykonywać 

uczynki pobożności i miłości, podejmować akty umartwienia siebie 

przez wierniejsze wypełnianie własnych obowiązków, zwłaszcza zaś 

zachowywać wstrzemięźliwość” (por. kan. 1249-1250).  

364. Zebranie Plenarne KEP, które odbyło się w Warszawie  

w dniach 12-13 marca 2014 r., określiło zasady dotyczące promulgacji 

nowelizacji IV przykazania kościelnego. 

Nowa wersja przykazań kościelnych, w formie ujednoliconej 

wraz z wykładnią, zostanie podana do wiadomości, a tym samym 

promulgowana, poprzez rozesłanie do wszystkich kurii diecezjalnych. 

Zostanie również zamieszczona w Aktach Konferencji Episkopatu 

Polski. 

Jednolity tekst przykazań kościelnych wraz z wykładnią stanowi 

załącznik niniejszej uchwały. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

† Stanisław Gądecki 

Metropolita Poznański 

Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski 

† Wojciech Polak 

Sekretarz Generalny  

Konferencji Episkopatu Polski 
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PIĘĆ PRZYKAZAŃ KOŚCIELNYCH 

 
1. W niedziele i święta nakazane uczestniczyć we Mszy świętej 

i powstrzymać się od prac niekoniecznych. 

2. Przynajmniej raz w roku przystąpić do Sakramentu Pokuty. 

3. Przynajmniej raz w roku, w okresie wielkanocnym, przyjąć 

Komunię świętą. 

4. Zachowywać nakazane posty i wstrzemięźliwość od pokar-

mów mięsnych, a w czasie Wielkiego Postu powstrzymywać 

się od udziału w zabawach. 

5. Troszczyć się o potrzeby wspólnoty Kościoła. 

 

 

 

WYKŁADNIA DLA 

PIERWSZEGO, TRZECIEGO I CZWARTEGO  

PRZYKAZANIA KOŚCIELNEGO 

 

 

PIERWSZE PRZYKAZANIE KOŚCIELNE: 

 
„W niedziele i święta nakazane uczestniczyć we Mszy świę-

tej i powstrzymać się od prac niekoniecznych”. 

 

Na terytorium Polski, świętami nakazanymi poza niedzielami są: 

 1 stycznia, Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi 

 6 stycznia, Uroczystość Objawienia Pańskiego (tzw. Trzech 

Króli) 

 czwartek po Uroczystości Trójcy Świętej, Uroczystość Naj-

świętszego Ciała i Krwi Chrystusa (tzw. Boże Ciało) 

 15 sierpnia, Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi 

Panny (Matki Bożej Zielnej) 

 1 listopada, Uroczystość Wszystkich Świętych 

 25 grudnia, Uroczystość Narodzenia Pańskiego (Boże Naro-

dzenie). 

 

W niedzielę oraz inne dni świąteczne nakazane wierni są zobo-

wiązani uczestniczyć we Mszy świętej oraz powstrzymywać się od 
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wykonywania prac niekoniecznych, czyli tych prac i zajęć, które 

utrudniają: 

 oddawanie Bogu czci, 

 przeżywanie radości właściwej dniowi świątecznemu, 

 korzystanie z należytego odpoczynku duchowego i fizycznego 

(zob. kan. 1247 KPK). 

 

Nakazowi uczestniczenia we Mszy świętej czyni zadość ten, kto 

bierze w niej udział, gdziekolwiek jest odprawiana w obrządku kato-

lickim (nie tylko rzymskim), bądź w sam dzień świąteczny, bądź też 

wieczorem dnia poprzedzającego (zob. kan. 1248 § 1 KPK). 

 

Jeśli z braku kapłana lub z innej poważnej przyczyny nie można 

uczestniczyć w Eucharystii, zaleca się bardzo, ażeby wierni brali 

udział w liturgii Słowa, gdy jest ona odprawiana w kościele parafial-

nym lub innym świętym miejscu według przepisów wydanych przez 

biskupa diecezjalnego, albo poświęcali odpowiedni czas na modlitwę 

indywidualną w rodzinie lub grupach rodzin (zob. kan. 1248 § 2 

KPK). 

 

 

TRZECIE PRZYKAZANIE KOŚCIELNE: 

 
„Przynajmniej raz w roku, w okresie wielkanocnym, przy-

jąć Komunię świętą.” 

 

Okres Wielkanocy obejmuje czas od Niedzieli Zmartwychwstania 

Pańskiego do Niedzieli Zesłania Ducha Świętego. 

 

 Podczas 205. Konferencji Episkopatu Polski Biskupów Diece-

zjalnych, która odbyła się w Warszawie, dnia 21 marca 1985 

roku, Konferencja Episkopatu Polski ustaliła, że okres, w któ-

rym obowiązuje czas Komunii wielkanocnej, obejmować będzie 

okres od Środy Popielcowej do Niedzieli Trójcy Świętej. 
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CZWARTE PRZYKAZANIE KOŚCIELNE: 

 
„Zachowywać nakazane posty i wstrzemięźliwość od po-

karmów mięsnych, a w czasie Wielkiego Postu powstrzymywać 

się od udziału w zabawach”. 

 

 Post obowiązuje w Środę Popielcową i w Wielki Piątek 

wszystkich między osiemnastym a sześćdziesiątym rokiem 

życia (zob. KPK 1251-1252). 

 

 Wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych obowiązuje w Śro-

dę Popielcową oraz piątki całego roku z wyjątkiem uroczysto-

ści (zob. KPK 1251). Dotyczy wszystkich, którzy ukończyli 

czternasty rok życia. Zachęca się do zachowania wstrzemięź-

liwości także w Wigilię Narodzenia Pańskiego. 

 

 Uzasadniona niemożliwość zachowania wstrzemięźliwości  

w piątek (np. zbiorowe żywienie) domaga się od chrześcijan 

podjęcia innych form pokuty. 

 

 Powstrzymywanie się od zabaw sprzyja opanowaniu instynk-

tów i sprzyja wolności serca (zob. KKK 2043). Obowiązuje we 

wszystkie dni Wielkiego Postu. 

 

 Nowelizacja zapisu czwartego przykazania nie zmienia w ni-

czym dotychczasowego charakteru każdego piątku jako dnia 

pokutnego, w którym katolicy powinni „modlić się, wykony-

wać uczynki pobożności i miłości, podejmować akty umar-

twienia siebie przez wierniejsze wypełnianie własnych obo-

wiązków, zwłaszcza zaś zachowywać wstrzemięźliwość” (zob. 

kan. 1249-1250). Wyjątkiem są jedynie przypadające wtedy 

uroczystości. Jeśli zatem w piątek katolik chciałby odstąpić 

ze słusznej przyczyny od pokutnego przeżywania tego dnia, 

winien uzyskać odpowiednią dyspensę. 

 

 

 

Warszawa, dnia 14 marca 2014 r. 
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LIST SOLIDARNOŚCI POLSKICH BISKUPÓW  

DO ARCYBISKUPA WIĘKSZEGO ŚWIATOSŁAWA SZEWCZUKA, 

METROPOLITY KIJOWSKO-HALICKIEGO UKRAIŃSKIEGO  

KOŚCIOŁA GRECKOKATOLICKIEGO 

I ARCYBISKUPA MIECZYSŁAWA MOKRZYCKIEGO, 

METROPOLITY LWOWSKIEGO OBRZĄDKU ŁACIŃSKIEGO 
 

 
SEP – D/2.4.1-11  

 

Eminencjo, 

Najdostojniejszy Księże Arcybiskupie Światosławie! 

Ekscelencjo, 

Najdostojniejszy Księże Arcybiskupie Mieczysławie! 

 

W czasie obrad 364. Zebrania Plenarnego Konferencji Episkopa-

tu Polski, jakie miały miejsce w Warszawie w dniach od 12 do 13 

marca br., biskupi polscy po raz kolejny wyrazili swoją solidarność  

i duchową jedność z narodem ukraińskim. W wydanym po Zebraniu 

Plenarnym komunikacie stwierdziliśmy, że „nadal wspieramy Ukra-

inę w jej zmaganiach o wolność oraz integralność terytorialną”. Zaa-

pelowaliśmy także „o modlitwę w intencji pokojowego rozwiązania 

narastających konfliktów” oraz wsparliśmy akcję Caritas Polska  

i Poczty Polskiej zaadresowaną do naszych wiernych i ludzi dobrej 

woli, umożliwiającą przyjście z konkretną pomocą rodzinom mieszka-

jącym na Ukrainie. 

W obliczu ostatnich smutnych wydarzeń będących atakiem na 

integralność terytorialną Ukrainy, pragniemy ponowić słowa naszej 

solidarności i braterskiego wsparcia dla narodu ukraińskiego. Z wy-

razami duchowej jedności zwracamy się, za Waszym pośrednictwem, 

do pasterzy i wiernych wszystkich działających na terenie całej 

Ukrainy Kościołów i wspólnot chrześcijańskich. Ufamy, że zanoszona 

nieustannie przed obliczem Bożym modlitwa przyczyni się do rozła-

dowania napięć i niepokojów, a także w obliczu doznanej krzywdy  

i niesprawiedliwości, umocni i zjednoczy Was w solidarnym działa-

niu.   

Czerpiąc od Boga siłę i moc do kształtowania ładu i solidarnej 

przyszłości powtarzamy wszystkim ku przestrodze słowa zapisane  
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w naszym wspólnym przesłaniu do narodów Polski i Ukrainy: „nie-

nawiść i przemoc zawsze jest degradacją człowieka i narodu, przeba-

czenie, braterstwo, współczucie, pomoc i miłość stają się natomiast 

trwałym i godnym fundamentem kultury współżycia ludzkiego”.  

   

 

Warszawa, dnia 19 marca 2014 r. 
 
 

 
† Stanisław Gądecki 

Metropolita Poznański 
Przewodniczący KEP 

 
† Marek Jędraszewski 

Metropolita Łódzki 
Zastępca Przewodniczącego KEP 

 
† Wojciech Polak 

Sekretarz Generalny KEP 

 

 

 



 

 

BBIISSKKUUPP    

DDIIEECCEEZZJJAALLNNYY    
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DEKRETY I ROZPORZĄDZENIA  
 

 

Zamość, 8 stycznia 2014 r.  

L.dz. 3/Gł/14 

 

 

 

Czcigodna  

s. Bernadetta Kozieł  

Przełożona Wspólnoty Sióstr  

Zgromadzenia Córek Maryi Niepokalanej  

Hrubieszów  

 

 

 

W nawiązaniu do prośby siostry Agaty Mirek, Przełożonej Gene-

ralnej Zgromadzenia Córek Maryi Niepokalanej, zawartej w piśmie  

z dnia 2 stycznia 2014 r., zgodnie z kan. 230 § 3 i kan. 910 § 2 KPK, 

oraz Instrukcją Kongregacji ds. Kultu Bożego Immensae caritatis,  

z dnia 29 stycznia 1973 r., wyrażam zgodę na pełnienie przez 

Czcigodną Siostrę posługi nadzwyczajnego szafarza Komunii 

świętej na terenie Domu Wspólnoty.  

Zezwolenie dotyczy wyłącznie Domu Sióstr oraz ważne jest na 

czas pełnienia przez Siostrę funkcji Przełożonej.  

Na wypełnianie zaszczytnej i odpowiedzialnej posługi z serca 

błogosławię.  

 

 

† Marian Rojek 

BISKUP  

 

 
 

Do wiadomości  

1. Siostra Agata Mirek, Przełożona Generalna Zgromadzenia Córek Maryi 

Niepokalanej 

2. Ks. kan. dr Wiesław Oleszek, Proboszcz Parafii pw. św. Mikołaja  

w Hrubieszowie    
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Zamość, 28 stycznia 2014 r. 

L.dz. 11/Gł/14 

 

 

Ekscelencjo, 

Najdostojniejszy Księże Arcybiskupie 

 

Ojcowie Bernardyni z Prowincji Niepokalanego Poczęcia NMP 

oraz wspólnota Klasztoru OO. Bernardynów w Radecznicy, na terenie 

Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej, podjęli staranie o pozyskanie tytułu 

Bazyliki Mniejszej dla Sanktuarium św. Antoniego w Radecznicy.  

Sanktuarium jest niewątpliwie miejscem szczególnym – jedynym 

na świecie, gdzie dokonały się udokumentowane i zatwierdzone przez 

władze Kościoła katolickiego objawienia św. Antoniego z Padwy. Popu-

larność tego miejsca modlitwy i jego znaczenie dla ludu wiernego bliż-

szych i dalszych okolic wyraziły się między innymi w określeniach 

„Jasna Góra Lubelszczyzny” lub „Jasna Góra Wschodu” odnoszonych 

przez wieki do sanktuarium w Radecznicy.  Również dziś sanktuarium 

stanowi cel bardzo licznych pielgrzymek, centrum żywej modlitwy, 

kultu Miłosierdzia Bożego, czci Niepokalanej Dziewicy Maryi i św. 

Antoniego z Padwy, za przyczyną którego wierni doznają obfitych łask 

uzdrowienia duszy i ciała.  

Ostatnie miesiące i lata są dla OO. Bernardynów, gospodarzy 

sanktuarium, oraz dla licznie zaangażowanych duchownych i wier-

nych świeckich, okresem wytężonej pracy duchowej w związku z prze-

żywaną Wielką Nowenną przed Jubileuszem 350 lat objawień św. 

Antoniego w Radecznicy. To wydarzenie stało się okazją do duchowej 

mobilizacji wiernych wszystkich stanów, którzy podejmowali i podej-

mują trud pielgrzymowania i ufnej modlitwy w tym świętym miejscu. 

Bogate w treść i przeżycia wydarzenia religijne naznaczyły też obcho-

dzony niedawno Rok Wiary. 

Jestem całym sercem przekonany, że inicjatywa Kustoszów 

Sanktuarium w Radecznicy, popierana przez rzesze wiernych, przy-

wiązanych do tego świętego miejsca, pozyskania tytułu Bazyliki 

Mniejszej dla naszego sanktuarium służy duchowemu dobru ludu 

wiernego Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej i całego Kościoła Chrystu-

sowego. Należy też dodać, że byłaby to pierwsza bazylika w Diecezji 

Zamojsko-Lubaczowskiej, wiernej Maryi Matce Odkupiciela i czerpią-

cej wiele łask ze szczególnej obecności św. Antoniego z Padwy. 
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Zwracam się zatem do Waszej Ekscelencji z prośbą o włączenie 

do porządku obrad Zebrania Plenarnego Konferencji Episkopatu Pol-

ski punktu dotyczącego wyrażenia przez członków KEP zgody dla 

wniesienia przeze mnie do Kongregacji Kultu Bożego i Dyscypliny 

Sakramentów prośby o nadanie Sanktuarium św. Antoniego w Ra-

decznicy tytułu Bazyliki Mniejszej. 

Jednocześnie gorąco proszę Księdza Arcybiskupa o poparcie ini-

cjatywy OO. Bernardynów z Radecznicy i całej Diecezji Zamojsko-

Lubaczowskiej.     

Z braterskim pozdrowieniem  

 

 
† Marian Rojek 

        BISKUP 

 

 

Jego Ekscelencja   

Ks. Arcybiskup Józef Michalik 

Metropolita Przemyski  

Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski  
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Zamość, 29 stycznia 2014 r. 

L.dz. 12/Gł/14 

 
Najdostojniejszy Księże Kardynale/Arcybiskupie/Biskupie! 

 

Uprzejmie informuję, że zwróciłem się do Księdza Abpa Józefa 

Michalika, Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski, z proś-

bą o włączenie w porządek obrad Zebrania Plenarnego KEP punktu 

dotyczącego wyrażenia przez członków KEP zgody dla wniesienia do 

Kongregacji Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, prośby o na-

danie Sanktuarium św. Antoniego Padewskiego w Radecznicy, na 

terenie Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej, tytułu Bazyliki Mniej-

szej. 

Sanktuarium w Radecznicy to miejsce szczególne – jedyne na 

świecie, gdzie dokonały się udokumentowane i zatwierdzone przez 

władze Kościoła katolickiego objawienia św. Antoniego z Padwy. Od 

wieków stanowi ono cel bardzo licznych pielgrzymek, centrum żywej 

modlitwy, kultu Miłosierdzia Bożego, czci Niepokalanej Dziewicy 

Maryi i św. Antoniego z Padwy, za przyczyną którego wierni doznają 

obfitych łask uzdrowienia duszy i ciała.  

W związku z przeżywaną Wielką Nowenną przed Jubileuszem 

350 lat objawień św. Antoniego w Radecznicy, OO. Bernardyni we 

współpracy z duchowieństwem naszej diecezji zmobilizowali  

w ostatnim czasie wiernych wszystkich stanów do licznych piel-

grzymek i ufnej modlitwy w tym świętym miejscu. Bogate w treść  

i przeżycia wydarzenia religijne naznaczyły też obchodzony niedaw-

no Rok Wiary. 

Jestem całym sercem przekonany, że inicjatywa Kustoszów 

Sanktuarium w Radecznicy, popierana przez rzesze wiernych, przy-

wiązanych do tego świętego miejsca, pozyskania tytułu Bazyliki 

Mniejszej dla naszego Sanktuarium służy duchowemu dobru ludu 

wiernego Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej i całego Kościoła Chry-

stusowego. Należy też dodać, że byłaby to pierwsza bazylika w Die-

cezji Zamojsko-Lubaczowskiej, wiernej Maryi Matce Odkupiciela  

i czerpiącej wiele łask ze szczególnej obecności św. Antoniego z Pad-

wy. 

Dodatkowe informacje o historii Sanktuarium i jego funkcjono-

waniu znajdzie Ksiądz Biskup w materiałach przesłanych już przez 

Kustoszów Sanktuarium.  
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Zwracam się zatem do Waszej Ekscelencji z serdeczną prośbą  

o poparcie starań OO. Bernardynów z Radecznicy i całej Diecezji 

Zamojsko-Lubaczowskiej.  

 

Z braterskim pozdrowieniem 

 

 

 
                                                                 † Marian Rojek 

BISKUP ZAMOJSKO-LUBACZOWSKI 

 

 

 

 

 

Księża Kardynałowie/Arcybiskupi/Biskupi 

w Polsce   
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Zamość, 3 marca 2014 r.  

L.dz. 52/Gł/14 

 

 

Eminencjo, Ekscelencjo, 

 

Z radością informuję, że w dniu 31 maja 2014 r. upłynie 50 lat 

od dnia, w którym Biskup Senior Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej 

Profesor Jan Śrutwa przyjął święcenia kapłańskie z rąk biskupa 

Piotra Kałwy w Katedrze Lubelskiej. 

W dniu tak radosnego Jubileuszu jako wspólnota Kościoła Za-

mojsko-Lubaczowskiego pragniemy otoczyć Dostojnego Jubilata ser-

deczną modlitwą. 

Uprzejmie proszę o duchową łączność modlitewną z Biskupem 

Janem i wiernymi naszej Diecezji, aby wspólne dziękczynienie za 

Osobę i posługę Pierwszego Biskupa Diecezji Zamojsko-

Lubaczowskiej umocniło nas wszystkich w odważnym dawaniu świa-

dectwa wiary wobec współczesnego świata.  

 

Z wyrazami więzi w Chrystusie  

 

                                                         
        † Marian Rojek 

BISKUP 

 

 

Księża Kardynałowie/Arcybiskupi/Biskupi 

w Polsce   
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Zamość, 19 lutego 2014 r.  

L.dz. 30/Gł/14 

 

 

 

DEKRET POWOŁUJĄCY  

WYDZIAŁ DUSZPASTERSTWA OGÓLNEGO 

KURII DIECEZJALNEJ W ZAMOŚCIU 
 

Kierując się dobrem Kościoła Diecezjalnego oraz odczytując no-

we wyzwania duszpasterskie wypływające z wielorakich przemian 

kulturowych i cywilizacyjnych, niniejszym reorganizuję struktury 

duszpasterskie w ramach Kurii Diecezjalnej w Zamościu i powołuję 

w miejsce dotychczasowego Wydziału Duszpasterskiego – Wydział 

Duszpasterstwa Ogólnego. 

W skład Wydziału wchodzą:  

Dyrektor – ks. dr Sylwester Zwolak 

Zastępca Dyrektora – ks. dr Robert Strus 

Członkowie współpracownicy:  

ks. mgr Piotr Jakubiak  

ks. mgr lic. Jarosław Kędra  

ks. kan. mgr lic. Waldemar Kostrubiec 

ks. mgr Stanisław Książek  

ks. mgr Marian Wyrwa    

  

Kapłanom podejmującym odpowiedzialność za koordynację 

duszpasterstwa diecezjalnego z serca błogosławię i polecam opiece 

Matki Odkupiciela – Patronki Diecezji. 

 

† Marian Rojek 

BISKUP 

Ks. Michał Maciołek  

         KANCLERZ  
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Zamość, 25 lutego 2014 r.  

L.dz. 41/Gł/14 

 

 

 

AKT POWOŁANIA  

SZKOLNEGO KOŁA CARITAS 

PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ 

W TARZYMIECHACH  
 

Odczytując nowe wyzwania na polu świadczenia miłosierdzia 

wobec bliźnich z radością odnoszę się do prośby Dyrekcji i uczniów 

Szkoły Podstawowej w Tarzymiechach i niniejszym powołuję do 

istnienia Szkolne Koło Caritas przy tejże Szkole.  

Jednocześnie wyznaczam ks. dra Mirosława Sawkę na duchowe-

go opiekuna Koła i życząc wielu natchnień Bożych do naśladowania 

Chrystusa Miłosiernego z serca błogosławię Wspólnocie Szkoły i Koła 

Caritas.    

 

 

 

† Marian Rojek 

BISKUP 

Ks. Michał Maciołek  

         KANCLERZ  
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Zamość, 17 marca 2014 r.  

L.dz. 70/Gł/14 

 

DEKRET  

POWOŁUJĄCY ZESPÓŁ DS. NOWEJ EWANGELIZACJI  

W DIECEZJI ZAMOJSKO-LUBACZOWSKIEJ  
 

Kierując się pragnieniem upowszechniania i wspierania dzieła 

głoszenia Dobrej Nowiny na miarę współczesnych wyzwań, niniej-

szym powołuję Zespół ds. Nowej Ewangelizacji w Diecezji 

Zamojsko-Lubaczowskiej w następującym składzie:  

 

Przewodniczący:  

ks. mgr Piotr Jakubiak – wikariusz parafii pw. św. Mikołaja 

w Szczebrzeszynie 

Zastępca Przewodniczącego:  

Tomasz Siwczuk – Lider Wspólnoty Odnowa w Duchu Świę-

tym w Zamościu  

Członkowie:  

ks. mgr Dariusz Babiak – wikariusz parafii pw. Świętego 

Krzyża w Zamościu  

ks. mgr Adam Dworzycki – wikariusz parafii pw. Świętego 

Krzyża w Zamościu 

ks. mgr Jarosław Feresz – proboszcz parafii pw. Świętej Bożej 

Opatrzności w Zamościu 

ks. mgr lic. Jarosław Kędra – wikariusz parafii pw. Świętej 

Bożej Opatrzności w Zamościu 

ks. mgr Piotr Spyra – student Katolickiego Uniwersytetu Lu-

belskiego Jana Pawła II w Lublinie  

 

Z wdzięcznością za podjęcie odpowiedzialnej posługi krzewienia 

Dzieła Nowej Ewangelizacji z serca błogosławię Członkom Zespołu  

i upraszając obfitości darów Ducha Świętego, polecam opiece Matki 

Odkupiciela – Patronki Diecezji. 

† Marian Rojek 

BISKUP 

Ks. Michał Maciołek  

         KANCLERZ  
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Zamość, 17 marca 2014 r.  

L.dz. 71/Gł/14 

 

 

DEKRET  

POWOŁANIA DIECEZJALNEGO CENTRUM  

ŚWIATOWYCH DNI MŁODZIEŻY 2016  

W DIECEZJI ZAMOJSKO-LUBACZOWSKIEJ  
 

 

Biorąc pod uwagę szczególne wyzwania duszpasterskie i organi-

zacyjne związane z doniosłym wydarzeniem Światowych Dni Mło-

dzieży, które z woli Papieża Franciszka mają się odbyć w Krakowie  

w 2016 roku i zaangażują wszystkich duchownych i wiernych świec-

kich Kościoła w Polsce, niniejszym powołuję Diecezjalne Cen-

trum Światowych Dni Młodzieży 2016 w Diecezji Zamojsko-

Lubaczowskiej w następującym składzie: 
 

Zarząd główny: 

Dyrektor: ks. dr Sylwester Zwolak 

Zastępca Dyrektora: ks. dr Robert Strus 

Członkowie: ks. mgr lic. Tomasz Bazan 

          ks. mgr lic. Jarosław Kędra  

 

Biuro promocji: ks. dr Sylwester Zwolak 

 

Biuro formacji: ks. dr Robert Strus 

 

Biuro wolontariatu: ks. mgr lic. Tomasz Bazan 

 

Biuro logistyki: ks. mgr lic. Jarosław Kędra  

 

Kapłanom podejmującym odpowiedzialność za koordynację po-

wyższego dzieła z serca błogosławię i polecam opiece Matki Odkupi-

ciela – Patronki Diecezji. 
 

† Marian Rojek 

BISKUP 

Ks. Michał Maciołek  

         KANCLERZ  
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Zamość, 17 marca 2014 r.  

L. dz. 72/Gł/14 

 

DEKRET  

POWOŁANIA KOMITETU ORGANIZACYJNEGO  

ŚWIATOWYCH DNI MŁODZIEŻY 2016  

W DIECEZJI ZAMOJSKO-LUBACZOWSKIEJ  
 

Biorąc pod uwagę szczególne wyzwania duszpasterskie i organi-

zacyjne związane z doniosłym wydarzeniem Światowych Dni Mło-

dzieży, które z woli Papieża Franciszka mają się odbyć w Krakowie  

w 2016 roku i zaangażują wszystkich duchownych i wiernych świec-

kich Kościoła w Polsce, niniejszym powołuję Komitet Organiza-

cyjny Światowych Dni Młodzieży 2016 w Diecezji Zamojsko-

Lubaczowskiej jako organ wspomagający Diecezjalnego Cen-

trum Światowych Dni Młodzieży w tejże diecezji, w następu-

jącym składzie: 

 

Przewodniczący: Bp Marian Rojek 

 

Członkowie z urzędu: 

ks. dr Michał Maciołek 

ks. dr Wiesław Galant 

ks. dr Ryszard Mazurkiewicz 

ks. dr Franciszek Nieckarz 

ks. dr Wiesław Banaś 

ks. mgr Krystian Bordzań 

ks. mgr lic. Tadeusz Czuk 

ks. mgr lic. Waldemar Kostrubiec 

ks. mgr Marian Wyrwa  

ks. mgr Stanisław Książek 

ks. mgr Piotr Jakubiak 

ks. mgr lic. Witold Batycki 

ks. mgr Grzegorz Chabros 

ks. dr Eugeniusz Derdziuk 

ks. mgr Józef Dudek 

ks. dr Adam Firosz 

ks. mgr lic. Czesław Grzyb  
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ks. mgr Władysław Gudz 

ks. mgr Zbigniew Kociołek 

ks. mgr Jerzy Kołtun 

ks. mgr Jan Krawczyk 

ks. mgr Zenon Mrugała 

ks. dr Wiesław Oleszek 

ks. mgr Andrzej Puzon 

ks. mgr Andrzej Stopyra 

ks. dr Józef Flis 

ks. dr Czesław Szczerba 

ks. mgr Jerzy Tworek 

ks. mgr Bolesław Zwolan 

ks. mgr Zygmunt Żółkiewski 

 

Członkowie z nominacji: 

ks. mgr Leszek Boryło 

ks. mgr Julian Brzezicki 

ks. mgr Stanisław Budzyński 

ks. mgr Piotr Ciećkiewicz 

ks. mgr Rajmund Cur 

ks. mgr Janusz Dudzicz 

ks. mgr Jarosław Feresz 

ks. mgr Jerzy Frankiewicz 

ks. mgr lic. Zygmunt Jagiełło 

ks. dr Krzysztof Koprowski 

ks. dr Sławomir Korona 

ks. dr hab. Janusz Lekan 

ks. dr Waldemar Miśkiewicz 

ks. dr Andrzej Niedużak 

ks. mgr Rafał Plichta 

ks. dr Jarosław Przytuła  

ks. mgr Marcin Pudo 

ks. mgr Roman Sawic 

ks. mgr Adam Sobczak 

ks. mgr Tadeusz Sochan  

ks. mgr Piotr Spyra 

ks. mgr Marek Tworek 

ks. mgr Tomasz Winogrodzki 

ks. mgr lic. Jacek Zieliński 

o. dr Andrzej Zalewski OFM Conv.  
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o. Oskar Poździk OFM 

mgr Marcin Brzozowski 

dr Łukasz Kot 

mgr Anna Matelak 

mgr Anna Maciukiewicz 

mgr Elżbieta Michałkiewicz 

mgr Joanna Suszko 

s. Mirosława Kozioł CSNJ 

s. Izabela Podwyszyńska CMBB 

s. Sylwia Stelmach FMM 

 

Wszystkim podejmującym odpowiedzialność i angażującym się  

w powyższe dzieło z serca błogosławię i polecam opiece Matki Odku-

piciela – Patronki Diecezji. 

 

† Marian Rojek 

BISKUP 

Ks. Michał Maciołek  

        KANCLERZ 
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SPRAWY PERSONALNE  
 

9 stycznia 2014 r. 

 

ks. kan. mgr Julian Brzezicki, proboszcz parafii pw. św. Jana 

Chrzciciela w Trzęsinach, mianowany duszpasterzem rzemieśl-

ników Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej 

ks. kan. mgr Julian Brzezicki, proboszcz parafii pw. św. Jana 

Chrzciciela w Trzęsinach, mianowany moderatorem Żywego 

Różańca Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej 

 

17 lutego 2014 r. 

 

ks. mgr lic. Tomasz Demczuk, proboszcz parafii pw. św. Aposto-

łów Piotra i Pawła w Tarnawatce, mianowany Kierownikiem 

duchowym Kurii Legionu Maryi pw. Matki Bożej Tomaszow-

skiej w Tomaszowie Lubelskim 

ks. mgr Piotr Nogas, wikariusz parafii pw. Najświętszego Serca 

Jezusa w Tomaszowie Lubelskim, mianowany Kierownikiem 

duchowym Kurii Legionu Maryi pw. Matki Bożej Królowej Po-

koju w Tomaszowie Lubelskim 

 

19 lutego 2014 r. 

 

ks. bp dr hab. Mariusz Leszczyński, odwołany ze stanowiska 

Przewodniczącego Wydziału Duszpasterskiego Kurii Diecezjal-

nej w Zamościu 

ks. kan. mgr lic. Tadeusz Czuk, odwołany z funkcji sekretarza 

Wydziału Duszpasterskiego Kurii Diecezjalnej w Zamościu 

ks. dr Sylwester Zwolak, mianowany Dyrektorem Wydziału Dusz-

pasterstwa Ogólnego Kurii Diecezjalnej w Zamościu  

ks. dr Sylwester Zwolak, mianowany członkiem Rady Kapłańskiej 

do końca obecnej kadencji Rady, tj. do dnia 31 października 

2017 r.  

ks. dr Robert Strus, mianowany Zastępcą Dyrektora Wydziału 

Duszpasterstwa Ogólnego Kurii Diecezjalnej w Zamościu  

ks. mgr lic. Andrzej Traczykiewicz, odwołany z urzędu probosz-

cza parafii pw. św. Jana Chrzciciela w Lipsku i skierowany na 

zamieszkanie w Domu Księży Seniorów w Hrubieszowie w cha-

rakterze rezydenta   
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ks. mgr Krystian Kotulski, wikariusz parafii pw. św. Jana Chrzci-

ciela w Lipsku mianowany tymczasowym administratorem tejże 

parafii     

 

25 lutego 2014 r. 

 

ks. dr Mirosław Sawka, proboszcz parafii pw. Wniebowzięcia NMP 

w Starym Zamościu mianowany asystentem kościelnym Szkol-

nego Koła Caritas przy Szkole Podstawowej w Tarzymiechach 

 

10 marca 2014 r. 

 

ks. mgr Dariusz Babiak, przeniesiony z urzędu wikariusza parafii 

pw. św. Leonarda w Tyszowcach na urząd wikariusza parafii 

pw. Świętego Krzyża w Zamościu  

ks. mgr Adam Palonka, przeniesiony z urzędu wikariusza parafii 

pw. Zwiastowania NMP w Tomaszowie Lubelskim na urząd wi-

kariusza parafii pw. św. Leonarda w Tyszowcach  

ks. mgr Krystian Kotulski, wikariusz parafii pw. św. Jana Chrzci-

ciela w Lipsku zwolniony z funkcji tymczasowego administrato-

ra tejże parafii     

ks. mgr Tomasz Winogrodzki, zwolniony z urzędu wikariusza 

parafii pw. Świętego Krzyża w Zamościu i mianowany probosz-

czem parafii pw. św. Jana Chrzciciela w Lipsku     

 

 

17 marca 2014 r. 

 

ks. mgr lic. Jarosław Kędra, wikariusz parafii pw. Świętej Bożej 

Opatrzności w Zamościu mianowany Diecezjalnym Duszpaste-

rzem Młodzieży  

ks. mgr lic. Stanisław Burda, wikariusz parafii pw. św. Michała 

Archanioła w Werbkowicach skierowany do służenia pomocą 

duszpasterską w parafii pw. Zmartwychwstania Pańskiego  

w Mirczu z zachowaniem dotychczasowego urzędu wikariusza  

w parafii Werbkowice  
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HOMILIA NA MSZY ŚW. PODCZAS SPOTKANIA KAPELANÓW  

DPS-ÓW I SZPITALI  

(BIŁGORAJ - DOM KOMBATANTA – 22 LUTEGO 2014 R.) 
 
Kiedy przyjdzie na człowieka nagła choroba, bolesne doświad-

czenie, niepełnosprawność, jakaś niespodziewana sytuacja, wobec 

której czujemy się całkowicie zaskoczeni, przestraszeni, także bez-

radność wobec osobistej nałogowej grzesznej uległości, jakiej na nowo 

się poddaliśmy, wówczas w sercu człowieka może się pojawić pokorne 

wołanie: „Panie Jezu, zostań ze mną, nie zostawiaj mnie teraz same-

go”. Kto jak kto, ale właśnie wy, czcigodni kapłani, kapelani Domów 

Pomocy Społecznej, szpitali, spowiednicy i duchowi opiekunowie na 

ludzkich ścieżkach życia, czujecie powagę takich sytuacji oraz bez-

radność człowieka, z którego serca wyrywa się podobne do tego woła-

nie. 

Niektórzy potrzebują w takich okolicznościach więcej pokoju, jaki 

może im dać uspokajający emocje, duch wiary. Inni oczekują swego 

rodzaju mocnego Bożego szarpnięcia, aby zostali wyrwani z jakiegoś 

grzesznego przyzwyczajenia czy oziębłości. W każdym bądź razie, to 

pokorne westchnienie „Jezu zostań z nami i nie zostawiaj nas samymi” 

daje tym osobom nadzieję i zwiastuje im przyszłość, podpowiada tę 

bliskość Jezusa, na którą wszyscy tak bardzo liczymy. 

Na Jezusa można rzeczywiście liczyć w życiu codziennym  

i w różnorakich doświadczeniach. Wy wszyscy jesteście jako kapelani 

szczególnymi zwiastunami tej dobrej nowiny. Bo tylko ten, kto jest 

gotowy na taką relację do Jezusa, by Mu zaufać, zawierzyć, poważnie 

się z Nim w swym życiu liczyć, tylko ten jest gotowy przeżyć cud. 

Drodzy księża, jesteście zdolni, na podstawie doświadczenia swej 

kapelańskiej posługi, do tego, by dać takie właśnie świadectwo? Ja-

kich niewiarygodnych rzeczy i spraw, nawróceń w ostatnim momen-

cie życia, uzdrowień oczekiwanych, wymodlonych a może również 

niespodziewanych dokonuje Chrystus w człowieku, który na Niego 

liczy. 

Zresztą, jakie to mogą być przeróżne sytuacje, aż trudno, dać te-

mu posłuch. Oto dla jednych wówczas Pan Jezus staje się realnie 

namacalny, prawdziwy, konieczny. Dla innych to jakieś religijne za-

łożenie, nie do przyjęcia, ale często jedynie do momentu, gdy te osoby 
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zrozumieją, że to Bóg ich szuka, a oni też tak po ciemku, po omacku, 

cicho, może nawet z jakimś gestem buntu, za Nim tęsknią. 

Jeszcze raz odważcie się zaufać i przekonajcie się o tym, iż Pan 

Jezus żyje. Mówcie wszystkim, że Chrystus jest nam potrzebny, On 

nas kocha i dla nas wciąż działa, wchodzi w naszą codzienność. Jak to 

praktycznie wygląda, mówi św. Jakub Apostoł w swoim Liście, uka-

zując, co możemy od Boga konkretnie otrzymać. Gdy prosimy Go  

z pokorą i mądrością, On udziela nam daru, jaki nas zbawia i uświę-

ca. To znaczy, Jego łaska zdolna jest nas uczynić chętnymi do słucha-

nia, nieskorymi do mówienia i panującymi nad naszym gniewem (por. 

Jk 1, 19). 

Zauważmy, iż to się dokonuje nie na zasadzie: ty musisz, powi-

nieneś, lecz jako propozycja Jezusa, bo jesteś wolnym człowiekiem  

i chcesz wybrać Chrystusa. Ale za każdą twoją decyzją idą następ-

stwa, konsekwencje twych słów i czynów. Można wobec tego świata 

chrześcijanina udawać, skrywając egoistyczne pragnienia, aby w ży-

ciu wciąż więcej z dóbr materialnych posiadać, mieć na innych zna-

czący wpływ, ale z Jezusem pokazywać się rzadko, jedynie przy ko-

ścielnych uroczystościach. 

Lecz gdy przyjdzie sytuacja, o jakiej słyszeliśmy właśnie dzisiaj  

z Listu św. Jakuba: „Spotkało kogoś z was nieszczęście niech się mo-

dli. Kto jest radosnego serca niech śpiewa psalmy i pieśni. Zaś chory 

niech woła kapłanów Kościoła, aby się nad nim modlili i go namaścili 

olejem w imię Pana. A modlitwa pełna wiary będzie dla chorego ra-

tunkiem, Pan go podźwignie, a jeśliby popełnił grzechy, to będą mu 

odpuszczone (Jk 5, 13-16). Wówczas u wielu osób dotkniętych niemo-

cą i chorobą, zmienia się całkowicie perspektywa dotychczasowego 

patrzenia. 

Czyli widzimy, że na Jezusa możemy zdecydowanie liczyć i to 

właśnie tam gdzie żyjemy. Gdy jest ci ciężko dźwigać jakiś tajemniczy 

ciężar twej codzienności, gdy czujesz się osamotniony i pozostawiony 

przez bliźnich, to się módl. Oddaj ten ciężar Jezusowi, On jest tym 

boskim tragarzem ludzkich ciężarów, powierz Mu to, co ciebie przy-

gniata. 

I to jest wasze zadanie, drodzy kapelani, w tych sytuacjach, jakie 

chorych przywaliły. Wy ich uczcie w takich okolicznościach postawy 

modlitwy, zawierzenia. Może to będą konkretne akty strzeliste, cho-

ciażby odwołujące się do Bożego miłosierdzia: „Jezu ufam Tobie”. 

Takie są dokładnie słowa św. Jakuba: „Spotkało kogoś z was nie-

szczęście? Niech się modli” (Jk 5, 13). Ale i druga strona codziennego 
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życia, to radosne usposobienie, też winno być wprowadzone w ducha 

codziennej modlitwy, uwielbienia, wychwalania i dziękczynienia. 

Drodzy Bracia kapłani, wy przez wasze posługiwanie dość często, 

można powiedzieć każdego dnia, stykacie się z ludzką chorobą i cier-

pieniem, ze starością oraz niedołężnością. W jakiś sposób tego wła-

śnie wszyscy się obawiamy: choroby, niepełnosprawności, zdania na 

pomoc innych, wreszcie starości. A gdy na to wszystko przyłożymy 

jeszcze jakieś religijne obawy, słabość naszej wiary, ułomność osobi-

stej modlitwy. Człowiek tym wszystkim może się tak zablokować, że 

ze swego serca nie wykrzesze żadnego modlitewnego wołania o ratu-

nek do Boga. 

Św. Jakub w swoim liście uświadamia nam, iż zna doświadcze-

nie takiej ludzkiej życiowej sytuacji. Dlatego daje następującą radę: 

„Choruje ktoś pośród was? Niech sprowadzi kapłanów Kościoła, by się 

modlili nad nim” (Jk 5, 14). Przecież to jest wasz powszedni chleb, 

drodzy księża kapelani. To wezwanie, takie oczekiwanie i owo wasze 

posługiwanie, aby ludzie mogli wiedzieć, iż są zaproszeni do zawie-

rzenia, zaufania Jezusowi również w swej chorobie. 

Macie doświadczenie choroby, tej słabości ciała, gdzie nie możesz 

nawet ręki ani nogi podnieść. Gorączka, spieczone wargi, niepojęty 

ból ciała, niepewność co będzie dalej, bez spania, samotny, ze swoim 

lękiem, pośród obcych ludzi. Można się też wówczas poczuć jakby 

przez Boga opuszczonym, zapomnianym. To nie jest jakaś ckliwa 

opowieść, gdy nagle człowiek jest postawiony po przeciwnej stronie 

tych, którzy sobie żyją z pewnością siebie, konkretną stabilnością  

w odniesieniu do tego, co posiadają i na kogo mogą na tym świecie 

liczyć. 

A oto widzę jak kurczy się moje życie, klepsydra odmierza czas 

mego życia tu na ziemi. Czyżbym ja, człowiek wierzący, chrześcijanin, 

był odcięty od Bożej opieki? Rodzi się pokusa idąca od podszeptów 

złego ducha, by o wszystko albo o wiele, przynajmniej o cierpienie, 

chorobę, niezrealizowane pragnienia i marzenia oskarżać samego 

Boga. Przecież wy to znacie, wchodzicie w sutannie, w komży i stule 

oraz rozeznajecie ciężkie położenie chorej czy starszej osoby. Kładzie-

cie na jej głowie swoją kapłańską dłoń i się głośno modlicie: „Ojcze 

nasz”. Modlicie się za nią i także razem z nią. Orędujecie za tym 

człowiekiem u Boga, naszego Ojca. Mówicie aż do końca: „Bądź wola 

Twoja i odpuść nam nasze winy”. 

Drogi kapelanie, pamiętaj o tym, że w tej modlitwie, również ty 

stajesz po stronie cierpiącego człowieka i mówisz razem z nim i w jego 
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imieniu: „odpuść nam nasze winy, (…) zbaw nas ode złego”. Boże, nie 

tylko wybaw nas od lęku i choroby, ale okaż nam swoją bliskość. Chcę 

należeć do Ciebie, mój Panie i Zbawco. „Modlitwa pełna wiary będzie 

dla chorego ratunkiem i Pan go podźwignie” (Jk 5, 15). 

Każdy, kto się włącza w tę modlitwę, dźwiga, podtrzymuje swego 

brata czy siostrę, pomaga mu powrócić do pełni sił. Jak podkreśla św. 

Jakub Apostoł: „Módlcie się jeden za drugiego, byście odzyskali 

zdrowie” (Jk 5, 16). Bo kto liczy na Jezusa, dozna cudu. Dlatego 

zawsze mówcie w imieniu swoim i waszych podopiecznych: „Pozostań 

z nami Panie Jezu Chryste”. Amen. 

 

 

HOMILIA W II NIEDZIELĘ WIELKIEGO POSTU  

(KRAKÓW, ŁAGIEWNIKI – 16 MARCA 2014 R.) 
 

Wprowadzenie w liturgię: 

Każdy z nas znajduje się w drodze, począwszy od Abrahama,  

o którym usłyszymy, iż bez ociągania poszedł za wolą Bożą, opusz-

czając dotychczasowe bezpieczeństwo i stał się znakiem błogosła-

wieństwa dla wszystkich. Św. Tymoteusz zachęcany jest przez Apo-

stoła Pawła do tego, by również w cierpieniu i w doświadczeniach 

życia, szedł dalej Drogą Ewangelii, jak to czyni wielu z chorych, cier-

piących, samotnych, niepełnosprawnych i uwięzionych, uczestniczą-

cych przez posługę telewizji w tej Mszy św. Wszystkich was pozdra-

wiamy. Także i trzej uczniowie Jezusa, po doświadczeniu Bożej 

chwały, ukazanej w wydarzeniu Przemienienia Pańskiego, schodzą  

z góry i idą w codzienną drogę życia naznaczoną krzyżem. Wszyscy 

na różny sposób obarczeni grzechem i słabością, w tę drugą Niedzielę 

Wielkiego Postu, pokornie wołamy o miłosierdzie dla nas i świata 

całego. 

 

Homilia 

Siostry i Bracia w Chrystusie Panu, liturgia eucharystyczna,  

w której uczestniczymy, rozpoczęła się i zakończy znakiem krzyża, 

jakim zostaniemy naznaczeni i z jego mocą będziemy posłani do 

świata, pośród którego żyjemy i się uświęcamy, realizując - każdy  

z nas - swoje osobiste powołanie. Znak krzyża, osobliwie tu w Ła-

giewnikach, mówi nam o tym, iż jesteśmy wciąż dźwigani i umacnia-

ni siłą Bożego miłosierdzia. Ogarnięci ojcowskim zatroskaniem  



BISKUP DIECEZJALNY 

 

84 

 

w całej przestrzeni naszego ludzkiego życia, od góry aż do dołu i jak 

wskazują poziome ramiona, od lewej przez serce, aż po prawą, otwie-

ramy się na błogosławieństwo Stwórcy, Zbawiciela i Uświęciciela. 

Często spotykając się ze znajomymi, w popularny sposób pozdra-

wiamy się nawzajem wezwaniem mniej więcej tego rodzaju: „Cześć! 

Jak ci idzie. Jak tam leci u was?”. Być może zatrzymaliśmy kiedyś 

naszą uwagę na tym prostym pytaniu. Gdyż odpowiedź człowieka, 

który jest tym zwrotem zaskoczony, bywa zwykle krótka. Coś w ro-

dzaju: „Dziękuję, dobrze”, albo „Mogłoby być lepiej”. 

Kierując do drugiej osoby krótkie słowa: „jak ci idzie”, mam na 

myśli o wiele szerszą treść, ukrytą pod tym prostym zwrotem. Chcę 

rzeczywiście kogoś, kogo spotykam, pozdrowić, okazać mu moje oso-

biste zainteresowanie, zapytać dokąd zdąża, skąd przybywa, za czym 

biegnie, co się w jego życiu dzieje. Tych możliwości, zależnie od sytu-

acji i wzajemnych relacji, można wydobywać wiele, ale one wszystkie 

są ukryte, zawarte w tym popularnym, może nieco młodzieżowym 

zwrocie: „Jak leci. Jak ci idzie?”. 

Co oznacza dla mnie słowo „iść”? Ono zawiera w sobie konkretną 

treść. Iść, to znaczy mymi nogami stawiać kroki, zdążając w jakimś 

ustalonym celu. Ale również przepychać się do przodu, zdążać przed 

siebie lub wreszcie ruszyć się z jakiegoś miejsca. Iść dla mnie, to szu-

kać własnej drogi życia i ją znajdować. 

Taka sytuacja w naszej codzienności oczywiście nie wyklucza, że 

mogę pobłądzić, iż czasem muszę nadłożyć drogi, by dojść do upra-

gnionego celu. Ale każda z tych okoliczności niesie dla mnie pewien 

rodzaj doświadczenia, ubogacenia. Ostatecznie przyczynia się do 

mojego rozwoju, gdy chcę i potrafię z tych rozmaitych zdarzeń wycią-

gnąć poprawne wnioski. Jeżeli, zgodnie z zachętą św. Pawła usłysza-

ną dzisiaj w drugim Liście do Tymoteusza, jesteśmy gotowi do tego, 

by wziąć „udział w trudach i przeciwnościach znoszonych dla Ewan-

gelii, według danej mocy Boga” (2 Tym 1, 8b). 

W głębszym znaczeniu, my jako ludzie myślący, odczuwający  

i powołani do miłości, musimy wciąż iść, podążać. Czy chcemy czy też 

nie, niosą nas nasze lata, których nam przybywa, wchodzimy w ży-

cie, w obowiązki, w relacje, w historię naszej rodziny, społeczności, 

czy też parafii, do jakiej przynależymy. Jesteśmy włączeni w ziemską 

Ojczyznę, w wydarzenia oraz myślenie a także modlitwę Kościoła  

i całego świata. Czyli nie pozostajemy w ludzkim wymiarze sami, 

gdyż wchodzimy w różne wspólnoty, w międzyosobowe relacje, które 
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nas zapraszają i wspomagają w tym, byśmy nie ustawali w drodze, 

abyśmy zdążali ku głębi życia. 

Kto idzie wspólnie ze mną, kto pielgrzymuje obok, kto nam towa-

rzyszy? Oczywiście, obok osób jakie teraz w myśli i w sercu przywołu-

jemy, tych najbliższych, najdroższych. A chodzi o rodziców, rodzeń-

stwo, małżonków, dziadków i krewnych, o przyjaciół, przełożonych, 

znajomych, koleżeństwo z różnych relacji. To jednak nieustannie 

towarzyszy nam ktoś, kto jest dla nas na pierwszym miejscu i dla 

kogo my jesteśmy także najważniejsi, to miłosierny Bóg. On daje 

nam istnienie, miłość i tę zdolność pójścia z Chrystusem i za Chry-

stusem. Podnosi nas, dźwiga, zachęca, opatrznościowo nad wszyst-

kim w naszym życiu czuwa. 

Jakie plany i zamiary ma Bóg wobec każdego z nas? Jesteśmy dla 

Niego tak ważni, iż On podsuwa nam swego rodzaju mapę życia, jaką 

osobiście dla mnie szkicuje „stosownie do własnego postanowienia  

i łaski, która nam dana została w Chrystusie Jezusie przed wiecz-

nymi czasami” (2 Tm 1, 9). Przekazuje polecenia na drogę, jak to 

uczynił wobec Abrama i Lota, zapowiadając swe błogosławieństwo. 

Podobnie jak Pan Jezus zabrał ze sobą Piotra, Jakuba i Jana na wy-

soką górę, także i nam Boży Syn proponuje udział w tajemnicy swej 

chwały i w doświadczeniu ziemskiego krzyża. 

Owa nasza osobista mapa drogi życia, którą każdy otrzymał od 

Boga na chrzcie św., prowadząca do kraju, jaki On nam ukaże,  

a chodzi o to, czego niewielki rąbek zobaczyli trzej apostołowie, jak 

słyszeliśmy to w scenie Przemienienia Pańskiego, to święte wezwa-

nie do nas skierowane zawiera w sobie radości i uniesienia, także  

w formie piotrowego wyznania: „Panie, dobrze, że tu jesteśmy” (Mt 

17, 4). Ono nie jest pozbawione również trudności i błotnistych ście-

żek. Odnajdujemy w Bożym planie dla nas przewidzianym proste 

równe drogi i kręte szlaki. Czasem niektóre się kończą i zaczynają 

nowe, a inne stanowią jedynie pośrednie etapy w zdążaniu do osta-

tecznego celu. Jak umiejętnie czytać tę kartę mego życia, prowadzącą 

do wiecznego szczęścia, jak iść za jej wskazaniami? 

Nie ma innej możliwości, potrafi to dobrze uczynić jedynie ten, 

kto się prawdziwie modli, kto przed świętością Boga i Jego blaskiem 

staje w pokorze własnej słabości, będąc dla drugich błogosławień-

stwem. Ów człowiek widzi wokół siebie znaki czasu, przez jakie Bóg 

do nas mówi. Trzeba mieć wrażliwe ucho na słowo Boga, ochotne do 

słuchania oraz dobre oczy, aby Pana dostrzegać tam, gdzie On jest,  
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a także ufne serce, gotowe miłosiernemu Ojcu zawierzyć i wolę Bożą 

w życiu przyjąć. 

Pan mówi do nas na różny sposób. Przypomnijmy sobie, choćby 

jak św. Siostra Faustyna rozmawiała z Chrystusem, jak Go słuchała, 

jak była czasem natarczywa, dopytująca, zdziwiona. Bóg kieruje się 

do mnie w swoim słowie, w ludziach i w wydarzeniach. Co odczytuję, 

jak słyszę i na czym koncentruje mój wzrok? 

Wobec tego, co się dzieje dzisiaj na świecie, w Europie, na Ukrai-

nie i na Krymie, obejmuje nas prawdziwy lęk. I choć on jest innej 

natury, niż ten jakim byli ogarnięci uczniowie na górze podczas sce-

ny Przemienienia Pańskiego, to i my pragniemy, Panie Jezu, Umiło-

wany Synu, w którym Ojciec Niebieski ma upodobanie, abyś zbliżył 

się do nas, dotknął każdego i rzekł „Wstańcie, nie lękajcie się” (Mt 

17, 7). Takie było wiodące wezwanie pontyfikatu bł. Jana Pawła II. 

Zwróćmy jeszcze uwagę na słowa z usłyszanej dzisiaj Księgi Ro-

dzaju, jakie Bóg kieruje do Abrahama, objawiając wobec niego swój 

plan i zamiar. Niezwykle ważne podkreślenie: „będę ci błogosławił” 

„staniesz się błogosławieństwem”; „będę błogosławił tym, którzy cie-

bie błogosławić będą” (Rdz 12, 2-3). Uchwyćmy się mocno tej prawdy 

o błogosławieństwie Boga i jego skutkach, rozchodzących się na nas 

wszystkich. Pokornie wołamy o to błogosławieństwo, szczególnie 

mocno o pokój na świecie, między narodami i w ojczyźnie naszej. 

Niekiedy sami obciążeni chorobami, konfliktami, bezrobociem, 

głodem, wzajemnymi sporami i kłótniami, doznając cicho promowa-

nej nienawiści kierowanej do katolików i rożnego rodzaju krzywd 

oraz zniewag, wobec bezradności na różnoraką ludzką biedę, zdzi-

wieni dopytujemy się, gdzie jest to Boże błogosławieństwo, na czym 

ono polega? Przecież widzimy, co się dzieje, jaki jest człowiek, świat  

i my sami. Jak to pogodzić z Bożą opieką względem nas? 

Właśnie tu, w sanktuarium Bożego Miłosierdzia, przed tym obra-

zem „Jezu ufam Tobie” z naszym zranionym sercem, słabą wolą,  

z pokorą w nieumiejętności rozumienia do końca tych wszystkich 

spraw, wchodzimy w tę przedziwną tajemnicę Bożego błogosławień-

stwa, które przemienia przeciwności ziemskiego życia. 

Bóg mówi konkretnie do każdego z nas tu obecnych, do osób 

świeckich, zakonnych, duchowieństwa, do tych, którzy z nami się 

modlą, duchowo uczestnicząc w tej Mszy Św. przez posługę Polskiej 

Telewizji: Siostro i Bracie, bądź błogosławieństwem dla każdego kto 

cię spotka, kto ciebie nawiedzi w twej chorobie, niepełnosprawności, 

samotności. Kto cię usłyszy, zobaczy, niech otrzyma coś z mocy tego 
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błogosławieństwa, przez twoje hojne ręce, oczy, nogi, czyny i słowa, 

wielkopostne umartwienie, modlitwę, cierpienie, czy codzienny 

krzyż. Ale również przez waszą radość, miłosierdzie, nadzieję, miłość 

i sprawiedliwość, właśnie wy stańcie się dla świata Bożym błogosła-

wieństwem. Amen. 

 

 

HOMILIA W UROCZYSTOŚĆ ZWIASTOWANIA PAŃSKIEGO 

ZAMOŚĆ - KATEDRA – 25 MARCA 2014 R. 

XXII ROCZNICA POWSTANIA  

DIECEZJI ZAMOJSKO-LUBACZOWSKIEJ 
 
Prorok Jeremiasz kieruje do nas słowo Boga: „Jestem (…) świa-

domy zamiarów, jakie zamyślam, co do was (…), zamiarów pełnych 

pokoju, a nie zguby, by zapewnić wam przyszłość, jakiej oczekujecie” 

(Jr 29, 11). Ta zapowiedź skierowana jest do narodu Izraelskiego, 

znajdującego się w niewoli babilońskiej. Pan Bóg chce dla człowieka 

dobra, pragnie obdarować go swoim pokojem. Owa nowina niesie  

w sobie mocną nadzieję dla ludu, który będąc na wygnaniu w obcym 

kraju, nie ma dla siebie żadnych perspektyw. 

Równocześnie, w ich sytuacji, takie oświadczenie Boga jest ściśle 

związane z pytaniem, czy oni mogą zawierzyć tej zapowiedzi. Co robić? 

Winni się otworzyć na oferowaną im możliwość, nie mieć wątpliwości, 

pomimo wszystkich trudności i rozczarowań, jakich doznają? Stwórca 

ma wobec nich zamiary pełne pokoju i plany związane z pełnią życia, 

pomimo tego, iż w tym momencie Boża wola wobec nich nie jest taka 

łatwa do rozpoznania. 

Boża obietnica, zapowiedź anioła Gabriela, zwiastowanie miłości 

Stwórcy do rodzaju ludzkiego i jej realizacja, polegająca na tym,  

iż Boży Syn pragnie stać się człowiekiem dla nas i dla naszego zbawie-

nia, to konkretnie słyszymy w Łukaszowej ewangelii. „Nie bój się, Ma-

ryjo znalazłaś bowiem łaskę u Boga. Oto poczniesz i porodzisz Syna, 

któremu nadasz imię Jezus” (Łk 1, 30-31). 

Jak Maryja pogodzi tę propozycję z zamiarem swego osobistego  

życia, założywszy rodzinę ze swym Oblubieńcem św. Józefem? Czy 

Ona, pełna łaski, błogosławiona między niewiastami, rozpozna Bożą 

wolę, czy ją przyjmie i odpowiadając Bogu Ojcu „tak” podejmie współ-

pracę, stając się Matką Bożego Syna, Jezusa Chrystusa, Zbawiciela? 

Na swoje strapienie i niepewność Dziewica Maryja otrzymuje zapew-
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nienie, iż tajemnica ta dokona się pod działaniem Ducha Świętego  

a dla Boga nie ma nic niemożliwego. 

Aktualność Bożej obietnicy nie jest tylko i wyłącznie związana  

z tamtym czasem, ale równie dobrze odnosi się do nas. Potrzebujemy 

takiej nadziei, coraz bardziej szukamy trwałego oparcia wobec niesta-

bilności życia i pokoju, tak bardzo kruchego, jak to nam pokazują wy-

darzenia i fakty z niedalekiej od nas Ukrainy, a także sprawy dziejące 

się na Krymie nad Morzem Czarnym. Co nas czeka, jakie mamy gwa-

rancje bezpieczeństwa na dzisiaj i na jutro, wobec nieobliczalnych za-

grożeń ze strony władców tego świata? 

Obecne doświadczenie ludu tej przyrodniczo pięknej roztoczańskiej 

ziemi, wiernych stanowiących lokalny Kościół diecezji zamojsko-

lubaczowskiej, która dokładnie dzisiaj, 25 marca, obchodzi 22 rocznicę 

powołania do istnienia, nasza codzienność, bardziej naznaczona jest 

ubóstwem w wymiarze materialnym, niż bogactwem i zaspokojeniem 

w obfitości dobrami tego świata. Tu na zamojskiej i lubaczowskiej zie-

mi dostrzega się wyraźnie, jak coraz bardziej rozwierają się nożyce 

bogactwa niewielu i ubóstwa znacznej części mieszkańców tej części 

Polski. Coraz mocniej zanurzamy się w beznadziejność, gdyż staty-

styczne wyliczenia wskazują, że zmierzamy do tego, iż prawie 50% 

bezrobotnych stanowią u nas ludzie młodzi, których jest coraz mniej.  

A ci, którzy się tutaj rodzą, uciekają stąd, nie widząc w tym miejscu 

swej przyszłości ani spełnienia własnych nadziei. 

Mamy świadomość tego i doświadczamy także namacalnie, iż ja-

ko chrześcijanie i katolicy bywamy narażeni na rożnego rodzaju 

przemoc, niesprawiedliwość, manipulacje i pomówienia. Ale uwierz-

my w to, że usłyszane słowa z proroka Jeremiasza Bóg kieruje także 

dzisiaj do każdego z nas tu obecnych. Co do was mam, zamiary pełne 

pokoju, a nie zguby. Pragnę waszego dobra. Dlatego też w swoim 

czasie posłałem „anioła Gabriela do miasta w Galilei, zwanego Naza-

ret, do Dziewicy poślubionej mężowi, imieniem Józef z rodu Dawida” 

(Łk 1, 26-27). 

Może na różny sposób każdego dnia próbowani, stajemy zdziwie-

ni, słysząc takie oświadczenie Pana życia oraz śmierci, władającego 

przeszłością, teraźniejszością, a także całą przyszłością, aż po bez-

graniczną wieczność i rodzi się w naszym sercu pytanie: Boże, Ojcze 

miłosierdzia i wszelkiej dobroci oraz sprawiedliwości, czy Twoja za-

powiedź pokoju i błogosławieństwa zrealizuje się za naszych dni, 

dzisiaj, jutro czy pojutrze? Czy potrafimy rozpoznać Twoje działanie  

i doznamy namacalnych skutków Twego zapewnienia? 



BISKUP DIECEZJALNY 

 

89 

 

Nie tylko w życiu społecznym, ekonomicznym i politycznym, ale 

również w obszarze naszej religijności oraz wiary, we wspólnotach 

parafialnych i w diecezjalnym Kościele, wciąż na nowo pojawiają się 

narzekania, lamentacje, biadolenia, pretensje w przeróżnych spra-

wach. Czasem bardziej, ale też i mniej uzasadnionych, albo w ogóle 

bezpodstawnych. 

Wielu ma jakieś oczekiwania, które kieruje pod adresem innych 

ludzi, do władzy, do stowarzyszeń, do organizacji, albo do proboszcza, 

wikariusza, katechety, także do sióstr zakonnych, do kurii diecezjal-

nej, czy też do samego biskupa. Ale i do nas odnosi się to, co podkre-

śla prorok Jeremiasz. Abyśmy sami byli zaangażowani w odważne 

podejmowanie wyzwań obecnego czasu. Nie oczekujmy tylko na to, że 

ktoś inny, a więc także sam Pan Bóg, za nas coś konkretnego zrobi, 

będzie czynił spodziewane dobro. 

Łaska Boża i Jego błogosławieństwo oczekuje naszego współdzia-

łania oraz współpracy a nie obojętnego przypatrywania się i narze-

kania. Bóg pragnie, abyśmy Go w naszym życiu szukali i ku Niemu 

kierowali swoje myśli, pragnienia, czyny. Czy rozumiemy usłyszane 

Boże słowo: „Będziecie Mnie wzywać, zanosząc do mnie swe modlitwy, 

a Ja was wysłucham” (Jr 29,12). 

Rzeczy i sprawy, które wydawały się nierealne, wprost niemożliwe 

- skonfrontujmy to z treścią sceny Zwiastowania Maryi - jednak zosta-

ły uczynione, zrealizowane, zaistniały. Możemy zdobyć to, w co tak 

wielu nie wierzyło, ale pod warunkiem, że do Boga będziemy się mo-

dlić i równocześnie sami przyłożymy rękę do tego dzieła w trosce  

o dobrą sprawę. 

Taka zasada funkcjonuje zarówno w obszarze życia duchowego, re-

ligijnego i kościelnego, a myślę tu również, w ten dzień przywołujący 

powstanie naszej diecezji, o konkretnych sprawach i nadziejach, po-

trzebnych do dobrego i sprawnego funkcjonowania tego lokalnego Ko-

ścioła w Zamościu, oraz mam świadomość tego, że tak samo dzieje się 

w tematach społecznych, obywatelskich, ekonomicznych i gospodar-

czych wspólnot, poszczególnych wiosek i miast, gmin oraz powiatów  

z terenu obecnej diecezji zamojsko-lubaczowskiej. 

Ta świadomość jest również ważna dzisiaj w Dniu Świętości Ży-

cia, ustanowionym w odpowiedzi na słowa bł. Jana Pawła II z ency-

kliki „Evangelium vitae”, ogłoszonej dokładnie, co do dnia, 19 lat 

temu, aby budzić w sumieniach, w rodzinach, w Kościele i w społe-

czeństwie świeckim wrażliwość na sens i wartość ludzkiego życia  

w każdym momencie i w każdej kondycji. 
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Zapytajmy się więc konkretnie my, to znaczy każdy z nas, osobi-

ście, jak tu jesteśmy. Co ja mogę uczynić i co robię w obronie życia, 

czy jestem o ten dar u siebie i u innych zatroskany? Trzeba sobie 

odpowiedzieć w sumieniu, na co mnie stać? Na czynne zaangażowa-

nie w wymiarze społecznym, podejmując różnego rodzaju inicjatywy. 

To może być wymierna pomoc rodzinom wielodzietnym, troszczącym 

się o dar życia, rodzicom z dzieckiem czy z osobą niepełnosprawną,  

a także rodzinom niepełnym. Rozglądnijmy się konkretnie pośród 

naszych krewnych, w sąsiedztwie, we wspólnocie parafialnej, czy 

potrafimy coś w tym zakresie uczynić? 

Mogę także ofiarować dar mojej modlitwy adoracyjnej przed Naj-

świętszym Sakramentem, różańcowej, gotowość do duchowej adopcji 

dziecka poczętego, złożyć owoce uczestnictwa we Mszy Św. i przyjęcia 

Komunii św. w intencji tych spraw. Gdy ten skarb połączę jeszcze  

z codziennym krzyżem, chorobą, trudnościami życia, to się okaże,  

iż każdy z nas, niezależnie od wieku, rodzaju swego powołania,  

fizycznych możliwości, jest w stanie uczynić coś konkretnego dla 

obrony życia. 

Jakie mam możliwości, przyglądnijmy się temu uczciwie, siostro  

i bracie? Bo łatwo jest nam narzekać, przerzucać odpowiedzialność 

na innych. Szukać samousprawiedliwienia i tłumaczyć się na różny 

sposób przed własnym sumieniem oraz przed Bożym spojrzeniem. 

Nie da się uciec od pytania, jakie Bóg mi stawia: Co zrobiłeś z darem 

życia, jaki został tobie powierzony, abyś nim owocował przez lat 50, 

70 czy 100? 

Bóg zapyta ciebie jako ojca, który dałeś początek ludzkiemu ży-

ciu, gdzie ono jest, co z nim zrobiłeś? Czy wstydzisz się swego ojco-

stwa? Zbliżając się do kobiety w sposób intymny, przyczyniłeś się do 

powstania ludzkiego życia, czy przyznajesz się do niego, bierzesz za 

niego odpowiedzialność, przyjąłeś je, wychowałeś? A może stałeś się 

jedynie fizycznym ojcem, ale przed prawdziwym ojcostwem uciekłeś, 

stchórzyłeś, zostawiłeś życie samemu sobie, wraz z matką twego 

dziecka, a przecież gdy się do niej przytulałeś, mówiłeś jej, że ko-

chasz ją na śmierć i życie oraz powołujesz życie z miłości. 

A ty, droga matko, też będziesz zapytana, jak dar życia przyjęłaś, 

czy je poczęłaś i urodziłaś, czy go dobrze wychowałaś i czy dziecka 

nie przywiązałaś na zawsze do siebie, do swoich wizji, upodobań, 

osobistych pragnień? Każdemu Bóg zada pytanie o życie nasze i in-

nych. Ja również, jako biskup, kapłani i wszystkie siostry zakonne, 

też będziemy pytani o to, co uczyniliśmy jednemu z tych najmniej-
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szych, bezbronnych, pragnących żyć. Bo tego czegośmy im nie uczyni-

li, nie uczyniliśmy samemu Chrystusowi. 

To jest częsta skłonność człowieka do tego, by odpowiedzialność 

za sprawy, jakie są naszym udziałem lub zostały przez nas zawinio-

ne, niedopełnione albo zmarnowane, przerzucać na innych. Chętnie, 

w temacie ludzi z rożnymi socjalnymi i moralnymi słabościami, cho-

wamy się za odpowiedzialnych ze strony władz miasta czy gminy, 

polityki, społecznych stowarzyszeń na rzecz ubogich. Odsyłamy do 

diecezjalnej Caritas czy do proboszcza, kierując potrzebujących na 

plebanię, do sióstr zakonnych lub do klasztoru. 

Dlaczego tak jest? Nie widzimy własnych możliwości w tym za-

kresie, bo jesteśmy wygodni. Niektórzy bezinteresownie ręki do po-

mocy bliźnim nie przyłożą, ale jak hieny chcą medialnie, a może tak-

że i politycznie na ludzkim nieszczęściu zyskać. Uważnie i z rozsąd-

kiem wsłuchajmy się choćby w sprawę sporu w Sejmie ze zdespero-

wanymi rodzicami dzieci niepełnosprawnych oraz we wszelkie oko-

liczności pojawiające się wokół tego tematu. 

Znajdujemy usprawiedliwienie w tym, iż przecież od pomocy 

człowiekowi są specjaliści, organizacje. A wystarczy czasem dostrzec 

potrzebującego sąsiada, bliźniego, kolegę, koleżankę i chodzi tylko  

o prosty gest zainteresowania, zwykłej życzliwości, dobre słowo, cier-

pliwość w wysłuchaniu go do końca, nie przerywania mu w połowie 

wypowiedzi, zaproponowania wspólnej modlitwy. 

Ale w tym wszystkim nie zapominajmy o tym, co mówi dzisiaj 

prorok. Nie wystarczy tylko sama aktywność, działanie, bez moralnej 

odpowiedzialności, bez duchowej strony, czyli modlitwy i współpracy 

z Bożą łaską. Tak, jak dwie ręce są potrzebne do pracy, jak dwie nogi 

konieczne są do chodzenia, tak też gdy chodzi o życie, troskę o jego 

świętość, czyn, zaangażowanie muszą iść w parze z modlitwą, z wraż-

liwością sumienia, z właściwie ustawionymi wartościami duchowymi. 

To jest nasz obowiązek oraz szczególna wrażliwość na dzisiaj i na 

każdy dzień. 

Do tego zachęca nas papież Franciszek. On wskazuje na to, że 

naszym zadaniem, jako Kościoła, jest troska o innych ludzi, o potrze-

bujących i ubogich, a nie tylko zajmowanie się nami samymi i ado-

rowanie siebie w różnego rodzaju kręgach czy wspólnotach. Dosłow-

nie wypycha nas Ojciec św. do tego, byśmy wyszli poza swój sposób 

myślenia, poza własne mieszkanie, realnie na ulice, do tych, co po-

mocy potrzebują, aby ich wesprzeć także świadectwem mojej osobi-

stej wiary. 
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Czynimy to konkretnie, osobiście, w rodzinach, jako parafie i die-

cezja przez to, że wspomagamy różnego rodzaju dzieła i inicjatywy 

mające na celu bezpośrednio czy pośrednio życie. Angażujemy się  

w te sprawy o charakterze diecezjalnym czy ogólnopolskim, a nawet 

na poziomie całego świata. To wymierna pomoc materialna dla ludzi 

dotkniętych katastrofami, żywiołowymi klęskami, głodem, ogniem, 

wodą czy wojną. 

Nie pozwólmy się zaślepić i omamić współczesnym prorokom gło-

szącym kłamstwo, że nic nie potrafimy uczynić w sprawie życia, jego 

godziwości, godności i świętości. Że nie mamy wyjścia i musimy przy-

jąć ideologię niszczącą naturalną kobiecość i męskość, małżeństwo 

kobiety z mężczyzną. Że trzeba ludzi zabijać w łonach matek  

i uśmiercać przed naturalną śmiercią, bo świat zginie z przeludnie-

nia i głodu. Czy rzeczywiście wszystko idzie do zagłady i samoznisz-

czenia? Jeżeli będzie przyszłość, to co, może być tylko gorsza od tego, 

co już jest dzisiaj? 

Zaufajmy Bożej obietnicy, że On ma dla nas zamiary pełne poko-

ju i Jemu zależy na tym, byśmy sami się zaangażowali w naszą przy-

szłość, w życie, którego początek daje zawsze sam Bóg, powierzając je 

kobiecie i mężczyźnie, żonie i mężowi, matce i ojcu. Poprzez czyny  

i modlitwę dawajmy światu świadectwo naszej wiary, iż jesteśmy za 

życiem, za każdym ludzkim życiem, gdyż ono jest darem samego 

Boga, uczynionym po to, aby istniało na wieki, mając udział w szczę-

ściu Boga Trójjedynego i w radości Bożej Matki, której tajemnicę 

zwiastowania dzisiaj szczególnie przywołujemy. Niech wspólnota 

diecezji zamojsko-lubaczowskiej, świętująca swe urodziny, będzie 

także każdemu z was, siostry i bracia, pomocna w pięknym realizo-

waniu skarbu ludzkiego życia. Amen. 
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DANE STATYSTYCZNE Z DEKANATÓW ZA ROK 2013 
 

Dane za rok 2013 
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Biłgoraj Płd. 315 353 722500 378 158 330 

Biłgoraj Płn. 342 318 840000 362 119 289 

Cieszanów  155 238 439500 203 95 149 

Grabowiec 143 105 403000 133 78 283 

Hrubieszów Płd. 261 299 423000 274 99 369 

Hrubieszów Płn. 220 170 420000 222 115 306 

Józefów  197 383 396000 202 96 230 

Krasnobród 285 265 500000 285 135 349 

Lubaczów 246 274 506000 238 113 236 

Łaszczów 169 451 306500 188 69 212 

Narol 148 136 287500 147 86 188 

Sitaniec 270 186 476000 263 69 363 

Szczebrzeszyn 276 353 721600 241 140 407 

Tarnogród 259 205 757500 275 131 291 

Tarnoszyn 54 15 189000 44 38 96 

Tomaszów Lub. Płd. 330 338 769000 292 123 267 

Tomaszów Lub. Płn. 213 240 504000 266 130 296 

Tyszowce 153 212 293000 119 60 224 

Zamość 618 771 1013500 630 270 485 

SUMA 4654 5312 9967600 4762 2124 5370 
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DANE STATYSTYCZNE DIECEZJI ZA ROK 2013 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opracował: ks. Zygmunt Jagiełło 

 
 

 

 

Biskupów 3 

Kapłanów  484 

Kapłanów wyświęconych  11 

Kapłanów zmarłych  8 

Alumnów 45 

Sióstr zakonnych  146 

Dekanatów  19 

Parafii 185 

Ochrzczonych  4654 

Bierzmowanych 5312 

I Komunia św.  4762 

Zawartych małżeństw  2124 

Zmarłych 5370 
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KOMUNIKATY Z KONFERENCJI KSIĘŻY DZIEKANÓW 

 
Zamość, 26 marca 2014 r. 

 

KOMUNIKATY KANCLERZA I RZECZNIKA DIECEZJI  

         

1. Obowiązki Księży Dziekanów: 

- legalizowanie ksiąg metrykalnych – każda strona opieczętowa-

na i ponumerowana, na zakończenie księgi metryka   

- kwestionariusze wizytacji dziekańskich w parafiach dekanatu 

zaległe za rok 2013 

- akty notarialne z parafii dotyczące nieruchomości, na dzień 

dzisiejszy 1/4 parafii w diecezji dostarczyła wyżej wymienione doku-

menty, z pozostałych parafii proszę księży proboszczów o jak naj-

szybsze ich dostarczenie      

- potrzeba uaktualnienia testamentów kapłańskich – zachęca 

się, by uaktualniać testament co 10 lat 

 

2. Zachęcam Księży Proboszczów i Wikariuszy do przekazywa-

nia informacji o ważnych wydarzeniach parafialnych czy też diece-

zjalnych do funkcjonującego już Biura Prasowego, Radia diecezjalne-

go, Niedzieli Zamojsko-Lubaczowskiej, czy też do Rzecznika Diecezji. 

Media katolickie są nam życzliwe. Potrzeba takiej informacji: krót-

kiej, konkretnej (5-7 zdań z tytułem, zdjęciem, rozwinięciem tematu). 

Jest to forma ewangelizacji. Są nowe struktury, nowe wyzwania  

i nowi ludzie w naszym duszpasterstwie, mają pewną wizję działania 

i trzeba im w tym pomóc. Kupujemy prasę często byle jaką, która 

niszczy, szkaluje, a nie kupujemy naszej katolickiej – trzeba tę sytu-

ację zmienić.  

 

3. Apeluję o lepszą komunikację pomiędzy Dziekanami i Wice-

dziekanami a Proboszczami, pomiędzy parafiami a Kurią. Proszę  

o odwiedzanie strony diecezjalnej, odbieranie telefonów i oddzwania-

nie.  

 

4. Proszę o zachowanie roztropności w kontaktach z mediami. 

Wypowiedzi do mediów w sprawach diecezjalnych tylko za zgodą 

Księdza Biskupa.  
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5. Do ks. Witolda Słotwińskiego proszę przekazywać uwagi  

i propozycje dotyczące Kalendarza Liturgicznego. Może są jakieś 

nieaktualne informacje, może pominięcia, błędy. Czujmy się odpo-

wiedzialni za Kalendarz Liturgiczny. 

 

6. Do ks. Zygmunta Jagiełły proszę podawać propozycje, uwagi 

związane z ZID-em i Adresownikiem na adres: zjagiello@o2.pl. 

 

7. Przygotowywana jest kolejna edycja kursu dla kamerzystów  

i fotografów – było duże zainteresowanie poprzednim kursem.  

 

8. Większa aktywność i odpowiedzialność Dziekanów za sprawy 

parafii w dekanacie – troska o wspólnotę kapłańską – spotkania 

imieninowe, odpustowe; dostrzeganie sytuacji nieprawidłowych, gor-

szących; interwencja w miarę szybka; dobra, uczciwa i rzetelna in-

formacja z wizytacji dziekańskich o faktycznym stanie parafii, o po-

trzebach, brakach, o pozytywach i dobrych inicjatywach duszpaster-

skich – bez tworzenia i bez utrzymywania już istniejących „fikcji 

duszpasterskich”. 

 

9. Roztropność przy organizowaniu spotkań np. opłatkowych, 

świątecznych, jubileuszowych, na których są obecni przedstawiciele 

ugrupowań politycznych i zapraszaniu na te spotkania ks. Biskupów 

– może podpowiedzieć ks. Biskupowi, kto może się pojawić na takim 

spotkaniu, może odradzić ks. Biskupowi przyjazd i poprzestać na 

formalnym zaproszeniu. 

 

10. Powstało Biuro Prasowe przy Kurii Diecezjalnej: Rzecznik, 

Dyrektor KRZ, Redaktorka KRZ, Dyrektor i Zastępca Dyrektora 

Wydziału Duszpasterstwa Ogólnego. 

 

11. Prośba o zgłaszanie do Kancelarii Kurii pielgrzymek z racji 

kanonizacji Jana Pawła II i Jana XXIII. 

 

12. Apel o roztropność i odpowiedzialność w udzielaniu i braniu 

pożyczek pieniężnych od osób świeckich i kapłanów, czy w bankach – 

przestrzegać ustalonych zasad (powyżej 10 000 zł czyli 2 500 Euro – 

zgoda Kurii Diecezjalnej, zob. ZID XIX 2010, nr 3, s. 65). 

 

mailto:zjagiello@o2.pl
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13. Sprawa większego szacunku i wrażliwości w odprawianiu 

Mszy świętych – są zasady o „binowaniu”, o „trynowaniu”; w niektó-

rych parafiach, czy w przypadku poszczególnych księży ma miejsce 

swoisty „przemysł mszalny” i Msza święta traktowana jest jedynie 

jako „źródło dochodu”; co z uczciwością, z rozliczeniem „binatów”. 

 

14. Obowiązek koordynacji inicjatyw duszpasterskich, tak by je-

śli to tylko możliwe, nie nakładały się czasowo; należy wszelkie ini-

cjatywy o zasięgu diecezjalnym konsultować z Wydziałem Duszpa-

sterstwa Ogólnego – nie chodzi o monopol w organizowaniu i o ga-

szenie inicjatyw, ale o dobre planowanie i unikanie dublowania czy 

„pozornej konkurencji” 

 

 

Ks. Michał Maciołek  

 

 

WYDZIAŁ DUSZPASTERSTWA OGÓLNEGO 

 

1. Program duszpasterski dla Kościoła w Polsce 

 

W I Niedzielę Adwentu 2013 roku Kościół w Polsce rozpoczął re-

alizację nowego, czteroletniego Programu duszpasterskiego, który 

został przygotowany przez Komisję Duszpasterstwa KEP. Program 

nawiązuje do 1050 rocznicy Chrztu Polski, którą będziemy przeżywać 

w 2016 r. Hasłem nowego Programu duszpasterskiego są słowa: 

„Przez Chrystusa, z Chrystusem, w Chrystusie. Przez wiarę i chrzest 

do świadectwa”. Praca duszpasterska przez najbliższe cztery lata 

będzie skupiała się wokół następujących haseł: 

 2013/2014 – „Wierzę w Syna Bożego” 

 2014/2015 – „Nawróćcie się i wierzcie w Ewangelię” 

 2015/2016 – „Nowe życie w Chrystusie” 

 2016/2017 – „Idźcie i głoście”. 

 

2. Ważne wydarzenia dla Kościoła w Polsce i naszej die-

cezji w latach 2014-2017  

 10-lecie peregrynacji kopii cudownego obrazu Matki Bożej 

Jasnogórskiej (peregrynacja: 6 marca – 18 września 2004 r.). Zachę-

camy do organizowania w parafiach nabożeństw dziękczynnych 
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za ten czas nawiedzenia. Więcej informacji na temat peregrynacji  

w naszej diecezji można znaleźć na stronie internetowej Wydziału 

Duszpasterstwa Ogólnego: http://wdo.zamojskolubaczowska.pl 

 W 2015 r. w Kościele będzie obchodzony Rok Życia Konse-

krowanego. Rozpocznie się on 21 listopada 2014 r., a zakończy 21 

listopada 2015 r.  

 9 września 2015 r. przypada 15-lecie koronacji obrazu Matki 

Bożej Odwachowskiej. Piętnaście lat temu wspólnota parafii katedral-

nej w Zamościu oraz mieszkańcy miasta i diecezji zamojsko-

lubaczowskiej przeżywali uroczystość koronacji cudownego obrazu 

Matki Bożej Odwachowskiej. Główne uroczystości miały miejsce na 

zamojskim rynku, gdzie o godz. 12.00 Prymas Polski, kard. Józef 

Glemp, dokonał aktu koronacji cudownego obrazu Maryi. Zachęcamy 

do organizowania w parafiach nabożeństw dziękczynnych z tej okazji. 

 Dni 26-31 lipca 2016 r. to oficjalny termin XXXI Światowych 

Dni Młodzieży. Tydzień wcześniej (w dniach 20-25 lipca) na terenie 

całej Polski odbędą się „Dni Młodzieży w diecezjach”. Przewiduje się, 

że około 300 tys. młodych zza granicy „odwiedzi” swoich polskich 

rówieśników we wszystkich diecezjach kraju poza Krakowem. Od 

środy (20 lipca) do poniedziałku (25 lipca) będą przyjęci przez 43 

polskie diecezje (Kraków jest wyłączony), znajdując zakwaterowanie 

w parafiach i rodzinach. W naszej diecezji będziemy gościć 1500 mło-

dych ludzi. Koordynacją tego etapu zajmują się Diecezjalne Centra 

ŚDM oraz Krajowe Biuro Organizacyjne ŚDM przy Konferencji Epi-

skopatu Polski. Po zakończeniu „Dni w Diecezjach”, (25 lipca), grupy 

młodych udadzą się do Krakowa na wydarzenia centralne.  

 W lipcu 2016 r. Kościół w Polsce będzie obchodził uroczyści 

związane z 1050. rocznicą Chrztu Polski. 

 25 marca 2017 r. przypada 25-lecie powstania Diecezji Za-

mojsko-Lubaczowskiej. Rocznicę tę uczcimy między innymi poprzez 

peregrynację Krzyża Wielkopiątkowego Jana Pawła II w parafiach 

naszej diecezji. Peregrynacja rozpocznie się 25 marca, a zakończy 13 

października 2017 r. (100-lecie objawień fatimskich).  

 

3. Wydarzenia w naszej diecezji do sierpnia 2014 r.  

 W dniach 9-15 kwietnia 2014 r. odbędzie się Pielgrzymka 

Krajowego Duszpasterstwa Młodzieży do Rzymu, podczas której  

(w Niedzielę Palmową 13 kwietnia) nastąpi przekazanie Krzyża 

ŚDM i Ikony MB Salus Populi Romani. Naszą diecezję reprezento-

wać będą dwie osoby (jedna osoba z KSM-u, a druga z Ruchu Świa-

http://wdo.zamojskolubaczowska.pl/
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tło-Życie). Peregrynacja Krzyża ŚDM i Ikony MB Salus Populi Ro-

mani rozpocznie się w Polsce 15 kwietnia 2014 r. Pierwszą diecezją, 

która przyjmie symbole ŚDM, będzie archidiecezja poznańska. Pere-

grynacja w naszej diecezji odbędzie się w dniach 3-16 maja 2015 r.  

 Od 22 do 23 kwietnia 2014 r., w sali konferencyjnej przy ko-

ściele Matki Boskiej Królowej Polski w Zamościu odbędzie się kurs 

duszpasterski dla duchowieństwa. Zaproszeni prelegenci: o. Krzysz-

tof Czerwionka CR oraz ks. dr hab. Marian Pokrywka, prof. KUL.  

 27 kwietnia 2014 r. odbędzie się kanonizacja bł. Jana Pawła 

II. Na uroczystości do Rzymu uda się około 300 pielgrzymów z naszej 

diecezji. Nasz Kościół lokalny uczestniczy obecnie w przygotowaniu 

do tego wydarzenia (szczegóły przygotowania zostały podane przez 

biuro prasowe diecezji na konferencji prasowej w dniu 6 marca 2014 

r). Zachęcamy księży Proboszczów, aby 27 kwietnia 2014 r. w taki 

sposób zorganizować porządek Mszy św., żeby wierni mogli obejrzeć 

uroczystości kanonizacyjne w telewizji. Popołudniu odbędą się Msze 

św. dziękczynne w parafiach, także w wymiarze diecezjalnym:  

w Lubaczowie (konkatedra), godz. 15.00 – koronka do Bożego Miło-

sierdzia, godz.: 16.00 – Msza św. (przewodniczy ks. bp Marian Ro-

jek), w Zamościu (katedra), godz. 18.00 – Msza św. (przewodniczy ks. 

bp Mariusz Leszczyński).  

 24 maja 2014 r. rozpocznie się I Forum Nowej Ewangelizacji 

w Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej. Do udziału w forum zaproszeni 

są kapłani, klerycy i osoby świeckie, po wcześniejszym zarejestrowa-

niu na stronie: www.nezamosc.pl. W sposób szczególny zapraszamy 

do udziału w forum świeckich przedstawicieli parafii (1-2 osoby) wy-

typowanych przez ks. Proboszcza danej parafii. Termin zgłaszania 

uczestników mija z dniem 30 kwietnia 2014 r. Koszt uczestnictwa ok. 

20 zł (za posiłek + gadżety). 

 Zachęcamy duszpasterzy do zaangażowania się w pracę 

duszpasterską podczas wakacji. Ważną formą tej pracy są rekolekcje 

wakacyjne (Oaza, KSM, harcerstwo, rekolekcje dla Liturgicznej 

Służby Ołtarza, piesza pielgrzymka i inne). Jeśli parafia potrzebuje 

zastępstwa na czas pełnienia przez księdza posługi na rekolekcjach 

wakacyjnych, zachęcamy, aby prosić o pomoc neoprezbiterów oraz 

księży studentów. W przypadku pojawienia się trudności, prosimy  

o kontakt z Wydziałem Duszpasterstwa Ogólnego. Prosimy także, 

aby tak organizować pracę duszpasterską na wakacjach, aby księża 

pełniący posługi wakacyjne również skorzystali z urlopu. 
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 W nawiązaniu do praktyki sprzed kilku lat, w tym roku zor-

ganizowane zostaną rekolekcje dla Liturgicznej Służby Ołtarza. Od-

będą się trzy tygodniowe turnusy rekolekcji w Werchracie. Koszt 

rekolekcji wyniesie 200 zł. Prosimy księży proboszczów o dofinanso-

wanie połowy kosztów uczestnictwa w rekolekcjach. 

Terminy rekolekcji dla ministrantów: 

I turnus: 3-9 sierpnia 2014 r. (dla gimnazjum), prowadzi ks. 

Marcin Jakubiak; 

II turnus: 10-16 sierpnia 2014 r. (dla gimnazjum i szkół ponad-

gimnazjalnych), prowadzi ks. Mateusz Januszewski;   

III turnus: 17-24 sierpnia 2014 r. (dla szkół podstawowych), 

prowadzi ks. Marek Mazurek.  

Każdy turnus rozpoczyna się w niedzielę popołudniu, a kończy 

obiadem w sobotę. Liczba uczestników każdego turnusu nie może 

przekroczyć 45, dlatego przy przyjmowaniu ministrantów na reko-

lekcje będzie liczyła się kolejność zgłoszeń. Zgłoszenia będą przyjmo-

wane od 1 kwietnia do 15 czerwca br. po wypełnieniu formularza, 

który jest dołączony w wersji załącznika nr 4 oraz będzie do pobrania 

na stronie WDO. 

 XXXII Zamojska Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę odbędzie 

się w dniach 2-15 sierpnia 2014 r.  

 V Exodus Młodych odbędzie się w Zwierzyńcu w dniach 19-22 

sierpnia 2014 r.  

 

4. Bilet dla Brata 

Wraz z organizacją ŚDM, rusza w Polsce akcja Bilet dla Brata. 

Przedsięwzięcie to ma na celu stworzenie funduszu dla młodzieży  

z krajów wschodnich, uczestniczących w ŚDM w Polsce. Pierwszą 

możliwością wsparcia tego funduszu będzie dochód z płyt, rozprowa-

dzanych na terenie naszej diecezji. Sprzedawany album nosi nazwę 

„Miłość mi wszystko wyjaśniła”, a teksty utworów znajdujących się 

na płycie zaczerpnięte zostały z poezji Karola Wojtyły. Nasza diece-

zja zamówiła 400 egzemplarzy. Płyty w odpowiedniej ilości zostaną 

przekazane na każdy dekanat. Prosimy o życzliwe przyjęcie tych płyt 

i rozprowadzenie ich po parafiach. Cena jednej płyty wynosi 20 zł.  

 

5. Papieska akcja 24 godziny dla Pana 

28 marca br. o 17.00 w Bazylice św. Piotra, papież Franciszek 

będzie przewodniczył nabożeństwu pokutnemu. Po jego zakończeniu 

przez 24 godziny w wybranych kościołach Wiecznego Miasta wierni 
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będą adorować Najświętszy Sakrament. W tym czasie wszyscy będą 

mogli przystąpić do sakramentu pojednania. Następnego dnia  

o 17.00 w rzymskim kościele pw. Ducha Świętego akcja zostanie uro-

czyście zakończona. Podobna modlitwa może być także zorganizowa-

na w innych miastach, również i w naszej diecezji. Jeśli któraś para-

fia zechce włączyć się do akcji, prosimy o przesłanie informacji do 

WDO (wdo@zamojskolubaczowska.pl). Wiadomość zostanie zamiesz-

czona na stronie diecezji. 

 

6. Spotkania formacyjne przed ŚDM 

Od maja 2014 r. rozpoczną się w naszej diecezji spotkania for-

macyjne w ramach przygotowania do Światowych Dni Młodzieży.  

Cele tych spotkań są następujące:   

a) pogłębienie wiary u młodzieży, 

b) zaangażowanie młodzieży w życie Kościoła, 

c) integracja młodzieży, 

d) weryfikacja i przygotowanie ,,wolontariuszy” na ŚDM.  

Na podstawie bardzo dobrego doświadczenia Katolickiego Sto-

warzyszenia Młodzieży z rejonu lubaczowskiego, we wszystkich para-

fiach i dekanatach będą organizowane spotkania formacyjne. Spo-

tkania adresowane są do całej młodzieży, ze wszystkich grup religij-

nych, ale też i do tej, która nie należy do żadnej wspólnoty. 

W przygotowaniu i organizowaniu tych spotkań należy korzystać 

z materiałów formacyjnych, które zostały opracowane przez Krajowe 

Duszpasterstwo Młodzieży. W przypadku grup, które posiadają wła-

sne sposoby formacji (np. Oaza) nie ma potrzeby zastępowania ich 

proponowanymi materiałami, ale ważne jest, aby grupy te angażowa-

ły się w comiesięczne spotkania w dekanatach.   

Za organizowanie spotkań w parafii są odpowiedzialni probosz-

czowie (mogą zlecić to zadanie wikariuszom lub katechetom). Nato-

miast za przygotowanie spotkań w dekanacie – dziekani (mogą zlecić 

to zadanie jednemu z księży w dekanacie). 

Spotkania w parafiach będą odbywały się raz w tygodniu (najle-

piej w piątek wieczorem). Raz w miesiącu z kolei (trzeci piątek mie-

siąca) młodzież z całego dekanatu będzie się gromadzić na celebracji 

Słowa Bożego oraz adoracji Najświętszego Sakramentu w jednej  

z parafii dekanatu. Każdego miesiąca inna parafia organizuje spo-

tkanie (w przygotowanie zespołu muzycznego, służby liturgicznej, 

celebracji, adoracji, herbaty i ciastek dla gości, itp., trzeba zaanga-

żować wszystkie parafie). Młodzież z pozostałych parafii przyjeżdża 

mailto:wdo@zamojskolubaczowska.pl
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pod opieką księży lub katechetów. Opiekunowie składają listy obec-

ności dziekanom, dziekani na podstawie tych list sporządzają spra-

wozdanie, w ciągu dwóch tygodni przekazują kopie sprawozdania  

i list do WDO.  

Spotkania młodzieży w dekanatach odbędą się: 16 maja br., 20 

czerwca br., 19 września br. Spotkania w parafiach należy rozpocząć 

9 maja br. Podczas wakacji w parafiach i dekanatach spotkań nie 

będzie. Zachęcamy jednak, aby je organizować na rekolekcjach wa-

kacyjnych (Oaza, KSM, harcerstwo, rekolekcje dla Liturgicznej Służ-

by Ołtarza, piesza pielgrzymka i inne). W spotkaniach dekanalnych 

będą uczestniczyć pracownicy WDO.  

 

7. Inicjatywa: Święta niedziela – podziękowaniem za ka-

nonizację JP II 

Konkretnym wyrazem wdzięczności Panu Bogu za kanonizację 

Jana Pawła II w naszej diecezji będzie inicjatywa, której celem jest 

przypominanie wiernym o obowiązku świętowania niedzieli. WDO 

przygotuje: ulotki, foldery, plakaty, materiały z okazji wizyty dusz-

pasterskiej, itp., które powinny docierać do jak najszerszej grupy 

wiernych. Będą również przygotowane audycje w KRZ i scenariusze 

do katechezy szkolnej. Poprosimy także grupy religijne o zaangażo-

wanie się w tę inicjatywę, np. poprzez rozdawanie ulotek przed su-

permarketami. Działania te będą podejmowane bardzo intensywnie 

od maja br. do ŚDM.  

 

8. Studia w Instytucie Formacji Pastoralno-Liturgicznej 

Zachęcamy do zainteresowania się niestacjonarnymi studiami 

doktoranckimi na Wydziale Teologii KUL w ramach IFPL. Trwają 

one dwa lata i kończą się licencjatem z teologii pastoralnej. Przez 

następne dwa lata można kontynuować studia doktoranckie na KUL 

(z każdej specjalizacji teologicznej).   

 

9. Strona internetowa Wydziału Duszpasterstwa Ogólnego 

Jest już aktywna strona internetowa Wydziału Duszpasterstwa 

Ogólnego: http://wdo.zamojskolubaczowska.pl/. Zapraszamy do od-

wiedzania tej strony, ponieważ są tam umieszczane ważne informa-

cje dotyczące duszpasterstwa w naszej diecezji. Mamy również proś-

bę do księży, aby o wszystkich ważnych wydarzenia duszpasterskich, 

które będą odbywały się w parafiach i w diecezji, informować Wy-

dział drogą mailową (wdo@zamojskolubaczowska.pl) bądź telefoniczną. 

http://wdo.zamojskolubaczowska.pl/
mailto:wdo@zamojskolubaczowska.pl
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Dobry przepływ informacji pozwoli nam lepiej koordynować wszyst-

kie działania, co obecnie jest szczególnie istotne w kontekście przygo-

towania do ŚDM.  

 

Ks. Sylwester Zwolak 

Ks. Robert Strus 

 

 

PIESZA PIELGRZYMKA NA JASNĄ GÓRĘ  

 

Tradycyjnie w miesiącu sierpniu wyruszy Piesza Pielgrzymka 

Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej na Jasną Górę. Już zostały podjęte 

niektóre przygotowania. W tym roku, przeżywanym jako rok wyzna-

nia „Wierzę w Syna Bożego”, hasłem przewodnim chcemy uczynić 

słowa: „Do Syna Swego nas prowadź”. Ojcowie duchowni rozpo-

częli pracę nad konferencjami, które będą głoszone w czasie tych 

rekolekcji w drodze. Chcemy też w tym roku wędrować w duchu 

dziękczynienia za kanonizację bł. Jana Pawła II. 

W miesiącu lipcu, w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego  

w Zamościu zostało już zaplanowane szkolenie w zakresie wykony-

wania niektórych czynności na drodze, związanych z kierowaniem 

ruchem w czasie pielgrzymki na Jasną Górę.  

Zachęcamy wszystkich księży do propagowania w parafiach idei 

pielgrzymowania, szczególnie wśród ludzi młodych. Z myślą o nich 

działa strona Pielgrzymki na Facebooku. Co dwa tygodnie, w środy  

o godz. 18.00, prowadzone są też audycje w Katolickim Radiu Zamość 

prezentujące poszczególne grupy i służby.  

Ogłoszony został również konkurs na plakat i znaczek tegorocz-

nej Pielgrzymki z nagrodą. Zależy nam na budzeniu, już teraz, zain-

teresowania Pielgrzymką.   

Pragnę, w imieniu swoim i wszystkich pątników, bardzo ser-

decznie podziękować księżom i wiernym za ofiary do puszek zebrane 

w dniu 2 marca i za udzielone wsparcie. W najbliższym czasie zaku-

pimy sprzęt nagłaśniający dla poszczególnych grup pielgrzymko-

wych. 

Zapraszamy do przesyłania uwag i propozycji, które mogłyby 

ubogacić naszą Pielgrzymkę. 

 

Ks. Michał Moń  
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WYDZIAŁ NAUKI I WYCHOWANIA KATOLICKIEGO 

 

1. W dniach 18-25 stycznia br. w domu rekolekcyjnym „Ogniska 

Miłości” w Kaliszanach przeprowadzone zostały dwa zimowe turnusy 

rekolekcji dla katechetów. Ćwiczeniom duchowym przewodniczył ks. 

mgr lic. Mirosław Bielecki - dyrektor domu rekolekcyjnego. W reko-

lekcjach wzięło udział 37 katechetów. Pozostałe cztery turnusy zo-

staną przeprowadzone w czerwcu i lipcu tegoroczne w Łabuniach, 

Werchracie, Górecku Kościelnym i w Wilnie - na Litwie. 

2. Staraniem Wydziału zostały zorganizowane, już po raz siód-

my, rekolekcje dla nauczycieli Zamojsko-Lubaczowskiej Rodziny 

Szkół Jana Pawła II. Turnus rekolekcyjny odbywał się w dniach 6-8 

marca br. w domu rekolekcyjnym sióstr FMM w Łabuniach. Konfe-

rencje i rozważania rekolekcyjne prowadził ks. dr Waldemar Miś-

kiewicz - pracownik WNiWK i wikariusz parafii pw. św. Marii Mag-

daleny w Biłgoraju. 

3. Przedmiotowy Konkurs „Wiedzy o Biblii i Historii Kościoła” 

organizowany po raz XXI dla uczniów szkół podstawowych i gimna-

zjów wkroczył w decydującą fazę. 14 lutego br. odbył się etap powia-

towy, który wyłonił 51 finalistów, którzy wezmą udział w elimina-

cjach diecezjalnych; zostaną one przeprowadzone 8 maja br. o godzi-

nie 10.00 w Domu Diecezjalnym. 

4. W dniu 7 marca br. odbyły się w auli Centrum Pastoralnego 

przy parafii pw. św. Michała Archanioła w Zamościu eliminacje na 

szczeblu diecezjalnym XXIV Ogólnopolskiej „Olimpiady Teologii Ka-

tolickiej” dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych, organizowanej 

pod hasłem „Męczennicy XX wieku - świadkowie wiary”. Wzięło  

w nich udział 25 uczniów. Etap diecezjalny Olimpiady wyłonił trzech 

laureatów: Adam Przytuła, Wojciech Socha, Marcin Mydlak z ZSO 

im. ONZ w Biłgoraju. Finał ogólnopolski odbędzie się w dniach 24-26 

kwietnia 2014 r. w Bydgoszczy. Opiekunem na czas wyjazdu do Byd-

goszczy będzie ks. Leszek Boryło wikariusz parafii pw. św. Jerzego  

w Biłgoraju i katecheta w ZSO im. ONZ w Biłgoraju. 

5. W ramach obchodów Światowego Dnia Młodzieży nasza Die-

cezja włącza się w ogólnopolską akcję „Kanonizacyjna Iskra Miło-

sierdzia”. Prowadzona przez Fundację Konferencji Episkopatu Polski 

„Dzieło Nowego Tysiąclecia” inicjatywa ma połączyć w duchowym 

przeżywaniu kanonizacji bł. Jana Pawła II wszystkie diecezje i para-

fie Kościoła katolickiego w Polsce. Zewnętrznym tego przejawem jest 

tzw. „Kanonizacyjna Iskra Miłosierdzia” w formie okolicznościowego 
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lampionu, przekazanego delegacjom poszczególnych diecezji w nie-

dzielę 30 marca br., podczas Mszy św. sprawowanej w Sanktuarium 

Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach przez metropolitę krakowskie-

go kard. Stanisława Dziwisza. Z naszej diecezji uda się na powyższą 

uroczystość delegacja młodzieży z Katolickiego Liceum Ogólnokształ-

cącego im. Papieża Jana Pawła w Biłgoraju z ks. Rafałem Plichtą - 

prefektem. Na forum diecezjalnym przekazanie „Kanonizacyjnej 

Iskry Miłosierdzia” nastąpi w Niedzielę Palmową - 13 kwietnia br. 

podczas Mszy św. o godzinie 16.00 w Katedrze Zamojskiej. Euchary-

stię poprzedzi procesja Niedzieli Palmowej, która wyruszy z kościoła 

pw. św. Michała Archanioła w Zamościu o godzinie 15.00. Uroczysto-

ściom przewodniczyć będzie Biskup Diecezjalny Marian Rojek. Na 

zakończenie Mszy św. delegacje dekanalne odbiorą z rąk Pasterza 

Diecezji „Kanonizacyjną Iskrę Miłosierdzia”.  

6. Trwają przygotowania do VII Diecezjalnej Pielgrzymki 

Bierzmowanych do sanktuarium w Tomaszowie Lubelskim, która 

odbędzie się dniu 31 maja br. 

7. W ostatnim czasie zostały przeprowadzone wizytacje kate-

chetyczne w szkołach na terenie następujących parafii: św. Michała 

Archanioła w Zamościu, Wniebowzięcia NMP w Uchaniach, św. Jac-

ka w Płoskiem i św. Michała Archanioła w Soli. 

 

Ks. Wiesław Galant 

 

CARITAS DIECEZJI ZAMOJSKO-LUBACZOWSKIEJ 

 

1. Zamówione świece paschalne, baranki, świece kanonizacyjne 

są już rozprowadzone. Kwota 5 zł (Caritas 4 zł). Dziękuję Księżom za 

życzliwe wsparcie tej akcji. Przez to działanie nasza Caritas przyspo-

rzyła łącznie kwotę 24 tysięcy zł. 

2. Zakończyliśmy kolejną edycję programu PEAD 2013 - rozdy-

sponowaliśmy 512 ton darów (wartość 1.552.686, 76 zł). Prosimy  

o nadsyłanie podpisanych sprawozdań rocznych. W tym roku nowy 

program rozpocznie się prawdopodobnie po wakacjach. 

3. Akcja pomocy potrzebującym na Ukrainie „Rodzina Rodzinie” 

trwa. Wciąż napływają zgłoszenia dla Polaków ze Wschodu czekają-

cych na naszą pomoc. Są jeszcze wolne numery (beneficjenci). 
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4. Program „Skrzydła” – edycja 2013/14, I – semestr opłacamy 

28 stypendiów, II semestr – 35. Mamy na ten cel jeszcze wolne środki 

do przekazania. 

 

Ks. Wiesław Banaś  

 

NIEDZIELA ZAMOJSKO-LUBACZOWSKA  

1. Od 1 stycznia br. nastąpiła zmiana siedziby redakcji Zamoj-

sko-Lubaczowskiej Edycji Tygodnika „Niedziela”. Obecnie znajduje 

się ona w budynku Domu Diecezjalnego obok Działu Promocji i Re-

klamy Katolickiego Radia Zamość. 

2. Od 1 lutego br. skład redakcji Zamojsko-Lubaczowskiej Edy-

cji Tygodnika „Niedziela” przedstawia się następująco: ks. Krystian 

Bordzań – redaktor odpowiedzialny, Małgorzata Godzisz – redaktor, 

Anna Litwin – redaktor. 

3. Redakcja Zamojsko-Lubaczowskiej Edycji Tygodnika „Nie-

dziela” zorganizowała akcję pt. „NIEDZIELA z książką” dla Polaków 

na Ukrainie. Polegała ona na tym, że każdy kto chce ofiarować Tygo-

dnik „Niedziela” z książką „Pasja” powinien zakupić egzemplarz  

i zostawić go w zakrystii lub w kancelarii na plebanii z intencją 

przekazania go naszym rodakom mieszkającym na Wschodzie. 

Wszystkie gazety zostaną przekazane na Ukrainę do parafii  

w Podwołoczyskach, Krzemieńcu, Jaworowie, Lwowie, Dolinie i Sta-

rej Hucie, gdzie pracują kapłani z naszej diecezji. 

 

ks. Krystian Bordzań 

 

 

KATOLICKIE RADIO ZAMOŚĆ 

1. 25 marca br. Katolickie Radio Zamość obchodziło 16. rocznicę 

istnienia. Dziękuję ks. biskupowi Marianowi Rojkowi i ks. biskupowi 

Mariuszowi Leszczyńskiemu za wsparcie, życzliwe słowo i bardzo 

dobrą współpracę z naszą rozgłośnią. Podziękowanie składam księ-

żom proboszczom i wikariuszom za prowadzenie audycji radiowych, 

informowanie nas o ważnych wydarzeniach, które mają miejsce  

w parafiach naszej diecezji, za to, że dostrzegacie ważność istnienia 

naszych diecezjalnych mediów, potwierdzając to w różnych rozmo-

wach, radach i wsparciu oraz zapraszając redakcję na transmisje 
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radiowe, na „Niedziele Radiowe” do parafii, czy organizując zbiórkę 

do puszek na rzecz naszej diecezjalnej rozgłośni. 

2. W ramach „Niedziel Radiowych” Katolickie Radio Zamość 

odwiedziło następujące parafie: Jarosławiec, Bidaczów Stary, Trzęsi-

ny, Tworyczów, Zamość (św. Michała Archanioła), Bukowa oraz 

Czernięcin w Archidiecezji Lubelskiej. Dziękuję księżom probosz-

czom za bardzo miłe i życzliwe przyjęcie. 

3. W ramach promocji i realizowania misji ewangelizacyjnej,  

16 lutego br. w Centrum Pastoralnym w parafii pw. św. Michała 

Archanioła w Zamościu Katolickie Radio Zamość zorganizowało pro-

jekcję filmu pt. „Próba ogniowa” w reżyserii Alexa Kendrick’a. Wzięło  

w niej udział ponad 130 osób. Dziękuję ks. Wiesławowi Galantowi za 

nieodpłatne udostępnienie sali. 

4. W związku z restrukturyzacją i modernizacją Katolickiego 

Radia Zamość, Biskup Diecezjalny Marian Rojek 19 lutego br. usta-

nowił nową siedzibę rozgłośni w wyznaczonym lokalu naszego Domu 

Diecezjalnego (w budynku, gdzie znajduje się Muzeum Diecezjalne). 

5. Do dnia 1 marca Katolickie Radio Zamość podpisało umowę 

na promocję z Gminą Zamość, Miastem Lubaczów, Gminą Lubaczów, 

Powiatem Lubaczowskim, Miastem i Gminą Cieszanów, dlatego też 

od 19 marca w Lubaczowie znajduje się korespondent Katolickiego 

Radia Zamość w osobie Pani Alicji Magury, absolwentki Wydziału 

Dziennikarstwa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.  

 

Ks. Krystian Bordzań  

 

 

SPRAWY EKONOMICZNE 

1. Proszę o dostarczenie do kancelarii Kurii, w terminie do  

1 maja br., danych o ilości mieszkańców (ksero dokumentu o podatku 

z Urzędu Skarbowego) i liczbie wiernych na podstawie danych z ko-

lędy. Dane te będą uwzględnione przy naliczeniu podusznego od II 

kwartału 2014 r. 

2. Parafie, które nie mają inwentaryzacji cmentarza (mapa 

cmentarza, regulamin oparty na obowiązujących przepisach prawa 

oraz baza danych osób pochowanych i opiekunów grobów), mogą za-

poznać się z ofertą firmy STEP Zbigniew Zacharski, ul. Przyjaźni 

5/67, 20-314 Lublin, tel. 513043261. Strona internetowa: 

www.step.info.pl. 

http://www.step.info.pl/
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3. Parafie, które mają stronę internetową na naszym serwerze, 

proszę o uregulowanie opłaty rocznej w wysokości 50 zł za rok 2012, 

2013 i 2014. 

 

Ks. Tadeusz Czuk  

 

SEMINARIUM DUCHOWNE 

 

1. Od 31 stycznia do 14 lutego trwała sesja egzaminacyjna. Nasi 

alumni są dobrymi studentami Były tylko dwie oceny niedostateczne. 

Średnia ocen całego Seminarium wyniosła 4,12. 

2. W dniach 11-14 marca odprawialiśmy rekolekcje wielkopost-

ne, które prowadził o. prof. Józef Augustyn. Na zakończenie rekolek-

cji J.E. ks. bp Mariusz Leszczyński udzielił posługi lektoratu  

8 alumnom z III roku i posługi akolitatu 6 alumnom z IV roku. 

3. W Wielki Czwartek alumni wezmą udział w Mszy Krzyżma  

w Katedrze Zamojskiej i wyjadą na święta do rodzinnych domów. 

Powrót ze świąt jest wyznaczony na 23 kwietnia. 

4. W sobotę, 26 kwietnia zaplanowaliśmy tzw. „dzień otwartych 

drzwi”. Chcemy w tym dniu zorganizować spotkanie z kandydatami 

do Seminarium. Spotkanie rozpocznie się o godz. 10.00 a zakończy 

ok. godz. 16.00. Będzie to okazja do bezpośrednich rozmów z wycho-

wawcami i klerykami; będzie uroczysta Eucharystia i wspólny obiad. 

Zapraszamy studentów, tegorocznych maturzystów oraz tych, którzy 

maturę zdają za rok.  

5. Od kilku lat obowiązują nowe przepisy związane ze zdoby-

waniem uprawnień pedagogicznych. Zobowiązują one każdego stu-

denta do przeprowadzenia 160 godzin katechezy. Alumni wywiązują 

się z tego obowiązku na V i VI roku. Oprócz obowiązków związanych 

ze studiami alumni w każdą niedzielę odwiedzają chore dzieci  

w dziecięcym szpitalu a także chorych w Abramowicach i chłopców  

w Zakładzie Wychowawczym w Dominowie. Okresowo odwiedzają 

Dom Opieki Społecznej i chore dzieci w Matczynie. 

6. W bieżącym roku akademickim, w ramach „niedziel powoła-

niowych” klerycy i wychowawcy odwiedzili następujące parafie: Sól. 

Żulice, Gródek, Gromadę i Frampol. W najbliższą niedzielę wybie-

ramy się do Tyszowiec. 

Ks. Franciszek Nieckarz 

 



 

 

IINNNNEE  

 



 

 



INNE 

 

113 

 

KS. MIROSŁAW SITARZ 

 

 

WYMOGI STAWIANE KANDYDATOM DO ŚWIĘCEŃ WEDŁUG  KO-

DEKSU PRAWA KANONICZNEGO Z 1983 ROKU I WYTYCZNYCH  

DYKASTERII KURII RZYMSKIEJ1 
 
W każdym powołaniu kapłańskim istnieją dwa nierozdzielne 

elementy: wolny dar Boga oraz odpowiedzialna wolność człowieka. 

Powołanie jest darem Bożej łaski, otrzymanym poprzez Kościół,  

w Kościele i dla służby Kościołowi. Odpowiadając na wezwanie Boga 

człowiek w sposób wolny oddaje Mu się w miłości. Samo pragnienie 

bycia kapłanem nie wystarczy; nie istnieje także prawo do otrzyma-

nia święceń. Do Kościoła należy – w jego odpowiedzialności za okre-

ślenie niezbędnych wymogów do otrzymania sakramentów ustano-

wionych przez Chrystusa – aby rozeznać zdatność tego, który pragnie 

wstąpić do seminarium, aby towarzyszyć mu w jego latach formacji 

oraz aby dopuścić go do święceń, jeśli uznany zostanie za posiadają-

cego niezbędne przymioty2.  

Dlatego sakrament święceń ważnie i godziwie może przyjąć tyl-

ko osoba do tego zdatna. Kościół, jako szafarz sakramentów, od cza-

sów apostolskich, określa wymogi stawiane kandydatom do święceń3 

oraz  wskazuje podmioty zobowiązane do ich weryfikacji. 

                                                      
1 Referat wygłoszony podczas Międzynarododwej konferencji pt. Propuštění z du-

chovního stavu podle nejnovějších předpisů katolické církve - legislativa  

a praxe, Univerzita Palackého v Olomouci Cyrilometodějská, Teologická Fakulta, Oło-

muniec, 19 czerwca 2012 r. 
2 Congregatio de Institutione Catholica, Instructio circa criteria ad vocationes dis-

cernendas eorum qui inclinantur ad homosexualitatem, intuitu eorundem admissionis ad 

Seminarium et ad Ordines Sacros, 4 XI 2005, AAS 97 (2005), p. 1007-1013; tekst polski: 

OsRomPol  5 (283) 2006, s. 54-56, nr 3 (dalej: In continuita). 
3 Pismo Święte kandydatom do kapłaństwa stawia następujące wymogi: „Biskup 

więc powinien być nienaganny, mąż jednej żony, trzeźwy, rozsądny, przyzwoity, gościn-

ny, sposobny do nauczania, nie przebierający miary w piciu wina, nieskłonny do bicia, 

ale opanowany, niekłótliwy, niechciwy na grosz, dobrze rządzący własnym domem, 

trzymający dzieci w uległości, z całą godnością. Jeśli ktoś bowiem nie umie stanąć na 

czele własnego domu, jakżeż będzie się troszczył o Kościół Boży? Nie [może być] świeżo 

ochrzczony, ażeby wbiwszy się w pychę nie wpadł w diabelskie potępienie. Powinien też 

mieć dobre świadectwo ze strony tych, którzy są z zewnątrz” (1Tm 3, 2-7); „Na nikogo 

rąk pospiesznie nie wkładaj!” (1Tm 5, 22-23); „Biskup bowiem winien być, jako włodarz 

Boży, człowiekiem nienagannym, niezarozumiałym, nieskłonnym do gniewu, nieskorym 

do pijaństwa i awantur, nie chciwym brudnego zysku, lecz gościnnym, miłującym dobro, 

rozsądnym, sprawiedliwym, pobożnym, powściągliwym, przestrzegającym niezawodnej 
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Wymogi stawiane kandydatom do święceń pochodzą z prawa 

Bożego i ludzkiego – czysto kościelnego. Wymogi pochodzące z prawa 

Bożego nie mogą być zmienione nawet przez najwyższą władzę  

w Kościele. Natomiast pochodzące z prawa ludzkiego mogą i są do-

stosowywane do konkretnych okoliczności, w których Kościół realizu-

je misję wyznaczoną przez Chrystusa. Celem tych wymogów jest 

ochrona godności stanu duchownego i kapłańskiego posługiwania4. 

 Oprócz pozytywnych wymagań stawianych kandydatom do 

święceń Kościół ustanowił też negatywne granice w postaci prze-

szkód i nieprawidłowości, które zabraniają przyjęcia święceń lub ich 

wykonywania5.  

Aktualne wymogi stawiane kandydatom do świeceń zostały 

określone w Kodeksie Prawa Kanonicznego z 1983 r. w księdze II  

i IV w kan. 232-264 dotyczących formacji duchowieństwa oraz w kan. 

1024-1052 zatytułowanych Kandydaci do święceń; a doprecyzowane 

także w wielu dokumentach ogłoszonych przez papieży posoboro-

wych: Pawła VI, Jana Pawła II i Benedykta XVI i dykasterie Kurii 

Rzymskiej, a zwłaszcza: Kongregację Nauki Wiary, Kongregację ds. 

Biskupów, Kongregację Edukacji Katolickiej. 

Przedmiotem niniejszego referatu będzie próba ukazania wymo-

gów niezbędnych do ważności i godziwość stawianych kandydatom do 

święceń prezbiteratu i diakonatu. Wskazane zostaną także etapy 

weryfikacji tych wymogów.  

 

1. Wymogi do ważności święceń 

W odniesieniu do ważności święceń prawodawca stanowi: „Świę-

cenia ważnie przyjmuje tylko mężczyzna ochrzczony” (kan. 1024)6.  

W związku z powyższym należy stwierdzić, że ważnie święcenia mo-

że przyjąć tylko ten kandydat, który jest: 1) mężczyzną, 2) ochrzczo-

nym, 3) posiada intencję przyjęcia święceń. 

                                                                                                                      
wykładni nauki, aby przekazując zdrową naukę mógł udzielać upomnień i przekonywać 

opornych (1T 1 ,7-9)”.  
4 Jan Paweł II na ten temat stwierdza: „Nie chodzi (tutaj) o jakąś szczególną suro-

wość, ale o zwyczajne poczucie odpowiedzialności w imię rzeczy największej, jaka na-

szym rękom powierzone. W imię dobra i tajemnicy zbawienia zostały ustanowione wyso-

kie wymagania związane z kapłaństwem, zob. Jan Paweł II, Wstańcie chodźmy, Kraków 

2004, s. 102. 
5 Zasadniczo przeszkody do święceń, które nazywano irregularitates lub impedi-

menta zostały określone w średniowieczu, zob. F. Wernz, P. Vidal, Ius Canonicum, t. IV, 

Roma 1934, s. 300.  
6 Zob. także: KPK/17, kan. 968 §1. 
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  Ad. 1) W kontekście święceń kapłańskich kobiet zapoczątko-

wanych przez anglikanów i dyskusji prowadzonych zwłaszcza przez 

teologów protestanckich, w celu doprecyzowania tych wymogów Sto-

lica Apostolska wydała szereg dokumentów, z których wynika, że 

święcenia ważnie może przyjąć tylko mężczyzna. Sakrament ten 

udzielony kobiecie jest nieważny7. Papież Jan Paweł II w liście apo-

stolskim o udzielaniu święceń kapłańskich wyłącznie mężczyznom 

Ordinatio sacerdotalis z 22 maja 1994 r. stwierdził: „Aby zatem usu-

nąć wszelką wątpliwość w sprawie tak doniosłej, która dotyczy sa-

mego Boskiego ustanowienia Kościoła, mocą mojego urzędu utwier-

dzania braci (por. Łk 22, 32) oświadczam, że Kościół nie ma żadnej 

władzy udzielania święceń kapłańskich kobietom oraz że orzeczenie 

to powinno być przez wszystkich wiernych Kościoła uznane za osta-

teczne”8. Również Kongregacja Doktryny Wiary 28 października 

1995 r. opublikowała Odpowiedź na wątpliwość, w której – podając 

racje swego stanowiska – definitywnie stwierdza, iż Kościół nie po-

siada władzy do udzielania święceń kobietom i zobowiązuje wszyst-

kich wiernych do przyjęcia tego orzeczenia za ostateczne (kan. 740  

§ 2; 750 §2)9. Z kolei w 2007 r. dekretem ogólnym wprowadziła sank-

cje karne dla biskupa, który usiłuje udzielić święceń kobiecie oraz dla 

kobiety, która usiłuje je przyjąć. Podlegają oni karze ekskomuniki 

latae sententiae zarezerwowanej Stolicy Apostolskiej10. Kongregacja 

                                                      
7 Przede wszystkim w deklaracji Inter insignores Kongregacja Nauki Wiary po-

twierdziła zasadę, według której Kościół ze względu na wolę dochowania wierności przy-

kładowi Chrystusa nie może dopuścić kobiet do święceń kapłańskich, ponieważ nie ma 

takiego uprawnienia, zob. Sacra Congregatio pro Doctrina Fidei, Declaratio circa que-

stionem admissionis mulierum ad sacerdotium ministerialne Inter insignores, 15 X 1976, 

AAS 69 (1977), p. 98-116; zob. także: L. Adamowicz, Wprowadzenie do prawa o sakra-

mentach świętych według Kodeksu Prawa Kanonicznego oraz Kodeksu KanonówKościo-

łów Wschodnich, Lublin 1999, s. 198-199. 
8 Ioannes Paulus PP. II, Epistola apostolica de Sacerdotali ordinatione viris tantum 

reservanda Ordinatio sacerdotalis, 22 V 1994, AAS 86 (1994), p. 545-548; szerzej zob.  

Z. Janczewski, Ważność sprawowania sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego, 

uzdrowienia i święceń w porządku prawnym Kościoła Katolickiego, Warszawa 2011,  

s. 37-50. 
9 Congregatio pro Doctrina Fidei, Responsum ad dubium circa doctrinam in Epist. 

Ap. «Ordinatio Sacerdotalis» traditam, 28 X 1995, AAS 87 (1995), p. 1114; szerzej zob.  

J. Krukowski, Święcenia, w: Komentarz do Kodeksu Prawa Kanonicznego. Księga IV. 

Uświęcające zadanie Kościoła. Część I. Sakramenty. Część II. Pozostałe akty kultu Boże-

go. Część III. Miejsca i czasy święte, red, J. Krukowski, t. III/2, Poznań 2011, s. 221-223.  
10 Congregatio pro Doctrina Fidei, Decretum generale de delicto attentatae sacrae 

ordinationis mulieris, 19 XII 2007, AAS 100 (2008), p. 403. 
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zastrzegła obowiązywanie dekretu od chwili publikacji  

w „L’Osservatore Romano”, która nastąpiła 30 maja 2008 r. 

Także osoby, co do których istnieją wątpliwości dotyczące okre-

ślenia męskości, czyli takie, które np. posiadają cechy cielesne obojga 

płci (obojnak, hermafrodyta), kastraci i ci, którzy wykorzystując 

współczesną medycynę, dokonali zmiany płci (transwestyta) nie są 

zdolni do ważnego przyjęcia święceń11. Natomiast gdyby takie osoby 

przyjęły święcenia, należy im zabronić ich wykonywania i orzec 

przeniesienie do stanu świeckiego12 . 

Ad. 2) Kandydat musi być mężczyzną ochrzczonym. Chrzest jest 

koniecznym wymogiem do przyjmowania następnych sakramentów 

(kan. 849). W sytuacji roztropnej wątpliwości co do faktu chrztu (du-

bium facti), bądź do ważności (dubium iuris) udzielonego chrztu, 

należy przeprowadzić staranne dochodzenie, a następnie – przy bra-

ku pewności – warunkowo ochrzcić (kan. 845 § 2). 

Ad. 3) Kandydat powinien dobrowolnie wyrazić wolę przyjęcia 

święceń (por. 865 § 1), która oznacza postawę aktywną, wewnętrzny 

dynamizm, przeniknięty (nacechowany) szczerą wolą otwarcia się na 

łaskę sakramentalną, przyjęcia jej i współdziałania z nią13. Choć  

w analizowanym kan. 1024 prawodawca wyraźnie tego nie wymaga, 

kanoniści twierdzą, że wystarcza tzw. intencja habitualna, a więc 

kiedyś wzbudzona, nigdy nie odwołana, której przyjmujący w chwili 

święceń nawet w pełni sobie nie uświadamia14. Ze względu na po-

trzebę stwierdzenia wolności (kan. 1036) konieczne jest, aby kandy-

dat do diakonatu i prezbiteratu przedłożył własnemu biskupowi wła-

snoręcznie napisaną i podpisaną deklarację, że przyjmuje święcenia  

z własnej inicjatywy i dobrowolnie.  

 

 

 

                                                      
11 Stolica Apostolska wydała na ten temat kilka dokumentów zabraniających tego 

rodzaju eksperymentów, zob. Sacra Congregazione per l’Educazione Cattolica, Lettera 

circolare su alcuni aspetti più urgenti della formazione spirituale nei seminari, 6 I 1980, 

„Enchiridion Vaticanum” 7 (1980), p. 68-113; szerzej: Krukowski, Święcenia…, s. 223;  

M. Pastuszko, Sakrament święceń (kanony 1008-1054), Kielce 2008, s. 216. 
12 A. Lanza,  De requista sexus virilis certa determinatione et distinctione ad 

ordines, „Apollinaris” 1-2 (1946), s. 49-50. 
13 B. W. Zubert, Prawo do sakramentów świętych, w: Zagadnienia międzywyzna-

niowe w realizacji misji uświęcającej Kościoła, red. J. Krukowski, M. Sitarz, K. Dziub, 

Lublin 2010, s. 60. 
14 E. Sztafrowski, Prawo kanoniczne w okresie odnowy posoborowej. Podręcznik dla 

duchowieństwa, t. II, Warszawa 1979, s. 157. 
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2. Wymogi do godziwości święceń prezbiteratu i diakonatu 

W odniesieniu do godziwości święceń prezbiteratu i diakonatu 

niezbędne jest, aby kandydat: 1) po odbyciu próby uzyskał przepisa-

ną przez prawo formację; 2) posiadał wymagane przymioty według 

oceny własnego biskupa lub kompetentnego przełożonego; 3) nie był 

związany żadną nieprawidłowością ani przeszkodą; 4) wypełniał 

wymagania określone w kan. 1033-1039; 5) zebrał dokumenty wy-

magane w kan. 1050; 6) przeszedł pozytywnie badania określone  

w kan. 1051; 7) był potrzebny dla posługi Kościoła (kan. 1025). 

 

3. Podmioty zobowiązane do kształtowania kandydata  

i weryfikacji wymogów  

 

Oprócz samego zainteresowanego, który odczuwa powołanie, za 

kształtowanie i weryfikację przymiotów u kandydatów do święceń 

odpowiedzialni są, w różnym stopniu, wszyscy ludzie Kościoła.  

W sposób szczególny odpowiedzialność za kształtowanie jakości czło-

wieczeństwa i zdatności do kapłaństwa spoczywa na: rodzinach, ka-

techetach, proboszczach i pozostałych kapłanach pracujących  

w duszpasterstwie, społeczności seminaryjnej, a zwłaszcza na bisku-

pie. Jan Paweł II stwierdził: „Biskup powierza wiele związanych  

z tym zadań swoim współpracownikom, wychowawcom seminaryj-

nym, ale sam ponosi największą odpowiedzialność za (…) właściwy 

wybór kandydatów do kapłaństwa (…) i za formację kapłanów. To 

biskup wybiera i powołuje w imieniu Chrystusa, ostatecznie wtedy, 

kiedy podczas święceń mówi: Z pomocą Pana Boga i Zbawiciela na-

szego Jezusa Chrystusa, wybieramy tych naszych braci na urząd ka-

płana (Pontyfikał rzymski, Święcenia prezbiterów)15. 

Zdatność do kapłaństwa i spełnianie wymogów stawianych kan-

dydatom do święceń powinna być stopniowo weryfikowana. Można 

wyróżnić następujące etapy weryfikacji wymogów u poszczególnych 

kandydatów do święceń: 1) wstępny; 2) formacji seminaryjnej;  

3) ostateczny – dopuszczenie do przyjęcia święceń. 

 

3.1. Etap wstępny – przyjęcie do wyższego seminarium du-

chownego 

W odniesieniu do etapu wstępnego prawodawca kodeksowy sta-

nowi: „Do wyższego seminarium biskup diecezjalny powinien przyj-

mować jedynie tych, którzy biorąc pod uwagę ich przymioty ludzkie  

                                                      
15 Jan Paweł II, Wstańcie chodźmy…, s. 102. 
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i moralne, duchowe i intelektualne, ich zdrowie fizyczne i psychiczne, 

jak również szczerą wolę, wydają się być zdolni do oddania się na 

stałe świętym posługom” (kan. 241 §1). 

Zgodnie z Zasadami formacji kapłańskiej w Polsce16, opracowa-

nymi przez Komisję Episkopatu Polski ds. Seminariów Duchownych 

na podstawie Ratio Fundamentalis institutionis sacerdotalis17 za-

twierdzonymi przez Kongregację ds. Wychowania Katolickiego, do 

wyższego seminarium duchownego przyjmowani mogą być tylko 

kandydaci, którzy uzyskali świadectwo ukończenia szkoły średniej, 

upoważniające do studiów wyższych, oraz których usposobienie  

i nastawienie woli daje nadzieję, iż na zawsze oddadzą się na wy-

łączną służbę Kościoła (art. 128). Kandydat ubiegający się o przyjęcie 

do seminarium powinien przedłożyć rektorowi: 

1. prośbę o przyjęcie z podaniem motywów swej decyzji; 

2. świadectwo chrztu i bierzmowania; 

3. wyciąg z aktu urodzenia; 

4. świadectwo maturalne; 

5. świadectwo nauki religii; 

6. opinię proboszcza i katechety; 

7. świadectwo lekarza wskazanego przez seminarium o stanie 

zdrowia fizycznego i psychicznego (zob. 129)18. 

W związku z powyższym już na tym etapie kandydaci do semi-

narium powinni mieć prawą intencję, zdolność duchową, moralną  

i intelektualną, odpowiednie zdrowie fizyczne i psychiczne oraz zdol-

ność do znoszenia trudów życia kapłańskiego i wykonywania obo-

wiązków duszpasterskich (por. RFIS 39; ZFKP 130)19. 

Kongregacja  Doktryny Wiary w 1995 r.  postanowiła: „Kandy-

daci do kapłaństwa, którzy są chorzy na celiachię20 lub są dotknięci 

                                                      
16 Zasady formacji kapłańskiej w Polsce, Częstochowa 1999 (dalej: ZFKP). 
17 Sacra Congregazione per l’Educazione Cattolica, Ratio Fundamentalis Institu-

tionis Sacerdotalis, 19 III 1985, w: Congregazione per l’Educazione Cattolica, Documenti 

(1969-1989). Formazione dei sacerdoti nel mondo d’oggi, Libreria Editrice Vaticana 1990, 

s. 463-543 (dalej: RFIS). 
18 Kandydat wydalony z innego seminarium lub instytutu zakonnego powinien po-

nadto złożyć zaświadczenie właściwego przełożonego dotyczącego przyczyn jego wydale-

nia lub odejścia (kan. 241 §3). 
19 Por. także: Sacrosanctum Concilium Oecumenicum Vaticanum II, Decretum de 

institutione sacerdotali Optatam totius, 28 X 1965, AAS 58 (1966), p. 713-727; tekst 

polski w: Sobór Watykański II, Konstytucje, dekrety, deklaracje. Tekst polski, nowe tłu-

maczenie, Poznań 2002, s. 288-301, nr 6 (dalej: OT). 
20 Celiachia bądź celiakia (glutenozależna choroba trzewna) spowodowana jest nie-

tolerancją glutenu, czyli białka zawartego w otoczkach zbóż (pszenicy, żyta, jęczmienia, 
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alkoholizmem lub analogicznymi chorobami, biorąc pod uwagę cen-

tralne miejsce celebracji eucharystycznej w życiu kapłańskim, nie 

mogą być dopuszczeni do Święceń” (non possano essere ammessi agli 

Ordini Sacri)21. W liście wydanym 8 lat później (2003 r.) Kongregacja 

nie miała już tak wyraźnego stanowiska w tej sprawie. Postanowiła, 

aby przed dopuszczaniem do święceń takich kandydatów być bardzo 

ostrożnym (si deve essere molto cauti prima di ammettere al presbite-

rato candidati)22. 

Kongregacja Edukacji Katolickiej w 2005 r. opublikowała In-

strukcję dotyczącą kryteriów rozeznania powołania w stosunku do 

osób z tendencjami homoseksualnymi w kontekście  przyjmowania ich 

do seminariów i dopuszczania do święceń, w której postawiła nastę-

pujące pytania: „Czy przyjmować do seminarium i dopuszczać do 

święceń kandydatów wykazujących głębokie zakorzenione tendencje 

homoseksualne”? Odpowiadając na tak postawione pytanie Kongre-

gacja, w porozumieniu z Kongregacją  Kultu Bożego i Dyscypliny 

Sakramentów, powołując się na Pismo Święte, Sobór Watykański II, 

dokumenty Magisterium, a zwłaszcza Katechizm Kościoła Katolic-

kiego, odróżniając akty homoseksualne od tendencji homoseksual-

nych, potwierdziła nauczanie Kościoła na ten temat stwierdzając: 

„Tradycja stale uznawała je za wewnętrznie niemoralne i sprzeczne  

z prawem naturalnym. Skutkiem tego, w żadnych okolicznościach 

nie mogą one być zaakceptowane (…) Kościół głęboko szanując osoby, 

których dotyczy ten problem nie może dopuszczać do seminarium ani 

do święceń osób, które praktykują homoseksualizm, wykorzystują 

głęboko zakorzenione tendencje homoseksualne lub wspierają tak 

zwaną ‘kulturę gejowską’. Osoby takie, w istocie, znajdują się w sy-

                                                                                                                      
owsa). Czynnikiem szkodliwym jest gliadyna – rozpuszczalna w alkoholu frakcja tych 

białek. Spożywanie pokarmów zawierających gluten powoduje zanik błony śluzowej 

jelita cienkiego (atrofia kosmków). 
21 Congregazione per la Dottrina della Fede, Lettera a tutti i Presidenti delle Con-

ferenze Episcopali sull’uso del pane con poca qualità di glutine e del mosto come material 

eucaristica, 19 VI 1995, Prot. N. 89/78, „Notitiae” 31 (1995), p. 608-610; tekst polski: 

„Wiadomości Archidiecezjalne. Organ Urzędowy Kurii Metropolitalnej w Katowicach”  

63 (1995), s. 340-341, nr III/D. Por. A. Skorupa, Kwalifikacje wymagane od kandydatów 

do święceń, „Studia Salvatoriana Polonica” 5 (2011), s. 91-92. 
22 „Data la centralità della celebrazione eucaristica nella vita sacerdotale, si deve 

essere molto cauti prima di ammettere al presbiterato candidati che non possono as-

sumere senza grave danno il glutine o l'alcool etilico”, Congregazione per la Dottrina 

della Fede, Lettera a tutti i Presidenti delle Conferenze Episcopali sull’uso del pane con 

poca qualità di glutine e del mosto come material eucaristica, 24 VII 2003, N. 89/78 – 

17498, w: http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/documents/rc_con_ 

cfaith_ doc_20030724_pane-senza-glutine_it.html, dostęp on-line: 1.06.2012, godz. 17.51. 

http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/documents/
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tuacji, która poważnie uniemożliwia im poprawną relację do męż-

czyzn i kobiet. Nie można w żaden sposób zignorować negatywnych 

konsekwencji mogących zrodzić się na skutek święceń osób o głęboko 

zakorzenionych tendencjach homoseksualnych (…) Kandydat do po-

sługi kapłańskiej musi więc osiągnąć dojrzałość afektywną. Taka 

dojrzałość pozwoli mu właściwie odnieść się do mężczyzn i kobiet, 

rozwijając w nim prawdziwy zmysł ojcostwa duchowego w stosunku 

do wspólnoty kościelnej, która będzie mu powierzona” (In continuita 

1-2).   

Jednoznaczne stanowisko dotyczące wymogów stawianych kan-

dydatom do seminarium zajmują Biskupi Rzymu. Paweł VI w ency-

klice Sacerdotalis coelibatus stwierdził: „tym zaś, których pod wzglę-

dem cielesnym, duchowym i moralnym uzna się za nieodpowiednich, 

trzeba natychmiast odradzić wybór kapłaństwa (już na etapie przyj-

mowania do seminarium – M. S.). Dlatego niech wiedzą wychowaw-

cy, że jest to ich bardzo poważnym obowiązkiem; niech nie będą po-

błażliwi, kierując się próżną nadzieją lub bezpodstawną i niebez-

pieczną ufnością, i niech nie dopuszczają, aby alumni żywili tego 

rodzaju nadzieje z wielką szkodą własną i Kościoła. Do takiego bo-

wiem życia, jakie ma wieść bezżenny kapłan, życia wewnętrznie  

i zewnętrznie intensywnie poświęconego sprawom Bożym, wymaga-

jącego wielkiej roztropności bynajmniej nie nadaje się kandydat, 

który pod względem cielesnym, duchowym i moralnym nie jest wypo-

sażony w konieczne przymioty; a nie należy się spodziewać, że w tej 

dziedzinie łaska Boża uzupełni to, czego zabrakło naturze”23. 

Papież Benedykt XVI w posynodalnej adhortacji apostolskiej 

Sacramentum caritatis napisał: „Należy unikać sytuacji, w których 

biskupi, ze względu na zrozumiałe zatroskanie organizacyjne, spo-

wodowane brakiem duchowieństwa, zaniedbaliby odpowiednie roze-

znanie powołań i dopuściliby do formacji wiodącej do święceń kandy-

datów, którym brak cech koniecznych przy pełnieniu posługi kapłań-

skiej” (nr 25)24. 

                                                      
23 Paulus PP. VI, Litterae encyclicae de sacerdotali caelibatu Sacerdotalis caeliba-

tus, 21 VI 1967, AAS 59 (1967), p. 657-697, tekst polski: w: Paweł VI, Encyklika o celiba-

cie kapłańskim Sacerdotalis caelibatus, Tarnów 2002,  nr 64. 
24 Benedictus PP. XVI, Adhortatio Apostolica Postsynodalis de Eucharistia vitae 

missionisque Ecclesiae fonte et culmine Sacramentum Caritatis, 22 II 2007, AAS 99 

(2007), p. 105-180; tekst polski w: Ojciec Święty Benedykt XVI, Adhortacja apostolska 

Sacramentum Caritatis o Eucharystii, źródle i szczycie życia i misji Kościoła, Kraków 

2007, nr 25. 
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 Aktualna, wielce problematyczna sytuacja świata młodych wy-

maga zwłaszcza od biskupa, aby dokonywano uważnego rozeznania 

w momencie przyjmowania kandydatów do seminarium. W niektó-

rych, uzasadnionych, trudnych przypadkach, podczas doboru kandy-

datów do seminarium może być korzystne dodatkowe poddanie mło-

dych testom psychologicznym, ale jedynie si casus ferat (tzn. jeśli 

przypadek jest uzasadniony)25. Odwoływanie się do takich metod nie 

może być uogólniane, należy je stosować z wielką ostrożnością, aby 

nie naruszać prawa osoby do ochrony własnej intymności (kan. 

220)26. 

 

3.2. Weryfikacja wymogów w trakcie formacji seminaryjnej 

Drugi etap permanentnej formacji kandydata, a jednocześnie 

nieustannej, wielopłaszczyznowej weryfikacji jego zdatności do świę-

ceń, powinien być przeprowadzony w wyższym seminarium duchow-

nym i trwać sześć lub przynajmniej cztery lata dla prezbiterów (kan. 

235) i trzy lata dla diakonów stałych (kan. 236).  Może być poprze-

dzony okresem propedeutycznym, w którym należałoby położyć duży 

nacisk na uzupełnienie braków w formacji ludzkiej i duchowej kan-

dydatów, umożliwić im lepsze poznanie samego kapłaństwa i jego 

wymagań, wprowadzić w zasady życia wewnętrznego oraz dopomóc 

pełniej odczytać łaskę powołania27. Okres propedeutyczny powinien 

też umożliwić kandydatom uzupełnienie ewentualnych braków  

o charakterze intelektualnym i kulturowym, ażeby z lepszym przygo-

towaniem mogli podjąć dalsze studia filozoficzno-teologiczne (ZFKP 

220-224)28. Weryfikacja przebiegu formacji kandydata do kapłaństwa 

                                                      
25 Congregatio pro Episcopis, Direttorio Apostolorum successores per il ministero 

pastorale dei vescovi, 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 88; RFIS 39. 
26 J. Krukowski, Obowiązki i uprawnienia wszystkich wiernych chrześcijan,  

w: Komentarz do Kodeksu Prawa Kanonicznego. Księga II. Lud Boży. Część I. Wierni 

chrześcijanie. Część II. Ustrój hierarchiczny Kościoła, red. J. Krukowski, t. II/1, Poznań 

2005, s. 37-38; szerzej zob. W. Kacprzyk, Prawo do prywatności w prawie kanonicznym  

i w prawie polskim. Studium prawnoporównawcze, Lublin 2008. 
27 Osiągnięciu tych celów powinny służyć: miejsce (poza głównym budynkiem semi-

narium), czas (pożądany rok, minimum jeden semestr) oraz starannie dobrane narzędzia 

i program, zob. Konferencja Episkopatu Polski, Okres propedeutyczny w diecezjalnych 

wyższych seminariach duchownych w Polsce, 26 XI 2009, AKEP 2 (16) 2009, s. 48. 
28 Sacra Congregazione per l’Educazione Cattolica, Istruzione sulla formazione 

liturgica nei seminari, 3 VI 1979, EV 6 (1979), p. 1044-1125, nr 8.34; tenże, Lettera 

circolare su alcuni…, nr 88-89; P. Laghi, List do Przewodniczącego Konferencji 

Episkopatu Polski Kard. Józefa Glempa, Rzym 19 V 1995, Prot. N. 735/89/58. 
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powinna obejmować całą osobę powołanego, uwzględniać wszystkie 

aspekty osobowości i warunków, w których się znajduje, jak też mieć 

na względzie cel tego działania, którym jest „upodobnienie semina-

rzystów do Chrystusa, głowy i pasterza, w praktykowaniu miłości 

pasterskiej” (AS 90). Formacja seminaryjna wymaga jasnej i precy-

zyjnej świadomości kapłaństwa. Jest to niezbędny warunek właści-

wego spełnienia jej założeń i dobrego przygotowania do kapłaństwa 

(ZFKP 55). Tożsamość życia kapłańskiego stanowi podstawę właści-

wej formacji w okresie przygotowawczym, a następnie w okresie ca-

łego życia29. Dlatego Kongregacja ds. Biskupów w 2004 r. zobowiąza-

ła  biskupów do zatwierdzenia planu formacyjnego seminarium oraz 

regulaminu (AS 90). Plan taki powinien być opracowany zgodnie  

z zasadami ustanowionymi przez Ratio Fundamentalis Institutionis 

Sacerdotalis, wskazanymi przez Kongregację Edukacji Katolickiej, 

przez inne dokumenty Stolicy Apostolskiej oraz przez Ratio Instytu-

tionis Sacerdotalis, uprzednio przygotowaną przez konferencję  

biskupów danego kraju, a także w odpowiedzi na konkretne potrzeby 

Kościoła partykularnego (kan. 242, 243). Wyróżnia się następujące 

rodzaje formacji: ludzką, duchową, intelektualną, pastoralną i mi-

syjną. 

Benedykt XVI naucza, że lata seminaryjne muszą być dla kan-

dydatów czasem dojrzewania jako ludzie, w czasie których winni oni 

praktykować podstawowe cnoty ludzkie30. Umiłowanie prawdy jest 

podstawowym wymogiem formacji ludzkiej i zakłada pokorne otwar-

cie się kandydata do kapłaństwa na słowo Boże, które objawia pełnię 

godności człowieka jako obrazu Boga (Rdz. 1, 27) i odkupionego 

dziecka Bożego (Rz, 8,14-17). Naczelną zasadą formacji ludzkiej, 

której efektem winno być nabycie u kandydatów do kapłaństwa po-

stawy szacunku i miłości wobec każdego człowieka, jest traktowanie 

siebie i każdego innego człowieka jako osoby (ZFKP 152). 

Istotnym elementem formacji duchowej jest, połączone z rozmy-

ślaniem i modlitwą, czytanie Słowa Bożego (lectio divina), dzięki 

któremu można odkryć, zrozumieć i pokochać własne powołanie, 

pójść za nim i wypełnić misję (PDV 47). Ponadto alumni mają poszu-

kiwać i odnajdywać Chrystusa w Eucharystii, sakramencie pokuty  

                                                      
29 Ioannes Paulus PP. II, Adhortatio apostolica postsynodalis de sacerdotum 

formatione in aetatis nostrae rerum condicione Pastores dabo vobis, 25 III 1992, AAS 84 

(1992), p. 657-804; tekst polski w: OsRomPol 3-4 (141) 1992, s. 4-63, nr 11 (dalej: PDV). 
30 Benedetto PP. XVI, Lettera del Santo Padre ai seminaristi, 18 X 2010, AAS 102 

(2010), p. 793-798; tekst polski: OsRomPol 11 (327) 2010, s. 4-7, nr 6. 



INNE 

 

123 

 

i w Liturgii Godzin (ZFKP 168). Podczas formacji duchowej winni 

kształtować w sobie następujące cnoty: wierność, konsekwencję, mą-

drość, otwartość na wszystkich i szacunek dla każdego człowieka, 

życzliwa dobroć, delikatność i wyrozumiałość, chęć i łatwość wczu-

wania się w potrzeby innych, stanowczość i autorytet w sprawach 

zasadniczych, nieuleganie zbyt subiektywnym poglądom, bezintere-

sowność, cierpliwość, poszanowanie dla codziennego trudu, ufność  

w działanie łaski Bożej (ZFKP 179). 

Formacja intelektualna jest głęboko złączona z formacją ludzką  

i duchową. Wymaga ona wszechstronnego zrozumienia wiary (ZFKP 

193). Aktualna sytuacja społeczna w świecie, ukształtowana głównie 

pod wpływem obojętności religijnej i powszechnej niewiary w realną 

zdolność rozumu do poznania obiektywnej i uniwersalnej prawdy,  

a także rozwijane i upowszechniane w zawrotnym tempie odkrycia 

naukowe i techniczne, domagają się od kandydatów do kapłaństwa 

wysokiego poziomu formacji intelektualnej (PDV 51). Ponadto w wa-

runkach współczesnego pluralizmu potrzeba zdolności krytycznego 

rozeznawania rzeczy (ZFKP 202). 

Cel duszpasterski nadaje formacji ludzkiej, duchowej i intelek-

tualnej określoną treść i konkretne cechy, integruje oraz kształtuje 

całą formację przyszłych kapłanów. Formy działalności duszpaster-

skiej przygotowują seminarzystę do przeżywania swej misji przyszłe-

go „zwierzchnika”, czy „pasterza własnego” jako służby, uczą go uni-

kać postaw wyższości i takiego sprawowania władzy, które nie mia-

łoby nic wspólnego z miłością pasterską (PDV 57; ZFKP 216; por. OT 

16). 

Natura posługi wynikającej ze święceń wymaga formacji misyj-

nej. Seminarzyści winni się czuć odpowiedzialni nie tylko za diecezję, 

do której zostaną inkardynowani, ale także za cały Kościół i te Ko-

ścioły partykularne, które znajdują się w potrzebie, i wobec których 

należy okazać gotowość służby. Dlatego też Kongregacja ds. Bisku-

pów nakazała, aby zachęcić i zapewnić specjalne przygotowanie tym 

klerykom, którzy okazują pragnienie pełnienia dla nich posługi (AS 

90e). 

Wszyscy kandydaci do sakramentu święceń w trakcie formacji 

seminaryjnej mają przyjąć posługi lektoratu i akolitatu31 (kan. 1035 

                                                      
31 Na mocy mp. Ministeria quaedam w Kościele został zniesiony podział na święce-

nia niższe i wyższe, a ustanowione zostały dwie posługi: lektoratu i akolitatu, zob. Pau-

lus PP. VI, Litterae apostolicae motu proprio datae disciplina circa Primam Tonsuram, 

Ordines Minores et Subdiaconatum in Ecclesia Latina innovatur Ministeria quaedam, 
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§ 1). Ich wykonywanie jest konieczne do właściwego przygotowania 

się do jego przyjęcia32. Posługa lektoratu winna być udzielana na 

trzecim roku (pierwszym roku teologii), w okresie Wielkiego Postu, 

zaś posługa akolity – na końcu czwartego roku studiów, po uprzed-

nim przygotowaniu teologicznym i liturgicznym. Obydwie posługi 

mają być poprzedzone trzydniowymi rekolekcjami33. 

Natomiast z seminarium natychmiast mają być usunięci alum-

ni, którzy uchybili dobrym obyczajom lub wierze (por. kan. 1371). 

Również przyczyną do usunięcia alumna z seminarium może być: 

występek kwalifikowany przeciw karności; wyraźny brak zintegro-

wanej osobowości; brak koniecznej wiedzy; brak postępu w rozwoju 

intelektualnym i duchowym; niezdolność do życia wspólnego, skłon-

ność do rzeczy niestosownych i zachowanie odbiegające od norm 

przyjętych w seminaryjnym życiu; nieposłuszeństwo przełożonym 

(ZFKP 131). 

Dla upewnienia się o posiadaniu przez alumna potrzebnego 

zdrowia fizycznego i psychicznego, poza specjalnymi badaniami le-

karskimi i psychologicznymi (RFIS 39), wymagane są: a) opinia pro-

boszcza o stanie zdrowia fizycznego, psychicznego i moralnego rodzi-

ny kandydata; b) stała opieka lekarska nad alumnami podczas ich 

studiów seminaryjnych (ZFKP 133). 

Celem zbadania dojrzałości alumnów konieczne jest powierzenie 

im różnych funkcji w życiu seminaryjnym, a także pilne obserwowa-

nie ich aktywności w kołach naukowych i wychowawczych oraz  

w czasie odbywania praktyki pastoralnej. W razie wątpliwości co do 

dojrzałości alumna można zarządzić roczne przerwanie studiów se-

minaryjnych alumna celem zbadania w innym środowisku jego przy-

datności do kapłaństwa. Podobne przerwanie studiów może być 

udzielone alumnowi również na jego prośbę, w wypadku gdyby miał 

trudności w powzięciu decyzji wyboru stanu kapłańskiego (ZFKP 

134). 

Podczas okresu formacji seminaryjnej biskup ma obowiązek do-

magania się od przełożonych seminarium dokładnych informacji 

                                                                                                                      
15 VIII 1972, AAS 64 (1972), p. 529-534; tekst polski: „Wiadomości Diecezjalne Lubel-

skie” 1 (1973), s. 1-5. 
32 Konferencja Episkopatu Polski, Instrukcja Episkopatu Polski w sprawie udziela-

nia posługi lektora i akolity świeckim mężczyznom, 2 X 2007, „Anamnesis” 56 (2009),  

nr 2, s. 41-45, nr 8. 
33 Episkopat Polski, Zmodyfikowana instrukcja w sprawie posług oraz święceń 

udzielanych w Seminariach Duchownych”, „Wiadomości Diecezjalne Warszawskie”  

72 (1982), nr 7, s. 206-211, nr 10 i 13. 
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dotyczących sytuacji oraz postępów alumnów. Z odpowiednim uprze-

dzeniem niech upewnia się, poprzez skrutinia, że każdy z kandyda-

tów jest właściwie przygotowany do przyjęcia święceń i w pełni zde-

cydowany żyć według wymagań kapłaństwa katolickiego. Nigdy 

niech nie postępuje w tej, tak delikatnej, materii z pośpiechem,  

a w przypadkach wątpliwych niech raczej odłoży decyzję aprobującą 

dopóty, aż nie zostanie rozwiana wszelka wątpliwość co do właściwe-

go przygotowania kandydata do święceń. W przypadku gdy kandydat 

nie zostanie uznany za godnego przyjęcia święceń, winno się poin-

formować go o tym w odpowiednim czasie (AS 89; RFIS 40-41). 

Jeśli kandydat uprawia homoseksualizm albo wykazuje głęboko 

zakorzenione tendencje homoseksualne, jego kierownik duchowy,  

a także spowiednik, zobowiązany jest odwieść go w sumieniu od po-

dążania ku święceniom (In continuita 3), dlatego że to właśnie spo-

wiednicy i przełożeni mają za zadanie towarzyszyć i pomagać alum-

nom w procesie rozeznania34. 

Biskupi wraz z rektorami i ojcami duchownymi seminariów 

niech ustalą zasady, przedstawią kryteria i wskażą metody rozezna-

nia w tej materii. W formacji do czystości w celibacie ogromnie waż-

na jest troska biskupa o braterskie współżycie kapłanów. W semina-

ryjnym programie formacyjnym trzeba ukazać celibat jasno, bez 

żadnej dwuznaczności i w sposób pozytywny. Seminarzysta powinien 

osiągnąć odpowiedni stopień dojrzałości w dziedzinie psychicznej  

i seksualnej, a także kształtować w sobie głębokie i autentyczne życie 

modlitwy i poddać się kierownictwu ojca duchownego. On zaś ma 

pomagać alumnowi w samodzielnym podjęciu dojrzałej i wolnej decy-

zji, której podstawą jest uznanie wartości kapłańskiej przyjaźni oraz 

samokontroli, jak również akceptacja samotności oraz odpowiedni 

stan fizyczny i psychiczny (PDV 50). 

 

3.3. Etap III – dopuszczenie do święceń 

Weryfikacja zdatności kandydata na etapie bezpośredniego  

dopuszczenia do święceń powinna koncentrować się na następują-

cych kategoriach: 1) określone przymioty; 2) wiek; 3) brak przeszkód 

i nieprawidłowości oraz 4) przedstawienie wymaganych prawem 

dokumentów. 

Prawodawca w KPK/83 stanowi: „Do święceń należy dopuszczać 

jedynie tych, którzy według roztropnej oceny własnego biskupa albo 

kompetentnego przełożonego wyższego – po rozważeniu wszystkich 

                                                      
34 Benedetto PP. XVI, Lettera del Santo Padre ai seminaristi…, nr 6. 
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okoliczności, mają nieskażoną wiarę, kierują się prawidłową inten-

cją, posiadają wymaganą wiedzę, cieszą się dobrą opinią, mają nie-

naganne obyczaje, wypróbowane cnoty, jak również inne przymioty 

fizyczne i psychiczne, odpowiadające przyjmowanemu święceniu 

(kan. 1029) oraz przedstawią następujące dokumenty: 1) świadectwo 

ukończenia studiów; 2) od kandydatów do diakonatu – świadectwa 

chrztu i bierzmowania, zaświadczenia o przyjęciu posług lektoratu  

i akolitatu oraz o złożeniu deklaracji potwierdzającej, że święcenia 

przyjmuje dobrowolnie i na stałe zamierza wykonywać posługę ko-

ścielną; 3) od kandydatów do prezbiteratu – zaświadczenie o przyję-

ciu diakonatu; 4) od żonatych kandydatów do diakonatu stałego 

(permanentnego) – świadectwo zawarcia małżeństwa i zgoda żony. 

Kandydat do święceń powinien mieć odpowiedni wiek do ich 

przyjęcia. Diakonatu nie wolno udzielić przed ukończeniem 23 roku 

życia, zaś prezbiteratu przed ukończeniem 25 roku życia (kan. 1031  

§ 1); diakonatu stałego kandydatowi stanu wolnego – przed ukończe-

niem przynajmniej 25 roku życia, a mężczyźnie żonatemu – przed 

ukończeniem przynajmniej 35 lat (kan. 1031 § 2). Interstycja, czyli 

odstęp czasu, jaki należy zachować między poszczególnymi posługa-

mi i święceniami35, jest następujący: między akolitatem i diakonatem 

oraz między diakonatem i prezbiteratem – wymagany jest odstęp 

sześciu miesięcy (kan. 1031 § 1). 

Wśród  przeszkód do święceń wyróżnia się przeszkody stałe, na-

zywane nieprawidłowościami, oraz przeszkody zwykłe (kan. 1040). 

Różnica między nimi polega na tym, że nieprawidłowości wiążą na 

stałe. Od nieprawidłowości może uwolnić tylko dyspensa kompetent-

nej władzy. Przeszkody nie mają z natury charakteru stałego i mogą 

ustać wskutek upływu czasu, zmiany okoliczności, spełnienia okre-

ślonych warunków lub ustania przyczyny36. Nie należy do święceń 

dopuszczać tych kandydatów, którzy związani są nieprawidłowo-

ściami oraz zwykłymi przeszkodami do ich przyjęcia. Wśród niepra-

widłowości prawodawca wymienił: 1) amencję37 lub inną chorobę 

                                                      
35 B. Zubert, Interstycja, EK t. VII, kol. 392. 
36 P. Hemperek, Uświęcające zadanie Kościoła, w: P. Hemperek, W. Góralski,  

F. Przytuła, J. Bakalarz, Komentarz do Kodeksu Prawa Kanonicznego. Księga III. Nau-

czycielskie zadanie Kościoła. Księga IV. Uświęcające zadanie Kościoła, t. 3, Lublin 1986, 

s. 201. 
37 Amencja jest to brak rozumu, choroba umysłowa, obłęd, obłąkanie, szaleństwo, 

pomieszanie zmysłów, choroba rozumu i woli, Pastuszko, Sakrament święceń…, s. 9; 

szerzej zob. T. Bensch, Wpływ chorób umysłowych na ważność umowy małżeńskiej  

w prawie kanonicznym, Lublin 1936, s. 83-85. 



INNE 

 

127 

 

psychiczną (kan. 1041, 1°); 2) przestępstwa: apostazji, herezji i schi-

zmy (kan. 1041, 2°); 3) usiłowanie zawarcia małżeństwa (matrimo-

nium attentatum)38, nawet tylko cywilnego, związanie węzłem mał-

żeńskim, święceniami, wieczystym publicznym ślubem czystości, 

bądź z kobietą związaną węzłem małżeńskim lub wieczystym ślubem 

czystości (kan. 1041, 3°); 4) dobrowolne zabójstwo i aborcję (kan. 

1041, 4°); 5) okaleczenie siebie lub innych (kan. 1041, 5°); 6) bez-

prawne wykonywanie władzy święceń (kan. 1041, 6°). Do przeszkód 

zwykłych zaliczył: 1) pozostawanie w stanie małżeńskim, poza kan-

dydatami do stałego diakonatu (kan. 1042, 1°); 2) wykonywanie 

urzędu lub zarządu zakazanego duchowieństwu (kan. 1042, 2°); 3) 

nieutwierdzonego w wierze – neofitę (kan. 1042, 3°). 

Dopuszczenie do święceń jest osobistą odpowiedzialnością bi-

skupa lub wyższego przełożonego. Biorąc pod uwagę opinię tych, 

którym powierzył odpowiedzialność za formację, biskup lub wyższy 

przełożony, przed dopuszczeniem kandydata do święceń, musi osią-

gnąć pewny moralnie39 osąd odnośnie do jego przymiotów. W wypad-

ku poważnych wątpliwości w tej kwestii, nie powinien dopuszczać go 

do święceń (In continuita 3)40. 

                                                      
38 Małżeństwo usiłowane (matrimonium attentatum) – faktyczne zawarcie małżeń-

stwa ze świadomością istnienia przeszkody. Małżeństwo takie jest nieważne. 
39 Pewność moralna jest pojęciem wypracowanym na terenie prawa kanonicznego 

w wieku XX, do czego przyczynił się bardzo Pius XII. Pewność moralna to nie jest pew-

ność absolutna, jednak wyklucza wszelką poważną wątpliwość. Pewność moralna musi 

być oparta na dokumentach i racjach obiektywnych. Nie może to być subiektywne prze-

konanie kogoś. Nie można się domagać pewności absolutnej, bo takiej pewności nigdy nie 

da się osiągnąć. Jest to przecież ludzkie podchodzenie do problemu. Pewność moralna nie 

wyklucza czysto teoretycznej możliwości popełnienia błędu, jednak znosi rozsądne  

i uzasadnione wątpliwości. Szerzej zob. Pius PP. XII, Allocutiones ad praelatos auditores 

ceterosque officiales et administros Tribunalis S. Romanae Rota necnon euisdem Tribu-

nalis advocatos et procuratores, 1 X 1942, AAS 34 (1942), p. 338-343; Z. Grocholewski, 

Pewność moralna jako klucz do lektury norm procesowych, „Ius Matrimoniale” 3 (1998), 

s. 9-43. 
40 Przy badaniu wymaganych przymiotów podmioty odpowiedzialne za dopuszcze-

nie do święceń zobowiązane są do spełnienia określonych czynności. Rektor seminarium 

lub domu formacyjnego musi przedłożyć zaświadczenie stwierdzające: nieskażoną dok-

trynę kandydata, autentyczną pobożność, dobre obyczaje, zdatność do wykonywania 

zadań właściwych życiu kapłańskiemu oraz po przeprowadzonych badaniach – zaświad-

czenie o stanie zdrowia fizycznego i psychicznego kandydata. Z kolei biskup diecezjalny 

lub wyższy przełożony zakonny w celu prawidłowego przeprowadzenia badań może 

posłużyć się innymi środkami, które uzna za pożyteczne, np. świadectwa kwalifikacyjne 

czy zapowiedzi, zob. Hemperek, Uświęcające zadanie Kościoła…, s. 210-211. 
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Pochopna decyzja o dopuszczeniu do święceń jest niesprawiedli-

wością wobec alumna, który staje się ofiarą braku dopełnienia obo-

wiązku ze strony tego, kto odpowiada za jego formację41. 

Reasumując powyższą analizę należy dodać, że w weryfikacji 

powołania prawodawca nakazuje także przeprowadzić badania psy-

chologiczne (kan. 241 § 1; 1029; 1031 § 1; 1051, 1°; 642). Powinno się 

jednak pamiętać, że wartość i obszar dany kierownictwu duchowemu 

nie mogą być zastąpione formami analizy i pomocy psychologicznej 

(PDV 40). Rozwój życia chrześcijańskiego, a w szczególności dojrze-

wanie powołania, nie są wytworami struktur psychologicznych czło-

wieka, ale dziełem Boga. Psychologia stanowi środek czysto ludzki, 

pomagający danej osobie w lepszym samopoznaniu. Powołanie do 

kapłaństwa jest szczególnym darem Boga. Rozeznawanie jego auten-

tyczności nie może pozostać w wyłącznej kompetencji psychologa. 

Dlatego jego zdanie lub innego biegłego, chociaż musi być poważnie 

brane pod uwagę, nigdy nie zastąpi decyzji, które należą wyłącznie 

do biskupa, przełożonych i formatorów42. Jeśli mimo przeprowadzo-

nych badań i na podstawie określonych racji, wciąż pozostają wąt-

pliwości, co do zdatności kandydata do święceń, biskup nie powinien 

mu ich udzielać (kan. 1052 § 3). Niedopuszczanie do święceń tych, 

którzy nie posiadają wymaganych prawem przymiotów, nie jest nie-

sprawiedliwą dyskryminacją, lecz troską o dobro samych kandyda-

tów, a także wyrazem należytej staranności w zapewnieniu Kościo-

łowi odpowiednich kapłanów, którzy rokują nadzieję, że będą praw-

dziwymi pasterzami według Serca Chrystusowego. 

                                                      
41 Kongregacja Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, Okólnik Fra le piú delica-

te, 10 XI 1997, EV 16 (1997), nr 9-10. 
42 G. Girlanda, Gli omosessuali e l’ammissione al Sacerdozio. Aspetti canonici, „La 

Civilitá Cattolica” 1 (2007), s. 470-532; tekst polski: „Przegląd Powszechny” 10 (1034) 

2007, s. 46; szerzej zob. tenże: Persone omosessuali e ammissione al Seminario e agli 

Ordini sacri. Aspetti canonici, „Seminarium” 47 (2007), s. 815-838. Warto odnotować, że 

25 czerwca 2012 r. w Biurze Prasowym Stolicy Apostolskiej został zaprezentowany 

dokument Kongregacji Edukacji Katolickiej i Papieskiego Dzieła Powołań Kapłańskich 

pt. Wskazania duszpasterskie odnośnie do promocji powołań kapłańskich, zob.  

http://www.osservatoreromano.va/portal/dt?JSPTabContainer.setSelected=JSPTabCont

ainer%2FDetail&last=false=&path=/news/religione/2012/146q12-Orientamenti-

pastorali-per-la-promozione-

de.html&title=Wskazania%20duszpasterskie%20odno%C5%9Bnie%20do%20promocji%2

0powo%C5%82a%C5%84%20kap%C5%82a%C5%84skich&locale=pl [dostęp on-line: 

27.06.2012, godz. 12.24]. 
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KS. SYLWESTER ZWOLAK 

 

DZIAŁALNOŚĆ OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO LICEUM  

KATOLICKIEGO W ZAMOŚCIU 
 

1. Wstęp 

 

Lata osiemdziesiąte i dziewięćdziesiąte XX wieku dla Polski to 

nie tylko czas transformacji gospodarczej i politycznej, ale także 

wielkich przemian w obszarze kultury i wychowania1. W tym okresie 

oprócz państwa, niezwykle ważną rolę odegrał Kościół. Stał się on 

jedną z wielu instytucji, które wywarły wielki wpływ na kształt życia 

społecznego. Oddziaływanie Kościoła dokonywało się na różne sposo-

by. Wśród ogromnego bogactwa pastoralnego zaangażowania Kościo-

ła w życie społeczne, znalazło się także wychowanie dzieci i młodzie-

ży2. Przejawem tej troski były licznie powstające po 1991 r. szkoły 

katolickie3. Na szczególną uwagę zasługuje również powołana do 

życia w 1998 r., szkoła katolicka na terenie Zamościa. 

Po analizie stanu badań można zauważyć niewielkie zaintere-

sowanie działalnością Ogólnokształcącego Liceum Katolickiego  

w Zamościu. Wszystkie ukazujące się publikacje na temat szkolnic-

twa katolickiego na Zamojszczyźnie podkreślają raczej znaczenie  

i wpływ na wychowanie dzieci i młodzieży Zespołu Szkół Katolickich 

powstałych w 2005 r. w Zamościu, pomijając przy tym wielki dorobek 

i wkład liceum katolickiego w Zamościu.  

 

2. Powstanie i organizacja Ogólnokształcącego Liceum Kato-

lickiego w Zamościu 

 

Powołanie do życia diecezji zamojsko-lubaczowskiej w 1992 r. 

przyczyniło się do tego, że biskup Jan Śrutwa, uwzględniając 

wskazania i zalecenia dokumentów kościelnych4, podjął się zadania 

rozwijania na terenach Zamojszczyzny wychowania katolickiego. 

                                                      
1 A. Potocki. Wychowanie religijne w polskich przemianach. Warszawa 2007, s. 11.  
2 S. Zwolak. Katechizacja w Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej w latach 1992-2012. 

Lublin 2012, s. 11.  
3 Por. T. Rozmus. Szkolnictwo katolickie w Polsce. ,,Gość niedzielny” 1996 nr 38, s. 16.   
4 Kodeks Prawa Kanonicznego w kan. 802 § 1 naucza: „Jeśli nie ma szkół, w któ-

rych wychowanie jest przepojone chrześcijańskim duchem, jest rzeczą biskupa diecezjal-

nego zatroszczyć się o to, aby takie szkoły powstały”. 
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W celu podniesienia poziomu wiedzy religijnej i pogłębienia formacji 

chrześcijańskiej został erygowany Uniwersytet Ludowy w Sitnie oraz 

Kolegium Teologiczne w Zamościu. Ważnym wydarzeniem, 

wpływającym na podniesienie poziomu świadomości religijnej 

społeczeństwa terenów Zamojszczyzny, było także utworzenie 

Punktu Dydaktycznego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego  

w Tomaszowie Lubelskim. W 2000 r. dobrze prosperujący Punkt 

Dydaktyczny, uchwałą Senatu Akademickiego Katolickiego 

Uniwersytetu Lubelskiego, został podniesiony do rangi 

samodzielnego wydziału uniwersytetu i w ten sposób powstał 

Wydział Zamiejscowy Nauk Prawnych i Ekonomicznych Katolickiego 

Uniwersytetu Lubelskiego w Tomaszowie Lubelskim. Wraz  

z pojawianiem się różnych instytucji, kształtujących wiarę  

i świadomość chrześcijańską, godne uwagi było powołanie w diecezji 

dwóch liceów katolickich: Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego  

w Zamościu (powstałego w 1998 r.) oraz Katolickiego Liceum 

Ogólnokształcącego w Biłgoraju (powołanego do życia w 1999 r.). Na 

mocy dekretu biskupa diecezjalnego w 2005 r. została utworzona 

Katolicka Szkoła Podstawowa oraz Katolickie Gimnazjum  

w Zamościu5. W 2012 r. natomiast rozpoczęło swoją działalność 

Katolickie Przedszkole w Biłgoraju.  

Moment powołania do życia Ogólnokształcącego Liceum Kato-

lickiego w Zamościu nastąpił wraz z chwilą podpisania przez księdza 

biskupa Statutu Ogólnokształcącego Liceum Katolickiego w Zamo-

ściu. Miało to miejsce 24 lutego 1998 r. 

Dokumentem rangi państwowej potwierdzającym powołanie 

szkoły katolickiej, stała się decyzja Kuratora Oświaty w Zamościu  

z dnia 24 lutego 1998 roku. Decyzja ta była następującej treści: „Na-

daje się Ogólnokształcącemu Liceum Katolickiemu w Zamościu (…)  

z dniem rozpoczęcia działalności - uprawnienia szkoły publicznej do 

wydawania świadectw państwowych, według zasad i wzorów ustalo-

nych przez Ministra Edukacji Narodowej”6.  

Nadanie niepublicznej Szkole Katolickiej w Zamościu upraw-

nień szkoły publicznej wynikało ze zobowiązań, jakie organ prowa-

                                                      
5 Zwolak. Katechizacja w Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej w latach 1992-2012,  

s. 29-30.  
6 Kuratorium Oświaty w Zamościu. Decyzja Kuratora Oświaty w Zamościu nr 6/98 

z dnia 24 lutego 1998 r. w sprawie nadania uprawnień szkoły publicznej. Teczka Szkoły 

Katolickie. ADZ V nr 4.  
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dzący szkołę przedłożył Kuratorium Oświaty. Szkoła miała obowią-

zek:  

„a) realizować programy nauczania uwzględniające podstawy 

programowe obowiązkowych przedmiotów ogólnokształcących, 

b) realizować ustalone przez Ministra Edukacji Narodowej zasa-

dy oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowa-

dzania egzaminów poza egzaminami wstępnymi, 

c) prowadzić dokumentację przebiegu nauczania ustaloną dla 

szkół publicznych, 

d) zatrudniać nauczycieli przedmiotów obowiązkowych posiada-

jących kwalifikacje określone dla nauczycieli szkół publicznych”7. 

Wraz z decyzją Kurator wydał Zaświadczenie o wpisie do ewi-

dencji Kuratora Oświaty, w którym określił nazwę i typ szkoły, jako: 

Ogólnokształcące Liceum Katolickie w Zamościu – niepubliczne  

liceum ogólnokształcące dla młodzieży. Organem prowadzącym Szko-

łę Katolicką w Zamościu została Kuria Diecezjalna w Zamościu. Na-

tomiast datę rozpoczęcia funkcjonowania określono na dzień 1 wrze-

śnia 1998 r.8.  

W niespełna dwa miesiące po zalegalizowaniu Statutu oraz wy-

daniu decyzji Kuratora Oświaty, z nominacji księdza biskupa dyrek-

torem szkoły został ks. mgr lic. Czesław Grzyb. Miało to miejsce 20 

kwietnia 1998 r. W czasie pierwszej Rady Pedagogicznej, która odby-

ła się 29 sierpnia 1998 r. dyrektor przedstawił ideę powołania liceum 

katolickiego i główne kierunki pracy wychowawczej tej szkoły. Wska-

zał na wielkie znaczenie przestrzegania zasad dekalogu przez 

uczniów i nauczycieli. Głównym zadaniem szkoły miało być przygo-

towanie młodzieży do życiowych zadań, a także wykształcenie w nich 

postawy dojrzałych, twórczych i odpowiedzialnych członków Kościoła 

i Narodu9.   

Stworzenie struktur szkoły katolickiej wiązało się również z pod-

jęciem wszelkich starań, mających na celu zadbanie o właściwą  

organizację i dobre funkcjonowanie placówki szkolnej.  

Według wskazań Statutu, organ prowadzący szkołę miał za za-

danie powołać dyrektora szkoły na okres pięciu lat. Dyrektor zaś 

miał kierować całokształtem bieżącej działalności szkoły w sferach: 

                                                      
7 Tamże.  
8 Kuratorium Oświaty w Zamościu. Zaświadczenie o wpisie do ewidencji Kuratora 

Oświaty z dnia 24 lutego 1998 r. Teczka Szkoły Katolickie. ADZ V nr 4.  
9 Z. Bielecki. Protokół 1/98/99 z posiedzenia Rady Pedagogicznej Ogólnokształcą-

cego Liceum Katolickiego w Zamościu odbytego dnia 29 sierpnia 1998 r. Księga protoko-

łów. ADZ V nr 1.  
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organizacyjnej, finansowo-gospodarczej i dydaktyczno-wychowawczej10. 

W czasie pierwszego posiedzenia Rady Pedagogicznej, dyrektor wy-

konał wszystkie zalecenia, które mu dyktował Statut, powierzając 

nadzór nad pracą dydaktyczną, wszystkie sprawy organizacyjne (se-

kretariat, księgowość i sprawozdawczość) swojemu zastępcy, którym 

został mianowany Zygfryd Bielecki11.   

Organizacja pracy szkoły przebiegała bardzo dobrze, o czym 

świadczy powołane do życia grono pedagogiczne. W szkole zostało 

zatrudnionych dwunastu wykwalifikowanych nauczycieli, którym  

w czasie pierwszego spotkania Rady Pedagogicznej przydzielono go-

dziny dydaktyczne. W kolejnym roku szkolnym 1999/2000, w związ-

ku z powstałą nową klasą, zatrudniono jeszcze dwóch dodatkowych 

nauczycieli. W roku szkolnym 2002/2003 sytuacja ta uległa zmianie, 

gdyż w wyniku małej liczby uczniów, liczbę nauczycieli należało 

ograniczyć do jedenastu12. Dla podniesienia poziomu nauczania, Sta-

tut szkoły zapewniał wszystkim nauczycielom możliwość prowadze-

nia koła przedmiotowego i zajęć pozalekcyjnych dla zainteresowa-

nych uczniów. Dla poszczególnych klas powołano wychowawców, 

którzy mieli czuwać nad właściwym przebiegiem kształcenia uczniów 

liceum katolickiego13.  

Oprócz grona pedagogicznego na szczególną uwagę zasługuje 

również dobra organizacja rekrutacji kandydatów do szkoły. Szczegó-

łowe wymagania dotyczące rekrutacji do szkoły regulował Statut 

szkoły. Pewną trudnością była jednak duża konkurencja wśród szkół 

zamojskich oraz to, że szkoła katolicka dopiero rozpoczynała swoją 

działalność. Mimo przeciwności w 1998 r. do pierwszej klasy przyjęto 

24 uczniów. Liczebność uczniów w szkole katolickiej przedstawia 

tabela nr 114. 

 

                                                      
10 J. Śrutwa. Statut Ogólnokształcącego Liceum Katolickiego w Zamościu. ADZ V 

nr 4.   
11 Z. Bielecki. Protokół 1/98/99 z posiedzenia Rady Pedagogicznej Ogólnokształcą-

cego Liceum Katolickiego w Zamościu odbytego dnia 29 sierpnia 1998 r. Księga protoko-

łów. ADZ V nr 1.  
12 Por. Księga protokołów. ADZ V nr 1.  
13 Z. Bielecki. Protokół 1/98/99 z posiedzenia Rady Pedagogicznej Ogólnokształcą-

cego Liceum Katolickiego w Zamościu odbytego dnia 29 sierpnia 1998 r.  
14 Tabela nr 1 sporządzona została na podstawie danych zawartych w protokołach 

rad pedagogicznych. Zob. Księga protokołów. ADZ V nr 1.  
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Tabela 1. Liczba uczniów w poszczególnych latach w katolickim  

liceum w Zamościu 

 

Rok 

Szkolny 

1998/1999 1999/2000 2000/2001 2001/2002 2002/2003 

Klasa I 24     

Klasa I  24    

Klasa II  16    

Klasa II   18   

Klasa III   17   

Klasa III    17  

Klasa IV    18  

Klasa IV     16 

W sumie 24 40 35 35 16 

Matura    18 16 

W sumie matura 34 

  

Analizując dane zawarte w tabeli nr 1 można zauważyć, że  

z każdym rokiem zmniejszała się liczba uczniów w poszczególnych 

klasach. W wyniku zaistniałej sytuacji, w roku szkolnym 2000/2001 

nie powstała klasa pierwsza. W czasie posiedzenia Rady Pedagogicz-

nej w dniu 21 czerwca 2000 r., powzięto postanowienie podjęcia 

większych starań w sferze organizacyjnej, dydaktycznej 

i wychowawczej, co miało na celu uatrakcyjnienie i usprawnienie 

pracy liceum15. Mimo licznych wysiłków promujących szkołę, zarów-

no ze strony grona pedagogicznego jak i samych uczniów, po roku 

szkolnym 1999/2000 nie powstała już klasa pierwsza, gdyż nie było 

chętnych do podjęcia nauki. W rezultacie spowodowało to, że po 

ukończeniu liceum przez ostatnią klasę w 2003 r., Liceum Katolickie 

w Zamościu zawiesiło swoją działalność.    

Jak można zauważyć z danych zawartych w tabeli nr 1, w roku 

szkolnym 2001/2002 i 2002/2003 w szkole zostały zorganizowane 

egzaminy maturalne, w trakcie których egzamin dojrzałości złożyło  

w sumie 34 uczniów. Jak wyglądała średnia ocen z matur przedsta-

wia tabela nr 216. 

 

                                                      
15 M. Mazur. Protokół 12/99/00 z posiedzenia Rady Pedagogicznej Ogólnokształcą-

cego Liceum Katolickiego w Zamościu odbytego dnia 21 czerwca 2000 r. ADZ V nr 1.  
16 Tabela nr 2 sporządzona została na podstawie danych zawartych w protokołach 

rad pedagogicznych. Zob. Księga protokołów. ADZ V nr 1. 
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Tabela 2. Średnia ocen z matur w Katolickim Liceum Ogólnokształ-

cącym w Zamościu 

 

Rok Szkolny 2001/2002 2002/2003 

Pisemna 3,83 3,62 

Ustna 3,89 3,79 

Średnia z matury 3,87 3,73 

 

Analizując dane zawarte w tabeli nr 2, można zauważyć, że 

średnia matury z pierwszego roku, była większa niż z drugiego.  

W rezultacie można stwierdzić, że matury w Szkole Katolickiej pla-

sowały się na dobrym poziomie. Takie wyniki świadczą o dobrym 

funkcjonowaniu szkoły pod względem dydaktycznym. Uzyskane 

stopnie były wynikiem seminarium, prowadzonego w klasach III i IV 

przez nauczycieli przedmiotów, które obowiązywały na maturze.  

Okres powstania i funkcjonowania Liceum Katolickiego w Za-

mościu przypadł na czas reformy systemu szkolnictwa w Polsce.  

Mimo trudnego czasu ze względu na reorganizację edukacji, powoła-

ne do życia Ogólnokształcące Liceum Katolickie w Zamościu poradzi-

ło sobie z tymi trudnościami. Jednakże zbyt duża konkurencja szkół 

zamojskich, pobierane przez szkołę czesne17 oraz dosyć niekorzystna 

lokalizacja szkoły, przyczyniły się do tego, że zainteresowanie 

uczęszczaniem do szkoły katolickiej znacząco osłabło. 

  

3. Religijny wymiar wychowania w Ogólnokształcącym  

Liceum Katolickim w Zamościu 

 

Podejmując zagadnienie wychowania religijnego w Ogólno-

kształcącym Liceum Katolickim w Zamościu, należy zwrócić uwagę 

na to, że istotną pomocą w tym względzie był regulamin szkoły oraz 

plan wychowawczy. Zadaniem zarówno jednego jak i drugiego było 

wskazanie właściwego kierunku pracy z uczniami, w celu polepsze-

nia sytuacji wychowawczej i dydaktycznej szkoły. 

Wraz z zatwierdzeniem przez Kuratora Oświaty istnienia Szko-

ły Katolickiej w Zamościu, wszedł w życie Statut szkoły, zatwierdzo-

ny przez biskupa diecezjalnego. W treści tego dokumentu można 

przeczytać, że dyrektor placówki ma prawo określenia szczegółowego 

                                                      
17 Szkoła pobierała czesne, gdyż była to placówka niepubliczna. Zob. Śrutwa. Statut 

Ogólnokształcącego Liceum Katolickiego w Zamościu. ADZ V nr 4.   
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regulaminu szkoły, zgodnego z postanowieniami Statutu18. Taki  

regulamin zaczął obowiązywać na terenie szkoły wraz z datą jego 

podpisania.  

W treści regulaminu na szczególną uwagę zasługują cele dydak-

tyczno-wychowawcze szkoły, które wzywają do zachowania wysokie-

go poziomu nauczania. Cel ten można było osiągnąć przez dobór  

wykwalifikowanej kadry nauczycieli19. Poziom nauczania w Ogólno-

kształcącym Liceum Katolickim przedstawia tabela nr 320. 

 

 

Tabela 3. Średnia ocen Ogólnokształcącego Liceum Katolickiego  

w Zamościu  

 
Rok 

szkolny 

1998/1999 1999/2000 2000/2001 2001/2002 2002/2003 

Semestry I II I II I II I II I II 

Klasa I 3,31 3,41 3,39 3,37       

Klasa II   3,44 3,74 3,26 3,42     

Klasa III     3,65 3,84 3,15 3,38   

Klasa IV       3,85 4,12 3,34 3,75 

Średnia 

szkoły 

3,31 3,41 3,41 3,55 3,45 3,63 3,50 3,75 3,34 3,75 

W sumie 3,36 3,48 3,54 3,62 3,54 

  

Analizując dane zawarte w tabeli nr 3 można stwierdzić,  

że w pierwszym roku funkcjonowania szkoły poziom nauczania  

w szkole katolickiej pozostawiał wiele do życzenia. Jednakże z każ-

dym rokiem wzrastał. Świadczy to o właściwej realizacji wskazań, 

zawartych w regulaminie szkoły przez grono pedagogiczne.  

Regulamin wzywał do podnoszenia poziomu nauczania w duchu 

chrześcijańskich wartości oraz promował wychowanie w duchu sza-

cunku dla wartości chrześcijańskich, pracy, nauki, honoru i miłości 

Ojczyzny21. Przejawem takiego wychowania były organizowane przez 

szkołę różnego rodzaju wyjazdy integracyjno-edukacyjne: do teatru, 

kina, opery, wyjazdy do Krasnobrodu, Zwierzyńca, Łańcuta, Leżaj-

ska, Lublina czy Warszawy.  

                                                      
18 Śrutwa. Statut Ogólnokształcącego Liceum Katolickiego w Zamościu. ADZ V nr 4.   
19 Regulamin Ogólnokształcącego Liceum Katolickiego w Zamościu. ADZ V nr 4.   
20 Tabela nr 3 sporządzona została na podstawie danych zawartych w protokołach 

rad pedagogicznych. Zob. Księga protokołów. ADZ V nr 1. 
21 Regulamin Ogólnokształcącego Liceum Katolickiego w Zamościu. ADZ V nr 4.   
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Regulamin zalecał również organizowanie przez szkołę przy-

najmniej raz w roku, rekolekcyjno-formacyjnego wyjazdu22. Z tego 

względu szkoła organizowała np.: wyjazdy na Forum Szkół Katolic-

kich do Częstochowy, dni skupienia, rekolekcje wielkopostne (przygo-

towane specjalnie dla społeczności szkoły) czy wyjazdy formacyjno-

turystyczne23. Bardzo ważnym elementem formacyjnym uczniów było 

bardzo częste uczestnictwo w Mszach św., sprawowanych z okazji 

różnych uroczystości.  

Oprócz uroczystości o charakterze religijnym, szkoła kładła 

szczególny nacisk na wychowanie patriotyczne, poprzez uczestnictwo 

w obchodach świąt patriotycznych w maju, czy listopadzie. Młodzież 

na wszystkie tego rodzaju uroczystości przygotowywała w szkole 

montaże słowno-muzyczne oraz chętnie uczestniczyła w przygotowa-

niach takich wydarzeń poza szkołą24.   

Analizując powyższe dane można z łatwością zauważyć,  

że wśród licznych postulatów omawianego regulaminu, znajduje się 

w nim wiele elementów wychowania religijnego. To bogactwo treści 

pozwoliło zarówno nauczycielom jak i samym uczniom na podjęcie 

wszelkich starań, aby edukacja religijna, patriotyczna czy społeczna 

w Szkole Katolickiej stała się priorytetem.  

Podobnie jak regulamin, tak i plan wychowawczy Ogólnokształ-

cącego Liceum Katolickiego w Zamościu odegrał ważną rolę w kształ-

towaniu sumień młodzieży i grona pedagogicznego. Po długich pra-

cach nad planem wychowawczym szkoły, został on jednomyślnie  

zatwierdzony przez Radę Pedagogiczną 12 lutego 2000 r.25. Głównym 

zadaniem omawianego planu było stworzenie odpowiedniego kierun-

ku pracy nauczycieli oraz uczniów, w celu właściwego wychowania 

religijnego, patriotycznego i społecznego.  

Wśród wielu zagadnień, na pierwszym miejscu znalazły się po-

stulaty odnoszące się do nauczycieli. Treść planu zobowiązywała 

nauczycieli do bycia świadkami wiary poprzez jedność wiary, kultury 

i życia oraz poprzez realizację chrześcijańskiego typu wychowania, 

                                                      
22 Tamże.  
23 L. Mielniczuk. Protokół 6/98/99 z posiedzenia Rady Pedagogicznej Ogólnokształ-

cącego Liceum Katolickiego w Zamościu odbytego dnia 25 czerwca 1999 r. ADZ V nr 1.  
24 Z. Bielecki. Protokół 16/00/01 z posiedzenia Rady Pedagogicznej Ogólnokształ-

cącego Liceum Katolickiego w Zamościu odbytego dnia 22 czerwca 2001 r. ADZ V nr 1.  
25 Tenże. Protokół 10/99/00 z posiedzenia Rady Pedagogicznej Ogólnokształcącego 

Liceum Katolickiego w Zamościu odbytego dnia 12 lutego 2000 r. ADZ V nr 1.  
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czyli udział w konferencjach i uroczystościach szkolnych o charakte-

rze religijnym26. 

W dalszej części omawianego dokumentu można zauważyć 

wskazówki odnoszące się do wychowania katolickiego uczniów. 

Wśród najważniejszych należy wymienić zachętę do modlitwy na 

początku lekcji, do uczestnictwa w Eucharystii na początku i na koń-

cu roku szkolnego, do brania udziału w rekolekcjach wyjazdowych 

oraz do uczestnictwa w katechezie i spotkaniu opłatkowym, organi-

zowanym przez szkołę. Plan podkreślał również wielkie znaczenie 

uczestnictwa w różnych stowarzyszeniach i ruchach katolickich  

w formacji młodych sumień 27.    

Plan wychowawczy szkoły w postulatach zakładał również po-

znawanie przez uczniów roli Kościoła w wymiarze religijno-

moralnym i społeczno politycznym. Dlatego podkreślał także wielkie 

znaczenie wychowania patriotycznego i społecznego. Przy kształto-

waniu właściwych postaw patriotycznych zalecano pogłębioną wieź 

z własnym narodem, poprzez szacunek dla tradycji narodowych,  

rodzinnych, szkolnych oraz tradycji małych ojczyzn28. 

Oprócz wychowania religijnego i patriotycznego zwrócono rów-

nież uwagę na przygotowanie do życia w społeczeństwie, poprzez 

kształtowanie poczucia własnej godności i obowiązku poszanowania 

godności innych. Autorzy rozszerzali ten rodzaj wychowania, podkre-

ślając właściwe relacje ucznia z rodziną, szkołą czy klasą29. 

Plan wychowawczy poruszał również zagadnienie istoty formo-

wania osobowości ucznia, poprzez wzywanie nauczycieli do personal-

nego dialogu z nim. Ukazywanie uczniowi jego mocnych i słabych 

stron osobowości miało na celu umożliwienie mu odkrycia talentów  

i możliwości. Zachęcano odpowiedzialnych za wychowanie do kształ-

towania u uczniów postaw samowychowawczych, przez formowanie 

sumienia, twórczej ambicji, chrześcijańskiej wytrwałości oraz odpo-

wiedniej postawy wobec trudności30.  

Założenia planu wychowawczego uwzględniały również profilak-

tykę wychowania, przez ukazywanie szkodliwego wpływu używek, 

czynne zaangażowanie w odbiór i tworzenie kultury narodowej oraz 

                                                      
26 Plan wychowawczy Ogólnokształcącego Liceum Katolickiego w Zamościu. ADZ V 

nr 4.   
27 Tamże.  
28 Tamże.  
29 Tamże.  
30 Tamże.  
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kształtowanie wrażliwości estetycznej. Promowano także kulturę 

wolnego czasu oraz wychowanie ekologiczne i prozdrowotne31.  

Wielkie bogactwo treści omówionego planu wychowawczego oraz 

jego praktyczne wykorzystanie w pracy z uczniami, świadczy o zrea-

lizowanym celu wychowawczym, jaki postawili sobie autorzy, reda-

gujący ten dokument. 

 

4. Zakończenie 

 

Po przeprowadzeniu wnikliwych badań nad dokumentami  

archiwalnymi Ogólnokształcącego Liceum Katolickiego w Zamościu  

i ich szczegółowej analizie, należy stwierdzić, że mimo tak krótkiej 

działalności Szkoła Katolicka w Zamościu spełniła swe zadania. Za-

miarem niniejszej pracy było ukazanie wzorcowej organizacji i funk-

cjonowania omawianej szkoły. 

Ukazane w tym artykule dokonania wychowawcze szkoły kato-

lickiej są dowodem na to, że w dzisiejszych czasach istnieje potrzeba 

zakładania takich szkół, które przez swój religijny charakter, przy-

czyniają się do formowania młodych sumień. 

Po ukazaniu owoców funkcjonowania szkoły, można wyciągnąć 

wnioski, że funkcjonowanie takiej szkoły było szczególnie potrzebne  

i wskazane. Dowodem na to jest cieszący się dużą frekwencją Zespół 

Szkół Katolickich św. Ojca Pio w Zamościu, który powstał kilka lat 

po zamknięciu Liceum Katolickiego. Duża liczba uczniów w Zespole 

Szkół Katolickich świadczy o zapotrzebowaniu na taką formę  

wychowania i kształcenia. 
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KS. KRZYSZTOF KRUKOWSKI 

 

ROLA TEOLOGA W KOŚCIELE 

 
Kim jest teolog? 

Teolog jest to osoba, która, można powiedzieć „zawodowo”, zaj-

muje się uprawianiem teologii i dyscyplin teologicznych, czyli nauką 

o Bogu. Teologowie to specjalni badacze teologii, pisarze, twórcy  

i wszyscy, którzy od strony warsztatu naukowego pracują metodycz-

nie i świadomie nad budowaniem i umacnianiem kontaktu Kościoła  

i Objawienia z człowiekiem wierzącym. Termin teolog wywodzi się  

z terminologii pogańskiej i znany był już w starożytności, określano 

nim kogoś, kto w swej działalności zajmował się tematyką o Bogu lub 

bogach1. Ale stwierdzenie „zawodowo” w tym przypadku jest niewy-

starczające, gdyż bycie teologiem jest nie tylko zawodem, lecz nade 

wszystko powołaniem. Należy tu odwołać się do Instrukcji o powoła-

niu teologa w Kościele „Donum veritatis”2. Dokument stwierdza,  

że powołanie teologa, jak zresztą każde powołanie w Kościele, wzbu-

dza Duch Święty. Mandat do interpretacji Objawienia Bożego wydaje 

zawsze Kościół, teolog powinien być zawsze w łączności z Magiste-

rium Kościoła. Teolog „porusza” się zawsze w swojej działalności  

w przestrzeni Bosko – ludzkiej. Warunkiem bycia teologiem jest „by-

cie w Chrystusie”, czyli trwanie w Jego Mistycznym Ciele – Kościele. 

Teolog, który zrywa łączność z Chrystusem i Jego Kościołem, auto-

matycznie przestaje być teologiem. Teolog, który traci wiarę automa-

tycznie przestaje być teologiem. Wiara bowiem stanowi zasadniczy  

i podstawowy element weryfikujący powołanie teologa w Kościele. 

Nie można być teologiem niewierzącym, bo takie stanowisko byłoby 

wewnętrznie sprzeczne. Z kolei wiara, aby nie przerodziła się w de-

wocję, musi być w łączności z rozumem i właściwie ukształtowaną 

osobowością. Teolog bada teologicznie  fenomen wiary, w odniesieniu 

do innych dyscyplin naukowych. Uprawianie teologii ma zawsze słu-

żyć wierze, dlatego że nauka chrześcijańska nie wypływa tylko  

z rozumu, lecz nade wszystko z Objawienia Bożego. Zajmując się 

badaniem i interpretacją Objawienia Bożego, powinien stosować 

metodę, która sięga logicznie do wszystkich źródeł poznawczych, 

objawionych i naturalnych. Dzięki temu jest możliwa spójnia twier-

                                                      
1 W. Granat, Dogmatyka katolicka. Tom wstępny, Lublin 1965, s. 8. 
2 AAS 82 (1990) 1550-1570. 
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dzenia, uniesprzecznienia i pełna całość interpretująca rzeczywi-

stość, a nie wyrwane z kontekstu wolne myśli czy wnioski. 

Uprawiający teologię powinien własną wizję teologii opierać 

zawsze na Bożej Mądrości, której uosobieniem jest Jezus Chrystus. 

Zawsze powinien być otwarty na działanie Ducha Świętego. 

 

 

Powołanie teologa w Kościele 

Naturalną przestrzenia działalności teologa jest uniwersalna 

przestrzeń Kościoła. Powołanie teologa rodzi się w Kościele i tylko  

w Kościele może być realizowane i spełnione. Nie jest możliwe upra-

wianie teologii poza Kościołem, bez łączności z Urzędem Nauczyciel-

skim Kościoła. Misję do spełnienia tego powołania wydaje zawsze 

Kościół, bowiem uprawianie teologii nie może być nigdy sprawą in-

dywidualną i prywatną konkretnego teologa. 

Do czego powołany jest teolog w Kościele? Osoba zajmująca się 

uprawianiem teologii w swych dociekaniach nad rzeczywistością 

Bosko – ludzką, spełnia wyjątkowe powołanie: staje się niejako po-

średnikiem między Stwórcą a stworzeniem. Pośrednictwo to jest na 

zasadzie służby Objawieniu i Słowu Bożemu3.  Teolog staje się inter-

pretatorem Bożego Objawienia a nie jego kreatorem. Teolog właści-

wie spełniający misję swojego powołania w Kościele zawsze będzie 

sługą Objawienia i nigdy nie będzie stawiał siebie ponad Objawienie. 

Teolog nie może być niezależnym arbitrem nad Chrystusem, a tylko 

interpretatorem tego, co Chrystus powiedział i uczynił. Ma analizo-

wać, interpretować i uzasadniać w sposób naukowy prawdy objawio-

ne przez Chrystusa4.  

Żaden teolog nie jest „niezależny” w Kościele, nie jest kimś nad-

rzędnym w Kościele. Zawsze musi być wszczepiony w Chrystusa, 

który jest Teologiem par exellence5. Ludzkie uprawianie teologii  

o tyle jest prawowierne, o ile partycypuje w Chrystusie. 

   

Rola teologa w świecie 

W świecie teolog jest „symbolem” doktryny chrześcijańskiej  

i „ambasadorem” Kościoła, dlatego jego misja powinna skupiać się 

wokół jednej i niezmiennej Prawdy, jaką Bóg objawił w dziejach 

ludzkości – w Osobie i działalności Jezusa Chrystusa. Wiedza jaką 

                                                      
3 Zob. K. Góźdź, O powołaniu teologa, [w:] W trosce o Kościół, Lublin 2001, s. 212. 
4 Zob. Tamże. 
5 Por. Tamże, s. 217. 
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reprezentuje teolog jest potrzebna światu, bo Bóg objawił się światu, 

lecz samo Objawienie dla świata jest często zbyt trudne do zrozu-

mienia. Teolog znający dobrze Boże Objawienie i potrafiący je inter-

pretować, może światu ukazać jego nierozerwalny związek z dziejami 

człowieka. Krótko mówiąc, teolog ma za zadanie wytłumaczyć lu-

dziom istotę Boga i Jego działanie w znakach czasu i kosmosu wobec 

świata. 

 

Język teologii 

Zastanawiając się nad przyczyną postępującej dechrystianizacji 

współczesnego świata, można z łatwością dojść do wniosku, że przy-

czyną takiego stanu rzeczy w dużej mierze są trudności z jakimi bo-

ryka się współczesna teologia. Teologom w uprawianiu teologii grozi 

najbardziej: 

1. neosofistyczny werbalizm, 

2. antropomorficzny kryptoarianizm, 

3. wzajemna izolacja poszczególnych dyscyplin teologii – seg-

mentowość, 

4. wyobcowanie teologii z funkcji kerygmatycznej Kościoła. 

Teolog, posługujący się językiem abstrakcyjnym i operując poję-

ciami ogólnymi, powinien dążyć do maksymalnej precyzji słowa, za-

chowując przy tym wszystkie zasady logiki oraz zasady dyskursyw-

nego myślenia. Fakt ten nie może jednak pomniejszać komunika-

tywności i zrozumiałości przekazu językowego. Segmentowość teolo-

gii trafnie charakteryzuje ks. prof. Cz. Bartnik na kanwie porów-

nawczej z teologią „kosmiczną” Pseudo-Dionizego Areopagity, nastę-

pująco: „Teologia Pseudo-Dionizego miała charakter <kosmiczny>. 

Nie w tym sensie, jakoby była kosmologią, lecz w tym sensie, że za 

swój przedmiot brała całą rzeczywistość i traktowała o niej pod ką-

tem objawienia, pod kątem Boga. Nie pod kątem jakiejś idei czy kon-

strukcji, lecz pod kątem bytu. Była to nauka o bycie, o wszelkim by-

cie i całym bycie w aspekcie religijnym. Teologia była nauką  

o wszechrzeczywistości […] Późniejsze systemy teologii chrześcijań-

skiej stawały się coraz bardziej segmentowe, fragmentaryczne i su-

biektywistyczne co do przedmiotu. Traktowały tylko o ekonomii 

Wcielenia, tylko o wydarzeniach paschalnych, tylko o Bogu w Trójcy, 

tylko o życiu łaski, tylko o duszy ludzkiej, tylko o Kościele, a czasem 

tylko o wnętrzu duszy, o pojęciach, o świadomości religijnej lub  

o subiectum religiosum. I tak teologia, dawniej uniwersalna, z cza-
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sem stawała się teologią o przeżyciu chrześcijaństwa, tylko o Biblii, 

czy tylko o języku  chrześcijańskim6. 

Wcześniej sygnalizowany „neosofistyczny werbalizm”, coraz czę-

ściej praktykowany przez niektórych współczesnych teologów, stwa-

rza zagrożenie coraz bardziej postępującej izolacji teologii, która 

przez swą mało komunikatywną formę przekazu, będzie stawać się 

domeną wąskiej grupy specjalistów, nie wywierających liczącego się 

wpływu na kerygmat Kościoła Powszechnego7. Również atomizacja 

teologii (segmentowość), podzielonej na dziesiątki dyscyplin szczegó-

łowych, wpływa na jej postępującą izolację. Wyniki jej badań pozosta-

ją tylko w kręgu bardzo wąskiej grupy specjalistów, którzy nie dążą 

do upowszechniania rezultatów swych badań w aspekcie ogólnoko-

ścielnym. Są to często prace o charakterze wyłącznie teoretycznym  

i subiektywnym, które nie ubogacają kerygmatu Kościoła Powszech-

nego. 

 

                                                      
6 Słowo wstępne, [w:]  M. Korczyński, Teologia Dionizego Areopagity, Radom 

1997, s. 7. 
7 Zob. F. Drączkowski, Teologia w kategoriach geometryczno – matematycznych, 

Pelplin 2003, s. 119.  
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BP MARIUSZ LESZCZYŃSKI 

 

„TY WIĘC TAKŻE SZUKAJ JEZUSA…” 

KAZANIE DO MATURZYSTÓW  

DIECEZJI ZAMOJSKO-LUBACZOWSKIEJ,  

JASNA GÓRA, 26 PAŹDZIERNIKA 2013 R. 
 

 
W Roku Wiary, który przeżywamy, Kościół zachęca nas do  

refleksji nad słowami 12-letniego Jezusa (Łk 2,41-52), pielgrzymują-

cego, wraz z Maryją Matką i opiekunem Józefem, do świątyni  

w Jerozolimie.  

Nawiązując do fragmentu Ewangelii według św. Łukasza, uka-

zującej to wydarzenie, papież Benedykt XVI pisze tak: „Kiedy rodzice 

[Jezusa] wyruszają w drogę powrotną do Nazaretu, wydarza się coś 

niespodziewanego: nic nie mówiąc, pozostaje On w Mieście. Przez 

trzy dni Maryja i Józef szukają Go i odnajdują w świątyni, na roz-

mowie z nauczycielami Prawa; a kiedy pytają Go o wyjaśnienia,  

Jezus odpowiada, że nie powinni się dziwić, ponieważ to jest Jego 

miejsce, to jest Jego dom, u Ojca, który jest Bogiem (…).  

Troska Maryi i Józefa o Jezusa jest taka sama jak wszystkich 

rodziców wychowujących dziecko, wprowadzających je w życie i uczą-

cych zrozumienia rzeczywistości” (Rozważanie przed modlitwą 

<Anioł Pański>, 30 XII 2012, „L’Osservatore Romano” [OR], wyd. 

pol., 2013, nr 2, s. 13).  

Orygenes zaś, jeden z najbardziej znanych komentatorów Pisma 

Świętego, żyjący w III wieku, zwraca uwagę na wielkie zatroskanie 

Maryi i Józefa o los Jezusa, i mówi: „Ty więc także szukaj Jezusa  

w Kościele Boga, szukaj w świątyni, szukaj Go pośród nauczycieli, 

którzy są w świątyni i nie wychodzą z niej; a gdy tak będziesz szukał, 

odnajdziesz Go” (Homilie do Ewangelii św. Łukasza, nr 18). 

Dlaczego mamy szukać Jezusa? – ktoś zapyta. Przecież Go  

znamy, wierzymy w Niego, staramy się chodzić drogami, które On 

nam wyznacza.  

Jakie więc argumenty przemawiają za tym, aby Jezusa szukać  

i na nowo Go odnaleźć? 

Odpowiedzi na to pytanie udziela nam papież Benedykt XVI  

w homilii, którą wygłosił 11 października ubiegłego roku, podczas 

inauguracji Roku Wiary. Powiedział wówczas, że w minionych dzie-

sięcioleciach pogłębiła się w życiu ludzi, także uczniów Jezusa,  
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duchowa pustka. Trzeba więc – podkreślił – aby na nowo „zajaśniała 

prawda i piękno wiary w naszym dniu dzisiejszym”. W wierze bo-

wiem „rozbrzmiewa nieustannie obecna wieczność Boga, który prze-

kracza czas i mimo to może być przez nas przyjęty jedynie w naszym 

niepowtarzalnym dziś”. Dlatego „rzeczą najważniejszą byłoby rozbu-

dzenie w całym Kościele tego pozytywnego dążenia, tego pragnienia, 

aby głosić ponownie Chrystusa współczesnemu człowiekowi”. A gło-

szenie Go – dodaje papież – oznacza „bycie świadkiem nowego życia, 

przemienionego przez Boga i w ten sposób wskazywanie drogi”  

(OR, 2012, nr 11, s. 9-10).  

– Oto pierwsza fundamentalna prawda, która wyłania się z tej 

opowieści ewangelicznej: trzeba Jezusa na nowo szukać i na nowo Go 

odnaleźć, po to, by pogłębić wiarę w Niego, by jeszcze pełniej Nim żyć 

i jeszcze mężniej dawać o Nim świadectwo przed ludźmi.  

Doskonałą wykładnią tej prawdy są słowa, które bł. Jan Paweł 

II, wypowiedział przed blisko dziesięcioma laty do młodzieży:  

„Oddawajcie cześć jedynemu prawdziwemu Bogu, przyznając Mu 

pierwsze miejsce w waszym życiu! Człowiek jest nieustannie wysta-

wiany na pokusę bałwochwalstwa (…). Nie ulegajcie fałszywym ilu-

zjom i chwilowym modom (…), powabom pieniądza, konsumpcjoni-

zmu oraz przewrotnej przemocy, prezentowanym czasem w środkach 

przekazu (...). Adorujcie Chrystusa: On jest Skałą, na której możecie 

budować waszą przyszłość oraz bardziej sprawiedliwszy i solidarny 

świat (…). Słuchanie Chrystusa i adorowanie Go pomaga dokonywać 

odważnych wyborów, podejmować decyzje niekiedy heroiczne. Jezus 

jest wymagający, ponieważ pragnie naszego prawdziwego szczęścia”. 

Po tych słowach papież dodał: „Kościół potrzebuje prawdziwych 

świadków, by prowadzić nową ewangelizację (…), potrzebuje świę-

tych. Wszyscy jesteśmy powołani do świętości (…). Święci mogą od-

nowić ludzkość” (Orędzie na XX Światowy Dzień Młodzieży 2005, 

OR, 2005, nr 11-12, s. 4-5).  

Niech zatem każdy z was zapragnie być świętym, krocząc na co 

dzień drogą przykazań Bożych i zasad Ewangelii Jezusa. To będzie 

wasz najwspanialszy dar dla Jezusa i wyraz wdzięczności Bogu za 

kanonizację Papieża-Polaka.  

– A oto druga ważna racja, która powinna skłaniać was, kochani 

młodzi, do ponownego szukania Jezusa.  

Kończycie pierwszy, podstawowy etap waszego życia – wzrasta-

nie w domu rodzinnym i naukę w szkole. Niebawem zacznie się etap 

nowy, w którym będziecie już musieli często sami decydować o sobie  
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i o swojej przyszłości. Niech jednak wszystkie wasze nowe decyzje  

i wybory zawsze dojrzewają pośród dobrych rad i wskazówek  

waszych rodziców, nauczycieli, wychowawców i katechetów. Czerpcie 

obficie ze skarbca ich mądrości i doświadczeń; nade wszystko zaś 

pytajcie o waszą przyszłość Jezusa i Jego Matkę, Maryję.  

W Niedzielę Dobrego Pasterza, 21 kwietnia br., podczas Mszy 

Świętej w Bazylice Watykańskiej, papież Franciszek, przed modlitwą 

Regina Coeli, wypowiedział słowa, których szczególnie uważnie słu-

chali ludzie młodzi, a wśród nich, tacy jak wy: „Chciałbym was zapy-

tać, czy słyszeliście czasami głos Pana, który przez jakieś pragnienie, 

jakiś niepokój zachęcał was do bardziej bezpośredniego pójścia  

za Nim? (...). Młodość trzeba poświęcić wielkim ideałom. Czy myślicie 

o tym? Czy się zgadzacie? Zapytaj Jezusa, czego chce od Ciebie,  

i bądź odważny! Bądź odważna! Zapytajcie Go o to!” (OR, 2013, nr 6, 

s. 47). 

Kochani młodzi! Najpewniejszym sposobem na rozpoznanie woli 

Bożej wobec każdego z was jest modlitwa: modlitwa wasza i waszych 

najbliższych oraz modlitwa całego Kościoła. Dlatego jesteśmy na 

Jasnej Górze. Tu chcemy razem się pomodlić, czyli porozmawiać  

z Maryją i Jezusem o naszej przyszłości. „Wasza młodość – mówił do 

młodzieży papież Benedykt XVI – jest czasem, który Pan wam daje, 

abyście mogli odkryć sens istnienia! Jest to czas wielkich perspek-

tyw, przeżywanych intensywnie uczuć, ale także obaw przed zobo-

wiązującymi i trwałymi wyborami, trudności związanych z nauką  

i pracą, pytań dotyczących tajemnicy bólu i cierpienia. Tym bardziej 

ten wspaniały czas waszego życia niesie w sobie głębokie pragnienie, 

które nie przekreśla wszystkiego innego, ale uwzniośla, aby nadać 

mu pełnię” (Zagrzeb 4 VI 2011, OR, 2011, nr 7, s. 10).  

To dlatego szukacie Jezusa. A tak naprawdę „to On was szuka, 

zanim jeszcze wy Go zaczniecie szukać! Szanując w pełni waszą wol-

ność, zbliża się do każdego z was i ukazuje, że On jest autentyczną  

i ostateczną odpowiedzią na to pragnienie, które jest w was, na pra-

gnienie życia, które warto przeżyć. Pozwólcie, by wziął was za rękę! 

Dopuśćcie, by coraz bardziej stawał się waszym przyjacielem i towa-

rzyszem drogi! Obdarzcie Go zaufaniem, On nigdy was nie zawiedzie! 

(…). Pan Jezus nie jest Nauczycielem, który łudzi swoich uczniów: On 

mówi wyraźnie, że droga z Nim wymaga zaangażowania i osobistej 

ofiary, ale warto to uczynić! (…). Nie dajcie się zwieść przez nęcące 

obietnice łatwych sukcesów (…). Nie ulegajcie pokusie pokładania 

całkowitej ufności w posiadaniu, w rzeczach materialnych, nie rezy-
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gnujcie z dostrzegania prawdy (…). Pozwólcie, by [Chrystus] był wa-

szym przewodnikiem w drodze na wyżyny Boga!” (Tamże, s. 10-11). 

Szukajcie więc Jezusa, jak Maryja i Józef, a gdy Go na nowo od-

najdziecie, ofiarujcie Mu „złoto waszego życia, czyli dobrowolnie pójdź-

cie za Nim z miłości, wiernie odpowiadając na Jego wezwanie (…).  

Niech Maryja, <Niewiasta Eucharystii> i Matka, Mądrości 

umacnia was w drodze, oświeca wasze wybory, uczy was kochać to, 

co prawdziwe, dobre i piękne. Niech was prowadzi do swego Syna, 

bowiem tylko On może zaspokoić najgłębsze oczekiwania umysłu  

i serca człowieka” (Jan Paweł II, Orędzie na XX Światowy Dzień 

Młodzieży 2005, s. 5). 

Jasnogórska Pani, Matko Jezusa i nasza:  

– wspomóż naszą wiarę,  

– otwórz nas na słuchanie Słowa, byśmy rozpoznali głos Boga  

i Jego wezwanie,  

– obudź w nas pragnienie, by iść za Nim,  

– pomóż nam, abyśmy pozwolili dotknąć się przez Jego miłość, 

byśmy mogli dotknąć Go wiarą,  

– pomóż nam w pełni Mu się zawierzyć, wierzyć w Jego miłość, 

zwłaszcza w chwilach zmartwień i krzyża, gdy nasza wiara wezwana 

jest do dojrzewania,  

– zasiewaj w naszej wierze radość Zmartwychwstałego,  

– Przypominaj nam, że ten, kto wierzy, nie jest nigdy sam, 

– naucz nas patrzeć oczami Jezusa, aby On był światłem na na-

szej drodze.  

Niech to światło wiary wzrasta w nas coraz bardziej, aż nadej-

dzie ten dzień bez zmierzchu, którym jest sam Chrystus, Twój Syn, 

nasz Pan (por. Franciszek, enc. Lumen Fidei, n. 60).  

Amen. 
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BP MARIUSZ LESZCZYŃSKI 

 

 

„ZAUFAJ PANU, ON WSZYSTKIM JEST…” 

ROZWAŻANIE PODCZAS APELU JASNOGÓRSKIEGO 

Z UDZIAŁEM MATURZYSTÓW  

Z DIECEZJI ZAMOJSKO-LUBACZOWSKIEJ, 

26 PAŹDZIERNIKA 2013 R. 
 
 

Maryjo, Pani Jasnogórska! 

Nasze czuwanie przed Twoim cudownym Obrazem przypomina 

nam wydarzenie opisane w Ewangelii według św. Mateusza, kiedy to 

jeden z tych ludzi, którzy przysłuchiwali się Jezusowi, powiedział: 

„Oto Twoja Matka i Twoi bracia stoją na dworze i chcą mówić z To-

bą” (Mt 12,46-47). Te słowa są dla nas ważne szczególnie dziś, po-

nieważ na tym apelu jest nas wyjątkowo dużo, tak że wielu <stoi na 

dworze>. To młodzież maturalna z Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej, 

która przybyła na Jasną Górę, by razem z Maryją spotkać się z Jezu-

sem, powierzyć Mu swoje życie i porozmawiać z Nim o przyszłości. 

Matko i Pośredniczko nasza, zatroskana o los wszystkich Twoich 

dzieci, spójrz na tych młodych, którzy wkrótce rozpoczną nowy etap 

drogi życiowej; weź każdego z nich za rękę i podprowadź do Jezusa, 

który zna najlepiej ich pragnienia i potrzeby; niech do nich przemó-

wi; niech wskaże drogę. Tylko bowiem Jezus potrafi zaspokoić ich 

<głód nadziei> (por. Benedykt XVI, Orędzie na 50. Światowy Dzień 

Modlitw o powołania, 23 IV 2013, „L’Osservatore Romano”, 2013,  

nr 2, s. 5).  

Pomóż Maryjo przyjąć każdemu z nas wolę Syna Twojego, tak 

jak Ty to uczyniłaś w tajemnicy Zwiastowania, mówiąc do Anioła: 

„Niech mi się stanie według słowa twego” (Łk 1, 38).  

Spraw, aby młodzież, która trwa na modlitwie w Jasnogórskiej 

Kanie, nie podejmowała sama decyzji o swojej przyszłości, lecz zapy-

tała o nią Jezusa, zdając się na Jego boską wolę. Módl się razem  

z nami o to, aby każdy z nich zaufał Jezusowi i odważnie powierzył 

Mu swoje życie teraźniejsze i przyszłe oraz by zawsze trwał z Nim  

w głębokiej zażyłości.  

Stańcie więc kochani młodzi, razem z Maryją, przed Jezusem  

i posłuchajcie uważnie, co do nas mówi: „Kto pełni wolę Ojca mojego, 

który jest w niebie, ten jest Mi bratem, siostrą i matką” (Mt 12, 50). 
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Zarówno w tych słowach, jak i w prośbie Maryi: <Uczyńcie wszystko, 

cokolwiek powie wam mój Syn> (por. J 2, 5), znajduje się klucz do 

pomyślnego <teraz> i do szczęśliwej przyszłości.  

Maryjo, która – od Zwiastowania aż po Golgotę – dajesz nam 

przykład posłuszeństwa Bogu, prosimy Cię słowami papieża Fran-

ciszka: „Wspomóż naszą wiarę! Otwórz nas na słuchanie Słowa,  

byśmy rozpoznali głos Boga i Jego wezwanie. Obudź w nas pragnie-

nie, by iść za Nim, wychodząc z naszej ziemi i przyjmując Jego obiet-

nicę. Pomóż nam, abyśmy pozwolili dotknąć się przez Jego miłość, 

byśmy mogli dotknąć Go wiarą” (Lumen fidei, n. 60).  

Jasnogórska Pani, na Twoim obliczu widać blizny – bolesny 

znak rany zadanej Tobie przez złego człowieka. A obok Twego Wize-

runku – zbroczony krwią pas papieża Jana Pawła II, bezcenne  

wotum złożone przez Niego za uratowane za Twoją przyczyną życie. 

Oto cena miłości prawdziwej i wiernej! Te, tak bardzo wymowne 

znaki sprzeciwu świata wobec Jezusa i Jego Kościoła, poruszają ser-

ca i sumienia oraz wzywają, by nieustannie pochylać się nad tajem-

nicą niezawinionego cierpienia złączonego z Krzyżem Jezusa. 

Dziś, kiedy nieprzyjaciele Krzyża, w różnych stronach świata  

i w naszej Ojczyźnie, depczą przykazania Boże i zasady Ewangelii, 

trzeba, aby chrześcijanie, a wśród nich ludzie młodzi, dawali odważ-

ne świadectwo wiary przed ludźmi. 

Zapewne również wielu z was w swym młodym życiu przechodzi 

przez wszelkiego rodzaju trudności i doświadczenia. Niech one jednak 

nigdy nie osłabiają waszej przyjaźni z Bogiem. Raczej niech staną się 

pomocą do ukształtowania serca według Serca Jezusa, pełnego miłości, 

dobra, pokory i przebaczenia. Wiem, że jest to możliwe…  

Jedna z Waszych rówieśniczek, Justyna, tegoroczna maturzyst-

ka spod Tarnowa, jest tego pięknym dowodem. Pomimo poważnej, 

trwającej już trzy lata choroby, która boleśnie naznacza cierpieniem 

jej młodość, ani na chwilę nie straciła radości życia i niezwykłej ufno-

ści w Boże prowadzenie. Napisała kiedyś takie słowa zawierzenia: 

  „Zaufaj Panu, On wszystkim jest: 

Miłością, Mądrością, On kocha Cię. 

  Zaufaj Panu, miłuj Go, 

Módl się do Niego i szanuj. 

On Ci pomoże, da nadzieję, 

Zabierze ból i cierpienie. 

  Zaufaj Panu. On wszystkim jest: 

Miłością, Mądrością, On kocha Cię”. 
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Justynko, dziękujemy ci za to przesłanie i serdecznie pozdra-

wiamy z Jasnej Góry! Ufną modlitwą otaczamy Ciebie, Michała  

z naszej diecezji oraz wszystkich chorych i cierpiących.  

Drodzy Młodzi Przyjaciele Jezusa i Jego Matki, bądźcie odważni 

w wierności prawdziwym ideałom, starajcie się, by wasze życie opar-

te było o głębokie wartości duchowe, niezachwianą wiarę, niezłomną 

nadzieję i czystą, piękną miłość. A każde zło zwyciężajcie dobrem… 

Maryjo, Pani Jasnogórska, ochraniaj naszą młodzież, aby zaw-

sze była wierna Bogu; naucz młodych ludzi patrzeć na życie oczami 

Jezusa, by spełniły się ich nadzieje, plany i marzenia. Niech stają się 

szlachetnymi synami i córkami Kościoła i Ojczyzny, jak tego pragnął 

błogosławiony, a już wkrótce święty – Jan Paweł II, w tych oto sło-

wach: „Jesteście przyszłością świata, narodu, Kościoła (…). Wy macie 

przenieść ku przyszłości to całe olbrzymie doświadczenie dziejów, 

któremu na imię <Polska>. Jest to doświadczenie trudne. Chyba 

jedno z trudniejszych w świecie, w Europie, w Kościele. Tego trudu 

się nie lękajcie. Lękajcie się tylko lekkomyślności i małoduszności.  

Z tego trudnego doświadczenia, które nosi nazwę <Polska>, można 

wydobyć lepszą przyszłość, ale tylko pod warunkiem uczciwości, 

trzeźwości, wiary, wolności ducha i siły przekonań. 

Bądźcie konsekwentni w swojej wierze! 

Bądźcie wierni Matce Pięknej Miłości (…). 

Niech Chrystus pozostanie dla was <drogą, prawdą i życiem>”  

(Przemówienie do młodzieży, Kraków, 8 VI 1979).  

Maryjo, Królowo Polski, módl się za nami! 

Amen. 
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BP MARIUSZ LESZCZYŃSKI 

 

 

„OJCZYZNĘ WOLNĄ, POBŁOGOSŁAW PANIE!” 

KAZANIE W 95. ROCZNICĘ ODZYSKANIA  

PRZEZ POLSKĘ NIEPODLEGŁOŚCI 

HRUBIESZÓW, 10 LISTOPADA 2013 R. /TV „POLONIA”/ 
 

 
95 lat temu, 11 listopada 1918 r., Ojczyzna nasza, po 123. latach 

niewoli narodowej, odzyskała niepodległość. Bóg, który jest Panem 

dziejów, obdarował Polaków, przez pośrednictwo Najświętszej Maryi 

Panny – ich Matki i Królowej, łaską wolności. Spełniły się długo 

oczekiwane tęsknoty i nadzieje. 

W jednej z odezw do Rodaków, z listopada tamtego pamiętnego 

roku, napisano: „Wśród straszliwej wojennej zawieruchy Ojczyzna 

nasza pogrążona w ciężkiej niewoli – zmartwychwstaje! (…). Z morza 

niedoli, krwi, z milionów ofiar, z płaczu niewiast, matek i z nędzy 

dzieci, wznosi się tęcza Miłosierdzia Bożego, zwiastun pokoju i na-

szego odrodzenia! Komu zawdzięczamy ten cud, bracia kochani? Otóż 

niewątpliwie Matce Boskiej Częstochowskiej Królowej Korony Pol-

skiej! (...). Biada temu, kto by splamił tę dziejową chwilę, kto by po-

ważył się splugawić największy dar, jaki naród uzyskał po długich 

latach straszliwej męki i cierpień (…). Polski najwyższą wartością 

była i będzie wiara (...). Pomnij Ludu Polski, że tyle naszej Ojczyzny, 

ile wiary. Bez niej zginie Ojczyzna nasza, jak przez nią się ostała  

i obecnie zmartwychwstaje (...). Solidarnością bezwzględną dajmy 

wyraz, że rozumiemy to, co się dzieje!” (Odezwa „Ludu polski!”, Kra-

ków, listopad 1918). 

Czy jednak wszyscy Polacy doceniali wówczas wagę tej dziejowej 

chwili? Czy cieszyli się odzyskaną wolnością? W jednym z pamiętni-

ków z tamtych dni, czytamy: „Ma powstać Polska niepodległa, wolna 

i zjednoczona! (…). Tymczasem dziwnie słabych i apatycznych zasta-

je nas ta chwila – zwątpienie ogarnia i przestrach jakiś. Czy potrafi-

my wznieść się do wolnego górnego lotu? Czy nas niezgoda nie rozsy-

pie dziś, jak ongiś ona nas zgubiła? Wszelki poryw szlachetny, chęć 

do dobrego, tłumiony bywa w zarodku, zduszony przez wiecznie nur-

tującą wśród nas niezgodę, różnice pojęć i zapatrywań. Nieszczęsne 

<liberum veto> pokutuje jeszcze w naszym narodzie. Brat brata od 

czci i wiary odsądza, gdy nie jednego z nim jest zapatrywania; kto do 
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innego obozu należy, mianem zdrajcy od razu bywa spotwarzany (…); 

każdy tylko własne zdanie uznaje” (Róża Karłowska, Dla moich dzie-

ci, mps, Poznań 1929, s. 28-29). Byli jednak tacy, pisze dalej autorka 

tych wspomnień, którzy szczerze cieszyli się z odzyskanej przez Pol-

skę niepodległości, dziękowali za nią Bogu na modlitwie, upraszając 

mądrość dla rządzących i rządzonych (por. tamże). 

Odrodzona Ojczyzna, dzięki pomocy Bożej oraz wielkiemu zaan-

gażowaniu narodu i Kościoła, zaczęła podnosić się z ruin, jednoczyć, 

organizować państwowość, gospodarkę, oświatę i kulturę oraz życie 

religijne. Dzieje Drugiej Rzeczypospolitej były jednak krótkie. Już 

bowiem 1 września 1939 r. wybuchła II wojna światowa, wywołując 

w sercach Polaków ból i gorycz, potęgowane widmem nieuchronnej 

klęski i ponownej utraty niepodległości. Ale nieprzyjacielskie potęgi: 

niemiecka i sowiecka nie zdołały zgasić ducha synów i córek narodu 

polskiego, którzy w latach wojny i okupacji dali mężne świadectwo 

wiary i miłości względem Boga i Ojczyzny. Broniąc tych najświęt-

szych wartości, byli jak bracia Machabejscy z dzisiejszej liturgii Sło-

wa, którzy w obliczu największych cierpień, ofiar i poniżenia, wołali: 

„Lepiej jest nam, którzy giniemy z ludzkich rąk, a którzy w Bogu 

pokładamy nadzieję, że znowu przez Niego będziemy wskrzeszeni”  

(2 Mch, 7, 14). Bowiem „Bóg nie jest Bogiem umarłych, lecz żywych!” 

– dopowie z mocą św. Łukasz Ewangelista (Łk 20, 38). 

Oparta na tym fundamencie wiara i patriotyzm Polaków pomo-

gły im przezwyciężyć doznane upokorzenia i tragizm wojny oraz  

zachować nadzieję. Dzięki niej odrodzona w 1918 r. Ojczyzna nigdy  

w ich sercach nie skapitulowała. Ta nadzieja żyła w nich w powojen-

nych latach zniewolenia narodu i Kościoła przez system komuni-

styczny, kiedy to nie można było świętować pamiętnej rocznicy z 11 

listopada 1918 r. Stało się to możliwe dopiero w 1989 r. Dziś, w wol-

nej Ojczyźnie, pielęgnujemy tę szlachetną powinność patriotyczną,  

w duchu mądrości Sługi Bożego Stefana kard. Wyszyńskiego, który 

mawiał: „Dla nas po Bogu największa miłość to Polska!” (Kazanie 

podczas uroczystości św. Stanisława BM, Kraków, 12 V 1974). „Pol-

ska (...) ma wspaniałą przeszłość, ma swoje dzieje, kulturę, sztukę 

(...). Musimy więc nieustannie nawiązywać do przeszłości (...). Naród 

musi zachować swoją bogatą przeszłość i musi się nią szczycić (...). 

Naród przyszłości, jeśli ma wydać błogosławione owoce, musi być 

powiązany z przeszłością przez teraźniejszość” (Do Prymasowskiej 

Rady Odbudowy Kościołów Warszawy, 25 V 1972). 
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Czy jednak wszyscy Polacy żyją według tej mądrości Prymasa 

Tysiąclecia; czy pielęgnują ducha patriotyzmu; czy cenią sobie odzy-

skaną wolność; czy odpowiedzialnie z niej korzystają z myślą o te-

raźniejszości i przyszłości kraju?  

Drodzy Rodacy! Kochajmy naszą Ojczyznę i jej historię. „Nie po-

zwólmy sobie wyrywać tych korzeni, jakie Boża Mądrość zapuściła  

w naszych dziejach i w naszych duszach. Nie pozwólmy zagubić dzie-

dzictwa, na którym spoczął znak wiecznego zbawienia” – apelował 

Papież Jan Paweł II w homilii, 3 czerwca 1991 r., w Lubaczowie. 

Ojczyzna zmartwychwstała w 1918 r. wzywa współczesne poko-

lenie Polaków do odrodzenia wiary, do patriotyzmu, do odpowie-

dzialności za kraj, do solidarności i ofiary, do miłości wzajemnej; 

woła o ochronę każdego życia, o troskę o małżeństwo i rodzinę, o wy-

chowanie młodego pokolenia w duchu Ewangelii Chrystusa.  

„Ojczyzna – wyzwanie tej ziemi rzucone przodkom i nam (...). 

Więc schodzimy ku tobie, ziemio, by poszerzyć cię we wszystkich 

ludziach – ziemio naszych upadków i zwycięstw, która wznosisz się 

we wszystkich sercach tajemnicą paschalną. Ziemio, która nie prze-

stajesz być cząstką naszego czasu. Ucząc się nowej nadziei, idziemy 

poprzez ten czas ku ziemi nowej. I wznosimy ciebie, ziemio dawna, 

jak owoc miłości pokoleń, która przerosła nienawiść” – pisze Karol 

Wojtyła w poemacie Myśląc Ojczyzna… 

Echem tej <miłości pokoleń> są postanowienia <Unii Horodel-

skiej>, zawartej pomiędzy Polską i Litwą, 2 października 1413 r., 

której 600-lecie świętowano niedawno temu w uroczym Horodle nad 

Bugiem, niedaleko Hrubieszowa. W dokumencie tym napisano: „Nie 

dostąpi zbawienia, kto nie będzie wspierany tajemnicą miłości, która 

zwaśnionych godzi, pokłóconych łączy, odmienia nienawiści, uśmie-

rza gniewy i daje wszystkim pokarm pokoju (…). Przez nią prawa się 

tworzą, królestwa rządzą, miasta porządkują i stan Rzeczypospolitej 

do najlepszego końca dochodzi; ona wśród wszystkich cnót pierwsze 

miejsce zajmuje, a kto nią wzgardzi, wszelkie dobro utraci”! (A. No-

wak, Kresy - historia bez końca, Dzieje Kresów, Kraków 2005, s. 10).  

Dziś Ojczyzna nasza potrzebuje wyjątkowo odważnego świadec-

twa wiary swoich synów i córek; ludzi prawych, światłych, uczci-

wych, pracowitych, szanujących siebie i innych, w duchu miłości 

Chrystusowej; rodzin silnych Bogiem, troszczących się o życie, kocha-

jących dzieci i odpowiedzialnych za ich wychowanie; potrzebuje  

w szkołach i uczelniach zdrowych ideowo programów formujących 

intelekt i ducha młodego pokolenia, uwzględniających kościelne  
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i narodowe tradycje; potrzebuje przyjaznego języka w codziennych 

relacjach międzyludzkich i w debatach publicznych. Tylko w oparciu 

o system wartości trwałych, mających swoje źródło w Bogu i w pra-

wym sumieniu, będzie można budować przyszłość kraju. 

Prośmy więc Boga, za św. Pawłem Apostołem, aby utwierdził 

nas w dobrym czynie i w mowie; niech sprawi, „abyśmy byli wyba-

wieni od ludzi przewrotnych i złych, albowiem nie wszyscy mają wia-

rę (…). Niechaj Pan skieruje serca nasze ku miłości Bożej i cierpliwo-

ści Chrystusowej” (2 Tes, 2,16-3,5). 

Módlmy się za naszą Ojczyznę słowami św. Józefa Bilczewskie-

go, arcybiskupa lwowskiego: „Boskie Serce Jezusa! (…). Bądź miło-

ściwe Ojczyźnie naszej. Niech odzyska dawną świetność i sławę. 

Rządcom jej (…) daj mądrość i męstwo; rządzonym – posłuszeństwo  

i karność. Wytęp wszystką między nami pychę, samolubstwo i za-

wiść. Niech każdy z nas tylko w pomyślności Ojczyzny upatruje swoje 

dobro i dla tego dobra niechaj będzie gotów poświęcić zdrowie, mienie 

i życie swoje” (List pasterski do kapłanów i wiernych, Lwów, 4 III 

1918 r., w: Listy pasterskie III, odezwy, kazania i mowy okoliczno-

ściowe, t. III, Lwów 1924, s. 81-82). (…) Bogurodzico Dziewico! Upro-

siłaś nam wolność, uproś nam, byśmy tej wolności dobrze umieli 

używać i zachować ją na zawsze” (Kazanie z okazji Zjazdu Biskupów, 

Gniezno, 26 VIII 1919 r.).  

Maryjo, Królowo Polski, módl się za nami! 

Amen.
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KS. EDWARD WALEWANDER 

 

 

ZAPISAĆ SWÓJ CZAS 

J. STRUSKI, PAMIĘTNIKI O ŁĄKOCI (1914-1945),  

WYD. POLIHYMNIA, LUBLIN 2013, SS. 171. 
 
Wieś zasługuje na to, by ją poznawać nie tylko zza szyby samo-

chodu czy w czasie odwiedzin u rodziców lub dziadków; na godzinkę, 

dwie – i z powrotem do miasta. Nie wystarczy postrzegać ją w od-

świętnej, odpustowej szacie. Trzeba zajrzeć do jej duszy, dowiedzieć 

się, co myśli chłop. A przecież myśli o wielu sprawach. Nie tylko, jak 

i kiedy zasiać pole, jak zebrać plon, jak chodzić koło chudoby. Jakże 

często myśli mądrzej niż mieszczuch, mający wszystko gotowe, poka-

zane, napisane. Rolnik czuje przyrodę, potrafi o niej sporo powie-

dzieć, bo widzi to, czego nie dostrzeże przygodny przechodzień.  

Trzeba to wszystko wziąć pod uwagę, gdy bierze się do ręki Pa-

miętniki o Łąkoci (1914-1945) Józefa Struskiego (1905-1996), poety 

ludowego, który spisał je wierszem i prozą w 1984 r., a wydane zosta-

ły w 2013 r. Przedstawił w nich fragment dziejów swojej rodzinnej 

wsi Łąkoć, położonej przy trasie prowadzącej z Kurowa do Michowa 

na Lubelszczyźnie.  

Józef Struski ukazał też dzieje swojej rodziny. Publikacja niniej-

sza odsłania więc wiele z heroicznej historii polskiej rodziny żyjącej 

na wsi. Rody chłopskie, niekiedy bardzo rozwinięte, pamięć o przod-

kach przechowywały najczęściej w tradycji ustnej, sięgającej zazwy-

czaj trzech, najwyżej czterech pokoleń. Książka ta, choć niewielka 

objętościowo (liczy niecałe 200 stron), w sposób niezwykle ciekawy 

pogłębia i utrwala pamięć rodzinną. Powinni przeczytać ją wszyscy, 

którym nie jest obojętny los człowieka i jego przyszłość, bowiem sta-

nowi ona ostrzeżenie, by znowu ludzie ludziom nie zgotowali tak  

okrutnego losu, jaki stał się udziałem Józefa Struskiego i jego bli-

skich podczas pierwszej i drugiej wojny światowej.  

Człowiek współczesny, zmuszony borykać się z wieloma proble-

mami, chętnie szuka analogii w bliższej lub dalszej przeszłości. Pyta, 

czy znano wtedy podobne zagrożenia. Jaką dawano na nie odpo-

wiedź?  Czy człowiek żyjący dawniej faktycznie był taki sam jak  

teraz? Jak sobie radził? 

Wiele odpowiedzi na tak postawione pytania czytelnik znajdzie 

właśnie w bogatej w treść książce Józefa Struskiego. Wspomnienia 
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dotyczą zwłaszcza czasów obu wojen światowych. Autor niezwykle 

szczegółowo i barwnie opisuje ucieczkę Rosjan w 1915 r., następujące 

po niej panowanie Austriaków na tym terenie, a później ich rozbra-

janie w 1918 r. Zapisy Struskiego są ważne, ponieważ relacje świad-

ków tego okresu są w historiografii stosunkowo rzadkie. Regionalny 

pisarz dokumentuje i utrwala dla potomnych dowody działań spo-

łeczności wiejskiej Łąkoci w odbudowie swej miejscowości, podejmo-

wane inicjatywy w tym względzie, zwłaszcza tworzenie szkoły po-

wszechnej, różnych organizacji i stowarzyszeń. Nie pomija też trud-

nych lat okupacji niemieckiej.      

Należy się uznanie i wdzięczność ks. biskupowi Ryszardowi 

Karpińskiemu, który bywał w Łąkoci. Przyczynił się też do wydania 

pamiętnika Struskiego, opatrując go Przedmową, w której wspomina 

między innymi swą matkę, Feliksę Karpińską z domu Maruszak 

(1903-1968), pochodzącą z tej historycznej wsi. Biskup Karpiński 

wyraził przekonanie, że jego wspomnienia są fragmentaryczne, krót-

kie, nie obejmują wszystkiego, co powinno się zachować w pamięci  

o znaczących osobach, które urodziły się i wychowały w Łąkoci. Dla-

tego gorąco prosił, „[…] oby nie zabrakło Czytelników, którzy zechcą 

się swoimi wspomnieniami podzielić, aby ewentualnie ubogacić na-

stępne wydanie tej cennej lektury” (s. 7).  

Warto mocno podkreślić, że książka wciąż spotyka się z dużym 

zainteresowaniem czytelników. Z pewnością wkrótce będzie potrzeb-

ne jej nowe wydanie, w którym powinny znaleźć się przypisy wyja-

śniające współczesnemu czytelnikowi nieznane mu dawne nazwy, 

problemy i wydarzenia z historii lokalnej. 

Wspomnienia Józefa Struskiego to portret jego rodzinnej wsi. 

Czyta się je jednym tchem, ponieważ są one świadectwem fascynacji 

autora poszukiwaniem ładu i sensu pośród narastającego chaosu,  

w jakim przyszło mu żyć. Starał się dotrzeć do spraw najważniej-

szych i mówić o tym, co najciekawsze. Swoje spostrzeżenia zamyka 

często w bardzo prostych słowach, takich jak przykładowo przytoczo-

ne tu relacje dotyczące odbudowy Polski po latach zaborów: „Powoli 

zmieniało się życie ludzi w Łąkoci ku lepszemu. Zmieniało się też  

w poszczególnych rodzinach. […]. Nie było mi lekko, bo roboty nie 

brak było. Ale źle mi nie było” (s. 107).  

Poszukiwacze analogii problemów obecnej generacji do poprzed-

nich pokoleń znajdą je na kartach Pamiętników o Łąkoci: na przy-

kład brak zrozumienia między starym a nowym pokoleniem, po-

wszechne narzekanie na młodzież. Struski daje w tej kwestii twardą 
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odpowiedź. Gdyby starsi starali się niegdyś przekazywać dobre słowa 

młodemu pokoleniu, wchodzącemu dopiero na scenę życia społeczne-

go, inne byłyby dzieje naszych cierpień i zdrowsze byłyby ich owoce.  

Książka o dziejach wsi Łąkoć znajdzie z pewnością nowych, 

chętnych czytelników, ponieważ ten rodzaj piśmiennictwa – niestety 

coraz rzadszy – ciągle jest bardzo lubiany i pouczający. 

 

 

 

KS. EDWARD WALEWANDER 

 

GŁOS Z EREMU. KSIĄDZ INFUŁAT CZESŁAW WALA,  

RED. A. RYNIO, WYD. IKONA, SZYDŁOWIEC 2013, SS. 152, IL. 
 
Biografistyka od dawna słusznie cieszy się dużym zaintereso-

waniem. Chyba najlepiej jej znaczenie ujął żyjący w XIX w. znany 

polski pedagog i publicysta Ewaryst Estkowski. „Biografie – stwier-

dził – są tym dla młodych ludzi, czym opisy podróży. Budzą ich cie-

kawość do nauki, kształcą ich nie tylko historycznie, ale i moralnie, 

podnoszą ich umysł i sposobią wcześnie do rozwinięcia własnego cha-

rakteru. Biografie największych mężów staną się dla młodych drogo-

wskazami, po których orientować się będą w dalszej nauce historii”1.  

Wszystkie te zadania spełnia znakomicie recenzowana tu praca 

zbiorowa. Inicjatorką jej wydania, a jednocześnie współautorką, jest 

Alina Rynio, znany pedagog, profesor w Instytucie Pedagogiki Kato-

lickiego Uniwersytetu Lubelskiego. 

Czesław Wala urodził się 23 października 1936 r. w Rudniku 

nad Sanem w rodzinie chłopskiej. Studia filozoficzno-teologiczne 

odbył w Seminarium Duchownym w Sandomierzu. Tam też 7 czerw-

ca 1964 r. przyjął święcenia kapłańskie z rąk świątobliwego bpa Pio-

tra Gołębiowskiego. Początkowo pracował jako wikariusz w Sławnie 

koło Opoczna, a od 1967 r. w Krynkach, skąd udawał się, najczęściej 

pieszo, do Kałkowa, gdzie chciał utworzyć punkt duszpasterski na 

terenie rozległej parafii Krynki. Dzięki ogromnej pracy, niezwykłemu 

poświęceniu i niezłomności ks. Wali, Kałków stał się szybko parafią 

pod wezwaniem św. Maksymiliana Kolbego, a wkrótce znanym sank-

tuarium Matki Boskiej Bolesnej – Pani Ziemi Świętokrzyskiej. 

                                                      
1 E. Estkowski, Wybór pism pedagogicznych, oprac. M. Szulkin, Warszawa 1955, 

s. 260-261. 



INNE 

 

158 

 

Ksiądz Czesław Wala dał się poznać w Polsce i poza jej granica-

mi jako wybitny duszpasterz, oddany całkowicie służbie Bogu i Oj-

czyźnie. Jest zwłaszcza skutecznym animatorem pracy społeczno-

charytatywnej, propagatorem kultu maryjnego. Podejmuje także 

nowe formy duszpasterstwa nadzwyczajnego, zwłaszcza osób niesły-

szących. W trosce o nie nauczył się języka migowego.   

Autorami pracy o ks. Wali są: wspomniana już wcześniej Alina 

Rynio (Wyjątkowy charyzmat wzoru osobowego), ks. prof. Wiesław 

Przygoda z KUL (Ksiądz infułat Czesław Wala jako kapłan i duszpa-

sterz). Znają oni i cenią ks. Walę od lat. Udało im się pozyskać do 

współautorstwa także ks. Aleksandra Sikorę (Wspomnienie o ks. 

Czesławie Wali z lat seminaryjnych) i Annę Śleźnik (Nasz przyjaciel, 

ksiądz Wala). W swoich tekstach każdy nakreślił inny aspekt życia 

kapłańskiego znanego powszechnie duchownego z Kałkowa. Przed-

stawiają cechy jego osobowości i model posługi duszpasterskiej, rea-

lizowany w ramach parafii oraz w sanktuarium maryjnym w Kałko-

wie-Godowie.   

Z lektury książki wynika, że ks. Czesław Wala należy do poko-

lenia tych kapłanów, którzy swe posłannictwo rozumieli szeroko. 

Początki ich pracy duszpasterskiej w PRL-u były bardzo trudne. Wie-

lu z nich mieszkało na plebanii bez żadnych wygód. Niekiedy odby-

wali męczące piesze wędrówki lub wyjazdy w teren rzemiennym dy-

szlem: furmanką, na rowerze, w najlepszym razie zdezelowanym 

motocyklem. Wspomina o tym w Przedmowie biskup radomski Hen-

ryk Tomasik (s. 7).  

Zdawać by się mogło, że w takich warunkach niełatwo było zna-

leźć jakąś choćby skromną nadwyżkę czasu na inne sprawy, na po-

głębianie własnych zainteresowań. Nie można było ująć czasu z kate-

chezy, konfesjonału, ambony czy z innej kapłańskiej posługi. One 

zawsze były na pierwszym miejscu. W Seminarium Duchownym po-

wtarzano znane łacińskie powiedzenie: Labia sacerdotis custodiant 

sapientiam [Niech usta kapłańskie strzegą mądrości]. Nie każdy 

ksiądz traktował je całkiem poważnie, to prawda, ale byli i tacy, któ-

rzy przez całe życie hołubili jakiś temat, aż stali się wytrawnymi 

specjalistami w wybranej dziedzinie. W przypadku ks. Wali była to 

budowa i rozwój sanktuarium w Kałkowie-Godowie, które od 1983 r. 

odwiedzają tłumnie pielgrzymi. Każdy kapłan ma swoje poletko, 

które uprawia nie dla sławy ani dla pieniędzy bądź czyjejś pochwały, 

ale dlatego, że chce się za coś wywdzięczyć. Ksiądz Wala czyni to  

w poczuciu serdecznej więzi z Kałkowem-Godowem i ziemią święto-
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krzyską, przetkaną na wskroś narodową historią. Nie potrafił przejść 

obok niej obojętnie. Podjął niezwykły trud duszpasterski i – jak to 

bywa z człowiekiem poszukującym i ciężko pracującym – stał się 

bogaczem. Uzbierał tyle dobra! 

Taki nasuwa się wniosek, kiedy weźmie się do ręki książkę Głos 

z eremu. Ksiądz Infułat Czesław Wala. Ktoś może powiedzieć: Co 

można napisać o małej miejscowości? Co takiego tam się dzieje, aby 

warto jej było poświęcić pióro? Odpowiedź jest prosta. Alina Rynio, 

ks. Wiesław Przygoda, ks. Aleksander Sikora i Anna Śleźnik sformu-

łowali ją jasno i dobitnie. Ukazali, że bohater ich książki zna dosko-

nale miejscowe środowisko. Pracuje tu długo jako duszpasterz. Jest 

„tutejszy”. Czuje się obywatelem zatroskanym o los tej ziemi, o czym 

świadczy niemal każde słowo książki. Dlatego warta jest czytania. 

Jej  autorzy mieli wiele do powiedzenia. 

Dziś spotyka się publikacje, które powstały – co łatwo daje się 

zauważać – z czyjegoś snobizmu. Niewiele są warte. Natomiast 

książka poświęcona osobowości i dokonaniom duszpasterskim  

ks. Wali zasługuje na pochwałę. Nie tu miejsce, by ją formułować, by 

wydobywać różne walory tej publikacji. Niech najpierw przeczytają 

ją ci, którzy są jej bohaterami, nawet jeśli nie zostali wymienieni  

z imienia i z nazwiska. Niech dowiedzą się, jak dawny proboszcz ich 

widzi, co dla nich uczynił, czy wszystko dobrze podpatrzył. Czytelnicy 

są zawsze najlepszymi i niezawodnymi recenzentami. 

Książka Głos z eremu jest ważnym świadectwem. W świadectwie 

nie może być fałszu. Świadectwo jest wzorem. Uczy, co dobre, co war-

to naśladować. Pokazuje, co złe. Przestrzega, czego trzeba unikać. 

 

 

 



INNE 

 

160 

 

 

O. OSKAR POŹDZIK  

 

HISTORIA SANKTUARIUM 

ŚW. ANTONIEGO  

W RADECZNICY 
 

Historia objawień  

Historia objawień rozpoczyna się 8 maja 1664 r. To wtedy w ma-

lowniczej scenerii Roztocza, pośród pięknych krajobrazów, po raz 

pierwszy w historii Polski objawił się św. Antoni. Ukazał się on na 

Łysej Górze, u stóp której leży wieś Radecznica. Świętego ujrzał ubo-

gi jej mieszkaniec, trudniący się tkactwem Szymon. Historyczne źró-

dła i tradycyjne przekazy zgodnie utrzymują, iż Szymon Tkacz (tak 

będzie on później nazywany) otrzymał łaskę rozmowy ze Świętym.  

W kilku objawieniach św. Antoni wyrażał życzenie, aby na Łysej 

Górze powstała świątynia. Święty zapewniał, że gromadzący się tutaj 

jego czciciele otrzymają od Boga liczne łaski. U stóp góry, przy źró-

dłach wodnych, objawienia się powtórzyły. Tradycja podaje, że św. 

Antoni błogosławił wodę, dzięki której wierni dostąpili wielu uzdro-

wień. Zadaniem Szymona było przekonać odpowiednie władze ko-

ścielne i zacniejszych mieszkańców okolic o autentyczności objawień, 

a także skłonić do wypełnienia pragnień Świętego. 

Jak to zwykle bywa przy objawieniach prywatnych, zarówno du-

chowni jak i świeccy nie od razu dali wiarę Szymonowym świadec-

twom. Pobożność ludu nie potrzebowała jednak oficjalnego dekretu. 

Wierni i bez niego zaczęli gromadzić się w miejscach wskazanych 

przez Szymona. Początkowo na miejscu objawień stanął krzyż, który 

do dziś znajduje się w bocznym ołtarzu w sanktuarium. Przy nim 

odbywały się pierwsze zgromadzenia wiernych; przy nim też docho-

dziło do niezwykłych zdarzeń, którym przypisywano znamiona  

cudów. 

Za sprawą sufragana chełmińskiego, biskupa Mikołaja Świrskie-

go, wzniesiono na górze objawień drewnianą kaplicę i mały klasztor. 

Dnia 20 czerwca 1667 r. wprowadzili się do niego duchowi synowie 

św. Franciszka z bernardyńskiej prowincji ruskiej. 

Dzięki pracy bernardynów sława św. Antoniego z radecznickiego 

sanktuarium stale rosła, a góra objawień stała się miejscem coraz 

liczniejszych pielgrzymek. Wzrost kultu i liczby pątniczych grup 

świadczyły o żywotności rodzącego się sanktuarium, w którym wierni 
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szczodrze byli obdarowywani licznymi łaskami. Spisywano je w spe-

cjalnej księdze; ich wiarygodność badała komisja teologów wyzna-

czona przez biskupa chełmskiego Stanisława Święcickiego. Delegaci 

biskupa – członkowie kolegiaty zamojskiej – w roku 1679 przeprowa-

dzili w Radecznicy przesłuchania kilkudziesięciu osób. Uwieńcze-

niem ich pracy był protokół zawierający złożone pod przysięgą świa-

dectwa o doznanych łaskach. Fakt ten przyczynił się do potwierdze-

nia autentyczności objawień św. Antoniego oraz nakłonił do jeszcze 

większej aprobaty dla rozwijającego się w Radecznicy kultu Świętego 

ze strony władz kościelnych i państwowych, które już wcześniej da-

rzyły to sanktuarium nieukrywaną życzliwością. Opiekę nad nim 

gwarantowali biskupi, sejm Rzeczpospolitej, a nawet sam król Jan 

III Sobieski. 

 

Budowa kościoła i rozwój sanktuarium  

Sława radecznickiego sanktuarium św. Antoniego zataczała co-

raz szersze kręgi i sprowadzała tu rzesze pielgrzymów, których trud-

no było sprawnie i dobrze obsłużyć w małym, drewnianym kościółku  

i niewielkim, także drewnianym, klasztorze. Bernardyni postanowili 

wznieść trwały, murowany kościół i klasztor oraz rozbudować sank-

tuarium. W 1695 r. kościół był już konsekrowany. Wzniesiona w sty-

lu barokowym świątynia dominowała nad okolicą. Ciekawe architek-

toniczne rozwiązania proponowane przez Michała Linka, oficera ar-

tylerii twierdzy zamojskiej i budowniczego fortyfikacji Zamościa, 

zostały zaakceptowane przez fundatorów. Architekt wykonał je na 

zlecenie ordynata Marcina Zamoyskiego. 

Do kościoła prowadzą trzy kondygnacje schodów i szeroka arka-

dowa loggia rozciągająca się wzdłuż całej fasady. Fronton kościoła 

jest dwuwieżowy z podwójnymi pilastrami i gzymsowaniami. Jedno-

nawowe wnętrze świątyni o sklepieniu krzyżowym zostało wyposa-

żone w jedenaście barokowych ołtarzy. W głównym ołtarzu umiesz-

czono obraz przedstawiający św. Antoniego z Dzieciątkiem Jezus  

i lilią. Obraz ten w niedługim czasie został uznany za łaskami słynący. 

Do wzniesienia kościoła i klasztoru w dużej mierze, oprócz 

wspomnianego biskupa Świrskiego, przyczynił się Jan Karol Roma-

nowski, podkomorzy chełmski i Elżbieta z Drohojowskich Kopczyń-

ska, którą zakonnicy nazywali fundatorką kościoła. Wcześniejsze 

prace bernardynów w Radecznicy wspierała księżna Gryzelda  

Wiśniowiecka z Zamościa i jej syn Michał, późniejszy król Polski. 
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Z tego samego okresu pochodzą murowane kaplice, które – we-

dług przekazu – zostały usytuowane w miejscach objawień. Kaplice 

te znajdują się w tak zwanym lasku św. Antoniego. U podnóża góry, 

nad źródłami wzniesiono na palach drewnianą kaplicę. 

Tak przygotowane sanktuarium w doskonalszy sposób mogło  

zatroszczyć się o pielgrzymów. Największe ich rzesze przybywały  

13 czerwca, na doroczny odpust ku czci Świętego. Już w tym czasie 

odpusty gromadziły po kilkanaście tysięcy pątników. Największy 

jednak rozwój ruchu pielgrzymkowego, a tym samym wzrost popu-

larności św. Antoniego i rozgłos Radecznicy, przypada na lata 1815-

1869. Wówczas to odpusty gromadziły kilkudziesięciotysięczne rzesze 

pielgrzymów, a sama Radecznica zyskała miano „Częstochowy lubel-

skiej”. Dziennikarz Tygodnika Ilustrowanego w 1861 r. zanotował: 

„Czem Częstochowa dla całej Polski, tem Radecznica jest dla Lubel-

skiego. Do Częstochowy dążą pobożni z najodleglejszych zakątków 

Kraju; Radecznicę znają wszyscy mieszkańcy tej części ziemi, która 

zamknięta jest Bugiem, Wieprzem i Wisłą”. 

 

Kasaty klasztoru i powrót Bernardynów  

Po powstaniu styczniowym działalność zakonów została ograni-

czona, w niektórych miejscach nawet wstrzymana. Represje carskie 

nie ominęły także bernardynów z Radecznicy. W roku 1869 władze 

zaborcze zamknęły klasztor. Na miejsce bernardynów zostali spro-

wadzeni duchowni uniccy. Później przebywali tu kolejno duchowni 

prawosławni i prawosławne zakonnice. Przed opuszczeniem Radecz-

nicy bernardyni rozdali mienie klasztoru okolicznym parafiom. 

Sanktuarium nie funkcjonowało przez 50 lat. Prawosławie sprawiło, 

że kościół został przebudowany. Nadano mu wystrój bizantyńskiej 

cerkwi. Na dachu świątyni pojawiły się charakterystyczne dla tego 

obrządku kopuły. Zmiany przyniósł dopiero rok 1915. 

Rekoncyliacji świątyni dokonano w sam dzień odpustu 13 czerw-

ca 1916 r. Z czasem do Radecznicy wrócili bernardyni. Zaraz też 

przystąpili do przywrócenia sanktuarium właściwego blasku. 

Wskrzeszona została praktyka odpustów. Wierni zawsze honorowali 

świętość tego miejsca. W latach trzydziestych dwudziestego wieku 

przybywało tu ponad 70 tysięcy pielgrzymów. 

Zakonnicy zadbali o to, by sanktuarium św. Antoniego z Radecz-

nicy stało się także ośrodkiem kulturotwórczym. Tutaj powstało  

kolegium serafickie, które kształciło młodzież męską. Tutaj organi-

zowano naukowe odczyty, projekcje filmów oświatowych, imprezy 
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kształtujące narodowe aspiracje Polaków. W roku 1938 powstała 

drukarnia, która wydawała także własne czasopismo noszące tytuł 

„Głos Kolegialny”. 

Lata drugiej wojny światowej były dla radecznickich bernardy-

nów czasem, w którym zdawali oni egzamin z umiłowania ojczyzny. 

W klasztorze znajdowały schronienie osoby poszukiwane przez Ge-

stapo. Klasztor drukował ulotki, prowadził tajne nauczanie w zakre-

sie szkoły średniej, w jego murach szkolono żołnierzy AK. 

Po wyzwoleniu bernardyni otworzyli w Radecznicy gimnazjum 

koedukacyjne. Klasztor nadal pozostawał dominującym ośrodkiem 

życia religijnego i kulturalno-oświatowego w całej okolicy. 

Ożywiona działalność bernardynów została przerwana przez 

władze komunistyczne. Było to 20 czerwca 1950 r. Funkcjonariusze 

UB wtargnęli do klasztoru nocą. Szkoła została zamknięta. Zakonni-

ków aresztowano. Najazd ten został nazwany drugą kasatą klaszto-

ru. Bezpośrednią przyczyną tej akcji była współpraca bernardynów  

z Armią Krajową, a później z organizacją Wolność i Niepodległość. 

Aresztowanym zakonnikom wytoczono proces. Wszyscy, wraz z pro-

wincjałem, zostali skazani na długoletnie więzienia. W akcie oskar-

żenia zarzucano im, iż przemocą usiłowali obalić system komuni-

styczny w Polsce. Dopiero w październiku 1995 r. oskarżeni zakonni-

cy zostali zrehabilitowani i uznani za osoby walczące o niepodległość 

Ojczyzny. 

 

Czasy współczesne  

Po tych smutnych doświadczeniach zakonnicy pracowali w zmie-

nionych warunkach politycznych i w maksymalnie okrojonych po-

mieszczeniach. By osłabić ich pozycję, władze postanowiły umieścić  

w klasztorze szpital psychiatryczny. Mimo to sanktuarium funkcjo-

nowało. Wierni nie ulegli politycznej presji. Urzędnik UB, strzegący 

bram klasztornych w dzień odpustu, ustępował przed stanowczą 

decyzją pielgrzymów zamierzających odwiedzić święte miejsca.  

Z czasem sytuacja się normowała. Sanktuarium św. Antoniego  

w Radecznicy odżyło. Zakon odzyskał część własności, a części zrzekł 

się na rzecz Skarbu Państwa. Z roku na rok odpusty stają się coraz 

liczniejsze, ożywają procesje w lasku św. Antoniego. Wierni wiedzą, 

iż są u siebie, u swego Patrona. 

W ostatnich kilku latach sanktuarium św. Antoniego w Radecz-

nicy odzyskało dawną świetność. Kościół główny został starannie 

odrestaurowany, na swoje miejsce powróciły obrazy dokumentujące 



INNE 

 

164 

 

historię sanktuarium, wcześniej odnowiono wszystkie kaplice. Rok 

1995, ze względu na jubileusz antoniański, miał przynieść uwieńcze-

nie prac konserwatorskich. Tak też się stało. Blask świątyni  

i wszystkich obiektów sakralnych był godny ich Patrona. 

Po odzyskaniu przed kilkunastu laty przez Zakon budynku 

klasztornego, pojawiła się szansa, aby Sanktuarium w Radecznicy 

przywrócić należne miejsce na religijnej mapie Polski.  

Obecnie przeżywamy Wielką Nowennę przed Jubileuszem 350-

lecia objawień św. Antoniego w Radecznicy, jedynego miejsca na 

świecie miały miejsce udokumentowane i zatwierdzone przez władze 

kościelne Jego objawienia. 

Główne uroczystości jubileuszowe, pod przewodnictwem Nuncju-

sza Apostolskiego w Polsce, Jego Ekscelencji ks. Abpa Celestino Mi-

gliore, odbędą się 8 maja 2014 r.  

 

 

 

KS. WIESŁAW OLESZEK 

 

ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU 

PODCZAS KONFERENCJI DZIEKAŃSKIEJ, 26 MARCA 2014 R. 

 
Uderzająca skromność i pokora Boga. Ileż jest takich miejsc,  

w których adoruje Go tylko jeden samotny człowiek. Może tak być  

w niejednej naszej parafii, gdzie tym człowiekiem jest właśnie  

kapłan. Twój kapłan Jezu, w małej parafii, w małym kościółku, wpa-

trzony w Twoje Oblicze.  

Każde tabernakulum, każda Hostia na ołtarzu, każde wysta-

wienie Najświętszego Sakramentu jest wystarczającym świadec-

twem, żeś umiłował nas „aż do końca”(J13.1). Cały świat od dnia 

Wielkiego Czwartku stał się „monstrancją” Boga ukrytego w białym 

Chlebie.  

W 50-tą rocznicę swojego kapłaństwa Ojciec Święty bł. Jan Pa-

weł II powiedział: „To, co na przestrzeni prawie 50 lat kapłaństwa 

jest dla mnie najważniejsze i najświętsze, to sprawowanie Euchary-

stii. Świadomość tego, że spełniam Ją stając przy ołtarzu in persona 

Christi, jest dominująca. W ciągu tych lat nigdy nie opuściłem spra-

wowania Najświętszej Ofiary. Msza św. jest absolutnie centrum mo-

jego życia i centrum każdego dnia w moim życiu”. 
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Każdy z nas posługuje przy tej Ofierze. Na mocy święceń mamy 

prawo do powtarzania słów z Wieczernika: „Bierzcie i jedzcie, to jest 

Ciało moje”. Ileż to już było razy...? Moje kapłaństwo realizuje się 

przez codzienne powtarzanie tych słów. Codziennie biorę Cię Jezu  

w dłonie i mam nadzieję, że tak już zawsze pozostanie. Nie chcę dnia 

bez Mszy św. Cóż to by były za kapłańskie dłonie, gdyby nie sprawo-

wały Najświętszej Ofiary. Panie Jezu, przychodzący w Eucharystii, 

dopomóż proszę, abym Cię nie zatrzymywał rezygnując ze sprawo-

wania Najświętszej Ofiary. 

Czas Wielkiego Postu to też czas i dla nas potrzebny do tego, aby 

postawić sobie kilka pytań, aby raz jeszcze spojrzeć na prowadzone 

duszpasterstwo. To czas, aby dostrzec i poprawić błędy. Czy Kościół, 

który ja tworzę jest Kościołem jakiego oczekuje Chrystus? 

Ojciec św. Franciszek nie zabiega o Kościół sterylnie czysty.  

Kościół nie musi być z najlepszych. Nie tylko nie musi, ale Kościół 

nie może być elitarny. „Wolę Kościół poturbowany, brudny z powodu, 

że wyszedł na ulice, niż Kościół chory z zamknięcia się” (EG21).  

Ja też przypominam sobie, jak Ty Jezu zbierałeś celników, jawno-

grzesznice, jak byłeś sam między łotrami. Przypominam sobie słowa, 

że „nie potrzebują lekarza zdrowi ale wszyscy, którzy się źle mają. 

Nie przyszedłem powołać sprawiedliwych ale grzeszników”.  

Czy często wracam myślą do Kościoła jakiego Ty chcesz, Panie? 

Czy odkrywam go na nowo? Czy poznaję go z lektury Pisma Św.? Czy 

zestawiam ten pierwszy - jeden, święty, powszechny, apostolski - 

Kościół z Kościołem dzisiejszym, lokalnym, z moją diecezją czy z mo-

ją parafią? 

Parafia to nie tylko zorganizowane struktury: proboszcz, wika-

riusz, rada parafialna, działające ponazywane grupy. Parafia jako 

miejsce zwykłego administrowania musi dziś ustąpić duszpasterstwu 

misyjnego nawrócenia - jak czytamy w adhortacji papieskiej. Parafia 

to środowisko słuchania Słowa, środowisko wzrostu dialogu, wzrostu 

ofiarnej miłości, adoracji i celebracji.  

Panie Jezu, który posyłasz mnie do swojej Winnicy, daj mi swe-

go Ducha ,niech wprowadzi mnie na drogę Nowej Ewangelizacji. 

Niech wzbudzi we mnie zapał misyjny. Tak. Zapał misyjny, by prze-

mieniać wszystko. Ja, skromny kapłan, z małej miejscowości, z małe-

go miasteczka ewangelizuję świat... Jezu, daj swojego Ducha, aby 

każdy mój plan, każda myśl, każde działanie stawały się misyjne. 

Niech świadomość „wyjścia” wzrasta i zastępuje moją stabilną po-

stawę dążącą do zachowania dotychczasowego stanu rzeczy. Jezu, 
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pomóż odkryć te formy pracy, które sprawią, że moje duszpasterstwo 

stanie się bardziej otwarte. Obym mógł z pasją, radośnie, cierpliwie  

i stopniowo dzielić się Ewangelią z tymi, którzy ją słyszeli ale  

i z tymi, którzy jeszcze jej nie znają. Abym teraz,  w czasie Wielkiego 

Postu wchodził szczególnie tam gdzie brak jest światła i życia Zmar-

twychwstałego.  

 

Kiedy w 1956 roku Prymas kard. Stefan Wyszyński pisał Śluby 

Jasnogórskie, ułożył też modlitwę za kapłanów. Pozwól Panie, że  

i dzisiaj w tych samych słowach zwrócimy się do Niej: 

 

„Maryjo, czuwaj nad naszym kapłaństwem, 

jak czuwałaś nad pierwszym Kapłanem, 

którego pielęgnowałaś w łonie swoim. 

Oddajemy Tobie, Maryjo, nasze Kapłaństwo,  

wzięte z kapłaństwa Syna Twego. 

Każdy z nas zaprasza Ciebie, Matko Boga wcielonego 

na wszystkie Msze swoje. 

Daj nam tak czyste uczucia i tak delikatne dłonie, 

jak Twoje Niepokalane Serce i dłonie, 

byśmy z prawdziwie macierzyńską delikatnością 

umieli Syna Twego pielęgnować na ołtarzach  

i w duszach Dzieci Twoich. 

Panno wierna!  

Pragniemy wytrwać przy Kościele Syna Twojego, 

wierni Ojcu Świętemu i naszym Biskupom 

w oddaniu na śmierć i życie Kościołowi. 

Nie zawiedziemy ani Ciebie, ani Syna Twego. 

Nie sprzeniewierzymy się powołaniu naszemu!” 

Niech tak się stanie, Amen.  
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