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LIST APOSTOLSKI OJCA ŚWIĘTEGO FRANCISZKA 
DO WSZYSTKICH OSÓB KONSEKROWANYCH 
Z OKAZJI ROKU śYCIA KONSEKROWANEGO 

 

NajdroŜsi kobiety i męŜczyźni konsekrowani!  
Piszę do was jako Następca Piotra, któremu Pan Jezus powie-

rzył zadanie umocnienia swoich braci w wierze (Łk 22,32), i piszę 
do was, jako wasz brat, konsekrowany Bogu, podobnie jak i wy. 

Razem dziękujemy Ojcu, który nas powołał do pójścia za Je-
zusem w pełnym posłuszeństwie Jego Ewangelii i w słuŜbie Ko-
ściołowi oraz wlał w nasze serca Ducha Świętego, dającego nam 
radość i sprawiającego, Ŝe świadczymy całemu światu o Jego mi-
łości i Jego miłosierdziu. 

Odpowiadając na odczucia wielu z was oraz Kongregacji ds. 
Instytutów śycia Konsekrowanego i Stowarzyszeń śycia Apostol-
skiego, z okazji 50. rocznicy Konstytucji dogmatycznej o Kościele 
Lumen gentium, która w rozdziale VI mówi o zakonnikach, a tak-
Ŝe dekretu Perfectae caritatis o odnowie Ŝycia zakonnego, posta-
nowiłem ogłosić Rok śycia Konsekrowanego. Rozpocznie się on 30 
listopada bieŜącego roku, w pierwszą niedzielę Adwentu, a skoń-
czy się w święto Ofiarowania Pana Jezusa w Świątyni, 2 lutego 
2016 r. 

Po wysłuchaniu opinii Kongregacji ds. Instytutów śycia Kon-
sekrowanego i Stowarzyszeń śycia Apostolskiego, wskazałem 
jako cele tego roku te same, jakie święty Jan Paweł II zapropo-
nował Kościołowi na początku trzeciego tysiąclecia, podejmując  
w pewien sposób to, co wskazał juŜ w adhortacji posynodalnej 
Vita consecrata: „Powinniście nie tylko wspominać i opowiadać 
swoją chwalebną przeszłość, ale takŜe budować nową wielką, hi-
storię! Wpatrujcie się w przyszłość, ku której kieruje was Duch, 
aby znów dokonać z wami wielkich dzieł” (n. 110). 

 
I – Cele Roku śycia Konsekrowanego  

1. Pierwszym celem jest spojrzenie w przeszłość z wdzięczno-
ścią. KaŜdy nasz instytut jest owocem bogatej historii charyzma-
tycznej. U jego początków obecne jest działanie Boga, który  
w swoim Duchu powołuje niektóre osoby do bezpośredniego pój-
ścia za Chrystusem, do przełoŜenia Ewangelii na szczególną for-
mę Ŝycia, do odczytania oczyma wiary znaków czasu, do twórcze-
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go odpowiedzenia na potrzeby Kościoła. Doświadczenie początków 
następnie wzrosło i rozwinęło się wciągając innych członków  
w nowych kontekstach geograficznych i kulturowych, tworząc 
nowe sposoby realizacji charyzmatu, nowe inicjatywy i wyrazy 
miłości apostolskiej. Jest to jak ziarno, które staje się drzewem, 
rozprzestrzeniając swe gałęzie. 

Dobrze by było, aby w ciągu tego roku kaŜda rodzina chary-
zmatyczna przypomniała swoje początki i swój historyczny roz-
wój, Ŝeby podziękować Bogu, który dał Kościołowi tak wiele da-
rów, czyniących go pięknym i wyposaŜonym do kaŜdego dobrego 
dzieła (por. Lumen gentium, 12). 

Niezbędne jest opowiedzenie swojej historii, aby zachować Ŝy-
wą toŜsamość, jak równieŜ umocnić jedność rodziny zakonnej i po-
czucie przynaleŜności jej członków. Nie chodzi o robienie wykopa-
lisk i kultywowanie bezuŜytecznych nostalgii, ale raczej o odkrycie 
na nowo drogi minionych pokoleń, aby uchwycić w niej inspirującą 
iskrę, ideowość, plany, wartości, które ją pobudzały począwszy od 
załoŜycieli i załoŜycielek, od pierwszych wspólnot. Jest to równieŜ 
sposób na uświadomienie sobie, jak przeŜywano charyzmat na 
przestrzeni dziejów, jakie wyzwolił kreatywności, jakim trudno-
ściom musiał stawić czoła i jak je przezwycięŜono. MoŜna będzie 
odkryć niekonsekwencje, owoc ludzkiej słabości, czasem moŜe na-
wet zapomnienie niektórych istotnych aspektów charyzmatu. 
Wszystko jest pouczające, a jednocześnie stanowi wezwanie do 
nawrócenia. Opowiadanie swej historii jest składaniem chwały 
Bogu i dziękczynieniem Jemu za wszystkie Jego dary. 

Dziękujemy Mu szczególnie za minione 50 lat, jakie nastąpiły 
po Soborze Watykańskim II, który stanowił „poryw” Ducha Świę-
tego dla całego Kościoła. Dzięki niemu Ŝycie konsekrowane prze-
szło owocną drogę odnowy, która z jej blaskami i cieniami była 
czasem łaski, naznaczonym obecnością Ducha. 

Niech ten Rok śycia Konsekrowanego będzie równieŜ okazją 
do wyznania z pokorą, a równocześnie z wielką ufnością w Bogu, 
który jest Miłością (por. 1J 4,8), naszej kruchości oraz przeŜywa-
nia jej jako doświadczenia miłosiernej miłości Pana; okazją do 
wołania do świata z mocą i świadczenia z radością o świętości  
i witalności większości tych, którzy zostali powołani do pójścia za 
Chrystusem w Ŝyciu konsekrowanym. 
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2. Ten Rok wzywa nas równieŜ, by przeŜywać teraźniejszość  
z pasją. Wdzięczna pamięć o przeszłości pobudza nas, byśmy 
uwaŜnie słuchając tego, co Duch mówi dziś do Kościoła, coraz głę-
biej realizowali konstytutywne aspekty naszego Ŝycia konsekrowa-
nego. 

Od początków pierwszego monastycyzmu, aŜ po dzisiejsze 
„nowe wspólnoty”, kaŜda forma Ŝycia konsekrowanego rodzi się  
z wezwania Ducha, by iść za Chrystusem, tak jak tego naucza 
Ewangelia (por. Perfectae caritatis, 2). Dla załoŜycieli i załoŜycie-
lek absolutną regułą była Ewangelia, a wszelka inna reguła pra-
gnęła być jedynie wyrazem Ewangelii i narzędziem, aby Ŝyć nią  
w pełni. Ich ideałem był Chrystus, całkowite wewnętrzne przy-
lgnięcie do Niego, aby móc powiedzieć wraz ze św. Pawłem: „Dla 
mnie Ŝyć to Chrystus” (Flp 1,21); śluby miały sens tylko po to, aby 
zrealizować tę ich namiętną miłość. 

W tym roku jesteśmy wezwani, by postawić sobie pytanie, 
które brzmi: czy i jak równieŜ my pozwalamy, by Ewangelia była 
dla nas wyzwaniem; czy jest ona dla nas rzeczywiście „vademe-
cum” na kaŜdy dzień i dla decyzji, do których podjęcia jesteśmy 
wezwani. Jest ona  wymagająca i Ŝąda, by Ŝyć nią radykalnie  
i szczerze. Nie wystarczy jej przeczytać (pomimo, Ŝe jej  czytanie  
i studium pozostają niezmiernie waŜne), nie wystarczy ją rozwa-
Ŝać (i czynimy to codziennie z radością). Jezus Ŝąda od nas jej 
realizacji, Ŝycia jej słowami. 

Musimy teŜ zapytać, czy Jezus jest naprawdę pierwszą i je-
dyną miłością, jak to postanowiliśmy kiedy złoŜyliśmy nasze ślu-
by? Tylko jeśli nią jest, moŜemy i musimy kochać w prawdzie  
i miłosierdziu kaŜdą osobę, którą spotykamy na naszej drodze, 
poniewaŜ od Niego poznaliśmy, co to jest miłość i jak kochać: bę-
dziemy umieli kochać, bo będziemy mieli Jego serce. 

Nasi załoŜyciele i załoŜycielki odczuwali w sobie współczucie, 
jakie ogarniało Jezusa, kiedy widział tłumy jako owce zagubione 
bez pasterza. Podobnie jak Jezus, poruszony tym współczuciem 
obdarzał swoim słowem, uzdrawiał chorych, karmił chlebem, ofia-
rował swoje Ŝycie, tak teŜ nasi załoŜyciele oddali się na słuŜbę 
ludzkości, do której posyłał ich na najróŜniejsze sposoby Duch 
Święty: wstawiennictwo, głoszenie Ewangelii, katecheza, eduka-
cja, słuŜba ubogim, chorym... Fantazja miłości nie znała granic  
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i umiała otworzyć wiele dróg, aby wnieść tchnienie Ewangelii  
w kultury i w najróŜniejsze dziedziny Ŝycia społecznego. 

Rok śycia Konsekrowanego stawia nam pytanie o wierność 
misji, która została nam powierzona. Czy nasze posługi, nasze 
dzieła, nasze obecności, odpowiadają na to, do czego wezwał Duch 
Święty naszych załoŜycieli, czy są adekwatne, by osiągnąć ich cele 
w społeczeństwie i współczesnym Kościele? Czy coś musimy 
zmienić? Czy mamy tę samą Ŝarliwą miłość do naszego ludu, czy 
jesteśmy blisko niego, dzieląc jego radości i smutki, tak aby  
w pełni zrozumieć potrzeby i móc wnieść nasz wkład, Ŝeby na nie 
odpowiedzieć? „Ta sama wielkoduszność i wyrzeczenie, jakie po-
budzały załoŜycieli – prosił juŜ Jan Paweł II – powinny poruszać 
was, ich synów duchowych, by Ŝywe były nadal charyzmaty, aby  
z tą samą mocą Ducha Świętego, który je rozbudził, nadal się 
ubogacały i dostosowywały, nie tracąc swego autentycznego cha-
rakteru, słuŜąc Kościołowi, i by doprowadziły do pełni ustanowie-
nie Jego Królestwa”1. 

Kiedy przypominamy początki, to ujawnia się dalszy element 
projektu Ŝycia konsekrowanego.  ZałoŜyciele i załoŜycielki byli 
zafascynowani jednością Dwunastu wokół Jezusa, komunią, która 
charakteryzowała pierwszą Wspólnotę Jerozolimską. Tworząc 
swoją wspólnotę, kaŜdy z nich starał się odtworzyć te ewangelicz-
ne wzorce, być jednego serca i jednej myśli, cieszyć się obecnością 
Pana (por. Perfectae caritatis, 15). 

śycie z pasją chwilą obecną oznacza stawanie się „mistrzami 
komunii”, „świadkami i budowniczymi tego «projektu komunii», 
który znajduje się na szczycie historii człowieka według Boga”2.  
W społeczeństwie konfliktu, trudnej koegzystencji róŜnych kultur, 
ucisku wobec najsłabszych, nierówności, jesteśmy wezwani do 
zaoferowania konkretnego wzoru wspólnoty, który poprzez uzna-
nie godności kaŜdej osoby oraz dzielenie się darem, który niesie 
kaŜdy z nas, pozwala na Ŝycie w relacjach braterskich. 

Bądźcie więc kobietami i męŜczyznami komunii, bądźcie 
męŜnie obecni, tam gdzie występują róŜnice i napięcia, i bądźcie 
wiarygodnym znakiem obecności Ducha Świętego, który wzbudza 
w sercach pasję, aby wszyscy byli jedno (J 17,21). śyjcie mistyką 
spotkania, „zdolnością odczucia, wysłuchania innych ludzi. Zdol-
nością wspólnego poszukiwania drogi, metody”3, pozwalając się 
oświecić relacją miłości, która ma miejsce między Trzema Oso-
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bami Boskimi (1J 4,8) jako wzór wszelkich relacji międzyosobo-
wych. 

3. Przyjęcie przyszłości z nadzieją pragnie być trzecim celem 
tego roku. Znamy trudności na jakie napotyka Ŝycie konsekrowa-
ne w swoich róŜnych formach: spadek powołań i starzenie się, 
szczególnie w świecie zachodnim, problemy gospodarcze w wyni-
ku powaŜnego globalnego kryzysu finansowego, wyzwania umię-
dzynarodowienia i globalizacji, pułapki relatywizmu, marginali-
zacja i brak znaczenia społecznego... Właśnie pośród tych niepew-
ności, które dzielimy z wieloma nam współczesnymi, realizuje się 
nasza nadzieja, będąca owocem wiary w Pana dziejów, który nam 
nadal powtarza: „Nie lękaj się..., bo jestem z tobą” (Jr 1,8). 

Nadzieja, o której mówimy, nie jest oparta na liczbach czy 
dziełach, ale na Tym, w którym złoŜyliśmy nasze zaufanie (por. 2 
Tm 1,12) i dla którego „nie ma nic niemoŜliwego” (Łk 1,37). To 
właśnie jest nadzieja, która nie zawodzi i która pozwoli Ŝyciu 
konsekrowanemu nadal pisać wielką historię w przyszłości, ku 
której musimy zwrócić spojrzenie, mając świadomość, Ŝe to wła-
śnie ku niej pobudza nas Duch Święty, aby nadal czynić z nami 
wielkie rzeczy. 

Nie ulegajcie pokusie liczb i wydajności, a tym bardziej zau-
fania własnym siłom. Analizujcie perspektywy swojego Ŝycia  
i chwili obecnej w uwaŜnym czuwaniu. Wraz z Benedyktem XVI 
powtarzam: „Nie przyłączajcie się do proroków nieszczęścia, któ-
rzy głoszą kres lub bezsensowność Ŝycia konsekrowanego w Ko-
ściele naszych czasów; przyobleczcie się raczej w Jezusa Chrystu-
sa i przywdziejcie zbroję światła – jak wzywa św. Paweł (por. Rz 
13,11-14) – bądźcie przebudzeni i czujni”5. Kontynuujmy naszą 
drogę i podejmujmy ją na nowo z ufnością w Panu. 

Zwracam się szczególnie do was młodych. Jesteście chwilą 
obecną, bo juŜ Ŝyjecie aktywnie w łonie waszych instytutów, wno-
sząc decydujący wkład ze świeŜością i wielkodusznością waszej 
decyzji. Jednocześnie jesteście ich przyszłością, poniewaŜ wkrótce 
zostaniecie wezwani do przejęcia w swe ręce kierownictwa anima-
cji, formacji, posługi i misji. W tym roku będziecie uczestniczyli  
w dialogu z pokoleniem, które was poprzedziło. W braterskiej 
komunii będziecie mogli się ubogacić jego doświadczeniem i mą-
drością, a jednocześnie będziecie mogli zaproponować mu na nowo 
ideały, jakie mu przyświecały w początkach jego Ŝycia zakonnego, 
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wnieść energię i świeŜość waszego entuzjazmu, tak aby wspólnie 
wypracować nowe sposoby Ŝycia Ewangelią i odpowiedzi coraz 
bardziej dostosowane do wymagań świadectwa i przepowiadania. 

Jestem zadowolony dowiadując się, Ŝe wy młodzi z róŜnych 
instytutów będziecie mieli moŜliwości zgromadzenia się razem. 
Niech spotkanie stanie się zwyczajną drogą komunii, wzajemnego 
wsparcia, jedności. 

 
II – Oczekiwania dotyczące Roku śycia Konsekrowanego  

Czego szczególnie oczekuję od tego roku łaski Ŝycia konse-
krowanego? 

1. Aby zawsze było prawdziwe, to co powiedziałem kiedyś: 
„Tam gdzie są zakonnicy, tam teŜ jest radość”. Jesteśmy wezwani, 
by doświadczyć i ukazywać, Ŝe Bóg moŜe napełnić nasze serca  
i uczynić nas szczęśliwymi, bez potrzeby poszukiwania gdzie  
indziej naszego szczęścia; Ŝe autentyczne braterstwo przeŜywane 
w naszych wspólnotach karmi naszą radość; Ŝe nasze całkowite 
oddanie w słuŜbie Kościoła, rodzin, młodzieŜy, osób starszych, 
ubogich realizuje nas jako osoby i nadaje pełnię naszemu Ŝyciu. 

Aby między nami nie było widać smutnych twarzy, osób nie-
zadowolonych i niespełnionych, bo „smutne naśladowanie jest 
naśladowaniem Ŝałosnym”. RównieŜ my, podobnie jak wszyscy 
inni męŜczyźni i kobiety doświadczamy trudności, nocy ducha, 
rozczarowań, chorób, utraty siły ze względu na podeszły wiek. 
Właśnie w tym powinniśmy odnajdywać „doskonałą radość”, nau-
czyć się rozpoznawania oblicza Chrystusa, który stał się podob-
nym do nas we wszystkim, a więc doświadczania radości, gdy 
widzimy, Ŝe jesteśmy podobni do Tego, który z miłości do nas, nie 
odrzucił cierpienia krzyŜa. 

W społeczeństwie, które przechwala się kultem skuteczności, 
przesadną dbałością o zdrowie, sukcesem, a które usuwa na mar-
gines ubogich i wyklucza „przegranych”, moŜemy naszym Ŝyciem 
zaświadczyć o prawdzie słów Pisma Świętego: „ilekroć niedoma-
gam, tylekroć jestem mocny” (2 Kor 12,10). 

MoŜemy równieŜ zastosować do Ŝycia konsekrowanego to, co 
napisałem w adhortacji apostolskiej Evangelii gaudium, cytując 
homilię Benedykta XVI: „Kościół nie rośnie przez prozelityzm, ale 
«przez przyciąganie»” (n. 14). To prawda, Ŝycie konsekrowane nie 
rozwija się, jeśli organizujemy piękne kampanie powołaniowe, ale 
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jeśli dziewczęta i ludzie młodzi, których spotykamy, odczuwają, Ŝe 
ich pociągamy, jeśli widzą w nas szczęśliwych męŜczyzn i kobiety! 
RównieŜ jego skuteczność apostolska nie zaleŜy od sprawności  
i mocy środków. To wasze Ŝycie powinno przemawiać, Ŝycie, z 
którego promieniuje radość i piękno Ŝycia Ewangelią i pójścia za 
Chrystusem. 

Powtarzam wam równieŜ to, co powiedziałem w minionym 
roku do ruchów kościelnych w wigilię Zesłania Ducha Świętego: 
„Wartością Kościoła jest zasadniczo Ŝycie Ewangelią i dawanie 
świadectwa naszej wierze. Kościół jest solą ziemi, jest światłością 
świata, jest powołany do uobecniania w społeczeństwie zaczynu 
królestwa BoŜego, i czyni to przede wszystkim poprzez swoje 
świadectwo, świadectwo miłości braterskiej, solidarności, dziele-
nia się” (18 maja 2013 r.). 

2. Oczekuję, Ŝe „przebudzicie świat”, bo cechą charakteryzu-
jącą Ŝycie konsekrowane jest proroctwo. Jak powiedziałem do 
przełoŜonych generalnych, „radykalizm ewangeliczny nie jest 
tylko dla zakonników: jest wymagany od wszystkich. Ale zakon-
nicy idą za Panem w sposób szczególny, w sposób prorocki”. To 
jest priorytet potrzebny obecnie: „bycie prorokami, którzy świad-
czą, jak Jezus Ŝył na tej ziemi... Nigdy zakonnik nie powinien 
wyrzec się proroctwa”  (29 listopada 2013 r.). 

Prorok otrzymuje od Boga zdolność zgłębiania historii, w któ-
rej Ŝyje i interpretowania zdarzeń: jest jak straŜnik, który czuwa 
w nocy i wie kiedy nadejdzie jutrzenka (por. Iz 21,11-12). Zna 
Boga oraz zna męŜczyzn i kobiety, swoich braci i siostry. Potrafi 
rozeznać, a takŜe jasno wskazać zło grzechu i niesprawiedliwości, 
bo jest wolny, nie musi odpowiadać przed innymi panami, jak 
tylko przed Bogiem, nie ma Ŝadnych innych interesów niŜ sprawy 
BoŜe. Prorok staje zazwyczaj po stronie biednych i bezradnych, bo 
wie, Ŝe Bóg jest po ich stronie. 

Oczekuję więc, Ŝe nie będziecie podtrzymywali „utopii”, ale 
będziecie potrafili stworzyć „miejsca alternatywne”, w których 
Ŝyje się ewangeliczną logiką daru, braterstwa, przyjęcia róŜno-
rodności, wzajemnej miłości. Klasztory, wspólnoty, ośrodki du-
chowości, medytacji, szkoły, szpitale, rodzinne domy opieki i te 
wszystkie miejsca, jakie zrodziła miłość i charyzmatyczna krea-
tywność, i które jeszcze zrodzą z nową kreatywnością, powinny 
być coraz bardziej zaczynem dla społeczeństwa zainspirowanego 
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Ewangelią, „miastem na górze”, które mówi prawdę i wyraŜa moc 
słów Jezusa. 

Czasami, jak się to stało w przypadku Eliasza i Jonasza, mo-
Ŝe nadejść pokusa ucieczki, uniknięcia zadania proroka, poniewaŜ 
jest zbyt wymagające, bo jest się zmęczonym, rozczarowanym 
wynikami. Ale prorok wie, Ŝe nigdy nie jest sam. RównieŜ nas, 
tak jak Jeremiasza, Bóg zapewnia:  „Nie lękaj się ich, bo jestem  
z tobą, by cię chronić” (Jr 1,8). 

3. Zakonnicy i zakonnice, jak i wszystkie inne osoby konse-
krowane zostały określone, jak to przed chwilą przypomniałem, 
„mistrzami komunii”. Spodziewam się więc, Ŝe „duchowość komu-
nii”, wskazana przez świętego Jana Pawła II, stanie się rzeczywi-
stością i Ŝe będziecie na pierwszej linii w podejmowaniu „wielkie-
go wyzwania, jakie czeka nas” w tym nowym tysiącleciu: „Czynić 
Kościół domem i szkołą komunii”6. Jestem pewien, Ŝe w tym roku 
będziecie powaŜnie pracować, aby ideał braterstwa, do którego 
dąŜyli wasi załoŜyciele i załoŜycielki rozwijał się na najróŜniej-
szych poziomach, jak kręgi koncentryczne. 

Komunia jest realizowana przede wszystkim w obrębie po-
szczególnych wspólnot instytutu. W związku z tym zachęcam do 
ponownego przeczytania moich częstych wystąpień, w których 
niestrudzenie powtarzałem, Ŝe krytyka, plotki, zazdrość, zawiść, 
antagonizmy są postawami, które nie mają prawa pojawiać się  
w naszych domach. Ale, przy tym załoŜeniu, otwierająca się przed 
nami pielgrzymka miłosierdzia jest niemal nieskończona, ponie-
waŜ chodzi o dąŜenie do wzajemnej akceptacji i sympatii, prakty-
kowanie wspólnoty dóbr materialnych i duchowych, upomnienie 
braterskie, szacunek dla osób najsłabszych... Jest to „«mistyka» 
Ŝycia razem”, czyniąca z naszego Ŝycia „święte pielgrzymowanie”7. 
Musimy się równieŜ zastanowić nad relacjami między ludźmi 
róŜnych kultur, uwzględniając, Ŝe nasze wspólnoty stają się coraz 
bardziej międzynarodowe. Jak umoŜliwić kaŜdemu wyraŜenie 
siebie, bycie akceptowanym z jego szczególnymi darami, stanie 
się w pełni współodpowiedzialnym? 

Spodziewam się takŜe wzrostu komunii między członkami 
róŜnych instytutów. CzyŜ ten rok nie moŜe być okazją do wyjścia  
z większą odwagą poza granice własnego instytutu, aby razem 
wypracować na poziomie lokalnym i globalnym wspólne projekty 
formacji, ewangelizacji, wystąpień społecznych? W ten sposób 
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moŜliwe będzie bardziej skuteczne dawanie rzeczywistego świa-
dectwa profetycznego. Komunia oraz spotkanie róŜnych chary-
zmatów i powołań jest drogą nadziei. Nikt nie buduje przyszłości 
izolując się, ani teŜ jedynie o własnych siłach, ale rozpoznając 
siebie w prawdzie komunii, która zawsze otwiera się na spotka-
nie, dialog, słuchanie, wzajemną pomoc i chroni nas przed choro-
bą zamknięcia się w sobie. 

Równocześnie Ŝycie konsekrowane jest wezwane, by dąŜyć do 
szczerego współdziałania róŜnych  powołań w Kościele, począwszy 
od kapłanów i świeckich, aby w ten sposób „wzrastała duchowość 
komunii przede wszystkim wewnątrz nich samych, a następnie  
w łonie kościelnej wspólnoty i poza jej obrębem”8. 

4. Oczekuję od was takŜe tego, o co proszę wszystkich człon-
ków Kościoła: wyjścia z siebie, aby pójść na peryferie egzysten-
cjalne. „Idźcie na cały świat” – to były ostatnie słowa, które Jezus 
skierował do swoich uczniów i które nadal dziś kieruje do kaŜdego 
z nas (por. Mk 16,15). Cała ludzkość oczekuje: ludzie, którzy stra-
cili wszelką nadzieję, rodziny przeŜywające trudności, porzucone 
dzieci, ludzie młodzi, którym zamknięto wszelką przyszłość, 
opuszczeni chorzy i osoby starsze, bogaci, nasyceni dobrami  
i z pustką w sercu, męŜczyźni i kobiety poszukujący sensu Ŝycia, 
spragnieni tego, co boskie… 

Nie zamykajcie się w sobie, nie dajcie się zatruć małymi kłót-
niami domowymi, nie bądźcie więźniami swoich problemów. Roz-
wiąŜą się one, jeśli wyjdziecie na zewnątrz i pomoŜecie innym  
w rozwiązywaniu ich problemów i głoszeniu dobrej nowiny. Znaj-
dziecie Ŝycie – dając Ŝycie, nadzieję – dając nadzieję, a miłość – 
miłując. 

Oczekuję od was konkretnych gestów przyjmowania uchodź-
ców, bliskości względem ubogich, kreatywności w katechezie,  
w głoszeniu Ewangelii, we wprowadzaniu w Ŝycie modlitwy. Dla-
tego Ŝyczę wam usprawnienia struktur, ponownego wykorzysta-
nia wielkich domów na rzecz dzieł bardziej odpowiadających na 
aktualne potrzeby ewangelizacji i miłosierdzia, dostosowania 
dzieł do nowych potrzeb. 

5. Oczekuję, Ŝe kaŜda forma Ŝycia konsekrowanego postawi 
sobie pytania o to, czego Ŝądają od nas Bóg i współczesna ludz-
kość. 
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Klasztory i grupy o orientacji kontemplacyjnej mogłyby spo-
tkać się między sobą, lub na róŜne sposoby połączyć w celu wy-
miany doświadczeń w Ŝyciu modlitwy, jak wzrastać w komunii  
z całym Kościołem, w jaki sposób wspierać prześladowanych 
chrześcijan, jak przyjmować i towarzyszyć tym, którzy poszukują 
bardziej intensywnego Ŝycia duchowego lub potrzebują wsparcia 
moralnego czy materialnego. 

To samo mogłyby uczynić instytuty charytatywne, poświęca-
jące się nauczaniu, promocji kultury, angaŜujące się w głoszenie 
Ewangelii czy wypełniające określone posługi duszpasterskie, 
instytuty świeckie rozprzestrzenione w strukturach społecznych. 
Fantazja Ducha Świętego zrodziła tak róŜne sposoby Ŝycia i dzia-
łania, Ŝe nie moŜemy ich łatwo sklasyfikować lub umieścić w go-
towych schematach. Nie mogę więc się odnieść do kaŜdej poszcze-
gólnej formy charyzmatycznej. Niech jednak nikt nie unika w tym 
roku powaŜnej weryfikacji odnośnie do swej obecności w Ŝyciu 
Kościoła oraz swego sposobu odpowiedzi na nieustanne i nowe 
pytania, jakie podnoszą się wokół nas, na wołanie ubogich. 

Tylko w tej wraŜliwości na potrzeby świata i w posłuszeń-
stwie impulsom Ducha Świętego ten Rok śycia Konsekrowanego 
przekształci się w autentyczny kairòs, czas BoŜy, pełen łaski  
i bogaty w przekształcenia. 

 
III – Perspektywy Roku śycia Konsekrowanego  

1. Listem tym, zwracam się nie tylko do osób konsekrowa-
nych, ale takŜe do ludzi świeckich, którzy dzielą z nimi ideały, 
ducha i misję. Niektóre instytuty zakonne mają długą tradycję  
w tym zakresie, inne mają doświadczenie nieco krótsze. Wokół 
kaŜdej rodziny zakonnej, a takŜe stowarzyszeń Ŝycia apostolskie-
go i instytutów świeckich jest bowiem obecna pewna większa ro-
dzina, „rodzina charyzmatyczna”, która obejmuje kilka instytu-
tów, które Ŝyją tym samym charyzmatem, a zwłaszcza chrześcijan 
świeckich, którzy czują się powołani, właśnie w ich stanie świec-
kim, do udziału w tej rzeczywistości charyzmatycznej. 

Zachęcam równieŜ was, świeckich, by przeŜywać ten Rok śy-
cia Konsekrowanego jako taką łaskę, która moŜe was uczynić 
bardziej świadomymi otrzymanego daru. Obchodźcie go z całą 
„rodziną”, by razem wzrastać i odpowiadać na wezwania Ducha 
Świętego w dzisiejszym społeczeństwie. W niektórych przypad-
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kach, kiedy osoby konsekrowane z róŜnych instytutów będą spo-
tykać się w tym roku między sobą, starajcie się być obecni takŜe  
i wy, jako wyraz jednego daru Boga, aby zapoznać się z doświad-
czeniami innych rodzin charyzmatycznych, innych grup świeckich 
i wspierać się nawzajem. 

2. Rok śycia Konsekrowanego dotyczy nie tylko osób konse-
krowanych, ale całego Kościoła. Tak więc zwracam się do całego 
ludu chrześcijańskiego, aby coraz bardziej uświadamiał sobie dar, 
jakim jest obecność tak wielu osób konsekrowanych, spadkobier-
ców wielkich świętych, którzy ukształtowali historię chrześcijań-
stwa. Czym byłby Kościół bez świętego Benedykta i świętego Ba-
zylego, bez świętego Augustyna i świętego Bernarda, bez świętego 
Franciszka i świętego Dominika, bez świętego Ignacego Loyoli  
i świętej Teresy z Avila, bez świętej Angeli Merici i bez świętego 
Wincentego a Paulo. Lista ta mogła by być niemal nieograniczo-
na, aŜ do świętego Jana Bosko i błogosławionej Teresy z Kalkuty? 
Błogosławiony Paweł VI stwierdził: „Bez tego konkretnego znaku, 
miłość oŜywiająca cały Kościół byłaby wystawiona na niebezpie-
czeństwo oziębienia, zbawczy paradoks Ewangelii na ryzyko osła-
bienia, «sól» wiary na rozcieńczenie się w świecie zmierzającym 
do zeświecczenia” (Evangelica testificatio, 3). 

Zachęcam więc wszystkie wspólnoty chrześcijańskie do prze-
Ŝywania tego roku przede wszystkim, aby podziękować Panu  
i z wdzięcznością przypomnieć o otrzymanych darach, które nadal 
otrzymujemy za pośrednictwem świętości załoŜycieli i załoŜycie-
lek oraz wierności własnemu charyzmatowi tak wielu osób  kon-
sekrowanych. Zachęcam was wszystkich do zgromadzenia się 
wokół osób konsekrowanych, by radować się z nimi, dzielić ich 
trudności, by współpracować z nimi, na tyle, na ile to moŜliwe, 
Ŝeby kontynuować ich posługę i ich dzieło, które jest teŜ dziełem 
całego Kościoła. Niech odczują miłość i serdeczność całego ludu 
chrześcijańskiego. 

Błogosławię Pana za szczęśliwą zbieŜność Roku śycia Konse-
krowanego z Synodem o rodzinie. Rodzina i Ŝycie konsekrowane 
są powołaniami wnoszącymi bogactwo i łaskę dla wszystkich, 
przestrzeniami humanizacji w budowaniu relacji Ŝyciowych, miej-
scami ewangelizacji. MoŜemy pomagać sobie nawzajem. 

3. Przez ten list śmiem się równieŜ zwrócić do osób konsekro-
wanych i członków bractw oraz wspólnot naleŜących do Kościołów 
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innych tradycji niŜ katolicka. Monastycyzm jest dziedzictwem 
Kościoła niepodzielonego, wciąŜ bardzo Ŝywotnym zarówno w Ko-
ściołach prawosławnych jak i w Kościele katolickim. Z niego, po-
dobnie jak w przypadku innych późniejszych doświadczeń z cza-
sów, kiedy Kościół na Zachodzie był jeszcze zjednoczony, czerpią 
natchnienie analogiczne inicjatywy, które zrodziły się w Kościo-
łach Reformacji, które później nadal rodziły w swym łonie inne 
formy wspólnot braterskich i posługi. 

Kongregacja ds. Instytutów śycia Konsekrowanego i Stowa-
rzyszeń śycia Apostolskiego zaplanowała inicjatywy, mające 
umoŜliwić spotkanie osób naleŜących do form Ŝycia konsekrowa-
nego i braterskiego róŜnych Kościołów. Gorąco zachęcam do tych 
spotkań, aby wzrastało wzajemne poznanie, szacunek, wzajemna 
współpraca, tak aby ekumenizm Ŝycia konsekrowanego był pomo-
cą na szerszej drodze ku jedności między wszystkimi Kościołami. 

4. Nie moŜemy zapominać, Ŝe zjawisko monastycyzmu i in-
nych przejawów braterstwa zakonnego jest obecne we wszystkich 
wielkich religiach. Nie brakuje doświadczeń, nawet utrwalonych, 
dialogu międzymonastycznego pomiędzy Kościołem katolickim  
a niektórymi z wielkich tradycji religijnych. Pragnę, aby Rok śy-
cia Konsekrowanego był okazją do oceny przebytej drogi, do 
uwraŜliwienia w tej dziedzinie osób konsekrowanych, do zasta-
nowienia się, jakie dalsze kroki podjąć ku wzajemnemu, coraz 
głębszemu poznaniu oraz współpracy w tylu wspólnych dziedzi-
nach posługi Ŝyciu ludzkiemu. 

PodąŜanie razem jest zawsze ubogacające i moŜe otworzyć 
nowe drogi dla relacji między narodami i kulturami, które w tym 
okresie zdają się być najeŜone trudnościami. 

5. Na koniec zwracam się szczególnie do moich braci  
w biskupstwie. Niech ten rok będzie okazją do przyjęcia serdecz-
nie i z radością Ŝycia konsekrowanego jako kapitału duchowego, 
który przyczynia się do „rozwoju dobra całego ciała Chrystusa” 
(por. Lumen gentium, 43), a nie tylko rodzin zakonnych. „śycie 
konsekrowane jest darem dla Kościoła, rodzi się w Kościele, roz-
wija się w Kościele, całe jest zorientowane na Kościół”9. Dlatego, 
jako dar dla Kościoła, nie jest ono czymś wyizolowanym czy mar-
ginalnym, ale najgłębiej do niego naleŜy, znajduje się ono  
w samym sercu Kościoła jako element decydujący o jego misji, 
poniewaŜ wyraŜa najgłębszy charakter powołania chrześcijań-
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skiego i dąŜenie całego Kościoła-Oblubienicy ku jedności z jedy-
nym Oblubieńcem; w związku z tym „naleŜy (…) nienaruszalnie 
do jego Ŝycia i świętości” (ibid., 44). 

W tym kontekście, zachęcam was, Pasterzy Kościołów party-
kularnych do specjalnej troski, by krzewić w waszych wspólno-
tach róŜne charyzmaty, zarówno historyczne, jak i nowe, wspiera-
jąc, pobudzając, pomagając w rozeznaniu, towarzysząc z czułością 
i miłością w sytuacjach cierpienia i słabości, w jakich mogą się 
znaleźć niektórzy konsekrowani, a zwłaszcza wyjaśniając w wa-
szym nauczaniu ludowi BoŜemu wartość Ŝycia konsekrowanego, 
tak aby ukazać promieniowanie jego piękna i świętości w Koście-
le. 

Zawierzam ten Rok śycia Konsekrowanego Maryi Dziewicy, 
słuchającej i kontemplującej, pierwszej uczennicy swego umiło-
wanego Syna. Spoglądajmy na Nią, umiłowaną córkę Ojca, przy-
obleczoną we wszystkie dary łaski, jako niezrównany wzór pójścia 
z miłością za Bogiem i słuŜenia innym. 

Wdzięczny juŜ teraz, wraz z wami, za dary łaski i światła, ja-
kimi Pan zechce nas ubogacić, towarzyszę wam z Apostolskim 
Błogosławieństwem. 

 
Watykan, 21 listopada 2014 r.  
Święto Ofiarowania Najświętszej Maryi Panny 
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HOMILIA OJCA ŚWIĘTEGO FRANCISZKA WYGŁOSZONA  
PODCZAS BEATYFIKACJI PAWŁA VI 

19 PAŹDZIERNIKA 2014 R.  
 
Usłyszeliśmy właśnie jedno z najbardziej znanych zdań całej 

Ewangelii: „Oddajcie więc Cezarowi to, co naleŜy do Cezara,  
a Bogu to, co naleŜy do Boga” (Mt 22,21). 

Jezus odpowiada tym ironicznym i genialnym zdaniem na 
prowokację faryzeuszy, którzy, Ŝe tak powiem, chcieli Go przeeg-
zaminować z religii i sprowokować do błędu. Jest to w istocie od-
powiedź, jaką Pan przekazuje tym wszystkim, którzy stawiają 
sobie problemy sumienia, zwłaszcza gdy wchodzą w grę ich kon-
wenanse, bogactwo, prestiŜ, ich władza i dobre imię. Dzieje się 
tak w kaŜdym czasie, od zawsze. 

Jezus kładzie z pewnością nacisk na drugą część zdania: 
„Oddajcie Bogu to, co naleŜy do Boga”. Oznacza to uznanie i wy-
znawanie – wobec wszelkiego rodzaju władzy – Ŝe tylko Bóg jeden 
jest Panem człowieka i nie ma innego. To jest odwieczną nowo-
ścią, którą trzeba odkrywać kaŜdego dnia, przezwycięŜając lęk, 
którego często doświadczamy w obliczu niespodzianek Boga. 

On się nie boi nowości! Z tego powodu, ciągle nas zaskakuje, 
otwierając nas i prowadząc na drogi, o których nie myśleliśmy. 
On nas odnawia, to znaczy czyni nas nieustannie „nowymi”. 
Chrześcijanin, który Ŝyje Ewangelią jest „nowością Boga” w Ko-
ściele i w świecie. A Bóg bardzo miłuje tę „nowość”! 

„Oddanie Bogu tego, co naleŜy do Boga” oznacza otwarcie się 
na Jego wolę i poświęcenie Jemu naszego Ŝycia oraz współpracę  
w Jego królestwie miłosierdzia, miłości i pokoju. 

Na tym polega nasza prawdziwa siła, zaczyn, powodujący 
wzrost i sól, nadająca smak wszelkiemu ludzkiemu trudowi wy-
mierzonemu w panujący pesymizm, jaki proponuje nam świat. Na 
tym polega nasza nadzieja, bowiem nadzieja w Bogu nie jest 
ucieczką od rzeczywistości, nie jest jakimś alibi: jest pracowitym 
oddaniem Bogu, tego co do Niego naleŜy. To z tego powodu chrze-
ścijanin patrzy w przyszłą rzeczywistość, rzeczywistość Boga, aby 
Ŝyć pełnią Ŝycia – obiema nogami mocno na ziemi – i męŜnie od-
powiedzieć na niezliczone nowe wyzwania. 

Widzieliśmy to w minionych dniach podczas Nadzwyczajnego 
Synodu Biskupów  – „synod” oznacza „wspólne pielgrzymowanie”. 
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Rzeczywiście duszpasterze i świeccy z całego świata przynieśli tu 
do Rzymu głos swoich Kościołów partykularnych, aby pomóc 
współczesnym rodzinom w podąŜaniu drogą Ewangelii, ze wzro-
kiem utkwionym w Jezusa. Było to wspaniałe doświadczenie,  
w którym przeŜywaliśmy synodalność i kolegialność oraz poczuli-
śmy moc Ducha Świętego, który prowadzi i nieustannie odnawia 
Kościół wezwany do niezwłocznego opatrzenia krwawiących ran  
i rozpalenia nadziei dla wielu ludzi pozbawionych nadziei. 

Za dar tego Synodu i za konstruktywnego ducha, jaki wnieśli 
wszyscy wraz z apostołem Pawłem: „Zawsze dziękujemy Bogu za 
was wszystkich, wspominając o was nieustannie w naszych mo-
dlitwach” (1 Tes 1,2). Niech Duch Święty, który w tych pracowi-
tych dniach pozwolił nam wielkodusznie współpracować z praw-
dziwą wolnością i pokorną kreatywnością, nadal towarzyszy dro-
dze, która w Kościołach całej ziemi, przygotowuje nas na Zwy-
czajny Synod Biskupów w październiku 2015 r.  Zasialiśmy i na-
dal będziemy siać cierpliwie i wytrwale, będąc pewnymi, Ŝe Pan 
daje wzrost, temu co zasialiśmy (1 Kor 3,6). 

W tym dniu beatyfikacji papieŜa Pawła VI przychodzą mi na 
myśl jego słowa, którymi ustanawiał Synod Biskupów, „śledząc 
uwaŜnie znaki czasów, staramy się dostosować metody apostolatu do 
wzrastających wymagań naszych dni i zmieniających się warunków 
społecznych” (List. ap. Motu proprio, Apostolica sollicitudo). 

W odniesieniu do tego wielkiego papieŜa, odwaŜnego chrze-
ścijanina, niestrudzonego apostoła, przed Bogiem moŜemy dziś 
tylko wypowiedzieć słowo tak proste, a jednocześnie  szczere  
i waŜne: dziękuję! Dziękujemy nasz drogi i umiłowany papieŜu 
Pawle VI! Dziękujemy za Twoje pokorne i prorocze świadectwo 
miłości do Chrystusa i Jego Kościoła! 

W swoim osobistym dzienniku „wielki sternik Soboru” zapi-
sał: „MoŜe Pan mnie powołał i trzyma mnie na tej posłudze, nie 
dlatego, abym miał jakieś w tej dziedzinie zdolności, czy teŜ abym 
rządził i ocalił Kościół od jego obecnych trudności, ale abym nieco 
dla Kościoła wycierpiał i aby było jasne, Ŝe to On, a nie kto inny 
prowadzi go i ocala”. W tej pokorze jaśnieje wielkość błogosławio-
nego Pawła VI, który, kiedy zarysowywało się społeczeństwo zlai-
cyzowane i wrogie, potrafił kierować z dalekowzroczną mądrością 
– a czasem w samotności – sterem łodzi Piotrowej, nigdy nie tra-
cąc radości i ufności w Panu. 
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Paweł VI umiał rzeczywiście „oddawać Bogu to, co naleŜy do 
Boga”, poświęcając całe swoje Ŝycie „zadaniu świętemu, uroczy-
stemu i niezwykle powaŜnemu, aby kontynuować w czasie i na 
ziemi misję Chrystusa”, miłując Kościół i prowadząc go, aby był 
równocześnie „oddaną dla całej społeczności ludzkiej matką i roz-
dawcą zbawienia” (Encyklika Ecclesiam Suam, Wstęp). 
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KONGREGACJA DS. KULTU BOśEGO  
I DYSCYPLINY SAKRAMENTÓW 

 
DEKRET  

WPROWADZAJĄCY DO OGÓLNEGO KALENDARZA RZYMSKIEGO 
WSPOMNIENIA  

ŚW. JANA XXIII, PAPIEśA, I ŚW. JANA PAWA II, PAPIEśA 
 

 
CONGREGATIO DE CULTU DIVINO 
ET DISCIPLINA SACRAMENTORUM 

Prot. N. 309/14 

DECRETUM 
Pastor aeternus, a mortuis suscitatus et elevatus in caelum, 

Dominus Iesus gregem suum non deserit, sed continua protec-
tione eorum custodit et per tempora gubernat, quos ipse suos 
vicarios constituit. Pastorum Pastori conformati ac genuina 
eiusdem erga oves gregis obsequentes caritati, ex his Sancti 
papae eminent Ioannes XXIII et Ioannes Paulus II. 

Qui vero Crucem Christi et vulnera fratrum non despexerunt, 
Spiritus Sancti libera suffulti sinceritate, eximium vivum 
Ecclesiae ac mundo praebuerunt testimonium benignitatis ac 
misericordiae Dei, qui diligit omnia quae ab Ipso vocatae sunt et 
parcit omnibus, quoniam eius sunt (cf. Sap 11, 24-26). Spem 
vivam enim ac laetitiam inenarrabilem (cf. 1 Pt 1, 3. 8) illas, quas 
duo hi Piscatoris successores Domini resurgentis dono cumulati 
sunt, ipsi multiplicarunt super populum Dei, a quo invicem grata 
ac sempiterna recordatione prosecuti sunt. Exinde, vitæ et doc-
trinæ excellentia sicut et «scientia amoris» illa elucentes, quæ ab 
illuminatione Spiritus derivatur per experientiam mysteriorum 
Dei, quibus gavisa est Ecclesia eorundem sollicitudine pastorali 
proficientibus et nunc spiritualiter intercedentibus gaudet, 
eosdem enixioribus precibus recolit. 

Cum tantorum Sanctorum Pontificum superxcellentiam ad 
virtutum exemplum clero et christifidelibus exhibendum et vitam 
in Christo fovendam perpendisset, permultis e diversis mundi 
plagis efflagitatis petitionibus, Summus Pontifex Franciscus, 
communia populi Dei excipiens vota, mandavit, ut celebrationes 
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S. Ioannis XXIII, papae, et S. Ioannis Pauli II, papae, in Calenda-
rium Romanum generale insererentur, quarum prior die 11 
Octobris, altera die 22 Octobris, gradu memoriae ad libitum 
quotannis per agenda. 

Novae, igitur, hae memoriae cunctis Ordinibus pro Missae et 
Liturgiae Horarum celebratione erunt inscribendae atque earum 
indicatio in libris liturgicis cura Coetuum Episcoporum in 
posterum edendis ponatur. 

Quoad textus liturgicos in honorem S. Ioannis Pauli II, papae, 
serventur qui in adnexo huius Congregationis de Cultu Divino et 
Disciplina Sacramentorum decreto diei 2 aprilis 2011 (Prot. N. 
118/11/L) iam probati et editi sunt; quoad vero eosdem textus in 
honorem S. Ioannis XXIII, papae, adhibeantur qui hic adnectun-
tur et huius decreti virtute nunc typici declarantur ac praelo 
datur. 

Contrariis quibuslibet minime obstantibus. 
Ex aedibus Congregationis de Cultu Divino et Disciplina 

Sacramentorum, die 29 mensis Maii anno 2014, in sollemnitate 
Ascensionis Domini 
 
(Antonius Card. Cañizares Llovera )  
Praefectus 
 

(+ Arturus Roche ) 
Archiepiscopus a Secretis 
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KONGREGACJA DS. KULTU BOśEGO 
I DYSCYPLINY SAKRAMENTÓW 

 
ZAPOWIEDŹ LISTU OKÓLNEGO  

O ZNACZENIU RYTUALNYM DARU POKOJU PODCZAS MSZY ŚW.   
 
 

 
Prot. N. 414/14 

Watykan, 12 lipca 2014 r. 
 

Wasza Eminencjo/Ekscelencjo, 
podczas Synodu Biskupów dotyczącym Eucharystii (2005 r., 

proposito 23), w trakcie debat została podniesiona kwestia moŜli-
wości zachowania lub nie „znaku” pokoju w formie i miejscu,  
w którym znajduje się obecnie w Ordo Mszy św. PapieŜ Benedykt 
XVI, ze swojej strony, w posynodalnej Adhortacji apostolskiej 
Sacramentum caritatis (22 lutego 2007) w nr 49 (przypis 150) 
zachęcał kompetentne Kongregacje do przestudiowania tej spra-
wy. 

Kongregacja ds. Kultu BoŜego i Dyscypliny Sakramentów na-
tychmiast podjęła swoje zadanie, biorąc pod uwagę opinie róŜnych 
Konferencji Biskupich z całego świata, które w większości opo-
wiedziały się za utrzymaniem „obrzędu” i „znaku” pokoju w miej-
scu, w którym dotychczas znajdują się w Obrzędach Mszy św.  
W opiniach tych wskazywano na charakterystykę Rytu rzymskie-
go oraz stwierdzono, Ŝe wprowadzanie w tym momencie zmian 
strukturalnych w celebracji eucharystycznej nie przyniosłoby 
poŜytku dla wiernych. 

Owocem pracy wielu zebrań Zwyczajnych (Ordinarie) naszej 
dykasterii oraz konsultacji z Ojcami Świętymi Benedyktem XVI  
i Franciszkiem jest List okólny, który przesyłany jest w załączniku, 
z Ŝyczeniem, Ŝe stworzy on rzeczywiście okazję do nowej i inten-
sywnej katechezy eucharystycznej wśród duchowieństwa i wspól-
not parafialnych, w celu przybliŜenia prawdziwego znaczenia tego 
waŜnego momentu celebracji, który jest wyraźnie ukierunkowany 
na komunię z uczuciami i postawami Chrystusa, Księcia Pokoju, 
który zmartwychwstawszy udziela Pokoju swojemu Kościołowi dla 
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Świata, najpierw w komunii sakramentalnej w swoim Ciele  
i w swojej Krwi, aby stać się jednym z Nim i w Nim. 

Wierzymy takŜe, Ŝe ten List będzie okazją dla wszystkich 
Konferencji Episkopatów do refleksji nad tą kwestią oraz do 
przedstawienia lub pogłębienia adaptacji godnych zaproponowa-
nia dla „znaku pokoju”, respektując róŜnice kulturalne i wraŜli-
wość ludzi w róŜnych częściach świata. Wreszcie, list ten zostaje 
takŜe przedstawiony aby skorygować pewne naduŜycia, które  
z kaŜdym wysiłkiem, naleŜy usuwać dla dobra wiernych i miłości 
Jezusa. 

W celu ułatwienia tak waŜnego dzieła katechetycznego, załą-
czamy materiał natury dydaktycznej, który oferuje dane i wska-
zówki do przygotowania katechez właściwych i dostosowanych do 
materii. 

Korzystając z okazji, pragniemy dostrzec wszystkie wysiłki 
realizowane w kaŜdym kraju zmierzające do tego aby liturgia,  
a w szczególności Eucharystia, była rzeczywiście sercem i Ŝyciem 
wiernych. W związku z tym, podtrzymujemy dyspozycyjność Kon-
gregacji do współpracy z kaŜdą inicjatywą promowaną przez Ko-
ścioły lokalne, zgodnie z kompetencjami naszej dykasterii. 

Z serca pragniemy przy tej okazji wyrazić Wam nasze naj-
serdeczniejsze wyrazy szacunku i wdzięczności we wspólnym za-
daniu słuŜenia Bogu i Jego Kościołowi 

Oddany w Panu 
 

Antonio kard. Cañizares Llovera 
       Prefekt 
 

+ Arthur Roche 
Arcybiskup Sekretarz 
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LIST OKÓLNY 
ZNACZENIE RYTUALNE DARU POKOJU PODCZAS MSZY ŚW. 

 
 

1. «Pokój zostawiam wam, pokój mój daję wam»1, są to słowa 
którymi Jezus, zanim przyjął mękę, obiecuje swoim uczniom 
zgromadzonym w wieczerniku dar pokoju, aby zaszczepić w nich 
radosną pewność swojej stałej obecności. Po swoim zmartwych-
wstaniu, Pan spełnia swoją obietnicę stając pośrodku nich  
w miejscu, w którym się znajdowali w obawie przed śydami, mó-
wiąc: «Pokój wam!»2. Owoc odkupienia, który Chrystus przyniósł 
na świat przez swoją śmierć i zmartwychwstanie: pokój, jest da-
rem, który Chrystus Zmartwychwstały takŜe dzisiaj nieustannie 
oferuje swojemu Kościołowi zgromadzonemu na sprawowaniu 
Eucharystii, aby kaŜdego dnia świadczył o niej w Ŝyciu. 

2. W tradycji liturgicznej rzymskiej znak pokoju jest usytuo-
wany przed Komunią ze swoim właściwym znaczeniem teologicz-
nym. Znajduje ono swój punkt odniesienia w kontemplacji eucha-
rystycznej misterium paschalnego – odmiennie od tego, jak jest  
w innych rodzinach liturgicznych, które inspirują się fragmentem 
Ewangelii wg św. Mateusza (por. Mt 5,23) – przedstawiając go 
jako „pocałunek paschalny” Chrystusa zmartwychwstałego obec-
nego na ołtarzu3. Obrzędy, które przygotowują do komunii, two-
rzą jedność mocnej struktury, w której kaŜdy element posiada 
swoje znaczenie i przyczynia się do powszechnego znaczenia se-
kwencji rytualnej, która kieruje do uczestnictwa sakramentalne-
go sprawowanego misterium. Znak pokoju znajduje więc swoje 
miejsce między modlitwą Ojcze nasz – z którą się łączy przez em-
bolizm, który przygotowuje do znaku pokoju – i łamaniem chleba 
– w którym prosi się Baranka BoŜego aby udzielił nam swojego 
pokoju. Przez ten znak (gest), który „ma na celu okazanie pokoju, 
jedności i miłości”4, Kościół „prosi o pokój i jedność dla siebie sa-
mego i dla całej ludzkiej rodziny, wierni zaś okazują sobie trwają-

                                                      
1 J 14,27 
2 Por. J 20,19-23 
3 Por. MISSALE ROMANUM ex decreto SS. Concilii Tridentini restitutum summorum 
pontificum cura recognitum, Editio typica, 1962, Ritus servandus, X, 3. 
4 KONGREGACJA DS. KULTU BOśEGO I DYSCYPLINY SAKRAMENTÓW, 
Instrukcja, Redemptionis sacramentum, 25 marca 2004, nr 71: AAS 96 (2004) 571. 
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cą w Kościele komunię i miłość, zanim przyjmą Najświętszy  
Sakrament”5, czyli Ciało Chrystusa Pana. 

3. W posynodalnej Adhortacji Apostolskiej Sacramentum  
caritatis papieŜ Benedykt XVI powierzył niniejszej Kongregacji 
zadanie rozwaŜenia kwestii dotyczącej znaku pokoju6, aby została 
zachowana świętość celebracji eucharystycznej oraz wymiar mi-
sterium w komunii sakramentalnej: «Eucharystia ze swej natury 
jest sakramentem pokoju. Ten wymiar tajemnicy eucharystycznej 
znajduje w celebracji liturgicznej specyficzny wyraz w obrzędzie 
przekazywania znaku pokoju. Bez wątpienia chodzi o znak mają-
cy wielką wartość (por. J 14,27). W naszych czasach, tak bardzo 
obciąŜonych konfliktami, ten gest nabiera szczególnego znaczenia 
równieŜ z punktu widzenia zbiorowej wraŜliwości, w miarę jak 
Kościół wciąŜ i coraz bardziej dostrzega błaganie Pana o dar poko-
ju i jedności dla samego Kościoła i dla całej ludzkiej rodziny, jako 
swoje zadanie. […] To pozwala rozumieć dlaczego z taką inten-
sywnością podchodzi się do obrzędu znaku pokoju w czasie cele-
bracji liturgicznej. W związku z tym jednak, podczas Synodu Bi-
skupów poruszono potrzebę stonowania tego gestu, który moŜe 
przybrać nadmierny wyraz, wzbudzając pewne zamieszanie  
w zgromadzeniu wiernych, właśnie w chwili poprzedzającej Ko-
munię św. Dobrze jest przypomnieć sobie, Ŝe dla zachowania kli-
matu właściwego dla celebracji konieczna jest powściągliwość  
w stosowaniu tego gestu, co nie odbiera mu nic z jego wysokiej 
wartości, ograniczając się na przykład do przekazania tego znaku 
jedynie tym, którzy stoją obok»7. 

4. PapieŜ Benedykt XVI nie tylko ukazał prawdziwe znacze-
nie rytu i znaku pokoju, ale takŜe nadał im wielkie znaczenie jako 
wkład chrześcijan, którzy przez modlitwy i świadectwo znoszą 
najwyŜsze i wzburzone niepokoje ludzkości naszych czasów. 
Oprócz tego, papieŜ ponowił zaproszenie do troski nad uŜywaniem 

                                                      
5 MISSALE ROMANUM, ex decreto sacrosancti Oecumenici Concilii Vaticani II 
instaratum, auctoritate Pauli Pp. VI promulgatum, Ioannis Pauli Pp. II cura 
recognitum, editio typica tertia, diei 20 aprilis 2000, Typis Vaticanis, reimpressio 
emendata 2008, Ogólne Wprowadzenie do Mszału Rzymskiego, nr 82. Por. 
BENEDYKT XVI, Posynodalna Adhortacja Apostolska, Sacramentum caritatis, 22 
lutego 2007, nr 49: AAS 99 (2007) 143. 
6 Por. BENEDYKT XVI, Posynodalna Adhortacja Apostolska, Sacramentum caritatis, 
22 lutego 2007, nr 49, przypis 150: AAS 99 (2007) 143. 
7 BENEDYKT XVI, Adhortacja, Sacramentum caritatis, nr 49: AAS 99 (2007) 143. 
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tego obrzędu i do wykonywania gestu liturgicznego w sensie reli-
gijnym i z umiarem. 

5. Dykasteria, zgodnie z poleceniem PapieŜa Benedykta XVI, 
zwróciła się do Konferencji Biskupów juŜ w maju 2008 r. prosząc 
o opinie, czy zachowanie znaku pokoju przed Komunią, gdzie 
znajduje się obecnie,  czy przeniesienie go w inne miejsce, pozwoli 
na lepsze jego zrozumienie i wykonywanie. Po głębokiej refleksji, 
wydaje się słuszne zachowanie w liturgii Rzymskiej znaku pokoju 
w swoim tradycyjnym miejscu, bez wprowadzania zmian struktu-
ralnych w Mszale Rzymskim. W związku z tym podaje się pewne 
normy, aby lepiej okazać sens znaku pokoju oraz aby łagodzić jego 
pewne wyraŜenia, które rodzą zamieszanie w zgromadzeniu litur-
gicznym, właśnie przed Komunią. 

6. Podejmowany temat jest bardzo waŜny. GdyŜ jeśli wierni 
nie zrozumieją i nie okaŜą, Ŝe przeŜywają, poprzez gesty rytualne, 
właściwe pojęcie obrzędu pokoju, umniejszy się chrześcijańskie 
pojęcie pokoju oraz wpłynie to na ich owocne uczestnictwo w Eu-
charystii. W związku z tym, obok dotychczasowych rozwaŜań, 
które mogą posłuŜyć jako punkt wyjścia do stosownej katechezy 
na podejmowany temat, aby zapewnić dla niej pewne podstawowe 
wytyczne, mądrej rozwadze Konferencji Episkopatów przedstawia 
się poniŜej pewne wskazówki: 

a) NaleŜy jasno i definitywnie wyjaśnić, Ŝe w kontekście Eu-
charystii, obrzęd pokoju zawiera juŜ sam w sobie głębokie zna-
czenie modlitwy i daru pokoju. Znak pokoju wzajemnie okazany 
pomiędzy uczestnikami mszy, ubogaca znaczenie i nadaje sens 
samemu obrzędowi. Dlatego naleŜy słusznie stwierdzić, Ŝe nie 
chodzi tu o „mechaniczne” wezwanie do przekazania sobie znaku 
pokoju. Jeśli przewiduje się, Ŝe w konkretnych okolicznościach nie 
zostanie on wykonany naleŜycie albo w określonych sytuacjach 
pedagogicznie i w sposób racjonalny moŜna uznać, Ŝe nie powi-
nien mieć on miejsca, moŜe zostać pominięty, a czasami, powinien 
być on pominięty. NaleŜy pamiętać, Ŝe rubryka w Mszale mówi: 
„Następnie, jeŜeli okoliczności za tym przemawiają, diakon lub 
kapłan mówi: PrzekaŜcie sobie znak pokoju”8. 

b) Na podstawie powyŜszych refleksji, zalecane jest, aby  
z okazji np. publikacji trzeciego wydania typicznego Mszału 

                                                      
8 MISSALE ROMANUM, Ordo Missae, n. 128. (Mszał Rzymski dla diecezji polskich, 
374*). 



STOLICA APOSTOLSKA 

 
 

 

480 

Rzymskiego w danym kraju albo w przyszłości wraz z nowymi 
wydaniami tegoŜ Mszału, Konferencje Biskupów rozwaŜyły, czy 
nie ma potrzeby wprowadzenia sposobu przekazywania sobie 
znaku pokoju bardziej odpowiedniego danej epoce. Na przykład,  
w tych miejscach, gdzie uŜywano zwyczajowych gestów i świec-
kich pozdrowień, po doświadczeniach tych lat, mogłyby one być 
zastąpione przez inne, bardziej odpowiednie gesty. 

c) W kaŜdym wypadku, będzie niezbędne, aby w momencie 
przekazywania znaku pokoju zostały definitywnie usunięte na-
stępujące naduŜycia: 

- Wprowadzanie „śpiewu o pokój”  (cantus pro pace), które nie 
istnieją w Rycie Rzymskim9. 

- Przemieszczanie się wiernych z ich miejsc w celu przekaza-
nia sobie znaku pokoju. 

- Oddalanie się kapłana od ołtarza, aby przekazać znak poko-
ju niektórym wiernym. 

- Aby w niektórych okolicznościach, jak Chrzest, Pierwsza 
Komunia św., Bierzmowanie, ślub, święcenia kapłańskie, profesja 
zakonna czy pogrzeb, przekazanie znaku pokoju nie było okazją 
do wyraŜania gratulacji, Ŝyczeń czy kondolencji między obecny-
mi10. 

d) W ten sam sposób zaprasza się wszystkie Konferencje  
Biskupów do przygotowania katechez liturgicznych o znaczeniu 
obrzędu pokoju w liturgii rzymskiej i jego poprawnym wykony-
waniu podczas celebracji Mszy św. W związku z tym Kongregacja 
Kultu BoŜego i Dyscypliny Sakramentów dołącza do niniejszego 
Listu okólnego kierunki myślowe. 

7. Ścisły związek między lex orandi i lex credendi powinien 
oczywiście wypełniać się w lex vivendi. Uzyskanie dzisiaj stałego 
zadania katolików w budowaniu świata sprawiedliwszego  i peł-

                                                      
9 W Rycie Rzymskim tradycyjnie nie jest przewidziany śpiew o pokój poniewaŜ prze-
widziany jest krótki czas na przekazanie pokoju jedynie z tymi, którzy stoją obok. 
Natomiast śpiew o pokój zakłada dłuŜszy (wymaga dłuŜszego) czas(u) na moment 
przekazania znaku pokoju. 
10 Por. Ogólne Wprowadzenie do Mszału Rzymskiego, nr 82: « Wypada jednak, aby 
kaŜdy z umiarem przekazywał znak pokoju tylko osobom najbliŜej stojącym»; nr 154: « 
Kapłan moŜe przekazać znak pokoju usługującym, zawsze jednak pozostając w prezbi-
terium, aby nie zakłócać celebracji. Niech uczyni podobnie, jeśli ze słusznej przyczyny 
pragnie przekazać znak pokoju niektórym wiernym»; KONGREGACJA KULU BOśE-
GO I DYSCYPLINY SAKRAMETÓW, Instrukcja, Redemptionis sacramentum,  
25 marca 2004, nr 72: AAS 96 (2004) 572. 
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nego pokoju, łączy się z głębszym zrozumieniem chrześcijańskiego 
znaczenia pokoju. ZaleŜy to głównie od powagi z jaką nasze Ko-
ścioły lokalne przyjmują i proszą o dar pokoju oraz jak wyraŜają 
go w celebracji eucharystycznej. Zachęcamy i zapraszamy do rea-
lizacji tego o czym była wyŜej mowa, gdyŜ od tego zaleŜy jakość 
naszego uczestnictwa w Eucharystii oraz skuteczność naszego 
włączenia się, zgodnie z tym co wyraŜają błogosławieństwa o tych, 
którzy wprowadzają pokój11. 

8. Na zakończenie tych rozwaŜań zachęcamy więc Biskupów  
i pod ich kierunkiem prezbiterów, aby chcieli w ramach własnej 
formacji liturgicznej i duchowej oraz w stosownej katechezie 
przeznaczonej dla wiernych, rozwaŜyć i pogłębić duchowe znacze-
nie obrzędu pokoju w celebracji Mszy św. Chrystus jest naszym 
pokojem12, tym boskim pokojem, który zapowiadali prorocy i anio-
łowie, i tym pokojem który to On przyniósł na świat w swoim mi-
sterium paschalnym. Ten pokój Chrystusa zmartwychwstałego 
jest przywoływany, ogłaszany i wylewany w celebracji równieŜ 
przez akt ludzki podniesiony do stanu świętości. 

 
Ojciec Święty Franciszek, 7 czerwca 2014 r. zatwierdził i po-

twierdził to co zawarte zostało w niniejszym Liście okólnym przy-
gotowanym przez Kongregację ds. Kultu BoŜego i Dyscypliny Sa-
kramentów, i jej zlecił publikację niniejszego listu. 

Z siedziby Kongregacji ds. Kultu BoŜego i Dyscypliny Sakra-
mentów, dnia 8 czerwca 2014 r., w Uroczystość Zesłania Ducha 
Świętego 
 
Antonio kard. Cañizares Llovera 

         Prefekt 
 + Arthur Roche 
 Arcybiskup Sekretarz 

                                                      
11 Por. Mt 5,9nn. 
12 Por. Ef 2,14. 
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PENITETCJARIA APOSTOLSKA 
URBIS ET ORBIS 

 
DEKRET 

O USTANOWIENIU WARUNKÓW POTRZEBNYCH  
DLA ZYSKANIA DARU ODPUSTÓW 

W CIĄGU ROKU śYCIA KONSEKROWANEGO 
 
PoniewaŜ J. Eminencja Kardynał Prefekt Kongregacji ds. In-

stytutów śycia Konsekrowanego i Stowarzyszeń śycia Apostol-
skiego poprosił niedawno Penitencjarię Apostolską, aby zgodnie 
ze zwyczajem określone zostały warunki dla zyskania daru Odpu-
stów, którego Ojciec Święty Franciszek z okazji nadchodzącego 
Roku Ŝycia konsekrowanego zamierzył udzielić dla odnowy Insty-
tutów zakonnych w duchu zawsze najwyŜszej wierności chary-
zmatowi załoŜyciela, a wiernym na całym świecie dać błogosła-
wioną okazję dla umocnienia Wiary, Nadziei i Miłości w jedności  
z Kościołem Rzymskim, ze specjalnego polecenia Biskupa Rzym-
skiego  Penitencjaria Apostolska chętnie udziela odpustu zupeł-
nego pod zwykłymi warunkami (sakramentalna spowiedź, Komu-
nia św. i modlitwa w intencjach Ojca Świętego) wszystkim i po-
szczególnym członkom Instytutów śycia Konsekrowanego oraz 
innym poboŜnym wiernym prawdziwie skruszonym i  kierującym 
się miłością, który moŜna uzyskać od pierwszej niedzieli Adwentu 
tego roku aŜ do dnia 2 lutego 2016, w którym rok Ŝycia konsekro-
wanego zostanie uroczyście zamknięty, a który mogą takŜe ofia-
rować, na sposób wstawienniczy, za dusze wiernych zatrzymane 
 w czyśćcu: 

a) w Rzymie – ilekroć poboŜnie uczestniczyć będą w między-
narodowych spotkaniach i uroczystościach określonych w odpo-
wiednim kalendarzu Kongregacji Instytutów śycia Konsekrowa-
nego i Stowarzyszeń śycia Apostolskiego oraz przynajmniej przez 
odpowiedni okres czasu oddadzą się  poboŜnym rozwaŜaniom, 
które powinny być zakończone Modlitwą Pańską, Wyznaniem 
wiary w jakiejkolwiek prawnej formule oraz poboŜnymi wezwa-
niami do Najświętszej Maryi Panny; 

b) kaŜdorazowo we wszystkich Kościołach partykularnych,  
w dniach diecezjalnych poświęconych Ŝyciu konsekrowanemu 
oraz w uroczystościach diecezjalnych organizowanych z racji Ro-



STOLICA APOSTOLSKA 

 
 

 

483 

ku Ŝycia konsekrowanego, a takŜe gdy poboŜnie nawiedzą katedrę 
lub inne święte miejsce wyznaczone za zgodą ordynariusza miej-
sca, lub jakiś kościół klasztorny albo kaplicę klasztoru klauzuro-
wego i tam publicznie odmówią Liturgię godzin lub przynajmniej 
przez odpowiedni okres czasu oddadzą się  poboŜnym rozwaŜa-
niom, które powinny być zakończone Modlitwą Pańską, Wyzna-
niem wiary w jakiejkolwiek prawnej formule oraz poboŜnymi we-
zwaniami do Najświętszej Maryi Panny. 

Członkowie instytutów Ŝycia konsekrowanego, którzy z po-
wodu choroby lub innych powaŜnych przyczyn nie są w stanie 
odwiedzić owych kaplic, mogą uzyskać odpust zupełny, jeśli po 
wyzbyciu się jakiegokolwiek przywiązania do grzechu oraz z in-
tencją spełnienia trzech warunków zwyczajnych, kiedy będzie to 
tylko moŜliwe, przez pragnienie serca dokonają duchowego na-
wiedzenia albo ofiarują przez Maryję cierpienia własnego Ŝycia 
Miłosiernemu Bogu, dołączywszy modlitwy jak powyŜej. 

Zatem aby, ze względu na miłość pasterską, ułatwić przez 
władzę kluczy  Kościoła dostęp do osiągnięcia BoŜego przebacze-
nia, Penitencjaria Apostolska usilnie prosi, aby kanonicy peniten-
cjarni, kapitulni, kapłani Instytutów Ŝycia konsekrowanego  
a takŜe inni, którzy posiadają odpowiednią władzę do udzielania 
sakramentu pokuty, ochoczo i wielkodusznie oddawali się spra-
wowaniu sakramentu pokuty oraz często udzielali Komunii Świę-
tej chorym. 

Niniejszy dekret obowiązuje przez cały okres Roku śycia 
Konsekrowanego. 

Bez względu na wszelkie przeciwne postanowienia. 
Dano w Rzymie, w siedzibie Penitencjarii Apostolskiej, dnia 

23 listopada, w uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświa-
ta, roku 2014 od Wcielenia Pańskiego. 

  
Maurus Kard. Piacenza 
Penitencjariusz Większy 

 
 Ks. Krzysztof Nykiel 

Regens 
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KONGREGACJA DS. KULTU BOśEGO 
I DYSCYPLINY SAKRAMENTÓW 

 
Prot. 130/14 

DLA POLSKI 
 
Na prośbę Jego Ekscelencji Józefa Michalika, Arcybiskupa 

Metropolity Przemyskiego Obrządku Łacińskiego, Przewodniczą-
cego Konferencji Episkopatu Polski, wyraŜoną w liście z dnia 15 
stycznia 2014 r., mocą uprawnień udzielonych tej Kongregacji 
przez papieŜa Franciszka chętnie zezwalamy, aby w Litanii do 
Najświętszej Maryi Panny (Litanii Loretańskiej) po wezwaniu: 
„Matko Łaski BoŜej”, mogło być dodane wezwanie: „Matko Miło-
sierdzia”. 

Bez względu na jakiekolwiek przeciwne zarządzenia. 
 
W siedzibie Kongregacji ds. Kultu BoŜego i Dyscypliny  

Sakramentów, dn. 8 listopada 2014 r. 
 
 

+ Artur Roche 
Arcybiskup Sekretarz 

O. Konrad Maggioni 
     Podsekretarz 
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LIST EPISKOPATU POLSKI ZAPOWIADAJĄCY  
XIV DZIEŃ PAPIESKI 

(12 PAŹDZIERNIKA 2014 R.) 
 

„JAN PAWEŁ II – ŚWIĘTYMI BĄDŹCIE!” 
 

Umiłowani w Chrystusie Panu Bracia i Siostry! 
 

Pismo św. często przywołuje obraz winnicy. Liturgia Słowa 
dzisiejszej niedzieli rozpoczyna się od przypomnienia tekstu  
z Księgi proroka Izajasza: „Chcę zaśpiewać mojemu przyjacielowi 
pieśń o jego miłości do swojej winnicy…” (Iz 5,1). RównieŜ Chry-
stus odwołuje się do tego motywu (por. Mk 12,1-9). Opowiedziana 
przez Niego przypowieść dotyczy narodu wybranego, ale nie tylko. 
Umiłowaną winnicą jest człowiek, który, dzięki pracy nad sobą, 
przynosi dobre owoce lub teŜ zaprzepaszcza otrzymane od Boga 
dary. A Bogu zaleŜy na tym, by człowiek stworzony na jego obraz 
i podobieństwo (Rdz 1,27), nieustannie ten obraz i podobieństwo 
dopełniał swym własnym wysiłkiem, Ŝyjąc w prawdzie, w wolno-
ści, a nade wszystko w klimacie miłości Boga i braci. 

 

1. Potrzeba świętości 
JuŜ za tydzień będziemy przeŜywać XIV Dzień Papieski pod 

hasłem „Jan Paweł II – Świętymi bądźcie!” Słowa te zostały za-
czerpnięte z Księgi Kapłańskiej, gdzie Pan Bóg nawołuje: „Bądź-
cie więc świętymi, bo Ja jestem święty!” (Kpł 11,45). Wezwanie do 
świętości jest jedną z przewodnich myśli Starego i Nowego Te-
stamentu oraz fundamentalną troską Kościoła o kaŜdego z nas. 

Świat róŜnie podchodzi do świętości. Jest ona tematem z jed-
nej strony obcym współczesnej mentalności, a z drugiej niezwykle 
poŜądanym. Niektórzy zdają się nie interesować świętością  
w ogóle, czasem odrzucają ją jako niemoŜliwą do osiągnięcia lub 
nawet niepotrzebną. Tymczasem Jan Paweł II przekonywał,  
Ŝe świętość jest głębokim, choć czasem nieuświadomionym pra-
gnieniem człowieka oraz odpowiedzią na wiele nurtujących nas 
problemów. 

Niewątpliwie dąŜąc do świętości powinniśmy unikać wszyst-
kiego co ją wypacza. Nie moŜna ograniczać świętości jedynie do 
praktyk poboŜnych. Trudno ją odnaleźć takŜe w postawie ucieczki 
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przed Ŝyciem, odpowiedzialnością czy światem. Świętość to nie 
tylko troska o piękno własnego człowieczeństwa, ale to więź  
z Bogiem oraz bohaterskie niekiedy otwarcie się na człowieka. 
Zamieńmy tę teoretyczną refleksję na przykład świętości Jana 
Pawła II. 

 

2. Jan Paweł II o świętości 
Jak zatem rozumiał świętość Jan Paweł II? Do jakiej 

świętości wzywa nas dzisiaj? „Świętość stanowi kres drogi 
nawrócenia” – mówił PapieŜ – „jest pielgrzymowaniem do Boga. 
Dlatego naśladowanie Jego świętości nie jest niczym innym niŜ 
przedłuŜaniem historii miłości, szczególnie względem ubogich, 
chorych i potrzebujących” (por. Ecclesia in America, nr 30). 
Fundamentem naszej świętości jest Bóg – jedyny prawdziwie 
Święty! On kształtuje nasze serca według Serca swego Syna. Jest 
to droga pokory, prostoty i ubóstwa, która sprawia, Ŝe jesteśmy 
wolni i szczęśliwi. Święci zawsze zadziwiali swoją zwykłością, 
normalnością i pokorą. Potrafili łączyć to z heroicznością cnót 
uznanych przez Kościół. 

PapieŜ Polak zaznaczał, Ŝe: „świętość jest darem i zadaniem 
(…) dla świeckich, tak samo jak dla zakonników i kapłanów,  
w sferze prywatnej tak jak w działalności publicznej, w Ŝyciu 
zarówno jednostek, jak rodzin i wspólnot” (Orędzie Ojca Świętego 
Jana Pawła II do młodzieŜy całego świata z okazji XIII 
Światowego Dnia MłodzieŜy, nr 7). 

Znamienne słowa, nietracące niczego ze swej aktualności, 
wypowiedział Ojciec Święty w 1991 roku w Lubaczowie: „Wiara  
i szukanie świętości jest sprawą prywatną tylko w tym sensie, Ŝe 
nikt nie zastąpi człowieka w jego osobistym spotkaniu z Bogiem. 
(…) Postulat neutralności światopoglądowej jest słuszny głównie 
w tym zakresie, Ŝe państwo powinno chronić wolność sumienia  
i wyznania wszystkich swoich obywateli, niezaleŜnie od tego, jaką 
religię lub światopogląd oni wyznają. Ale postulat, aŜeby do Ŝycia 
społecznego i państwowego w Ŝaden sposób nie dopuszczać 
wymiaru świętości, jest postulatem ateizowania państwa i Ŝycia 
społecznego i niewiele ma wspólnego ze światopoglądową 
neutralnością”. Zdaniem Jana Pawła II świętość nigdy nie osłabia 
Ŝycia publicznego, ale je dynamizuje wznosząc na wyŜszy poziom. 
Dojrzała świętość obywateli zawsze słuŜyła wielkości 
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Rzeczypospolitej. Ogołacanie człowieka z tych wartości prowadzi 
do jego degradacji i jest przyczyną wielu Ŝyciowych tragedii. Ich 
brak powodował w historii niezwykle bolesne, często trwające 
przez wieki dramaty w skali narodu. Świętość nie rodzi się  
w próŜni. Rozwój i wzrastanie do świętości domagają się 
przyjaznego środowiska, wspólnoty Ŝyjącej ewangelicznymi 
zasadami, gwarantującej wzajemne wsparcie. 

 

3. Kanonizacja Jana XXIII i Jana Pawła II 
Niedawne uroczystości kanonizacyjne dwóch papieŜy były 

głębokim doświadczeniem duchowym. Wierząc w świętych obco-
wanie, zwracamy się do nich z prośbami i ufamy, Ŝe pomogą nam 
jako nasi orędownicy przed Bogiem. Świadectwa świętych Jana 
XXIII i Jana Pawła II są tym silniejsze, Ŝe zostały złoŜone w nie-
łatwych czasach. Ich Ŝycie było naznaczone przez systemy totali-
tarne i najokrutniejsze w historii świata wojny. 

W homilii kanonizacyjnej Ojciec Święty Franciszek podkre-
ślił, Ŝe papieŜe Jan XXIII i Jan Paweł II: „Byli kapłanami, bisku-
pami i papieŜami dwudziestego wieku. Poznali jego tragedie, ale 
nie byli nimi przytłoczeni. Silniejszy był w nich Bóg”. PapieŜ pod-
kreślił, Ŝe nadzieja i radość, które obydwaj Jego poprzednicy obfi-
cie przekazywali Ludowi BoŜemu, miała swe źródło w kontempla-
cji paschalnej drogi Jezusa Chrystusa. Bliskość Pana ukrzyŜowa-
nego i zmartwychwstałego dawała im siłę do czytelnego, pociąga-
jącego i radosnego świadectwa wiary. 

PapieŜ Franciszek przypomniał równieŜ, Ŝe „to właśnie święci 
prowadzą Kościół naprzód i sprawiają, Ŝe się rozwija”. Jan Paweł 
II czynił to szczególnie poprzez obronę rodziny i świadectwo Bo-
Ŝego miłosierdzia. Przekonywał nieustannie, Ŝe, aby czynić Ko-
ściół wspólnotą Ŝywą, trzeba pozwolić prowadzić się Duchowi 
Świętemu, który wzbudza w nas autentyczne pragnienie święto-
ści.  

W Ŝyciu Jana XXIII i Jana Pawła II troska o więź z Bogiem 
była zawsze na pierwszym miejscu. Święci PapieŜe wiedzieli, Ŝe 
Bóg i tylko Bóg jest mocą swojego ludu oraz mocą ich pasterskie-
go posługiwania. To między innymi dlatego widzieliśmy Jana 
Pawła II jako wielkiego świadka modlitwy, kontemplacji i adora-
cji. Świadka więzi z Bogiem widocznej zawsze, a szczególnie pod-
czas sprawowania Eucharystii. IleŜ razy podczas pielgrzymek 
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patrzyliśmy na Naszego PapieŜa tak zatopionego w modlitwie, 
jakby był juŜ nieobecny duszą na tym świecie. To nieustanne 
zjednoczenie z Chrystusem tłumaczy Jego całkowite oddanie Bo-
gu, Maryi i Kościołowi. Ta więź z Bogiem stanowiła fundament 
Jego świętości. 

 
Drodzy Bracia i Siostry! 

Tegoroczny Dzień Papieski będziemy obchodzili w przyszłą 
niedzielę pod hasłem: „Jan Paweł II – Świętymi bądźcie!”. Nasze 
serca wypełnia radość i wdzięczność Bogu za święte Ŝycie PapieŜa 
Polaka i jego kanonizację. Swoje podziękowanie wyraźmy jeszcze 
raz modlitwą dziękczynną, świętością Ŝycia oraz wraŜliwością na 
potrzeby bliźnich. Za tydzień będziemy mieli okazję wspomóc 
dzieło, które od lat nazywane jest „Ŝywym pomnikiem” Jana Paw-
ła II. Fundacja „Dzieło Nowego Tysiąclecia” poprzez stypendia 
wspiera materialnie i duchowo ponad dwa i pół tysiąca młodych 
ludzi z całej Polski. Dzięki ofiarności rodaków w kraju i poza jego 
granicami mogą oni realizować swoje edukacyjne aspiracje.  
W duchu wartości, którym słuŜył kanonizowany PapieŜ, stypen-
dyści pragną dobrze przygotować się do zadań czekających ich  
w dorosłym Ŝyciu. Tę inicjatywę Kościoła w Polsce Jan Paweł II 
juŜ za Ŝycia określił mianem pomnika „najbliŜszego jego sercu”. 
Tym bardziej zachęcamy do wspierania jej modlitwą,  i dobrym 
słowem. Podczas kwesty przy kościołach, na ulicach i w innych 
miejscach publicznych będziemy mogli przekazać takŜe środki 
materialne na to wyjątkowe dzieło solidaryzując się ze zdolną 
młodzieŜą z mniejszych miejscowości w Polsce. 

Udzielamy wszystkim pasterskiego błogosławieństwa na czas 
przeŜywania XIV Dnia Papieskiego, podejmowania trudu dąŜenia 
do świętości oraz pomagania bliźnim. 

 
Podpisali: Kardynałowie, Arcybiskupi i Biskupi 

obecni na 365. Zebraniu Plenarnym 
Konferencji Episkopatu Polski w Warszawie  

w dniu 10 czerwca 2014 r.  
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LIST EPISKOPATU POLSKI 
O PRZYGOTOWANIACH DO ŚDM KRAKÓW 2016 

(16 LISTOPADA 2014 R.) 
 
 

Umiłowani w Chrystusie Panu Bracia i Siostry! 
PrzeŜywane dziś święto Poświęcenia Bazyliki Laterańskiej 

przenosi nas myślą do Rzymu i jednoczy w modlitwie z papieŜem 
Franciszkiem. Bazylika Laterańska bowiem to katedra Biskupa 
Rzymu, a jednocześnie Matka i Głowa wszystkich kościołów świa-
ta. Jest ona symbolem jedności i powszechności całego Kościoła. 
Szczególnym doświadczeniem tej uniwersalności i jedności są 
Światowe Dni MłodzieŜy, które w lipcu 2016 roku odbędą się  
w Polsce. W tym samym czasie Kościół w naszej Ojczyźnie będzie 
świętował jubileusz 1050-lecia Chrztu Polski. W ten oto sposób 
przeszłość spotka się z przyszłością, tradycja ze współczesnością. 
Sięgając początków Kościoła w Polsce i otwierając się na to, co 
nowe, mamy szansę odkryć ponownie korzenie, z jakich wyrosła 
wiara na ziemiach polskich.  Ukazując zaś młodym jej wielowie-
kowe dzieje i stawiając za wzór świadków: świętych i męczenni-
ków – moŜemy oŜywić w sobie odpowiedzialność i troskę o kształt 
wiary i jej miejsce w przyszłości. 

 

1. Czym są Światowe Dni MłodzieŜy? 
Światowe Dni MłodzieŜy to międzynarodowe spotkania mło-

dych z całego świata, którzy gromadzą się w jednym miejscu, by 
wyznać wiarę w Jezusa Chrystusa. Wyrosły one z troski świętego 
Jana Pawła II, który niestrudzenie przemierzał ziemię, by szukać 
młodych ludzi i z ojcowską miłością wychodził im naprzeciw. 
„Szukałem was, a wy przyszliście do mnie”. Ta wędrówka wspól-
noty Kościoła przez miasta i kontynenty trwa nieprzerwanie od 
trzydziestu lat. Włączają się w nią kolejne pokolenia młodych 
całego świata. 

  

2. Dlaczego Kraków? 
PapieŜ Franciszek zaprosił młodzieŜ do Krakowa, gdzie bije 

źródło BoŜego Miłosierdzia, które jest skutecznym lekarstwem dla 
poranionych młodych serc. Wraz z Ojcem Świętym przychodzimy 
dziś, drodzy młodzi, by zaprosić Was na spotkanie z Chrystusem. 
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On jest odpowiedzią na wszystkie, nawet najtrudniejsze pytania. 
Nie bójcie się, Ŝe w wielkiej wspólnocie Kościoła zatracicie swą 
indywidualność i poczucie wolności. Kościół młodych jest barwny, 
róŜnorodny i fascynujący, i dla kaŜdego znajdzie się w nim miej-
sce. Jesteście jego waŜną częścią. Światowe Dni MłodzieŜy mogą 
stać się dla Was początkiem niezwykłej przyjaźni z Chrystusem. 
Tak, jak wierni apostołowie BoŜego Miłosierdzia – święta Siostra 
Faustyna i święty Jan Paweł II – w krakowskich Łagiewnikach 
doświadczycie, Ŝe tylko miłość wyzwala i leczy, a w miłosierdziu 
jest jedyna nadzieja i ocalenie.  

 

3. Nie tylko Kraków i nie tylko młodzi 
Stworzenie młodym przestrzeni do spotkania z Jezusem jest 

misją nas wszystkich. Przygotowanie tego wyjątkowego święta 
wiary, doświadczenia powszechności, róŜnorodności i bogactwa 
Kościoła to – jak mówił święty Jan Paweł II – „powaŜne duchowe 
zadanie”. „Aby [ŚDM] był owocny, potrzebne jest przygotowanie 
się doń pod kierunkiem pasterzy w diecezjach i w parafiach,  
w stowarzyszeniach, ruchach oraz kościelnych wspólnotach mło-
dzieŜowych” – podkreślał. Główne spotkanie młodych z PapieŜem 
w Krakowie poprzedzą odbywające się w całej Polsce Dni w Die-
cezjach. To będzie pierwsze zetknięcie młodzieŜy świata z naszą 
kulturą, religijnością, pięknem naszego kraju, gościnnością ro-
dzin, które otworzą przed pielgrzymami drzwi swoich domów. Na 
drodze przygotowań do ŚDM, Dni w Diecezjach są zarówno 
„ostatnią prostą”, jak i swoistym prologiem, zapowiedzią rado-
snych przeŜyć, które czekają ich w Krakowie. Wszyscy jesteśmy 
gospodarzami tego dzieła, dlatego dziś razem dorastamy do tego, 
by we wspólnocie młodych całego świata dzielić się naszym do-
świadczeniem wiary i otwierać na świadectwo dawane przez in-
nych. 

 

4. Nie za dwa lata, tylko juŜ od dziś 
W trosce o to, by przygotowania do Światowych Dni Młodzie-

Ŝy były dla kaŜdego czasem odkrywania swojego miejsca we 
wspólnocie Kościoła, juŜ dziś zachęcamy młodych ludzi w całej 
Polsce do osobistego zaangaŜowania w to dzieło i słuŜące mu pro-
gramy duszpasterskie. Od tegorocznej Niedzieli Palmowej prze-
Ŝywamy pielgrzymkę symboli ŚDM: KrzyŜa i ikony Matki BoŜej. 
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Docierają one wszędzie: nie tylko do kościołów i na miejskie place, 
ale teŜ do wiosek dziecięcych, domów pomocy społecznej, na 
uczelnie, do szkół, hospicjów i więzień. To czas łaski dla całego 
Kościoła w Polsce. Od tego, jak go przeŜyjemy, zaleŜą przyszłe 
owoce Światowych Dni MłodzieŜy w Krakowie. 

  

5. Zaproszenie do współpracy 
Przychodzimy dziś do Was, rodzice i wychowawcy, i prosimy: 

rozmawiajcie z młodymi! Wraz z nimi z pokorą szukajcie odpo-
wiedzi na ich niepokoje i wątpliwości. Niech czas przygotowań do 
ŚDM będzie dla Was czasem odkrywania radości dzielenia się 
świadectwem Ŝycia i wiary. 

Zwracamy się do Was, duszpasterze i katecheci. Szeroko 
otwierajcie drzwi przed młodymi, stwórzcie im przestrzeń, by 
mogli w pełni cieszyć się perspektywą Światowych Dni MłodzieŜy 
w Polsce i byli dumni z tego, Ŝe są ich gospodarzami. Bądźcie ich 
wiernymi towarzyszami na drodze dojrzewania do tej roli. 

Stajemy przed Wami, chorzy i cierpiący. Jesteście cennym 
skarbem Kościoła. Wasz krzyŜ jest dla młodych ludzi znakiem 
jedności i ofiary. Z pokorą prosimy, oddawajcie go w cichym geście 
miłości za młodych Polaków, którzy poszukują sensu Ŝycia, nie-
rzadko dotkliwie raniąc się po drodze. W Waszych cierpieniach 
ukryta jest przemieniająca moc uzdrawiania ich serc. 

Zwracamy się do Was, siostry i bracia ze zgromadzeń zakon-
nych, wspólnot kontemplacyjnych, grup modlitewnych. Wspieraj-
cie modlitwą dzieło Światowych Dni MłodzieŜy w Polsce. Otoczcie 
jej płaszczem młodych ludzi, by na drodze przygotowań do tego 
wielkiego święta wiary z radością i zdumieniem odkrywali miłość 
Chrystusa, która leczy, podnosi z upadków i nadaje smak Ŝyciu. 

Prosimy Was, drodzy młodzi, wyruszcie na szlak przygoto-
wań duchowych, zaangaŜujcie się w prace wolontariatu ŚDM  
i zaproście na tę drogę Waszych rówieśników, którzy być moŜe 
pozostają z dala od Jezusa i Jego Kościoła.  

Pokornie prosimy teŜ wszystkich o otwarcie w odpowiednim 
czasie swoich domów i wsparcie materialne, aby młodzi, którzy 
zechcą wziąć udział w tym wydarzeniu, doświadczyli piękna na-
szej staropolskiej gościnności i braterskich serc. 
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6. Zawierzenie dzieła ŚDM wstawiennictwu świętych pa-
tronów 
Patronami międzynarodowego spotkania młodych w Polsce 

są święty Jan Paweł II i święta Siostra Faustyna. Tym Ŝarliwym 
Apostołom BoŜego Miłosierdzia zawierzamy Kościół w Polsce, 
przygotowujący się do ŚDM w 2016 roku, a zwłaszcza ludzi mło-
dych. Niech za ich wstawiennictwem doświadczają uzdrawiającej 
mocy orędzia, które z krakowskich Łagiewnik roznosi się na cały 
świat. 

Maryjo, Matko Miłosierdzia, módl się za nami. 
Święty Janie Pawle II, módl się za nami. 
Święta Siostro Faustyno, módl się za nami. 
 
Na czas przygotowań do Światowych Dni MłodzieŜy udziela-

my wszystkim pasterskiego błogosławieństwa. 
 

Podpisali: Kardynałowie, Arcybiskupi i Biskupi 
obecni na 366. Zebraniu Plenarnym 

Konferencji Episkopatu Polski w Warszawie  
w dniu 8 października 2014 r.  
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GŁOSIĆ Z RADOŚCIĄ EWANGELIĘ O RODZINIE  
 

LIST PASTERSKI EPISKOPATU POLSKI  
NA NIEDZIELĘ ŚWIĘTEJ RODZINY 

28 GRUDNIA 2014 R. 
 

Umiłowani w Chrystusie Panu, Siostry i Bracia! 
Trwamy w atmosferze radosnego zachwytu nad miłością Bo-

ga do człowieka. Oto Bóg wcielony, Jezus Chrystus, wybrał ludz-
ką rodzinę, aby przyjść do kaŜdego człowieka i nauczyć go miło-
wać. Skoro Chrystus nie bał się miłości, co więcej, w pełni objawił 
człowiekowi prawdę o Bogu, który jest miłością to i my, ludzie 
wierzący, chcemy w tę Niedzielę Świętej Rodziny odkrywać praw-
dę o Miłości. W Liście do Rodzin św. Jan Paweł II pisał: „Syn 
Jednorodzony, współistotny Ojcu, ‹Bóg z Boga i Światłość ze 
Światłości›, wszedł w dzieje ludzi przez rodzinę: ‹przez wcielenie 
swoje zjednoczył się jakoś z kaŜdym człowiekiem. Ludzkimi rę-
kami pracował, (…) ludzkim sercem kochał, urodzony z Maryi 
Dziewicy, stał się prawdziwie jednym z nas, we wszystkim do nas 
podobny oprócz grzechu›” (Gaudium et spes, 22). Tak, Bóg na-
prawdę zamieszkał pośród nas, w naszych rodzinach. 

 
1. Rodzina – miejsce kształtowania się człowieczeństwa 

Dzięki BoŜej Opatrzności przeŜywaliśmy w tym roku w dniach 
5-19 października III Nadzwyczajny Synod Biskupów, podczas 
którego Ojcowie synodalni, zjednoczeni z Ojcem Świętym, przy-
pomnieli, Ŝe Ewangelia o rodzinie stanowi istotne przesłanie Ko-
ścioła. Jego  nieprzerwane nauczanie przypomina, Ŝe rodzina jest 
miejscem poznawania wiary, dzielenia się sobą i budowania naj-
trwalszych relacji. Rodzina, która bierze swój początek w sakra-
mencie małŜeństwa jest ciągle dla wielu młodych największym 
pragnieniem Ŝycia. Bóg pragnie szczęścia człowieka i dlatego 
chce, aby małŜonkowie obdarowali się sobą i przyjęli siebie wza-
jemnie w rodzinie, aby nowe Ŝycie, owoc miłości małŜeńskiej, po-
czynało się w środowisku najbardziej mu przyjaznym.  

Ojcowie synodalni zwracają uwagę, Ŝe proces wychowania 
człowieka nie odbywa się samoistnie. Potrzeba dojrzałych w wie-
rze rodziców, potrzeba świadectwa małŜonków i całych rodzin, 
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aby Ewangelia o rodzinie była przekazywana z radością i miłością 
wszystkim, zwłaszcza tym, których dotknął kryzys wiary, którzy 
znajdują się w trudnej sytuacji Ŝyciowej. Wiele rodzin boryka się 
dzisiaj z problemami niewiary swoich dzieci, zauwaŜamy z niepo-
kojem wzrost rozwodów i związków nieformalnych. Z tym więk-
szym przekonaniem trzeba głosić Ewangelię o rodzinie, daną 
wszystkim przez Boga Ojca w osobie Jezusa Chrystusa. Ta 
Ewangelia, jak podkreślił Ojciec Święty Franciszek, jest zdolna 
udzielić odpowiedzi na najbardziej nawet zawiłe pytania człowie-
ka. Miłość nie umarła. Miłość objawia się przez Ŝywe i radosne 
świadectwo wielu rodzin, które w ciszy, jak Rodzina z Nazaretu, 
dzień po dniu Ŝyją miłością i przebaczeniem.   

Jak usłyszeliśmy w Ewangelii, Józef i Maryja jako pierwsi 
odkrywali przed Jezusem prawdę o BoŜej miłości. Wypełnili 
wszystkie wymagania Prawa, dając tym samym początek proce-
sowi wychowawczemu małego Jezusa, a przez to wyrazili swoją 
wiarę. Dzięki ich staraniom i łasce, płynącej od Boga Ojca, Jezus 
rósł, rozwijał się i napełniał się mądrością (Łk 2,39-40). 

JakŜe dziś potrzeba takich świadomych i umiejących odczy-
tywać znaki czasów rodziców, aby nie zniszczyć niewinności 
dziecka, aby nie zakłócić jego naturalnego procesu dojrzewania  
i odkrywania siebie takŜe na poziomie seksualnym. Konieczne 
jest więc wytworzenie w rodzinie atmosfery bliskości i wzajemne-
go zaufania. Ta atmosfera rodzi się tylko wtedy, kiedy rodzice 
silni łaską sakramentu małŜeństwa, wsparci miłością, są darem 
dla siebie wzajemnie i dla dzieci.  

 
2. Radość bycia ze sobą i dla siebie 

W dokumencie podsumowującym III Nadzwyczajny Synod 
Biskupów zauwaŜono z wielkim niepokojem powiększającą się 
strefę samotności i wyobcowania. Doświadczają jej dzieci i mło-
dzieŜ, osoby starsze i schorowane, a nawet małŜonkowie w relacji 
do siebie nawzajem. Jak stwierdzili Ojcowie synodalni, bardzo 
często jest ona konsekwencją odrzucenia Boga oraz kruchych re-
lacji w rodzinie. Receptą na radość Ŝycia jest tylko powrót do Bo-
ga, który będąc Miłością pozwala człowiekowi w pełni uczestni-
czyć w miłości.   
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W pochylonych nad małym Jezusem Maryi i Józefie odkry-
wamy tajemnicę miłości rodzinnej – mieć czas na to, aby się za-
trzymać, pobyć ze sobą, porozmawiać, szukać miejsc i sytuacji, 
które pozwolą na budowanie trwałych więzi. Nie mogą być one 
oparte na wykorzystywaniu innych do własnych celów, ale mają 
być owocem pogłębionej miłości opartej na darze z siebie. Święta 
Rodzina, jak wiemy z opisów biblijnych, nie posiadała wiele ma-
jątku. Jednak zawsze, kiedy spoglądamy na Ŝłóbek, odkrywamy 
radość Rodziców, którzy z zachwytem wpatrują się w BoŜe Dziecię 
i choć doskwiera im chłód, to cieszą się sobą, cieszą się miłością, 
cieszą się obecnością Boga wśród nich. KaŜda rodzina ma w sobie 
coś z tej Rodziny Nazaretańskiej. KaŜda rodzina potrzebuje pielę-
gnować w sobie ten zachwyt nad miłością. Tam, gdzie jest miłość, 
samotność nie istnieje. 

Z radością obserwujemy jak wiele rodzin stara się tak Ŝyć, 
jak wiele przyjmuje z wielką otwartością nowe dziecko do swojej 
rodziny. Cieszy coraz większa świadomość rodziców, którzy przy-
gotowują swoje dzieci do podejmowania odpowiedzialnych decyzji. 

 
3. Rodzina środowiskiem ewangelizacji 

Dostrzegamy trud wielu małŜeństw i rodzin, które pogłębiają 
swoją wiarę, wychowują dzieci w wierze katolickiej i pragniemy 
im podziękować za to świadectwo. Jesteśmy przekonani, Ŝe miłość 
umocniona łaską sakramentu małŜeństwa daje siłę, aby kaŜdy  
z członków rodziny czuł się potrzebny, akceptowany i kochany. 
Bóg nie chce, abyśmy się w rodzinach tolerowali, lecz zaprasza do 
miłości, która zmienia styl Ŝycia i sposób patrzenia na świat. JuŜ 
w Starym Testamencie autor natchniony, jak słyszeliśmy  
w pierwszym czytaniu, zwrócił uwagę na to, Ŝe kto czci ojca zy-
skuje odpuszczenie grzechów, jego modlitwa będzie wysłuchana, 
radość mieć będzie z dzieci, a kto czci matkę jakby skarby groma-
dził (por. Syr 3, 3-6). Wzajemny szacunek, troska o wszystkich 
członków rodziny, pielęgnowanie więzi między pokoleniami owo-
cuje zawsze BoŜym błogosławieństwem. Rodzina tylko wtedy do-
świadcza szczęścia, kiedy wszyscy mają w niej czas dla wszyst-
kich. 

Taka szczęśliwa rodzina ma obowiązek dzielić się radością  
i dawać świadectwo, Ŝe Ewangelia jest moŜliwa do zrealizowania. 
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To codzienne głoszenie Chrystusa przez poświęcenie, rezygnację  
z własnych planów, radość z sukcesów członków rodziny jest bar-
dzo potrzebne i stanowi najlepszą szkołę wspólnego dobra. Wza-
jemna miłość małŜonków jest najbardziej wymownym potwier-
dzeniem obecności Boga wśród nas. Ona pozwala dzieciom dora-
stać do autentycznego zaangaŜowania się i wzięcia odpowiedzial-
ności wobec Boga i Kościoła za drugiego człowieka. 

 
4. Troska Kościoła – „być blisko” 

Dziś, w Niedzielę Świętej Rodziny, chcemy zachwycić się miło-
ścią Rodziny z Nazaretu i uczyć się od Jezusa, Maryi i Józefa sza-
cunku oraz odpowiedzialności za tych, których Bóg nam powierzył. 
Miłość bowiem nieodłącznie związana jest z odpowiedzialnością  
i troską o dobro drugiego. Świadczy o tym postawa św. Józefa szu-
kającego schronienia dla Maryi, która wkrótce miała urodzić. Od-
powiedzialność z kolei domaga się wysiłku oraz stawiania ukocha-
nej osoby ponad swoje wygody czy przyzwyczajenia. Musi ona być 
budowana na prawdzie o człowieku, który został stworzony jako 
męŜczyzna i kobieta na obraz i podobieństwo Boga. 

Ojcowie synodalni podkreślili, Ŝe Kościół wezwany jest do pod-
jęcia takiej odpowiedzialności wobec wszystkich swoich dzieci. Sta-
nowczo przypomina BoŜe prawo, a jednocześnie z miłosierdziem 
chce być blisko braci i sióstr, którzy – nieraz, nie ze swojej winy – 
znaleźli się w sytuacjach trudnych czy wręcz  Ŝyją w relacjach 
sprzecznych z BoŜym zamysłem. Myślimy tutaj o Ŝonach i męŜach 
opuszczonych i z wiarą czekających na powrót niewiernego współ-
małŜonka, o dzieciach doświadczających dramatu rozwodu rodzi-
ców. Pamiętamy takŜe o osobach Ŝyjących w powtórnych związkach 
i o tych, którzy z róŜnych powodów odrzucają sakrament małŜeń-
stwa. Ojciec Święty Franciszek przypomniał bardzo wyraźnie, Ŝe 
Kościół nigdy nie potępia człowieka, ale stanowczo piętnuje grzech, 
który stoi na przeszkodzie do szczęścia ludzkiego. Wszyscy jako 
Kościół – biskupi, kapłani, osoby konsekrowane i świeccy,  
a zwłaszcza rodziny, mamy towarzyszyć osobom zagubionym w ich 
powrocie do Boga.  

Pamiętajmy, Ŝe obowiązek ewangelizacji spoczywa na kaŜdym 
z nas zgodnie z własnym charyzmatem i powołaniem. Głosić 
Ewangelię rodziny to dawać radość i nadzieję, to przekazywać mi-
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łość, którą Ŝyjemy w rodzinie, to być blisko tych, którzy najbardziej 
potrzebują naszej obecności, wyciągniętej ręki i dobrego słowa.  

KaŜda rodzina potrzebuje siły duchowej, aby przeciwstawić 
się róŜnym prądom usiłującym zniszczyć jej istotę i odebrać jej 
radość Ewangelii. Taką siłę daje modlitwa rodzinna. To wspólne 
wołanie do Boga, który jest naszym Ojcem, pozwala odkryć głębię 
miłości złoŜonej w ręce ludzi. Dziś jednak nie wystarczy sama 
tylko modlitwa. Rodzice, wspólnoty parafialne, ruchy katolickie  
i stowarzyszenia muszą podejmować na bieŜąco wyzwania stojące 
przed nami. Nie pozwólmy odebrać sobie nadziei, nie pozwólmy 
strącić się w przepaść samotności – przypomina często papieŜ 
Franciszek. 

Prośmy dziś za wstawiennictwem Świętej Rodziny z Nazare-
tu o mądrość i odwagę w głoszeniu Ewangelii o rodzinie. Prośmy, 
abyśmy jak Józef, Maryja i Jezus Ŝyli na co dzień prawdziwą mi-
łością, która bierze swój początek od Boga samego.  

Dziękując Bogu za dar III Nadzwyczajnego Synodu Biskupów 
w Rzymie, zachęcamy wszystkich do modlitwy w intencji rodzin, 
do odkrycia ich roli w dziele ewangelizacji oraz do jeszcze bardziej 
owocnej troski duszpasterskiej o tę wyjątkową wspólnotę Ŝycia  
i miłości. 

 
Podpisali: Kardynałowie, Arcybiskupi i Biskupi 

obecni na 367. Zebraniu Plenarnym  
Konferencji Episkopatu Polski na Jasnej Górze 

w dniu 27 listopada 2014 r. 
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KOMUNIKAT Z 366. ZEBRANIA PLENARNEGO  
KONFERENCJI EPISKOPATU POLSKI 

 
W Warszawie w dniach 7 i 8 października 2014 r. odbyło się 

366. zebranie plenarne Konferencji Episkopatu Polski. Z racji na 
udział abp. Stanisława Gądeckiego, przewodniczącego Konferen-
cji, w Synodzie Biskupów w Rzymie, obradom przewodniczył za-
stępca przewodniczącego, abp Marek Jędraszewski. W obradach 
uczestniczył takŜe abp Celestino Migliore, nuncjusz apostolski  
w Polsce. 

1. W Rzymie trwa Synod Biskupów na temat rodziny. Bisku-
pi polscy, pozostając w duchowej łączności z Ojcem Świętym 
Franciszkiem oraz wszystkimi uczestnikami Synodu, wzywają dla 
nich światła i mocy Ducha Świętego. O tę modlitwę proszą teŜ 
wszystkich wiernych w Polsce. 

2. W czasie zebrania plenarnego omówiony został program 
duszpasterski na rok 2014/2015 „Nawracajcie się i wierzcie  
w Ewangelię”. Stanowi on drugi etap czteroletniej pracy pasto-
ralnej słuŜącej ukształtowaniu duchowości chrzcielnej, w związku 
ze zbliŜającą się 1050. rocznicą Chrztu Polski. Rok ten będzie 
poświęcony nawróceniu indywidualnemu i wspólnotowemu.  
Biskupi zachęcają do kontynuacji rekolekcji ewangelizacyjnych, 
głoszenia kerygmatu, a takŜe do poszerzenia form i upowszech-
nienia katechezy dorosłych. Program podkreśla teŜ znaczenie 
sakramentu pokuty i pojednania oraz potrzebę pogłębienia cele-
bracji tego sakramentu przez odwołanie się do słowa BoŜego. 

3. W kontekście publicznej debaty na temat klauzuli sumie-
nia biskupi wyraŜają troskę o poprawną formację moralną czło-
wieka. Prawe sumienie nie tworzy norm moralnych, ale dokonuje 
rozumnej oceny postępowania osoby w świetle niezmiennych za-
sad etycznych i zgodnych z nimi norm prawa państwowego. Czło-
wiek wiary odkrywa w sumieniu głos BoŜy wzywający go do pra-
wego postępowania. Biskupi wyraŜają wdzięczność tym osobom, 
które upominają się o pełne poszanowanie wolności sumienia 
gwarantowanej takŜe przez Konstytucję RP. Dziękują takŜe 
wszystkim, którzy dają świadectwo wierności sumieniu, prawdzie 
i dobru w Ŝyciu społecznym, nierzadko doświadczając z tej racji 
medialnego i środowiskowego napiętnowania. 
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4. Pasterze Kościoła w Polsce zapoznali się ze stanem przygo-
towań do Światowych Dni MłodzieŜy, które odbędą się w naszej 
Ojczyźnie w lipcu 2016 roku. WyraŜają nadzieję, Ŝe te dni okaŜą 
się czasem łaski dla całego Kościoła w Polsce. Biskupi zachęcają 
wszystkich do osobistego zaangaŜowania się w to dzieło, co będzie 
wyrazem naszej troski i odpowiedzialności za przyszłość młodego 
pokolenia Polaków. To waŜne wydarzenie niesie szansę duchowe-
go przebudzenia, silnego doświadczenia wiary i wspólnoty, 
wzmocnienia nadziei i odwagi do szukania odpowiedzi na naj-
głębsze pytania o sens Ŝycia. Dzieło przygotowań do międzynaro-
dowego spotkania młodych w Polsce zawierzamy patronom tych 
Dni – św. Janowi Pawłowi II i św. Siostrze Faustynie. 

5. Biskupi zwracają się do wszystkich wiernych z apelem  
o świadomy udział w nadchodzących wyborach. Obowiązek udzia-
łu wynika ze wspólnotowej, społecznej natury człowieka. Jan Pa-
weł II w adhortacji Christifideles laici naucza, Ŝe „świeccy nie 
mogą zrezygnować z udziału w polityce, czyli w róŜnego rodzaju 
działalności gospodarczej, społecznej i prawodawczej, która  
w sposób organiczny słuŜy wzrastaniu wspólnego dobra” (ChL 
42). Stąd rodzi się zasada, Ŝe kaŜdy obywatel, a wierzący w szcze-
gólności, ma prawo i obowiązek uczestniczenia w polityce, a deba-
ty polityczne opierać naleŜy na rozumnych argumentach i wza-
jemnym szacunku, a nie tylko na arytmetycznej większości. Jed-
nym z aktualnych tematów takiej debaty w Polsce jest ratyfikacja 
Konwencji o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet  
i przemocy domowej. WyraŜając po raz kolejny oczywisty sprzeciw 
wobec jakiejkolwiek przemocy jednego człowieka nad drugim, 
biskupi nie mogą jednak zaakceptować niektórych twierdzeń 
Konwencji, przede wszystkim zaś tezy upatrującej w religii źródła 
przemocy, a takŜe prób redefiniowania płci i w ślad za tym mał-
Ŝeństwa i rodziny. 

6. Modlitwie wszystkich wiernych powierzamy przede 
wszystkim sprawę pokoju na świecie, zwłaszcza na Ukrainie i na 
Bliskim Wschodzie. Otoczmy modlitwą takŜe wszystkie dzieła 
ewangelizacji w Polsce. Z racji na zbliŜający się Tydzień Misyjny 
módlmy się takŜe za misjonarki i misjonarzy, którzy będąc 
świadkami Ewangelii są równieŜ swoistymi ambasadorami Polski 
w świecie. Dziękując za dar kaŜdego powołania do kapłaństwa  
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i Ŝycia zakonnego prosimy szczególnie o modlitwę w intencji no-
wopowstałego w Krakowie ogólnopolskiego seminarium dla star-
szych kandydatów do święceń. Wszystkie intencje Kościoła w Oj-
czyźnie i rodaków poza granicami kraju zawierzamy Bogu przez 
przyczynę Matki BoŜej RóŜańcowej. Przyzywamy takŜe wsta-
wiennictwa św. Jana Pawła II, którego myśl i dzieło przypomni 
nam najbliŜszy Dzień Papieski, oraz bł. ks. Jerzego Popiełuszki, 
który 30 lat temu oddał Ŝycie za prawa człowieka i Kościoła  
w Polsce. 

 
Podpisali: Pasterze Kościoła katolickiego w Polsce 

 
Warszawa, 8 października 2014 r. 

 
 
 

KOMUNIKAT DO KATECHETÓW I DUSZPASTERZY 
Z RACJI ZBLIśAJĄCEJ SIĘ UROCZYSTOŚCI  

WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH I DNIA ZADUSZNEGO 
 

 
1. Obchodząc kaŜdego roku uroczystość Wszystkich Świę-

tych, pragniemy uczcić nieznaną nam w większości z imienia  
i nazwiska ogromną rzeszę ludzi cieszących się juŜ szczęściem 
wiecznym. Poprzez nich chcemy uwielbić samego Boga, który „jest 
źródłem wszelkiej świętości”. Oddawanie czci Panu Bogu to pod-
stawowa powinność człowieka wierzącego. Czynimy to w wielora-
ki sposób, a uroczystość Wszystkich Świętych jest ku temu bardzo 
dobrą okazją. Najpierw czcimy Najświętszą Maryję Pannę, św. 
Józefa, św. Jana Chrzciciela, Apostołów, naszych świętych Patro-
nów, takŜe wielu innych znanych nam świętych, a wśród nich św. 
Jana Pawła II.  

2. Wobec coraz częściej pojawiających się w szkołach róŜnych 
praktyk z okazji Wszystkich Świętych i Dnia Zadusznego, zwra-
camy się z apelem do wszystkich katechetów i duszpasterzy, by 
podczas prowadzonych zajęć katechetycznych przygotowywali 
uczniów do głębokiego przeŜycia tej uroczystości, z uwzględnie-
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niem całej jej istoty, prawdy płynącej z BoŜego Objawienia,  
a  takŜe naleŜytej powagi.  

3. Usilnie zachęcamy, by zapoznawali uczniów z pięknymi  
i wartościowymi inicjatywami, jakie pojawiają się z okazji uroczy-
stości Wszystkich Świętych. W wielu diecezjach wypracowane 
zostały juŜ własne tradycje, takie jak np. Plejada Świętych, Noc 
Świętych, Korowód Świętych itp. Warto proponować uczniom, by 
wraz z rodzicami włączali się w działania, które poprzez ukazy-
wanie charakterystycznych rysów oraz wartości, jakimi kierowali 
się święci, mają przede wszystkim charakter formacyjny i słuŜą 
kształtowaniu pozytywnych postaw. Działania te powinny uka-
zywać świętych jako tych, którzy przez Ŝycie wierne Panu Bogu 
cieszą się juŜ wieczną szczęśliwością, a dla nas Ŝyjących tu na 
ziemi stanowią wzór do naśladowania. 

4. Ze szczególnym apelem zwracamy się do Rodziców i gorąco 
zachęcamy, by te szczególne dni w Ŝyciu Kościoła – Uroczystość 
Wszystkich Świętych oraz Dzień Zaduszny – stały się okazją, aby 
razem z dziećmi wybrać się na cmentarz, nawiedzić groby bli-
skich, a takŜe ukazać im chrześcijański sens Ŝycia i perspektywy 
Ŝycia wiecznego z Bogiem. Przypominajmy i uczmy młode pokole-
nie, Ŝe piękną i zbawienną rzeczą jest modlić się za Zmarłych.  

 
 

Komisja Wychowania Katolickiego 
Konferencji Episkopatu Polski 
 

Warszawa, 13 października 2014 r. 
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KOMUNIKAT NA ROZPOCZĘCIE  
ROKU śYCIA KONSEKROWANEGO 

 
 

Drodzy Siostry i Bracia,  
Z woli papieŜa Franciszka od pierwszej niedzieli Adwentu 

2014 roku do 02 lutego roku 2016  w całym Kościele będzie trwał 
Rok śycia Konsekrowanego. Będzie on przeŜywany pod hasłem: 
„Ewangelia, proroctwo, nadzieja – Ŝycie konsekrowane w Kościele 
dzisiaj”. 

Ogłaszając ten Rok w listopadzie 2013 r. papieŜ powiedział:  
„Ŝycie konsekrowane jest złoŜone, jest pełne łaski ale i grzeszności.  
W tym roku pragniemy uznać i wyznać nasze słabości, pragniemy 
teŜ z mocą pokazać światu ile wśród nas jest świętości i Ŝywotności. 
Jak wiele jest świętości ukrytej w naszych domach, klasztorach, ale 
przez to nie mniej owocnej, która sprawia, Ŝe konsekrowani są “Ŝy-
wymi ikonami Boga” po trzykroć Świętego.  

W całym świecie Ŝyje obecnie ok. 950 tys. osób konsekrowa-
nych, czyli sióstr zakonnych, braci i ojców, osób naleŜących do In-
stytutów Świeckich i do Indywidualnych Form śycia Konsekrowa-
nego. Warto sobie uświadomić Ŝe jest ich ponad dwa razy więcej niŜ 
kapłanów (410 tys.). Wszystkie te osoby oddają całych siebie na 
słuŜbę Bogu i ludziom poprzez naśladowanie Jezusa na drodze rad 
ewangelicznych. Bez ich świadectwa i poświęcenia trudno sobie 
wyobrazić Ŝycie Kościoła. Mówił o tym 2 lutego 2013 roku papieŜ 
Franciszek: Pomyślmy jednak, co by było, gdyby zabrakło sióstr 
zakonnych w szpitalach, na misjach, w szkołach. Wyobraźcie sobie 
Kościół bez sióstr zakonnych! Nie moŜna sobie tego wyobrazić. One 
są tym darem, tym zaczynem, który prowadzi naprzód Lud BoŜy. 

W Polsce mamy ok. 35 tys. osób konsekrowanych, a to ozna-
cza, Ŝe  co tysięczny Polak i Polka jest osobą konsekrowaną. śyją 
obok nas i między nami. Od setek lat  modlitwą, pracą i świadec-
twem  ubogacają Ŝycie Kościoła i społeczeństwo. Tak bardzo wrośli 
w naszą codzienność, iŜ współcześnie prawie ich nie zauwaŜamy. 
Niewiele teŜ o nich słychać w mediach, a przecieŜ prowadzone 
przez nich szpitale, domy opieki społecznej, szkoły i przedszkola, 
róŜnorakie dzieła charytatywne, słuŜą nam i naszym rodzinom. 
PrzecieŜ tak wielu z nas korzysta z posługi sakramentalnej osób 
konsekrowanych, nawiedza prowadzone przez nich sanktuaria, 
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czyta wydawane przez nich ksiąŜki, słucha i ogląda zakonne me-
dia. Nikt z nas nie moŜe teŜ powiedzieć, iŜ nie jest dłuŜnikiem 
sióstr klauzurowych, które modlą się nieustannie i ofiarują swoje 
Ŝycie za nasze zbawienie. 

PapieŜ Franciszek dał nam wszystkim bardzo dobrą sposob-
ność, byśmy na nowo odkryli wartość całkowitego poświęcenia się 
Bogu, którego  świadkami są osoby konsekrowane. Byśmy takŜe 
lepiej poznali Ŝycie i specyfikę powołania tych ludzi, którzy zrezy-
gnowali z kariery, z załoŜenia rodziny, dla większego dobra, jakim 
jest Bóg. Zachęcamy Was wszystkich, Bracia i Siostry, do większe-
go zainteresowania się Ŝyciem osób konsekrowanych. Często blisko 
waszych domów jest jakiś klasztor, czy dom zakonny. Zainteresuj-
cie się codziennością osób, które w nich Ŝyją, nawiąŜcie z nimi oso-
bisty kontakt, spróbujcie zrozumieć, dlaczego wybrali taką drogę. 
PomoŜe to w głębszym zrozumieniu własnego powołania oraz od-
powiedzialności za dar Ŝycia, który otrzymaliśmy wszyscy od Boga.  

W ciągu najbliŜszego roku będzie teŜ wiele wydarzeń, organi-
zowanych po to, byśmy uświadomili sobie lepiej rolę osób konse-
krowanych w Kościele. Będziemy mogli poznać bogactwo ich cha-
ryzmatów, niezwykłe Ŝycie świętych, róŜnorodność dzieł, które 
prowadzą. Niech to wszystko prowadzi nas do dziękczynienia Bo-
gu, który nieustannie wzywa kobiety i męŜczyzn, by świadectwem 
Ŝycia konsekrowanego potwierdzali głęboką myśl świętej karmeli-
tanki Teresy z Avila, iŜ „temu, kto posiadł Boga, niczego nie brak-
nie. Bóg sam wystarczy.” 

Niech Rok śycia Konsekrowanego, który rozpoczniemy  
w pierwszą niedzielę Adwentu, będzie równieŜ okazją do modlitwy 
za tych którzy realizują swe powołanie w zakonach w Instytutach 
Świeckich, czy w Indywidualnych Formach śycia Konsekrowanego. 
Niech będzie czasem modlitwy o nowe, święte powołania do słuŜby 
Bogu i ludziom we wspólnocie Kościoła.  

 

Bp Kazimierz Gurda 
Przewodniczący Komisji  

ds. śycia Konsekrowanego KEP 
 
16 listopada 2014 r.  
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OŚWIADCZENIE RADY KEP DS. RODZINY WS. KONWENCJI  
RADY EUROPY O PRZECIWDZIAŁANIU PRZEMOCY  

WOBEC KOBIET I PRZEMOCY DOMOWEJ (CAHVIO) 
 
Konwencja Rady Europy o przeciwdziałaniu przemocy wobec 

kobiet i przemocy domowej (CAHVIO) rodzi liczne kontrowersje  
i dyskusję, do których Rada do Spraw Rodziny Konferencji Epi-
skopatu Polski pragnie się ustosunkować. 

Przemoc wobec kobiet, ale takŜe wobec dzieci, osób starszych, 
niepełnosprawnych czy wobec męŜczyzn, jest zjawiskiem społecz-
nym wymagającym przeciwdziałania na wielu polach, począwszy 
od edukacji – po skuteczne zapobieganie i pomoc jej ofiarom. Ko-
ściół podejmuje te zagadnienia, starając się, aby relacje pomiędzy 
ludźmi były oparte na Ŝyczliwości i wzajemnym szacunku oraz 
uwzględniały autentyczne dobro drugiej osoby. Temu słuŜy gło-
szenie Ewangelii, a takŜe m.in. praca poradnictwa rodzinnego  
w przygotowaniu małŜonków do zawarcia związku małŜeńskiego, 
terapia rodzinna oraz działania wielu organizacji i ruchów kato-
lickich uwzględniających problem agresji i przemocy w relacjach 
międzyludzkich. 

Niestety, Konwencja CAHVIO nie jest skoncentrowana na 
przeciwdziałaniu przemocy, jak sugeruje jej tytuł, ale na wprowa-
dzeniu ideologicznej rewolucji kulturowej. Polega ona na redefini-
cji pojęcia płci jako zmiennego zjawiska społecznego, a nie biolo-
gicznego, oraz bezzasadnym obarczaniu odpowiedzialnością za 
przemoc podstawowych wspólnot, jakimi są małŜeństwo i rodzina. 
Podobnie traktowana jest tradycja i dorobek cywilizacyjny. 

W zakresie przeciwdziałania przemocy konwencja nie dodaje 
Ŝadnych nowych rozwiązań do juŜ istniejących w polskim prawie  
i praktyce społecznej. Nie podejmuje walki z autentycznymi pro-
blemami, jakie sprzyjają przemocy we wzajemnych relacjach mię-
dzyludzkich. Nie zamierza zwalczać zjawiska przemocy w me-
diach czy pornografii uprzedmiotawiającej kobiety. Nie podejmuje 
kwestii naduŜywania alkoholu czy narkotyków. Nie chroni teŜ 
przed skrajną formą przemocy wobec poczętych dzieci, jaką jest 
aborcja. 

Zasadniczy niepokój budzi ukierunkowanie konwencji na 
walkę ze wspólnotami chronionymi przez Konstytucję RP – mał-
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Ŝeństwem i rodziną, tradycją i dorobkiem cywilizacyjnym, które 
są traktowane, jako zagroŜenie. Wnosi ona zobowiązanie państwa 
do edukacji dzieci i młodzieŜy na kaŜdym poziomie wiekowym  
w zakresie tzw. „niestereotypowych ról płci”, nie uwzględniając  
w tej kwestii ani zdania rodziców, ani polskiego dorobku w zakre-
sie przedmiotu przygotowanie do Ŝycia w rodzinie, ani stanowiska 
Kościoła. 

Konwencja definiuje dyskryminację w sposób ideologiczny, co 
pozwala naruszać powszechnie uznane zasady prawa, w tym 
równość wobec prawa. Narusza prawo Polski do decydowania  
w sprawach wyznania, etyki, Ŝycia rodzinnego. Pozwala formuło-
wać zalecenia i egzekwować je, nawet jeŜeli są niezgodne z zapi-
sami Konstytucji RP. 

Analiza konwencji wskazuje, Ŝe przy jej pomocy usiłuje się 
stworzyć nowy ład społeczny, w którym rodzina i tradycja będą 
zmarginalizowane, a państwo otrzyma instrumenty głębokiej 
kontroli nad nimi. Nieład ten sprzeczny jest z autonomią rodzin 
oraz ogranicza wolność obywateli. 

Konwencja CAHVIO nie zmierza do budowania pozytywnych 
relacji pomiędzy ludźmi, ale słuŜy projektowi przebudowy społe-
czeństwa na bazie ideologicznej. Z tego powodu nie moŜe być ak-
ceptowana. 

Rada ds. Rodziny wyraŜa uznanie dla działań wielu osób i or-
ganizacji pozarządowych, w tym szczególnie dla ruchów proro-
dzinnych, które ukazują zagroŜenia wynikające z ratyfikacji tej 
konwencji. 

 
Bp Jan Wątroba 

 Przewodniczący Rady ds. Rodziny KEP 
 

 
Warszawa, 2 października 2014 r. 
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WSKAZANIA EPISKOPATU POLSKI DOTYCZĄCE LITURGII  
MSZY ŚWIĘTYCH  

SPRAWOWANYCH W MAŁYCH GRUPACH I WSPÓLNOTACH 
 

W związku z częstymi pytaniami kierowanymi do Komisji 
Kultu BoŜego i Dyscypliny Sakramentów, a takŜe indywidualnie 
do jej członków i konsultorów, a dotyczącymi liturgii Mszy św. 
sprawowanych w małych grupach i wspólnotach, Episkopat Pol-
ski przypomina obowiązujące przepisy Kościoła powszechnego,  
Wskazania Episkopatu Polski  po ogłoszeniu nowego wydania 
Ogólnego wprowadzenia do Mszału rzymskiego (9 III 2005) oraz 
określa dodatkowe normy dotyczące liturgii wszystkich Mszy 
świętych sprawowanych w małych grupach i wspólnotach. 

 
Zasady ogólne 

 

1. Małe grupy religijne i wspólnoty nie są równoznaczne  
z małą liczbą wiernych uczestniczących we Mszy św. np. w dni 
powszednie. WaŜnymi cechami wyróŜniającymi małe grupy reli-
gijne są: istniejące juŜ więzi międzyosobowe, wiek, zawód, stan 
rodzinny, przynaleŜność do kościelnych ruchów apostolskich  
i wspólny cel zgromadzenia (np. rekolekcje, przygotowanie do 
sakramentów, pogłębienie formacji chrześcijańskiej). W „małym 
zgromadzeniu liturgicznym” umacniają się wzajemne więzy mię-
dzy jego członkami przez klimat bliskości, przyjaźń, zaufanie  
i wymianę doświadczeń (por. DA 17). Celebracja Mszy św. w ma-
łych grupach formuje równieŜ jej uczestników do większego zaan-
gaŜowania w liturgii parafialnej oraz do podejmowania posług  
i funkcji liturgicznych przewidzianych dla świeckich. 

2. Kościół popiera istnienie w parafii małych grup i wspólnot 
religijnych, których celem jest pogłębienie Ŝycia chrześcijańskiego 
i wychowanie wiernych do ściślejszej wspólnoty kościelnej, a nie 
tworzenie „małych Kościołów”, osłabiających jedność parafialną. 
(por. Actio pastoralis, Wstęp). 

3. PapieŜ Benedykt XVI w Adhortacji apostolskiej Sacramen-
tum caritatis zaleca celebrację Eucharystii w małych grupach „ze 
względu na bardziej świadome, czynne i owocne uczestnictwo”. 
Jednocześnie zwraca uwagę na konieczność ich zgodności z „cało-
ścią duszpasterskiego programu diecezji”. Celebracje takie nie 
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mogą być „przeŜywane równolegle lub w rywalizacji z Kościołem 
partykularnym”, gdyŜ małe grupy powinny słuŜyć jednoczeniu 
całej wspólnoty (por. Sacramentum caritatis nr 63). 

4. Sprawując liturgię Mszy św. w małej grupie, zarówno ka-
płan jak i uczestnicy powinni mieć świadomość, Ŝe celebrują ją  
w łączności z całym Kościołem, jeśli przestrzegają norm zawar-
tych w księgach liturgicznych oraz wskazań Konferencji Episko-
patu odnoszących się do liturgii. Jan Paweł II podkreśla, iŜ ka-
płan, który wiernie sprawuje Mszę św. według norm liturgicznych 
oraz wspólnota, która się do nich dostosowuje, ukazują w sposób 
dyskretny, lecz wymowny, swą miłość do Kościoła (por. Ecclesia 
de Eucharistia nr 52).  

5. Dlatego podstawową formą celebracji Eucharystii w parafii 
(zwłaszcza w niedziele i święta) jest Msza św. z ludem, w której 
uczestniczą jej członkowie, bez podziału na przynaleŜność do róŜ-
nych grup. Wtedy Msza św. ukazuje parafię jako wspólnotę 
wspólnot i prawdziwy Kościół zgromadzony w imię Pana, aby 
sprawować Pamiątkę Jego śmierci i zmartwychwstania oraz bu-
dować jedność w wierze i miłości (por. OWMR nr 113; 115; Evan-
gelii gaudium nr 29).   

6. Całą liturgię Mszy św. w języku polskim naleŜy sprawować 
posługując się księgami liturgicznymi zatwierdzonymi przez Sto-
licę Apostolską13. Bardziej szczegółowe przepisy odnoszące się do 
róŜnych form celebracji Mszy św. (z ludem, koncelebracji, z dia-
konem i z jednym posługującym) zawiera Nowe Ogólne wprowa-
dzenie do Mszału rzymskiego (Poznań 2004) i Wprowadzenie do 
drugiego wydania Lekcjonarza mszalnego (Poznań 2011). 
Wszystkich przewodniczących liturgii Mszy św. oraz jej uczestni-
ków obowiązują takŜe dokumenty wydane dla całego Kościoła 
przez Stolicę Apostolską14. 

7. W przygotowaniu i celebracji liturgii mszalnej z udziałem 

                                                      
13 Mszał rzymski dla diecezji polskich. Poznań 1986 i wyd. II poszerzone Poznań 2010; 
Zbiór Mszy o Najświętszej Maryi Pannie. Poznań 1998; Lekcjonarz mszalny T. I-VII. 
Poznań 1977-2004. 
14 Instrukcje Eucharisticum Mysterium (25 V 1967) i Actio pastoralis (15 V 1969); 
Instrukcje Inaestimabile donum (24 II 1980) i Redemptionis Sacramentum (25 III 
2004), encyklika Jana Pawła II Ecclesia de Eucharistia (17 IV 2003), adhortacje Bene-
dykta XVI Sacramentum caritatis (22 II 2007) i Verbum Domini (30 IX 2010); Evange-
lii gaudium (24 XI 2013) . 
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dzieci naleŜy zachować zarówno postanowienia Dyrektorium  
o Mszach z udziałem dzieci (1 XI 1973) jak i Zalecenia duszpa-
sterskie Episkopatu Polski w związku z Dyrektorium o Mszach 
świętych z udziałem dzieci (155 Konferencja Episkopatu 17-18 XI 
1976). 

8. W czasie sprawowania Mszy św. poza miejscem świętym, 
naleŜy równieŜ, w miarę moŜliwości, posługiwać się księgami  
liturgicznymi.  

 
Normy szczegółowe 

 

9. W celebracji Mszy św. w małych grupach obowiązuje 
„wierne zachowywanie norm liturgicznych” (por. Actio pastoralis 
nn. 9-10; Sacramentum caritatis nn. 34-51; Redemptionis Sacra-
mentum nn. 108-128). 

a) Materia Eucharystii powinna spełniać normy Kościoła, 
przypomniane przez Konferencję Episkopatu Polski. Właściwą 
materią Eucharystii jest „chleb niekwaszony, czysto pszenny  
i świeŜo upieczony”, inny nie „stanowi waŜnej materii dla spra-
wowania Ofiary i sakramentu Eucharystii” (por. Redemptionis 
Sacramentum nr 48). RównieŜ wino powinno być „naturalne,  
z winogron, czyste i niezepsute, bez domieszki obcych substancji” 
(tamŜe nr 50). Osoby przygotowujące chleb i wino do Eucharystii 
są zobowiązane posiadać upowaŜnienie swojego biskupa (por. 
Komisja ds. Kultu BoŜego i Dyscypliny Sakramentów Episkopatu 
Polski. Wskazania w sprawie materii Eucharystii (6 III 2013)15.  

b) NaleŜy uŜywać szat liturgicznych, które wskazują na peł-
nione w zgromadzeniu funkcje, oraz zatwierdzonych kolorów  
liturgicznych (por. Redemptionis Sacramentum nr 121). 

c) Naczynia liturgiczne powinny spełniać wymagania Kościo-
ła wyraŜone w OWMR 327-334, a więc nie mogą to być naczynia 
codziennego uŜytku, ze szkła, z gliny, terakoty i z innych materia-
łów łatwo się tłukących, które łatwo się niszczą; nie mogą to być 
równieŜ naczynia mało wartościowe pod względem jakości, lub 
pozbawione wartości artystycznej (por. Redemptionis Sacramen-
tum nr 117-118). 

 

 
                                                      

15 „Anamnesis” 19:2013 nr 3 s. 51-58. 
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10. Zwyczajnym miejscem sprawowania Mszy św. jest kościół 
lub kaplica (por. OWMR nr 288; Redemptionis Sacramentum nn. 
108-109). Mszę św. naleŜy sprawować „w miejscu świętym, chyba 
Ŝe w poszczególnym wypadku czego innego domaga się koniecz-
ność; wtedy Eucharystia powinna być sprawowana w odpowied-
nim miejscu” - in loco honesto (KPK kan. 932 § 1). O istnieniu 
takiej konieczności, decyduje biskup diecezjalny, który na terenie 
swojej diecezji moŜe wydać ogólne pozwolenie w tej sprawie (por. 
Redemptionis Sacramentum nr 108).  

 11. „Ofiarę eucharystyczną naleŜy sprawować na ołtarzu po-
święconym lub pobłogosławionym”. (KPK kan. 932 § 2). W kościo-
łach i kaplicach nie wolno stawiać dodatkowego stołu, pełniącego 
funkcję ołtarza.  

12. Jeśli zachodzi konieczność sprawowania Mszy św. poza 
kościołem (gdy brak kościoła lub jest on niewystarczający), naleŜy 
sprawować ją w miejscu godnym tak wielkiego misterium i uŜyć 
odpowiedniego stołu, na którym umieszcza się krzyŜ i świeczniki, 
obrus i korporał (por. KPK kan. 932 § 2; OWMR nr 297). TakŜe 
wtedy urządzenie wnętrza miejsca sprawowania Mszy św. powin-
no ukazywać hierarchiczną strukturę zgromadzenia i róŜnorod-
ność funkcji, jakie pełnią jego poszczególni członkowie, a przede 
wszystkim podkreślać jego jedność. NaleŜy zatem zadbać o odpo-
wiednie miejsce dla kapłana, które ma podkreślać jego funkcję 
przewodniczenia liturgii (por. OWMR 310); przewidzieć równieŜ 
miejsca dla posługujących i pozostałych uczestników liturgii. Za-
miast ambony przygotowuje się pulpit, z którego wykonuje się 
czytania biblijne i głosi homilię (tamŜe 309; por. Verbum Domini 
nr 68). Właściwe przygotowanie miejsca sprawowania liturgii ma 
wpływ na czynne i poboŜne uczestnictwo w niej wiernych i do-
świadczenie poczucia sacrum celebracji. 

13. Celebracji Mszy św. nie wolno łączyć ze zwykłym, czy teŜ 
nawet uroczystym posiłkiem. „Wyjąwszy sytuację powaŜnej ko-
nieczności nie wolno sprawować Mszy św. na stole słuŜącym do 
spoŜywania posiłków”. Uczestnicy Mszy św. „w czasie jej trwania 
nie mogą zasiadać przy stołach”. Jeśli „z powaŜnej przyczyny 
Msza św. musi być sprawowana w tym samym miejscu, w którym 
ma być następnie spoŜywany posiłek, naleŜy zrobić wyraźną prze-
rwę między zakończeniem Mszy św. a początkiem posiłku” (por. 
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Actio pastoralis nr 10; Redemptionis Sacramentum nr 77). 
14. Odnośnie do czasu sprawowania Mszy św. w małych gru-

pach, naleŜy zachowywać wskazania Kościoła (por. KPK kan. 
931). Z zasady takich Mszy św. nie celebruje się w niedziele  
i święta, aby nie rozbijać jedności wspólnoty parafialnej i para-
fialnego zgromadzenia liturgicznego oraz „nie pozbawiać posługi 
kapłańskiej i uczestnictwa wiernych pogłębiającego Ŝycie i jed-
ność wspólnoty” (por. Actio pastoralis nr 10a). Według Instrukcji 
Eucharisticum mysterium „naleŜy zatroszczyć się o zachowanie 
jedności społeczności parafialnej przez włączenie mniejszych grup 
w liturgię parafialną” (nr 27). Dlatego ordynariusze, poza pew-
nymi wyjątkami, nie powinni udzielać zezwolenia na takie Msze 
św. w niedziele i święta (tamŜe). RównieŜ Msze św., w których 
uczestniczą małe grupy dzieci naleŜy sprawować „w ciągu tygo-
dnia, najlepiej w róŜnych dniach” (por. Dyrektorium o Mszach  
z udziałem dzieci nn. 27-28). Udział w takiej Mszy św. nie zwal-
nia z uczestnictwa w niej w niedziele i święta obowiązujące.  

15. Jan Paweł II w Dies Domini nie zaleca sprawowania  
„w niedzielę, w dniu zgromadzenia, Mszy św. w małych grupach”. 
Stwierdza, Ŝe jest zwyczajną praktyką, iŜ w niedzielnej Mszy św. 
w parafii jako „wspólnocie eucharystycznej spotykają się róŜne 
grupy, ruchy, stowarzyszenia, a takŜe małe wspólnoty zakonne 
istniejące na jej terenie”. PapieŜ  uzasadnia to nie tylko tym, aby 
„podczas zgromadzeń parafialnych nie zabrakło nieodzownej po-
sługi kapłanów”, ale odwołuje się takŜe do konieczności obrony, 
ochrony i rozwoju „wszelkimi sposobami” Ŝycia i jedności wspól-
noty kościelnej (nr 36). 

16. ZaleŜnie od wybranego formularza mszalnego stosuje się 
odpowiednią Modlitwę eucharystyczną, albo z własną prefacją, 
albo z prefacją przeŜywanego okresu liturgicznego. Modlitwa eu-
charystyczna naleŜy wyłącznie do kapłana. Wierni uczestniczą  
w niej przez dialog przed prefacją, aklamację „Święty, Święty”, 
aklamację po konsekracji i po doksologii. Jedynym wyjątkiem jest 
III Modlitwa eucharystyczna z udziałem dzieci, która przewiduje 
dodatkowe aklamacje wiernych. W Ŝadnym wypadku wierni nie 
mogą śpiewać części Modlitwy eucharystycznej. Kapłanowi nie 
wolno wprowadzać Ŝadnych zmian w Modlitwach eucharystycz-
nych zatwierdzonych przez Kościół i zawartych w Mszale rzym-
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skim. Zasady wyboru formularza Mszy św. i Modlitwy euchary-
stycznej zawiera OWMR nn. 363-365. W liturgii eucharystycznej 
w małych grupach naleŜy korzystać ze wszystkich Modlitw Eu-
charystycznych zamieszczonych w Mszale rzymskim, a nie tylko  
z jednej z nich.  

17. Uczestnicy Mszy św. przekazują sobie znak pokoju przed 
śpiewem Baranku BoŜy według formy określonej we Wskazaniach 
Episkopatu „ukłon w stronę najbliŜej stojących lub podanie im 
ręki” (nr 33), albo przez inny gest praktykowany w danej wspól-
nocie. 

18. Zgodnie z postanowieniem Konferencji Episkopatu Polski 
wierni przyjmują Komunię św. w postawie klęczącej lub stojącej 
dopiero po spoŜyciu Świętych Postaci przez celebransa. Postawę 
stojącą naleŜy zachować wtedy, gdy udziela się jej pod obiema 
postaciami: „Wierni przyjmujący Ciało Pańskie w postawie stoją-
cej wykonują wcześniej skłon ciała lub przyklękają na jedno kola-
no” (Wskazania Episkopatu nr 38). „Komunii świętej udziela się 
przez podanie Hostii wprost do ust. JeŜeli jednak ktoś prosi  
o Komunię na rękę przez gest wyciągniętych dłoni, naleŜy mu  
w taki sposób jej udzielić. Przyjmujący winien spoŜyć Ciało Pań-
skie wobec szafarza. Wierni przystępujący do Komunii świętej nie 
mogą sami brać konsekrowanego Chleba ani Kielicha Krwi Pań-
skiej. Nie wolno im teŜ podawać na rękę Hostii zanurzonej we 
Krwi Pańskiej” (Wskazania Episkopatu nr 40; por. OWMR 160; 
Redemptionis Sacramentum nn. 88-94). 

 

 
MoŜliwości dostosowania liturgii Mszy św. w małych gru-
pach 

 

19. Ze względu na duchowe dobro wiernych Kościół zezwala 
na pewne dostosowania liturgii Mszy św. w małych grupach  
i wspólnotach. Odpowiednie przepisy zawierają przede wszystkim 
Instrukcja Actio pastoralis, późniejsze dokumenty Stolicy Apo-
stolskiej, zwłaszcza Instrukcja Kongregacji Kultu BoŜego i Dys-
cypliny Sakramentów Redemptionis Sacramentum oraz Wskaza-
nia Episkopatu Polski (2005). Zamieszczone w nich normy, tak 
ogólne jak i szczegółowe, odnoszą się do sprawowania liturgii 
Mszy św. takŜe w małej grupie. 
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20. W liturgii kaŜdej Mszy św. waŜną rolę spełnia śpiew 
przewodniczącego oraz całego ludu: śpiew jednoczy uczestników, 
wyraŜa radość serca, nadaje uroczystego charakteru sprawowanej 
liturgii oraz wprowadza w misterium okresu liturgicznego. Dlate-
go waŜny jest odpowiedni dobór śpiewów ludu z psalmów, hym-
nów kościelnych, aklamacji oraz pieśni ludowych dopuszczonych 
do uŜytku liturgicznego. Śpiewy przeznaczone do liturgii Mszy 
św. zawierają śpiewniki liturgiczne zatwierdzone przez władze 
kościelne (Wskazania Episkopatu nr 4; por. OWMR nn. 41; 48; 
Dies Domini nr 50; Redemptionis Sacramentum nr 39). W czasie 
Mszy św. nie jest dozwolony śpiew piosenek religijnych (Wskaza-
nia Episkopatu nr 4). Nowe śpiewy zanim zostaną wprowadzone 
do liturgii wymagają zatwierdzenia władzy kościelnej. Własnym 
śpiewem liturgii rzymskiej jest śpiew gregoriański (OWMR nr 
41). Odnośnie do doboru śpiewów w czasie Mszy św. naleŜy za-
chować normy zawarte w OWMR nn. 39-41; 47-48; 61-64; 66-68; 
74; 366-367. Melodii śpiewów celebransa, zamieszczonych  
w Mszale rzymskim, nie wolno zmieniać. Modlitwom przewodni-
czącego nie mogą towarzyszyć inne modlitwy, ani śpiewy oraz gra 
na instrumentach (por. OWMR 32). Alternatywne melodie (np. 
inne melodie prefacji) wymagają zatwierdzenia przez Episkopat 
Polski (por. OWMR 393).  

21. PoniewaŜ psalm responsoryjny jest „integralną częścią  
liturgii słowa”, wypada aby był śpiewany „przynajmniej jeśli cho-
dzi o refren naleŜący do ludu” (OWMR nr 61). W psalmach bo-
wiem zawiera się słowo BoŜe, dlatego „psalmu responsoryjnego 
nie wolno zastępować innymi tekstami niebiblijnymi”. Nie naleŜy 
go skracać, ani wybierać tylko niektórych zwrotek. Psalm z zasa-
dy powinien być wykonywany z ambony (por. OWMR nr 57; 309; 
Redemptionis Sacramentum nr 62; Wskazania Episkopatu nr 14).  

22. W liturgii słowa BoŜego moŜna wybrać z Lekcjonarza czy-
tania, psalm responsoryjny i aklamację przed Ewangelią, bardziej 
odpowiadające charakterowi liturgii i jej uczestnikom (por. Actio 
pastoralis nr 6). W doborze czytań biblijnych naleŜy jednak „prze-
strzegać norm, jakie znajdują się w księgach liturgicznych” (por. 
Redemptionis Sacramentum nr 61; por. OWMR 356-362). Wpro-
wadzenie do Lekcjonarza mszalnego nie tylko zezwala, ale takŜe 
zaleca, aby przewodniczący liturgii chętnie korzystał z „moŜliwo-
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ści  wyboru czytań, odpowiedzi, psalmów responsoryjnych, akla-
macji przed Ewangelią w porozumieniu z wszystkimi zaintereso-
wanymi i z uwzględnieniem zdania wiernych w tym, co do nich 
naleŜy” (nr 40).  

23. Komentarze przed czytaniami powinny być krótkie i przy-
gotowane na piśmie, według wskazań OWMR nn. 105b i 128 oraz 
Wprowadzenia do Lekcjonarza mszalnego nn. 15; 19; 38; 42; 57. 
Celem komentarza przed proklamacją słowa BoŜego jest przygo-
towanie uczestników do uwaŜnego słuchania i wprowadzenie do 
przyjęcia z wiarą czytań biblijnych jako słowa BoŜego. MoŜliwe 
jest takŜe krótkie wyjaśnienie wyboru danego psalmu responso-
ryjnego i refrenu oraz ich związku z czytaniami.  

24. Świeccy mogą wykonywać tylko czytania poprzedzające 
Ewangelię, której proklamacja, tak jak i następująca po niej ho-
milia, zastrzeŜone są dla kapłana lub diakona (por. OWMR 66; 
KPK kan. 767 § 1; Redemptionis Sacramentum nn. 63-66). 

25. Podczas homilii we Mszach z udziałem dzieci istnieje moŜ-
liwość dialogu, z której naleŜy czasem roztropnie korzystać, aby 
nawiązać z nimi Ŝywy kontakt i bardziej skutecznie przekazać 
treści religijne (por. Dyrektorium o Mszach z udziałem dzieci nr 
48). Dialog podczas homilii „moŜe być czasem roztropnie wyko-
rzystywany przez kapłana sprawującego Mszę św. jako forma 
objaśnienia, co jednak nie oznacza złoŜenia na innych obowiązku 
głoszenia słowa” (Ecclesia de mysterio z 15 VIII 1997 art. 3 § 3). 

26. NaleŜy „starannie” zachowywać wskazania nr. 74 Instruk-
cji Redemptionis Sacramentum, Ŝe „jeśli zajdzie potrzeba, aby 
świecki przekazał wiernym zgromadzonym w kościele jakieś in-
formacje albo świadectwo o Ŝyciu chrześcijańskim, naleŜy to zasad-
niczo przenieść poza celebrację Mszy świętej. Z powaŜnych jednak 
przyczyn moŜna takie informacje lub świadectwa przekazać po 
odmówieniu przez kapłana modlitwy po Komunii. Praktyka ta nie 
moŜe stać się jednak zwyczajem. Co więcej, te informacje i świadec-
twa w Ŝadnym razie nie powinny posiadać takich cech, aby mogły 
być kojarzone z homilią, ani być powodem nie wygłoszenia homilii 
w ogóle” (por. Ecclesiae de mysterio art. 3 § 2). 

27. Modlitwa wiernych powinna być dostosowana do szczegól-
nych okoliczności Mszy św. w małej grupie i wynikać ze słowa Bo-
Ŝego (czytania biblijne i homilia). Wprowadzenie do modlitwy 



EPISKOPAT POLSKI 

 
 

 

516 

wiernych oraz jej zakończenie naleŜy zawsze do kapłana przewod-
niczącego (por. OWMR nr 71). Modlitwę wiernych wraz z kapła-
nem powinna przygotować na piśmie grupa osób w niej uczestni-
czących. Dopuszczalna jest równieŜ tzw. „modlitwa spontaniczna” 
lub „improwizowana”, ale wtedy takŜe wezwania powinny być do-
brze przemyślane i wypowiadane w odpowiedniej kolejności.  
W wezwaniach nie naleŜy ograniczać się do spraw i intencji zgro-
madzonej wspólnoty, ale trzeba uwzględnić potrzeby całego Kościo-
ła, aktualne wydarzenia w świecie i w parafii (por. Actio pastoralis 
nr 6h;  nr 69-70). Intencje powinny być zwięzłe, poprawne pod 
względem teologicznym i językowym oraz zrozumiałe dla uczestni-
ków. W czasie Mszy św. w małej grupie wezwań moŜe być więcej 
niŜ zwykle. (por. Wskazania Episkopatu Polski nr 26). 

28. W czasie Modlitwy Pańskiej moŜna zachować praktyko-
wany w małych grupach zwyczaj odmawiania jej przez wszystkich 
uczestników z rozłoŜonymi rękami. 

29. W Mszach św. w małych grupach istnieje moŜliwość 
udzielania wiernym świeckim Komunii św. pod obiema postacia-
mi, zachowując przepisy OWMR nn. 281-287 i Redemptionis Sa-
cramentum nn. 100-107. PoniewaŜ Komunia św. jest „znakiem 
jedności”, jeśli udziela się jej pod obiema postaciami, wszyscy 
uczestnicy liturgii przyjmują ją, albo przez bezpośrednie picie  
z kielicha albo przez zanurzenie (por. Redemptionis Sacramentum 
nr 103). Wierni przyjmują Komunię św. pod obiema postaciami  
w postawie stojącej. Podawanie kielicha naleŜy „z zasady” do dia-
kona, a jeśli go nie ma – do prezbitera, akolity, nadzwyczajnego 
szafarza Komunii św., a nawet upowaŜnionego jednorazowo do tej 
funkcji odpowiedniego wiernego świeckiego (por. OWMR nr 284a). 

30. Następujące po Komunii św. uwielbienie nie powinno 
przeradzać się w inne formy modlitewne, np. modlitwy wstawien-
nicze. 

31. Celebracje Mszy św. w małych grupach mają duŜe zna-
czenie formacyjne. Stwarzają moŜliwości bardziej świadomego, 
czynnego i pełnego w niej uczestnictwa. Pozwalają doświadczyć 
Kościoła jako wspólnoty gromadzącej się przy jednym ołtarzu 
zjednoczonej przez jedną wiarę i miłość. Przyczyniają się do po-
wstania lub umacniają istniejące juŜ więzi między uczestnikami 
liturgii. Stwarzają moŜliwość wykonywania śpiewów części sta-
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łych według melodii gregoriańskich, wzbogacenia liturgii słowa  
o czytania i komentarze oraz zaangaŜowania w wypełnianie funk-
cji liturgicznych przez większą liczbę osób. Tak przeŜywana litur-
gia w duŜym stopniu wpływa równieŜ na osobistą poboŜność 
uczestników, jest waŜnym impulsem do apostolstwa w swoim 
środowisku. Dlatego duszpasterze powinni tworzyć w parafiach 
małe grupy, celebrować z nimi Msze św. według podanych powy-
Ŝej wskazań i włączać ich członków w liturgię wspólnoty parafial-
nej.  
 
 

Dodatkowe przepisy dotyczące niektórych wspólnot 
 

Odnośnie do wspólnot Drogi Neokatechumenalnej przypomi-
na się, Ŝe wspólnoty otrzymały od Stolicy Apostolskiej specjalne 
zezwolenia dotyczące Niedzielnej Mszy Świętej, które są zawarte 
w Statucie Drogi Neokatechumenalnej, zaaprobowanym w formie 
definitywnej przez Papieską Radę ds. Świeckich dnia 11 maja 
2008 r., nr 000944.  

Art. 13 Statutu normuje niedzielne celebracje eucharystyczne 
Drogi16, a w szczególności: 

par. 2: „Neokatechumeni celebrują Eucharystię niedzielną  
w małej wspólnocie, po pierwszych nieszporach niedzieli. Ta cele-
bracja odbywa się zgodnie z rozporządzeniem Biskupa diecezjal-
nego. Celebracje Eucharystii wspólnot neokatechumenalnych  
w sobotę wieczorem stanowią część niedzielnego duszpasterstwa 
liturgicznego parafii i są otwarte takŜe dla innych wiernych”;  

par. 3: „Eucharystia w małych wspólnotach celebrowana jest 
według zatwierdzonych ksiąg liturgicznych Rytu Rzymskiego,  
z wyjątkiem zezwoleń udzielonych przez Stolicę Apostolską. Od-
nośnie do udzielania Komunii Świętej pod dwiema postaciami, 
neokatechumeni przyjmują ją na stojąco, pozostając na swoim 
miejscu”. 

Przypis 49 do art. 13, 3 określa źródła udzielonych zezwo-

                                                      
16 3 kwietnia 2014 r. Ojciec Święty Franciszek w liście nr. 400535 wysłanym przez 
Substytuta Sekretariatu Stanu do Pana Kiko Argüello, potwierdził ponownie, Ŝe „ar-
tykuły 12 i 13 [Statutu], czytane w ich całości, stanowią więc ramy normatywne, do 
których naleŜy się odnosić”. 
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leń17, które pozwalają:  
1) aby w grupach Drogi Neokatechumenalnej moŜna było 

uŜywać chleba przaśnego;  
2) aby obrzęd pokoju miał miejsce pomiędzy modlitwą po-

wszechną a przygotowaniem darów; 
3) aby homilii, która ze swej natury jest zarezerwowana dla 

kapłana bądź diakona, mogły towarzyszyć świadectwa, które nie 
mogą zostać pomylone z homilią. 

Odnośnie Ruchu Światło-śycie, przypomina się, Ŝe wspólnoty 
tego ruchu otrzymały od Stolicy Świętej zezwolenie na uŜywanie 
w ramach oaz rekolekcyjnych Lekcjonarza Oaz Rekolekcyjnych 
Ruchu „Światło-śycie”, zatwierdzonego przez Kongregację Kultu 
BoŜego i Dyscypliny Sakramentów dekretem z 13 maja 2005 r. 
(Prot. 50/05/L).  

 

                                                      
17 Zezwolenia udzielone 24.12.1988 r. przez Kongregację Kultu BoŜego i Dyscypliny 
Sakramentów, a takŜe zezwolenie Prefekta Kongregacji Kultu BoŜego i Dyscypliny 
Sakramentów zawarte w Liście 01.12.2005 r. 
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WSKAZANIA DLA KAPŁANÓW  
PEŁNIĄCYCH POSŁUGĘ EGZORCYSTY 

 
 
Wprowadzenie 

 
1. Jezus nigdy nie stawiał szatana w centrum swego przepo-

wiadania. Jego odniesienie do szatana uwidacznia się w uwolnie-
niach opętanych, których dokonuje w chwilach decydujących dla 
zrozumienia prawdy o swojej misji (por. Mt 8,28-34; 12,22-45). 
Jednak, przede wszystkim, na początku swego publicznego po-
słannictwa zgodził się być kuszonym przez diabła na pustyni  
i pokazał, jak prowadzić z nim walkę oraz odnosić nad nim zwy-
cięstwo (por. Mk 1,12-13). Przed nim ostrzegał w Kazaniu na Gó-
rze i w modlitwie Ojcze nasz. W przypowieściach Jezus przypisy-
wał szatanowi szkodliwe działania (por. Mt 13,19.39) a pod koniec 
Ostatniej Wieczerzy Chrystus zapowiedział bliskie nadejście 
„władcy tego świata” (por. J 14,30). To właśnie nad nim egzorcy-
zmy Jezusa uprzedzają wielkie Jego zwycięstwo (por. J 12,31). 
Bowiem całe Ŝycie Chrystusa to misterium Odkupienia, które 
obecne jest juŜ w Jego Wcieleniu, a nade wszystko w męce  
i śmierci na krzyŜu oraz w tajemnicy zmartwychwstania i wnie-
bowstąpienia. Jest ono równieŜ obecne w Jego posłudze uzdra-
wiania i egzorcyzmowania. Te dwa aspekty posługi: uzdrawianie  
i egzorcyzmy stanowią główny rys cudotwórczej działalności Je-
zusa Chrystusa i wskazują na ten rodzaj Jego działalności, w któ-
rym królestwo BoŜe jest czymś realnym i konkretnym. Jezus eg-
zorcyzmując okazuje władzę nad szatanem, który musi ustąpić 
wobec mocy Zbawiciela18. 

2. Władzę uzdrawiania i egzorcyzmowania Jezus powierzył 
swojemu Kościołowi. Gdy wysyłał uczniów na pierwszą wyprawę 
misyjną, nakazał im: „Uzdrawiajcie chorych, wskrzeszajcie umar-
łych, oczyszczajcie trędowatych, wypędzajcie złe duchy!” (Mt 

                                                      
18 Por. Kongregacja Nauki Wiary, Wiara chrześcijańska i demonologia, tł. M. Stebart 
COr, Kraków 2011, s. 19-22. Dokument Kongregacji Nauki Wiary Wiara chrześcijań-
ska i demonologia potwierdza i przedstawia nauczanie Kościoła o szatanie jako osobo-
wym złym duchu, przeciwniku Boga, człowieka i stworzenia. Dokument powstał  
w odpowiedzi na coraz głośniejsze i liczniejsze teorie, idee i wypowiedzi wielu myślicie-
li i teologów, negujących realne istnienie szatana. 
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10,8). Po zmartwychwstaniu przekazał tę władzę całemu Kościo-
łowi: „Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stwo-
rzeniu! Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony; a kto nie 
uwierzy, będzie potępiony. Te zaś znaki towarzyszyć będą tym, 
którzy uwierzą: w imię moje złe duchy będą wyrzucać, nowymi 
językami mówić będą; węŜe będą brać do rąk, i jeśliby co zatrute-
go wypili, nie będzie im szkodzić. Na chorych ręce kłaść będą, a ci 
odzyskają zdrowie” (Mk 16,15-18). Chrystus określił teŜ dostępne 
kaŜdemu warunki walki z mocami demonicznymi: silna wiara 
(por. Mt 17,14-20), post i modlitwa (por. Mk 9,14-28). 

3. Kościół korzysta z władzy wypędzania złych duchów  
i sprawowania egzorcyzmów. Choć praktyka celebracji egzorcy-
zmu była róŜnorodna na przestrzeni wieków to zawsze korzystano 
z mocy imienia Jezus, rozkazując nieczystemu duchowi, aby od-
stąpił od osoby przez niego usidlonej. Dzieje Apostolskie przyta-
czają przypadki opętania i egzorcyzmy w ogólnej formie (por. Dz 
5,16; 8,7). Dokładniej został opisany egzorcyzm dokonany przez 
Pawła w Filippach (por. Dz 16,16-18). Paweł uwolnił tu pewną 
niewolnicę od złego ducha, który wróŜył i przynosił w ten sposób 
olbrzymie dochody jej właścicielom: „Paweł mając dość tego, od-
wrócił się i powiedział do ducha: Rozkazuje ci w imię Jezusa 
Chrystusa, abyś z niej wyszedł. I w tejŜe chwili wyszedł” (Dz 
16,18).  

4. Egzorcyzmy są sakramentaliami, czyli świętymi znakami, 
które na podobieństwo sakramentów sprowadzają duchowe dobra 
osiągane dzięki wstawiennictwu Kościoła. Przygotowują one ludzi 
do przyjęcia właściwego skutku sakramentów i uświęcają róŜne 
okoliczności Ŝycia (por. KL 60). Etymologicznie słowo „egzorcyzm” 
(łac. exorcisare) pochodzi z greckiego horkos (przysięga) lub hor-
kidzein (przysięgać, kląć się, zaklinać). W walce ze złym duchem 
stosuje się egzorcyzm większy czyli uroczysty, modlitwę z egzor-
cyzmem podczas chrztu dzieci, egzorcyzm  mniejszy podczas skru-
tyniów, egzorcyzm nad przedmiotami i miejscami oraz modlitwę  
o uwolnienie19. 

                                                      
19 Do egzorcyzmów zaliczało się tradycyjnie, do czasów posoborowej reformy liturgicz-
nej, egzorcyzmy odmawiane nad róŜnymi rzeczami, np. nad wodą lub solą, jednakŜe 
ich naturą było raczej błogosławieństwo, dlatego w posoborowej liturgii są one stoso-
wane w ramach obrzędów błogosławieństw. 
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Egzorcyzm większy jest obrzędem liturgicznym, w którym 
chodzi o „wypędzenie złych duchów lub uwolnienie od ich demo-
nicznego wpływu mocą duchowej władzy, jaką Jezus powierzył 
Kościołowi” (EiMB  11). Egzorcyzm większy ma na uwadze sytua-
cję, w której człowiek jest opętany, to znaczy – szatan zawładnął 
ciałem człowieka i w znacznej mierze wpływa na jego zewnętrzne 
zachowania. Człowiek jednak nadal zachowuje wolność, jeśli cho-
dzi o decyzje jego woli. Kodeks Prawa Kanonicznego z 1983 r.  
w kan. 117220, a takŜe Katechizm Kościoła Katolickiego w nume-
rze 167321, jako szafarza egzorcyzmu większego wskazują bisku-
pa i prezbitera.  

Gdy chodzi o modlitwę z egzorcyzmem podczas chrztu dzieci 
(por. OChD 49) oraz egzorcyzmy mniejsze podczas skrutyniów 
(por. OChWD 109-118), to są to modlitwy, w których Kościół wy-
raŜa prośbę o uwolnienie od skutków grzechu i wpływu szatana 
oraz umocnienie na drodze duchowej. Modlitwa z egzorcyzmem 
podczas chrztu dzieci jest odmawiana przez biskupa, prezbitera 
lub diakona.  

Natomiast egzorcyzmy mniejsze podczas skrutyniów, które 
normalnie odmawia szafarz wyświęcony, w niektórych wypad-
kach moŜe poprowadzić takŜe odpowiednio przygotowany kate-
cheta, który otrzymał upowaŜnienie od biskupa (por. OChWD 
109). 

W sprawie egzorcyzmu nad przedmiotami i miejscami, to no-
wa księga liturgiczna zauwaŜa, Ŝe „złe duchy mogą takŜe wywie-
rać wpływ na przedmioty i miejsca, a nadto powodować róŜne 
formy sprzeciwu wobec Kościoła i jego prześladowanie” (por. 
EiMB, Dodatek I, nr 1). Księga zawiera odpowiedni obrzęd na 
takie szczególne okoliczności Ŝycia Kościoła, w których istnieje 
potrzeba zastosowania błagania i egzorcyzmu. Obrzęd ten moŜe 
odprawić kaŜdy kapłan za zgodą biskupa diecezjalnego. 

                                                      
20 KPK Kan. 1172: § 1. Nikt nie moŜe dokonywać zgodnie z prawem egzorcyzmów nad 
opętanymi, jeśli nie otrzymał od ordynariusza miejsca specjalnego i wyraźnego zezwo-
lenia. § 2. Takiego zezwolenia ordynariusz miejsca moŜe udzielić tylko prezbiterowi 
odznaczającemu się poboŜnością, wiedzą, roztropnością i nieskazitelnością Ŝycia. 
21 KKK 1673: Egzorcyzmy uroczyste, nazywane "wielkimi", mogą być wypowiadane 
tylko przez prezbitera i za zezwoleniem biskupa. Egzorcyzmy naleŜy traktować bardzo 
roztropnie, przestrzegając ściśle ustalonych przez Kościół norm. 
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Modlitwa o uwolnienie jest modlitwą posiadającą formę bła-
galną i wstawienniczą. MoŜe ona być odmawiana przez kaŜdego 
członka ludu BoŜego. Kościół zezwala na jej odmawianie nad oso-
bami, które nie są opętane przez złego ducha, lecz przez niego 
nękane i doświadczają trudności w trwaniu przy Bogu. Modlitwa 
błagalna nie zawiera formuły imperatywnej, której uŜycie moŜe 
być niebezpieczne bez szczególnego wsparcia Kościoła22. 

5. Zasady i reguły celebracji obrzędu egzorcyzmu są zawarte 
w nauczaniu Kościoła i w odnowionych księgach liturgicznych 
zgodnie z nauką soborowej Konstytucji o liturgii świętej. W duchu 
jej postanowień opracowano rytuał egzorcyzmu De exorcismis et 
supplicationibus quibusdam23.  

 
 

I. Szafarz egzorcyzmu większego 
 
6. Kościół posłuszny słowom Modlitwy Pańskiej i powodowa-

ny miłosierdziem, juŜ od najdawniejszych czasów zatroszczył się, 
aby wśród sakramentaliów umieścić błagania do Boga o wyba-

                                                      
22 Por. Kongregacja Nauki Wiary, List do ordynariuszy miejsca przypominający nie-
które normy dotyczące egzorcyzmów „Inde ab aliquot annis”, w: W trosce o pełnię 
wiary. Dokumenty Kongregacji Nauki Wiary 1966- 1994, Tarnów 2010, s. 289-290. 
23 Congregatio de Cultu Divino et Disciplina Sacramentorum, Dekretum 22.11.1998, 
Prot. N. 1280/98/L, “Notitiae”, 35(1999), s. 137. Rituale Romanum ex decreto Sacro-
sancti Oecumenici Concilii Vaticani II instauratum, auctoritate Ioannis Pauli PP. II 
promulgatum, De exorcismis et supplicationibus quibusdam, Typis Polyglottis Vati-
canis 1999. Polski przekład części Rytuału rzymskiego zatytułowany Egzorcyzmy  
i inne modlitwy błagalne zatwierdziła w dniu 26 XI 1999 roku obradująca w Często-
chowie na 302. Zebraniu Plenarnym Konferencja Episkopatu Polski. Uchwała ta 
została potwierdzona przez Kongregację Kultu BoŜego i Dyscypliny Sakramentów 
dekretem z dnia 12 V 2001 roku. (Prot. 59/OO/L). Wydanie wzorcowe, przygotowane 
do uŜytku liturgicznego przez Księgarnię św. Jacka w Katowicach, ukazało się w 2002 
roku i nosi tytuł: Rytuał Rzymski. Odnowiony zgodnie z postanowieniem świętego 
Soboru Powszechnego Watykańskiego II wydany z upowaŜnienie papieŜa Jana Pawła 
II. Egzorcyzmy i inne modlitwy błagalne. Katowice 2002. Pomimo Ŝe wydanie wzorco-
we odnowionych obrzędów egzorcyzmów posiada juŜ editio tipica emendata z 2004 r. 
niektórzy egzorcyści w swojej posłudze uŜywają jeszcze starego Rytuału. NaduŜyciem 
jest stosowanie formuł egzorcyzmów, które nie są zatwierdzone przez kompetentną 
władzę kościelną. Motu proprio Summorum Pontificum z 2007 r.  w art. 9. § 1. mówi: 
„Proboszcz, po dokładnym rozwaŜeniu wszystkich okoliczności moŜe wyrazić zgodę na 
uŜycie starego rytuału przy sprawowaniu sakramentów: chrztu, małŜeństwa, pokuty, 
namaszczenia chorych, jeśli dobro dusz tego wymaga”. Dokument ten nic nie mówi  
o stosowaniu obrzędów egzorcyzmów zawartych w Rytuale z 1952 roku. 
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wienie wiernych od wszelkich niebezpieczeństw, a zwłaszcza od 
diabelskich zasadzek. Szczególnym wyrazem troski Kościoła jest 
ustanowienie egzorcystów, aby naśladując miłość Chrystusa, nie-
śli pomoc opętanym przez Złego, a takŜe rozkazując w imię Boga 
demonom, by odeszły i odtąd juŜ w Ŝaden sposób nie wyrządzały 
ludziom szkody24.  

7. Zgodnie z obietnicą Pana Jezusa (por. Mk 16,17), kaŜdy 
chrześcijanin moŜe prywatnie modlić się o swoje lub innych uwol-
nienie. Dar ten oparty jest na wierze kaŜdego chrześcijanina  
i ufności w moc BoŜego miłosierdzia. KaŜdy jest równieŜ wezwa-
ny, by we wspólnocie Kościoła nieść ludziom wyzwolenie z niewoli 
zła. Lecz nikt sam z siebie nie staje się egzorcystą. W historii Ko-
ścioła od początku istnieje posługa, która upatruje w duchu nie-
czystym rzeczywistą przyczynę zła.  

8. Od najdawniejszych czasów tym, który ma prawo wypo-
wiadać egzorcyzm nad opętanymi, jest biskup diecezjalny oraz 
jego odpowiednik na własnym obszarze jurysdykcyjnym, a takŜe 
kapłan delegowany przez biskupa diecezjalnego (por. KPK kan. 
1172).  

9. Biskupi, jako następcy Apostołów, otrzymują od Pana, któ-
remu dana jest wszelka władza na niebie i na ziemi, misję nau-
czania wszystkich narodów i głoszenia Ewangelii wszelkiemu 
stworzeniu, aby wszyscy ludzie przez wiarę, chrzest i wypełnienie 
przykazań dostąpili zbawienia (por. Mt 28,18-20; Mk 16,15-16; Dz 
26,17n)25. Wszyscy biskupi poprzez konsekrację posiadają pełnię 
sakramentu święceń, dzięki której posiadają władzę do spełnienia 
misji apostolskiej. Szczególny zakres władzy otrzymuje biskup 
diecezjalny jako pierwszy pasterz powierzonej mu diecezji. Rów-
nieŜ celebracja egzorcyzmu większego podlega władzy duchowej 
biskupa, którą moŜe on przekazać innym kapłanom. 

                                                      
24 Kongregacja Kultu BoŜego i Dyscypliny Sakramentów, Dekret, w: Rytuał Rzymski. 
Odnowiony zgodnie z postanowieniem świętego Soboru Powszechnego Watykańskiego 
II wydany z upowaŜnienie papieŜa Jana Pawła II. Egzorcyzmy i inne modlitwy bła-
galne. Katowice 2002, s. 7. 
25 Por. Święcenia biskupa, w: Pontyfikał Rzymski odnowiony zgodnie z postanowie-
niem Świętego Soboru Powszechnego Watykańskiego II wydany z upowaŜnienia pa-
pieŜa Pawła VI poprawiony staraniem papieŜa Jana Pawła II. Obrzędy święceń bisku-
pa, prezbiterów i diakonów, Katowice 1999, nr 12, s. 15. 
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10. Pierwszeństwo biskupa diecezjalnego wynika ze sformu-
łowania, Ŝe pozwolenie na wykonanie egzorcyzmu większego daje 
ordynariusz miejsca, którym „z reguły jest biskup diecezjalny”.  
W tym zapisie nie ma ograniczenia czy teŜ zakazu, Ŝeby wydał to 
pozwolenie inny ordynariusz miejsca (por. kan. 134 § 2). Nie wy-
klucza ono takŜe moŜliwości prawowitego udzielenia takiego ze-
zwolenia przez przełoŜonych Kościołów partykularnych,  równo-
rzędnych z diecezją (por. kan. 368). Zatem do biskupa naleŜy peł-
ne ojcowskiej odpowiedzialności czuwanie, troska i kierowanie 
posługą egzorcysty, a ten ze swej strony, działający w jego imie-
niu powinien pełnić to dzieło z zaufaniem i pokorą pod kierun-
kiem biskupa (por. EiMB 13). Odpowiedzialność biskupa za 
sprawowanie egzorcyzmów nie moŜe ograniczać się do mianowa-
nia egzorcystów. Jan Paweł II w encyklice Veritatis splendor pod-
kreśla, Ŝe rola biskupów polega na tym, by „nauczać wiernych 
tego, co prowadzi ich na drogę wiodącą do Boga” (VS 24).  

11. Biskup diecezjalny wybierając odpowiedniego kapłana, 
powinien kierować się przede wszystkim jego kwalifikacjami mo-
ralnymi i intelektualnymi. Szafarz egzorcyzmów powinien wyróŜ-
niać się poboŜnością, wiedzą, roztropnością, nieskazitelnością 
Ŝycia oraz stosownym przygotowaniem do pełnienia tej posługi. 
Delegowanie do sprawowania egzorcyzmów musi być wyraźne 26.  

12. Przygotowanie do posługi egzorcysty wymaga przygoto-
wania teoretycznego jak i praktycznego. Przygotowanie teore-
tyczne powinno zawierać elementy dogmatyczne (soteriologię, 
antropologię teologiczną, traktat o stworzeniu z angelologią), do-
brą znajomość księgi celebracji obrzędów Egzorcyzmy i inne mo-
dlitwy błagalne, zwłaszcza Wprowadzenie teologiczne i pastoralne 
do tej księgi a takŜe podstawową wiedzę z wybranych zagadnień 
psychologii. Przygotowanie praktyczne polega na korzystaniu  

                                                      
26 W Kodeksie prawa kanonicznego z 1983 roku czytamy, Ŝe ordynariusz miejsca moŜe 
udzielić zezwolenia na sprawowanie egzorcyzmów nad opętanymi tylko takiemu pre-
zbiterowi, który odznacza sie poboŜnością, wiedzą, roztropnością i nieskazitelnością 
Ŝycia (KPK kan. 1172 §2). Nowy Rytuał Rzymski we Wprowadzeniu teologicznym  
i pastoralnym cytuje powyŜsze przymioty i dodaje jeszcze jedną cechę, którą jest spe-
cjalne przygotowanie kapłana do tego zadania (por. EiMB 13). W ten sposób kandydat 
na szafarza egzorcyzmów jest zobowiązany do uformowania w sobie takiego stanu 
wewnętrznego i przyjęcia takiej postawy, aby moŜna było go scharakteryzować powyŜ-
szymi przymiotami. 
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z pomocy bardziej doświadczonego egzorcysty, który wprowadza 
w posługę egzorcyzmowania  nowego kapłana, przedstawia mu 
ogólny schemat postępowania w ramach obrzędu egzorcyzmu oraz 
modlitw i działań dodatkowych, a takŜe uwraŜliwia na przyjęcie 
postawy wiary i ducha słuŜby.  

13. Zaleca się, aby ustanowienie szafarza egzorcyzmu więk-
szego odbywało się w ramach celebracji liturgicznej, której prze-
wodniczy biskup diecezjalny, najlepiej w jego kaplicy domowej 
bądź w kaplicy seminaryjnej. Liturgia powinna się jednak odby-
wać bez zbytniego nagłośnienia27. 

14. Posługa egzorcyzmowania musi być wykonywana w ści-
słej zaleŜności od biskupa diecezjalnego, zgodnie z normami kan. 
1172, z listem Kongregacji Nauki Wiary z 29 września 1985 roku 
oraz normami zawartymi w Rytuale Rzymskim28. Szczególnie 
waŜne w procesie powoływania egzorcystów są wskazania zawar-
te w liście Kongregacji Nauki Wiary z 1985 roku przypominające, 
Ŝe osoby, które nie zostały oficjalnie ustanowione egzorcystami 
nie powinny uŜywać formuł egzorcyzmów w czasie modlitw  
o uwolnienie od wpływów szatana. Zakaz egzorcyzmowania doty-
czy takŜe kapłanów, którzy nie otrzymali od ordynariusza miejsca 
wyraźnej zgody. 

15. Ściśle naleŜy przestrzegać, aby egzorcysta wypełniał swo-
ją posługę z mandatu biskupa diecezjalnego. Tego wymogu nie 
naleŜy lekcewaŜyć, poniewaŜ dokonywanie egzorcyzmu bez po-
zwolenia jest aktem nieprawnym, a przez to grzesznym.  

16. Mając na uwadze zarówno potrzebę właściwego przygo-
towania kapłana do posługi egzorcysty, jak duŜy wysiłek w przy-
gotowaniu do takiej posługi, zaleca się następujące etapy w po-
wierzaniu mu tej misji: 

                                                      
27 NiŜsze święcenia egzorcystatu (CIC can. 947), zostały zniesione przez motu proprio 
Ministeria quaedam w 1972 roku. Mimo to warto przywołać treść modlitwy biskupa 
wypowiadanej nad klerykami, po odpowiednim pouczeniu, podczas święceń na egzor-
cystę: „Panie, Ojcze Święty, wszechmogący, wieczny BoŜe, racz pobłogosławić tego 
sługę Twego do funkcji egzorcysty, aby przez nakładanie rąk i wypowiadane słowa 
przejawiał moc poskramiania duchów nieczystych; niech umocniony łaską niebieską 
okaŜe się lekarzem Kościoła”. W nawiązaniu do tradycji Kościoła zaleca się więc, aby 
ustanowienie szafarza egzorcyzmu większego miało oprawę liturgiczną a nie tylko 
przez samo wręczenie dekretu. 
28 Kongregacja Nauki Wiary. Instrukcja „Ardens felicitatis desiderium” na temat 
modlitwy o uzdrowienie. Tł. K. Lubowicki OMI, Wrocław 2003, s. 24. 
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A. Etap kandydatury. Kapłan towarzyszy egzorcyście w jego 
posłudze i tym samym sam weryfikuje swoje moŜliwości. Uczest-
niczy w zjazdach egzorcystów przygotowując się od strony teore-
tycznej do tej posługi. Teoretyczne przygotowania uzupełnia wła-
sną lekturą. Gdy wprowadzający w posługę egzorcysta uwaŜa 
kandydata za przygotowanego, przedstawia go biskupowi, który 
udziela mu stosownej misji „ad experimentum” na 1 rok. 

B. Czas „ad experimentum”. Egzorcysta podejmuje posługę 
samodzielnie, ale jest w stałym kontakcie z wprowadzającym go. 
TenŜe poręcza jego kompetencje wobec biskupa, który mu ewen-
tualnie misje przedłuŜa. 

C. „Pełnoprawny egzorcysta”. Gdy przygotowanie kapłana 
jest wystarczające od strony teoretycznej i praktycznej, a jedno-
cześnie jego poziom duchowy gwarantuje dobrą posługę, biskup 
powierza mu misję egzorcysty „do odwołania”. 

17. Wzorem dla egzorcysty powinien być sam Jezus Chrystus 
uwalniający ludzi od złych duchów i na nowo otwierający przed 
tymi ludźmi perspektywę świętości i zbawienia. Idąc za przykła-
dem Jezusa egzorcysta staje wobec dwóch podstawowych zadań: 
uwolnienia człowieka spod władzy złych duchów oraz wprowa-
dzenia go na drogę uświęcenia. 

18. Pogłębieniu samoświadomości, toŜsamości i powołania 
egzorcystycznego mają słuŜyć spotkania egzorcystów organizowa-
ne w ramach stałej formacji. Spotkania te powinny pogłębiać 
aspekt biblijny, dogmatyczny, duchowy, historyczny, duszpaster-
ski, prawny wykonywanej posługi a takŜe z zakresu demonologii  
i problematyki dotyczącej zagroŜeń duchowych. Ponadto wskaza-
ny jest udział w wykładach i ćwiczeniach z wybranych dziedzin 
psychologii i psychiatrii. Na te spotkania powinni być teŜ zapra-
szani specjaliści z dyscyplin pogłębiających teoretyczną wiedzę 
egzorcystów. 

19. We współczesnym świecie dostrzegamy, Ŝe zaspokajanie 
medialnej potrzeby sensacji bardzo często prowadzi do karykatu-
ralnej deformacji posługi egzorcysty. Dlatego teŜ egzorcyści mu-
szą być bardzo ostroŜni w tym, co mówią, jak się wypowiadają  
i jak powołują się na naukę Kościoła. KaŜde medialne wystąpie-
nie egzorcysty powinno mieć aprobatę ordynariusza, który zlecił 
mu posługę egzorcyzmowania.  
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II. Warunki sprawowania egzorcyzmu większego 
 
20. Obrzęd egzorcyzmu większego odnosi się do osoby ludz-

kiej. PoŜyteczność posługi dla cierpiących wymaga współpracy 
egzorcystów z biskupem, między sobą, z lekarzami, psychiatrami 
czy psychologami. Poza szczególnymi sytuacjami egzorcysta nie 
powinien podejmować egzorcyzmu bez udziału innych osób, które 
są przygotowane do takiej posługi. Chodzi tu o dobro zarówno 
tego, za którego się modli, jak teŜ, by samemu uniknąć oskarŜeń, 
pomówień lub innych zagroŜeń. Powinien on podjąć rozwaŜnie 
decyzję co do konieczności zastosowania obrzędu egzorcyzmu, 
zachowując zawsze tajemnicę spowiedzi, po wnikliwym zbadaniu 
sprawy i zasięgnięciu w miarę moŜliwości opinii specjalistów  
w dziedzinie duchowej.  

21. Bardzo waŜne dla posługi egzorcysty jest wskazanie, Ŝe 
egzorcyzm naleŜy sprawować w taki sposób, aby wyraŜał wiarę 
Kościoła i nie nastręczał nikomu skojarzenia z czynnością ma-
giczną ani zabobonną. Nie naleŜy dopuszczać do tego, by stał się 
dla obecnych widowiskiem. Nie wolno udostępniać przebiegu eg-
zorcyzmu Ŝadnym środkom społecznego przekazu. Zarówno eg-
zorcysta, jak uczestnicy obrzędu, powinni zachować dyskrecję  
i nie informować o nim ani przed faktem, ani po jego dokonaniu. 

22. Egzorcyści, wsłuchani w słowa Jezusa: Bądźcie miłosierni 
jak Ojciec wasz jest miłosierny (Łk 6,36) i wypełniający misję Ko-
ścioła, są wezwani do szczególnej posługi wobec Ludu  BoŜego. Ich 
posługa jest przede wszystkim posługą miłosierdzia. Dlatego we 
współczesnym świecie owa posługa staje się świadectwem miłości 
i wypływającej z niej troski Boga o człowieka.  

23. Wywiad diagnostyczny egzorcysta winien prowadzić  
z wielkim taktem, okazując szacunek wobec osoby, która prosi  
o egzorcyzm. W związku z tym, Ŝe zmuszony jest odwołać się do 
historii Ŝycia duchowego i moralnego tej osoby, jej środowiska 
rodzinnego, miejsca pracy i obszaru zainteresowań oraz zdrowia 
psychicznego, jest odpowiedzialny za wytworzenie takiego klima-
tu spotkania, który pomoŜe pozyskać ufność osoby, która prosi  
o egzorcyzm. Na tym etapie posługi nader wskazana jest współ-
praca z psychologiem. PomoŜe on w rozeznaniu stanów, które 
naleŜą do przestrzeni zaburzeń psychicznych, a które są objawa-
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mi opętania. W niektórych sytuacjach, gdy zły duch będzie utrud-
niał kontakt z egzorcystą, pierwsze istotne informacje moŜe ła-
twiej pozyskać psycholog. 

24. Obrzędy liturgii egzorcyzmów zawarte w księdze litur-
gicznej charakteryzuje otwartość na współpracę z innymi dziedzi-
nami wiedzy w wymiarze pastoralnym, a przede wszystkim z na-
ukami antropologicznymi. Egzorcysta nie powinien łatwowiernie 
posądzać o opętanie diabelskie kogoś, kto cierpi na jakąś chorobę, 
szczególnie natury psychicznej, albo oszukany przez własną wy-
obraźnię, uwaŜa siebie samego za dręczonego przez demona.  
W przypadku moŜliwości działania szatana wymaga się maksy-
malnej rozwagi, rozeznania i ostroŜności. Egzorcysta musi wciąŜ 
pamiętać, Ŝe w diagnozowaniu powinien odwoływać się nie tylko 
do specjalistów medycyny i psychologii, ale takŜe do znawców 
rzeczywistości duchowych, do których zalicza się doświadczonych 
egzorcystów, spowiedników, ojców i kierowników duchowych,  
a takŜe wykładowców w zakresie Ŝycia duchowego. 

25. Rytuał zwraca uwagę na szczególne symptomy opętania. 
Są nimi: wypowiadanie licznych słów w nieznanym języku, bądź 
teŜ rozumienie języka sobie nieznanego; ujawnianie rzeczy odle-
głych, albo nieznanych; ukazywanie siły nadnaturalnej w stosun-
ku do swego wieku i kondycji fizycznej. Znaki te mogą dawać 
pewne wskazówki, jednak naleŜy zwrócić uwagę na inne, które są 
ewentualnie obecne. Przede wszystkim zaś na odnoszące się do 
porządku moralnego, jak np. awersja względem religii (por. EiMB 
16). 

26. Zarówno osoby prawdziwie opętane, jak i te, które są tyl-
ko pod jakimś wpływem złego ducha, ale nie wymagają egzorcy-
zmu, powinny otrzymać konkretną pomoc duchową. W przypadku 
opętania proponuje się najpierw liturgię egzorcyzmu większego 
(Rozdziały I-II), potem celebrację i modlitwy błagalne, które mogą 
być stosowane w szczególnych okolicznościach Ŝycia Kościoła (Do-
datek I) oraz prośby prywatne, mające walor profilaktyczny (Do-
datek II). Celebracja egzorcyzmu dotyczy konkretnej rzeczywisto-
ści Ŝycia człowieka, który jako opętany przez szatana potrzebuje 
uwolnienia. 

27. Egzorcysta w przypadku jakiejś ingerencji w Ŝycie danego 
człowieka, którą ten nazywa diabelską, powinien zawsze zacho-
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wać wielką ostroŜność i roztropność, aby zbyt łatwo nie uznać, Ŝe 
dana osoba została opętana przez szatana. Być moŜe taka osoba 
cierpi z powodu swojej choroby, zwłaszcza psychicznej. Rytuał 
podpowiada egzorcyście, aby teŜ łatwo nie dawał wiary, Ŝe jest to 
opętanie szatańskie, gdy ktoś doznaje tylko pokus diabelskich, 
uwaŜa, Ŝe jest udręczony i pozostawiony samemu sobie. MoŜe się 
jednak zdarzyć, Ŝe szatan swoimi „podstępnymi sztuczkami” bę-
dzie starał się odwieść egzorcystę od przystąpienia do wykonania 
obrzędu egzorcyzmu (por. EiMB 14).  

28. Podczas przeprowadzania egzorcyzmu nie wolno przery-
wać leczenia medycznego. Jeśli rodzina odrzuca działanie lekarza, 
nie wolno przeprowadzać egzorcyzmu. Odpowiedzialni za prze-
prowadzenie egzorcyzmu kapłani muszą unikać wszystkiego, co 
nie naleŜy do ich właściwej misji, lecz do kompetencji psycholo-
gów, psychiatrów i innych lekarzy. 

29. Rytuał zwraca uwagę takŜe na sytuacje, w których osoby 
szukające pomocy, nie są uzaleŜnione od złego ducha w stopniu 
opętania, ale potrzebują duchowej pomocy. Egzorcysta nie powi-
nien im tej pomocy odmawiać. Z taką pomocą moŜe przyjść takŜe 
kapłan nie będący egzorcystą, a nawet diakon. W tych sytuacjach 
takŜe poŜądana jest konsultacja psychologiczna (por. EiMB 17).  

30. Sprawowanie egzorcyzmu powinno być poprzedzone od-
powiednim przygotowaniem obejmującym zaangaŜowanie samego 
egzorcysty, jak równieŜ jego współpracowników. Działanie przy-
gotowawcze za względu na kolejność wykonywanych czynności 
moŜna podzielić na cztery zasadnicze etapy: 

a. osiągnięcie pewności moralnej, Ŝe ma się do czynienia  
z prawdziwym opętaniem; 

b. przygotowanie miejsca i czasu modlitwy;  
c. wyznaczenie osób wspomagających w egzorcyzmowaniu; 
d. podjęcie modlitwy mającej na celu ochronę przed działa-

niem złych duchów. 
31. Aby pomóc człowiekowi opętanemu przez szatana na dro-

dze jego uwolnienia wskazane jest, by osoby Ŝyczliwe osobie opę-
tanej: krewni, przyjaciele, spowiednik, lub inny duszpasterz, 
wspierali ją swoimi modlitwami, praktykami postnymi, pokrze-
piali słowem płynącym z wiary, towarzyszyli w dotarciu na modli-
twę do egzorcysty. Egzorcysta niech nie dopuszcza do udziału  
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w samym obrzędzie egzorcyzmu osób, co do których nie posiada 
pewnej wiedzy o ich stanie duchowym.  

32. Obrzędy egzorcyzmu naleŜałoby sprawować z dala od 
tłumu, w kaplicy bądź innym odpowiednim miejscu. Powinien być 
zawsze w takim pomieszczeniu widoczny krzyŜ oraz obraz lub 
figura Najświętszej Maryi Panny. NaleŜy zwrócić baczną uwagę, 
czy kościół, lub kaplica są dobrze przygotowane do celebracji eg-
zorcyzmu, by, zwłaszcza w sytuacji ekstremalnych manifestacji 
złego ducha, nie doszło do profanacji świętego miejsca, lub zdemo-
lowania świątyni. Przy wyborze miejsca naleŜy kierować się tro-
ską o zachowanie dyskrecji. NaleŜy to brać takŜe pod uwagę po-
dejmując decyzję celebracji egzorcyzmu w świątyni, zwłaszcza, Ŝe 
nie zawsze egzorcysta jest w stanie dokładnie określić czas jej 
zakończenia. 

33. Rytuał zaznacza, Ŝe egzorcysta powinien umiejętnie ko-
rzystać z tekstów liturgicznych tam zamieszczonych, biorąc pod 
uwagę swobodne korzystanie z róŜnych ich wariantów i sposobów 
ich dostosowania do potrzeb osoby egzorcyzmowanej.  

34. Egzorcysta musi pogłębiać w sobie świadomość, Ŝe jego 
działanie ma źródło w wierze Kościoła, która jest konieczna do 
celebracji egzorcyzmu. Ona uchroni przed niebezpieczeństwem 
kojarzenia egzorcyzmów z czynnością magiczną względnie zabo-
bonną, lub z jakąkolwiek formą widowiska. Pamiętając o tym, Ŝe 
pewnych złych duchów nie moŜna wyrzucić inaczej niŜ przez mo-
dlitwę i post, egzorcysta, idąc za przykładem Świętych Ojców, 
będzie się starał w miarę moŜności stosować osobiście lub poprzez 
innych przede wszystkim te dwa środki w celu uproszenia BoŜej 
pomocy. 

35. W obronie praw egzorcyzmowanego ma zastosowanie 
norma: „Nikomu nie wolno bezprawnie naruszać dobrego imienia, 
które ktoś posiada, ani teŜ naruszać prawa kaŜdej osoby do 
ochrony własnej intymności” (KPK kan. 220). 

36. Egzorcysta staje w obliczu działania miłującego Boga, co 
powinno owocować w jego Ŝyciu duchowym jeszcze większym pra-
gnieniem świętości budowanej na pokorze. Jako pierwszy wezwa-
ny jest do przyjęcia postawy człowieka, który całkowicie jest od-
dany panowaniu Boga. 
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37. Jeśli osoba, wobec której egzorcysta rozeznaje potrzebę 
zastosowania egzorcyzmu, sprofanowała Najświętszy Sakrament, 
na przykład jako członek sekty satanistycznej, wówczas egzorcy-
sta nie moŜe jej udzielić rozgrzeszenia. W takim przypadku nale-
Ŝy odwołać się do Penitencjarii Apostolskiej (por. KPK kan. 1367). 

38. Rytuał jednoznacznie zakłada dopuszczalność odprawie-
nia egzorcyzmu wobec niekatolików. Jeśli jakiś niekatolik potrze-
buje pomocy, sprawę naleŜy przedłoŜyć biskupowi, który kierując 
się mądrością, powinien zasięgnąć opinii ekspertów, zanim po-
dejmie decyzję o odprawieniu egzorcyzmu (por. EiMB 18). Dla 
niekatolików egzorcyzm stanowi okazję do przybliŜenia się do 
Boga i Kościoła.  Wystarczy, aby osoba będąca niekatolikiem po-
głębiła i wzmocniła swoją wiarę w jednego prawdziwego Boga, 
stworzyciela wszystkich rzeczy i sędziego Ŝywych i umarłych.  

39. Zastosowanie egzorcyzmu wobec osoby opętanej nie jest 
zakończeniem działania egzorcysty. Wyzwolonemu z opętania 
trzeba jeszcze pomóc odnaleźć drogę do Boga i Kościoła. Przede 
wszystkim trzeba zadbać o przywrócenie temu człowiekowi wła-
ściwego poczucia grzechu, czego moŜna dokonać przez jasne odwo-
łanie się do niezmiennych zasad wiary. Następnie sam zaintere-
sowany powinien przeprowadzić rzetelny rachunek sumienia, 
skontrolować swoje postępowanie i usunąć wszystko, co mogłoby 
przeszkadzać w działaniu łaski BoŜej. Egzorcysta słuŜy tu pomocą 
i radą, wyjaśniając mu, na czym polegały jego błędy umoŜliwiają-
ce dostęp złych duchów. Celem tych działań jest zapewnienie ata-
kowanemu takiego środowiska duchowego, które pomoŜe mu po-
wrócić do Boga.  Nade wszystko, po egzorcyzmach, naleŜy zadbać 
o to, by osoba, nad którą się je celebrowało, mogła uczestniczyć  
w rekolekcjach ewangelizacyjnych. Sytuacja opętania jest spowo-
dowana odwróceniem się od Boga i zwróceniem się ku innej isto-
cie, jako tej, którą człowiek zaczął traktować jako swego boga. Po 
celebracji egzorcyzmu trzeba osobie uwolnionej od złego ducha 
pomóc przylgnąć do Jezusa Chrystusa jako do swojego Jedynego 
Pana i Zbawiciela.  
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III. Udział wspólnoty w celebracji egzorcyzmu 
 

40. KaŜda celebracja liturgiczna jest dziełem Chrystusa Ka-
płana i Jego Ciała. Stąd czynności liturgiczne nie są prywatnymi 
czynnościami, lecz uroczyście sprawowanymi obrzędami Kościoła. 
NaleŜą one do całego Ciała Kościoła, uwidaczniają je i na nie od-
działują. Poszczególnych natomiast członków dotyczą w róŜny 
sposób, stosownie do róŜnorodności stanów, zadań i czynnego 
uczestnictwa (por. KL 26). Członkowie Kościoła biorą czynny 
udział w walce ze złym duchem, którą Kościół od początku swoje-
go istnienia prowadzi przez posługę egzorcystów. Lud wierny 
włączony jest w walkę ze złym duchem, jednak nie w ten sam 
sposób co egzorcysta. Ich posługa dokonuje się w charakterze mo-
dlitwy błagalnej, zarówno za człowieka dręczonego przez szatana, 
jak i działających na rzecz wyzwolenia człowieka z sideł szatań-
skich – egzorcystów.  

41. Egzorcysta powinien zaprosić do udziału w obrzędach eg-
zorcyzmu wybrane grono uczestników, aby wspierali osobę drę-
czoną przez złe duchy modlitwą czy to indywidualnie, czy w spo-
sób przewidziany w obrzędach. Istotną sprawą jest to, aby grono 
uczestników powstrzymywało się od wypowiadania jakiejkolwiek 
formuły egzorcyzmu, czy błagalnej, czy rozkazującej, gdyŜ to na-
leŜy do szafarza egzorcyzmów. Ponadto naleŜy takie osoby uwraŜ-
liwić na konieczność zachowania tajemnicy co do faktu zniewole-
nia, którego konkretna osoba doświadcza.  

42. Udział osób świeckich w celebracji egzorcyzmu polega na 
modlitewnym wsparciu egzorcysty oraz duchowej pomocy osobie 
opętanej. Udział i zaangaŜowanie osób towarzyszących opętane-
mu i celebransowi naleŜy do szczególnych cech nowego Rytuału. 

43. Osoby, które asystują w czasie celebracji egzorcyzmu, 
powinny być starannie dobrane, sprawdzone, kierujące się praw-
dziwą miłością i posługujące bezinteresownie. Od wszystkich po-
sługujących wymagana jest wielka pokora i wiara. Ponadto po-
winni być sami wolni od uzaleŜnień demonicznych, być osobami 
dyskretnymi – zdolnymi do zachowania tajemnicy i mieć pewne 
doświadczenie w posłudze modlitwą wstawienniczą.  

44. Osoby asystujące egzorcyście muszą zrozumieć róŜnicę  
i odmienną rolę, jaka im przypadła w udziale i nie mogą wykra-
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czać poza swoje uprawnienia. Egzorcysta jest tym, który posiada 
pozwolenie na sprawowanie egzorcyzmu. Inni powinni modlić się 
na głos, tylko wtedy, gdy egzorcysta rozpoczyna znane modlitwy, 
które wykraczają poza obrzęd egzorcyzmu. Podczas egzorcyzmu 
osoby asystujące powinny modlić się w milczeniu. Powinni mieć 
wiedzę na temat samych obrzędów a takŜe ludzkiej psychiki  
i działania demonów. WaŜne jest, aby byli ludźmi, którzy sami 
kroczą drogą wzrostu duchowego.  

45. Wspólnota uczestnicząca w celebracji egzorcyzmu powin-
na wiedzieć, Ŝe egzorcyzm jest zachętą człowieka do metanoi  
i zwrócenia serca ku jedynemu i prawdziwemu Bogu, który jest 
zwycięzcą szatana. W ten sposób egzorcyzm doprowadza człowie-
ka do odrzucenia królestwa złego ducha i odnowienia przymierza 
z Bogiem Stwórcą i Ojcem wszelkiego dobra. 

46. Istnieje moŜliwość pomocy ludziom, którzy nie są opętani 
przez złego ducha ale doświadczają trudności w dąŜeniu do Boga  
i w dochowaniu Mu wierności. Poleca się wówczas modlitwę  
z takimi osobami lub za nie prosząc dla nich o BoŜy pokój. Rytuał 
wyraźnie wspomina, Ŝe w takiej sytuacji odpowiednie modlitwy  
i błagania moŜe wypowiedzieć takŜe prezbiter nie będący egzorcy-
stą, a nawet diakon (por. EiMB 15).  

47. Niektóre grupy kościelne podejmują na zgromadzeniach 
publicznych modlitwy o uwolnienie spod wpływu demonów. Or-
ganizowanie tego rodzaju spotkań powinno się odbywać za wiedzą 
i zgodą ordynariusza. Przed wyraŜeniem zgody na prowadzenie 
takich spotkań naleŜy zweryfikować kompetencje tych, którzy 
mają im przewodniczyć29. W takie spotkania nie powinni angaŜo-
wać się egzorcyści, gdyŜ zadaniem egzorcystów jest celebrowanie 
przewidzianego przez Kościół obrzędu, a nie specjalna posługa 
nauczania. 

 
Zakończenie 
 
48. Grzech idolatrii, który jest niewłaściwą postawą religijną, 

otwierającą na ingerencje demoniczne, wydaje się być dzisiaj bar-

                                                      
29 Por. Kongregacja Nauki Wiary, List do ordynariuszy miejsca przypominający nie-
które normy dotyczące egzorcyzmów „Inde ab aliquot annis”, w: W trosce o pełnię 
wiary. Dokumenty Kongregacji Nauki Wiary 1966- 1994, Tarnów 2010, s. 289-290. 
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dziej powszechnym w naszym społeczeństwie. WraŜliwość na róŜ-
ne przejawy zła, które są krzywdą wymierzoną wprost przeciw 
drugiemu człowiekowi, jest zdecydowanie większa, niŜ wraŜliwość 
na postawy i zachowania człowieka wskazujące na lekcewaŜenie 
Boga. Potrzeba dzisiaj Nowej Ewangelizacji, która skieruje uwagę 
współczesnego człowieka ku Chrystusowi, jako Temu, Który jest 
jedyną odpowiedzią na zmagania dzisiejszego świata; na Boga, 
który jest źródłem prawdy i Ŝycia.` 
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Zamość, 20 października 2014 r. 
L.dz. 522/Gł/14 

 
DEKRET  

BISKUPA ZAMOJSKO-LUBACZOWSKIEGO MARIANA ROJKA  
USTANAWIAJĄCY CAŁODZIENNĄ ADORACJĘ  

NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU  
W KOŚCIELE PW. ŚW. JANA PAWŁA II W BIŁGORAJU  

 
 

Odpowiadając na prośbę Duszpasterzy i Wiernych Wspólnoty 
Parafialnej pw. Św. Jana Pawła II w Biłgoraju, jak teŜ biorąc pod 
uwagę wszelkie poczynione juŜ starania o zapewnienie naleŜytych 
warunków zarówno od strony organizacyjnej, jak teŜ w kwestiach 
bezpieczeństwa Najświętszych Postaci Eucharystycznych (zgod-
nie z kan. 938 KPK), dla większej chwały BoŜej i dobra duchowe-
go wiernych, z dniem 22 października 2014 r.  

 

ustanawiam 
w kościele pw. Św. Jana Pawła II w Biłgoraju 

 stałą codzienną  
ADORACJĘ NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU. 

 

Zachęcam wiernych do częstego odwiedzania Kościoła, by 
spotkać się z Jezusem obecnym w Najświętszym Sakramencie.  

Ufam, Ŝe modlitewne spotkania z Panem Jezusem, który po-
wiedział „Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aŜ do skończenia 
świata” (Mt 28,20), pomnoŜą w wiernych wiarę, umocnią nadzieję 
i rozpalą miłość, a moŜliwość skorzystania w czasie adoracji  
z sakramentu pokuty i pojednania zmobilizuje wielu do nawróce-
nia i odnowy Ŝycia. 

Duszpasterzom, Grupie Animującej modlitewne czuwanie 
oraz wszystkim przychodzącym do kościoła pw. Św. Jana Pawła II 
w Biłgoraju, by adorować Pana Jezusa oraz doświadczyć Jego 
Miłosierdzia, udzielam pasterskiego błogosławieństwa. 

 
† Marian Rojek 

                BISKUP 
 
Ks.  Michał Maciołek 
       KANCLERZ  
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Zamość, 19 listopada 2014 r. 
L.dz. 562/Gł/14 

 
 
 

DEKRET W SPRAWIE WYBORÓW  
DO RAD DUSZPASTERSKO-EKONOMICZNYCH  

W DIECEZJI ZAMOJSKO-LUBACZOWSKIEJ 
 
 
W związku z kończącą się pięcioletnią kadencją działalności 

Rad Duszpastersko-Ekonomicznych w Diecezji Zamojsko-
Lubaczowskiej, niniejszym zarządzam wybory do tychŜe Rad.  

Wybory naleŜy przeprowadzić w niedzielę, 4 stycznia 2015 r., 
zgodnie z  normami prawa kanonicznego (kan. 536 § 2 i kan. 537 
KPK) oraz Statutem i Regulaminem wyboru członków Rad Dusz-
pastersko-Ekonomicznych Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej (Za-
mojski Informator Diecezjalny 18(2009) nr 4, s. 45-51).  

Dziękując wiernym, którzy przez przynaleŜność do Rad 
Duszpastersko-Ekonomicznych dotychczasowej kadencji, podej-
mowali współodpowiedzialność za kształt codziennego funkcjono-
wania wspólnot parafialnych oraz licząc na ich doświadczenie, jak 
teŜ na zaangaŜowanie i dobrą współpracę nowych osób, z serca 
błogosławię na czas dokonywania wyborów i owocną słuŜbę Ko-
ściołowi. 

 
 
 

† Marian Rojek 
BISKUP 

Ks. Michał Maciołek  
         KANCLERZ  
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Zamość, 6 grudnia 2014 r.  
L.dz. 580/Gł/14 

 
 

DEKRET  
O USTANOWIENIU MIEJSC ŚWIĘTYCH I DNI POŚWIĘCONYCH  

śYCIU KONSEKROWANEMU W ROKU śYCIA KONSEKROWANEGO  
NA TERENIE DIECEZJI ZAMOJSKO-LUBACZOWSKIEJ 

 
 

Dziękując Opatrzności BoŜej i Ojcu Świętemu Franciszkowi 
za ustanowienie Roku śycia Konsekrowanego i kierując się po-
stanowieniami Dekretu Penitencjarii Apostolskiej „O ustanowie-
niu warunków potrzebnych dla zyskania daru Odpustów w ciągu 
Roku śycia Konsekrowanego” z dnia 23 listopada 2014 r., niniej-
szym, dla dobra duchowego wiernych Diecezji Zamojsko-
Lubaczowskiej postanawiam, Ŝe miejscami świętymi (oprócz ko-
ścioła katedralnego w Zamościu), za nawiedzenie których moŜna 
uzyskać odpust zupełny będą: 
Kościół pw. Zwiastowania NMP w Zamościu (OO. Franciszkanie), 
Kościół pw. św. Jana Pawła II w Biłgoraju,   
Sanktuarium św. Antoniego z Padwy w Radecznicy (OO. Bernardyni),  
Sanktuarium Matki BoŜej Szkaplerznej w Tomaszowie Lubelskim,  
Sanktuarium Matki BoŜej Krasnobrodzkiej w Krasnobrodzie, 
Sanktuarium Matki BoŜej Sokalskiej w Hrubieszowie (OO. Bernardyni), 
Sanktuarium Matki BoŜej Łaskawej w Lubaczowie, 
Kaplica Klasztorna Sióstr Klarysek w Sitańcu, 
Kaplica Klasztorna Mniszek Kamedułek w Tyszowcach.  

 
Wierni, którzy, we wszystkie dni Roku śycia Konsekrowane-

go, w tych miejscach publicznie odmówią Liturgię Godzin lub 
przynajmniej przez odpowiedni okres czasu oddadzą się poboŜ-
nym rozwaŜaniom, które powinny być zakończone Modlitwą Pań-
ską, Wyznaniem wiary w jakiejkolwiek prawnej formule oraz 
poboŜnymi wezwaniami do Najświętszej Maryi Panny zyskują, 
zgodnie z dekretem Penitencjarii Apostolskiej, odpust zupełny. 
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Natomiast diecezjalnymi dniami poświęconymi Ŝyciu konse-
krowanemu będą:  

Święto Ofiarowania Pańskiego – 2 lutego 2015 r.  
Uroczystość Zwiastowania Pańskiego – 25 marca 2015 r.    
Uroczystość Wniebowzięcia NMP – 15 sierpnia 2015 r.  
Święto Ofiarowania Pańskiego – 2 lutego 2016 r.  
 
Wierni, którzy w te dni, w jakimkolwiek kościele parafialnym 

lub kaplicy, spełnią wyznaczone w dekrecie Penitencjarii Apostol-
skiej warunki, zyskują odpust zupełny.  

 
Osoby śycia Konsekrowanego i Wszystkich Diecezjan zawie-

rzam opiece Matki Odkupiciela – Patronki Diecezji i z serca bło-
gosławię: w Imię Ojca, i Syna, i Ducha Świętego. Amen.      
 
 

† Marian Rojek 
BISKUP 

Ks. Michał Maciołek  
         KANCLERZ  
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Zamość, 9 października 2014 r. 
L.dz. 496/Gł/14 

 
KANDYDATURA DO DIAKONATU 

Przewielebny  
Ks. prałat dr Franciszek Nieckarz  
Rektor WyŜszego Seminarium Duchownego  
Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej  
w Lublinie  

 
W myśl przepisów kan. 1024-1029 KPK, motu proprio pa-

pieŜa Pawła VI „Ad pascendum”  z dn. 15 sierpnia 1972 r. oraz 
Instrukcji Episkopatu Polski z dnia 4 maja 1982 r., zostają do-
puszczeni do obrzędu kandydatury do diakonatu i kapłań-
stwa, w dniu 13 października 2014 r. następujący akolici WyŜ-
szego Seminarium Duchownego Diecezji Zamojsko-
Lubaczowskiej: 

 

1. Mateusz Kicka, s. Leszka i Danuty  
2. Sebastian Koper, s. Waldemara i Doroty  
3. Mateusz Krzaczkowski, s. Józefa i Haliny  
4. Daniel Litwin, s. Jerzego i ElŜbiety  

 
† Marian Rojek 

BISKUP 
Ks. Michał Maciołek  
         KANCLERZ  

 
 

WyŜej wymienionych akolitów przyjąłem do grona kandyda-
tów do diakonatu i kapłaństwa w poniedziałek, 13 października 
2014 r. w Kaplicy WyŜszego Seminarium Duchownego Diecezji 
Zamojsko-Lubaczowskiej w Lublinie. 

 
Wobec mnie: 

† Mariusz Leszczyński 
BISKUP POMOCNICZY 

Ks. Franciszek Nieckarz  
         REKTOR WSD  
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Zamość, 16 października 2014 r. 
L. dz. 521/Gł/14 

 
 

 
 

Przewielebny  
O. Waldemar Czerwonka  
Proboszcz parafii pw. Niepokalanego Poczęcia NMP  
Horyniec  

 
Czcigodny Ojcze, 

 Stosownie do prośby z dnia 19 września 2014 r. dotyczącej 
zatwierdzenia do publicznego odmawiania tekstu „Modlitwy do 
Matki BoŜej Horynieckich Zdrojów”, napisanej przez nieznanego 
autora w latach osiemdziesiątych ubiegłego wieku, po zapoznaniu 
się z liturgiczną recenzją, przygotowaną przez ks. Witolda Sło-
twińskiego, zatwierdzam tekst powyŜszej modlitwy i zezwalam na 
jej publiczne odmawianie.  

 
Z pasterskim błogosławieństwem   

  

† Marian Rojek 
BISKUP 

 
 
 

MODLITWA DO MATKI BOśEJ HORYNIECKICH ZDROJÓW: 
 
Królowo nasza, Pani i Matko Horynieckich Zdrojów,  
w sposób szczególny wybrałaś to miejsce  
wśród lasów i źródeł leczniczych,  
by błogosławić pielgrzymującym do Ciebie. 
Pobłogosław nas, nasze rodziny, domy, pola i miejsca pracy.  
PomóŜ wypełniać wolę Twojego Syna. 
Uproś równieŜ nam tę łaskę, byśmy mogli znowu przyjść  
na to święte miejsce dla odnowienia naszej  
wiary, nadziei i miłości. Amen. 
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śYCZENIA NA BOśE NARODZENIE I NOWY ROK 
DLA DUCHOWIEŃSTWA,  

CZŁONKÓW śYCIA KONSEKROWANEGO  
I WIERNYCH  

DIECEZJI ZAMOJSKO-LUBACZOWSKIEJ 
 
  
Oto Bóg pozwala nam na nowo przeŜywać, razem z Maryją  

i Jej Oblubieńcem Józefem, radosne Święta Narodzenia Jezusa  
i stanąć z ufnością na progu Nowego Roku. Uszczęśliwieni tym 
darem mamy wyjątkową okazję, by znowu uświadomić sobie tę 
fundamentalną dla nas prawdę, Ŝe „cudownie jest być chrześcija-
ninem” (Benedykt XVI).  

O cudzie narodzin Syna BoŜego Ojciec Święty Franciszek 
mówi w następujących słowach: „Maryja poczęła Jezusa w wierze, 
a następnie w ciele, kiedy odpowiedziała «tak» na słowa zwiasto-
wania, które Bóg skierował do Niej przez anioła (…). To, co się 
stało w Dziewiczej Matce w sposób wyjątkowy, zachodzi na po-
ziomie duchowym takŜe w nas, kiedy przyjmujemy Słowo BoŜe  
z sercem dobrym i szczerym, wprowadzając je w Ŝycie. Dzieje się 
tak, jak gdyby Bóg wcielał się w nas. Przychodzi, aby w nas za-
mieszkać” (Watykan 12 X 2013). Spójrzmy więc z wiarą, jak pa-
sterze betlejemscy, na Dzieciątko złoŜone w Ŝłobie i rozpoznajmy 
w Nim naszego Boga i Pana. Uwierzmy, Ŝe „Chrystus jest w cen-
trum nie tylko historii Kościoła, ale równieŜ historii świata”, Ŝe 
„w Nim człowiek znajduje odkupienie i pełnię” (Jan Paweł II, 
Mane nobiscum Domine, n. 6).  

Obdarowani miłością Zbawiciela, który jest „Światłością 
świata” (J 8,12), idźmy do ludzi dobrej woli i mówmy im, Ŝe „wi-
dzieliśmy chwałę Jego!” (J 1,14), Ŝe warto wierzyć w obecność 
Boga pośród codziennych trosk i niepokojów, gdyŜ tylko w zjedno-
czeniu z Nim moŜna odkryć ich pełny sens. UwraŜliwiajmy serca  
i sumienia nasze i bliźnich naszych na Ŝycie kaŜdego człowieka, 
na odpowiedzialny trud wychowywania młodego pokolenia, a tak-
Ŝe na los ludzi w podeszłym wieku, chorych, cierpiących, samot-
nych i bezrobotnych.  

Niech szczęście i pokój staną się udziałem naszych rodzin, 
Ojczyzny, Kościoła i świata.  
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Na radosne dni BoŜego Narodzenia i na Nowy Rok z serca 
Wam błogosławimy! 

 
 

 
     † Marian Rojek 

             BISKUP DIECEJZANY  
† Mariusz Leszczyński  
BISKUP POMOCNICZY  
 

 
Zamość  
BoŜe Narodzenie 2014, Nowy Rok 2015. 
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SPRAWY PERSONALNE  
 
 

7 października  
 

ks. kan. Józef Bednarz, dotychczasowy Wicedziekan Dekanatu 
Tomaszów Lubelski Północ – mianowany na kolejną pięcio-
letnią kadencję Wicedziekanem tegoŜ Dekanatu  

ks. kan. mgr Jan Andrzej Chmaj, proboszcz parafii pw. Miło-
sierdzia BoŜego w Zamościu mianowany Ojcem Duchownym 
kapłanów Dekanatu Zamość 

ks. Piotr Ciećkiewicz, proboszcz parafii pw. Trójcy Przenaj-
świętszej w Dubience mianowany Ojcem Duchownym kapła-
nów Dekanatu Hrubieszów Północ  

ks. mgr Ireneusz Fedec, proboszcz parafii pw. PodwyŜszenia 
KrzyŜa Świętego w Dachnowie mianowany Wicedziekanem 
Dekanatu Cieszanów na pięcioletnią kadencję  

ks. kan. mgr Antoni Gębala, dotychczasowy Wicedziekan De-
kanatu Józefów – mianowany na kolejną pięcioletnią kaden-
cję Wicedziekanem tegoŜ Dekanatu  

ks. mgr lic. Marek Giergiel, proboszcz parafii pw. Ducha Świę-
tego w Hrubieszowie mianowany Wicedziekanem Dekanatu 
Hrubieszów Południe na pięcioletnią kadencję  

ks. mgr Waldemar Górski, proboszcz parafii pw. Św. Antoniego 
w Rudzie RóŜanieckiej mianowany Wicedziekanem Dekana-
tu Narol na pięcioletnią kadencję  

ks. kan. mgr Władysław Gudz, proboszcz parafii pw. Św. Sta-
nisława Biskupa w Tarnoszynie mianowany Ojcem Duchow-
nym kapłanów Dekanatu Tarnoszyn  

ks. mgr Bogdan Jaworowski, proboszcz parafii pw. Nawiedze-
nia NMP w WoŜuczynie mianowany Ojcem Duchownym ka-
płanów Dekanatu Tomaszów Lubelski Północ  

ks. mgr Rudolf Karaś, proboszcz parafii pw. Przemienienia 
Pańskiego w Horyszowie mianowany Ojcem Duchownym 
kapłanów Dekanatu Grabowiec  

ks. mgr Roman Karpowicz, proboszcz parafii pw. Narodzenia 
NMP w StrzyŜowie mianowany Wicedziekanem Dekanatu 
Hrubieszów Północ na pięcioletnią kadencję  
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ks. kan. mgr lic. Waldemar Kostrubiec, dotychczasowy Wice-
dziekan Dekanatu Tarnogród – mianowany na kolejną pię-
cioletnią kadencję Wicedziekanem tegoŜ Dekanatu  

o. mgr Wiktoryn (Jacek) Krysa OFM, proboszcz parafii pw. 
Św. Stanisława Kostki w Hrubieszowie mianowany Ojcem 
Duchownym kapłanów Dekanatu Hrubieszów Południe  

ks. kan. mgr Stanisław Małysz, dotychczasowy Wicedziekan 
Dekanatu Biłgoraj Południe – mianowany na kolejną pięcio-
letnią kadencję Wicedziekanem tegoŜ Dekanatu  

ks. kan. mgr Adam Marek, dotychczasowy Wicedziekan Deka-
natu Biłgoraj Północ – mianowany na kolejną pięcioletnią 
kadencję Wicedziekanem tegoŜ Dekanatu  

ks. mgr Witold Mikulski, proboszcz parafii pw. Niepokalanego 
Poczęcia NMP w Dubie mianowany Wicedziekanem Dekana-
tu Tyszowce na pięcioletnią kadencję  

ks. mgr Adam Sobczak, Dyrektor Caritas Diecezji Zamojsko-
Lubaczowskiej mianowany członkiem Referatu Socjalnego 
Kurii Diecezjalnej w Zamościu oraz członkiem Rady Fundu-
szu Obrony śycia   

ks. kan. mgr Kazimierz Stelmaszczuk, dotychczasowy Wice-
dziekan Dekanatu Grabowiec – mianowany na kolejną pię-
cioletnią kadencję Wicedziekanem tegoŜ Dekanatu  

ks. mgr Krzysztof Szynal, proboszcz parafii pw. MB Nieustają-
cej Pomocy w Siedliskach mianowany Wicedziekanem Deka-
natu Tomaszów Lubelski Południe na pięcioletnią kadencję  

ks. mgr Jerzy Truś, proboszcz parafii pw. Wniebowzięcia NMP 
w NabroŜu mianowany Ojcem Duchownym kapłanów Deka-
natu Łaszczów  

ks. mgr Bogdan WaŜny, proboszcz parafii pw. Św. Brata Alber-
ta w Przewodowie mianowany Wicedziekanem Dekanatu 
Tarnoszyn na pięcioletnią kadencję  

 
9 października  

 
ks. mgr Wojciech Suchowierz, wikariusz parafii pw. Św. Miko-

łaja w Szczebrzeszynie odwołany z funkcji duchowego opie-
kuna Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci i MłodzieŜy Specjalnej 
Troski «Samarytanin» w Tomaszowie Lubelskim  
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16 października  
 

ks. mgr Jan Borysowski, wikariusz parafii pw. Św. Jerzego  
w Biłgoraju mianowany duszpasterzem niepełnosprawnych 
dla rejonu biłgorajskiego  

 
29 października  

 
ks. dr Sylwester Zwolak, Dyrektor Wydziału Duszpasterstwa 

Ogólnego Kurii Diecezjalnej w Zamościu mianowany Zastęp-
cą Dyrektora Katolickiego Radia Zamość 

 
31 października  

 
ks. mgr Leszek Kuron, wikariusz parafii pw. Najświętszego 

Serca Jezusa w Tomaszowie Lubelskim mianowany kapela-
nem Hufca ZHP im. Bohaterów Walk pod Tomaszowem Lu-
belskim 1939 r. w Tomaszowie Lubelskim  

ks. mgr Artur Wojtowicz, wikariusz parafii pw. Św. Jacka  
w Płoskiem odwołany z funkcji kapelana Hufca ZHP im. Bo-
haterów Walk pod Tomaszowem Lubelskim 1939 r. w Toma-
szowie Lubelskim  

 
7 listopada  

 
ks. kan. mgr lic. Tomasz Bomba, proboszcz parafii pw. Świętej 

Trójcy w Komarowie mianowany kapelanem Ludzi Pracy na 
terenie Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej 

ks. mgr lic. Jerzy Sopel, proboszcz parafii pw. Św. Apostołów 
Piotra i Pawła w Moniatyczach odwołany z funkcji Diece-
zjalnego Duszpasterza Robotników  

 
14 listopada  

 
ks. dr Gabriel Cisek, proboszcz parafii pw. Przemienienia Pań-

skiego w Rachaniach odwołany z funkcji Diecezjalnego Mo-
deratora Papieskiego Dzieła Biblijnego im. Jana Pawła II  
w Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej  
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ks. mgr Krzysztof Cyranowski – z dniem 24 listopada 2014 r. 
przeniesiony z urzędu wikariusza parafii pw. NMP Nieusta-
jącej Pomocy w Hrubieszowie na urząd wikariusza parafii 
pw. Wniebowzięcia NMP w Uchaniach 

ks. mgr Mateusz Januszewski – z dniem 24 listopada 2014 r. 
przeniesiony z urzędu wikariusza parafii pw. Św. Leonarda 
w Tyszowcach na urząd wikariusza parafii pw. Św. Bartło-
mieja Apostoła w Goraju  

ks. mgr Krystian Malec, wikariusz parafii pw. Św. Jerzego  
w Biłgoraju mianowany Moderatorem Dzieła Biblijnego im. 
Jana Pawła II w Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej 

ks. mgr lic. Andrzej Michalski – z dniem 24 listopada 2014 r. 
przeniesiony z urzędu wikariusza parafii pw. Wniebowzięcia 
NMP w Uchaniach na urząd wikariusza parafii pw. Św. Le-
onarda w Tyszowcach  

ks. mgr Rafał Stochmal – z dniem 24 listopada 2014 r. przenie-
siony z urzędu wikariusza parafii pw. Św. Bartłomieja Apo-
stoła w Goraju na urząd wikariusza parafii pw. NMP Nieu-
stającej Pomocy w Hrubieszowie  

 
1 grudnia  

 
ks. mgr Mariusz Konopka skierowany do pomocy duszpaster-

skiej w parafii pw. Najświętszego Serca Jezusa w Tomaszo-
wie Lubelskim  

ks. mgr lic. Czesław Koraszyński, kapelan Szpitala Woje-
wódzkiego im. Jana Pawła II w Zamościu mianowany diece-
zjalnym duszpasterzem słuŜby zdrowia 

ks. kan. mgr Józef Rzechuła, kapelan Samodzielnego Publicz-
nego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Tomaszowie Lubelskim 
odwołany z funkcji diecezjalnego duszpasterza słuŜby zdrowia 

 
6 grudnia  

 
ks. kan. dr Michał Maciołek Kanclerz Kurii Diecezjalnej  

w Zamościu mianowany członkiem Diecezjalnej Rady Eko-
nomicznej   
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HOMILIA BISKUPA DIECEZJALNEGO 
NA MSZY ŚW. W 33 ROCZNICĘ STANU WOJENNEGO 

 
Zamość – kościół rektoralny  

pw. św. Mikołaja – OO. Redemptoryści – 13.12.2014 r. 
 

(Łk 19,41-44) 
 

Przywołam dzisiaj z pełną świadomością wiersz Adama 
Asnyka z 1877 roku, pt. „Daremne Ŝale”. W jego twórczości stale 
obecna jest nuta patriotyczna, głosząca wiarę w siłę narodu  
i moŜliwość odzyskania wolności. To specyficzny apel do starsze-
go pokolenia o włączenie się do Ŝycia i działania młodszej genera-
cji. Treść ukazana w tym utworze, według mego przekonania, 
dokładnie przystaje do tego, co my przeŜywamy teraz. Odzwier-
ciedla pytania i wątpliwości ludzi juŜ nie pamiętających tamtej 
nocy i pierwszego dramatu III Niedzieli Adwentu, 13 grudnia 
1981 roku, jeszcze w PRL-u oraz tego wszystkiego, co potem na-
stąpiło za sprawą gen. Wojciecha Jaruzelskiego, którego juŜ Bóg 
sprawiedliwie osądził, za to, co on uczynił Polkom i Polakom, 
wprowadzając stan wojenny w naszym kraju. 

Widzę w słowach polskiego poety zestawienie przeszłości  
z pytaniem o przyszłość, wezwanie do konieczności przyjęcia 
prawdy o przemijaniu i pogodzenia się z upływem czasu, konfron-
tację tego, co było z tym, co jest dzisiaj i co mamy wprowadzić  
w nasze jutro, gdy chodzi o wydarzenia, ludzi, idee, wartości. 
Przenosząc myśli na czasy obecne, to porównanie pokolenia Ŝyją-
cego doświadczeniami i boleściami sprzed 33 lat, jeszcze tutaj 
obecnego, z postawą młodych ludzi biorących na swoje barki od-
powiedzialność za Ojczyznę, albo właśnie od tego obowiązku 
uciekających, którym epoka Solidarności, z symbolem Wałęsy  
i ręki unoszonej ze znakiem Victorii, wydają się niezrozumiałe, 
nie przystające do nowych wyzwań i przyszłości Polski. Czy dzia-
łaczom Solidarności tamtych czasów całkowicie obcą jest postawa 
jakiegoś gniewania się i złości wobec tej kilkudziesięcioletniej 
przeszłości oraz wobec osób na których rękach widać krew po-
krzywdzonych, Ŝyciowo zniszczonych i zamordowanych? My wie-
rzący w Jezusa Chrystusa, a takŜe i ci jedynie dla własnego inte-
resu afiszujący się Jego Kościołem, czy jesteśmy zdolni, by prze-
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baczyć, tak jak i nam Bóg zapomniał nasze winy? Związkowcy 
spod sztandaru Solidarności, miejcie odwagę powiedzieć sobie, iŜ 
czujecie ten nacisk rodu młodych Polaków, mówiących o nieu-
chronności przemiany myślenia oraz świadomi jesteście wezwa-
nia do kroczenia z duchem nowego czasu. 

Oto z ust styczniowego powstańca słyszymy takie słowa: 
„Daremne Ŝale – próŜny trud, bezsilne złorzeczenia! PrzeŜytych 
kształtów Ŝaden cud, nie wróci do istnienia. Świat wam nie odda, 
idąc wstecz, zniknionych mar szeregu – nie zdoła ogień ani miecz, 
powstrzymać myśli w biegu. Trzeba z Ŝywymi naprzód iść, po 
Ŝycie sięgać nowe... a nie w uwiędłych laurów liść z uporem stroić 
głowę. Wy nie cofniecie Ŝycia fal! Nic skargi nie pomogą – bezsil-
ne gniewy, próŜny Ŝal! Świat pójdzie swoją drogą”. 

Treść tego utworu uświadomiłem sobie wyraźniej jakiś czas 
temu, gdy pojawiła się u mnie na rozmowę dosyć liczna grupa 
panów, istniejąca przy kościele rektoralnym św. Katarzyny  
w Zamościu, reprezentująca Krucjatę RóŜańcową za Ojczyznę  
i ukazała mi swoje doświadczenia z ostatniego czasu zaangaŜo-
wania w to dzieło. Obok pięknego świadectwa panowie ci mówili 
mi teŜ o swoim bólu, a mianowicie o nikłym zainteresowaniu  
i zaangaŜowaniu ludzi w tę modlitwę oraz w róŜańcową procesję 
w intencji Ojczyzny. 

OtóŜ jakoś potwierdza się obserwacja negatywnie oceniająca 
naszą patriotyczną i religijną postawę. To znaczy, mówimy, Ŝe 
kochamy Polskę, moŜe nawet i podejmujemy jakieś okazjonalne 
inicjatywy z racji szczególnych rocznic, zewnętrznie pokaŜemy 
się, iŜ jesteśmy, ale gdy ta patriotyczna miłość nas kosztuje wię-
cej trudu, systematyczności, wytrwałej i ukrytej modlitwy, to 
wówczas znajdziemy zawsze usprawiedliwiającą nasze sumienie 
przeszkodę i waŜniejszą sprawę. 

W przywołanym w Ewangelii św. Łukasza obrazie Pana  
Jezusa płaczącego nad Jerozolimą, uświadamiamy sobie Jego ból 
nad ziemską ojczyzną, gdyŜ jako człowiek urodził się BoŜy Syn  
w Ŝydowskim Betlejem. Oto patrzy na tę izraelską dumę z Góry 
Oliwnej, wiedząc, co się z tym miastem stanie za 70 lat, kiedy to 
polityczne intrygi śydów zakończą się całkowitym jego zniszcze-
niem. Gdyby obrano drogę Chrystusa, tragedia ta by się nie wy-
darzyła. Łzy Jezusa są łzami BoŜymi, gdy widzi On niepotrzebny 
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ból i cierpienie, będące skutkiem nieroztropnego buntowania się 
przeciwko Jego woli. 

Dlatego w tym teŜ świetle nie zamierzam w trzynasty dzień 
grudnia z wami rozpamiętywać tego, co było i rozdzierać szat nad 
niedawną Polską przeszłością. GdyŜ jej całość z ludźmi i ich czy-
nami, bohaterskimi oraz podłymi, bo takich teŜ u nas nie brakuje, 
aŜ po dzień dzisiejszy, powierzam BoŜemu miłosierdziu i Jego 
jedynie sprawiedliwej ocenie. Ale, idąc za sugestią Adama Asny-
ka, zapytam o teraźniejszość i przyszłość, odwołując się do suge-
stii, jakie swego czasu podpowiadał ks. Dariusz Śmierzchalski  
w swoich przemyśleniach. Wy będąc bogaci w doświadczenie pol-
skiego stanu wojennego, jak dzisiaj budujecie przyszłość naszej 
Polski? Powiedzcie tym, co przychodzą po was, na czym polega 
wasz patriotyzm i jakie ma być jego oblicze na nasze jutro? 

To pojęcie wywodzi się z języka greckiego i osadzone jest na 
dwóch słowach: „patria”, oznacza rodzinę, grupę, plemię lub na-
ród, prowadząc do wspólnych przodków, ojców, tzw. ojczyzna oraz 
„pater” wskazuje na „ojca” – głowę rodu. Patriotyzm, zatem, to 
postawa szacunku, umiłowania i oddania siebie własnej ojczyźnie 
oraz chęć ponoszenia dla niej ofiar, pełna gotowość do jej obrony  
w kaŜdej chwili. 

Postawa patriotyczna, charakteryzuje się teŜ przedkładaniem 
celów ojczyzny nad osobiste sprawy, a takŜe gotowością do pracy 
dla jej dobra i w razie potrzeby poświęcenia dla niej takŜe wła-
snego zdrowia i Ŝycia. O czym Ŝeśmy przez ostatnie lata trochę 
zapomnieli i mimo iŜ powinniśmy mieć oczy otwarte, na to co się 
dzieje u sąsiadów, nie wierzymy, Ŝeby Polska tego od nas oczeki-
wała, gdyŜ nasza władza zapewnia obywateli kraju nad Wisłą, 
Odrą, Bugiem, Sanem, Bałtykiem i Tarami, Ŝe za nami ujmą się 
europejskie wojskowe sojusze. 

A patriotyzm to równieŜ umiłowanie i pielęgnowanie naro-
dowej tradycji, kultury, pięknego i czystego polskiego języka  
z bogactwem lokalnych gwar, strojów czy teŜ zwyczajów. To zna-
jomość hymnu państwowego, szacunek dla polskiego godła i flagi. 
Do takiej postawy naleŜy włączyć kultywowanie pamięci o lu-
dziach, którzy nie zawahali się oddać Ŝycia za ojczyznę, to otacza-
nie opieką cmentarzy i miejsc ich pamięci. 

W spojrzeniu na przyszłość, patriotyzm to równieŜ zdobywa-
nie gruntownej i rzetelnej wiedzy dla pomnaŜania pomyślności 
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ojczyzny, pogłębianie znajomości jej historii, poznawanie jej za-
kątków. Umacnianie więzi społecznych, wspólnoty kulturowej 
oraz solidarności z własnym narodem i społecznością, takŜe  
w regionie skąd pochodzimy, gdzie mieszkamy. Polska to zawsze 
rodzinne strony i miejsce naszego urodzenia. 

Dojrzały patriota miłuje własną ojczyznę i naród oraz ma 
szacunek dla swoich przodków. Kultywuje tradycje i obrzędy, 
obchodzi święta i rocznice, oddaje cześć bohaterom narodowym 
oraz sławnym osobistościom zasłuŜonym dla kraju. Patriotyzm 
oznacza takŜe postawę prospołeczną, przejawiającą się w działa-
niu na rzecz rozwoju swojej lokalnej społeczności w róŜnego ro-
dzaju przedsięwzięciach o charakterze kulturowym, politycznym  
i gospodarczym. W pewnych sytuacjach postawą patriotyzmu jest 
tzw. nieposłuszeństwo obywatelskie, czyli działania sabotaŜowe, 
dywersyjne, zmierzające do obalenia niesprawiedliwych i repre-
syjnych rządów, jak to mamy na przykładzie wojennej konspiracji 
i partyzantki czy choćby z ostatniego czasu stanu wojennego  
w Ludowej Polsce. 

Jan Kochanowski w „Pieśni o dobrej sławie” porusza problem 
powinności obywatelskiej wobec własnej ojczyzny, czyli działania 
dla jej poŜytku. Twierdzi, Ŝe o miłości do Polski świadczy nie tylko 
męstwo okazane na polu bitwy, ale równieŜ wykorzystanie innych 
talentów darowanych nam przez Boga: inteligencji, nieugiętości 
charakteru, przejrzystości i odpowiedzialności za nasz język.  
A takŜe dodałbym postawę Ŝycia wartościami, jakie wyznajemy  
i przyjęliśmy na chrzcie św., świadectwo wiary i odpowiedzialność 
dojrzałego chrześcijaństwa, jaka wynika z sakramentów, do któ-
rych w Kościele katolickim przystępujemy. 

Tacy Polacy po powstaniu styczniowym jak: Bolesław Prus, 
Eliza Orzeszkowa, Henryk Sienkiewicz, Maria Konopnicka czy 
Stefan śeromski, których dzieła w polskiej edukacji chętnie wy-
pycha się za burtę obowiązkowej literatury, byli przekonani, iŜ 
patriotyzm polega na szerzeniu ojczystej kultury, oświaty, pro-
mowaniu rodzimego rzemiosła, zakładaniu polskich kas oszczęd-
nościowych, banków, spółek handlowych i przemysłowych oraz 
podnoszeniu indywidualnych umiejętności, tworzeniu dobrobytu 
w jakim wszyscy mieliby swój wkład i sprawiedliwy udział. 

PrzyłóŜmy indywidualnie i osobiście te cechy i właściwości 
patrioty do naszych postaw i czynów, do mojego myślenia, do na-
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szych rodzin i domów, do sąsiadów i najbliŜszych. Nie wystarczy 
się usprawiedliwiać hasłem „Solidarność”, ale jakie świadectwo 
tej polskiej solidarności daję ja osobiście, takŜe w wymiarze mojej 
postawy wiary, zaangaŜowania w Ŝycie Kościoła, mojej parafii, 
codziennej kultury Ŝycia, języka, w pracy? Przyglądnijcie się pa-
triotycznym postawom takich Polaków jak np. św. Stanisław bi-
skup, ks. Piotr Skarga, św. Brat Albert Chmielowski, bł. Karolina 
Kózkówna, czy współczesnych nam św. Jana Pawła II, kard. Ste-
fana Wyszyńskiego i bł. ks. Jerzego Popiełuszki. 

A moŜe odwaŜylibyśmy się tutaj pośród ludzi i działaczy Soli-
darności zrobić taki prosty eksperyment na wasz polski patrio-
tyzm, na to umiłowanie Ojczyzny. Konkretnie hymn Polski, „Ma-
zurek Dąbrowskiego”, tekst napisany przez Józefa Wybickiego, 
przecieŜ go śpiewacie z całego serca i z pełnym zaangaŜowaniem 
na tylu uroczystościach, przy składaniu wieńców i wiązanek  
z kwiatami przy grobach i pomnikach Polskich bohaterów, a po-
wiedzcie, ile ta nasza narodowa pieśń ma zwrotek? Konkretnie, 
ile? (5), a ile ja znam na pamięć? Czy mój patriotyzm kończy się 
na pierwszej zwrotce i zwykle tylko tyle? A moŜe byśmy zrobili 
sobie na 33-lecie stanu wojennego postanowienie, Ŝe nauczymy 
się wszystkich i będziemy śpiewać do ostatniego wersetu nasz 
Polski hymn. 

Dzieje naszego narodu, jak karty Ŝycia pojedynczych ludzi, 
zapisane są pięknymi heroicznymi postawami i nawróceniami, 
które owocowały wspaniałymi zwycięstwami, ale teŜ i grzechami, 
skutkującymi upadkiem całego kraju. Cnoty pojedynczych osób, 
które w sposób szczególny powołane zostały do troski o Rzeczpo-
spolitą, owocowały wartościowymi wydarzeniami. Wystarczy tu 
wspomnieć heroizm i odwagę o. Augustyna Kordeckiego oraz 
obrońców Jasnej Góry, którzy z pomocą Matki Najświętszej obró-
cili klęskę Polski w zwycięstwo nad Szwedami, wiedeńską odsiecz 
i króla Polski Jana III Sobieskiego, który widząc zagroŜenie całej 
chrześcijańskiej Europy, rozgromił muzułmańską armię Kara 
Mustafy. Jak wyglądałaby dzisiaj Europa, szczycąca się swoją 
unią, gdyby nasz król nie podjął się tego wyzwania? 

Pamiętajmy o tym, Ŝe kiedy wiernie słuŜyliśmy Bogu, Jego 
Kościołowi, wówczas zachowywaliśmy troskę o Ojczyznę i potrafi-
liśmy stać niewzruszenie jak twierdza, o którą rozbijały się tatar-
skie hordy, szwedzkie oddziały, tureccy janczarzy i moskiewskie 
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pułki. Gdy zaś gasło pragnienie słuŜby braciom, a grzechy królów, 
osób powołanych do przewodzenia narodowi lub egoizm zwykłych 
mieszkańców Rzeczypospolitej się wzmagały, wówczas przycho-
dziła sprawiedliwa odpłata. 

Przyglądając się naszej Ojczyźnie, w której kaŜdy dzień nie-
sie jakieś cierpienie dla tych, którzy ją prawdziwie kochają, tu 
zgromadzeni na modlitwie działacze Solidarności naszego rozto-
czańskiego regionu, wspominający po 33 latach niesprawiedliwo-
ści stanu wojennego, pamiętajcie o pewnej sprawdzonej moralnej 
zasadzie. Zawsze, kiedy troska o zbawienie dusz w Polsce malała, 
a grzechy naszego narodu pozostawały bez nawrócenia i pokuty, 
wcześniej czy później przychodził na nas smutny czas upadków  
i klęsk. 

Na przedpolach katolickiej Europy to my staliśmy jak twier-
dza, na której dumnie powiewał sztandar krzyŜa, jeśli tylko byli-
śmy mu wierni. Wówczas w najgorszych momentach, kiedy 
wszystko wydawało się stracone, potrafiliśmy stanąć do decydują-
cej walki. Aby nam to przypominać, Pan Bóg posyłał i stale posyła 
swoich wysłanników. Przypominał o tym w ostatnim czasie min. 
przez św. Faustynę Kowalską, czy słuŜebnicę BoŜą Rozalię Cela-
kównę, jasno wskazując, czego oczekuje od Polski i Polaków. 

Jako mądry i troskliwy Ojciec, Bóg przypomina nam o na-
szym powołaniu, otrzymanym jako naród przy chrzcielnicy 1050 
lat temu i kaŜdy z nas w swoim rodzinnym kościele, gdy stawali-
śmy się katolikami, uczniami Chrystusa i członkami Jego Kościo-
ła. Słowa księdza Piotra Skargi, którego czterechsetlecie śmierci 
przywoływaliśmy dwa lata temu, wytykające nasze grzechy naro-
dowe i wzywające do pokuty, są aktualne i dzisiaj. Ów wielki ka-
znodzieja jasno wskazał, Ŝe miłosierna i sprawiedliwa ręka BoŜej 
Opatrzności ingeruje w historię, ale jednocześnie proponuje drogi 
do wyjścia z grzechów i do budowania potęgi państwa. 

Niestety, jakŜe wiele powodów do sprawiedliwej BoŜej kary 
znajdujemy dzisiaj w Polsce. Do starych grzechów doszły nowe. 
Czy potrzebuję je tu wyliczać, począwszy od niemoralności, pro-
mowania wszelkich dewiacji, egoizmu, prywaty, gnuśności i ospa-
łości, rozkradania wspólnego dobra narodu, aŜ po grzechy zabój-
stwa niewinnych i nienarodzonych. 

Wszystko to spowija atmosfera tzw. tolerancji, która ma być 
alibi dla wszystkich letnich, ślepo zapatrzonych w kult własnego 



BISKUP DIECEZJALNY 

 
 

 

555 

„świętego” spokoju. Ów dla wielu Polaków niewygodny kaznodzie-
ja z przełomu XVI i XVII wieku, stawiając diagnozę naszej chorej 
Ojczyzny, stwierdza: „Jakim rodzajem głupców są ci, którzy myślą 
tylko o sobie. Na co twoje sobkowstwo wynidzie, gdy ojczyzna 
upadnie? Izali ty, w jednej łodzi z innymi będąc, swoich tłumo-
ków, gdy się łódź zatopi, dochowasz? Izali sam ze wszytkim nie 
pogrąźniesz? Wielka ślepota na wielkich grzechach rosnąca”. 

I dopowiada zdecydowaną krytykę krótkowzroczności pol-
skiego Sejmu oraz egoizmu polityków: „Patrzmy, jakie w nich 
zaćmienie rozumów. (...) Rzadki na sejm jedzie z miłości ku pospo-
litemu szczęściu, ale aby co sobie oberwał”. Ale równieŜ i współ-
czesny nam św. Jan Paweł II, papieŜ z polskiej krwi i kości, zna-
jący naszą historię od podszewki, często przypomina nam o tym, 
Ŝe wiele razy wiara i nadzieja narodu polskiego były wystawiane 
na cięŜką próbę. 

Jak wielką cenę my Polacy za kaŜdym razem Ŝeśmy płacili  
i dzieje się to aŜ po czas obecny. Wystarczy popatrzeć i zobaczyć 
polskie eurosieroty, rozbite małŜeństwa, ludzi bez pracy, młodych 
wykorzystywanych na śmieciowych umowach, osoby zagubione 
społecznie i biedne, jakim Pomoc Społeczna wystawia poświad-
czenia na Ŝywnościowe paczki, które Caritas moŜe wydawać. A co 
powiedzieć o niepełnosprawnych, o samotnych czy emerytach? 

Ludzie Solidarności mimo tego iŜ juŜ jesteście zmęczeni oraz, 
Ŝe nie wszyscy pozostali wierni waszym pierwotny ideałom, to 
jednak w imieniu młodego pokolenia Polaków proszę was, wobec 
europejskich ciągłych oraz przebiegłych, a takŜe skrzętnie ukry-
wanych, ale realizowanych wyzwań rzucanych w twarz wierze  
i nadziei w naszej Ojczyźnie, nadal nie szczędźcie sił, nie poddaj-
cie się, lecz brońcie skarbów narodowych i katolickich wartości 
religijnych. GdyŜ niezaleŜnie od tego, co będzie, wy jednak spełni-
cie swoją Ŝyciową misję, jaką przyjęliście w nazwie: NiezaleŜny 
Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność”, powstały dla 
obrony praw ludzi na róŜny sposób wykorzystywanych. Więc w tę 
bolesną dzisiaj rocznicę dla prawdziwych Polaków, wszyscy wy-
znajmy: Uczyńmy wszystko dla chwały Boga i ku poŜytkowi Oj-
czyzny. Amen. 
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SŁOWO BISKUPA DIECEZJALNEGO 
NA 50-LECIE KORONACJI OBRAZU MB KRASNOBRODZKIEJ 

 
Matko BoŜa Krasnobrodzka, ponad trzy wieki jesteś z nami 

w swym cudownym wizerunku, a dokładanie od lat pięćdziesięciu 
królujesz wśród ludu Roztocza, jako koronowana Pani, a ten 
szczególny znak czci i modlitewnego uszanowania na Twoje skro-
nie nałoŜył Lubelski Biskup Piotr Kałwa. Nie dały Ci rady wojska 
Chmielnickiego ani tatarskie hordy, a Ty, otoczona przez 200 lat 
opieką ojców dominikanów, wspomagałaś zawsze, aŜ po nasze 
dni, wierny Tobie lud, który uciekał przed zakusami złego ducha. 
Ty, tak jak w objawieniu Jakubowi Ruszczykowi, wskazujesz nam 
jako ratunek Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. 

Wraz z Tobą wpatrujemy się i adorujemy BoŜego Syna, Zba-
wiciela kaŜdego człowieka. Podpowiadasz nam Maryjo, abyśmy 
wszystko odnosili do Boga Ojca w zaufaniu i uciekali się do Jego 
miłosierdzia, jakiego hojnie udziela światu całemu, o czym rów-
nieŜ świadczy błogosławiący gest Dzieciątka, ukazanego na obra-
zie. Oto „oglądamy na niebie i na ziemi Boga, widzimy Dziecię 
piękniejsze od słońca, Dziewicę jak słońce jaśniejącą”, tak po łaci-
nie jest opisane, prezentowane w tym wizerunku, wydarzenie 
adoracji, do której jesteśmy wszyscy zaproszeni. 

Witaj Maryjo! Stajemy na złoty jubileusz Twego ukoronowa-
nia w tym krasnobrodzkim wizerunku z naszymi sercami, Ŝyciem 
i myślami. Z modlitwą oraz z nadzieją przychodzimy do Ciebie, 
Krasnobrodzka Bogarodzico, po pociechę w smutku, po uzdrowie-
nie w chorobach duszy i ciała, po siły na codzienność i po na-
tchnienia do pięknej realizacji Ŝyciowego powołania. 

Na 50-lecie świętowania uczczenia Twej macierzyńskiej 
skroni na tym wizerunku papieskimi koronami, otwórz swoje 
czułe serce przed przychodzącym do Ciebie w pielgrzymiej drodze 
wiernym Ci ludem tej zamojsko-lubaczowskiej ziemi. Dziękujemy 
Ci Maryjo za wszystko co nam uczyniłaś oraz za to, Ŝe nas ko-
chasz i o nas pamiętasz. My świętujący Twą obecność i cudowne 
działanie w tym miejscu, chcemy z Tobą wsłuchiwać się w słowa, 
jakie zawsze są echem posłuszeństwa Oblubienicy Ducha Święte-
go, którego znak teŜ dostrzegamy na obrazie Krasnobrodzkiej 
Pani. Teraz i zawsze okazuj się nam Matką, o to Ciebie prosimy 
oraz uproś wszystkim świętującym ów szczególny jubileusz BoŜe 
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błogosławieństwo, a nas nie wypuszczaj ze swego macierzyńskie-
go zatroskania. 

O to błagam i w tej intencji się modlę w duchu wdzięczności 
za dar koronacji na prawie papieskim cudownego obrazka wraz  
z powiększoną kopią wizerunku Matki BoŜej krasnobrodzkiej, 
dokonanej dnia 4 lipca 1965 roku przez Biskupa Lubelskiego 
Piotra Kałwę i zapraszam wszystkich wiernych na jubileuszowe 
świętowanie 1 i 2 lipca 2015 roku do Krasnobrodu. 

 
 

† Marian Rojek 
BISKUP 

 
   

Zamośc, 8 grudnia 2014 r. 
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KOMUNIKATY Z KONFERENCJI KSIĘśY DZIEKANÓW  
15 PAŹDZIERNIKA 2014 R.   

 
KANCLERZ I RZECZNIK DIECEZJI 

 
1. Proszę dostarczyć do Kurii akty notarialne dotyczące nieru-

chomości parafialnych. Jeszcze więcej niŜ połowa parafii  
w diecezji nie dostarczyła wyŜej wymienionych dokumentów.  

2. Proszę o dostarczenie do kancelarii kurialnej list informują-
cych o dacie złoŜenia testamentu przez księŜy naleŜących do 
dekanatu. JeŜeli testament jest starszy niŜ dziesięć lat albo  
z innych względów nieaktualny, proszę o uaktualnienie. Ory-
ginał testamentu powinien znajdować się w kurii, kopia  
w miejscu umoŜliwiającym jej odnalezienie w aktualnym 
miejscu zamieszkania księdza. 

3. Przypominam o obowiązku przeprowadzenia corocznych wi-
zytacji dziekańskich we wszystkich parafiach dekanatu. Wi-
zytacji tej nie przeprowadza się w dekanatach, które w bieŜą-
cym roku wizytują księŜa Biskupi (W 2014 r. są to dekanaty: 
Biłgoraj Północ, Hrubieszów Południe, Narol, Tomaszów Lu-
belski Północ). W dekanatach, w których dotychczasowi dzie-
kani nie przeprowadzili jeszcze wizytacji dziekańskich w ro-
ku 2014, obowiązek ten przechodzi na nowych dziekanów. 
Parafie dziekańskie wizytują inni dziekani, wyznaczeni przez 
Kurię. Plan wizytacji parafii dziekańskich na bieŜący rok 
wygląda następująco: 
Ks. Witold Batycki – Łaszczów 
Ks. Grzegorz Chabros – Tomaszów N.S.J.  
Ks. Eugeniusz Derdziuk – Zamość Katedra  
Ks. Józef Dudek – Szczebrzeszyn św. Katarzyny  
Ks. Adam Firosz – Józefów  
Ks. Władysław Gudz – Tarnogród  
Ks. Zbigniew Kociołek – Oleszyce  
Ks. Jerzy Kołtun – Krasnobród  
Ks. Jan Krawczyk – Tarnoszyn  
Ks. Zenon Mrugała – Grabowiec  
Ks. Andrzej Puzon – Biłgoraj św. Marii Magdaleny 
Ks. Kazimierz Stelmaszczuk – Sitaniec  
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Ks. Andrzej Stopyra – Tyszowce 
Ks. Jerzy Tworek – Hrubieszów MB Nieustającej Pomocy 
Ks. Zygmunt śółkiewski – Lubaczów św. Stanisława Bpa 

 
Jeśli te wizytacje nie zostały dokonane przed zmianami na 

stanowiskach dziekanów, plan ten trochę się zdezaktualizował. 
Proszę nowych dziekanów o dokładne zorientowanie się, czy 
wszystkie parafie w dekanacie zostały juŜ zwizytowane. Parafie, 
które były dotąd dziekańskimi, ale juŜ nimi nie są, wizytowane są 
przez aktualnych dziekanów właściwych dekanatów. Parafie, 
które teraz zostały dziekańskimi, jeśli jeszcze nie miały wizytacji 
swojego dziekana, zostaną zwizytowane przez następujących 
dziekanów: 

Dołhobyczów – ks. Witold Batycki 
Tomaszów Lubelski św. Józefa – ks. Tomasz Bomba 
Topólcza – ks. Józef Dudek 
Dyniska Stare – ks. Grzegorz Chabros 
Komarów – ks. Andrzej Stopyra 
Moniatycze – ks. Jerzy Tworek 

 
Jeśli wyznaczeni dziekani nie zwizytowali wyznaczonych im 

parafii dziekańskich, a nie są juŜ dziekanami, zastąpią ich: 
Ks. Wiesław Mokrzycki – Tarnogród 
Ks. Krzysztof Soliło – Oleszyce 
Ks. Jerzy Sopel – Biłgoraj św. Marii Magdaleny 

 
Specjalny formularz wskazuje dokładne obowiązki dziekana 
w tej kwestii. Zachęcam, szczególnie nowych KsięŜy Dzieka-
nów, do zapoznania się z „Zasadami sprawowania urzędu 
dziekańskiego w diecezji” zawartymi w Zamojskim Informa-
torze Diecezjalnym, nr 4(2007), s. 556-563, oraz „Instrukcją  
o konferencjach dekanalnych” – tamŜe, s. 564-566. Bardzo 
waŜne jest, by Dziekan uczciwie oceniał sytuację parafii  
w dekanacie i taktował swoje obowiązki nie tylko formalnie. 
MoŜe to pomóc w uniknięciu wielu bardzo złych, niebezpiecz-
nych sytuacji, które rodzą się z zaniedbań i braku właściwej 
interwencji Dziekana.   

4. Przypominam, Ŝe zgodnie z kanonem 1122 §1 kaŜde zawarte 
małŜeństwo winno być odnotowane w księgach ochrzczonych, 
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w których zapisany jest chrzest małŜonków. Wielu KsięŜy 
Proboszczów nie dopełniło obowiązku przesłania netemere 
nawet od wielu lat. Są sytuacje, Ŝe KsięŜa zabierają te infor-
macje z parafii na parafię, co sprzyja zapomnieniu, albo ich 
zagubieniu.  

5. Po nadesłaniu list kandydatów wyłanianych w wyborach de-
kanalnych, Biskup Diecezjalny mianował nowych wicedzie-
kanów i dekanalnych ojców duchownych. Kadencja nowych 
wicedziekanów rozpoczęła się 7 października i trwa 5 lat. 
Funkcja ojca duchownego kapłanów dekanatu nie łączy się  
z kadencyjnością. 

 
Dekanat  Wybory 

Biłgoraj Płd. Ks. Stanisław Małysz – wicedziekan 
Biłgoraj Płn. Ks. Adam Marek  – wicedziekan 
Cieszanów  Ks. Ireneusz Fedec – wicedziekan 
Grabowiec  Ks. Kazimierz Stelmaszczuk – wicedziekan 

Ks. Rudolf Karaś – ojciec duchowny 
Hrubieszów Płd. Ks. Marek Giergiel – wicedziekan 

O. Wiktoryn Krysa – ojciec duchowny 
Hrubieszów Płn. Ks. Roman Karpowicz – wicedziekan 

Ks. Piotr Ciećkiewicz – ojciec duchowny 
Józefów  Ks. Antoni Gębala – wicedziekan 
Łaszczów  Ks. Jerzy Truś – ojciec duchowny 
Narol  Ks. Waldemar Górski – wicedziekan  
Tarnogród Ks. Waldemar Kostrubiec – wicedziekan 
Tarnoszyn  Ks. Bogdan WaŜny – wicedziekan 

Ks. Władysław Gudz – ojciec duchowny 
Tomaszów Lub. Płd. Ks. Krzysztof Szynal – wicedziekan,  
Tomaszów Lub. Płn. Ks. Józef Bednarz – wicedziekan 

Ks. Bogdan Jaworowski – ojciec duchowny  
Tyszowce  Ks. Witold Mikulski – wicedziekan 
Zamość  Ks. Jan Andrzej Chmaj – ojciec duchowny 

 
6. Wizytacje parafii dziekańskich w 2015 r. 

Biłgoraj Wniebowzięcia NMP – ks. Julian Leńczuk 
Oleszyce – ks. Tomasz Bomba 
Grabowiec – ks. Jerzy Kołtun 
Hrubieszów św. Mikołaja – ks. Wiesław Mokrzycki 
Józefów – ks. Krzysztof Świta 
Lubaczów św. Stanisława – ks. Jerzy Sopel 
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Dołhobyczów – ks. Grzegorz Chabros 
Lipsko k. Narola – ks. Bolesław Zwolan 
Sitaniec – ks. Zygmunt śółkiewski 
Topólcza – ks. Wiesław Oleszek 
Tarnogród – ks. Krzysztof Soliło 
Dyniska Stare – ks. Zenon Mrugała 
Tomaszów Lubelski Sanktuarium – ks. Witold Batycki 
Komarów – ks. Eugeniusz Derdziuk 
Zamość Katedra – ks. Jerzy Tworek 

7. 20 grudnia 2014 r. upływa kadencja funkcjonowania para-
fialnych rad duszpastersko-ekonomicznych. NaleŜy podjąć 
kwestię ogłoszenia  kolejnych  wyborów bądź przedłuŜenia 
kadencji dotychczasowych rad. 

8. Przypominam o poruszanej juŜ kwestii liturgicznej – wyraź-
nego oddzielenia podczas sprawowania Mszy św. Liturgii 
Słowa od Liturgii Eucharystii (przygotowanie darów rozpo-
czyna się po zakończeniu modlitwy wiernych). UwraŜliwiam 
na kwestię czystości bielizny liturgicznej, szat liturgicznych 
oraz troski o ołtarz. NaleŜy przezwycięŜać wszelkie przejawy 
rutyny w sprawowaniu Eucharystii, zwłaszcza pośpiech.  
Kongregacja ds. Kultu BoŜego i Dyscypliny Sakramentów, 
dnia 8 czerwca 2014 r. wydała List Okólny „Znaczenie rytu-
alne daru pokoju podczas Mszy św.” W punkcie 6. tego do-
kumentu czytamy m.in.: c) W kaŜdym wypadku, będzie nie-
zbędne aby w momencie przekazywania znaku pokoju zostały 
definitywnie usunięte następujące naduŜycia: - Wprowadza-
nie „śpiewu o pokój”  (cantus pro pace), które nie istnieją  
w Rycie Rzymskim. - Przemieszczanie się wiernych z ich 
miejsc w celu przekazania sobie znaku pokoju. - Oddalanie 
się kapłana od ołtarza aby przekazać znak pokoju niektórym 
wiernym. - Aby w niektórych okolicznościach, jak Chrzest, 
Pierwsza Komunia św., Bierzmowanie, ślub, święcenia ka-
płańskie, profesja zakonna czy pogrzeb, przekazanie znaku 
pokoju nie było okazją do wyraŜania gratulacji, Ŝyczeń czy 
kondolencji między obecnymi. 
Przypominam o Dekrecie Kongregacji ds. Kultu BoŜego  
i Dyscypliny Sakramentów z dnia 22 lutego 2013 r. wprowa-
dzającym zmianę formuły w Obrzędach Chrztu Dzieci. Do-
tychczasowa formuła: „wspólnota chrześcijańska przyjmuje 



KURIA DIECEZJALNA 

 
 

 

565

cię/was” została zmieniona na: „Kościół BoŜy przyjmuje 
cię/was”. Treść Dekretu w Zamojskim Informatorze Diece-
zjalnym XXIII(2014)1. 

9. Oddaliśmy do druku nowy adresownik – będzie dostępny  
lada dzień. Przygotowany do druku jest nowy kalendarz li-
turgiczny. Z inicjatywy odpowiedzialnego za zawartość i za-
sadniczy kształt graficzny kalendarza, ks. Witolda Słotwiń-
skiego, nowy kalendarz będzie miał nieco inną formę (w skró-
cie ujmując: tabelkową). Będziemy oczekiwali na opinie i su-
gestie uŜytkowników co do tej nowości. MoŜe to rozwiązanie 
przyjmie się na przyszłość. 

10. KaŜdy z KsięŜy Dziekanów otrzymuje 50 intencji mszalnych 
(stypendium za jedną intencję – 5 euro), przekazanych naszej 
Diecezji przez Diecezję Passau. Proszę o rozdysponowanie  
w ramach dekanatów. MoŜe warto wziąć pod uwagę: probosz-
czów mniej zasobnych parafii, seniorów, rezydentów, księŜy 
nie uczących katechezy, księŜy studentów z parafii dekanatu. 
Gdyby dziekan nie znalazł odbiorców w dekanacie, niech po-
dzieli się z innym dekanatem.  

11. Przypominam o liczeniu dominicantes i communicantes,  
w niedzielę 19 października 2014 r. Dane z dekanatów rze-
telnie podliczone KsięŜa Dziekani powinni dostarczyć do Ku-
rii Diecezjalnej do dnia 8 listopada 2014 r.  

12. Kolejna konferencja KsięŜy Dziekanów  odbędzie się 28 listo-
pada 2014 r. Rozpocznie się Mszą św. za zmarłych kapłanów 
naszej diecezji, sprawowaną w Kościele pw. MB Królowej 
Polski w Zamościu o godz. 10.00. Homilię wygłosi Dziekan 
Dekanatu Biłgoraj Południe. Przed rokiem zapoczątkowana 
została ta tradycja Mszy św. za zmarłych kapłanów. Proszę 
KsięŜy Dziekanów o przekazanie zaproszenia i zachęcenie do 
udziału we wspólnej modlitwie całego duchowieństwa diecezji 
i osób Ŝycia konsekrowanego. Stosowna informacja znajdzie 
się odpowiednio wcześnie na diecezjalnej stronie interneto-
wej.     

Ks. Michał Maciołek 
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WYDZIAŁ NAUKI I WYCHOWANIA KATOLICKIEGO 

I. Wydarzenia od ostatniej konferencji  
1. Na progu nowego roku szkolnego 2014/2015 – w sobotę 30 

sierpnia 2014 r. w Katedrze Zamojskiej odbył się Diecezjalny 
Dzień Katechetyczny.  O godzinie 10.00 katecheci uczestniczyli 
we Mszy św. koncelebrowanej przez księŜy uczących lekcji religii 
pod przewodnictwem Biskupa Diecezjalnego Mariana Rojka.  
O godz. 11.15 uczestnicy spotkania wysłuchali wykładu 
inauguracyjnego Pana Zbigniewa Barcińskiego – Prezesa 
Stowarzyszenia Pedagogów „Natan” o zagroŜeniach „ideologii 
gender” dla chrześcijańskiego modelu wychowania. 

2. W dniach 14-20 września 2014 r. obchodziliśmy po raz 
czwarty Ogólnopolski Tydzień Wychowania pod hasłem 
„Wychowywać do prawdy”.  

3. W dniach 18-20 września br. odbyły się jesienne spotkania 
formacyjne z katechetami. Przebieg spotkań przedstawiał się 
następująco: czwartek 18 września – Lubaczów (godz. 15.00 
Konkatedra); piątek 19 września – Hrubieszów (godz. 9.00 kościół 
św. Mikołaja), Tomaszów Lubelski (godz. 14.00 Sanktuarium); 
sobota 20 września – Biłgoraj (godz. 9.00 kościół św. Marii 
Magdaleny), Zamość (godz. 14.00 kościół św. Michała Archanioła). 
Konferencję okolicznościową nt. „Przygotowanie do sakramentu 
bierzmowania” wygłosił ks. Zbigniew Paweł Maciejewski 
działający w Stowarzyszeniu Pedagogów „Natan”, proboszcz  
z Winnicy w diecezji włocławskiej.  

4. XIV Dzień Papieski pod hasłem: „Jan Paweł II – Świętymi 
bądźcie”. Zgodnie z Ŝyczeniem Zarządu Fundacji Konferencji 
Episkopatu Polski „Dzieło Nowego Tysiąclecia”, prosimy  
o przesyłanie zbiórki pienięŜnej na fundusz stypendialny „śywy 
Pomnik Jana Pawła II” dla uzdolnionej młodzieŜy z biednych 
rodzin – bezpośrednio na konto fundacji. Natomiast protokoły 
przeprowadzonej kwesty wraz z naklejonym odcinkiem przelewu 
bankowego składamy u ks. Wiesława Galanta – Diecezjalnego 
Koordynatora Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia.    
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II. Zamierzenia i zadania w toku realizacji 
1. Tegoroczna XXIII juŜ Diecezjalna Pielgrzymka młodzieŜy 

maturalnej na Jasną Górę odbędzie się w sobotę 25 października 
2014 r. Hasło pielgrzymki „Do Syna Swego nas prowadź”. 
Pielgrzymce przewodniczyć będzie Biskup Diecezjalny Marian 
Rojek. 

2. W bieŜącym roku szkolnym 2014/2015 jest organizowana 
dla uczniów wszystkich typów szkół ponadgimnazjalnych  
i średnich XXV Ogólnopolska Olimpiada Teologii Katolickiej – 
ŁomŜa 2015. Etap szkolny olimpiady – 27 listopada 2014 r.; etap 
diecezjalny – 5 marca 2015 r. i finał ogólnopolski odbędzie się  
w dniach 16-18 kwietnia 2015 r. w ŁomŜy.  

3. W tym roku szkolnym zostanie zorganizowany  
i przeprowadzony XXII Diecezjalny Konkurs Wiedzy o Biblii  
i Kościele dla dzieci szkół podstawowych i młodzieŜy 
gimnazjalnej. Eliminacje szkolne rozegrane zostaną w listopadzie 
br.; powiatowe w lutym 2015 r. Finał diecezjalny w kwietniu 2015 
r. Więcej informacji na ten temat na stronach DIK i stronie 
internetowej WNiWK. Odpowiedzialnym za sprawy konkursu jest 
ks. dr Robert Strus. 

4. Przypominamy, Ŝe termin składania sprawozdań  
z katechizacji w bieŜącym roku szkolnym w poszczególnych 
parafiach naszej Diecezji upłynął 30 września 2014 r. KsięŜy 
Proboszczów, którzy mają zaległości w tym względzie, prosimy  
o niezwłoczne ich uregulowanie. Parafie zalegające ze 
sprawozdaniami to: Huta Krzeszowska, Bukowa, Gromada, 
Radzięcin, Cewków, Cieszanów, Horyszów, Miączyn, 
Skierbieszów, Trzeszczany, Zawalów, Czerniczyn, Hrubieszów św. 
Stanisława Kostki, Terebiń, Jarosławiec, Lipsko, Łabunie, 
Suchowola, Basznia Dolna, Nowosiółki, Wiszniów, Narol, Ruda 
RóŜaniecka, Werchrata, Stary Zamość, Złojec, Tworyczów, Obsza, 
Chodywańce, Dyniska, Przewodów, Jarczów, Łaszczówka, 
Łosiniec, Perespa, Turkowice, Tyszowce, Zamość MBKP, Zamość 
Zwiastowania NMP. 

5. DyŜury pracowników Wydziału we wszystkie robocze dni 
tygodnia w Kurii Diecezjalnej (od godz. 9.00 do 13.30).  

Ks. Wiesław Galant 
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WYDZIAŁ DUSZPASTERSTWA OGÓLNEGO 

 
1. Program duszpasterski dla Kościoła w Polsce 
 

W I Niedzielę Adwentu 2013 roku, Kościół w Polsce rozpoczął 
realizację nowego, czteroletniego Programu duszpasterskiego, 
który został przygotowany przez Komisję Duszpasterstwa 
KEP. Program nawiązuje do 1050 rocznicy Chrztu Polski, 
którą będziemy przeŜywać w 2016 roku. Hasłem nowego Pro-
gramu duszpasterskiego są słowa: „Przez Chrystusa, z Chry-
stusem, w Chrystusie. Przez wiarę i chrzest do świadectwa”. 
Praca duszpasterska skupia się wokół następujących haseł: 

• 2013/2014 – „Wierzę w Syna BoŜego” 
• 2014/2015 – „Nawróćcie się i wierzcie w Ewangelię” 
• 2015/2016 – „Nowe Ŝycie w Chrystusie” 
• 2016/2017 – „Idźcie i głoście”. 
 
2. Wydarzenia w diecezji od ostatniej konferencji  
 
• Serdecznie dziękujemy wszystkim księŜom za zaangaŜowanie 

w działalność duszpasterską w ostatnim czasie, zarówno  
w wymiarze parafialnym jak i diecezjalnym. O wielu cieka-
wych inicjatywach duszpasterskich moŜna było przeczytać na 
stronie Wydziału Duszpasterstwa Ogólnego, stronie diece-
zjalnej lub w zamojsko-lubaczowskiej edycji tygodnika 
,,Niedziela”. Zachęcamy księŜy do publikowania informacji  
o prowadzonych działaniach duszpasterskich.  

• Dziękujemy wszystkim księŜom (proboszczom i wikariu-
szom), którzy uczestniczyli wraz z ministrantami w Diece-
zjalnym Dniu Ministranta w Krasnobrodzie. Obecnych na 
tym spotkaniu było 805 chłopców z Liturgicznej SłuŜby Ołta-
rza. 83 Ministrantów, z dwudziestu parafii w naszej diecezji, 
przyjęło posługę lektora. Posługi tej udzielił Ks. Bp Marian 
Rojek.   

• W dniach 10-12 października 2014 roku odbyło się pierwsze 
spotkanie, w ramach organizowanego w diecezji kursu cere-
moniarza. Na kurs zapisało się 21 osób.   
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• Podczas wakacji odbyły się dwa turnusy rekolekcji Ruchu 
Światło-śycie. Uczestniczyło w nich 358 oazowiczów. W reko-
lekcjach KSM-u wzięło udział 296 osób. Na Exodus Młodych 
przyjechało 1137 osób. W rekolekcjach dla Liturgicznej SłuŜ-
by Ołtarza uczestniczyło 97 ministrantów i lektorów.  
W I Pieszej Pielgrzymce Środowisk Trzeźwościowych do Kra-
snobrodu wzięło udział 137 pątników.  W XXXII Pieszej Piel-
grzymce na Jasną Górę uczestniczyło ok. 700 pielgrzymów.  

 
3. Wydarzenia w diecezji do kolejnej konferencji dziekanów 
 
• Od nowego roku liturgicznego rozpoczniemy w naszej diecezji 

modlitwę adoracyjną Najświętszego Sakramentu w intencji 
wszystkich wydarzeń diecezjalnych. Od Adwentu na stronie 
internetowej diecezji został zamieszczony grafik parafii, które 
w danym dniu powinny zorganizować modlitwę adoracyjną. 
Proponujemy, by w większych parafiach adoracja trwała 
przynajmniej przez pół dnia, a w mniejszych przez kilka go-
dzin. W adorację powinny zaangaŜować się róŜne grupy mo-
dlitewne, działające przy parafii. 

• 30 listopada br., decyzją Ojca św. Franciszka, rozpoczynamy 
w Kościele Rok śycia Konsekrowanego. Szczegółowy plan 
wydarzeń diecezjalnych, związanych z tym przedsięwzięciem, 
zostanie podany na stronie internetowej diecezji oraz Wy-
działu Duszpasterstwa Ogólnego.  

 
4. Przygotowanie do Światowych Dni MłodzieŜy w diecezji 
 

• Formacja – Od I niedzieli Adwentu 2014 roku nastąpi mała 
zmiana w formacji przed ŚDM. W roku liturgicznym 
2014/2015 podstawą przygotowań do ŚDM w Polsce będą sa-
kramenty, a w szczególności sakrament pokuty i pojednania. 
Będzie to nawiązanie do polskiego programu duszpasterskie-
go: ,,Nawróćcie się i wierzcie w Ewangelię”, wzbogaconego  
o błogosławieństwo: ,,Błogosławieni czystego serca, albowiem 
oni Boga oglądać będą”. Stanowią one temat papieskiego orę-
dzia do młodych, które papieŜ ogłosi na przyszły rok. Z tego 
względu formacja młodzieŜy będzie się koncentrować wokół 
hasła SERCE. Proponujemy, aby w naszej diecezji nadal od-
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bywały się systematyczne spotkania w małych grupach para-
fialnych (raz w tygodniu, w piątek lub inny dzień) i kilka ra-
zy w roku – spotkania dekanalne. Zachęcamy takŜe, aby włą-
czać młodzieŜ w adorację Najświętszego Sakramentu  
w pierwsze piątki miesiąca. Proponujemy, aby np. przed 
Mszą św. pierwszopiątkową odbywała się adoracja Najświęt-
szego Sakramentu, którą będzie prowadziła młodzieŜ. WaŜne, 
aby podczas adoracji była moŜliwość skorzystania z sakra-
mentu pokuty. Materiały do adoracji, podobnie jak pozostałe 
materiały formacyjne, będą publikowane na stronie Wydziału 
Duszpasterstwa Ogólnego oraz stronie diecezji.   

• Media – Powstała strona internetowa ŚDM w naszej diece-
zji: http://www.sdm.zamojskolubaczowska.pl. Będą na niej  
zamieszczane wszystkie waŜne informacje dotyczące przygo-
towań do ŚDM w diecezji. Zachęcamy do odwiedzania strony. 
Obecnie jest ona tłumaczona na kilka języków zagranicznych.  

• Wolontariat – WciąŜ trwa nabór do wolontariatu. Mamy juŜ 
zgłoszonych około 200 osób.  

 
5. Kurs duszpasterski dla księŜy  
 

W odpowiedzi na potrzeby i głosy księŜy w naszej diecezji,  
w tym roku szkolnym zostanie zorganizowany pilotaŜowy 
kurs duszpasterski. Plan tego kursu zamieszczony został po-
niŜej. Do udziału w kursie są zobowiązani wszyscy księŜa do 
piątego roku kapłaństwa, czyli wyświęceni w latach 2010-
2014. Z kursu zwolnieni są tylko ci kapłani, którzy podjęli ja-
kiekolwiek studia specjalistyczne z teologii. Kurs będzie się 
odbywał w domu diecezjalnym w Zamościu w pięciu sesjach.     
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6. Duszpasterstwo pielgrzymkowe 
 
Zwracamy się z wielką prośbą do wszystkich księŜy, którzy 
organizują róŜnego rodzaju pielgrzymki, aby wysłać do Wy-
działu (po odbytej juŜ pielgrzymce) informacje o miejscu piel-
grzymowania, ilości pielgrzymów oraz formie pielgrzymki. In-
formacje te są niezbędne do uporządkowania duszpasterstwa 
pielgrzymkowego w naszej diecezji.  

 
7.  Informacje na temat rekolekcji 

 
Na głównej stronie internetowej naszej diecezji pojawił się 
baner z napisem „zgłoś swoje rekolekcje”. KaŜdy (klikając 
w ten baner) moŜe zgłosić  rekolekcje parafialne lub inne. Za-
chęcamy do tego, aby zamieszczać informacje o rekolekcjach, 
które będą odbywać się w parafiach w Adwencie czy 
w Wielkim Poście. Po dokonaniu wpisu system generuje listę 

Terminy spotkań Temat Wykładowca 
18 X 
2014 

9.00-10.30 
(10.30-11.00 

Przerwa) 
11.00-12.30 

Praca z ministrantami  
w parafii 

Ks. dr Grzegorz Rzeź-
wicki – duszpasterz 
ministrantów w diecezji 
tarnowskiej 

29 XI 
2014 

9.00-10.30 
(10.30-11.00 

Przerwa) 
11.00-12.30 

Przygotowanie do  
sakramentu bierzmowa-

nia w parafii 

Ks. dr hab. Paweł 
Mąkosa (prof. KUL) – 
pracownik naukowy  

21 II 
2015 

9.00-10.30 
(10.30-11.00 

Przerwa) 
11.00-12.30 

Szkoła miejscem  
ewangelizacji 

Ks. dr Waldemar Jani-
ga –Dyrektor Wydziału 
Katechetycznego w Prze-
myślu  

18 IV 
2015 

9.00-10.30 
(10.30-11.00 

Przerwa) 
11.00-12.30 

Komunikacja  
pastoralna 

Ks. dr hab. Włodzi-
mierz Broński (prof. 
KUL) – pracownik 
naukowy 

23 V 
2015 

9.00-10.30 
(10.30-11.00 

Przerwa) 
11.00-12.30 

Kancelaria parafialna  - 
teoria i praktyka  

Ks. mgr lic. Zyg-
munt Jagiełło – 
notariusz Kurii Diece-
zjalnej w Zamościu 
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wszystkich zgłoszonych rekolekcji. Wygenerowaną listę bę-
dzie moŜna zobaczyć na stronie internetowej Wydziału Dusz-
pasterstwa Ogólnego. Jest to próbny projekt. Jeśli się spraw-
dzi, będziemy go ulepszać i rozbudowywać. Jest on stworzony 
wyłącznie w celach informacyjnych. KaŜdy korzystający, bę-
dzie mógł się dowiedzieć, kiedy w danej parafii odbywają się 
rekolekcje. 

 
8. Kalendarium wydarzeń duszpasterskich  

Obecnie pracujemy nad powstaniem kalendarium wydarzeń 
duszpasterskich w naszej diecezji. Takie kalendarium jest juŜ 
zamieszczone na stronie internetowej Wydziału Duszpaster-
stwa Ogólnego. Informacje z tego kalendarium automatycz-
nie ukazują się na stronie głównej naszej diecezji, po lewej 
stronie pod zakładką „Wydarzenia w diecezji”. Prosimy 
wszystkich KsięŜy, zaangaŜowanych w róŜne duszpasterstwa 
specjalistyczne, o informowanie Wydziału o wydarzeniach 
związanych z ich duszpasterstwem. Prosimy równieŜ o taką 
informację wszystkich duszpasterzy, pracujących 
w parafiach, jeśli wydarzenia organizowane są na skalę die-
cezjalną. 

 
Ks. Sylwester Zwolak 

 
SPRAWY EKONOMICZNE 

 
1.  KsięŜa Dziekani otrzymali wykaz składek na ubezpieczenie 

TUW za okres od 1 VII 2014 r. do 30 VI 2015 r.  
2.  Proszę o uregulowanie zaległości z tac, puszek i podusznego za 

2014 r. oraz opłat na Dom KsięŜy Seniorów. 
3.  KsięŜa zalegający w opłatach będą pisemnie zaproszeni do 

Kurii Diecezjalnej w celu wyjaśnienia i uporządkowania zo-
bowiązań finansowych. 

4.  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  
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WYśSZE SEMINARIUM DUCHOWNE  

 
1. W dniu rozpoczęcia nowego roku wspólnota seminaryjna 

liczyła 45 alumnów (trzech było na urlopach dziekańskich). 
Jeden z urlopowanych alumnów poinformował, Ŝe rezygnuje 
z seminarium i przenosi się na teologię dla świeckich. Jeszcze 
tego formalnie nie załatwił, ale Dziekan Wydziału Teologii 
juŜ wyraził zgodę na jego przyjęcie. 

2. W dniach od 9 do 12 października 2014 r. odprawialiśmy 
jesienne rekolekcje, które prowadził ks. dr Przemysław 
Szewczyk, patrolog z Łodzi. W poniedziałek, 13 października 
br. podczas Mszy św. Biskup Pomocniczy Mariusz Leszczyń-
ski przyjął do grona kandydatów do diakonatu i kapłaństwa 
4 alumnów z V roku. 

3. W niedzielę, 19 października 2014 r. odbędzie się inaugura-
cja nowego roku akademickiego na KUL. Seminarium przy-
gotowuje asystę na Mszę św. w kościele akademickim. W po-
niedziałek, 20 października, będzie miała miejsce domowa 
inauguracja, połączona z wręczeniem indeksów najmłodszym 
alumnom. Uroczystą Mszę św. o godz. 16.30 odprawi Biskup 
Diecezjalny Marian Rojek. 

4. W uroczystość Wszystkich Świętych i w Dzień Zaduszny 
alumni będą kwestowali na cmentarzach w Diecezji.  

5. W sobotę, 22 listopada o godz. 10.00 w Katedrze zamojskiej 
odbędzie się obrzęd obłóczyn. Strój duchowny przyjmie 7 
alumnów z III roku. 

 
Ks. Franciszek Nieckarz  

 

 

 

CARITAS  

 
• „Tornister pełen uśmiechów” – udział 43 dzieci w finale akcji 

w Przemyślu 24 sierpnia 2014 r. Ponadto rozdaliśmy 110 
wyprawek szkolnych. 

• Kolonie w Zboiskach pod Sanokiem 24-31 sierpnia 2014 r. – 
koszt 18 132 zł. 

•  Zaczęła się kolejna edycja programu „Skrzydła” – pomoc 
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dzieciom i młodzieŜy uczącej się – przydzielono na dzień 
dzisiejszy stypendia 32 uczniom. 

• Uczestniczyliśmy czynnie w DoŜynkach Diecezjalnych  
w Krasnobrodzie – pielęgniarki przebadały ciśnienie, cukier 
około 100 osobom. Składam podziękowanie dla ks. Józefa 
Bednarskiego, duszpasterza rolników, za zaproszenie. 

• Udzielona pomoc pienięŜna w roku 2014 – 179 091,79 zł; 
wydajemy  Ŝywność, ubrania. To jest pomoc z centrali, nie 
znamy szacunkowych liczb, pomocy, jaka została udzielona 
przez Parafie, Parafialne Zespoły Caritas, czy Szkolne 
Zespoły Caritas. 

• Akcja „Embargo” – Agencja Rynku Rolnego pośredniczyła  
w odbiorze warzyw i owoców od rolników i przekazywała 
róŜnym instytucjom do rozprowadzenia – Caritas Polska jest 
koordynatorem. Przyjęliśmy jako Caritas Diecezjalna 21 ton 
marchwi i 20 ton jabłek. Planowane dostawy 4 tirów jabłek 
(80 ton) do świąt BoŜego Narodzenia. Być moŜe na święta 
będą takŜe i gruszki 

• Nie uczestniczymy w akcji „Znicz”, tj. rozprowadzania świec. 
• Spotkanie Szkolnych Kół Caritas w Biłgoraju w parafii pw. 

św. Jana Pawła II, 27 października 2014 r.  
• Zbiórka Ŝywności 12-13 grudnia 2014 r. przy marketach, 

przez młodzieŜ ze Szkolnych Kół Caritas. 
• Akcja „Wigilijne Dzieło pomocy Dzieciom”. Zamówione mamy 

40 tysięcy świec, o 5 tysięcy więcej niŜ w ubiegłym roku. 
• Podziękowanie dla KsięŜy Dziekanów za współpracę, 

zwłaszcza w ostatnim czasie, przy rozprowadzeniu marchwi i 
jabłek. Uznanie dla wielu KsięŜy Proboszczów parafii 
w których działają Parafialne Zespoły Caritas. Dziękuję 
księŜom proboszczom, katechetom – księŜom i osobom 
świeckim za prowadzenie SKC, oraz koordynację w akcji 
„Skrzydła”. 

• Prośba o zgłoszenie Parafialnych Zespołów Caritas  
i Szkolnych Kół Caritas, tu zwłaszcza na początek dokładne 
dane teleadresowe, e-mail i telefony osób odpowiedzialnych. 

 
Ks. Adam Sobczak 
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SPRAWY MISYJNE 

 
1.     W dniach od 15-17 września 2014 r. w WyŜszym 

Seminarium Duchownym w Częstochowie odbyło się jesienne 
spotkanie PDM i innych środowisk misyjnych. Hasłem 
spotkania były słowa: Świeccy w misyjnym dziele Kościoła. 
Otwarcia spotkania dokonał dyrektor krajowy PDM ks. 
Tomasz Atłas, który zaprosił zebranych do wspólnego 
poszukiwania sposobów pozyskiwania świeckich do 
współpracy misyjnej. Mówiono o polach współpracy ze 
świeckimi w duchu PDM,  podkreślając potrzebę wspólnego 
działania duchowieństwa wraz ze świeckimi na rzecz 
ewangelizacji świata w duchu uniwersalnej misji Kościoła. 
„Świeccy mają prawo do prowadzenia działalności misyjnej  
w Kościele, nie wynika to z łaski hierarchii ani z powodu 
braków personalnych, lecz z mandatu misyjnego Chrystusa”, 
zaznaczył jeden z prelegentów. „Duchowni nie powinni więc 
blokować chęci świeckich do zaangaŜowania się na rzecz 
głoszenia Ewangelii w świecie” – to waŜne hasła, które padały 
podczas spotkania w Częstochowie. 

       Wśród uczestników spotkania było teŜ kilka osób 
świeckich, które podzieliły się swoim doświadczeniem 
animatora misyjnego w parafii. Na spotkaniu zapoznano się  
z metodami angaŜowania świeckich w wolontariat misyjny 
prowadzony przez księŜy salezjanów, a takŜe z działalnością 
Diakonii Misyjnej, załoŜonej przez Ruch Światło-śycie.  

     Drugi dzień obrad zakończony został Mszą św., której 
przewodniczył abp Wacław Depo, metropolita częstochowski. 
Podczas homilii wyraził radość ze spotkania z osobami, które 
troszczą się o misyjne dzieło Kościoła, który bez misyjnego 
posłania nie mógłby się rozwijać.  

       Trzeci i ostatni dzień zebrania był  poświęcony 
przygotowaniom do IV Krajowego Kongresu Misyjnego (12-14 
czerwca 2015 r.), którego współorganizatorem wraz z Komisją 
Episkopatu Polski ds. Misji są Papieskie Dzieła Misyjne  
w Polsce. W zebraniu wzięło udział ok. 100 osób. Oprócz 
dyrektorów diecezjalnych PDM uczestnikami byli promotorki 



KURIA DIECEZJALNA 

 
 

 

576

i promotorzy misyjni zakonów Ŝeńskich i męskich oraz 
animatorzy świeccy. 

2.     Przed nami Niedziela Misyjna (19 października br.)  
i następujący po niej Tydzień Misyjny. Tego dnia zostanie 
beatyfikowany Sługa BoŜy PapieŜ Paweł VI. To On pisał w 
orędziu na Światowy Dzień Misyjny 1967 r.: „Pragnę, aby 
Dzień Misyjny był obchodzony wszędzie. We wszystkich 
diecezjach, wszystkich parafiach, wszystkich rodzinach 
zakonnych, we wszystkich stowarzyszeniach katolickich, jak 
równieŜ i we wszystkich rodzących się wspólnotach 
chrześcijańskich na terenach misyjnych (…) z jak 
najpełniejszą świadomością i ogromnym zapałem”. 
W tegorocznym Orędziu papieŜ Franciszek pisze: „Światowy 
Dzień Misyjny to wyjątkowy czas, kiedy wierni róŜnych 
kontynentów angaŜują się poprzez modlitwę i konkretne 
czyny solidarności we wspieranie młodych Kościołów na 
terenach misyjnych. Jest to czas okazywania wdzięczności  
i radości”. Ofiary składane na tacę w Światowy Dzień Misyjny 
we wszystkich parafiach świata, równieŜ tych 
najbiedniejszych, tworzą fundusz solidarności Papieskiego 
Dzieła Rozkrzewiania Wiary. Dzięki tym środkom w krajach 
misyjnych prowadzona jest działalność ewangelizacyjna, 
kształceni są katechiści, misjonarze wspierają ubogich, 
powstają nowe placówki misyjne, budowane i remontowane są 
kościoły, kaplice, domy zakonne. Światowy Dzień Misyjny 
rozpoczyna Tydzień Misyjny – czas szczególnej modlitwy za 
misje na całym świecie. W tym roku obchodzimy go pod 
hasłem „Z Ewangelią do narodów”. Na ten tydzień Papieskie 
Dzieła Misyjne przygotowały materiały liturgiczne z nadzieją, 
Ŝe pomogą one dobrze i owocnie przeŜyć ten waŜny czas. 

3. W miesiącu wrześniu br. przebywał w Polsce ks. Paweł 
Martyniuk. Podczas wakacji na misje do Gruzji wyjechał ks. 
Dariusz Komadowski. W październiku będzie w Polsce ks. 
Jerzy Piluś,  który będzie zbierał ofiary na cele misyjne w par. 
św. Marii Magdaleny w Biłgoraju (19 X br.) i MB Królowej 
Polski w Zamościu (26 X br.). Inni księŜa misjonarze jak: ks. 
Artur Schodziński (misjonarz z Argentyny) oraz księŜa 
pracujący na Ukrainie otrzymali wsparcie z Diecezjalnego 
Funduszu Misyjnego, który stanowią ofiary zbierane raz do 
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roku w kwocie po 50 zł od kaŜdego ks. proboszcza  
i wikariusza. Bardzo proszę, aby KsięŜa Dziekani zebrali  
w swoich dekanatach te ofiary i przekazali je do kasy Kurii. 
Dziękuję tym księŜom, którzy juŜ to uczynili przed 
wakacjami. 

Ks. Stanisław Solilak 
 
 

KATOLICKIE RADIO ZAMOŚĆ 

 
1. Od 1 października jest nowa jesienno-zimowa ramówka 

Katolickiego Radia Zamość, a z nią cotygodniowe transmisje 
Mszy Świętych z Katedry Zamojskiej (poniedziałek, wtorek, 
piątek i niedziela), Konkatedry Lubaczowskiej (sobota), 
Sanktuarium Matki BoŜej Krasnobrodzkiej (środa)  
i Sanktuarium Matki BoŜej Szkaplerznej w Tomaszowie 
Lubelskim (czwartek). Pojawiły się teŜ nowe programy, m.in. 
w sobotę (powtórka w niedzielę) emitowany będzie program 
„Szkice z historii Kościoła” przygotowany przez Bpa Mariusza 
Leszczyńskiego. Ponadto wśród nowych audycji znalazły się: 
Zjednoczeni w Duchu, Wolni od uzaleŜnień, Effatha – otwórz 
się, W szpilkach po godzinach, Aktualności rolnicze, Kwadrans 
rolniczy, Roztoczańska Lista Przebojów Ludowych, Koła 
Gospodyń Wiejskich na fali, czy KimŜe jest człowiek – audycja 
przygotowana we współpracy z Caritas Polska i Caritas 
Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej. Bardzo dziękuję wszystkim 
kapłanom i osobom świeckim za bezinteresowne 
przygotowywanie i prowadzenie audycji. 

2. W związku z ustanowieniem przez PapieŜa Franciszka roku 
2015 Rokiem śycia Konsekrowanego, Katolickie Radio Zamość 
w ramach audycji „Ecclesia” rozpocznie nowy cykl „Za 
klauzurą (w habicie jest Ŝycie)”, by przybliŜyć słuchaczom 
historię i charakterystykę zgromadzeń Ŝeńskich i męskich  
z naszej diecezji. Honorowy patronat nad tym 
przedsięwzięciem objął Bp Marian Rojek. 

3. W tym roku Katolickie Radio Zamość przygotowało kalendarz 
radiowy na rok 2015, w którym zostały zamieszczone 
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fotografie głównych ołtarzy z kościołów parafialnych  
i filialnych naszej diecezji, odnowionych w ostatnich latach. 

4. Bardzo dziękuję kapłanom za pierwsze ofiary złoŜone na nowe 
studio Katolickiego Radia Zamość. 

5. Na podstawie badań audytorium radia zleconych przez 
Krajową Radę Radiofonii i Telewizji firmie Radio Track 
Millward Brown SMG/KRC słuchalność Katolickiego Radia 
Zamość w grupie osób w wieku 15-75 lat w województwie 
lubelskim wzrosła o 2,1 %. Jest to najwyŜsza słuchalność radia 
od kilku lat.  

6. Proszę teŜ księŜy proboszczów o przesyłanie informacji 
dotyczących Ŝycia parafii do Działu Informacji pod numer 
telefonu: 84 638 9010. Dziękuję za kaŜdą formę współpracy, 
która w ostatnim czasie się zawiązała z poszczególnymi 
parafiami. 

 

 
„NIEDZIELA” EDYCJA ZAMOJSKO-LUBACZOWSKA 

 
1. Od 1 września 2014 r. w redakcji Niedzieli Zamojsko-

Lubaczowskiej pracę rozpoczęła Aneta Kwaśniewska, która 
zajmuje się składaniem poszczególnych numerów.  

2. Zachęcam księŜy proboszczów do pomocy przy tworzeniu 
edycji „Niedzieli Zamojsko-Lubaczowskiej”. Zarówno na 
stronie diecezjalnej jak i na antenie Katolickiego Radia 
Zamość moŜna dowiedzieć się, które artykuły warto polecić 
swoim parafianom.  

3. 20 września odbyła się 18. Pielgrzymka Czytelników  
i Dziennikarzy „Niedzieli”. Podczas Mszy św., której 
przewodniczył abp Wacław Depo, Metropolita Częstochowski, 
złoŜony został Akt Oddania Dziennikarzy Matce 
Jasnogórskiej, wypowiedziany przez Redaktor Naczelną 
Tygodnika „Niedziela”, Lidię Dudkiewicz. Podczas tych 
uroczystości wręczono medale „Mater Verbi” zasłuŜonym dla 
Dzieła „Niedzieli”. Z naszej diecezji wyróŜnienie otrzymał ks. 
Józef Dudek, proboszcz parafii pw. Narodzenia Najświętszej 
Marii Panny w Oleszycach. Gratulujemy i dziękujemy za 
dotychczasową współpracę. 
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Tygodnik Katolicki „NIEDZIELA” 
Statystyka czytelnictwa w parafiach  

Proporcja gazet do parafian 
 
 

DEKANAT BIŁGORAJ POŁUDNIE   
11 parafii,   31 300 wiernych,    183 egz., proporcja: 1:171 

 
Biłgoraj św. Jerzego  - 4.660  - 40 - 1 gazeta/ 117 osób 
Biłgoraj św. M. Magdaleny - 9.000  - 40 - 1 gazeta/ 225 osób 
Bystre    - 1.550  - 10 - 1 gazeta/ 155 osób 
Harasiuki    - 1.350  -   5 - 1 gazeta/ 270 osób 
Hucisko    - 1.580  - 10 - 1 gazeta/ 158 osób 
Huta Krzeszowska  - 2.310  - 15 - 1 gazeta/ 154 osób 
Krzeszów    - 3.350  - 12 - 1 gazeta/ 279 osób 
Lipiny    - 1.730  - 10 - 1 gazeta/ 173 osób 
Majdan Stary   - 2.600  - 10 - 1 gazeta/ 260 osób 
Sól    - 2.240  - 15 - 1 gazeta/ 149 osób 
Stary Bidaczów  -    930  -   6 - 1 gazeta/ 155 osób 
 

 
DEKANAT BIŁGORAJ PÓŁNOC 

11 parafii, 30 390 wiernych,  166 egz., proporcja: 1:183 
 
Biłgoraj Chrystusa Króla    -   2.800 - 15 - 1 gazeta/ 187 osób 
Biłgoraj Wniebowzięcia NMP   - 11.000 - 60  - 1 gazeta/ 183 osób 
Bukowa     -      610 -   2 - 1 gazeta/ 305 osób 
Dąbrowica     -   1.230 -   7 - 1 gazeta/ 176 osób 
Frampol   -   3.300 - 15 - 1 gazeta/ 220 osób 
Goraj    -   3.120 - 10 - 1 gazeta/ 312 osób 
Gromada   -   1.360 - 10 - 1 gazeta/ 136 osób 
HedwiŜyn      -   1.000 -   8 - 1 gazeta/ 125 osób 
Korytków     -   1.780 - 15 - 1 gazeta/ 119 osób 
Radzięcin   -   3.020 - 14  - 1 gazeta/ 216 osób 
Trzęsiny   -   1.170 - 10 - 1 gazeta/ 117 osób 
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DEKANAT CIESZANÓW  
9 parafii, 17 890 wiernych,  165 egz., proporcja: 1:108 

 
Cewków   -   1.540  - 8 - 1 gazeta/ 193 osób 
Cieszanów   -   3.850 - 30 - 1 gazeta/ 128 osób 
Dachnów   -   1.380 - 30 - 1 gazeta/   46 osób 
Niemstów   -   1.050 - 10 - 1 gazeta/ 105 osób 
Nowe Sioło   -      640 -   5 - 1 gazeta/ 128 osób 
Oleszyce   -   5.230 - 50 - 1 gazeta/ 105 osób 
Stare Oleszyce   -      850 -   5 - 1 gazeta/ 170 osób 
Stary Dzików   -   2.300 - 15  - 1 gazeta/ 153 osób 
Stary Lubliniec  -   1.050 - 12 - 1 gazeta/   88 osób 

 
 

DEKANAT GRABOWIEC 
10 parafii, 17 240 wiernych,  118 egz., proporcja: 1:146 

 
Gdeszyn   -    520  -   6 - 1 gazeta/   87 osób 
Grabowiec   - 3.320  - 25 - 1 gazeta/ 133 osób 
Horyszów   -    520 -   2 - 1 gazeta/ 260 osób 
Miączyn   - 1.440 - 10 - 1 gazeta/ 144 osób 
Skierbieszów   - 3.200 - 25 - 1 gazeta/ 128 osób 
Świdniki   -    970 -   4 - 1 gazeta/ 243 osób 
Trzeszczany   - 2.460 - 20 - 1 gazeta/ 123 osób 
Tuczępy   -    510 -   4 - 1 gazeta/ 128 osób 
Uchanie   - 3.010 - 20 - 1 gazeta/ 151 osób 
Zawalów   - 1.290 -   2 - 1 gazeta/ 645 osób 
 

 
DEKANAT HRUBIESZÓW POŁUDNIE  

11 parafii, 29 870 wiernych, 162 egz., proporcja: 1:184 
 
Cichobórz   -    950 -   4 - 1 gazeta/ 238 osób 
Czerniczyn   - 2.120 - 20 - 1 gazeta/ 106 osób 
Gozdów   - 1.060 - 12 - 1 gazeta/   88 osób 
Hostynne   - 1.480  -   5 - 1 gazeta/ 370 osób 
Hrubieszów Ducha Świętego - 5.400 - 30 - 1 gazeta/ 180 osób 
Hrubieszów św. Mikołaja - 7.600 - 30 - 1 gazeta/ 253 osób 
Hrubieszów św. Stanisława - 1.510 - 15 - 1 gazeta/ 101 osób 
Kryłów    - 2.180 - 12 - 1 gazeta/ 182 osób 
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Mircze    - 3.300 - 10 - 1 gazeta/ 330 osób 
Terebiń   -    750 -   5 - 1 gazeta/ 150 osób 
Werbkowice   - 3.520 - 20 -1 gazeta/ 176 osób 
 

 
 

DEKANAT HRUBIESZÓW PÓŁNOC 
10 parafii, 25 780 wiernych, 236 egz.,  proporcja: 1:109 

 
Białopole   - 2.150 - 25 - 1 gazeta/   86 osób 
Buśno    - 1.100 -   5 - 1 gazeta/ 220 osób 
Dubienka   - 2.700 - 15 - 1 gazeta/ 180 osób 
Horodło   - 3.500 - 38 - 1 gazeta/   92 osób 
Hrubieszów NMP NP  - 6.440 - 50 - 1 gazeta/ 129 osób 
Moniatycze   - 3.000 - 25 - 1 gazeta/ 120 osób 
Nieledew   - 1.960 - 24 - 1 gazeta/   82 osób 
StrzyŜów   - 2.055 - 24 - 1 gazeta/   86 osób 
Szpikołosy   - 1.200 - 15 - 1 gazeta/   80 osób 
Teratyn   - 1.530 - 15 - 1 gazeta/ 102 osób 
 

 
DEKANAT JÓZEFÓW 

7 parafii, 18 400 wiernych, 157 egz., proporcja: 1:117 
 
Aleksandrów   - 2.200 - 17 - 1 gazeta/ 129 osób 
Bondyrz   - 1.580 - 20 - 1 gazeta/   79 osób 
Górecko   - 1.800 - 40 - 1 gazeta/   45 osób 
Józefów   - 5.000 - 30 - 1 gazeta/ 167 osób 
Majdan Sopocki  - 2.490 - 15 - 1 gazeta/ 166 osób 
Susiec    - 1.910 - 15 - 1 gazeta/ 127 osób 
Tereszpol   - 3.420 - 20 - 1 gazeta/ 171 osób 
 

 
DEKANAT KRASNOBRÓD  

9 parafii, 25 780 wiernych, 166 egz.,  proporcja: 1:155 
 
Cześniki   - 1.280 - 10 - 1 gazeta/ 128 osób 
Jarosławiec   - 2.060 - 10 - 1 gazeta/ 206 osób 
Kosobudy   - 2.130 - 10 - 1 gazeta/ 213 osób 
Krasnobród Sanktuarium - 6.280 - 30 - 1 gazeta/ 209 osób 
Krasnobród Zesł. Ducha  Św. - 2.020 - 10 - 1 gazeta/ 202 osób 
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Lipsko k/Zamościa  -2.150 - 17 - 1 gazeta/ 126 osób 
Łabunie   -5.760 - 40  - 1 gazeta/ 144 osób 
Suchowola   - 2.000 - 10 - 1 gazeta/ 200 osób 
śdanów   - 2.100 - 14 - 1 gazeta/ 150 osób 

 
 

DEKANAT LUBACZÓW 
10 parafii, 23 840 wiernych, 159 egz.,  proporcja: 1:150 

 
Basznia Dolna   - 2.140 - 12 - 1 gazeta/ 178 osób 
Bihale    -    700 -   6 - 1 gazeta/ 117 osób 
Krowica   - 1.460 -   5 - 1 gazeta/ 292 osób 
Lisie Jamy   - 1.320 - 10 - 1 gazeta/ 132 osób 
Lubaczów – św. Karola  - 6.330 - 35 - 1 gazeta/ 181 osób 
Lubaczów – św. Stanisława  - 7.530 - 50 - 1 gazeta/ 151 osób 
Łukawiec    - 1.960 - 20 - 1 gazeta/   98 osób 
Młodów    - 1.060 - 10 - 1 gazeta/ 106 osób 
Potok Jaworowski   -    600 -   4 - 1 gazeta/ 150 osób 
ZałuŜe    -    740 -   7 - 1 gazeta/ 106 osób 
  
  

DEKANAT ŁASZCZÓW  
9 parafii, 17 490 wiernych, 83 egz., proporcja: 1:211 

 
Dołhobyczów   - 2.010 - 10 - 1 gazeta/ 201 osób 
Grodysławice   - 1.210 -   5 - 1 gazeta/ 242 osób 
Gródek    - 2.870 - 12 - 1 gazeta/ 239 osób 
Łaszczów   - 3.990 - 18 - 1 gazeta/ 222 osób 
NabróŜ    - 2.650 - 10 - 1 gazeta/ 265 osób 
Nowosiółki   - 1.450 -   9 - 1 gazeta/ 161 osób 
Oszczów   -    970 -   5 - 1 gazeta/ 194 osób 
Wiszniów   -    790 -   4 - 1 gazeta/ 198 osób 
śulice    - 1.550 - 10 - 1 gazeta/ 155 osób 
 

 
DEKANAT NAROL 

9 parafii, 13 220 wiernych, 117 egz., proporcja: 1:113 
 
Horyniec   - 3.530 - 12 - 1 gazeta/ 294 osób 
Huta RóŜaniecka  - 1.060 - 13 - 1 gazeta/   82 osób 
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Lipsko k/Narola  - 1.630 - 20 - 1 gazeta/   82 osób 
Łukawica   - 1.180 -   8 - 1 gazeta/ 148 osób 
Narol    - 2.820 - 30 - 1 gazeta/   94 osób 
Nowe Brusno   -    540 -   2 - 1 gazeta/ 270 osób 
Płazów    -    890 -   7 - 1 gazeta/ 127 osób 
Ruda RóŜaniecka  -    990 - 12 - 1 gazeta/   83 osób 
Werchrata   -    580 - 10 - 1 gazeta/   58 osób 

 
 

DEKANAT SITANIEC 
10 parafii, 26 740 wiernych, 152 egz., proporcja: 1:176 

 
Czołki    - 1.660 -   6 - 1 gazeta/ 277 osób 
Horyszów Polski  - 2.710 - 10 - 1 gazeta/ 271 osób 
Kalinówka    -    640 -   6 - 1 gazeta/ 107 osób 
Łaziska   - 1.140 - 11 - 1 gazeta/ 104 osób 
Płoskie    - 2.420 - 12 - 1 gazeta/ 202 osób 
Sitaniec   - 5.090 - 25 - 1 gazeta/ 204 osób 
Stary Zamość   - 5.860 - 30 - 1 gazeta/ 195 osób 
Udrycze   - 1.140 -   7 - 1 gazeta/ 163 osób 
Wielącza   - 4.250 - 35 - 1 gazeta/ 121 osób 
Złojec    - 1.830 - 10 - 1 gazeta/ 183 osób 
 

 
DEKANAT SZCZEBRZESZYN 

12 parafii, 28 020 wiernych, 160 egz., proporcja: 1:175 
 
Deszkowice   - 1.030 -   5 - 1 gazeta/ 206 osób 
Gorajec    - 1.430 - 15 - 1 gazeta/   95 osób 
Klemensów   - 3.480 - 15 - 1 gazeta/ 232 osób 
Mokrelipie   - 1.500 -   7 - 1 gazeta/ 214 osób 
Nielisz    - 1.530 - 10 - 1 gazeta/ 153 osób 
Radecznica   - 2.860 - 10 - 1 gazeta/ 286 osób 
Staw Noakowski  - 1.420 -   8 - 1 gazeta/ 178 osób 
Szczebrzeszyn św. Katarzyny - 3.090 - 30 - 1 gazeta/ 103 osób 
Szczebrzeszyn św. Mikołaja - 4.220 - 25 - 1 gazeta/ 169 osób 
Topólcza   - 1.120 -   8 - 1 gazeta/ 140 osób 
Tworyczów   - 1.700 -   7 - 1 gazeta/ 243 osób 
Zwierzyniec   - 4.640 - 20 - 1 gazeta/ 232 osób 
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DEKANAT TARNOGRÓD 
10 parafii, 26 780 wiernych, 162 egz., proporcja: 1:165 

 
Biszcza    - 3.240 - 10 - 1 gazeta/ 324 osób 
Chmielek   - 1.420 - 10 - 1 gazeta/ 142 osób 
KsięŜpol   - 2.760 - 15 - 1 gazeta/ 184 osób 
Luchów   - 1.340 - 10 - 1 gazeta/ 134 osób 
Łukowa   - 3.680 - 20 - 1 gazeta/ 184 osób 
Obsza    - 1.910 - 17 - 1 gazeta/ 112 osób 
Potok Górny   - 3.640 - 20 - 1 gazeta/ 102 osób 
RóŜaniec   - 1.580 - 20 - 1 gazeta/    79 osób 
Tarnogród   - 5.710 - 30 - 1 gazeta/ 190 osób 
Zamch    - 1.500 - 10 - 1 gazeta/ 150 osób 

 
 

DEKANAT TARNOSZYN 
10 parafii, 9 320 wiernych, 75 egz., proporcja: 1:124 

 
Chodywańce   -    940 -   5 - 1 gazeta/ 188 osób 
Dyniska   -    810 - 25 - 1 gazeta/   32 osób 
Hulcze    -    870 -   6 - 1 gazeta/ 146 osób 
Machnówek   -    630 -   4 - 1 gazeta/ 158 osób 
Przewodów   - 1.180 -   8 - 1 gazeta/ 148 osób 
Rzeplin    -    980 -   5 - 1 gazeta/ 196 osób 
Tarnoszyn   -    910 -   4 - 1 gazeta/ 228 osób 
Ulhówek   - 1.700 - 12 - 1 gazeta/ 142 osób 
Wasylów   -    570 -   1 - 1 gazeta/ 570 osób 
śniatyn   -    580 -   5 - 1 gazeta/ 160 osób 
 

 
DEKANAT TOMASZÓW LUBELSKI POŁUDNIE 
11 parafii, 29 810 wiernych, 194 egz., proporcja: 1:154 

 
BełŜec    - 3.070 - 20 - 1 gazeta/ 154 osób 
Jarczów   - 1.260 -   8 - 1 gazeta/ 158 osób 
Jeziernia   - 1.000 -   8 - 1 gazeta/ 125 osób 
Lubycza Królewska  - 3.500 - 10 - 1 gazeta/ 350 osób 
Łaszczówka   - 1.830 - 18 - 1 gazeta/ 102 osób 
Łosiniec   - 2.100 - 10 - 1 gazeta/ 210 osób 
Machnów   - 1.150 -   6 - 1 gazeta/ 192 osób 
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Siedliska   -     800 - 11 - 1 gazeta/   73 osób 
Tomaszów NSJ  -  7.890 - 58 - 1 gazeta/ 136 osób 
Tomaszów św. Józefa  -  6.670 - 40 - 1 gazeta/ 167 osób 
śurawce   -     540 -   5 - 1 gazeta/ 108 osób 
 

 
DEKANAT TOMASZÓW LUBELSKI PÓLNOC 

9 parafii, 24 000 wiernych, 166 egz., proporcja: 1:145 
 
DzierąŜnia   - 1.560 - 12 - 1 gazeta/ 130 osób 
Krynice   - 1.290 - 10 - 1 gazeta/ 129 osób 
Podhorce   - 1.150 - 17 - 1 gazeta/   68 osób 
Rachanie   - 2.950 - 10 - 1 gazeta/ 295 osób 
Szarowola   -    990 - 12 - 1 gazeta/   83 osób 
Tarnawatka   - 2.950 - 10 - 1 gazeta/ 295 osób 
Tomaszów – św. O. Pio  - 3.460 - 20 - 1 gazeta/ 173 osób 
Tomaszów – Zwiastowania - 6.950 - 55 - 1 gazeta/ 126 osób 
WoŜuczyn   - 3.450 - 22 - 1 gazeta/ 173 osób 

 
 

DEKANAT TYSZOWCE  
9 parafii, 14 180 wiernych, 90 egz., proporcja: 1:158 

 
Czartowiec   -    650 -   0 - 0 gazet/  
Dub    - 2.060 - 20 - 1 gazeta/ 103 osób 
Honiatycze   -    600 -   4 - 1 gazeta/ 150 osób 
Komarów   - 3.330 - 20 - 1 gazeta/ 167 osób 
Perespa   - 1.250 - 10 - 1 gazeta/ 125 osób 
Sahryń    -    980 -   4 - 1 gazeta/ 245 osób 
Turkowice   - 1.040 -   6 - 1 gazeta/ 173 osób 
Tyszowce   - 3.720 - 15 - 1 gazeta/ 248 osób 
Zubowice   -    550 -   9 - 1 gazeta/   61 osób 
 

 
DEKANAT ZAMOŚĆ 

11 parafii, 64 140 wiernych, 355 egz., proporcja: 1:181 
 
Zamość Katedra  - 11.000 - 50 - 1 gazeta/ 220 osób 
Zamość MB Królowej Polski - 11.200 - 56 - 1 gazeta/ 200 osób 
Zamość Miłosierdzia BoŜego -   4.800 - 30 - 1 gazeta/ 160 osób 
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Zamość św. Brata Alberta  -   5.890 - 30 - 1 gazeta/ 196 osób 
Zamość św. KrzyŜa  - 13.000 - 50 - 1 gazeta/ 260 osób 
Zamość św. Michała  -   9.670 - 37 - 1 gazeta/ 261 osób 
Zamość Św. B. Opatrzności -   3.130 - 10 - 1 gazeta/ 313 osób 
Zamość Zwiastowana NMP -   5.450 - 30 - 1 gazeta/ 182 osób 

 
Ks. Krystian Bordzań  
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DOMINICANTES I COMMUNICANTES 
Z PARAFII   

19 PAŹDZIERNIKA 2014 R. 
 

Parafia Liczba 
mieszkańców 

Liczba 
wiernych 

domini-
cantes 

communi-
cantes 

% 
Domini-
cantes 
2013 

%  
Domini-
cantes  

2014  

Aleksandrów  2200 2100 839 454 48,75 39,95 
Basznia Dolna 2180 2175 697 255 34,90 32,04 
Bełżec  3204 3050 1475 460 51,00 48,36 
Białopole 2170 1868 689 359 37,83 36,88 
Bihale 585 585 259 92 41,96 44,27 
Biłgoraj Chrystusa Króla 3150 2700 823 381 34,96 30,48 
Biłgoraj św. Jana Pawła II   6000 5400 1673 1052 ------- 30,98 
Biłgoraj św. Jerzego 5311 4000 2674 1084 57,53 66,85 
Biłgoraj św. Marii Magd. 9200 9000 3154 1729 40,41 35,04 
Biłgoraj Wniebow. NMP 6500 5900 2004 1145 39,79 33,96 
Biszcza 3439 3050 1204 489 39,31 39,47 
Bondyrz 1580 1565 597 350 30,20 38,14 
Bukowa 590 590 287 167 55,93 48,64 
Buśno 1040 1030 312 180 18,06 30,29 
Bystre 1550 1470 504 246 34,93 34,28 
Cewków 1450 1450 616 342 48,21 42,48 
Chmielek 1560 1300 515 340 30,66 39,61 
Chodywańce 986 724 213 76 33,97 29,41 
Cichobórz 950 800 197 116 16,27 24,62 
Cieszanów 3850 3840 1465 591 34,92 38,15 
Czartowiec 563 561 153 57 30,15 27,27 
Czerniczyn 2150 2120 527 275 38,61 24,86 
Cześniki 1250 1151 483 202 38,91 41,96 
Czołki 1650 1625 608 329 41,88 37,41 
Dachnów 1279 1271 590 195 47,23 46,42 
Dąbrowica 1200 1200 470 235 45,08 39,16 
Deszkowice 945 930 312 181 23,48 33,54 
Dołhobyczów 2138 2010 550 284 23,39 27,36 
Dub 2230 1740 970 363 36,68 55,74 
Dubienka 2700 2500 525 272 29,13 21,00 
Dyniska Stare 810 809 338 191 43,64 41,77 
Dzierążnia  1500 1495 559 281 38,26 37,39 
Frampol 3309 3290 1353 479 44,93 41,12 
Gdeszyn 550 547 214 110 42,30 39,12 
Goraj 3120 2950 1455 552 51,30 49,32 
Gorajec 1364 1364 703 364 52,50 51,53 
Gozdów 935 920 369 135 38,14 40,10 
Górecko Kościelne 1800 1800 742 397 31,18 41,22 
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Parafia Liczba 
mieszkańców 

Liczba 
wiernych 

domini-
cantes 

communi-
cantes 

% 
Domini-
cantes 
2013 

%  
Domini-
cantes  

2014  

Grabowiec 3060 3045 851 423 30,60 27,94 
Grodysławice 1210 1210 422 171 33,59 34,87 
Gromada 1340 1339 454 158 24,77 33,90 
Gródek 2940 2936 1095 478 37,94 37,29 
Harasiuki 1436 1220 497 263 39,59 40,73 
Hedwiżyn  1023 983 369 244 37,65 37,53 
Honiatycze 600 600 168 105 29,66 28,00 
Horodło 3680 3320 1094 518 23,59 32,95 
Horyniec 3281 3270 2046 700 59,84 62,56 
Horyszów  490 490 186 46 34,87 37,96 
Horyszów Polski 2900 2800 906 512 31,96 32,35 
Hostynne 1500 1480 485 153 29,93 32,77 
Hrubieszów MBNP 6500 6200 3136 1680 44,73 50,58 
Hrubieszów Ducha Świętego 5400 5200 1105 626 27,05 21,25 
Hrubieszów św. St. Kostki 1621 1510 433 237 40,71 28,67 
Hrubieszów św. Mikołaja  7650 7600 1550 705 22,65 20,39 
Hucisko 1583 1438 419 185 44,63 29,13 
Hulcze 909 909 337 175 34,28 37,07 
Huta Krzeszowska 2400 2362 930 633 35,75 39,37 
Huta Różaniecka 1140 980 583 336 44,63 59,48 
Jarczów 1260 1250 347 198 42,96 27,76 
Jarosławiec 2198 1989 531 259 32,51 26,69 
Jeziernia 900 896 307 131 33,23 34,26 
Józefów 6467 5000 1551 617 32,14 31,02 
Kalinówka 820 780 316 222 38,62 40,51 
Klemensów 3795 3650 1298 797 35,52 35,56 
Komarów 3150 3145 1121 575 35,53 35,64 
Korytków Duży 1760 1748 1167 969 61,49 66,76 
Kosobudy 2283 2280 920 395 39,86 40,35 
Krasnobród Z. Ducha Świętego 2000 2000 774 425 35,17 38,70 
Krasnobród NNMP 6409 6052 2820 1527 48,10 46,59 
Krowica 1574 1384 760 382 68,42 54,91 
Kryłów 2190 2180 472 224 15,13 21,65 
Krynice 1413 1173 421 215 37,59 35,89 
Krzeszów 3500 3000 915 312 42,09 30,50 
Księżpol 2853 2760 828 405 31,60 30,00 
Lipiny 1730 1728 728 348 35,54 42,12 
Lipsko k/Zamościa 2153 2150 600 369 30,83 27,90 
Lipsko k/Narola 1707 1696 822 248 54,38 48,46 
Lisie Jamy 1320 1315 696 229 44,48 52,92 
Lubaczów św. Stanisława 7530 7400 3070 1003 38,97 41,48 
Lubaczów św. Karola Bor.  6520 6180 2220 681 32,83 35,92 
Lubycza Królewska  3514 3200 870 389 28,34 27,18 
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Parafia Liczba 
mieszkańców 

Liczba 
wiernych 

domini-
cantes 

communi-
cantes 

% 
Domini-
cantes 
2013 

%  
Domini-
cantes  

2014  

Luchów Górny  1230 1227 388 166 43,28 31,62 
Łabunie 5600 5585 2133 934 40,01 38,19 
Łaszczów 4010 3800 1324 768 33,27 34,82 
Łaszczówka 1867 1800 402 232 24,03 22,33 
Łaziska 1185 1100 403 281 30,17 36,63 
Łosiniec 2000 1900 566 251 34,63 29,78 
Łukawica 1180 1179 473 180 54,75 40,11 
Łukawiec 1960 1950 885 333 47,74 45,38 
Łukowa 3837 3630 1378 691 38,48 37,96 
Machnów Nowy 1272 1150 334 117 24,50 29,04 
Machnówek 624 620 198 90 33,33 31,93 
Majdan Sopocki 2762 2050 881 355 32,91 42,97 
Majdan Stary 2400 2260 1109 467 45,86 49,07 
Miączyn 1600 1298 482 321 45,42 37,13 
Mircze 3300 3200 995 507 21,28 31,09 
Młodów 1050 1049 404 118 30,44 38,51 
Mokrelipie 1425 1421 431 310 33,66 30,33 
Moniatycze 3000 2985 871 485 23,44 29,17 
Nabróż 2600 2588 614 346 23,13 23,72 
Narol 2680 2674 1249 698 43,11 46,70 
Nieledew 1983 1780 512 230 27,48 28,76 
Nielisz 1600 1590 623 334 28,69 39,18 
Niemstów 1190 1190 492 168 50,56 41,34 
Nowe Brusno 576 576 322 88 49,83 55,90 
Nowie Sioło 500 500 302 73 46,50 60,40 
Nowosiółki 1452 1449 348 178 24,96 24,01 
Obsza 1847 1826 861 350 42,95 47,15 
Oleszyce 5211 5142 2238 695 41,23 43,52 
Oszczów 972 972 358 209 30,64 36,83 
Perespa 1270 980 477 218 41,13 48,67 
Płazów 890 890 414 144 47,52 46,51 
Płoskie 2759 2400 591 331 30,50 24,62 
Podhorce 1150 1100 324 151 24,95 29,45 
Potok Górny  4100 4030 2100 900 41,25 52,11 
Potok Jaworowski 618 618 355 233 55,01 57,44 
Przewodów 1055 760 165 76 23,18 21,71 
Rachanie 2167 2167 685 329 33,39 31,61 
Radecznica 2730 2500 1303 864 40,13 52,12 
Radzięcin 3047 2984 1618 766 43,36 54,22 
Różaniec 1587 1580 598 257 56,06 37,84 
Ruda Różaniecka 980 980 454 148 48,10 46,32 
Rzeplin 920 920 323 154 42,93 35,10 
Sahryń 981 870 264 130 27,11 30,34 
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Parafia Liczba 
mieszkańców 

Liczba 
wiernych 

domini-
cantes 

communi-
cantes 

% 
Domini-
cantes 
2013 

%  
Domini-
cantes  

2014  

Siedliska 751 480 204 90 44,02 42,50 
Sitaniec 5100 5000 1583 792 31,91 31,66 
Skierbieszów  3200 3240 868 329 28,93 26,79 
Sól  2240 2240 946 433 46,99 42,23 
Stare Oleszyce  800 790 217 52 43,16 27,46 
Stary Bidaczów 945 930 427 158 48,13 45,91 
Stary Dzików 2448 2150 896 328 35,53 41,67 
Stary Lubliniec 1050 1000 292 100 31,64 29,20 
Stary Zamość 5770 5741 1922 966 29,84 33,47 
Staw Noakowski 1200 1169 285 192 23,92 24,37 
Strzyżów 2055 2035 417 225 21,39 20,49 
Suchowola 2000 2000 485 304 24,04 24,25 
Susiec 2100 1714 874 293 46,41 50,99 
Szarowola 983 983 393 161 48,32 39,97 
Szczebrzeszyn św. Katarzyny 3283 3200 1071 452 35,89 33,46 
Szczebrzeszyn św. Mikołaja  4815 3600 1591 1055 42,06 44,19 
Szpikołosy 1207 1200 317 133 32,00 26,41 
Świdniki 975 970 147 89 17,10 15,15 
Tarnawatka 2900 2900 881 507 24,96 30,37 
Tarnogród 5869 5571 2222 997 43,53 39,88 
Tarnoszyn 890 872 334 177 34,83 38,30 
Teratyn  1539 1539 509 278 27,34 33,07 
Terebiń  750 750 215 106 28,24 28,66 
Tereszpol 3120 3100 1197 381 32,96 38,61 
Tomaszów Lub. Sanktuarium  7377 6850 3173 1497 48,35 46,32 
Tomaszów Lub. św. O. Pio 3800 3770 765 374 23,43 20,29 
Tomaszów Lub. NSJ 8500 7850 3754 1850 61,31 47,82 
Tomaszów Lub. św. Józefa  6845 6670 1982 843 33,30 29,71 
Topólcza 1180 1040 242 137 34,39 23,26 
Trzeszczany 2460 2460 878 478 28,85 35,69 
Trzęsiny 1140 1140 533 306 49,91 46,75 
Tuczępy 500 500 181 102 37,63 36,20 
Turkowice 1100 1100 219 89 22,45 19,91 
Tworyczów 1720 1714 627 307 41,68 36,58 
Tyszowce 3800 3800 1098 402 29,38 27,57 
Uchanie 3030 3010 1353 655 39,43 44,95 
Udrycze 1130 1040 325 194 31,36 31,25 
Ulhówek 1700 1300 368 141 34,27 28,30 
Wasylów Wielki 510 510 91 58 17,16 17,84 
Werbkowice 3330 3310 1011 424 32,86 30,54 
Werchrata 580 550 222 75 46,90 40,36 
Wielącza 4450 4430 1207 754 31,40 27,24 
Wiszniów 761 740 436 314 53,45 58,91 
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Parafia Liczba 
mieszkańców 

Liczba 
wiernych 

domini-
cantes 

communi-
cantes 

% 
Domini-
cantes 
2013 

%  
Domini-
cantes  

2014  

Wożuczyn 3230 3200 1002 693 22,65 31,31 
Załuże 698 698 324 159 32,16 46,41 
Zamch 1410 1400 537 261 38,88 38,35 
Zamość Katedra 12978 9000 2581 1316 28,27 28,67 
Zamość św. Michała  10238 10127 3628 1899 43,93 35,82 
Zamość Zwiastowania NMP 5869 5034 1874 938 47,96 37,22 
Zamość MB Królowej Polski 11200 10500 2839 1563 27,97 27,03 
Zamość Św. Bożej Opatrzności 3100 3000 966 543 37,21 32,20 
Zamość św. Krzyża  14000 11800 4334 1762 38,01 36,72 
Zamość Miłosierdzia Bożego 5520 5320 1645 819 35,59 35,41 
Zamość św. Br. Alberta 5693 5186 2632 579 47,37 50,75 
Zawalów 1382 1200 416 218 45,18 34,66 
Złojec 1750 1730 771 290 32,70 44,56 
Zubowice 550 550 286 172 51,55 52,00 
Zwierzyniec 4200 4000 1372 645 30,90 34,30 
Żdanów 2150 2100 452 247 20,29 21,52 
Żniatyn 583 583 164 89 32,22 28,13 
Żulice 1520 1520 639 300 37,73 42,03 
Żurawce 520 520 120 36 25,81 23,07 
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DOMINICANTES I COMMUNICANTES Z DEKANATÓW 
 
 

Dekanat Liczba 
mieszkańców 

Liczba wiernych Dominicantes  Communicantes % 
dominicantes 

2013 

% 
dominican-

tes 
2014 

Biłgoraj Płd. 34095 29748 11939 5858 44,14 40,13 

Biłgoraj Płn. 32179 30224 12206 6454 42,89 40,38 

Cieszanów  17778 17333 7108 2544 40,28 41,00 

Grabowiec 17247 16760 5576 2771 33,93 33,26 

Hrubieszów Płd. 29776 29070 7359 2509 26,83 25,31 

Hrubieszów Płn. 25874 24457 8382 4360 30,96 34,27 

Józefów  20029 17329 6681 2847 35,36 38,55 

Krasnobród 26043 25307 9198 4662 37,22 36,34 

Lubaczów  24035 23354 9670 3485 39,24 41,40 

Łaszczów  17603 17225 5786 3048 31,89 33,59 

Narol 13014 12795 6585 2617 51,08 51,46 

Sitaniec 27514 26646 8632 4671 32,06 32,39 

Szczebrzeszyn  28257 26178 9858 5638 36,24 37,65 

Tarnogród 27732 26374 10631 4856 40,47 40,30 

Tarnoszyn 8987 8007 2529 1127 33,76 31,58 

Tomaszów Lub. Płd. 30633 28766 10361 4597 42,19 36,01 

Tomaszów Lub. Płn. 24520 23638 8203 4208 34,26 34,70 

Tyszowce  14244 13346 4706 2111 32,69 35,26 

Zamość  68598 59967 20738 9419 36,97 34,58 

Suma  488158 456524 166148 77782 37,02 36,39 

 
 
 

 
Zebrał i opracował:  

Ks. Zygmunt Jagiełło  
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Bp Mariusz Leszczyński 
 

„PRZYSZŁO NA ŚWIAT SŁOŃCE” 
 

KAZANIE WYGŁOSZONE WE WSPOMNIENIE  
ŚW. FRANCISZKA Z ASYśU, 

ZAMOŚĆ, KOŚCIÓŁ FRANCISZKANÓW KONWENTUALNYCH,  
4 X 2014 R. 

 
„Przyszło na świat słońce”. Tymi słowami w Boskiej Komedii 

wielki włoski poeta Dante Alighieri mówi o narodzinach Fran-
ciszka, które miały miejsce pod koniec XII w. w AsyŜu. Franciszek 
pochodził z zamoŜnej rodziny, beztrosko spędzał czas młodości, 
hołdując rycerskim ideałom swoich czasów. JednakŜe po pewnych 
doświadczeniach Ŝyciowych rozpoczął się w nim powolny proces 
nawrócenia duchowego, który doprowadził go do porzucenia Ŝycia 
światowego. To wtedy miało miejsce spotkanie z trędowatym, 
którego Franciszek, zsiadłszy z konia, ucałował na znak pokoju,  
i to wówczas usłyszał w kościółku św. Damiana przesłanie Jezusa 
UkrzyŜowanego: „Franciszku, idź i napraw mój Kościół, który, jak 
widzisz, cały jest w ruinie”. Te słowa mają niezwykle głęboką 
wymowę: trzeba uzdrowić synów i córki Kościoła, których po-
wierzchowna wiara nie przemienia ich Ŝycia; trzeba pobudzić du-
chowieństwo do gorliwej pracy apostolskiej, oŜywić miłość wśród 
ludzi, odbudować pomiędzy nimi jedność, przeciwdziałać herezjom 
itd.  

Franciszek często przemawiał takŜe do kapłanów, którym 
stawiał wysokie wymagania. Polecał, aby ich szanowano, nawet 
wtedy, gdy osobiście byliby tego mało godni. Uzasadniał to przede 
wszystkim tym, Ŝe kapłani otrzymali dar konsekrowania Eucha-
rystii. On sam jednak święceń kapłańskich nie przyjął, gdyŜ czuł 
się niegodny tego daru.  

Dzieło odnowy Kościoła podjął Franciszek z głęboką wiarą  
i w jedności z papieŜem. Wiedział bowiem, Ŝe Kościół jest zbudo-
wany na sukcesji apostolskiej, a Duch Święty jest tym, który go 
oŜywia i odnawia. Nie był więc ten wielki święty Kościoła – jak 
chcieliby niektórzy – jedynie poboŜnym poetą, radosnym piewcą 
brata słońca, czy natchnionym wielbicielem przyrody. To byłoby 
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spojrzenie niepełne i płytkie. Franciszek był nade wszystko świę-
tym całej ludzkości, apostołem społeczeństwa, chrześcijańskim 
odnowicielem swojej epoki i obrońcą maluczkich. Gdy głosił słowa 
pokoju i miłosierdzia ewangelicznego w kościołach i na rynkach, 
wobec wielkich i małych tego świata, wszędzie rozkwitała wiosna 
duchowa, budziła się wiara, poprawiały się obyczaje, a miłosier-
dzie i sprawiedliwość stawały się regułami Ŝycia społecznego, 
stwarzając stopniowo nowy porządek i ustrój, bardziej ludzki, 
cywilizowany, chrześcijański.  

O św. Franciszku powiedziano, Ŝe to alter Christus [drugi 
Chrystus], Jego Ŝywa ikona. Nazywano go takŜe „bratem Jezusa”. 
Rzeczywiście, Franciszek czynił wszystko, aby być jak Jezus. Dla-
tego kochał Go mocno i wiernie naśladował Jego cnoty, a wśród 
nich ubóstwo. W ten sposób uczył ludzi Ŝywej i głębokiej wiary 
oraz zdrowego dystansu do dóbr materialnych i umiłowania war-
tości duchowych.  

Franciszek był niezwykle radosnym człowiekiem. Jego wiara, 
miłość do Jezusa, do ludzi i do przyrody, czyniły go radosnym  
w kaŜdej sytuacji. Między świętością a radością istnieje bowiem 
głęboki i nierozerwalny związek. Pewien pisarz francuski powie-
dział, Ŝe na świecie jest tylko jeden smutek: ten mianowicie, Ŝe 
nie jesteśmy świętymi, to znaczy nie jesteśmy blisko Boga. Święty 
Franciszek uczy nas, Ŝe ten, kto jest blisko Boga, jest szczęśliwy, 
radosny i święty.  

Nasze czasy, pod wieloma względami, są podobne do tych,  
w których Ŝył  św. Franciszek. PapieŜ Pius XI, w encyklice Rite 
expiatis, wydanej w 1926 r. z okazji 700. rocznicy śmierci tego 
wielkiego świętego napisał, Ŝe „św. Franciszek z AsyŜu został ze-
słany przez Opatrzność nie tylko na poprawę zwichrzonego wie-
ku, w którym Ŝył, lecz na pokrzepienie społeczności chrześcijań-
skiej po wszystkie czasy”, a więc i na naszą trudną epokę. Trzeba 
więc wzywać jego orędownictwa w dziele odnowy Kościoła i świa-
ta oraz przywrócenia w nich pełnego porządku BoŜego. Na to apo-
stolskie dzieło konkretne wskazania daje nam św. Jan Paweł II, 
mówiąc: Prawo, które zostało przez Boga wpisane w naturę i które 
moŜna odczytać za pomocą rozumu, skłania do poszanowania 
zamysłu Stwórcy – mającego na celu dobro człowieka. To prawo 
wyznacza pewien wewnętrzny porządek, który człowiek zastaje,  
i który powinien zachować. Wszelkie działanie sprzeciwiające się 
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temu porządkowi, nieuchronnie uderza w samego człowieka. Tak 
teŜ dzieje się, gdy zanika poczucie wartości Ŝycia jako takiego, a w 
szczególności Ŝycia ludzkiego (…). Trzeba, aby wszyscy, którym 
leŜy na sercu dobro człowieka na tym świecie, stale dawali świa-
dectwo, iŜ szacunek dla Ŝycia, a przede wszystkim dla ludzkiej 
godności, jest podstawową zasadą zdrowego postępu ekonomicz-
nego, przemysłowego i naukowego (Zamość, 12 VI 1999). Niech  
o tych wskazaniach pamiętają: rodzice, małŜonkowie, nauczyciele, 
wychowawcy, katecheci i duszpasterze oraz politycy, odwołujący 
się do światopoglądu katolickiego, gdyŜ fala demoralizacji społe-
czeństwa, zwłaszcza młodego pokolenia, nie słabnie. Trzeba się jej 
zdecydowanie przeciwstawić przez własny przykład Ŝycia i odpo-
wiednie zapisy prawne. Trzeba się w tej intencji gorąco modlić do 
Boga, za przyczyną św. Franciszka. 

Szukajmy więc dobrych wzorców do naśladowania wśród 
świętych i błogosławionych, naszych patronów. Kościół ogłosił ok. 
120 świętych franciszkańskich, 240 błogosławionych, w tym 190 
męczenników. Wśród nich jest św. Maksymilian Maria Kolbe, 
który w Oświęcimiu oddał Ŝycie za współwięźnia, ojca rodziny.  
W szeregu duchowych synów św. Franciszka z AsyŜu stanął przed 
74. laty śp. ojciec Janusz Głazowski, pochodzący z Sitańca, który 
zmarł 15 września br. w Zamościu – jeden z ostatnich świadków 
Ŝycia św. Maksymiliana Kolbe. O ojcu Januszu napisano, Ŝe był 
sługą Jezusa: posłusznym, dyspozycyjnym, pokornym i wymaga-
jącym od siebie, który sprawy BoŜe stawiał zawsze na pierwszym 
miejscu, czerpiąc mądrość Ŝyciową z modlitwy, między innymi  
z pięknej modlitwy św. Franciszka do Matki BoŜej: Święta Mary-
jo, Dziewico, wśród niewiast na świecie nie urodziła się podobna 
Tobie. Córko i SłuŜebnico NajwyŜszego Króla, Ojca Niebieskiego, 
Matko Najświętszego Pana naszego Jezusa Chrystusa, Oblubieni-
co Ducha Świętego: módl się za nami do Twego Umiłowanego Sy-
na, Pana i Mistrza. Amen. 
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Ks. Franciszek Greniuk 
 

ALUMNI GREKOKATOLICCY  
W LUBELSKIM SEMINARIUM DUCHOWNYM 

(REFLEKSJE BYŁEGO REKTORA) 
 
Trwające obchody 70. rocznicy akcji „Wisła” stały się dla mnie 

dodatkowym motywem do tego, aby spełnić Ŝyczenie przełoŜonych  
i wychowawcy alumnów grekokatolickich Metropolitalnego WyŜ-
szego Seminarium Duchownego w Lublinie, ks. lic. Bohdana Pań-
czaka i wyrazić kilka refleksji na temat relacji z byłymi moimi 
ukraińskimi studentami i wychowankami tegoŜ Kościoła. Tak się 
bowiem w moim Ŝyciu złoŜyło, Ŝe na przestrzeni całego ćwierćwie-
cza, a konkretnie w latach 1970-1997, byłem dla nich odpowiednio 
wykładowcą teologii moralnej i spowiednictwa, a w okresie 1975-
1982 takŜe rektorem. Z tego tytułu miały miejsce wieloaspektowe 
kontakty naukowo-wychowawcze i organizacyjne. 

Opiekunami tychŜe alumnów ze strony Kościoła greckokato-
lickiego byli księŜa mitraci: Wasyl Hrynyk i Stefan Dziubyna, póź-
niejszy bp Teodor Majkowicz oraz obecny abp Jan Martyniak.  
W rozmowie z jednym z nich, jestem przekonany, Ŝe z ks. T. Maj-
kowiczem, zapytałem „dlaczego wasi alumni studiują w naszym 
Seminarium?” W odpowiedzi usłyszałem uzasadnienie, bardzo miłe 
dla mnie jako rektora tegoŜ Seminarium: „myśmy dobrze przyglą-
dali się, gdzie w Polsce wychowanie seminaryjne jest najlepiej po-
stawione. W Lublinie widzimy atmosferę najbardziej odpowiednią 
dla gruntownych studiów teologicznych, prowadzonych przez Wy-
dział Teologii KUL, Ŝyczliwą i otwartą atmosferę wychowawczą 
oraz rzeczową, połączoną z solidną formacją duchową”. Być moŜe 
za wyborem naszego Seminarium przemawiała dodatkowo takŜe 
praktyka zwalniania alumnów z obowiązku odbywania słuŜby woj-
skowej, jako studentów wyŜszej uczelni uznawanej przez władze 
państwowe. 

Właściwe nastawienie ze strony władz Seminarium duchow-
nego do wychowanków grekokatolickich i odpowiednia postawa ich 
przełoŜonych kościelnych pozwalały na harmonijne prowadzenie 
spraw wychowawczych bezkonfliktowo, w atmosferze wzajemnej 
Ŝyczliwości. WaŜniejsze problemy wychowawcze i organizacyjne 
były odpowiednio wzajemnie sygnalizowane i omawiane. System 
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wychowania w tym czasie był zintegrowany, w tym znaczeniu, Ŝe 
alumni obu obrządków mieszkali pomiędzy sobą w tych samych 
pokojach. Stwarzało to wprawdzie niekiedy okazje do wzajemnych 
przycinków i dokuczliwości, ale w sumie pozwalało na lepsze wza-
jemne poznanie się. Ta wspólnotowość obejmowała takŜe udział  
w liturgii mszalnej i naboŜeństwach oraz w ćwiczeniach formacyj-
nych. Pewnego czasu miałem skargę ze strony alumnów łacinni-
ków, Ŝe ich koledzy Ukraińcy grekokatolicy nie śpiewają względnie 
nie odmawiają w litanii do Matki BoŜej wezwania „Królowo Polski, 
módl się za nami”. Wobec powyŜszego uznałem za stosowne wygło-
sić do alumnów ukraińskich konferencję wyjaśniającą racje prze-
mawiające za wartością modlitwy w intencji Polski, która przecieŜ 
jako taka stanowi dobro wspólne takŜe dla nich, chociaŜ rozumia-
łem ich nieco specyficzne patrzenie na Polskę jako na Ojczyznę. 

Czasem zachodziła konieczność brania w obronę poglądów  
i zachowań alumnów grekokatolickich na płaszczyźnie ich kontak-
tów we własnych środowiskach. Przykładem takim był m. in. list 
otrzymany z kurii diecezjalnej obrządku łac. w Przemyślu, z Ŝąda-
niem zwrócenia uwagi na zachowanie jednego z naszych alumnów 
(o ile pamiętam chodziło o Stanisława Tarapackiego), którego brat 
wyznania prawosławnego przygotowywał się do zawarcia z kato-
liczką kościelnego małŜeństwa mieszanego. Proboszcz parafii ła-
cińskiej zaŜądał od narzeczonego spełnienia warunków według 
dawniej obowiązujących wymagań kanonicznych. Wymagania te 
zakwestionował wspomniany alumn opierając się na wiedzy świeŜo 
nabytej w wykładach seminaryjnych. W odpowiedzi na wspomnia-
ny list, po bliŜszym zapoznaniu się ze stanem tej sprawy, stanąłem 
w obronie racji alumna, a na Ŝądanie by wyciągnąć w stosunku do 
niego konsekwencje natury wychowawczej, zwróciłem uwagę na 
konieczność lepszej znajomości wymagań prawa kanonicznego 
przez duszpasterzy tamtejszej diecezji. 

Do takich spraw szczególnie delikatnych naleŜała sprawa kon-
cepcji wychowania alumnów do celibatu kapłańskiego. Zasadnicze 
uzgodnienie wymagało formacji do celibatu na wzór duchowień-
stwa łacińskiego. Wyczuwało się jednakŜe, Ŝe nie dla wszystkich 
alumnów była to sprawa oczywista. Dla pełniejszego rozeznania tej 
kwestii, będąc w Rzymie pod koniec kwietnia 1981 r., wybrałem się 
do siedziby studytów w Castel Gandolfo. W rozmowie z ks. Iwanem 
Daćko, sekretarzem kard. J. Slipyja, uzyskałem wyjaśnienie, Ŝe 
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„tradycją naszego Kościoła obrządku bizantyjsko-ukraińskiego jest 
kler niŜszy Ŝonaty". Wynikało więc z tego, Ŝe w tym duchu naleŜało 
przygotowywać do kapłaństwa Ŝonatego takŜe naszych alumnów.  
A było to niezgodne z tym, co ustalono za czasów mego poprzednika 
ks. P. Pałki, przed przyjęciem w 1969 r. pierwszych wychowanków 
do Seminarium w Lublinie. Wobec tego rodzaju stanowiska, dla 
dodatkowego wyjaśnienia sprawy, złoŜyłem wizytę w Kongregacji 
ds. Kościołów Wschodnich. Abp Miroslav Stefan Maruszyn, sekre-
tarz tej dykasterii watykańskiej, w zdecydowany sposób nie uznał 
takiego stawiania sprawy i podkreślił konieczność wychowywania 
alumnów na terenie polskim do celibatu kapłańskiego na wzór 
kleru łacińskiego. Wyniki tej wizyty przedstawiłem po powrocie do 
kraju naszym alumnom grekokatolickim. Zdaje się, Ŝe jak zwykle 
w pracy wychowawczej, nie wszyscy zostali do tego przekonani,  
o czym świadczyły zawarte w tajemnicy przez niektórych z nich 
związki małŜeńskie przed przyjęciem święceń prezbiteratu. 

Przy okazji pragnę zaznaczyć, Ŝe pobyt w Rzymie był okazją 
otrzymania od ks. Iwana Daćko kilkudziesięciu publikacji dotyczą-
cych Kościoła greckokatolickiego i przekazania ich do dyspozycji 
naszych wychowanków jako zaczątek wyodrębnionego księgozbioru 
własnego. 

Moje kontakty osobiste z klerykami greckokatolickimi układa-
ły się poprawnie. Z niektórymi łączyła mnie chyba nawet swoista 
nić sympatii, która przetrwała do czasów obecnych. Pozwalało to 
omawiać głębiej niektóre problemy z naszej przeszłości oraz z za-
kresu spraw bieŜących. Nie ukrywałem przed nimi swojej przeszło-
ści, jako byłego Ŝołnierza AK z terenów dawnego powiatu hrubie-
szowskiego, gdzie prawie cały nasz zbrojny wysiłek dotyczył zwal-
czania formacji UPA i ukraińskiej policji w słuŜbie niemieckiej. 
Stać mnie jednakŜe było na przejście do porządku dziennego nad 
tymi sprawami z przeszłości i na w pełni obiektywnie traktowanie 
naszych wychowanków. Jeden z pierwszych wychowanków z tego 
Kościoła przyszedł do mnie pewnego razu z zapytaniem: „proszę 
księdza rektora czy w czasie wojny Ukraińcy rzeczywiście tak 
okrutnie mordowali Polaków i palili ich wsie”. W odpowiedzi się-
gnąłem do mojego zasobu zdjęć z okresu wojny i pokazałem foto-
grafie kilkunastu osób martwych, których ciała nosiły widoczne 
ślady zadanych im obraŜeń, które były przyczyną ich okrutnej 
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śmierci. Nie zamąciło to dalszej atmosfery moich z nim spotkań  
i rozmów o tej smutnej historii naszych narodów. 

Wbrew pozorom jednakŜe pełne rozumienie się wzajemne nie 
było łatwe. Świadczy o tym reakcja moich wychowanków na zalece-
nie im lektury publikacji Wiktora Poliszczuka „Gorzka prawda”. 
Przyjęli to z bardzo wyraźną dezaprobatą i rezerwą. Stanowisko ich 
po latach stało mi się bardziej zrozumiałe, zwłaszcza według stanu 
badań i publikacji z lat późniejszych, a ostatnio z okazji wypowiedzi 
związanych z obchodem rocznicy akcji „Wisła”. Nawiasem mówiąc  
w akcji tej brałem takŜe udział osobiście. W lipcu 1947 r. przebywa-
jąc w rodzinnej wsi Ornatowice, jako prawie jeden z nielicznych tam 
mieszkańców, zdolniejszych do sprawnego pisania, zostałem popro-
szony przez sołtysa do sekretarzowania komisji przesiedleńczej roz-
patrującej sprawy przesiedlenia ludności ukraińskiej z naszych te-
renów. Jako wychowanek Seminarium chodziłem juŜ w sutannie.  
W tym teŜ stroju występowałem podczas pracy wspomnianej komi-
sji. Sądzę obecnie, Ŝe nie był to zbyt budujący widok dla przesiedla-
nej ludności, współmieszkańców mojej miejscowości i okolicznych 
wsi, znanych mi osobiście, takŜe z ich właściwej postawy moralnej  
i zachowania w czasie okupacji niemieckiej. 

Jako przedmiot satysfakcji poczytuję sobie to, Ŝe jako rektor 
Seminarium w przemówieniach inauguracyjnych z okazji początku 
roku akademickiego, witałem odrębnie i wyraźnie kaŜdorazowego 
przedstawiciela bratniego Kościoła gr.-kat. oraz wychowanków 
tegoŜ obrządku. Nie uszło to uwagi ludzi niechętnych studiom kle-
ryków ukraińskich w naszym Seminarium. Zwłaszcza, Ŝe ze strony 
PZPR i SB był to okres szczególnie negatywnej akcji, o której 
świadczy chociaŜby następująca wypowiedź: „W 1979 r., rozpoczy-
nano działania mające na celu poróŜnienie alumnów polskich  
z ukraińskimi. W związku z tym zaplanowano dalsze upowszech-
nianie wśród duchowieństwa diecezjalnego i kadr WSD niebezpie-
czeństwa problemu ukraińskiego, co miało stanowić element naci-
sku na kierownictwo kurii, zmuszając ją do stałego zainteresowa-
nia się tym problemem i w efekcie wpłynięcia na ograniczenie na-
boru kandydatów pochodzenia ukraińskiego”. (E. Kosobudzka. Lu-
belskie seminarium w optyce aparatu bezpieczeństwa PRL, w: Hi-
storia świadectwem pisana. Metropolitalne Seminarium Duchowne 
w Lublinie we wspomnieniach wychowanków. Gaudium, Lublin 
2014, s. 112). 
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W tym duchu działali takŜe księŜa diecezji lubelskiej (jak sami 
się określali, dający nieraz dowody wiernego przywiązania do 
sprawy Kościoła Chrystusowego) pisząc w rozsyłanym biuletynie  
w lipcu 1978 r. o sprzeciwie wobec „przyjmowania kandydatów 
narodowości ukraińskiej do WyŜszego Seminarium Duchownego  
w Lublinie…, którzy zajmują miejsca, na których mogliby /i po-
winni/ zgłębiać tajniki nauki Chrystusowej klerycy polscy. Jak tak 
dalej pójdzie, to moŜemy się spodziewać, Ŝe niebawem do naszego 
Seminarium będą przyjmowani wyznawcy Islamu”. Autorzy cyto-
wanego biuletynu (egz. w posiadaniu moim jako jego adresata) 
przypisali zasłudze – mojej skromnej osoby fakt studiowania 
alumnów ukraińskich w naszym Seminarium, co nie odpowiadało 
prawdzie, gdyŜ o ich studiach w tej instytucji zadecydował Prymas 
S. Wyszyński, za mego poprzednika ks. P. Pałki, chociaŜ mocno tę 
sprawę wyciszano. Nie przeszkadzało to im pisać: „Wiadomym jest 
powszechnie, Ŝe obecność alumnów ukraińskich w lubelskim Semi-
narium związana jest z osobą rektora księdza Franciszka Greniu-
ka, który udziela im nie tylko moralnego poparcia. Jest to o tyle 
zrozumiałe zwaŜywszy, Ŝe on sam jest Ukraińcem [NB. W posiada-
nych danych genealogicznych od 1710 r. wszyscy moi przodkowie 
po mieczu byli ochrzczeni w kościołach obrządku łacińskiego, czyli 
byli Polakami]. Ale zupełnie nie jest zrozumiałym dla nas fakt, 
dlaczego biskup ordynariusz powierzył tak waŜną funkcję osobie 
tak mało oddanej sprawie naszego Kościoła Katolickiego? CzyŜby  
w całej diecezji nie było ani jednego księdza Polaka, który nada-
wałby się na to stanowisko? /.../ Dlatego teŜ my /.../ zwracamy się 
do Ciebie bracie kapłanie, abyś nie patrzył biernie na to jak nasza 
pomoc idzie na cele nie mające nic wspólnego z naszą wiarą i inte-
resem Kościoła Katolickiego. /.../ Czując się odpowiedzialni za dal-
sze losy młodych pokoleń /.../ pozostajemy w przekonaniu, Ŝe juŜ 
niedługo minie ten nienaturalny stan trwający w lubelskim Semi-
narium”. Poczytuję sobie za przedmiot chluby to, Ŝe „ten nienatu-
ralny stan” trwał nadal i uległ w przyszłości korzystnym zmianom 
organizacyjnym i wychowawczym. 

Racji przemawiających za utrzymaniem takiego stanu broni-
łem najpierw wobec duchowieństwa diecezjalnego, występując jako 
rektor na okresowych spotkaniach księŜy dziekanów i przy okazji 
nadarzających się sposobności kościelno-towarzyskich. 
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Broniłem tego takŜe na spotkaniach w Wojewódzkim Urzędzie 
ds. Wyznań. Na postawiony mi jako rektorowi ze strony Stefana 
Zahora, dyrektora tegoŜ Urzędu, zarzut, Ŝe „umoŜliwiając studia  
i wychowanie alumnom greckokatolickim w Seminarium przyczy-
niamy się do utrwalenia, a nawet wzrostu nacjonalizmu ukraiń-
skiego” odpowiedziałem: „mając na uwadze moje pochodzenie  
z terenów, które boleśnie doświadczyły sprawy konfliktów polsko-
ukraińskich, moje przeŜycie wysiedlenia własnej rodziny na rzecz 
Ukraińców i tułaczki uciekiniera, znajdującego moŜliwość prze-
trwania z rodzicami, pracując w sąsiednim folwarku jako robotnik 
sezonowy, moją przeszłość jako Ŝołnierza AK, jestem ostatni do 
tego, by – po ludzku rzecz biorąc – być entuzjastą tej sprawy. Ale 
jestem chrześcijaninem, którego obowiązuje Ewangelia. Jestem 
świadomy wymagań Soboru Watykańskiego II, który podtrzymał 
zasadę konieczności śpieszenia z pomocą społecznościom słabszym 
w zachowaniu przez nie toŜsamości religijnej i kulturowej, my zaś 
będąc Kościołem silniejszym i będącym w lepszym połoŜeniu spo-
łecznym i eklezjalnym, widzimy w pełni zasadność takiej pomocy 
naszym braciom z Kościoła greckokatolickiego”. Wydawało mi się, 
Ŝe racje te przekonały mojego rozmówcę mimo, Ŝe podnosił jeszcze 
dodatkowo sprawy praktycznych trudności w zakresie koleŜeńskie-
go współŜycia wychowanków i przyszłych kapłanów. Ale w odpo-
wiedzi na to podkreślałem, Ŝe „to jest juŜ sprawa dojrzałej formacji 
kapłańskiej i patriotycznej obu stron”. 

Konieczność obrony sprawy studiów alumnów grekokatolic-
kich w naszym Seminarium zaistniała w sposób szczególny w cza-
sie wspomnianego, wzmoŜonego nacisku ze strony władz świeckich 
na biskupa diecezjalnego w okresie represyjnej polityki wobec wy-
darzeń solidarnościowych. Pewnego razu bp Bolesław Pylak, ów-
czesny biskup diecezjalny, w rozmowie ze mną przedstawił sprawę 
wywierania na niego nacisku i zagroŜenia egzystencji Seminarium 
w słowach „jeśli nie usuniemy alumnów greckokatolickich z Lubli-
na, co mamy robić?” W odpowiedzi powiedziałem, Ŝe „niech ks. Bi-
skup powie, Ŝe ma rektora, który stanowczo na to się nie zgadza, 
wariata – z którym nie moŜe sobie poradzić”. Nie wiem czy to po-
zwoliło obronić tę sprawę, czy ocaliło studia alumnów ukraińskich 
w naszym Seminarium, czy na moje stawianie sprawy powoływał 
się w rozmowach z odpowiednimi czynnikami. Faktem jest jednak 
to, Ŝe alumni ukraińscy pozostali nadal i mogli korzystać ze stu-
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diów teologicznych i formacji do kapłaństwa w latach następnych, 
po stanie wojennym, o wiele korzystniejszych, dla społeczeństwa  
i Kościoła katolickiego obu obrządków. 

Moją postawę wobec grekokatolików zaznaczyłem bardzo wy-
raźnie takŜe pewnego razu, przy okazji rozmowy z bpem Marianem 
Rechowiczem, ówczesnym administratorem archidiecezji lwowskiej 
w Lubaczowie. Podczas złoŜonej mi wizyty w gabinecie rektorskim, 
po omówieniu spraw wychowawczych dotyczących jego alumnów, 
odezwał się do mnie następująco: „niech ks. Rektor wyobrazi sobie, 
jacy to są grekokatolicy. U nas w Lubaczowie Ŝądają pozwolenia na 
moŜliwość korzystania z kościoła św. Mikołaja”. Gdy wyraziłem 
nadzieję, Ŝe zapewne Ekscelencja wyraził na to zgodę „gdyŜ mają 
do tego prawo, poniewaŜ ten kościół dawniej do nich naleŜał, a ma-
ją przecieŜ wiernych, dla których zachodzi potrzeba sprawowania 
słuŜby BoŜej”, dodałem jeszcze, ku wielkiemu zdziwieniu mego 
rozmówcy: „a w ogóle to się dziwię, Ŝe proszą o pozwolenie aŜ wła-
dzę diecezjalną, podczas gdy wystarczyłoby tylko uzgodnienie  
z miejscowym księdzem proboszczem, poniewaŜ są obrządkiem 
katolickim, mającym pełne prawa do korzystania ze świątyń kato-
lickich”. 

 Sprawa ta stanęła takŜe po latach jako problem z zakresu 
wzajemnych relacji między obrządkami, w okresie gdy pełniłem 
funkcję kanclerza Kurii Diecezjalnej i wikariusza generalnego  
w Zamościu. Z prośbą o moŜliwość korzystania przez wiernych gre-
kokatolickich z kościoła św. Mikołaja w Lubaczowie zwrócił się ks. 
dziekan Bogdan Prach z Jarosławia. Podczas osobistej rozmowy  
z całego serca uznałem racje za tym przemawiające, ale niestety 
ostateczna decyzja podjęta w szerszym naszym gronie była wów-
czas odmowna. Dopiero po kilku latach grekokatolicy uzyskali nie 
tylko prawo sprawowania liturgii w tym kościele, ale z czasem tak-
Ŝe cały kościół został im przywrócony do wyłącznego uŜytkowania. 

Oceniając ogólnie moje relacje z 48 alumnami grekokatolicki-
mi – według mojej dokumentacji – studiującymi w Seminarium 
Duchownym w Lublinie, z którymi dane mi było spotykać się  
w latach 1969-1997 jako profesor, a w tym w latach 1975-1982 jako 
rektor, uwaŜam je za daną mi przez Opatrzność moŜliwość wnie-
sienia swego skromnego wkładu do ich formacji intelektualnej  
i duchowej i ubogacenia moich przeŜyć i obserwacji kapłańskich.  
W modlitwach wspominam tych, którzy juŜ niestety odeszli do Pa-
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na, cieszę się z osiągnięć naukowych niektórych z nich, interesuję 
się ich pracą na terenie naszego kraju i poza jego granicami, i zaw-
sze o nich pamiętam. 

 
**** 

PowyŜszy tekst refleksji został wygłoszony podczas ogólnopol-
skiego spotkania kapłanów greckokatolickich z całej Polski, z ich 
hierarchią w osobach metropolity Przemysko-Warszawskiego, abp. 
Jana Martyniaka i jego biskupa pomocniczego, E. Popowicza oraz 
eparchy Wrocławsko-Gdańskiego, Włodzimierza Juszczaka OSBM. 
Odbyło się ono w ramach obchodu 300-lecia istnienia Metropolital-
nego WyŜszego Seminarium Duchownego w Lublinie, 12 listopada 
2014 r. w dzień wspomnienia św. Jozafata. Uroczysta liturgia pon-
tyfikalna w rycie bizantyjsko-ukraińskim, koncelebrowana przez 
kapłanów obu obrządków, została poprzedzona dwugłosem z udzia-
łem ks. B. Pańczaka, wychowawcy kleryków grekokatolickich oraz 
moim. Po tych wystąpieniach abp Jan Martyniak wręczył odzna-
czenia w postaci krzyŜa pektoralnego z ozdobami, które otrzymali 
abp B. Pylak, abp S. Budzik oraz byli Ŝyjący rektorzy Seminarium 
Duchownego, wśród których znalazłem się takŜe i ja. W uzasad-
nieniu zawartym w oficjalnym piśmie GPAMOTA z dnia 12 listo-
pada 2014 r. adresowanym do mnie stwierdzono: „Pragnąc wyrazić 
wdzięczność za wielki wkład w Ŝycie Kościoła Greckokatolickiego  
w Polsce poprzez kierowanie formacją jego przyszłych kapłanów,  
w uznaniu zasług w obronie obecności grekokatolików w WyŜszym 
Seminarium Duchownym w Lublinie w czasie represji … przez 
komunistyczne władze…”. 
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Ks. Piotr Stanisz (KUL) 
 

SPRZECIW SUMIENIA – ASPEKTY PRAWNE 
(ZEBRANIE PLENARNE KEP, 7 PAŹDZIERNIKA 2014 R.)  

 
Zaproponowana mi formuła krótkiej, dziesięciominutowej 

wypowiedzi, skłania do skupienia się wyłącznie na zagadnieniach 
węzłowych. Zgodnie z przedstawioną mi sugestią, ograniczę się do 
zagadnień prawnych, związanych z prawem obowiązującym  
w naszym kraju. Swoją rolę rozumiem w ten sposób, Ŝe powinie-
nem przedstawić obowiązujące w Polsce prawo m. in. po to, aby 
ułatwić jego ocenę i formułowanie postulatów zmian.  

Na początku chciałbym zwrócić uwagę, Ŝe kwestia klauzuli 
(czy sprzeciwu) sumienia nie ogranicza się do medycyny. Do wy-
pracowania tej koncepcji przyczyniły się znacząco dyskusje na 
temat konfliktów sumienia poborowych, których przekonania nie 
pozwalały na słuŜbę wojskową z bronią w ręku. Dzisiaj klauzula 
sumienia moŜe znaleźć zastosowanie w bardzo róŜnych dziedzi-
nach Ŝycia. O jej znaczeniu świadczy chociaŜby fakt, Ŝe jest o niej 
mowa w (niezbyt przecieŜ obszernym) tekście Karty Praw Pod-
stawowych Unii Europejskiej. W jej art. 10 ust. 2 uznaje się dziś 
generalnie ujmowane „prawo do odmowy działania sprzecznego  
z własnym sumieniem” (chociaŜ „zgodnie z ustawami krajowymi 
regulującymi korzystanie z tego prawa”).  

Prawo do sprzeciwu sumienia moŜe być określone jako insty-
tucja niesamoistna. Jest ono zakorzenione w wolności sumienia  
i religii/wyznania. Ta z kolei ma swoje uzasadnienie w przyrodzo-
nej i niezbywalnej godności człowieka, która – zgodnie z art. 30 
Konstytucji –  jest źródłem wolności i praw człowieka i obywatela. 
Podkreślmy teŜ, Ŝe zgodnie z koncepcją przyjętą w Polsce i w pań-
stwach demokratycznych in genere, zadaniem władzy państwowej 
jest strzeŜenie i wspieranie praw i wolności człowieka, a nie ich 
reglamentowanie, czy – tym bardziej – znoszenie. Uwagi te doty-
czą równieŜ wolności sumienia i religii, która – bezpośrednio lub 
pośrednio – gwarantowana (a nie przyznawana) jest w kilku 
przepisach Konstytucji RP. W tym miejscu wystarczy wspomnieć 
obszerny art. 53, który w całości poświęcony jest tej właśnie wol-
ności. Warto teŜ jednak pamiętać, Ŝe omawiana wolność gwaran-
towana jest takŜe w róŜnych umowach międzynarodowych, doty-
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czących ochrony praw człowieka (jak na przykład Europejska 
Konwencja Praw Człowieka).  

Wolność sumienia i religii nie ogranicza się do prawa do swo-
bodnego wyboru światopoglądu oraz uzewnętrzniania swej religii 
przez akty kultu. Obejmuje równieŜ prawo do dokonywania wła-
snych wyborów i formułowania własnych ocen moralnych oraz 
prawo do kształtowania własnego Ŝycia zgodnie z przyjętymi za-
sadami. Zawiera w sobie prawo do podejmowania działań z su-
mieniem zgodnych i wolność od przymusu działania wbrew su-
mieniu. Wynika z tego waŜny wniosek. Obowiązywanie prawa do 
sprzeciwu sumienia nie jest uzaleŜnione od zapisania go w usta-
wie odnoszącej się do konkretnej grupy zawodowej. Ono wynika  
z gwarancji wolności sumienia i religii, która zajmuje waŜne 
miejsce we wszystkich katalogach wolności i praw człowieka. Dla-
tego z teoretycznego punktu widzenia w pełni zasadne jest twier-
dzenie, Ŝe prawo do sprzeciwu sumienia przysługuje na przykład 
równieŜ farmaceutom, chociaŜ w odnoszącej się do nich ustawie 
nie ma o tym mowy. Jak zasadnie pisze Andrzej Zoll, w prawie 
polskim mamy bowiem „do czynienia z generalną klauzulą su-
mienia, nie tylko odnoszącą się do zawodu lekarskiego”. W prak-
tyce oczywiście poŜądane jest, aby istniała wyraźna regulacja tego 
zagadnienia, bo to wiąŜe się z uzyskaniem stanu naleŜytej pew-
ności prawnej.    

Proszę pozwolić, Ŝe zobrazuję te twierdzenia orzeczeniem 
Trybunału Konstytucyjnego z 15 stycznia 1991 r. Trybunał badał 
wówczas konstytucyjność i legalność jednego z przepisów ministe-
rialnego rozporządzenia z 1990 r. W rozporządzeniu tym wyraź-
nie sformułowano prawo lekarza do uchylenia się od wydania 
orzeczenia o dopuszczalności przerwania ciąŜy oraz od dokonania 
tego czynu. Zarzut polegał na tym, Ŝe – zdaniem wnioskodawców 
– sformułowanie tego prawa nie posiadało naleŜytego umocowa-
nia w aktach wyŜszego rzędu (nie było wyraźnie o nim mowy ani 
w Konstytucji z 1952 r., ani w ustawach). Trybunał Konstytucyj-
ny trafnie zwrócił jednak uwagę, Ŝe badany przepis jedynie kon-
kretyzuje to, co wynika z samej Konstytucji, w której zapewniono 
obywatelom wolność sumienia i wyznania. Nie jest więc regulacją 
nową jakościowo, która by w prawie polskim wcześniej nie obo-
wiązywała. Trybunał stwierdził przy tym: „Wolność sumienia nie 
oznacza jedynie prawa do reprezentowania określonego światopo-
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glądu, ale przede wszystkim prawo do postępowania zgodnie  
z własnym sumieniem, do wolności od przymusu postępowania 
wbrew własnemu sumieniu”.  

Prawo do sprzeciwu sumienia nie jest oczywiście prawem 
nieograniczonym. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej dopusz-
cza moŜliwość ograniczenia wolności uzewnętrzniania religii (po-
dobnie jak i innych wolności i praw). Nie jest to zresztą niczym 
wyjątkowym w demokratycznym świecie, chociaŜ konkretne roz-
strzygnięcia budzą często róŜnorakie wątpliwości. Generalnie 
jednak trzeba się zgodzić z tezą, Ŝe dopuszczalne jest ograniczenie 
prawa do postępowania zgodnie z sumieniem, zwłaszcza wtedy 
gdy wchodzi ono w konflikt z waŜnymi prawami innych osób, jak 
chociaŜby prawo do Ŝycia. W naszej ustawie zasadniczej (podobnie 
jak i w aktach prawa międzynarodowego) sformułowano warunki 
dopuszczalności takiego ograniczenia. Musi być ono mianowicie 
wprowadzone na podstawie ustawy i ma znajdować uzasadnienie 
w konieczności ochrony bezpieczeństwa państwa, porządku pu-
blicznego, zdrowia, moralności lub wolności i praw innych osób 
(art. 53 ust. 5). Ponadto nie moŜe naruszać istoty wolności sumie-
nia i religii (art. 31 ust. 3). Nie spełniające tych kryteriów ograni-
czenia omawianej wolności muszą być uznane za niezgodne  
z Konstytucją. 

RównieŜ tę konstrukcję chciałbym zobrazować z odwołaniem 
się do orzecznictwa, a konkretnie – do wyroku Europejskiego 
Trybunału Praw Człowieka z 15 stycznia 2013 r. w sprawie Ewe-
ida i inni przeciwko Zjednoczonemu Królestwu (punktem odnie-
sienia będą więc postanowienia Europejskiej Konwencji Praw 
Człowieka). Trybunał badał dopuszczalność ograniczeń wolności 
uzewnętrzniania religii, które dotyczyły czterech osób: pracownicy 
linii lotniczych, pielęgniarki, urzędniczki stanu cywilnego oraz 
męŜczyzny zatrudnionego w poradni psychoseksualnej. Dwie 
pierwsze osoby manifestowały swą religię przez noszenie krzyŜy-
ka i nie zgadzały się na jego zdjęcie pomimo obowiązujących  
w pracy zakazów, urzędniczka stanu cywilnego ze względów reli-
gijnych nie chciała rejestrować par jednopłciowych, natomiast 
męŜczyzna zatrudniony w poradni z takich samych powodów od-
mawiał udzielania porad psychoseksualnych osobom homoseksu-
alnym. Wszystkie te osoby spotkały się w pracy z restrykcjami  
i czasową przynajmniej utratą zatrudnienia. Trybunał na ich 
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wniosek miał zbadać, czy ograniczenia były uzasadnione. Zanim 
przedstawię rozstrzygnięcie chciałbym podkreślić, Ŝe we wszyst-
kich przypadkach Trybunał uznał, Ŝe zachowania skarŜących 
stanowiły uzewnętrznianie ich religii, a więc były objęte ochroną 
na podstawie art. 9 Konwencji. Odpowiedź na pytanie, czy ogra-
niczenia były zasadne, nie była jednolita. W przypadku pracowni-
cy British Airways stwierdzono, Ŝe ograniczenie było niepropor-
cjonalne, a więc niezasadne. W pozostałych przypadkach orzeczo-
no przeciwnie. Osobiście nie potrafię się zgodzić z tym orzecze-
niem w części dotyczącej zwłaszcza urzędniczki stanu cywilnego 
oraz pracownika poradni. Jednak nie tyle o samo rozstrzygnięcie 
mi tutaj chodzi, lecz o konstrukcję prawną. Prawo do postępowa-
nia zgodnie z sumieniem, lecz wbrew obowiązkom wynikającym  
z przepisów, wynika z wolności sumienia i religii. MoŜe być ono 
ograniczone, ale tylko w sytuacjach wyjątkowych.     

W tym kontekście chciałbym poświęcić parę słów unormowa-
niom ustawowym, w których reguluje się prawo osób wykonują-
cych niektóre zawody do sprzeciwu sumienia. Chodzi o przepisy 
dwóch ustaw: z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i leka-
rza dentysty oraz z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki  
i połoŜnej. Zawarte w nich unormowania są analogiczne. Przed-
stawię więc jedynie przepisy dotyczące lekarzy. Zgodnie z jej art. 
39 „Lekarz moŜe powstrzymać się od wykonania świadczeń zdro-
wotnych niezgodnych z jego sumieniem, z zastrzeŜeniem art. 30,  
z tym Ŝe ma obowiązek wskazać realne moŜliwości uzyskania tego 
świadczenia u innego lekarza lub w podmiocie leczniczym oraz 
uzasadnić i odnotować ten fakt w dokumentacji medycznej. Le-
karz wykonujący swój zawód na podstawie stosunku pracy lub  
w ramach słuŜby ma ponadto obowiązek uprzedniego powiado-
mienia na piśmie przełoŜonego”. Z kolei art. 30, do którego odwo-
łuje się powołany przed chwilą przepis stanowi, iŜ „Lekarz ma 
obowiązek udzielać pomocy lekarskiej w kaŜdym przypadku, gdy 
zwłoka w jej udzieleniu mogłaby spowodować niebezpieczeństwo 
utraty Ŝycia, cięŜkiego uszkodzenia ciała lub cięŜkiego rozstroju 
zdrowia, oraz w innych przypadkach niecierpiących zwłoki”.  

Przystępując do ich oceny zwróćmy przede wszystkim uwagę, 
Ŝe jawią się one nie tyle jako gwarantujące prawo do sprzeciwu 
sumienia, co to prawo ograniczające (i to ograniczające nadmier-
nie). Do takiej konkluzji doszła teŜ Naczelna Rada Lekarska, któ-
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ra wiosną br. wystąpiła do Trybunału Konstytucyjnego o zbada-
nie zgodności tych unormowań z ustawą zasadniczą. We wniosku 
sformułowano trzy główne zarzuty.  

Pierwszy z nich dotyczy unormowania, zgodnie z którym le-
karz nie moŜe odmówić wykonania świadczeń leczniczych, jeśli 
zwłoka w udzieleniu pomocy mogłaby spowodować nie tylko nie-
bezpieczeństwo utraty Ŝycia, cięŜkiego uszkodzenia ciała lub cięŜ-
kiego rozstroju zdrowia, ale równieŜ „w innych przypadkach nie-
cierpiących zwłoki”. ZauwaŜmy, Ŝe nie określono tu nawet dóbr 
prawnych, których ochronie przepis ma słuŜyć. Wystarczy, Ŝe 
potrzeba jawi się jako pilna (i to nawet z racji nieleczniczych), aby 
twierdzić, Ŝe lekarz nie moŜe skorzystać z prawa do sprzeciwu 
sumienia. Nie mam wątpliwości, Ŝe tak sformułowany przepis 
zbyt daleko wkracza w lekarskie prawo do postępowania zgodnie 
z sumieniem. MoŜna raczej stwierdzić, Ŝe stwarza on iluzję 
ochrony swobody sumienia.  

Kolejne zarzuty dotyczą dodatkowych obowiązków, które ob-
ciąŜają lekarza korzystającego z prawa do sprzeciwu sumienia. 
NajpowaŜniejsze zastrzeŜenia odnoszą się do obowiązku wskaza-
nia realnych moŜliwości uzyskania świadczenia u innego lekarza 
lub w podmiocie leczniczym. Zgodnie z ustawą, jest to obowiązek 
lekarza, od którego to obowiązku nie moŜe on się uwolnić odsyła-
jąc na przykład pacjenta do punktów informacyjnych. Trudno to 
rozwiązanie zaaprobować. MoŜna bowiem uznać, Ŝe w ten sposób 
ustawodawca nakazuje lekarzowi wypełnienie „funkcji pomocnika 
sprawcy czynu niegodziwego” (Bosek).  

ZastrzeŜenia budzą jednak równieŜ kolejne obowiązki lekarza 
korzystającego z prawa do sprzeciwu sumienia. Przypomnijmy, Ŝe 
ma on odnotować i uzasadnić fakt korzystania ze sprzeciwu su-
mienia w dokumentacji medycznej. RównieŜ ten obowiązek pro-
wadzi do faktycznego ograniczenia suwerenności osądu sumienia, 
a w praktyce zapewne ma słuŜyć do celów dowodowych w postę-
powaniach przeciwko lekarzom. Lekarz ma ponadto obowiązek 
uprzedniego powiadomienia na piśmie swego przełoŜonego. Ma 
więc de facto obowiązek poinformowania pracodawcy o własnych 
poglądach religijnych lub moralnych. Rozwiązanie to rodzi wąt-
pliwości co do zgodności z konstytucyjnie gwarantowanym pra-
wem do milczenia. Zgodnie z art. 53 ust. 7 „nikt nie moŜe być ob-



INNE 

 
 

 

611

owiązany przez organy władzy publicznej do ujawniania swojego 
światopoglądu, przekonań religijnych lub wyznania”.  

W konkluzji moŜna stwierdzić, Ŝe przepisy dotyczące prawa 
do sprzeciwu sumienia wymagają zmiany i to jest oczywiście za-
danie dla prawodawcy. Punktem odniesienia i miernikiem prawi-
dłowości takich regulacji powinny zawsze pozostać gwarancje 
wolności sumienia i religii. Sądzę więc, Ŝe zasługują na wsparcie 
zarówno postulaty zmian przepisów dotyczących lekarzy, pielę-
gniarek i połoŜnych, jak i inicjatywy wyraźnego wpisania takiego 
prawa do ustaw regulujących wykonywanie innych zawodów. 
Wbrew presji róŜnych środowisk tego typu inicjatywy wcale nie są 
skazane na poraŜkę. Świadczy o tym rezolucja Zgromadzenia Par-
lamentarnego Rady Europy 7 października 2010 r., która dotyczy 
prawa do sprzeciwu sumienia w ramach legalnej opieki medycz-
nej. Nie chcę bynajmniej powiedzieć, Ŝe jest to dokument nie bu-
dzący zupełnie Ŝadnych zastrzeŜeń. Jednak zgodnie z pierwotnym 
projektem miała być ona stanowczym wezwaniem do ograniczenia 
prawa lekarzy do sprzeciwu sumienia. Ostatecznie otwiera ją 
następujące zdanie: „śadna osoba, szpital ani instytucja, nie moŜe 
być przymuszana, pociągana do odpowiedzialności ani w Ŝaden 
sposób dyskryminowana z powodu odmowy przeprowadzenia, 
udzielenia, asystowania lub podporządkowania się wykonaniu 
aborcji, spowodowania poronienia lub przeprowadzenia eutanazji 
albo jakiegokolwiek innego czynu, który mógłby spowodować 
śmierć ludzkiego embrionu lub płodu z jakiejkolwiek przyczyny”.  
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Ks. Edward Walewander  
 

ZYGMUNT ZIELIŃSKI, KŁOPOTY Z TOśSAMOŚCIĄ.  
HISTORIA NA WYSYPISKU,  

WYD. ADAM MARSZAŁEK, TORUŃ 2014, SS. 176. 
 

Ksiądz prof. zw. dr hab. Zygmunt Zieliński, autor recenzo-
wanej tu ksiąŜki, jest znanym i cenionym historykiem Kościoła, 
badaczem o kilkudziesięcioletnim doświadczeniu i szerokich zain-
teresowaniach, co znajduje wyraz w jego bogatym dorobku nau-
kowym. W swej praktyce pisarskiej nie ogranicza się do we-
wnętrznych dziejów kościelnych, ale uznaje Kościół za rzeczywi-
stość teologiczną, wymykającą się kryteriom empirycznym, rze-
czywistość umiejscowioną w określonym środowisku społecznym – 
przy czym ten ostatni termin „środowisko społeczne”, naleŜy ro-
zumieć szeroko, uwzględniając równieŜ elementy polityczne, kul-
turę – słowem to wszystko, co ma wpływ na sytuację człowieka. 
Kościół w twórczości ks. prof. Zielińskiego jest mocno zakorzenio-
ny we wszystkich pokładach Ŝycia Ludu BoŜego. Tworzą go bo-
wiem nie tylko wierni, rzeczywiście z własnego wolnego wyboru 
utoŜsamiający się z Kościołem, ale takŜe obecni w nim potencjal-
nie, a nawet ci, którzy są dopiero in statu fieri – w drodze do nie-
go.  

Ta krótka charakterystyka, najogólniejsza z moŜliwych, 
wskazuje, Ŝe autor wychodzi poza granice dziejów minionych, 
zatem spraw juŜ zamkniętych – choć róŜnie interpretowanych  
i ocenianych przez specjalistów, by szukać  źródeł rzeczywistości 
przeŜywanej aktualnie. Odkrywanie ich dokonuje się na drodze 
obserwacji, uczestnictwa, prób wartościowania, rejestrowania  
i wnioskowania. Jest to juŜ metoda, w której historia, jako gałąź 
uprawianej wiedzy, splata się z publicystyką. W tej dziedzinie ks. 
Zieliński dał wiele dowodów swego znakomitego talentu pole-
micznego, ogłaszając drukiem kilka tomów felietonów. Bardziej 
ambitną analizę współczesnej rzeczywistości w Polsce przeprowa-
dził w wydanej niedawno ksiąŜce pt. Demokracja totalitarna (Lu-
blin 2012, Wyd. TN KUL). Sam jej tytuł świadczy o tym, Ŝe nie 
chodzi utartymi i zalecanymi odgórnie drogami, nie powtarza 
dobrze znanych, niemal zgranych juŜ tez, ale szuka własnych 
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odpowiedzi na pytania, które inni wstydliwie lub bojaźliwie pomi-
jają, tylko dlatego, Ŝe są one źle widziane przez tymczasowe auto-
rytety opiniotwórcze.  

Kłopoty z toŜsamością. Historia na wysypisku porusza pro-
blem znany, z niepokojem zauwaŜany i komentowany przez tych, 
dla których przyszłość Polski nie jest obojętna: wyobcowanie czę-
ści społeczeństwa, zwłaszcza młodzieŜy, z rodzimej tradycji. Nie-
zaleŜnie od tego, jakie są powody tego zjawiska, jest ono groźne. 
Mamy w tej mierze bolesne doświadczenie historyczne jak mało 
który inny naród. Przetrwaliśmy wprawdzie jako wspólnota na-
rodowa zabory, ale wiemy o tym, Ŝe  na krańcach ziem zabranych, 
gdzie zabrakło zakorzenienia w rodzimej tradycji, pojawiała się, 
obok szczególnie Ŝywej miłości ojczyzny, głęboko sięgająca  apo-
stazja od podstawowych polskich wartości, czyli zupełne wynaro-
dowienie. Na dzisiejszą sytuację autor spogląda okiem historyka, 
który poświęcił szereg swych prac zwłaszcza  XIX-wiecznej histo-
rii Polski. Stąd niepokój, jaki przebija z omawianej tu jego ksiąŜ-
ki, bo obecnie grozi nam tak jak wtedy, utrata naszej polskiej 
toŜsamości. Niegdyś w jej zastępstwie oferowano Polakom pruską 
lub rosyjską namiastkę, obecnie europejską, bardziej niŜ tamte 
nieokreśloną i groźną.   

KsiąŜka jest  dwuczęściowa. Część pierwszą (s. 7-116), moŜna 
nazwać teoretyczną. Została w niej dokonana analiza, która do-
prowadziła do sformułowania pewnych uogólnień, konstatacji, 
moŜe nawet diagnoz. Tytuły rozdziałów takie jak na przykład 
Historia poddana metodycznej purgacji czy Studium historii na 
zakręcie zapowiadają dogłębnie ukazane problemy. Rozdział Hi-
storia magistra vitae? został opatrzony wymownym duŜym zna-
kiem zapytania. Część druga (s. 117-172) w sposób  niejako po-
glądowy, bo oparty na konkretnych wydarzeniach, odkrywa gene-
zę niebezpieczeństwa, jakie teraz grozi Polsce. Cykl zawarty w tej 
części szczegółowych analiz jest bardzo waŜny dla zrozumienia 
zasadniczych tez pracy. Są tu opisane palące kwestie naszej 
współczesnej historii i stosunków międzynarodowych. Nadano 
tym kwestiom wyraziste nazwy, łatwe do zapamiętania istoty 
rzeczy, na przykład Sumienia i historii nie moŜna zabić, Kłopoty  
z pojednaniem czy choćby Zobaczmy, jak myślą Niemcy. W tych 
ostatnich rozdziałach ukazana jest drobiazgowa analiza nasta-
wienia naszych zachodnich sąsiadów do Polski i Polaków. 



INNE 

 
 

 

614

Publikacja ks. prof. Zielińskiego nie jest lekturą do poduszki. 
W wielu punktach prowokuje, moŜe budzić sprzeciw tych, którzy 
zgoła inaczej niŜ on widzą dzisiejszą rzeczywistość. Ale chyba wła-
śnie taki cel załoŜył sobie autor. Jeśli tak, to wszystko wskazuje, Ŝe 
rzecz się powiodła. Recenzowana praca demaskuje wiele fałszów  
uchodzących za niepodwaŜalną mądrość współczesności, a takŜe 
upomina się o prawdy przemilczane lub zakłamane w dyskursie 
publicznym. W tym kontekście przywoływane przez autora treści 
odgrywają rolę nośnika pewnych postaw, idei czy poglądów kształ-
tujących obecną polską rzeczywistość. Ks. Zieliński błyskotliwie 
uchwycił to, co dominuje w naszej polityce edukacyjnej, opisał me-
chanizmy przemian i kierunek, w jakim zmierza III RP. 

Od dłuŜszego juŜ czasu  edukacja w Polsce – od szkoły pod-
stawowej poczynając, na uniwersytetach kończąc – wskutek cią-
głych reform (a raczej pseudoreform) przeŜywa groźny kryzys, 
polegający na zagubieniu właściwej jej funkcji. W miejsce rzetel-
nej nauki i sprawdzonych metod poznania – zarówno w sferze 
wychowawczej, jak i dydaktycznej – wkracza eksperyment. Ta 
pierwsza „produkuje” często człowieka bezradnego  wobec wy-
zwań czekających go w Ŝyciu, szukającego ucieczki w świat wirtu-
alny, nierzeczywisty, w narkotyczny sen, byle dalej od rzeczywi-
stości. Ta druga pozostawia po sobie pustą, niezapisaną pamięć. 
Wiele jest tego przyczyn. NajwaŜniejsza chyba jest próba odpo-
wiedzi na fundamentalne pytanie: kim jestem? 

KsiąŜka wskazuje źródła tych wszystkich zagroŜeń. Burzy 
współczesny mit, jakim jest lansowany powszechnie, bez Ŝadnego  
uzasadnienia, pogląd o wszechmocy człowieka i doskonałości 
dzieł, które on tworzy. Jedno i drugie  to niebezpieczne złudzenia.  

Prezydent Lech Kaczyński powiedział w 2006 r. w wywiadzie 
dla „Arcanów”, przeprowadzonym przez prof. Andrzeja Nowaka: 
„Ja sobie doskonale zdaję sprawę z nędzy naszej historii, ale od-
róŜniam tych, którzy znają te nędze i bardzo się nimi martwią, od 
tych, którzy się owymi nędzami fascynują i najchętniej do nich 
sprowadziliby cały obraz naszej przeszłości”.  

Ksiądz prof. Zieliński naleŜy do tych autorów, którzy się mar-
twią stanem naszej edukacji, nie tylko historycznej. Dlatego  
w swej najnowszej publikacji widzi konieczność budowania ładu  
i sensu pośród narastającego chaosu. Zachęca do tego, by dotrzeć 
do spraw najistotniejszych dla Polski i mówić o tym szczerze. 
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Omawiana ksiąŜka jest teŜ wezwaniem do wszystkich, by się 
wzięli do solidnej pracy. Jest lekturą potrzebną dla kaŜdego, kto 
chce poznać rzeczywistość, w jakiej Ŝyje, by Ŝyć mądrze, z poŜyt-
kiem dla innych i dla swojego kraju. Zapotrzebowanie na publika-
cję tego rodzaju jest szerokie. 

Pod względem redakcyjnym praca jako całość – uwzględnia-
jąc jej logikę i jasność wywodu, a takŜe warstwę językową – zosta-
ła przygotowana wzorowo. Jasno przybliŜa czytelnikowi proble-
my, z jakimi boryka się dziś szeroko rozumiana edukacja polska. 
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Jerzy Flaga 
 

VERBA VOLANT, SCRIPTA MANENT 
 

Dzięki Ŝyczliwości znanego mi osobiście autora i pracownika 
naukowego KUL, mam przed sobą jego ksiąŜkę (ściśle mówiąc 
dwie ksiąŜki). Chodzi o ks. prof. zwycz. dr. hab. Edwarda Wale-
wandra, Kierownika Katedry Pedagogiki Porównawczej w Insty-
tucie Pedagogiki KUL i jego najnowsze publikacje ksiąŜkowe: 
Kazania i przemówienia. Wybór. Tom 1 (Lublin, Towarzystwo 
Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, 
2013, ss. 281+ 9nlb, ISBN 978-83-7306-560-4) oraz Kazania  
i przemówienia. Tom II (2011-2013). (Wydawnictwo KUL, Lu-
blin 2014, ss. 289 + 2nlb, ISBN 978-83-7702-824-7). Powiem 
szczerze, nie wyobraŜałem sobie, Ŝe mogą istnieć ksiąŜki o takim 
złoŜonym charakterze. Oprócz tego, Ŝe posiadają one kształt 
prac naukowych o cechach pamiętników, mogą stanowić równo-
cześnie rodzaj podręcznika z zakresu homiletyki. Tak je bowiem 
odebrałem czytając i zapoznając się dokładniej z bogatą ich tre-
ścią, treścią – jak zobaczymy – bardzo wymowną i pouczającą, 
Ŝeby nie powiedzieć – wspaniałą.  

Zafascynowany oryginalnością treści prac postanowiłem po-
dzielić się swoimi refleksjami i spostrzeŜeniami na ich temat. 
Jak nadmieniłem, wyróŜnić w nich moŜna kilka aspektów for-
malnych, z których kaŜdy zasługuje na uwagę. Oprócz treści, 
jaką one zawierają, interesująca jest takŜe ich wymowa i symbo-
lika. Aspekty te nadają stronie merytorycznej prac odpowiednią 
atmosferę i wytwarzają specyficzny klimat. Klimat ten dostrze-
ga się juŜ w słowach dedykacji, które moŜna przeczytać po 
otwarciu pierwszej z nich. Brzmią one: Moim Rodzicom z wielką 
wdzięcznością za Ich wzór Ŝycia. Dedykacji towarzyszą fotografie 
rodziców autora, Apolonii z d. Semczuk i Józefa Walewandrów, 
zamieszczone na odwrocie tej samej stronicy. W podobną dedy-
kację, aczkolwiek skierowaną do innych osób, jest zaopatrzony 
tom drugi ksiąŜki. Brzmi ona: „Wdzięcznej pamięci świątobli-
wym Siostrom Dominikankom III Zakonu” (dalej są podane dane 
personalne dwóch sióstr). Ów swoisty klimat moŜna dostrzec  
i odnaleźć równieŜ, jeśli nie na wszystkich, to na przestrzeni 
całego szeregu kart obu ksiąŜek. Dzieje się tak na skutek tego, 
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Ŝe ksiąŜki dają pewien obraz wydarzeń, w których autor uczest-
niczył osobiście. Uprzedzając późniejsze dokładniejsze refleksje, 
trzeba juŜ tutaj wyjaśnić, Ŝe ksiąŜki zawierają teksty, które au-
tor napisał lub wygłosił przy róŜnych okazjach wcześniej, kon-
kretnie w latach 2008-2011(zamieszczone w tomie I) i 2011-2013 
(w tomie II). 

Nie licząc wstępów, kaŜda praca obejmuje po kilkadziesiąt 
tekstów, którym autor nadał odpowiednie tytuły sformułowane 
przez siebie lub zaczerpnięte z Ksiąg Pisma Świętego (podawane 
w dosłownym brzmieniu). Teksty te są zgrupowane w kilka blo-
ków tematycznych, którym przyporządkowane są bardziej szcze-
gółowe zagadnienia zaopatrzone w odpowiednie nagłówki. Przy 
tworzeniu bloków, pod uwagę wzięto dwa przejawy: treść mery-
toryczną tekstów oraz okoliczności, w jakich one powstały. Ge-
neralnie teksty te uporządkowane są według cyklu Ŝyciowego 
człowieka: w obu przypadkach rozpoczyna je sakrament chrztu, 
po nim następuje Pierwsza Komunia Święta, następnie idą tek-
sty związane z sakramentem małŜeństwa, potem teksty poświę-
cone odpowiednim jubileuszom, po których następują kazania  
i przemówienia okolicznościowe i na końcu homilie i kazania 
pogrzebowe.  

W obu tomach przed kazaniami okolicznościowymi jest spe-
cjalny blok poświęcony dniom skupienia w WyŜszych Semina-
riach Duchownych (w t. I – w Lublinie, w t. II – w diecezji za-
mojsko-lubaczowskiej). W tomie II, dodatkowo po kazaniach 
pogrzebowych jest zamieszczony blok pt. Wspomnienia zmar-
łych, do analizy ich jeszcze powrócę. Dla całości obrazu naleŜy 
dodać, Ŝe w tomie pierwszym zamieszczono 43 teksty, natomiast 
w tomie drugim – 46, czyli łącznie oba tomy obejmują 89 tek-
stów o bardzo zróŜnicowanej treści, chociaŜ w pewnym sensie 
jednorodnej, wszystkie bowiem przyporządkowane są relacji 
człowieka w stosunku do Boga i wieczności. Oczywiście, waŜniej-
szą od liczb jest treść tych tekstów, a takŜe bardzo charaktery-
styczne ich tytuły. Z tej to racji – jak juŜ nadmieniłem – zainte-
resowałem się tymi pracami posiadającymi wieloraki charakter 
z punktu widzenia ich aksjologii. Wprawdzie, jak juŜ wielokrot-
nie nadmieniłem, treść tych tekstów jest nadzwyczaj interesują-
ca, to trudno ją tutaj relacjonować w całości, stanowiłoby to  
w pewnym sensie powtarzanie zawartości ksiąŜek. Tym nie-
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mniej, dla przywołania reprezentowanej przez nie wspomnianej 
atmosfery i towarzyszącego im klimatu oraz dla poznania poglą-
dów autora, będę chciał przywołać niektóre z nich w postaci wy-
branych fragmentów. A oto pierwszy taki fragment pochodzący  
z jednego z kazań wygłoszonych podczas sakramentu chrztu, 
zamieszczony w tomie pierwszym1: „W dzisiejszą niedzielę tu,  
w naszym kościele parafialnym, udzielamy chrztu św. Jest to 
bardzo waŜne, a zarazem wzruszające wydarzenie nie tylko dla 
rodziców i rodzin dzieci, które przyjmują chrzest, ale takŜe dla 
nas wszystkich. Chcielibyśmy z tej okazji tym dzieciom, ich ro-
dzicom i krewnym, a takŜe nam samym, dać wskazówki na dal-
szą drogę Ŝycia, które wynikają z nauczania zawartego w Piśmie 
Świętym”. .W nawiązaniu  do tej wypowiedzi autor przywołuje 
modlitwę króla Salomona zaczerpniętą z Pierwszej Księgi Kró-
lewskiej (3,4-13), (s. 16). Treść innego fragmentu brzmi: „Nasza 
główna świątynia tomaszowska ma wyposaŜenie przejęte w 1951 
r. z kościoła katolickiego w Uhnowie, kiedy tamten region zabra-
no Polsce i włączono do Związku Radzieckiego. Wielu z nas, pa-
trząc na tę dawną uhnowską ambonę, pytało: Czy Chrystus po-
wróci kiedyś na tamte ziemie? Powrócił. Ale czy trzeba ruin, by 
przekonać się, Ŝe to do Boga naleŜy zawsze ostatnie słowo? On 
przecieŜ jest z nami „po wszystkie dni aŜ do skończenia świata” 
(Mt 28,20)” (s. 19). W grupie drugiej poświęconej Pierwszej Ko-
munii Świętej zamieszczono tylko jedną homilię (w t. 2), wygło-
szoną 19 maja 2013 r. na mszy św. w kościele pw. św. Ojca Pio  
w Tomaszowie Lubelskim z okazji Pierwszej Komunii Świętej 
Weroniki Walewander2. 

W grupie drugiej poświęconej sakramentowi małŜeństwa 
zamieszczony jest tylko jeden tekst z  tytułem zaczerpniętym  
z Pisma św.: Chrystus ma wzrastać, a ja mam się umniejszać 
(por. J 3,20). Jest to kazanie wygłoszone 9 października 2010 r. 
w kościele pw. Matki BoŜej RóŜańcowej przy ul. Bursztynowej  
w Lublinie na mszy św. ślubnej Ewy Dziubińskiej i Jarosława 
Siemionka. Pomijając wyjaśnienia dlaczego autor głosił kazanie 
na tym ślubie, warto przytoczyć mały jego fragment. Brzmi on 

                                                      
1 Kazań z okazji sakramentu chrztu zamieszczono równo po dwa w kaŜdym tomie, 
czyli razem cztery. 
2 Homilia nosi tytuł: „Jezus Chrystus wczoraj i dziś, ten sam takŜe na wieki” (Hbr 
13,8). 
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następująco: „Was teŜ czekają krzyŜe. Wzniesiecie piękną budow-
lę Waszego Ŝycia, wychowacie dobrze dzieci – oby dobry Bóg Was 
nimi obdarzył! – jeśli własne troski przerzucicie na Niego. Bogu 
bardzo na Was zaleŜy. Bóg ma w Waszym codziennym Ŝyciu ro-
snąć. W tej zbawiennej nauce cała Wasza piękna przyszłość. śy-
czymy Wam szczęścia i błogosławieństwa BoŜego na całe Ŝycie. 
Amen” (s.24). W grupie trzeciej nazwanej Jubileusze są zamiesz-
czone cztery teksty, z których jeden, pierwszy stanowi przemó-
wienie, trzy pozostałe są kazaniami. Przemówienie owo pt. „Nie 
wyście Mnie wybrali, ale Ja was wybrałem” (J 15,16) zostało 
wygłoszone 13 czerwca 1999 r. w kościele akademickim KUL po 
mszy św. z okazji jubileuszu 25-lecia kapłaństwa autora. Są to 
bardzo osobiste refleksje mówiące o tym, Ŝe podany tytuł za-
czerpnięty z Ewangelii św. Jana Apostoła i Ewangelisty, autor 
umieścił przed 25-laty na swoim obrazku prymicyjnym. Dalsza 
część przemówienia to podziękowania składane przez autora 
poszczególnym osobom, od Rodziców poczynając poprzez bisku-
pów lubelskich i rektora KUL, którzy okazywali swoją Ŝyczli-
wość w róŜnych momentach Jego Ŝycia. Zamyka je podziękowa-
nie złoŜone Zespołowi Tańca Ludowego UMCS, który z własnej 
inicjatywy – jak pisze autor – zechciał uświetnić uroczystość 
swoim występem.  

Kolejny tekst z tytułem z Pisma św.: PodąŜaj za sprawie-
dliwością (1 Tm 6,11), stanowi kazanie wygłoszone 26 września 
2010 r. w kościele parafialnym pw. Nawiedzenia NMP w Kra-
snobrodzie na mszy św. jubileuszowej z okazji 25-lecia ślubu 
BoŜeny i Marka Ziębów. Kazanie to daje autorowi okazję do oso-
bistych wyznań. Pisze on: „KaŜda msza św., którą odprawiam  
w naszym kościele parafialnym w Krasnobrodzie, kaŜde głoszone 
w nim kazanie jest dla mnie głębokim przeŜyciem. W tym kościele 
byłem ochrzczony. JuŜ jako mały chłopiec przychodziłem tu  
z rodzicami i rodzeństwem na mszę św. w niedziele i święta. 
Uczestniczyłem wiele razy w słynnych naszych odpustach.  
A w 1974 r. w tym moim ukochanym kościele sprawowałem mszę 
św. prymicyjną” (s. 28). W pozostałych zdaniach tego passusu 
odnajdujemy wytłumaczenie, z jakiej racji autor głosił to kaza-
nie na ślubie wymienionych osób. Brzmią one: „Wielu uczestni-
ków mych prymicji juŜ nie Ŝyje. A ci, którzy byli wówczas małymi 
dziećmi, dziś są dorosłymi ludźmi. Jednym z nich jest dzisiejszy 
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Jubilat, Marek Zięba” (s. 28). Kolejny tekst równieŜ jest kaza-
niem jubileuszowym i podobnie nosi tytuł zaczerpnięty z Pisma 
św., a brzmi on: Wytrwajcie w miłości mojej (J 15,9). Zwrócony 
jest jednak do innego adresata niŜ poprzedni. Kazanie to wygło-
szone zostało 17 maja 2009 r. w kościele pw. Świętej Trójcy we 
Wrzelowcu na jubileuszu 50-lecia kapłaństwa ks. dr. Czesława 
Bielca. Wprawdzie do przytoczenia nadaje się całe kazanie, Ŝeby 
jednak nie przedłuŜać, wybrałem tylko jeden fragment. Chodzi  
o taki passus: „Po wojnie przyszło powołanie kapłańskie, potem 
praca duszpasterska na róŜnych placówkach. Ksiądz Czesław 
naleŜy do pokolenia kapłanów, którzy swe posłannictwo rozumie-
li szeroko. Początki ich pracy duszpasterskiej były bardzo trudne. 
Większość z nich mieszkała bardzo skromnie na plebanii bez 
Ŝadnych wygód. Niekiedy odbywali męczące wyjazdy duszpaster-
skie „rzemiennym dyszlem”, na rowerze, w najlepszym razie zde-
zelowanym motocyklem. Zdawać by się mogło, Ŝe w takich wa-
runkach trudno znaleźć jakąś choćby skromną nadwyŜkę czasu 
na inne sprawy, na własne zainteresowania. Nie moŜna go było 
ująć z katechezy, konfesjonału, ambony czy innej kapłańskiej 
posługi. One zawsze były na pierwszym miejscu. […] Dwaj kole-
dzy naszego Jubilata są profesorami na uniwersytecie. Trzech 
innych, wśród nich ks. Czesław, zrobiło doktoraty. Jeden z nich – 
ks. dr Ryszard Karpiński – został biskupem” (s. 37). Czwarty 
tekst, to kazanie pt. Miłosierdzie bez granic, wygłoszone 23 paź-
dziernika 2009 r. w kościele w Moszczanach na mszy św. z oka-
zji jubileuszu 50-lecia Ŝycia zakonnego siostry Teresy Kawy, 
szarytki. Kazaniem tym, jak się wydaje, autor chciał dać wyraz 
temu, Ŝe znał siostrę Teresę, która pełniąc róŜne funkcje w za-
konie, pracowała takŜe w seminarium w Lublinie, w którym – 
jak wiadomo – autor zdobywał formację kapłańską. 

Kolejny blok o wyjątkowo duŜej liczbie tekstów stanowią 
kazania okolicznościowe. Są one zamieszczone w obu tomach,  
w t. I znajduje się ich 17, w t. II – 20. Są to liczby pokaźne nie 
mające sobie równych w innych grupach. Wiadomo, Ŝe przy tak 
duŜej liczbie kazań, trudno je dokładniej omawiać czy charakte-
ryzować. Tym niemniej postaram się poddać je pewnej klasyfi-
kacji, mając na uwadze okoliczności towarzyszące ich głoszeniu 
oraz osoby związane z ich głoszeniem. Niekiedy teŜ, dla pod-
trzymania wspomnianego klimatu pracy, przytoczę nadane im 
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tytuły oraz wybrane fragmenty. W wyborze fragmentów posłuŜę 
się zasadniczo tekstami z tomu I. Wykorzystanie w ten sposób 
obu tomów rozbudowałoby nadmiernie prezentowany tu tekst 
recenzyjny. W tym miejscu trzeba powiedzieć, Ŝe generalnie były 
to kazania głoszone w kraju, z reguły w świątyniach katolickich, 
w miejscowościach znanych autorowi z autopsji lub z bliŜszych 
kontaktów z nimi. Były jednak wyjątki od tej zasady, zarówno 
jeśli chodzi o miejscowości, jak teŜ o aspekt religijny. Na przy-
kład w interesującym nas tu tomie I jest zamieszczone, i to jako 
pierwsze, kazanie pt. Chrześcijańskie korzenie. Zostało ono wy-
głoszone 8 marca 1987 r. na uroczystej sumie w kościele Świętej 
Trójcy w Montrealu. Autor znalazł się tam, jak pisze – na tej 
pięknej ziemi kanadyjskiej – dla celów naukowych. Dodajmy 
celem tym było zbieranie materiałów archiwalnych do historii 
parafii polonijnych w tym kraju. Drogi do jedności to tytuł na-
stępnych rozwaŜań na Tydzień Modlitw o Jedność Kościoła wy-
głoszonych 23 stycznia  1991 r. w kościele ewangelicko-
augsburskim pw. Świętej Trójcy w Lublinie. Oznacza to, Ŝe au-
tor w swoim posługiwaniu duszpasterskim, nie ograniczał się do 
głoszenia słowa BoŜego wyłącznie w kościołach katolickich. Za-
skakujący w pewnym sensie jest równieŜ następny tekst pt. Po-
jawiają się rzeczy nowe (por. Iz 43,18). Jest to kazanie wygłoszo-
ne 16 marca 1986 r. w nawiązaniu do czytań V Niedzieli Wiel-
kiego Postu, rok C, w katedrze lubelskiej na uroczystości wrę-
czenia insygniów kanonickich ks. prałatowi Wilhelmowi Reitze-
rowi z Eichstätt (RFN).  

W kolejnych tekstach kaznodzieja powraca do sytuacji na-
zwijmy ją normalnej, czyli do kazań głoszonych w polskich świą-
tyniach katolickich. Dla ilustracji warto przywołać kilka z nich. 
Mamy więc  przedruk artykułu: Maryja wzorem wiary, który 
zawiera rozwaŜania na temat cudu dokonanego przez Pana Je-
zusa w Kanie Galilejskiej, na – jak mówi autor – dyskretną 
prośbę swej Matki. Kolejny tekst pt. Krasnobrodzkie reminiscen-
cje wygłosił autor 27 lipca 2008 r. na cmentarzu w Krasnobro-
dzie. Jest to kazanie w formie rozwaŜań i refleksji na temat – 
jak powiada autor w innym miejscu3 – cmentarza jako miejsca 

                                                      
3 W obu tomach jest dołączony wykaz w układzie chronologicznym pełnej aktywności 
duszpasterskiej i dydaktyczno-edukacyjnej (wykłady, udział w sympozjach i organiza-
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spotkania z Bogiem. PoniewaŜ są to rozwaŜania bardzo osobiste, 
dlatego przytoczę pewne ich fragmenty dla poznania sposobu 
podejścia autora do tych kwestii – nazwijmy je – patriotyczno-
wychowawczych. Czytamy tam takie wyznanie: „W Ŝyciu czło-
wieka wszystko zaczyna się od gniazda rodzinnego. Na nasze 
domy, a więc i na mój dom rodzinny w Niemirówku, promienio-
wał od dawna odległy zaledwie o kilka kilometrów stary krasno-
brodzki dawny klasztor Dominikanów. […]. Wartości, jakie prze-
kazywała świątynia, której sercem jest cudowny obraz Matki 
Boskiej Krasnobrodzkiej, utrwalano w chatach. Mówiły o nich 
BoŜe Męki, świątki na rozstajach dróg, krzyŜe na miedzach, na-
zwy mijanych wsi: Dominikanówka, Jacnia. To wielkie bogac-
two, którego trudno nie czerpać. Tradycja Ŝycia Kościołem przez 
pokolenia wchodziła niejako w krew. Nawet jeśli nie pamiętano 
juŜ po domach, skąd wywodzą się niektóre zwyczaje, modlitwy, 
patronowie, to wiedziano, Ŝe są swoi, swojscy nawet. I chyba 
brano od nich coś z Ŝycia, jakąś cząstkę ich świętości, nieudolnie 
zapewne odzwierciedloną, ale obecną. To waŜne. Jako dziecko 
czułem to tylko. Świadomość tego źródła przyszła później poprzez 
studium teologii. […] Krasnobrodzki kościół mojego dzieciństwa 
był  dla mnie zawsze najładniejszy. Nie widziałem jego braków. 
Po prostu był moją pierwszą młodością, której nie sposób ocenić 
obiektywnie. Rzucił na mnie swój duchowy urok i pozostaje do 
dziś we wspomnieniach. Do niego wracam często z głębokim 
wzruszeniem. […] W świątyni otwierają się horyzonty całkiem 
innej rzeczywistości” (s. 65-66).  

Następny tekst stanowi kazanie wygłoszone do sióstr domi-
nikanek w Wielowsi  20 maja 2009 r., z okazji imienin Matki 
Kolumby Białeckiej. Jest to interesujący tekst, w którym autor 
podaje krótko dzieje zakonu dominikanek i rolę, jaką w nim 
odegrała Matka Kolumba Białecka4. Dla przybliŜenia postaci  
przytoczę, wprawdzie bardzo krótki, ale wymowny jego frag-
ment. Oto on: „Później, na początku lat sześćdziesiątych, kiedy 
powróciła na ziemie polskie, do ówczesnej Galicji, podjęła trud 

                                                                                                                      
cja sympozjów, kazania – wybór) autora  realizowanej na przestrzeni lat 1979-2011  
(t. I, s. 241-268) i w latach 2011-2013 (t. II, s. 269-275).   
4 Autor zaznacza w przypisie, Ŝe większość podanych faktów pochodzi z jego pracy pt. 
Dominikański wzorzec świętości w Ŝyciu i dziele Kolumby Białeckiej 1838-1887, Kato-
wice 1993. 
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związany z tworzeniem nowego zgromadzenia – Zgromadzenia 
Sióstr Dominikanek III Zakonu. Uroczysta jego inauguracja od-
była się 19 marca 1867 r. w Wielowsi. Tu teŜ załoŜycielka domi-
nikanek zmarła dwadzieścia lat później, 18 marca 1887 r.”  
(s. 74). Budujmy dom na skale to tytuł kazania wygłoszonego  
6 kwietnia 2009 r. w Kobyłce na spotkaniu Rodziny Radia Mary-
ja z okazji czwartej rocznicy śmierci Jana Pawła II. W kazaniu 
tym autor wprowadził takie paragrafy: Jan Paweł II wśród nas, 
Odbudowywanie i budowanie z Bogiem, Prorok Nehemiasz wzo-
rem odbudowy, Jan Paweł II jako przewodnik w odbudowie, Pe-
dagogia świętości. W niecałe dwa miesiące później, konkretnie  
1 czerwca 2009 r., autor wygłosił kolejne kazanie poświęcone 
Radiu Maryja. Nadał mu tytuł: Oto Matka twoja (J 19,27),  
a głosił je na spotkaniu Rodziny Radia Maryja w kościele pw. 
Nawiedzenia NMP w bliskim – jak pamiętamy – jego sercu Kra-
snobrodzie. Znaleźć w nim moŜna wiele interesujących i głębo-
kich stwierdzeń i myśli. W pewnym miejscu pisze tak: „JeŜeli 
Bóg jest dla mnie Panem, jeŜeli staram się robić wszystko, co On 
powie, moje Ŝycie staje się twórcze, przeniknięte Duchem BoŜym. 
Maryja dokonała szczególnej intronizacji Boga w swoim sercu”. 
Nieco dalej kontynuuje: „Nikt nigdy nie wie, co go czeka. Nie 
wiadomo, jakie negatywne skutki przyniosą obecne próby elimi-
nowanie Boga z wielu dziedzin Ŝycia, spychanie Go do sfery pry-
watnej człowieka. Co moŜemy robić? Jak przeciwdziałać? Tak jak 
Matka Najświętsza trzeba zaufać Bogu Miłosiernemu, „zacho-
wywać wszystkie […] sprawy i rozwaŜać je w swoim sercu” (Łk 
2,19)” (s. 89).  

„Gorliwość o dom Twój mnie poŜera (Ps 69,10) to tytuł ka-
zania doŜynkowego wygłoszonego 23 sierpnia 2009 r. w kościele 
w Leśniowicach. Jak widzimy ksiądz Profesor docenił i zaszczy-
cił swoją posługą duszpasterską takŜe trud rolników.  

Kolejne teksty pokazują, Ŝe pomoc duszpasterską, bo tak 
moŜna nazwać głoszenie kazań, świadczył wobec róŜnych grup 
społecznych. Oto bowiem dnia 25 grudnia 2009 r. wygłosił kaza-
nie o znamiennym tytule: Zwycięstwo KrzyŜa na mszy św. pa-
sterskiej w kaplicy szpitalnej w Tomaszowie Lubelskim. Miesiąc 
wcześniej, a dokładnie 12 października 2009 r., wygłosił kazanie 
pt. Drzewo Ŝycia w kościele pw. NMP Matki Kościoła w Świdni-
ku na uroczystości posadzenia dębu dla upamiętnienia Polaków 
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zamordowanych w Katyniu, m.in. ppor. Zygmunta Przewalskie-
go, natomiast 22 czerwca 2009 r. – homilię zatytułowaną: Do 
przyszłych nauczycieli  w Kościele Akademickim KUL na zakoń-
czenie studiów studentów pedagogiki. Komentarz do czytań: Rdz 
12, 1-9; Mt 26, 26-30. Święta Agnieszka Rzymska – patronka 
trudnych czasów to tytuł kolejnego kazania wygłoszonego  
21 stycznia 2010 r. w kaplicy Sióstr Misjonarek Świętej Rodziny 
w Lublinie z okazji imienin matki Agnes Studzińskiej. Dodajmy, 
Ŝe matka Agnes Studzińska była wieloletnią przełoŜoną gene-
ralną wspomnianego Zgromadzenia. Z kazania tego pozwolę 
sobie przywołać trzy – moim zdaniem godne uwagi - następujące 
zdania: „Święta Agnieszka uobecnia w sobie szczególną pedago-
gię Ŝycia. Jest to ideał dziewictwa i męczeństwa. Głosił go Ko-
ściół juŜ w dekadencji rzeczywistości cesarstwa rzymskiego, kiedy 
kobieta była traktowana przedmiotowo (s. 122). Podobna okazja 
posłuŜyła teŜ do następnego kazania, które ks. Walewander wy-
głosił 6 listopada 2010 r. Chodzi o kazanie opatrzone tytułem: 
„Pragnę owocu, który wzrasta na wasze dobro” (Flp 4,17),  
a wygłoszone na mszy św. imieninowej siostry Leonardy Kuni-
szewskiej w kaplicy Sióstr Misjonarek św. Rodziny przy ul.  
Kochanowskiego w Lublinie.  

Do omawianej grupy kazań okolicznościowych naleŜą jesz-
cze trzy teksty. Wszystkie je łączy wspólny motyw, słuchaczami 
wszystkich trzech była ucząca się lub studiująca młodzieŜ. Tekst 
pierwszy pt. „A myśmy się spodziewali” (Łk 24,13.21), to kazanie 
lub przemówienie, jak je autor na innym miejscu nazywa, wy-
głoszone 21 maja 2011 r. na mszy św. w kościele pw. św. Jana 
Chrzciciela w Kazimierzu Dolnym z okazji spotkania absolwen-
tów Technikum Przemysłowo-Pedagogicznego w Lublinie. Dru-
gie kazanie z tej serii pt. Szkoła jest jak matka było wygłoszone 
4 czerwca 2011 r. na mszy św. w kościele pw. NSPJ w Tomaszo-
wie Lubelskim z okazji jubileuszu 65-lecia Zespołu Szkół nr 4 im 
Jarosława Dąbrowskiego w Tomaszowie Lubelskim. Trzecia ho-
milia nosząca tytuł: „Solidne i mocne” studia została  wygłoszo-
na 30 czerwca 2011 r. w Kościele Akademickim KUL na mszy 
św. z okazji poŜegnania absolwentów pedagogiki Katolickiego 
Uniwersytetu Lubelskiego. Kazania te zdają się sugerować, Ŝe 
Ksiądz Profesor był osobą, a ściślej mówiąc, kaznodzieją szeroko 
znanym. ChociaŜ nazwanie przez Niego wspomnianego Techni-
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kum „naszą” szkołą zdaje się wskazywać, Ŝe w tym przypadku  
w grę wchodził takŜe powód bardziej osobisty, bezpośrednie 
związanie ze szkołą. Podobnie mogło być w obu przypadkach 
pozostałych: Tomaszów Lubelski, to bowiem strony rodzinne 
Księdza Profesora, zaś KUL – to Uczelnia, na której Ks. Profe-
sor – jak juŜ nadmieniałem – pracuje w Instytucie Pedagogiki.  

Tak przedstawiają się kazania okolicznościowe zamieszczo-
ne w t. I. Jak juŜ wspomniałem w swoich rozwaŜaniach bazuję 
przede wszystkim na tomie I, jednakŜe dla porównania powiem  
bardzo krótko takŜe o podobnych kazaniach zawartych w t. II. 
Wszystkie kazania w liczbie 20-u  zamieszczone w t. II. były 
głoszone w kraju i równocześnie większość z nich, bo aŜ 13 –  
w Lublinie. Cztery kazania wygłoszono w Krasnobrodzie,  
w świątyni, do której – jak pamiętamy – uczęszczał ksiądz autor, 
po jednym w Horodle, w Janowie Lubelskim i Parczewie. Oko-
liczności głoszenia tych kazań były bardzo róŜne. Głoszono je  
z okazji kościelnych uroczystości odpustowych, państwowych 
uroczystości patriotycznych, na przykład święta 11 listopada, 
innych wydarzeń patriotycznych, np. 32 rocznicy lipca lubel-
skiego, czy deportacji Polaków do łagrów sowieckich; nie rzadko 
– z okazji imienin, czy teŜ wydarzeń edukacyjnych, jak np. 50-
lecia filologii rosyjskiej na UMCS lub zjazdu absolwentów Tech-
nikum Przemysłowo-Pedagogicznego w Lublinie. Większość  
z tych kazań była juŜ wcześniej drukowana w róŜnych czasopi-
smach religijnych i parafialnych. Myślę, Ŝe dobrze się stało, Ŝe je 
powtórzono łącznie z kazaniami jeszcze nie drukowanymi, two-
rzą w ten sposób zamknięty komplet, który jest łatwo dostępny. 

Wyjątkowo pokaźne liczby omówionych kazań okoliczno-
ściowych zdają się sugerować, Ŝe ks. Profesor chętnie korzystał 
ze sposobności, aby głosić słowo BoŜe, a w kaŜdym razie nie uni-
kał tego, czy teŜ nie wymawiał się od tego gdy zachodziła taka 
potrzeba. Chętnie głosił, bo zapewne był do tego przygotowany 
duchowo i intelektualnie. UwaŜam, Ŝe wystawia Mu to dobrą 
opinię, nie tylko jako kaznodziei, ale takŜe jako kapłanowi. 

Kolejny blok, czy teŜ grupę w obu tomach, stanowią teksty 
opatrzone swoistym tytułem: Dni skupienia w WyŜszym Semi-
narium Duchownym (w t. I: w Lublinie 8 i 9 stycznia 2011 r.,  
w t. II: Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej (8-9 listopada 2013 r.). 
Jest to niewielka grupa, w obu przypadkach liczy zaledwie po 
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cztery teksty. Wszystkie te teksty, pomimo pewnego zróŜnico-
wania treściowego, są związane z instytucją seminariów du-
chownych i ich mieszkańców, czyli kandydatów na przyszłych 
kapłanów. ChociaŜ liczba tych kazań nie jest wielka, nie będę 
jednak ich tutaj szerzej omawiał. Tym niemniej odwołam się do 
pierwszego kazania z t. I-go. Napisano o nim, Ŝe jest to odpo-
wiedź [w domyśle: autora ksiąŜki] na powitanie przez rektora 
Seminarium i konferencja wygłoszona w dniach 8 i 9 stycznia 
2011 r.  z okazji świąt BoŜego Narodzenia. Są tam słowa, które 
moim zdaniem, zasługują na przywołanie. Chodzi o taki tekst: 
„Jestem wdzięczny, Ŝe mogę tu być i dawać świadectwo jedności 
w realizacji powołania kapłańskiego. Seminarium duchowne  
w ogóle, a zwłaszcza kościół seminaryjny jako jego centrum 
kształcenia, to miejsce szczególne dla kaŜdego kapłana. Po 
opuszczeniu domu rodzinnego tutaj następuje niezwykłe umoc-
nienie naszej drogi przyjaźni z Chrystusem” (s. 151). Nie będę 
komentował tych słów, gdyŜ po pierwsze wypowiedział je ksiądz 
profesor i po drugie – mówią one same za siebie. 

Szósty blok czy teŜ zestaw tekstów, który nosi tytuł: Prze-
mówienia okolicznościowe jest liczbowo zróŜnicowany: w t. I liczy 
zaledwie trzy, w t. II – 7 wystąpień. O tym, Ŝe są to faktycznie 
przemówienia okolicznościowe świadczą nawet ich tytuły. Przy-
toczę je tutaj, gdyŜ pozwalają one poznać krąg osób, dla których 
ks. Profesor miał zaszczyt czy teŜ przyjemność głosić przemó-
wienia. W t. I są to następujące wystąpienia: 1. Z okazji imienin 
rektora KUL ks. prof. Andrzeja Szostka, 2. Przemówienie na za-
kończenie pracy w Instytucie Polonijnym KUL5, 3. Charyzma-
tyczny pasterz Polonii (laudacja na cześć Biskupa Ryszarda 
Karpińskiego). Teksty te mają takŜe dodatkowe objaśnienia. 
Myślę, Ŝe warto je tutaj przytoczyć, gdyŜ uzupełniają one naszą 
wiedzę nie tylko o ich bohaterach, ale takŜe o funkcjonowaniu 
Uniwersytetu. W przypadku pierwszego napisano: przemówienie 
wygłoszone w Salonach Rektorskich 13 maja 2004 r. na imieni-
nach rektora ks. prof. Andrzeja Szostka, prorektora Andrzeja 
Budzisza i nowo wybranego rektora ks. prof. Stanisława Wilka; 

                                                      
5 Prof. Edward Walewander przed podjęciem pracy w Instytucie Pedagogiki pełnił 
przez szereg lat funkcję Dyrektora owego Instytutu Polonijnego KUL. Sam na ten 
temat pisze w ten sposób: „Upłynęły 22 lata mojej pracy w Instytucie Badań nad Polo-
nią i Duszpasterstwem Polonijnym KUL” (s. 182). 
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przy drugim odnotowano: przemówienie wygłoszone 1 marca 
2005 r. w Sali Bankietowej KUL na zakończenie pracy naukowej 
w Instytucie Polonijnym KUL i w przypadku trzeciego – lauda-
cja na cześć Księdza Biskupa Doktora Ryszarda Karpińskiego  
z racji przyznania mu w dniu 30 maja 2007 r. Medalu za Zasługi 
dla KUL. W t. II zamieszczono przemówienia: 1. 93 rocznica 
odzyskania przez Polskę niepodległości, 2. Apel do absolwentów 
Technikum Przemysłowo-Pedagogicznego. Sugestie dotyczące 
dalszego funkcjonowania, 3. Stowarzyszenia Współpracy Polska-
Wschód, 4. BoŜe Narodzenie 2011 r., 5. Laudacja na cześć ks. 
Stanisława Kowalczyka, 6. Ksiądz Antoni Szymański i jego za-
sługi dla Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 7. OdwaŜny 
kapłan [chodzi o ks. prof. dr. hab. Waleriana Słomkę]. Zgodnie  
z przyjętym kanonem, przemówienia te mają charakter po-
chwalny i powiedziałbym „podniosły”. Elementy te występują we 
wszystkich przemówieniach, a w trzecim z t. I jest to uwidocz-
nione w samym tytule. Bohater jego jest nazwany pasterzem 
charyzmatycznym, na którego cześć jest głoszona laudacja, czyli 
hymn pochwalny. Odnośnie zaś do przemówienia pierwszego  
z t. I dowiadujemy się, Ŝe bohaterów było więcej; oprócz ustępu-
jącego rektora ks. prof. A. Szostka, przemówieniem był objęty 
takŜe prof.  Andrzej Budzisz  prorektor KUL (tak się złoŜyło, Ŝe 
władzę sprawowali rektorzy posiadający takie same imię) oraz 
nowo obrany rektor ks. prof. Stanisław Wilk (dodajmy, Ŝe było to 
w kilka dni po uroczystości św. Stanisława Bpa, oraz to, Ŝe nowy 
rektor funkcję te pełnił przez dwie kadencje). 

Siódmą grupę, a zarazem ostatnią stanowią Przemówienia  
i kazania pogrzebowe. MoŜna powiedzieć, Ŝe przy układaniu tek-
stów autor wziął pod uwagę cykl i koleje Ŝycia ludzkiego. Rozpo-
czął, jak pamiętamy od sakramentu chrztu, a kończy na eschato-
logii, tj. na przemówieniach i kazaniach pogrzebowych. Pełne 
bloki obejmują: w tomie I – 8, w t. II – 5 kazań wygłoszonych na 
uroczystościach pogrzebowych róŜnych osób z rodziny autora lub 
z którymi był on związany nicią przyjaźni. Aby nie rozszerzać 
bardzo tekstu, odniosę się jedynie do kazań z tomu I-go. Jako 
pierwsze zamieszczone jest przemówienie wygłoszone 5 kwietnia 
2009 r. podczas mszy św. pogrzebowej prof. dra hab. Czesława 
Blocha w Kościele Akademickim KUL. Uzupełniając naleŜy 
przypomnieć, Ŝe ks. prof. E. Walewander był następcą prof. Cz. 
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Blocha na stanowisku dyrektora Instytutu Polonijnego. Zresztą 
od tej informacji rozpoczyna się owo przymówienie: „Jako jeden  
z następców śp. prof. dra hab. Czesława Blocha na stanowisku 
dyrektora Instytutu Badań nad Polonią i Duszpasterstwem Po-
lonijnym KUL czuję się w obowiązku powiedzenia kilku słów, 
które przypomną sylwetkę i zasługi współtwórcy Instytutu Polo-
nijnego” (s.191). Drugie poŜegnanie, chronologicznie wcześniej-
sze od poprzedniego, jest bardzo wyjątkowe, odnosi się do Mamy 
Księdza Profesora („PoŜegnanie mojej Mamy, śp. Apolonii Wale-
wander, w dniu Jej pogrzebu 30 kwietnia 2008 r.). Nie tyle  
z obowiązku, ale dla uszanowania autora przywołam kilka zdań. 
Ks. Profesor tak pisze: „Jako kapłan Ŝegnałem juŜ niejedną mat-
kę. TakŜe matki kapłanów. Głosiłem kazania na pogrzebach ma-
tek. Pouczałem, próbowałem pocieszać, udzielałem rad. Wydawa-
ło mi się czasem, Ŝe skoro wiemy, Ŝe śmierć jest rzeczą naturalną 
i kaŜdego z nas czeka, powinno się nawet śmierć matki przyjmo-
wać spokojnie, tym bardziej Ŝe jako katolicy wierzymy w Ŝycie 
wieczne. Spodziewamy się, Ŝe nasze matki są juŜ w niebie. MoŜe 
niedostatecznie wczuwałem się w ból innych, choć prawie zawsze 
wzruszałem się, nawet do łez. Dziś sam przeŜywam śmierć matki. 
Dopiero teraz czuję, Ŝe poŜegnanie jest niezwykle trudne. Naiwnie 
myślałem, Ŝe moja Mama jakoś będzie trwać. W miarę jak przy-
bywało Jej lat, stawała się coraz bardziej uduchowiona, coraz 
lepiej rozumiała nas wszystkich. Miałem w Niej ogromne wspar-
cie” (s. 194). Kolejne kazanie pogrzebowe pt. Dobry pasterz zo-
stało wygłoszone 8 stycznia 2006 r. w kościele pw. Nawiedzenia 
NMP w Krasnobrodzie podczas mszy św. poŜegnalnej śp. ks. 
kan. Kazimierza Wójtowicza. Dla wyjaśnienia kim był ks.  
K. Wójtowicz, zacytuję kilka zdań z owego kazania. Brzmią one: 
„W starym albumie w moim domu rodzinnym pośród poŜółkłych 
fotografii znajduje się zdjęcie z sierpnia 1958 r. Przedstawia ono 
pogrzeb zaprzyjaźnionego z moimi rodzicami mieszkańca Niemi-
rówka. Kondukt prowadził ks. Kazimierz Wójtowicz, którego dziś 
tak tłumnie i z wielkim Ŝalem Ŝegnamy. Była to jedna z jego 
pierwszych czynności po przybyciu do Krasnobrodu. Pamiętam, 
jak rodzice przybywszy z z cmentarza, mówili, Ŝe mamy nowego 
księdza” (s. 199). Jaki to był kapłan mówi tytuł nadany kazaniu 
przez autora, powtórzmy go: Dobry pasterz.  

W dwu następnych tekstach został uhonorowany, Ŝe tak to 
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określę, bardzo zaprzyjaźniony z autorem, prof. dr hab. Mieczy-
sław Wieliczko (zm. 20 8. 2009). Pierwszym jest kazanie pod 
wymownym tytułem „Sprawiedliwy z wiary Ŝyje” (Rz 1,17), wy-
głoszone 27 sierpnia 2009 r. na mszy św. Ŝałobnej w kościele pw. 
św. Antoniego Padewskiego w Lublinie, drugim zaś rozwaŜania 
poświęcone i zatytułowane: Pamięci prof. Mieczysława Wieliczki 
(1935-2009), przygotowane na uroczystość poświęcenia tablicy 
pamiątkowej ku czci śp. Prof. dr. hab. Mieczysława Wieliczki  
w kościele pw. Św. Antoniego Padewskiego w Lublinie. „śycie 
ludzkie jest jak trawa (Ps 90,5-6)  to tytuł kolejnego kazania 
pogrzebowego, wygłoszonego 11 grudnia 2009 r. na mszy św. 
Ŝałobnej śp. Prof. dr hab. Tadeusza Radzika w kaplicy cmentar-
nej przy ul. Lipowej w Lublinie. Zacytujmy krótki passus z tego 
kazania: „śycie ludzkie jest „jak trawa, co rośnie: rankiem kwit-
nie i jest zielona, a wieczorem więdnie i usycha”. CzyŜ te słowa  
z Psalmu 90 (w. 5-6; por. teŜ Ps 39,7) nie odnoszą się i do nas,  
a zwłaszcza do zmarłego nagle pod wieczór 7 grudnia 2009 r. śp. 
Tadeusza Radzika? Kilka dni wcześniej wielu z nas widziało Go 
w pełni sił, radosnego na uroczystości jubileuszowej naszego ko-
legi uniwersyteckiego prof. Albina Koprukowniaka. Zaledwie 
parę miesięcy temu, w sierpniu bieŜącego roku, uczestniczył wraz 
z małŜonką we mszy św. Ŝałobnej śp. prof. Mieczysława Wielicz-
ki. Czy przyszła Mu wtedy choć na chwilę myśl, Ŝe wkrótce na-
dejdzie dzień, gdy to Jego będzie Ŝegnać rodzina, przyjaciele, 
współpracownicy, studenci? Musimy przyznać rację Pismu Świę-
temu: „śycie ludzkie jest jak trawa, rankiem kwitnie i jest zielo-
na, wieczorem więdnie i szybko usycha”. CzyŜ nie trzeba nam 
więcej cenić Ŝycie, a przede wszystkim Ŝyć mądrze?” (s. 222).  

Kontynuację tematu tajemnicy śmierci, jak to ujmuje ksiądz 
Profesor, stanowią dwa ostatnie kazania zamykające ksiąŜkę. 
Pierwszym pt. Ojcze, dziękuję Ci” (J 11,41) jest kazanie wygło-
szone 8 stycznia 2011 r. na mszy św. Ŝałobnej, zaprzyjaźnionego 
z autorem i dobrze mu znanego, śp. Mieczysława Walewandra, 
w kościele pw. św. Jana Chrzciciela w Nałęczowie. Ostatnim 
tekstem zamieszczonym w ksiąŜce jest egzorta pt. Pedagog  
z urodzenia, wygłoszona na pogrzebie śp. Anny Krzymowskiej 
dnia 2 grudnia 2010  r. w kaplicy cmentarnej przy ul. Lipowej w 
Lublinie, w której autor zamieścił m. in. takie zdanie: „Moje wię-
zi z Panią Profesor Anną Krzymowską są silne. W szkole  byłem 
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prezesem Koła Historycznego, które Ona prowadziła. Przed ma-
turą, 6 czerwca 1968 r. otrzymałem od Niej wyjątkowy upominek: 
Dziennik Hansa Franka, opatrzony zobowiązującą dedykacją: 
„W uznaniu za postawę Polaka zaangaŜowanego w naszej pięk-
nej, a trudnej przeszłości narodowej […]”. Po tych słowach nastę-
powało Ŝyczenie, abym „stał się badaczem historii najnowszej, 
budzącym głęboki patriotyzm w młodych pokoleniach”. W miarę 
moŜliwości staram się je wiernie wypełniać. Jestem ogromnie 
wdzięczny mojej Pani Pedagog za wskazanie celu Ŝycia, za wy-
chowanie do wartości (s. 237). Zamieszczam z całą świadomością 
ten fragment wypowiedzi autora, gdyŜ z jednej strony jest on 
wyrazem wspomnianej juŜ atmosfery, jaka cechuje obie ksiąŜki, 
po drugie pokazuje, jakie  racje, poza więzami rodzinnymi, 
przemawiały za głoszeniem kazań pogrzebowych przez ks. Pro-
fesora Edwarda Walewandra. Sądzę, Ŝe zdanie o silnym przeŜy-
waniu przez autora głoszonych mów, moŜna odnieść nie tylko do 
wymienionych wyŜej egzort i homilii pogrzebowych, ale w ogóle 
do wszystkich kazań, homilii i przemówień zamieszczonych  
w obu ksiąŜkach. Nie dokonując analizy homilii pogrzebowych  
z tomu II-go, muszę dopowiedzieć, Ŝe jest tam specjalny tekst 
nazwany: Wspomnienia zmarłych. Obejmuje on cztery zmarłe 
osoby, które ks. profesor E. Walewander znał bliŜej. Są to ks. 
Stanisław Mojek, siostra Gabriela Jaworska, dominikanka,  
która – jak pisze autor – zasłynęła w Polsce, a takŜe na Ukrai-
nie, z pracy charytatywnej na rzecz ubogich i potrzebujących, 
prof. zw. dr hab. Stanisław Mauersberg oraz ks. prof. Józef Ba-
zylak. 

Reasumując: ksiąŜki dowodzą dwóch znamiennych faktów:  
z jednej strony – co juŜ wcześniej podkreślałem – wielkiej i boga-
tej erudycji autora, z drugiej – takiej samej chęci dzielenia się 
nią ze społeczeństwem. Ks. Profesor Edward Walewander czyni 
to obdzielając nią poszczególne grupy społeczne od młodzieŜy 
szkolnej, studentów i kleryków poczynając, poprzez wiernych  
w parafiach, na odpowiednich grupach zawodowych kończąc. 
Bardzo zdumiewa Jego wszechstronność, gdy przegląda się tek-
sty kazań, homilii i przemówień zamieszczonych w prezentowa-
nych ksiąŜkach. 
       Zamykając ostatecznie powyŜsze refleksje śmiało moŜna 
powiedzieć, Ŝe ks. prof. Edward Walewander jako autor wpisuje 
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się zaprezentowanymi tu ksiąŜkami, w realizację  przywołanego 
przez siebie, znanego łacińskiego hasła: verba volant, scripta 
manent. Jest to tym bardziej godne podkreślenia, Ŝe w swojej 
posłudze duszpasterskiej łączy często sacra i profana, czyli świę-
tość z doczesnością. Tak więc doczesność, a zwłaszcza świętość 
nie ulatują, ale pozostają i są dostępne, moŜna po nie sięgać  
w stosownej chwili. Podkreślił to sam ksiądz autor, który napi-
sał we wstępie: „Prawdziwy obserwator to nie ten, kto dobrze 
mówi i pisze, ale ten, kto najwięcej widzi i umie zauwaŜyć to, co 
waŜne. Zebrane przemówienia i kazania, wygłoszone z róŜnych 
okazji, mają uczyć, jak być człowiekiem, a w rozumieniu szer-
szym – jak być narodem wolnym nie tylko w znaczeniu ducho-
wym, ale takŜe rozumieniu materialnym, tj. w konkretnym zaan-
gaŜowaniu praktycznym” (t. I, s. 6). 
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Ks. Marek Giergiel  
 

KONFERENCJA KSIĘśY DZIEKANÓW 
ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU 

ZAMOŚĆ, 15 PAŹDZIERNIKA 2014 R. 
 

Witaj Jezu utajony w Najświętszym Sakramencie. Twoja do-
broć i miłość ośmielają mnie, by mówić do Ciebie. Dzięki Twojemu 
bezgranicznemu Miłosierdziu znika przepaść jaka dzieli Stwórcę 
od swojego stworzenia. Dlatego pragnę, abyś podczas tej Adoracji 
mówił do mnie, proszę oświeć mój umysł i uczyń go zdolnym do 
coraz większego poznawania Ciebie. Zlej na moje serce strumienie 
Twoich łask, bym mógł kochać miłością czystą i bezinteresowną. 

Ty, Panie, jesteś moją jedyną nadzieją, daj mi pić ze źródła 
wody Ŝywej, którym Ty jesteś. Pragnę, abyś mnie nakarmił dzisiaj 
Swoim Słowem i Ciałem. Uwielbiam Cię za to, Ŝe Sam dajesz mi 
siebie pod tymi nikłymi postaciami chleba. 

Jezu, włączamy się w te słowa, które kierowała do Ciebie pa-
tronka dnia dzisiejszego, Św. Teresa Wielka, której 500 rocznicę 
urodzin będziemy obchodzili w 2015 r. Kościół ogłosił ją swoim 
doktorem, szczególnym świadkiem i nauczycielem. Dlatego dzisiaj 
klęcząc przed Tobą chcemy wsłuchać się w to jej przesłanie, bo 
wierzymy, Ŝe przykład świętych nas pobudza, a ich bratnia modli-
twa nas wspomaga, abyśmy osiągnęli pełnię zbawienia. 

W swoim najwaŜniejszym dziele „Twierdza wewnętrzna” 
święta karmelitanka pisała: „Przedstawiła mi się dusza nasza 
jako twierdza cała z jednego diamentu albo na wskroś przejrzy-
stego kryształu, podzielona na wiele rozmaitych komnat, podob-
nie jak i w niebie mieszkań jest wiele. Bo w istocie, jeśli dobrze 
rzecz zwaŜymy, dusza sprawiedliwego nie jest niczym innym jak 
prawdziwym rajem, w którym, jak Pan mówi, z radością przeby-
wa. Daremnie szukam i nic nie znajduję, do czego by moŜna było 
porównać przedziwną piękność i ogromną pojemność duszy ludz-
kiej. I w rzeczy samej, jak umysł nasz, jakkolwiek byłby bystry, 
nie zdoła pojąć Boga, tak równieŜ ledwo moŜe pojąć wielkość du-
szy, którą Bóg, jak nam to własnym słowem swoim oznajmia, 
stworzył na swój obraz i podobną sobie. A jeŜeli tak jest w istocie, 
na próŜno trudziłybyśmy się, chcąc zrozumieć w zupełności całą 
piękność tej twierdzy; bo jakkolwiek między duszą stworzoną  
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a Bogiem taka zachodzi róŜnica, jak pomiędzy Stwórcą a stworze-
niem, dość przecie tego, co nam Pan mówi, iŜ stworzona jest na 
podobieństwo Jego, abyśmy zrozumieli, Ŝe nie zdołamy pojąć tak 
wielkiej piękności i godności duszy ludzkiej.  

Nasz Zbawicielu, Ty nas powołałeś abyśmy byli dusz paste-
rzami, czyli tymi którzy prowadzą dusze ludzkie, dlatego błaga-
my: 
• Wzbudź w nas najpierw wielkie umiłowanie człowieka, zatro-
skanie o jego duszę – Ciebie prosimy. 
• Nie pozwól, abyśmy zaczęli patrzeć na wszystkich, z którymi 
się spotykamy, jak na interesantów – Ciebie prosimy. 
• Daj nam łaskę, aby ten wymiar spojrzenia w ludzkie dusze był 
tym, co nas popycha do pracy w naszych parafiach – Ciebie pro-
simy. 
• Wzmocnij nas w przychodzeniu z pomocą ludziom zagubionym, 
poranionym, tracącym poczucie swojej godności – Ciebie prosimy. 
• Ucz nas cierpliwości, ale takŜe mądrego odnoszenia się do 
dzieci i młodzieŜy – Ciebie prosimy. 
• A przede wszystkim broń nas od pychy, która prowadzi nas do 
lekcewaŜenia człowieka i zapominania, Ŝe Ty miłujesz wszyst-
kich, bo ich stworzyłeś na obraz i podobieństwo Twoje i dałaś im 
duszę nieśmiertelną – Ciebie prosimy. 
• Zapał w nas ducha gorliwości, abyśmy nie Ŝałowali swojego 
czasu i zdrowia dla słuŜby człowiekowi – Ciebie prosimy. 
 Ojcze nasz. 

 
BoŜe mój w Trójcy Świętej Jedyny,  
przedwieczna i nieskończona Miłości!  
UŜycz mi łaski doskonałej miłości Twojej,  
abyś ogniem swoim wyniszczył we mnie  
wszelkie męty miłości własnej. 
Daj, bym miłował Ciebie, 
jedyny Skarbie mój i wszystka szczęśliwości moja,  
ponad wszystko stworzenie i siebie samego w Tobie,  
dla Ciebie i przez Ciebie.  
I bliźniego mego podobnieŜ, znosząc brzemiona jego,  
jak pragnę, by inni znosili moje. 
Wszystko zaś, cokolwiek jest, oprócz Ciebie,  
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daj, bym tylko o tyle miłował, 
O ile to moŜe być mi pomocą w dojściu do Ciebie.  
Daj, bym się wiecznie radował, 
tak jak dziś się raduję z tego, 
Ŝe Ty sam jesteś miłością i godzien jesteś miłości, 
i Ŝe Cię miłują miłością nieustającą  
Apostołowie i wybrani Twoi w chwale wiecznej 
i twarzą w twarz, bez zasłony, oglądają Ciebie.  
Sprawiedliwi zaś Twoi w tym Ŝyciu poznają Ciebie  
w światłości wiary i czczą i pragną Ciebie 
jako jedyne i najwyŜsze Dobro swoje i kres,  
i ognisko wszystkiego pragnienia swego  
i wszystkiej miłości swojej. 
Oby zarówno z nimi tak Ciebie miłowali 
wszyscy oziębli, niedoskonali i grzesznicy. 
Obym choć jednego z nich do takiej miłości Twojej 
skłonić i przywieść mógł i zdołał, 
jak o to przy pomocy łaski Twojej 
starać się chcę i pragnę. 

Amen. 
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ŚP. KS. WIESŁAW RZEPECKI (1931-2014) 

 
Urodził się w Szczebrzeszynie 15 sierpnia 1931 r., jako syn 

Jana i Kazimiery z d. Kapeć. Ojciec jego był robotnikiem pracują-
cym w młynie. Po cięŜkiej chorobie zmarł w 1937 r. Odtąd wy-
chowaniem ks. Wiesława zajmowała się mama. W 1938 r. rozpo-
czął naukę w szkole powszechnej w Szczebrzeszynie. Jako dwu-
nastoletni chłopiec w 1943 r. został przymusowo wysiedlony 
przez Niemców i przebywał o obozie przejściowym w Zwierzyńcu, 
następnie w Zamościu i Lublinie. Po powrocie do Szczebrzeszyna 
nadal kontynuował naukę w szkole powszechnej. Po ukończeniu 
klasy szóstej został przyjęty do gimnazjum w Szczebrzeszynie,  
a po jego likwidacji rozpoczął naukę w Liceum Pedagogicznym. 
Po jego ukończeniu otrzymał „nakaz pracy” w zawodzie nauczy-
ciela. Po roku pracy jako nauczyciel w szkole podstawowej w Bo-
daczowie, zwolnił się z niej i złoŜył podanie o przyjęcie do WyŜ-
szego Seminarium Duchownego w Lublinie (14.07.1951). 

 Otrzymał bardzo pozytywną opinię od ks. Stanisława Sze-
pietowskiego, proboszcza parafii w Szczebrzeszynie, który pod-
kreślał, Ŝe: „jest wierzącym i praktykującym katolikiem, oraz 
cieszy się w całej parafii jak najlepszą opinią” (25.07.1951). Po-
dobną opinię wystawił mu ks. Franciszek Tyza, prefekt Liceum 
Pedagogicznego w Szczebrzeszynie: „Wiesław Rzepecki był do-
brym i wzorowym uczniem w szkole, tak pod względem zachowa-
nia, jak i pracowitości. Nigdy nie opuszczał Mszy św., nabo-
Ŝeństw szkolnych i sam najczęściej słuŜył na nich. W czasie poby-
tu w szkole wspominał o wstąpieniu do seminarium. Decyzję jego 
naleŜy traktować jako powaŜną i przemyślaną” (16.07.1951). 

Studia filozoficzno-teologiczne alumn Wiesław odbywał  
w seminarium w Lublinie. Podczas wakacji pomagał w rodzinnej 
parafii, gdzie – jak podkreślał proboszcz – chętnie uczył dzieci, 
regularnie uczestniczył we Mszy św. i naboŜeństwach 
(8.07.1956).  

Święcenia kapłańskie przyjął 22 grudnia 1956 r. w katedrze 
lubelskiej z rąk bpa Piotra Kałwy.  
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Z dniem 4 stycznia 1957 r. został skierowany na wikariat  
w parafii ŚwierŜe, ze szczególnym uwzględnieniem nauczania 
religii w szkołach na terenie parafii. Rok później podjął obowiązki 
wikariusza w parafii Niedrzwica (30.04.1958 – 02.10.1958),  
a następnie przeszedł do parafii pw. Zmartwychwstania Pań-
skiego i św. Tomasza Apostoła w Zamościu, gdzie posługę wika-
riusza pełnił do 2 lipca 1966 r. Kolejne placówki wikariuszowskie 
ks. Wiesława Rzepeckiego to: Kazimierzówka (02.07.1966 – 
10.08.1966), Janów Lubelski (10.08.1966 – 20.08.1966), Krzczo-
nów (20.08.1966 – 23.10.1968), Krasnobród pw. Nawiedzenia 
NMP (23.10.1968 – 20.12.1975).  

29 listopada 1975 r. Kuria Biskupia w Lublinie skierowała 
do Wydziału ds. Wyznań Urzędu Wojewódzkiego w Zamościu 
pismo, w którym powiadomiono o zamiarze mianowania ks. Rze-
peckiego administratorem parafii Bondyrz. Urząd wyraził zgodę 
na tę nominację. Ks. Wiesław Rzepecki znany był w tej społecz-
ności, gdyŜ od 1971 r. jako wikariusz parafii Krasnobród pełnił 
obowiązki duszpasterskie w kościele w Bondyrzu i tam teŜ 
mieszkał. 

Bp Bolesław Pylak, 20 grudnia 1975 r., powierzył mu urząd 
proboszcza parafii Bondyrz, który sprawował ponad dwa lata. 
Dekretem z dnia 18 lutego 1978 r. bp lubelski zlecił mu obowiąz-
ki proboszcza parafii Lipsko k. Zamościa, które pełnił do 16 listo-
pada 1987 r. Następnie przez rok był proboszczem parafii Wola 
Gałęzowska (16.11.1987 – 09.09.1988), zaś w latach 1988 – 1998 
proboszczem parafii Zawalów. 

24 czerwca 1999 r. bp Jan Śrutwa mianował go proboszczem 
parafii Perespa. Rok później ks. Wiesław Rzepecki poprosił  
o zwolnienie z obowiązków proboszcza parafii pw. św. Michała 
Archanioła w Perespie ze względu na trudne warunki pracy  
i sędziwy wiek. Prosił o placówkę o bardziej korzystniejszych wa-
runkach zaznaczając, Ŝe w swojej 44-letniej pracy kapłańskiej ma 
wiele sukcesów, jak budowa plebanii w Bondyrzu i stworzenie 
warunków do erygowania nowej parafii, budowa plebani w Lip-
sku k. Zamościa, kaplicy w Białowoli i rozpoczęcie budowy kapli-
cy w Zarzeczu (14.06.2000).            

Biskup Zamojsko-Lubaczowski, biorąc pod uwagę róŜne oko-
liczności, do czasu zaistnienia moŜliwości powierzenia innego 
stanowiska, pozwolił mu zamieszkać we własnym mieszkaniu  
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w Zamościu i tym samym zwolnił go z urzędu proboszcza parafii 
Perespa (14.06.2000). 

Ks. Wiesław w swoim testamencie zapisał: „Dziękuję moim 
kochanym rodzicom za dar Ŝycia. Mojej mamie za katolickie wy-
chowanie, poniewaŜ ojca straciłem mając zaledwie sześć lat. 
Dziękuję Bogu Wszechmogącemu i Matce Najświętszej za dar 
powołania do kapłaństwa. Serdeczną wdzięczność kieruję do wie-
lu kapłanów, proboszczów zamojskich, z którymi spotykałem się 
po przejściu na emeryturę, a którzy zapraszali mnie do pomocy  
w parafiach. Szczególne podziękowanie kieruję do ks. pułkownika 
kapelana Wojska Polskiego, który od prawie dziesięciu lat zapra-
szał mnie do stałej pomocy w kościele garnizonowym w Zamościu. 
Mając świadomość ludzkiej słabości i niedoskonałości pragnę 
wszystkich przeprosić, jeśli wyrządziłem jakąś krzywdę lub da-
łem zgorszenie. Dlatego wszystkich przepraszam i proszę o wyba-
czenie. Los swój składam w ręce Miłosiernego Boga i Matki Naj-
świętszej, Ucieczki grzeszników (11.02.2013).     

Ksiądz Wiesław Rzepecki zmarł 18 grudnia 2014 r.  
Msza św. Ŝałobna została odprawiona pod przewodnictwem 

Biskupa Diecezjalnego Mariana Rojka w katedrze zamojskiej  
w piątek, 19 grudnia 2014 r. o godz. 16.00. Mszy św. pogrzebowej 
w sobotę, 20 grudnia 2014 r. o godz. 10.00 w kościele pw. św.  
Katarzyny Aleksandryjskiej w Szczebrzeszynie przewodniczył 
Biskup Pomocniczy Mariusz Leszczyński. 

Ciało zmarłego kapłan zostało złoŜone w grobowcu rodzin-
nym na cmentarzu parafialnym w Szczebrzeszynie. Requiescat  
in pace! 
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