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ORĘDZIE OJCA ŚWIĘTEGO FRANCISZKA
NA WIELKI POST 2019 ROKU
«Stworzenie z upragnieniem oczekuje objawienia się synów Bożych»
(Rz 8,19)

Drodzy bracia i siostry!
Każdego roku, za pośrednictwem Kościoła, który jest naszą
Matką, Bóg pozwala swoim wiernym «z oczyszczoną duszą radośnie
oczekiwać świąt wielkanocnych, aby (…) przez uczestnictwo
w sakramentach odrodzenia osiągnęli pełnię dziecięctwa Bożego»
(1. Prefacja Wielkopostna). W ten sposób, od Wielkanocy do Wielkanocy możemy podążać do pełni tego zbawienia, które już otrzymaliśmy dzięki tajemnicy paschalnej Chrystusa: «W nadziei bowiem już
jesteśmy zbawieni» (Rz 8,24). Ta tajemnica zbawienia, działająca
w nas już podczas ziemskiego życia, jest procesem dynamicznym,
który obejmuje także historię i całe stworzenie. Św. Paweł dochodzi
do stwierdzenia: «Bo stworzenie z upragnieniem oczekuje objawienia
się synów Bożych» (Rz 8,19). W takiej perspektywie chcę podzielić się
z wami kilkoma refleksjami, które niech nam towarzyszą na drodze
nawrócenia w nadchodzącym Wielkim Poście.
1. Odkupienie stworzenia
Celebracja Triduum Paschalnego męki, śmierci i zmartwychwstania Chrystusa, szczyt roku liturgicznego, za każdym razem
zaprasza nas do przeżywania pewnego procesu przygotowania,
ze świadomością, że nasze stawanie się na wzór obrazu Chrystusa
(por. Rz 8,29) jest bezcennym darem miłosierdzia Bożego.
Jeśli człowiek żyje jak dziecko Boga, jak osoba odkupiona, która
pozwala się prowadzić Duchowi Świętemu (por. Rz 8,14) i wie, jak
rozpoznać i zastosować w praktyce prawo Boże, począwszy od tego
zapisanego w jego sercu i naturze, czyni dobro także stworzeniu,
współpracując w jego odkupieniu. Dlatego właśnie stworzenie – mówi
św. Paweł – posiada usilne pragnienie objawienia się synów Bożych,
to znaczy tych, którzy ciesząc się łaską paschalnej tajemnicy Jezusa
w pełni żyją jej owocami, przeznaczonymi do osiągnięcia pełnej dojrzałości przy odkupieniu ciała ludzkiego. Kiedy miłość Chrystusa
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przemienia życie świętych – ducha, duszę i ciało – oddają oni chwałę
Bogu, a przez modlitwę, kontemplację i sztukę angażują w to także
stworzenia, jak pięknie wyraża to „Pieśń Słoneczna” św. Franciszka
z Asyżu (por. Enc. Laudato si’, 87). Jednak w tym świecie harmonia
płynąca z Odkupienia jest wciąż zagrożona przez negatywną moc
grzechu i śmierci.
2. Destrukcyjna siła grzechu
Rzeczywiście, kiedy nie żyjemy jak dzieci Boże, często zachowujemy się destrukcyjnie nie tylko wobec nas samych, ale także w stosunku do bliźnich i do innych stworzeń, uważając, mniej lub bardziej
świadomie, że możemy ich używać według własnej woli. Zaczyna
wtedy dominować brak umiarkowania, prowadząc do stylu życia
naruszającego te granice, które nasza ludzka kondycja i natura każą
nam szanować, podążając za tymi niekontrolowanymi pragnieniami,
które w Księdze Mądrości przypisuje się ludziom niegodziwym, lub
tym, którzy nie uznają Boga jako punkt odniesienia dla swoich działań i nie mają nadziei na przyszłość (por. 2,1-11). Jeśli nie jesteśmy
stale ukierunkowani ku Wielkanocy, w stronę horyzontu Zmartwychwstania, to oczywiste jest, że zwycięża logika wszystkiego
i natychmiast, oraz mieć coraz więcej.
Wiemy, że przyczyną każdego zła jest grzech, który od czasu jego
pojawienia się wśród ludzi zerwał komunię z Bogiem, z innymi i ze
stworzeniem, z którym jesteśmy połączeni przede wszystkim przez
nasze ciało. Zerwanie komunii z Bogiem naruszyło także harmonijny
związek ludzi ze środowiskiem, w którym zostali powołani do życia,
zamieniając ogród w pustynię (Rodz. 3,17-18). Chodzi tutaj o grzech,
który sprawia, że człowiek uważa siebie za boga stworzenia, czuje się
jego absolutnym panem i używa go nie tak, jak chciał tego Stwórca,
ale w swoim własnym interesie, ze szkodą dla stworzeń i innych
ludzi.
Kiedy zostaje odrzucone prawo Boże, prawo miłości, wtedy potwierdza się prawo panowania silniejszego nad słabszym. Grzech,
który mieszka w sercu człowieka (por. Mk 7,20-23) – i objawia się
jako chciwość, pragnienie nadmiernego dobrobytu, brak zainteresowania dobrem innych, a często także własnym – prowadzi do wykorzystywania stworzenia, osób i środowiska, zgodnie z tą niezaspokojoną żądzą, która każde pragnienie uważa za prawo, a która prędzej
czy później doprowadzi do zniszczenia nawet tych, którzy są przez
nią zdominowani.
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3. Uzdrawiająca moc skruchy i przebaczenia
Dlatego stworzenie pilnie potrzebuje objawienia się synów
Bożych, tych, którzy stali się „nowym stworzeniem”: «Jeżeli więc ktoś
pozostaje w Chrystusie, jest nowym stworzeniem. To, co dawne, minęło, a oto stało się nowe» (2 Kor 5,17). W rzeczywistości, wraz z ich
objawieniem się, także stworzenie może „przeżyć Wielkanoc”: otworzyć się na nowe niebo i na nową ziemię (por. Ap 21, 1). A droga
do Wielkanocy wzywa nas właśnie do odnowienia naszego oblicza
i naszego serca chrześcijan przez pokutę, nawrócenie i przebaczenie,
aby móc żyć pełnią łask Tajemnicy Paschalnej.
Ta „niecierpliwość”, to oczekiwanie stworzenia spełni się, kiedy
objawią się synowie Boga, to znaczy, gdy chrześcijanie i wszyscy
ludzie podejmą zdecydowanie ten „ból rodzenia”, którym jest nawrócenie. Razem z nami całe stworzenie jest powołane do wyjścia
«z niewoli zepsucia, by uczestniczyć w wolności i chwale dzieci
Bożych» (Rz 8,21). Wielki Post jest sakramentalnym znakiem tego
nawrócenia. Wzywa on chrześcijan do intensywniejszego i konkretniejszego wcielania Tajemnicy Paschalnej w życie osobiste, rodzinne
i społeczne, szczególnie poprzez post, modlitwę i jałmużnę.
Pościć, czyli uczyć się zmieniać nasz stosunek do innych i do
stworzeń: przechodzić od pokusy „pożerania” wszystkiego, celem zaspokojenia naszej chciwości, do umiejętności cierpienia z miłości,
która może wypełnić pustkę naszego serca. Modlić się, aby umieć
wyrzec się bałwochwalstwa i samowystarczalności naszego ja
i uznać, że potrzebujemy Boga i Jego miłosierdzia. Dawać jałmużnę,
czyli porzucić nierozsądny styl życia i gromadzenie wszystkiego dla
siebie w iluzji zabezpieczania przyszłości, która do nas nie należy.
I w ten sposób na nowo odkryć radość z planu, którym Bóg objął
stworzenie i nasze serca, planu miłości Boga, naszych braci i całego
świata, i w tej miłości odnaleźć prawdziwe szczęście.
Drodzy bracia i siostry, „Wielki Post” Syna Bożego polegał na
tym, że wyszedł On na pustynię stworzenia, aby wprowadzić je na
nowo do tego ogrodu komunii z Bogiem, który był wcześniej niż
grzech pierworodny (por. Mk 1,12-13; Iz 51,3). Niech nasz Wielki
Post będzie kroczeniem po tej samej ścieżce, aby zanieść nadzieję
Chrystusową także stworzeniu, które «zostanie wyzwolone z niewoli
zepsucia, by uczestniczyć w wolności i chwale dzieci Bożych»
(Rz 8,21). Nie pozwólmy, aby ten błogosławiony czas upłynął bezowocnie! Prośmy Boga, aby pomógł nam wejść na drogę prawdziwego
7
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nawrócenia. Porzućmy egoizm i zapatrzenie się w siebie a wpatrujmy
się w Paschę Jezusa; zbliżmy się do braci i sióstr znajdujących się
w trudnej sytuacji, dzieląc się z nimi naszymi duchowymi i materialnymi dobrami. W ten sposób, przyjmując w konkretach naszego życia
zwycięstwo Chrystusa nad grzechem i śmiercią, ukierunkujemy Jego
przemieniającą moc także na całe stworzenie.
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KOMUNIKAT PRZEWODNICZĄCEGO KOMISJI EPISKOPATU POLSKI
DS. MISJI NA DZIEŃ MODLITWY I POMOCY MISJOM PRZYPADAJĄCY
W UROCZYSTOŚĆ OBJAWIENIA PAŃSKIEGO
6 STYCZNIA 2019 R.
„Idą na cały świat i głoszą”
Umiłowani w Chrystusie Panu, Bracia i Siostry!
W dzisiejszą uroczystość Objawienia Pańskiego wpatrujemy się
w postacie Trzech Mędrców, którzy idąc za Gwiazdą, pokonali długą
drogę do Betlejem. Kiedy przybyli do Jerozolimy pytali: „Gdzie jest
nowo narodzony Król żydowski? (…) przybyliśmy oddać Mu pokłon”
(Mt 2,2). Pragnęli ujrzeć i adorować Nowonarodzonego Króla. Szli,
kierując się wewnętrznym pragnieniem poznania Tego, który jest
źródłem prawdy, dobra i piękna. To pragnienie było tak wielkie, że
sprawiło, iż odważnie wyruszyli w nieznaną drogę.
Trzej Magowie symbolizują człowieka wiary; tego, który tęskni
za Bogiem, szuka Go wytrwale i ma oczy otwarte na znaki Jego
obecności.
Wpatrzeni w Mędrców ze Wschodu, prośmy Ducha Świętego, by
w naszych sercach i ludziach żyjących obok nas, w Europie i na
całym świecie, rodziło się pragnienie Boga.
Rozważając tajemnicę Objawienia Pańskiego, przeżywamy dziś
Dzień Modlitwy i Pomocy Misjom. Wraz z całym Kościołem modlimy
się za ludy i narody, które jeszcze nie słyszały o Chrystusie i nie
poznały Ewangelii. Obchodzimy ten dzień pod hasłem: „Mocni
Duchem dla Misji”. Uświadamiamy sobie, że w sakramencie chrztu
i bierzmowania, Duch Święty wprowadza nas w głębię życia z wiary,
w relację z każdą Osobą Trójcy Świętej. W drodze człowieka do Boga
Duch Święty wychodzi mu naprzeciw: oświeca, poucza, wspiera,
oczyszcza, pociesza, stawia w prawdzie, uczy modlitwy, przewodzi
w wierze, uzdalnia do miłości, prowadzi do nowego życia w Kościele,
uświęca każdy wysiłek człowieka. Duch Święty otwiera ludzkie serca
na Ewangelię i czyni misjonarzy skutecznymi jej głosicielami
i świadkami. Misje dokonują się mocą Ducha Świętego, zatem
cokolwiek czynią misjonarze – czynią Jego mocą.
Dzisiaj uświadamiamy sobie, jak bardzo współczesny świat
potrzebuje misjonarzy; tych, którzy posłuszni wezwaniu Pana:
„Idźcie i głoście”, ofiarnie oddadzą swe życie sprawie misji. Jeszcze
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5 miliardów ludzi nie zna Chrystusa i nie doświadczyło radości
płynącej z wiary. Dlatego otoczmy modlitwą misjonarzy.
Wypraszajmy światło i moce Ducha Świętego ich przepowiadaniu
Chrystusa, by jak Gwiazda Betlejemska ukazywali drogę do Niego.
Cieszy nas, że 2004 misjonarzy i misjonarek z Polski posługuje
w 99 krajach misyjnych. Są obecni w dalekiej Ameryce Łacińskiej
i na Karaibach, w Afryce i Azji, a nawet Oceanii i na zimnej Alasce.
Misjonarze nie tylko głoszą Ewangelię i formują wspólnoty wiary, ale
także pełnią dzieła miłosierdzia. Udręczonym ubóstwem i chorobami
społecznościom lokalnym niosą nadzieję, pociechę i bezinteresowną
pomoc. Pomagają ubogim, bezdomnym, wykluczonym ze względu na
pochodzenie i brak wykształcenia. Często stają wobec konfliktów
lokalnych, które przeradzają się w rzezie i rozboje, a nawet otwartą
wojnę. Udzielają schronienia i pomocy cierpiącym. Troszczą się
o dzieci, ofiary wojen i nienawiści. Wszystkich wzywają do
przebaczenia i pojednania. Bywa, że ryzykują własnym życiem,
trwając w solidarności z prześladowanymi i bezbronnymi. By mogli
skutecznie służyć ubogim i cierpiącym, potrzebują naszego wsparcia
finansowego i materialnego.
Wszyscy możemy pomagać misjom, nie tylko dzisiaj, gdy zgodnie
z życzeniem Konferencji Episkopatu Polski, we wszystkich parafiach
zbierane są ofiary na Krajowy Fundusz Misyjny. Z nich utrzymuje
się również Centrum Formacji Misyjnej w Warszawie,
przygotowujące misjonarzy do pracy na misjach. W tym roku do
wyjazdu przygotowuje się 10 osób: 3 z nich to kapłani diecezjalni,
1 kapłan zakonny, 1 brat zakonny, 4 siostry zakonne i 1 osoba
świecka.
Objawienie Pańskie jest patronalnym świętem Papieskiego
Dzieła Misyjnego Dzieci. Na całym świecie dzieci należące do
Papieskiego Dzieła Dziecięctwa Misyjnego łączą się w modlitwie.
Przebrane w stroje symbolizujące 5 kontynentów stają się
kolędnikami misyjnymi, a zebrane ofiary przekazują swoim
rówieśnikom z krajów misyjnych, w tym roku dla Rwandy i Burundi.
Dziś w kilkuset miejscowościach wyruszają Orszaki Trzech
Króli. Wraz z Monarchami idźmy pokłonić się Chrystusowi. W tym
roku papież Franciszek kieruje to wezwanie zwłaszcza do młodzieży.
Prośmy Ducha Świętego, by Jego łaska wzbudziła w sercach
dziewcząt i chłopców pragnienie pójścia drogą powołania misyjnego,
a nas umocniła w wytrwałej modlitwie o powołania kapłańskie,
zakonne i misyjne.
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Wyrażam wdzięczność polskim misjonarzom i misjonarkom za
ich piękne świadectwo miłości do Chrystusa i ludzi. W imieniu
misjonarek i misjonarzy dziękuję Wam wszystkim, którzy
wspomagacie misje duchowo poprzez modlitwę i cierpienie w intencji
misji oraz materialnie – swymi darami serca.
Niech Chrystus, dzięki posłudze misyjnej Kościoła, dotrze do
tych, którzy Go nie znają. Na progu Nowego Roku wszystkim życzę
świateł, łask i darów Ducha Świętego, radości i pokoju, jaką daje
świadomość realizacji naszego powołania misyjnego.
Z serca błogosławię w Imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego
+ Jerzy Mazur SVD
Przewodniczący Komisji Episkopatu Polski ds. Misji

OŚWIADCZENIE W SPRAWIE UREGULOWAŃ ODNOSZĄCYCH SIĘ
DO NAUCZANIA RELIGII W SZKOLE PUBLICZNEJ

W związku z nieprawdziwymi informacjami prezentowanymi
przez niektórych polityków, i nie tylko polityków, oraz powielanymi
przez część mediów, odnoszącymi się do nauczania religii w szkole,
wyjaśniam, co następuje:
1. Lekcja religii w polskiej szkole odbywa się na mocy przepisów
Konstytucji, Konkordatu oraz Ustawy o systemie oświaty. Religia
jest przedmiotem szkolnym o charakterze konfesyjnym, prowadzić go
mogą w systemie oświaty publicznej wszystkie prawnie
zarejestrowane w Polsce Kościoły i związki wyznaniowe, nie tylko
Kościół katolicki obrządku łacińskiego. Z możliwości tej korzysta
ponad 20 podmiotów.
2. Konfesyjność lekcji religii oznacza, że Kościoły i związki
wyznaniowe biorą odpowiedzialność za kwestie merytoryczne,
kierowanie odpowiednich osób do nauczania religii, spełniających
wymogi kwalifikacyjne ustalone w porozumieniu z Ministrem
Edukacji Narodowej. Wymogi te odpowiadają standardom, jakie
obowiązują nauczycieli innych przedmiotów.
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3. Nauczyciele religii, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra
Edukacji Narodowej z dnia 14.04.1992 roku w sprawie warunków
i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach
i szkołach, są pracownikami szkoły, członkami rady pedagogicznej
i podlegają takim samym rygorom, co inni nauczyciele. Zatrudnia ich
dyrektor szkoły, na podstawie skierowania, o którym mowa powyżej.
4. § 11 cytowanego Rozporządzenia precyzyjnie określa, że nad
lekcjami religii sprawują nadzór wizytatorzy wyznaczeni przez
władze danego Kościoła lub związku wyznaniowego, lecz nie tylko
oni. W ust. 2 zapisane jest mianowicie, że nadzór pedagogiczny nad
nauczaniem religii i etyki, w zakresie metodyki nauczania
i zgodności z programem prowadzą dyrektor szkoły (przedszkola)
oraz pracownicy nadzoru pedagogicznego. Sprawa wizytowania
i hospitowania lekcji religii jest zatem precyzyjnie wyjaśniona i nie
powinna budzić wątpliwości.
Przekazywanie i powielanie nieprawdziwych informacji nie
służy jakości debaty publicznej.
Ks. prof. dr hab. Piotr Tomasik
Koordynator Biura Programowania Katechezy
przy Komisji Wychowania Katolickiego
Konferencji Episkopatu Polski
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LIST PRZEWODNICZĄCEGO KOMISJI
DS. INSTYTUTÓW ŻYCIA KONSEKROWANEGO
I STOWARZYSZEŃ ŻYCIA APOSTOLSKIEGO
NA DZIEŃ ŻYCIA KONSEKROWANEGO 2019
„W służbie wiary i powołania”

Umiłowani w Chrystusie Panu Bracia i Siostry!
W dniu dzisiejszym, w Święto Ofiarowania Pańskiego dziękujemy Bogu za dar życia konsekrowanego. Dziękujemy za tych, którzy
ślubując trzy rady ewangeliczne – czystość, ubóstwo i posłuszeństwo,
towarzyszą nam na drodze wiary i powołania, które każdy z nas
otrzymał. Osoby konsekrowane wskazują swoim życiem na obietnicę
wieczności, do której wszyscy zdążamy. Święty Jan Paweł II przypomina nam, że dzięki życiu konsekrowanemu charakterystyczne przymioty Jezusa – dziewictwo, ubóstwo i posłuszeństwo – stają się
w pewien swoisty i trwały sposób „widzialne” w świecie, a spojrzenie
wiernych zwraca się ku tajemnicy Królestwa Bożego, które już jest
obecne w historii, ale w pełni urzeczywistni się w niebie (VC 1).
Liturgia słowa dzisiejszego Święta odsłania przed nami tajemnicę wiary. Wiary, która kształtuje życie Maryi i Józefa oraz prorokini
Anny i starca Symeona. Wiara ta rodzi się ze słuchania słowa Bożego. Słuchania potwierdzanego życiem i dokonywanymi wyborami.
Maryja wraz z Józefem, ofiarowując Jezusa w Świątyni, wypełniają
starotestamentalne Prawo – są wierni słowu Boga, wierzą w jego
prawdziwość i sens. Prorokini Anna wraz z Symeonem oczekując
wypełnienia się słowa Bożego, trwają na modlitwie, która stanowi
fundament wiary.
Scena Ofiarowania Jezusa w Świątyni ukazuje nam postawę
wynikającą z przyjęcia tej wiary. Wpisana jest ona w realizację powołania rozumianego, jako dar Boga. Wiara bowiem, to nie tylko wypełnienie Prawa, ale przede wszystkim spotkanie miłości człowieka
z miłością Boga. Spotkanie Świętej Rodziny z prorokinią Anną i starcem Symeonem w Świątyni prowadzi do doświadczenia wspólnoty
wiary. W środku tej wspólnoty jest Bóg. On jest jej sercem. Wiara
jawi się zatem przed nami jako osobowe spotkanie z Bogiem i drugim
człowiekiem. W tym względzie osoby konsekrowane, poprzez styl
swojego życia, stają się znakiem wiecznej wspólnoty człowieka
15
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z Bogiem, do której każdy z nas jest powołany. Porzucili oni wszystko
jak Apostołowie, aby przebywać z Jezusem i tak jak On oddać się na
służbę Bogu i braciom (VC 1).
Charakterystyczną cechą współczesnych czasów jest proces głębokiej i ciągłej przemiany, której znamiona trudno nam dokładnie
określić. Mnożą się wizje życia, a stawianie ich wszystkich na jednym
poziomie relatywizuje wartość każdej z nich: zmienia się sposób postrzegania osoby, rodziny, przyjaźni, miłości, pracy i obowiązku
(Głoście 3). Dokonuje się to poprzez tzw. kulturę hedonizmu, której
wyrazem jest m.in. zatopienie w doczesności. Z niej rodzi się styl
życia oparty na tymczasowości. Wszystko to sprawia, że dzisiejszy
człowiek, zwłaszcza młody, boryka się z trudnościami w podejmowaniu trwałych decyzji i przyjmowaniu za nie osobistej odpowiedzialności. Wiara traktowana jest jako coś bardzo dowolnego, a Kościół –
postrzegany jako instytucja, której celem są jedynie działania kulturalne i prospołeczne, a nie jako Mistyczne Ciało Chrystusa i wspólnota wiary. Oderwanie człowieka od więzi z Bogiem i Jego Prawem
prowadzi w ostateczności do zagubienia duchowego, głodu prawdziwej miłości oraz lęku przed przyszłością.
W takiej rzeczywistości trudno mówić o Bożym powołaniu człowieka do życia rodzinnego, małżeńskiego, kapłańskiego, czy konsekrowanego. To powołanie zostało zastąpione takimi decyzjami i wyborami życiowymi, których motywacją nie jest pragnienie pełnienia
woli Bożej, lecz realizacja samego siebie. Ginie w ten sposób pojęcie
służby, rozumianej jako bezinteresowna miłość. Jesteśmy świadkami
rodzącej się obojętności, a także braku wrażliwości. Coraz więcej
młodych osób doświadcza osamotnienia. Małżeństwa przeżywają
kryzysy wierności, a jesień życia zamienia się w bezużyteczną starość. Z drugiej strony spotykamy młodych, których cechuje spontaniczna otwartość na różnorodność, wrażliwość na kwestie pokoju,
integracji, dialogu między kulturami i religiami. Potrafią oni być
pionierami spotkania i dialogu międzykulturowego. Wielu też ludzi
młodych jest zafascynowanych osobą Jezusa. Jego życie wydaje
im się piękne, ponieważ było ubogie i proste, naznaczone szczerymi
i głębokimi przyjaźniami. Życie Jezusa jest dla nich nadal bardzo
atrakcyjne i inspirujące. Jest ono prowokacją, która stawia konkretne wyzwania. Potrzeba im jednak prawdziwych przewodników na
drodze wiary, powołania i rozeznawania (por. Młodzi, wiara i rozeznawanie powołania 45).
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Osoby konsekrowane, idąc za przykładem Maryi i Józefa, pokazują, że wszystkie momenty życia znaczone są śladami obecności
Boga. Bóg pragnie być obecny w każdej chwili naszej codzienności,
aby już tu na ziemi otworzyć nam bramy nieba. Życie osób konsekrowanych sprawia, że ta prawda staje się faktem. Słuchając i wypełniając słowo Boże, pragną potwierdzać życiem wyznawaną ustami
wiarę. Wiara bowiem bez uczynków jest martwa (por. Jk 2,17).
Modlitwa i osobowe spotkanie z Jezusem w codziennej Eucharystii
jest źródłem ich sił duchowych i zapewnia skuteczność w podejmowanej przez nich posłudze apostolskiej.
Świątynia to centrum życia osób konsekrowanych. Przychodząc
każdego dnia do Świątyni, by trwać na modlitwie jak Anna i Symeon,
przypominają nam, że modlitwa i adoracja zawsze przynoszą owoce,
nawet gdyby trzeba było czekać na nie całe życie. Konsekrowani czują się posłani do dzisiejszego człowieka z orędziem Dobrej Nowiny.
Dzięki Duchowi Świętemu otwierają drzwi swych wieczerników
zakonnych i głoszą Ewangelię wszędzie tam, gdzie podejmują
codzienną posługę. W ten sposób przywracają światu prawdziwe
oblicze Boga, który jest Miłością.
Szczególnym miejscem posłania osób konsekrowanych w świecie
są ludzie młodzi. Ojciec święty Franciszek, zwołując Synod poświęcony młodzieży przypomniał, że nie może zabraknąć osób konsekrowanych na drodze ich życia wiary (por. Młodzi, wiara i rozeznawanie
powołania 93). Dziś wielu konsekrowanych jest obecnych na różne
sposoby w życiu ludzi młodych. Również wiele klasztorów i domów
zakonnych staje się domami modlitwy, w których młodzi doświadczają spotkania z Bogiem i drugim człowiekiem. Dzięki temu Kościół
jest dla nich domem, w którym każdy może znaleźć swoje miejsce
i w którym doświadczy miłości, dobroci oraz wzajemnego szacunku.
Wielość inicjatyw podejmowanych przez osoby konsekrowane,
mających na celu przyprowadzenie młodych do Świątyni, pokazuje,
jak ważne miejsce zajmują oni w życiu Kościoła. Towarzyszenie na
drodze wiary, uczestnictwo w rozeznawaniu i wyborze życiowego
powołania, to szczególne wyzwania dla wszystkich wierzących,
zwłaszcza dla osób konsekrowanych. Młodzi są naszym dziś i naszym
jutro – potrzeba zatem jeszcze bardziej otworzyć dla nich drzwi naszych Świątyń i domów zakonnych.
Dziękujemy wszystkim osobom konsekrowanym towarzyszącym
ludziom młodym za obecność w ich codzienności. Czas przeznaczony
dla człowieka, szczególnie w jego młodości, nigdy nie jest czasem
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straconym. Bóg nigdy nie męczy się człowiekiem, zwłaszcza młodym,
gdy ten zadaje wiele trudnych pytań dotyczących życia, wiary i powołania. Wiara jako spotkanie człowieka z Bogiem jest tym szczególnym spotkaniem, w którym jest miejsce dla trzeciej, czwartej i kolejnej osoby.
Drodzy Bracia i Siostry, zwłaszcza ludzie młodzi! Nie bójcie się
zaufać Chrystusowi, otwórzcie drzwi Waszych serc. Miejcie odwagę
pokonać dzisiejszą mentalność, w której życie bez Boga staje się
coraz częściej normą postępowania. Droga wiary nie jest łatwa, potrzeba czasem wysiłku i rezygnacji, może i doświadczenia ciemności,
ale na tej drodze nie jesteście sami. Jest Ten, który powiedział:
A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata
(Mt 28,20).
W tej drodze wiary, odczytywania powołania i rozeznawania
niech nigdy nie zabraknie tych, którzy poświęcili swoje życie dla
Chrystusa – sióstr i braci życia konsekrowanego. Nie lękajmy się
zapytać ich o drogę wiodącą do Świątyni, nie lękajmy się trwania
z nimi na modlitwie, nie bójmy się przyjąć od nich Chrystusowego
zaproszenia – Pójdź za Mną (Łk 18,22).
Dziś, gdy dziękujemy dobremu Bogu za dar życia konsekrowanego, prosimy o nowe i święte powołania kapłańskie, zakonne i misyjne. Kościół przypomina nam w osobie Ojca Świętego Franciszka,
że powołaniem naszym jest świętość (GE 9). Musimy być święci! Tylko świętością naszego życia jesteśmy w stanie zaprosić innych na
drogę wiary. Ludzie młodzi domagają się Kościoła autentycznego,
jasnego i radosnego. Oni potrzebują świętych, którzy poprowadzą ich
do Świątyni na spotkanie z Bogiem żywym i prawdziwym.
Wszystkie osoby konsekrowane zawierzamy Maryi, Matce
Kościoła i Matce naszej wiary. Niech Ona uczy nas wiary, która jest
wyrazem zaufania wobec Bożej miłości i wierności, która staje się
obecnością.

+ Jacek Kiciński CMF
Przewodniczący Komisji
ds. Instytutów Życia Konsekrowanego
i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego KEP
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ROZWAŻANIE DROGI KRZYŻOWEJ
NA DZIEŃ MODLITWY WYNAGRADZAJĄCEJ I POSTU
ZA GRZECHY WYKORZYSTYWANIA SEKSUALNEGO OSÓB MAŁOLETNICH
Piątek I tygodnia Wielkiego Postu, 8 marca 2019 r.
Wprowadzenie
Na początku Wielkiego Postu jesteśmy wezwani przez pasterzy
Kościoła w Polsce do modlitwy wynagradzającej i postu za grzechy
wykorzystywania seksualnego osób małoletnich. Biskupi proszą, aby
„szczera modlitwa, ofiarowana w tej intencji, wyrzeczenie i pokuta
oraz hojna jałmużna udzielana ubogim otwierała nasze serca na ducha autentycznego nawrócenia (…), byśmy walczyli z wszelkimi nadużyciami (…) we wszystkich środowiskach, szczególnie zaś we
wspólnotach kościelnych, w których żyją i wzrastają dzieci” (Stanowisko KEP w sprawie wykorzystywania seksualnego osób małoletnich
przez niektórych duchownych, 19 listopada 2018 r.).
Módlmy się: Panie Jezu, cierpiący Zbawicielu, przyjmij naszą
pokorną modlitwę, w której chcemy Cię przepraszać za grzechy, wynagradzać za rany zadane Twemu kochającemu Sercu i prosić o siły,
aby zło dobrem zwyciężać.
I. Dramat niesprawiedliwości
Wszystko, co się wydarzyło przed Annaszem, Kajfaszem, Herodem i Piłatem, procedura zastosowana wobec Pana Jezusa przez
Najwyższą Radę i rzymskiego namiestnika, to jawna i okrutna niesprawiedliwość. Został skazany Niewinny, najbardziej niewinny
z niewinnych.
Wykorzystanie niewinnych i bezbronnych, którym, najbardziej
ze wszystkich, należy się sprawiedliwość wyrażana miłością, opieką
i poszanowaniem godności – to niesprawiedliwość wołająca o pomstę
do nieba. Niesprawiedliwość potęguje się, jeśli niewinny i młody
człowiek nie znajduje należytej oceny sytuacji i pomocy, a sprawca
nie tylko nie przyznaje się do winy, ale bywa ochroniony przed słusznym osądem i pozostaje bezkarny.
Módlmy się: Panie Jezu, doświadczający niesprawiedliwości nie
tylko w tamtej parodii sądu, ale także w tylu dotkniętych nią niewinnych i najmniejszych siostrach i braciach, ulituj się nad nami!
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II. Nałożenie krzyża
To prawda, że krzyż stał się ostatecznie znakiem świętym,
noszonym z pieczołowitością wiary przez tych, którym najdroższe
i najświętsze jest Imię naszego Pana, Jezusa Chrystusa. Właśnie
Jego krzyż, ten jeden jedyny, czcimy jako narzędzie zbawczej miłości
Boga.
Nic jednak nie może usprawiedliwić obciążenia krzyżem tak
Jezusa, jak i kogokolwiek z ludzi, siostrę, brata, dziecko... To straszne, gdy zło druzgocze wątłe ramiona, rani serca, niszczy zaufanie
i zamienia w koszmar dopiero co wschodzące życie.
Módlmy się: Panie Jezu, słaniający się pod brzemieniem krzyża
nie tylko na drodze prowadzącej na wzgórze Golgoty, ale również
w tylu obciążonych bólem najmniejszych siostrach i braciach, ulituj
się nad nami!
III. Upadek: utracona radość, pohańbione piękno
Obraz Jezusa, przygniecionego do ziemi ciężarem krzyża, zdaje
się przesłaniać to wszystko, co w relacjach Ewangelistów tchnęło
pogodą i weselem, budziło nadzieję i wnosiło światło. Co pozostaje
z Dobrej Nowiny, z radosnego posłannictwa; co się staje ze wspomnieniami z Betlejem, Kany, Betanii…? Kiedy widzimy Jezusa upadającego pod krzyżem, pamięć o tamtych radosnych doświadczeniach
miesza się z błotem i pyłem ziemi.
Również radosne dzieciństwo i urok młodości mogą zostać zniszczone przez cierpienie i krzywdę ze strony dorosłych, w tym także ze
strony duchownych, co według słów papieża Benedykta XVI „przysłoniło blask Ewangelii takim mrokiem, jakiego nie znały nawet
wieki prześladowań” (Benedykt XVI, List do katolików w Irlandii,
19.03.2010 r.).
Módlmy się: Panie Jezu, powalony i zdeptany pod brzemieniem
zarówno swego krzyża, jak i krzyża zdradzonych, skrzywdzonych
i zgorszonych, ulituj się nad nami!
IV. Cierpiąca Matka
Trzeba oddać głos Matce udręczonego Jezusa i zjednoczyć się
z sercem przeszytym mieczem boleści, które na drodze krzyżowej
powtarza: „Oto ja, służebnica Pańska, niech mi się stanie według
słowa twego” (Łk 1,38). Ona również mówi do nas: „Zróbcie wszystko,
cokolwiek wam powie” (J 2,5).
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Obecność Maryi przy Jezusie uczy macierzyńskiej wierności
i odwagi. Maryja cierpi z powodu ran zadanych Jej Synowi, a także
krzywd zadawanych Jej dzieciom. Kościół zaś, który jest Matką, nie
może milczeć. Przeciwnie, winien „rozpoznać i z bólem oraz wstydem
potępić te potworności popełnione przez osoby konsekrowane,
duchownych, a także przez tych wszystkich, którzy mieli misję
czuwania, oraz grzechy innych osób” (Franciszek, List do ludu
Bożego, 20.08.2018 r.).
Módlmy się: Panie Jezu, odczuwający ból, który przeszywał serce Twej Najświętszej Matki i współcierpiący z wszystkimi matkami
i ojcami, których dzieci zostały poniżone i wykorzystane, ulituj się
nad nami!
V. Niezbędna pomoc
Wszyscy Go szukali. Nazywano Go przyjacielem chorych i słabych, celników i grzeszników. Podziwiano Jego naukę głoszoną
z mocą. Rozkazywał żywiołom, gdy zagrażały bezpieczeństwu i życiu
Jego uczniów. Uwalniał opętanych. Nikomu nie odmówił pomocy.
Teraz sam jest w potrzebie. Nie ma mowy, by o własnych siłach doniósł krzyż na miejsce ofiary. Cyrenejczyk, przymuszony przez żołnierzy, jest Jezusowi koniecznie potrzebny.
Jezus, bezradny w bezradności sióstr i braci, upokorzony w ich
upokorzeniu, zraniony ich zranieniem, opuszczony w ich samotności,
niosący ich cierpienie, krwawiący niezagojonymi ranami – błaga
o pomoc, woła o ratunek. A osoby pokrzywdzone, bezwzględnie wykorzystane i niezdolne do tego, by powstać samodzielnie, uwierzyć
w siebie i odnaleźć nadzieję, mogą i powinny w nas: wśród najbliższych, w swojej wspólnocie wiary i miłości, w swoim Kościele, uzyskać pomoc, aby przezwyciężyć skutki doświadczonego zła.
Módlmy się: Panie Jezu, przyjmujący pomoc Szymona i będący
blisko wszystkich, którzy w swoim upokorzeniu potrzebują pomocy,
ulituj się nad nami!
VI. Czyn Weroniki: współczucie i nadzieja
Do aktu miłości wobec Skazańca nie trzeba było przymuszać
wrażliwej kobiety o współczującym sercu, która rozumiała haniebność dokonującego się zła. Ona nie zgodziła się na obojętność, nie
chciała uznać, że można by się nie angażować, pozostać z boku, zająć
się sobą i swoimi sprawami, a najlepiej nie widzieć, nie słyszeć, nie
reagować.
21

EPISKOPAT POLSKI
Weronika jest jak wyrzut sumienia w obliczu braku odpowiedniej reakcji i odważnego działania, deficytu współczucia i skutecznej
pomocy wobec zadanej bliźniemu krzywdy. Niechby się stała wzorem
dla wszystkich, do których docierają zgłoszenia o wykorzystaniu seksualnym, szczególnie małoletnich, przez dorosłych, w tym przez osoby duchowne. Niechby na jej odwadze, determinacji i gorliwości wzorowali się ci, którzy mogą i powinni pomóc ofiarom nadużyć w otrzymaniu wsparcia duchowego, psychologicznego i prawnego (por. Stanowisko KEP, jw.).
Módlmy się: Panie Jezu, przyjmujący dar serca kochającej
Weroniki i wspierający wszystkich, którzy z troską niosą pomoc
osobom pokrzywdzonym, ulituj się nad nami!
VII. Upadek: obraz grzechu, który trzeba uznać
Upada najpiękniejszy spośród synów ludzkich. Leży na ziemi
Człowiek niewinny, święty i nieskalany; Syn Boży, w którym nie ma
nawet cienia grzechu. Ale ten upadek, jak cała męka Jezusa Chrystusa, ma ścisły związek z grzechem i dokonuje się z powodu grzechu.
Patrząc na upadek Jezusa, powinniśmy się zatrwożyć skutkami
grzechów. Powinniśmy także nazwać każdy po imieniu, z każdego
powstawać i każdy naprawiać. W tej godzinie modlitwy pokutnej
i wynagradzającej „przepraszamy Boga i ofiary wykorzystania oraz ich
rodziny i wspólnotę Kościoła za wszystkie krzywdy wyrządzone dzieciom i ludziom młodym oraz ich bliskim” (por. Stanowisko KEP, jw.).
Módlmy się: Panie Jezu, przygnieciony krzyżem i postępowaniem tych, którzy zdradzili młodych ludzi, zawiedli zaufanie rodziców i wyrządzili wielką szkodę Twemu Kościołowi, ulituj się nad
nami!
VIII. Wezwanie do nawrócenia
Pan Jezus pociesza płaczące kobiety, ale także je poucza,
a nawet napomina. Przyjmując z wdzięcznością dar współczujących
łez, płynących z niewątpliwie delikatnych i wrażliwych serc, wzywa
do szczerej refleksji nad życiem, do żalu i lęku z powodu wszechobecnego zła.
Trzeba mieć nadzieję, że w słowach zbolałego Mistrza usłyszą
naglące wezwanie także ci, których grzechy tak bardzo ranią
i zawstydzają święty lud Boży. One powodują płacz Kościoła, płacz
tylu matek i ojców, obolałych z powodu krzywdy zadanej ich córkom
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i synom. Trzeba mieć nadzieję, że zrozumieją oni pouczenie Jezusa
jako wołanie o rachunek sumienia, o uznanie swojej odpowiedzialności oraz pokorne i szczere wyrażenie żalu i wejście na drogę nawrócenia.
Módlmy się: Jezu, wzywający do płaczu nad sobą wszystkich,
którzy zgrzeszyli i przyjmujący płacz ojców i matek, cierpiących
z powodu krzywdy wyrządzonej ich dzieciom, ulituj się nad nami!
IX. Upadający, który pragnie podnosić
Rozważanie kolejnego upadku Jezusa potęguje nasz ból z powodu tak wielkiego cierpienia Zbawiciela. Ale też pozwala zachwycić się
Jego determinacją: upadki – pierwszy, drugi, trzeci – oznaczają
wytrwałość Jezusa i Jego zdecydowanie w wypełnieniu woli Ojca.
W Nim, naszym Zbawicielu, powstającym z upadków i podnoszącym nas z naszych słabości odnajdujemy nadzieję, że nasze
sumienia będą wyprostowane, nasze serca oczyszczone, a nasze siły
do dalszej drogi odnowione. Z miłości Chrystusa, objawionej w męce,
spływa na człowieka moc przebaczenia w spowiedzi i moc zjednoczenia w Eucharystii.
Módlmy się: Panie Jezu, oczyszczający swój Kościół z grzechów
w sakramencie pojednania i umacniający go w Komunii Świętej, aby
zło dobrem zwyciężać, ulituj się nad nami!
X. Odarcie z szat
Z pewnością najbardziej boli Jezusa, bardziej niż fizyczne rany,
pohańbienie ciała – świątyni Ducha Świętego, które skutkuje głębokim zranieniem uczuciowym i duchowym. W tym Jezusowym zranieniu obecny jest każdy ludzki ból i wszystkie cierpienia świata.
Ale też w każdym ludzkim bólu, w pohańbieniu niewinnych,
w każdej zadanej drugiemu człowiekowi krzywdzie trzeba zobaczyć
ból i upokorzenie Jezusa, które teraz rozważamy, oniemiali i zawstydzeni. Ktokolwiek zadaje gwałt czyjejś godności, na nowo zdziera
szaty z Jezusa. Kto krzywdzi i zawstydza brata czy siostrę, w Niego
godzi i Jego godnością pomiata.
Módlmy się: Panie Jezu, który każde obnażone i zawstydzone
dziecko zasłaniasz swoim zmaltretowanym ciałem jak płaszczem
miłosierdzia, ulituj się nad nami!
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XI. Zjednoczenie z krzyżem
Przybicie do krzyża to straszliwe okrucieństwo, jednak Jezus
wybiera krzyż. Jednoczy się z nim na błogosławione umieranie;
gotowy, by narzędzie zbrodni przemienić w znak odkupieńczej miłości. Niezwykła jest moc Jezusa, który przemienia wszystko, czego
dotyka: wodę w wino, ślepca w widzącego, grzesznika w świętego,
chleb w swoje Ciało, wino w swoją Krew, tyranię śmierci w życie bez
kresu.
Z ufnością powierzamy dramat osób pokrzywdzonych przemieniającej mocy Boskiego Zbawiciela. Konieczna jest radykalna i gruntowna nowość: aby łaska Jezusa, która posługuje się wielkodusznością osób wrażliwych i odpowiednio przygotowanych, przemieniała
cierpienie skrzywdzonych w pokój serca i odnowione zaufanie. Aby
przemilczanie i zaniedbanie zastąpiono zawsze uczciwym i mądrym
reagowaniem.
Módlmy się: Panie Jezu, przemieniający krzyż, narzędzie hańby,
w znak niosący uzdrowienie i uzdalniający Kościół do podjęcia
wszystkich wyzwań, jakie przed nim stoją, ulituj się nad nami!
XII. Przez śmierć – zwycięstwo życia
Pan Jezus niweczy władzę śmierci swoją własną śmiercią.
Wchodzi w otchłań umierania ze względu na życie, którego obfitość
spływa nas świat po belce krzyża wraz z wodą i krwią umierającego
Skazańca. Śmierć Jezusa jest życiodajna, przez co staje się źródłem
niezawodnej nadziei.
Uczestnicząc duchowo w zbawczej ofierze Chrystusa jesteśmy
gotowi, by wziąć na siebie cierpienie naszych sióstr i braci zranionych na ciele i duszy. Jednocześnie wyrażamy pragnienie, „aby solidarność, rozumiana w swoim najgłębszym i wymagającym znaczeniu,
stała się naszym sposobem tworzenia historii aktualnej i przyszłej,
w środowisku, w którym (…) ofiary nadużyć wszelkiego rodzaju mogłyby znaleźć pomocną dłoń, chroniącą ich i uwalniającą od bólu”
(Franciszek. List do ludu Bożego, jw.).
Módlmy się: Panie Jezu, umierający na krzyżu za nasze grzechy
i uzdalniający nas do tego, abyśmy jeden drugiego brzemiona nosili,
ulituj się nad nami!
XIII. Ciało zabitego Syna oddane Matce
Matce powierzone zostaje na krótką chwilę ciało Syna zdjęte
z krzyża. Umarłe serce Jezusa i żyjące, krwawiące duchowo i obolałe
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serce Maryi trwają w intymnej bliskości i prowadzą ze sobą milczący
dialog miłości.
W tę świętą relację i niezwykły dialog wpisujemy naszą żarliwą
modlitwę. Niech młodzi, boleśnie skrzywdzeni, znajdują w swoich
matkach i ojcach, przyjaciołach i bliskich przyjęcie, zrozumienie
i pomoc, które przyniosą pocieszenie i okażą się jutrzenką nowego
życia. Niech rozpoznają także w Kościele serce Matki, które współcierpi, modli się i przyczynia się do przezwyciężenia zła darem miłosiernej, ofiarnej i skutecznej miłości.
Módlmy się: Panie Jezu, dający nam Maryję za Matkę i ukazujący nam w Jej życiu najlepszy wzór postępowania we wszystkich
trudnościach, ulituj się nad nami!
XIV. Przy grobie Jezusa
Ten grób, wyjątkowy, jeden jedyny, grób Boga, który stał się
człowiekiem, ogłasza niezwykłe przesłanie. Przez chwilę, do dnia
trzeciego, przesłanie to jest stłumione żalem i lamentacją, jest przesłonięte bólem kobiet i uczniów. Dopiero otwarcie grobu mocą Bożego
Ducha uczyni wszystko nowe. Grób przemówi. Życie się objawi.
Zmartwychwstanie ukaże potęgę Bożej miłości.
Obok koniecznego rozliczenia z przeszłością, ze złem, które wymaga od nas pokuty i nawrócenia, przesłanie otwartego grobu ukierunkowuje uczniów Pana na przyszłość. W sytuacji rozczarowania
i zgorszenia z powodu ciężkich grzechów i przestępstw, których
sprawcami były także osoby duchowne, „prosimy Pana, aby dał nam
światło, siłę i odwagę, by stanowczo zwalczać zepsucie moralne i duchowe, by dał także skuteczność naszym wysiłkom tworzenia
w Kościele środowiska otwartego i przyjaznego dzieciom i młodzieży”
(Stanowisko KEP, jw.).
Módlmy się: Panie Jezu, złożony w grobie, z którego wyszedłeś
jako Zwycięzca i dający swemu Kościołowi moc do pokonywania każdego zła, ulituj się nad nami!
Zakończenie
Ojciec Święty Franciszek powiedział: „Najlepszym osiągnięciem
i najbardziej skutecznym rozwiązaniem, jakie możemy dać ofiarom,
ludowi Świętej Matki Kościoła i całemu światu, jest dążenie do nawrócenia osobistego i wspólnotowego, pokora uczenia się, słuchania,
pomagania i chronienia najbardziej bezbronnych” (Przemówienie na
zakończenie spotkania nt. ochrony małoletnich w Kościele, 24 lutego
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2019). W tym duchu, na zakończenie Drogi Krzyżowej zawierzamy
siebie samych i wszystkich, za których dziś szczególnie się modlimy,
naszej najlepszej Matce. Niech Ona nas prowadzi do swego Syna
i niech wyprasza u Niego miłosierdzie i potrzebne łaski.
„Pod Twoją obronę”.

STANOWISKO KONFERENCJI EPISKOPATU POLSKI
W SPRAWIE ŚWIĘTOWANIA NIEDZIELI

Konferencja Episkopatu Polski z niepokojem odnotowuje
pojawiające się sygnały, także ze strony rządzących, mówiące
o możliwości nie tylko zatrzymania rozpoczętego w marcu ubiegłego
roku procesu przywracania w naszej Ojczyźnie wszystkich niedziel
wolnych od niekoniecznej pracy, ale wręcz uczynienia w tej kwestii
kroku wstecz. Konferencja Episkopatu Polski zwraca uwagę, że mija
dopiero rok od wejścia w życie ustawy „o ograniczeniu handlu
w niedziele…”, która tysiącom pracujących i ich rodzinom
przywróciła niedzielę jako wolny dzień, dzień odpoczynku
i
umacniania
więzi
rodzinnych oraz
społecznych
relacji.
Przypominamy, że ustawa została uchwalona z inicjatywy wolnych
obywateli, jako odpowiedź na długo wyrażane postulaty NSZZ
Solidarność i znacznej części społeczeństwa.
1. Dlatego – jak wykazują opinie zbierane przez Instytut Statystyki
Kościoła Katolickiego – obowiązująca od 1 marca ubiegłego roku
regulacja prawna spotyka się z poparciem wspólnoty Kościoła
katolickiego i innych Kościołów chrześcijańskich w Polsce. Dla
wierzących chrześcijan niedziela jest pierwszym dniem tygodnia,
pamiątką
Zmartwychwstania
Jezusa
Chrystusa
oraz
uobecnieniem Pięćdziesiątnicy – Zesłania Ducha Świętego, dniem
szczególnym, prawdziwym świętem przeżywanym zarówno we
wspólnocie wiary, jak i w rodzinach, w przestrzeni kultury
i natury.
Wzywamy
i
zachęcamy
wszystkie
parafie,
ruchy
i stowarzyszenia do aktywności na polu tworzenia oferty
i przykładu przeżywania czasu niedzieli dla wspólnotowego
i osobistego duchowego rozwoju.
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Przed laty – jako społeczeństwo i wspólnota eklezjalna –
dużym społecznym wysiłkiem i solidarnością odzyskaliśmy jako
dzień wolny od pracy uroczystość Objawienia Pańskiego. A dzień
6 stycznia stał się świętem całego społeczeństwa, zjednoczonego
w przeżywaniu Orszaku Trzech Króli. W tym samym duchu,
w duchu respektowania trzeciego przykazania Dekalogu:
„Pamiętaj, abyś dzień święty święcił” powinniśmy przeżywać
niedziele z pożytkiem dla siebie i bliźnich.
Konferencja Episkopatu Polski apeluje o powszechne
poszanowanie w naszym kraju niedzieli jako istotnego dobra
kulturowego i wyróżnika europejskiej cywilizacji. Pokój niedzieli
wolnej od pracy i wolnej od zajęć szkolnych to szansa na
wzmacnianie wspólnoty rodzinnej, lokalnej i narodowej
tożsamości.
2.

Celem ograniczenia handlu w niedzielę było nie tylko
umożliwienie tysiącom osób zatrudnionych w sferze handlu
i usług należnego im odpoczynku i przeżywania tego czasu
w gronie rodziny, ale także dowartościowanie w świadomości
obywateli znaczenia tego dnia jako święta. W wielu krajach Unii
Europejskiej, które wciąż są normatywnym punktem odniesienia
w przestrzeni mentalnej naszego społeczeństwa, „niedziela jest
dniem wolnym” i taką się stała w naszym kraju, który – jak
słyszymy – jest sercem Europy. Całe społeczeństwo, a zwłaszcza
młode pokolenie, otrzymało szansę, aby na nowo odkryć wartość
niedzieli jako „dnia człowieka” (dies homini), dnia wolnego.
Jako
Kościół
katolicki
wraz
innymi
Kościołami
chrześcijańskimi, gromadzącymi wyznawców Chrystusa, jesteśmy
zobowiązani do obrony i wzmacniania niedzieli jako „dnia
Pańskiego” (dies Domini) oraz chrześcijańskiego świętowania jako
szansy budowania wspólnoty eklezjalnej i społecznej. Jej
prawdziwy sens nie może być przysłonięty medialnym lobbingiem
organizacji grupujących sieci handlowe, mające często, jak to
określił papież Franciszek w encyklice Laudato si, „obsesję na tle
maksymalizacji zysków”. To pod presją reklamy, narzucanego
materializmu praktycznego i konsumpcjonizmu czyni się
z wolnego człowieka niewolnika konsumpcji. Przypominamy
więc za papieżem Benedyktem XVI wszystkim konsumentom
o tym, że „kupno jest zawsze aktem moralnym, nie tylko
ekonomicznym”. Dlatego istnieje ścisła odpowiedzialność
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społeczna konsumenta, która idzie w parze z odpowiedzialnością
społeczną świata biznesu. „Konsumentów trzeba stale
wychowywać do roli, którą codziennie odgrywają, powinni robić to
z poszanowaniem zasad moralnych, co nie umniejsza
racjonalności ekonomicznej aktu kupna” (Caritas in veritate, 66).
3. Jako Konferencja Episkopatu Polski nie możemy nie reagować na
nieustannie ponawiane próby podważenia i unicestwienia –
przede wszystkim argumentami ekonomicznymi – istniejącej od
roku możliwości, by niedziela w Polsce traktowana była
i przeżywana jako dzień wolny. To o taki kształt niedzieli
upominali się strajkujący w roku 1980, żądając wolnej niedzieli
jako dnia wolnego od pracy, dnia dla rodziny i czasu na
budowanie relacji.
Wolna od pracy niedziela nie może być jedynie przywilejem
bogatych. Jest prawem w nowoczesnych demokracjach,
szanujących godność i prawo do wypoczynku każdego człowieka.
Należy do systemu chrześcijańskich wartości, których – jak
słyszymy – rządzący zamierzają bronić w parlamencie
europejskim.
Niedziela jest i może być nadal spoiwem budowania nie tylko
trwałej wspólnoty religijnej, ale również silnej wspólnoty rodzinnej,
lokalnej i narodowej.
Papież Jan Paweł II w Liście Apostolskim „Dies Domini”
napisał: „także w obecnej sytuacji historycznej mamy obowiązek tak
działać, aby wszyscy mogli zaznać wolności, odpoczynku
i odprężenia, które są człowiekowi niezbędne ze względu na jego
ludzką godność oraz związane z nią potrzeby religijne, rodzinne,
kulturowe i społeczne, trudne do zaspokojenia, jeśli nie jest
zagwarantowany przynajmniej jeden dzień w tygodniu dający
wszystkim możliwość wspólnego odpoczynku i świętowania” (nr 66).

Podpisali: Biskupi zgromadzeni
na 382. Zebraniu Plenarnym
Konferencji Episkopatu Polski
Warszawa, 14 marca 2019 r.
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STANOWISKO KONFERENCJI EPISKOPATU POLSKI
W SPRAWIE TAK ZWANEJ KARTY LGBT

1.

W ostatnich tygodniach niektóre z samorządów lokalnych zainicjowały działania mające na celu promocję praw osób homoseksualnych, biseksualnych i transgenderycznych. Szczególnym wyrazem tych tendencji są dążenia do wprowadzenia tak
zwanej Karty LGBT (LGBT – ang. Lesbian, Gay, Bisexual,
Transgenders – skrót obejmujący lesbijki, gejów, osoby biseksualne oraz osoby transgenderyczne). Wyrażając sprzeciw wobec tego projektu, Biskupi pragną podkreślić, że u podstawy
ich stanowiska nie stoi brak szacunku dla godności wyżej
wspomnianych osób, ale troska o dobro wspólne całego społeczeństwa, a zwłaszcza o poszanowanie praw rodziców i dzieci.

2.

Kościół nie używa nazwy LGBT, ponieważ w niej samej zawarte jest zakwestionowanie chrześcijańskiej wizji człowieka.
Zgodnie z obrazem biblijnym, Bóg stworzył człowieka na swój
obraz i podobieństwo, jako mężczyznę i kobietę, różnych w swoim powołaniu, ale równych w swej godności. Różnica płci,
chciana przez Boga, stanowi podstawę małżeństwa i zbudowanej na nim rodziny, będącej podstawową komórką społeczeństwa. Proponowane alternatywne wizje człowieka nie liczą się
z prawdą o ludzkiej naturze, a odwołują się jedynie do wymyślonych ideologicznych wyobrażeń. Nie tylko są całkowicie obce
europejskiej cywilizacji, ale – gdyby miały stać się podstawą
normy społecznej – byłyby zagrożeniem dla przyszłości naszego
kontynentu.

3.

Karta proponuje szereg działań o charakterze promującym
środowiska homoseksualne bądź inicjatyw stygmatyzujących
w wymiarach społecznych osoby wyznające inny światopogląd
lub religię. Innymi słowy, chociaż zakłada przeciwdziałanie
dyskryminacji, to jednak sprzyja dyskryminacji innych. Projekty te miałyby być finansowane ze środków publicznych, co
rodzi wątpliwości co do poszanowania zasad sprawiedliwości
społecznej.
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4.

5.

Sprzeciw budzi propozycja wdrożenia Karty Różnorodności
wraz z mechanizmami „zarządzania różnorodnością”, zgodnie
z którymi przy podejmowaniu decyzji w sprawach pracowniczych, w tym dotyczących rekrutacji i awansów, mają być brane pod uwagę nacechowane ideologicznie pojęcia „orientacji
psychoseksualnej” i „styl życia”. Podobne zastrzeżenia wiążą
się z zapowiedzią preferencyjnego traktowania przez lokalne
społeczności pracodawców zrzeszonych w „tęczowych sieciach
pracowniczych” i próby wykluczenia z grona kontrahentów
wszystkich przedsiębiorców podejrzewanych o brak tolerancji,
co może oznaczać ludzi wyznających inny niż prezentowany
przez wspomnianych samorządowców system wartości, w tym
zapisany w Konstytucji RP. Przypominamy zatem, że w Konstytucji zapisana jest między innymi zasada bezstronności
światopoglądowej władz publicznych (art. 25 Konstytucji RP),
zakaz dyskryminowania w życiu politycznym, społecznym lub
gospodarczym (art. 32 ust. 2), wolność sumienia, w tym także
wolność do wyrażania sprzeciwu sumienia (art. 53) czy zasada
dobra dziecka (art. 72).

Można się obawiać, że ewentualne wprowadzenie przytoczonych postulatów może spowodować istotną zmianę w funkcjonowaniu demokracji w naszym kraju, powodując nie tylko
ograniczenie praw dzieci i rodziców, ale także prawa wszystkich obywateli – w tym nauczycieli i pracowników administracji samorządowej – do wolności słowa, w tym wolności do wyrażania sprzeciwu sumienia, wolności nauczania, a w przyszłości być może także wolności nauczania religii. Może prowadzić
także do poważnego ograniczenia wolności gospodarczej, która
podporządkowana byłaby ideologicznym postulatom.
6. Spośród powyższych postulatów przedstawionych w/w Karcie
Biskupów Polskich najbardziej niepokoją propozycje wprowadzenia zajęć edukacji seksualnej uwzględniającej „kwestie tożsamości psychoseksualnej i identyfikacji płciowej”, zgodnej ze
standardami i wytycznymi WHO (World Health Organization
– Światowa Organizacja Zdrowia). Projekt ten może łatwo pozbawić rodziców wpływu na wychowanie ich dzieci i stać się
programem je deprawującym.
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7.

W propagowanej Karcie nie chodzi tylko o stworzenie nowej
przestrzeni dla ideologii gender, dla praw osób homoseksualnych, biseksualnych i transgenderycznych. Można się obawiać,
że Karta wprowadzi do szkół program wychowania seksualnego w duchu ideologii gender, adresowany już do małych dzieci.
Wychowanie to ostatecznie będzie prowadziło do brutalnego
zapoznawania dziecka z anatomią i fizjologią sfery seksualnej,
z technikami osiągnięcia zadowolenia płciowego, a w dalszej
kolejności technik współżycia cielesnego, poznania metod zapobiegania chorobom przenoszonym płciowo i „niechcianej”
ciąży. Wychowanie to ma też na celu oswojenie dzieci z różnymi formami relacji płciowych, a więc nie tylko rodzicielskim
związkiem mężczyzny i kobiety, ale także z zachowaniami samotniczo-ipsacyjnymi,
biseksualnymi,
homoseksualnymi,
dezaprobaty płci w postaci różnych postaci transseksualizmu.

8.

Kościół ze swej strony uznaje za słuszne i potrzebne seksualne wychowanie dzieci, które rozumie jako wstępne przygotowanie do życia w małżeństwie obejmujące również odkrycie
prawdziwego sensu ludzkiej płciowości. W procesie tym odrzuca jednak każdą formę zadania gwałtu wrażliwej psychice
dziecka, którego ciało jeszcze „milczy” i które jeszcze nie „odkryło” swojej płciowości. Wychowanie to musi więc być prowadzone stopniowo, na miarę odkrywania przez dziecko różnych
przejawów swojego ciała. W procesie wychowania dziecko winno na pierwszym miejscu poznać piękno miłości, która nie
skupia się na sobie, ale uczy dostrzegania innych osób i nabywania umiejętności dzielenia się z nimi radością, również za
cenę własnych wyrzeczeń. Koncentracja na sobie, egoistyczne
sprawianie sobie przyjemności i zaspokajanie swoich potrzeb,
nie jest w stanie ukształtować człowieka jako zintegrowanego
wewnętrznie na poziomie sfery ducha i ciała, otwartego na potrzeby drugiej osoby oraz przygotować je do wspólnoty życia.

9.

Konsekwentnie Kościół wskazuje na nieodzowne środowisko
i zasady wychowania. Pierwszym środowiskiem odpowiedzialnego wychowania jest ognisko domowe ukształtowane przez ojca i matkę, a podstawową formą jest oddziaływanie przez
wspólnotę życia, wzajemną miłość i intymność. Ze względu na
to, że każde dziecko ma swoją własną wrażliwość i rozwija się
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swoim rytmem, wychowanie nie może mieć formy szablonowej,
ale winno uwzględniać jego indywidualność, którą są w stanie
zagwarantować jego rodzice.
10. Przekaz dziecku wiedzy o seksualności, nierespektujący powyższych przesłanek, zakłóca jego rozwój emocjonalny i wywołuje niepokój moralny. W procesie wychowawczym rodzice
i wychowawcy winni też uszanować samodzielnie rozpoznawaną przez dziecko różnorodność płci: mężczyzny i kobiety.
11. Biskupi wraz z rodzinami i środowiskami wyrażającymi
sprzeciw wobec wspomnianej Karty, je wspierają i przypominają, że zgodnie z Konstytucją RP „każdy ma prawo żądać od
organów władzy publicznej ochrony dziecka przed (…) demoralizacją” (art. 72 ust. 1). Dlatego też apelują o wycofanie budzących wątpliwości etyczne i prawne rozwiązań zawartych w tak
zwanej Karcie LGBT.

Podpisali: Biskupi zgromadzeni
na 382. Zebraniu Plenarnym
Konferencji Episkopatu Polski
Warszawa, 13 marca 2019 r.
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KOMUNIKAT Z 382. ZEBRANIA PLENARNEGO
KONFERENCJI EPISKOPATU POLSKI
W dniach od 12 do 14 marca br. w Warszawie miało miejsce 382.
Zebranie Plenarne Konferencji Episkopatu Polski. Obradami kierował abp Stanisław Gądecki, przewodniczący Konferencji Episkopatu
Polski. Biskupi wzięli udział w uroczystościach z okazji 100-lecia
Konferencji Episkopatu Polski, 100. rocznicy przywrócenia relacji
dyplomatycznych między Stolicą Apostolską i Rzeczpospolitą Polską
oraz 6. rocznicy wyboru Ojca Świętego Franciszka. Mszy św. dziękczynnej przewodniczył kard. Pietro Parolin, Sekretarz Stanu Stolicy
Apostolskiej, który w Świątyni Opatrzności Bożej wygłosił homilię
oraz na Zebraniu Plenarnym skierował słowo do biskupów. W zebraniu wziął udział abp Salvatore Pennacchio, Nuncjusz Apostolski
w Polsce.
W obradach uczestniczyli także przedstawiciele episkopatów
z Albanii, Białorusi, Danii, Hiszpanii, Kazachstanu, Litwy, Łotwy,
Mołdawii, Słowacji, Ukrainy oraz przedstawiciel Komisji Episkopatów Wspólnoty Europejskiej (ComECE) z Włoch.
1. Kościół w Polsce przeżywa 100-lecie Konferencji Episkopatu
Polski oraz przywrócenia relacji dyplomatycznych między odrodzoną
Rzeczpospolitą i Stolicą Apostolską. Scalone ponownie po 123 latach
ziemie i społeczeństwo polskie – tak różne, jak różna była ich sytuacja społeczna, kulturowa i polityczna w poszczególnych zaborach –
znalazły w Kościele jeden z najważniejszych czynników jedności,
wzmocniony międzynarodową powagą moralnego autorytetu papieża.
Taką funkcję Kościół w Polsce pełnił już wcześniej – przez cały okres
I Rzeczpospolitej; również dzisiaj odczytuje ją jako jeden z najważniejszych wymiarów swojej misji. Jedność z Następcą św. Piotra,
której posługuje Nuncjatura Apostolska, przeżywamy nie tylko jako
znak komunii z Kościołem powszechnym, ale także jako gwarancję
wolności wobec lokalnych interesów i nacisków. Jako Kościół w Polsce z wdzięcznością przyjmujemy misję kolejnych nuncjuszy, wyrażającą stałą obecność Ojca Świętego w życiu i wierze jego synów i córek.
2. Podczas zebrania plenarnego biskupi dokonali wyborów
Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski i jego Zastępcy.
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Funkcje te powierzono na drugą pięcioletnią kadencję, odpowiednio:
abp. Stanisławowi Gądeckiemu i abp. Markowi Jędraszewskiemu.
3. Zgodnie z postanowieniem biskupów zostały zebrane dane
statystyczne, zarówno z diecezji jak i z męskich zgromadzeń zakonnych i stowarzyszeń życia apostolskiego, dotyczące skali wykorzystywania małoletnich przez niektórych duchownych w Polsce. Dane
dotyczą przypadków zgłaszanych od 1 stycznia 1990 r. do 30 czerwca
2018 r. Biskupi zdecydowanie potępiają wszelkie formy wykorzystywania małoletnich. Opublikowane dane, z jednej strony jeszcze raz
podkreślają nade wszystko konieczność otoczenia pokrzywdzonych
troską i pomocą, a z drugiej strony domagają się kontynuowania
walki przeciwko wykorzystywaniu małoletnich przez ludzi Kościoła.
Troska o osoby skrzywdzone jest szczególnym wymiarem troski
o dobro człowieka. Tej trosce mają służyć zdecydowane działania, aby
poprzez programy i przyjmowane w diecezjach zasady prewencji nasze kościelne wspólnoty jeszcze bardziej były środowiskiem bezpiecznym dla dzieci i młodzieży. Biskupi wybrali delegata Konferencji
Episkopatu Polski ds. Ochrony Dzieci i Młodzieży, którym został abp
Wojciech Polak, Prymas Polski, przewodniczący Komisji Duchowieństwa KEP.
Księża biskupi wyrażają swoją wdzięczność Ojcu Świętemu
Franciszkowi za spotkanie z przewodniczącymi krajowych konferencji biskupów z całego świata nt. ochrony osób małoletnich w Kościele
(21-24 lutego br.). Na zakończenie tego spotkania papież Franciszek
wskazał na globalny wymiar krzywd wyrządzanych dzieciom i młodzieży we współczesnym świecie, a także na konkretne działania,
które w tej sprawie musi podjąć Kościół katolicki, aby w sposób wiarygodny mógł być świadkiem Ewangelii.
4. Z najnowszych badań socjologicznych wynika, że największą
wartością dla Polaków jest małżeństwo i rodzina oparta na związku
mężczyzny i kobiety, którzy w hojnym darze z siebie samych zgadzają się przyjąć i wychować potomstwo. Biskupi podkreślają, że ewangelia rodziny, którą z mocą głosi Kościół, jest zawsze aktualna i stanowi źródło inspiracji do budowania trwałych małżeństw. Właściwym czasem i pomocą rodzinie jest niedziela przeżywana na Eucharystii, przy wspólnym stole i odpoczynku. W związku z tym wypracowano stanowisko odnośnie do świętowania niedzieli.
34

EPISKOPAT POLSKI
5. Pasterze Kościoła w Polsce przypominają o największej wartości, jaką jest ludzkie życie. Zapraszają wszystkich ludzi dobrej woli
do podjęcia starań, aby obchody Dnia Świętości Życia oraz Narodowego Dnia Życia stały się okazją do afirmacji życia. Biskupi zachęcają do modlitwy w intencji każdego życia ludzkiego, od poczęcia do
naturalnej śmierci. Jednocześnie proszą o podjęcie we wszystkich
parafiach dzieła duchowej adopcji. Biskupi popierają wszystkie inicjatywy mające na celu ochronę życia ludzkiego, w tym Marsze dla
Życia i Rodziny, zarówno o charakterze ogólnopolskim, jak i diecezjalnym.
6. Konferencja Episkopatu Polski z niepokojem zauważa próby
ingerowania w organizację zajęć z nauczania religii w szkole. Przypomina o zasadach zawartych w Rozporządzeniu MEN z 14 kwietnia
1992 roku. Zarówno religia jak i etyka to ważne zajęcia o charakterze
aksjologicznym, bez których szkoła nie może w pełni realizować swoich zadań wychowawczych, decydujących o przyszłości rodziny i narodu.
7. Biskupi podsumowali Światowe Dni Młodzieży w Panamie,
w których uczestniczyło ponad cztery tysiące pielgrzymów z Polski,
stanowiących wraz ze swoimi pasterzami najliczniejszą grupę
z Europy. Podkreślono duże zaangażowanie duszpasterzy i młodzieży
w przygotowanie i owocne przeżycie spotkania z papieżem Franciszkiem.
8. W związku z przypadającą w przyszłym roku 100. rocznicą
urodzin Jana Pawła II, księża biskupi z serca błogosławią wszelkim
inicjatywom o charakterze duszpasterskim i społecznym odnoszącym
się do osoby i dziedzictwa Papieża Polaka.
Na czas owocnego przeżywania Wielkiego Postu i Świąt
Paschalnych, biskupi błogosławią wszystkim wiernym.

Podpisali: Pasterze Kościoła katolickiego w Polsce
Zgromadzeni na 382. Zebraniu Plenarnym
Konferencji Episkopatu Polski
Warszawa, 14 marca 2019 r.
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OŚWIADCZENIE KOMISJI WYCHOWANIA KATOLICKIEGO KEP
W SPRAWIE ORGANIZOWANIA ZAJĘĆ Z RELIGII
W PUBLICZNYCH PRZEDSZKOLACH I SZKOŁACH

W związku z informacjami, jakie docierają do Komisji z różnych
miejsc w sprawie prób ograniczania przez organ prowadzący zajęć
z nauczania religii w przedszkolach i szkołach publicznych, przypominamy:
1. Zgodnie z art. 109 ust. 2 Ustawy Prawo oświatowe z dnia
14 grudnia 2016 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 996), „formami działalności
dydaktyczno-wychowawczej szkoły są także zajęcia edukacyjne,
o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 12 ust.
2 ustawy o systemie oświaty”. Religia nie jest przedmiotem dodatkowym. Jest to przedmiot do wyboru, który staje się obowiązkowy po
złożeniu stosownego oświadczenia przez rodziców lub pełnoletnich
uczniów. Stanowi o tym rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach
(Dz.U. Nr 36, poz. 155, z późn. zm.).
2. Życzenie rodziców lub pełnoletnich uczniów w formie pisemnej ma zawierać wolę udziału w zajęciach z religii. Domaganie się
deklaracji innej treści lub dawanie rodzicom do wypełnienia przygotowanych wcześniej formularzy z zapisem: „religia (tak/nie)” jest
niezgodne z obowiązującym prawem. Oświadczenie nie musi być
ponawiane każdego roku. Deklaracja raz złożona obowiązuje do czasu jej ewentualnego wycofania.
3. Nauczanie religii odbywa się w ramach tygodniowego rozkładu zajęć szkolnych w wymiarze dwóch godzin tygodniowo. Nie ma
podstaw do organizowania zajęć z religii wyłącznie na pierwszych
bądź tylko ostatnich godzinach lekcyjnych. Uczniom, którzy nie
uczęszczają na lekcje religii, szkoła ma zapewnić opiekę na czas
trwania tych zajęć.
W przedszkolach zajęcia z religii uwzględnia się w ramowym
rozkładzie dnia. Zgodnie z wyjaśnieniami MEN, podstawa programowa jest realizowana przez cały czas pobytu dziecka w przedszkolu
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i nie można jej utożsamiać z czasem bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki.
Nauka religii w przedszkolu może się odbywać zarówno w czasie
bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki, jak i poza nim.
4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, rozważanych
zawsze indywidualnie, na pisemną prośbę dyrektora szkoły, zgodę na
zmniejszenie wymiaru godzin z religii do jednej tygodniowo, może
wyrazić jedynie biskup diecezjalny.
5. Zgodnie z ww. rozporządzeniem, przedszkole i szkoła mają
obowiązek zorganizowania zajęć z religii dla grupy nie mniejszej niż
7 uczniów danej klasy lub oddziału. Łączenie klas dla grup większych niż 7 uczniów jest możliwe, jeśli dotyczy to również innych
przedmiotów nauczanych w szkole.
6. Ilekroć w cytowanym rozporządzeniu jest mowa o organizowaniu zajęć z religii w publicznych przedszkolach – odnosi się to do
wszystkich grup przedszkolnych, a nie tylko do najstarszych.
Jednocześnie przypominamy, że prawo wyraźnie rozgranicza
odpowiedzialność za działalność szkoły pomiędzy władzą samorządową a władzami państwowymi. Jakiekolwiek próby podważania
przez organ prowadzący zapisów zawartych w ww. rozporządzeniu
wykraczają poza jego kompetencje.

bp Marek Mendyk
przewodniczący Komisji Wychowania Katolickiego
Konferencji Episkopatu Polski
18.03.2019 r.
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WYTYCZNE KONFERENCJI EPISKOPATU POLSKI
DOTYCZĄCE DUSZPASTERSTWA EMIGRACJI POLSKIEJ1
Wstęp
1. Emigranci są współobywatelami społeczności kraju zamieszkania
i domownikami miejscowego Kościoła. Przysługuje im więc prawo
życia w lokalnej społeczności oraz korzystania z tych samych
ludzkich i chrześcijańskich uprawnień, które posiadają wszyscy
tworzący daną społeczność i wspólnotę Kościoła.
2. Kościół w Polsce, z racji swojej duszpasterskiej misji, jest zainteresowany losami emigrantów poza granicami Ojczyzny. Znając
gwarancje kanoniczne i duszpasterskie zawarte w dokumentach
Stolicy Apostolskiej oraz szanując kompetencje Kościołów lokalnych i odpowiedzialność tamtejszych biskupów za opiekę nad migrantami, polscy biskupi wydają niniejsze Wytyczne, które należy
traktować jako praktyczne zasady związane z duszpasterstwem
polskojęzycznym na emigracji, konkretyzujące ogólne normy
duszpasterstwa emigrantów.
3. Zalecenia zawarte w tym dokumencie nie zastępują, ani tym bardziej nie znoszą, postanowień obowiązujących polskich duszpasterzy i katolików świeckich, wydanych przez biskupów lokalnych
Kościołów. Mają natomiast służyć zachowaniu specyfiki związanej
z polską religijnością, a także integracji polskiego duszpasterstwa
emigracyjnego z duszpasterstwem Kościołów lokalnych.
4. Troska o zachowanie tożsamości religijnej i dochowanie wierności
dziedzictwu wiary narodu polskiego służy nie tylko polskim emigrantom, ale też może wpływać inspirująco na środowisko Kościoła lokalnego, do którego należą w nowym miejscu pobytu.
5. Integracja nie oznacza asymilacji, czyli zatracenia własnej tożsamości. Jest natomiast procesem, w którym emigranci i miejscowi
tworzą jedną społeczność poprzez wzajemne poznanie, dostosowanie i ubogacenie własnymi wartościami etnicznymi. Ten naturalny proces przebiega etapami w formie zewnętrznej akomodacji,
następnie adaptacji i stopniowego włączania się emigrantów
1 Wytyczne uwzględniają zwłaszcza następujące dokumenty Stolicy Apostolskiej,
dotyczące duszpasterstwa migrantów: Paweł VI, Motu proprio Pastoralis migratorum
cura (1969); Papieska Rada ds. Migrantów i Podróżujących, Instrukcja Erga migrantes
Caritas Christi (2004) oraz dokument II Polskiego Synodu Plenarnego (1991-1999),
Duszpasterstwo polskie za granicą.

38

EPISKOPAT POLSKI
w nurt życia całej społeczności, zawsze jednak spontanicznie i dobrowolnie, bez żadnego przymusu czy przeszkód w zachowaniu
przez nich własnej tożsamości kulturowej. W rezultacie pełny proces integracyjny może trwać nawet kilka pokoleń. Dlatego
za sprzeczne z postawą integracyjną, także w dziedzinie duszpasterskiej, należy uznać wszelkie działania zmierzające do zatarcia
tożsamości i specyfiki wyrażania wiary przez emigrantów, jak
również próby zamykania się we własnych grupach etnicznych,
bez uwzględnienia miejscowych uwarunkowań.
I.

Organizacja duszpasterstwa

Ogólne zasady
6. Duszpasterstwo polskojęzyczne może być prowadzone tylko zgodnie z ustawodawstwem Kościoła powszechnego, zawartym w Kodeksie Prawa Kanonicznego i w innych dokumentach Kościoła,
poświęconych duszpasterstwu emigrantów.
7. Zadaniem i celem polskojęzycznego duszpasterstwa na emigracji
jest opieka duszpasterska nad Polakami, którzy przebywają czasowo poza granicami Polski, jak również nad osobami mówiącymi
po polsku, mieszkającymi na stałe za granicą, które chcą zachować i pielęgnować swoje dziedzictwo religijne i kulturowe. Tym
osobom należy umożliwić korzystanie z duszpasterstwa prowadzonego podobnie jak w kraju rodzinnym, co oznacza między
innymi zapewnienie im kapłana posługującego się językiem polskim oraz poszanowanie ich dziedzictwa kulturowego.
8. Aby wierni mogli zachować to dziedzictwo i wnieść je jako autentyczne bogactwo w życie Kościoła lokalnego, konieczne jest doświadczenie przynależności do jednego Kościoła katolickiego. Dlatego w organizacji duszpasterstwa polskojęzycznego winna towarzyszyć świadomość, że opieka duszpasterska nad emigrantami
włączona jest w duszpasterstwo Kościoła lokalnego i podlega
prawnie normom określonym przez biskupa diecezjalnego miejsca.
9. Kościół w Polsce (jako Kościół kraju pochodzenia emigrantów –
ad quam) jest świadomy ciążących na nim obowiązków wobec
duszpasterstwa emigrantów: uwzględniania w duszpasterstwie
zwyczajnym problematyki życia emigracyjnego; troski, by emigrantom towarzyszyli odpowiednio przygotowani kapłani, osoby
życia konsekrowanego i świeccy; utrzymywania ścisłego kontaktu
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z duszpasterzami za granicą oraz udzielania im duchowej i pastoralnej pomocy. Specyficzne zadania w tym zakresie spoczywają na
Konferencji Episkopatu Polski, Komisji Konferencji Episkopatu
Polski ds. Polonii i Polaków za Granicą, na poszczególnych biskupach diecezjalnych i ich instytucjach pomocniczych, na proboszczach, instytutach życia konsekrowanego i stowarzyszeniach życia
apostolskiego i organizacjach katolickich.
10. Kościół przyjmujący emigrantów (ad quam) jest głównym depozytariuszem odpowiedzialności duszpasterskiej za emigrantów2.
11. Kościół w Polsce i Kościoły ad quam mogą skutecznie wypełnić
swe zadania jedynie w braterskiej łączności i w ścisłej współpracy
ze sobą, w klimacie chrześcijańskiej jedności w różnorodności.
12. Jako szansę dla religijnego i duchowego rozwoju należy traktować
dialog ekumeniczny i międzyreligijny, prowadzony w ośrodkach
duszpasterstwa polskojęzycznego.
Struktury
13. Wszystkie placówki duszpasterskie dla emigrantów i prowadzone
w nich duszpasterstwo podlegają jurysdykcji ordynariusza miejsca.
14. Do kompetencji biskupa diecezjalnego należy, w zależności
od konkretnej sytuacji i potrzeb oraz zgodnie z zawartymi umowami, utworzenie dla emigrantów misji duszpasterskiej cum cura
animarum, parafii personalnej lub kapelanii, zapewniając odpowiednią posługę duszpasterską i właściwe miejsca kultu.
15. W niektórych krajach, gdzie przebywa większa liczba Polaków
funkcjonują Polskie Misje Katolickie jako struktury koordynujące
duszpasterstwo wśród Polaków żyjących na obczyźnie. Zakres
koordynacji regulowany jest umowami między konferencjami biskupów obu krajów, a w przypadku ich braku, przepisami Kościoła lokalnego.
16. Ogólna troska o prowadzenie polskiego duszpasterstwa emigracyjnego należy do Konferencji Episkopatu Polski, która wybiera
spośród swojego grona na pięcioletnią kadencję Delegata. Delegat
KEP pełni swą funkcję w pełnym wymiarze czasowym.
17. Delegat stoi na czele Komisji Konferencji Episkopatu Polski
ds. Polonii i Polaków za Granicą. Członkami Komisji są biskupi
wybrani przez Konferencję Episkopatu Polski, natomiast konsul2
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torami Komisji mogą być prezbiterzy, diakoni, osoby życia konsekrowanego i osoby świeckie, których kandydatury Delegat przedstawia Konferencji Episkopatu Polski do zatwierdzenia
18. Delegat KEP ds. Duszpasterstwa Emigracji Polskiej:
a. reprezentuje KEP w środowiskach i instytucjach polonijnych
w kraju i za granicą;
b. współpracuje z pozostałymi polskimi biskupami w sprawach
odnoszących się do zagadnień duszpasterstwa emigracyjnego;
c. utrzymuje kontakty z konferencjami biskupów i ich delegatami (strukturami) zajmującymi się duszpasterstwem emigrantów w krajach przebywania Polaków i wszędzie, gdzie
wyrażane są prośby o wprowadzenie duszpasterstwa polskojęzycznego;
d. pośredniczy w relacjach między przedstawicielami duszpasterstwa emigracyjnego i polskimi biskupami;
e. służy duszpasterzom i polonijnym ośrodkom duszpasterskim
w sprawach wymagających mediacji, doradztwa i wsparcia;
f. wychodzi z inicjatywami duszpasterskimi w łączności z koordynatorami i duszpasterzami Polonii;
g. włącza się w posługę duszpasterską wśród Polonii.
19. W wypełnianiu swoich zadań Delegat korzysta z pomocy istniejącego przy Sekretariacie KEP Biura Duszpasterstwa Emigracji,
które pełni funkcję:
a. pośredniczącą między Sekretariatem KEP a polonijnymi
ośrodkami duszpasterskimi;
b. koordynującą polonijne inicjatywy duszpasterskie;
c. pomocniczą wobec Delegata KEP, środowisk duszpasterskich
emigracji polskiej i przedstawicieli konferencji biskupów
krajów, w których prowadzone jest duszpasterstwo polskojęzyczne w nawiązywaniu wzajemnych kontaktów;
d. reprezentującą ośrodki duszpasterstwa polskojęzycznego
w odniesieniu do władz państwowych i samorządowych oraz
krajowych instytucji polonijnych;
e. informacyjną i administracyjną.
20. Konferencja Episkopatu Polski przyznaje medal „ Pro Polonia
et Ecclesia” za szczególne zasługi dla duszpasterstwa polskojęzycznego oraz zatwierdza regulamin, zgodnie z którym medal ten
jest przyznawany.
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21. W poszczególnych krajach przedstawicielami KEP dla duszpasterstwa polskojęzycznego są koordynatorzy. Wszyscy pracujący
na emigracji kapłani diecezjalni i zakonni oraz osoby życia konsekrowanego i świeckie, zaangażowane w duszpasterstwo polskojęzyczne powinni wykonywać swą posługę w jedności i łączności
z koordynatorami.
22. Zachęca się by księża diecezjalni, członkowie instytutów życia
konsekrowanego i stowarzyszeń życia apostolskiego, którzy zaangażowani są duszpastersko w Kościele lokalnym, ale poza strukturami duszpasterstwa polskojęzycznego, i którzy okazjonalnie
podejmują posługę duszpasterską w języku polskim, czynili to
w porozumieniu z miejscowym koordynatorem krajowym
23. Wszystkie ośrodki duszpasterskie są zobowiązane do aktywnego
uczestniczenia i wspierania działań duszpasterskich i organizacyjnych, podejmowanych przez koordynatorów.
24. Zalecana jest współpraca duszpasterskich ośrodków polonijnych
z różnych krajów w podejmowaniu wspólnych inicjatyw duszpasterskich.
25. Jedną z form takiej działalności jest Polska Rada Duszpasterska
Europy Zachodniej, na czele której stoi Delegat KEP ds. Duszpasterstwa Emigracji Polskiej. Jej członkowie są powoływaniu zgodnie ze Statutem Rady z krajów Europy zachodniej.
Koordynator duszpasterzy w języku polskim
26. Koordynator duszpasterzy w języku polskim, noszący w niektórych krajach tytuł rektora (zob. p. 13), jest mianowany przez
przewodniczącego konferencji biskupów danego kraju po konsultacji z Konferencją Episkopatu Polski, która przedstawia kandydata.
27. Kandydat winien spełnić następujące wymagania:
a. odpowiednie doświadczenie duszpasterskie;
b. dobra znajomość języka obowiązującego w określonym kraju;
c. pozytywna opinia ordynariusza własnego;
d. pozytywna opinia Komisji Episkopatu Polski ds. Polaków
i Polonii za Granicą.
28. Koordynator wypełnia swe obowiązki w zakresie ustalonym przez
biskupów Kościoła ad quam i w porozumieniu z KEP reprezentowaną przez Delegata.
29. Czas pełnienia funkcji koordynatora jest regulowany bilateralnymi umowami między KEP i konferencjami biskupów.
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30. Koordynator spełnia funkcję nadzoru, moderatora i łączności
między duszpasterzami pracującymi wśród polskich emigrantów
i wspólnot. Nie posiada na mocy swego urzędu jurysdykcji terytorialnej czy personalnej3. Lokalna Konferencja Biskupów lub poszczególni biskupi mogą mu takich uprawnień udzielić.
31. Utrzymuje kontakty z biskupami w danym kraju oraz z ich przedstawicielami i komisjami ds. duszpasterstwa imigrantów.
32. Pośredniczy w pozyskiwaniu dla duszpasterstwa polskojęzycznego
stosownych i przygotowanych kapłanów - zarówno diecezjalnych,
jak i zakonnych. W uzgodnieniu z przedstawicielem konferencji
biskupów kraju swego posługiwania, oddelegowanym do spraw
duszpasterstwa emigracyjnego i migracyjnego, rekomenduje
biskupom diecezjalnym polskich duchownych, których mianuje
biskup diecezji zgodnie z procedurą ustaloną w danym kraju.
33. Uwzględnia w swojej pracy ogólne wskazania duszpasterskie
Kościoła w danym kraju i w poszczególnych diecezjach oraz troszczy się, by były przestrzegane przez duszpasterzy oddelegowanych
do duszpasterstwa polskojęzycznego.
34. Koordynator (rektor) Polskiej Misji Katolickiej:
a. okazuje pomoc nowoprzybyłym duchownym do duszpasterstwa polskojęzycznego w ramach PMK;
b. otacza braterskim zainteresowaniem kapłanów znajdujących
się w trudnej sytuacji duchowej i materialnej;
c. troszczy się o przeprowadzanie corocznych dni duszpasterskich i rekolekcji dla duszpasterzy misji polskojęzycznych;
d. zobowiązuje duszpasterzy polskiej emigracji do uczestniczenia w diecezjalnych i dekanalnych konferencjach duszpasterskich oraz do utrzymywania kontaktów z diecezjalnym referentem ds. duszpasterstwa obcokrajowców;
e. przekazuje duszpasterzom niezbędne informacje i pomocne
materiały duszpasterskie;
f. odwiedza regularnie polskojęzyczne ośrodki duszpasterskie;
g. troszczy się o aktualną i kompetentną informację o działalności polskich ośrodków duszpasterskich w danym kraju,
zwłaszcza przez wydawanie publikacji i periodyków, prowadzenie stron internetowych, docieranie do środków społecznego przekazu o zasięgu krajowym w Polsce i w kraju swojej
posługi;
3

EMCC 74.
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h. reprezentuje środowiska polskich katolików w życiu kulturalnym, społecznym, oświatowym i w kontaktach ze świeckimi organizacjami polonijnymi;
i. utrzymuje systematyczny kontakt z Delegatem KEP
ds. Duszpasterstwa Emigracji Polskiej;
j. nawiązuje kontakt z biskupami diecezjalnymi w Polsce
w sprawach personalnych księży już pracujących lub zamierzających pracować w duszpasterstwie polskojęzycznym;
k. przedstawia Konferencji Episkopatu Polski do końca lutego
następnego roku i konferencji biskupów danego kraju, zgodnie z obowiązującymi przepisami, pisemne sprawozdania
o stanie duszpasterstwa za miniony rok kalendarzowy;
35. Koordynator (rektor) ponosi odpowiedzialność za stan finansowy
i materialny PMK przed KEP, a w szczególności:
a. czuwa nad sprawami majątkowymi rektoratu i misji, tak
by administrowanie i zarządzanie dobrami materialnymi
i finansowymi dokonywało się zgodnie z przepisami prawa
kanonicznego i świeckiego. Ustalenie stanu majątkowego
należy do poszczególnych ośrodków, z uwzględnieniem
lokalnego prawa, także w przedmiocie aktów nadzwyczajnego zarządzania i alienacji;
b. w ramach sprawozdania rocznego informuje KEP o stanie
materialnym i finansowym PMK.
36. Koordynator duszpasterstwa polskojęzycznego na terenie,
gdzie nie istnieje struktura Polskiej Misji Katolickiej wykonuje swe obowiązki w zakresie ustalonym przez delegata konferencji biskupów danego kraju do spraw imigrantów i Delegata
KEP.

II. Osoby zaangażowane w duszpasterstwo polskojęzyczne
Kapłani diecezjalni
37. Zanim kapłan diecezjalny podejmie pracę w duszpasterstwie polskojęzycznym za granicą winien uzyskać:
a. pisemne zezwolenie własnego ordynariusza;
b. pisemną zgodę KEP, wydaną po konsultacji z Koordynatorem właściwej misji
38. Przed rozpoczęciem pracy duszpasterskiej zobowiązany jest do
udziału w duszpasterskim kursie przygotowawczym, organizowa44
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nym przez Delegata KEP, w miejscu i terminie przez niego ustalonym.
39. Duszpasterze polskiej emigracji są zobowiązani do gorliwego budowania Kościoła przez całokształt swojej posługi duszpasterskiej
w Kościele lokalnym. Wyraża się to w całej ich postawie i zaangażowaniu, a przede wszystkim w łączności kanonicznej i duchowej
z ordynariuszem miejscowego Kościoła i z prezbiterium diecezji,
na terenie której spełniają swoją posługę duszpasterską
40. Są zobowiązani brać udział w organizowanych przez koordynatora
rekolekcjach, zebraniach, kursach dokształcających i dniach
duszpasterskich.
41. Status materialny duszpasterzy, w tym zasady ubezpieczenia
i zobowiązania wobec instytucji kościelnych i świeckich, regulowane są stosownymi umowami i ustaleniami dokonanymi między
Konferencjami Biskupów, zaleceniami oraz wskazaniami biskupa
diecezji, w której aktualnie pracują i koordynatora4.
42. Zaleca się, aby przeniesienie lub odwołanie kapłana z pracy wśród
polskich emigrantów przez biskupa diecezji, do której jest inkardynowany, były uprzednio omówione z koordynatorem.
43. Duszpasterz polskich emigrantów zobowiązany jest do utrzymywania relacji z macierzystą diecezją.
Członkowie instytutów życia konsekrowanego i stowarzyszeń
życia apostolskiego
44. Dla dobra duchowego Polaków na obczyźnie i wiernych korzystających z polskojęzycznych ośrodków duszpasterskich poza granicami Polski wymagana jest ścisła wieloaspektowa współpraca
pomiędzy wyższymi przełożonymi instytutów życia konsekrowanego i stowarzyszeń życia apostolskiego i Delegatem KEP
ds. Duszpasterstwa Emigracji Polskiej oraz koordynatorami w poszczególnych krajach.
45. Współpraca winna się opierać na wzajemnym poszanowaniu prawa własnego poszczególnych instytutów i stowarzyszeń oraz
zasad obowiązujących w PMK.
46. Wyżsi przełożeni kleryckich instytutów zakonnych na prawie
papieskim i kleryckich stowarzyszeń życia apostolskiego na
prawie papieskim, zrównani prawnie z ordynariuszami, dzielą
z koordynatorami troskę o zapewnienie polskim emigrantom
4

EMCC, Przepisy prawno-duszpasterskie, rozdział II, art. 9.
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opieki duszpasterskiej. Jej przejawem jest między innymi kierowanie duchownych do pracy wśród polskich emigrantów.
47. Wyżsi przełożeni instytutów życia konsekrowanego i stowarzyszeń życia apostolskiego są zobowiązani poinformować koordynatora o zmianach personalnych – o delegowaniu do pracy duszpasterskiej, przeniesieniu lub odwołaniu. Jeśli decyzja łączy się
z reorganizacją duszpasterstwa w danym miejscu, powinna być
przed podjęciem decyzji skonsultowana z koordynatorem.
48. Koordynator, w uzgodnieniu z biskupem diecezjalnym, może
zwrócić się do właściwych przełożonych instytutów życia konsekrowanego i stowarzyszeń życia apostolskiego z prośbą o skierowanie osoby życia konsekrowanego do pracy w polskojęzycznym
ośrodku duszpasterskim.
49. W odniesieniu do pojedynczych duchownych zakonnych skierowanych do pracy duszpasterskiej w ramach duszpasterstwa polskiej
emigracji obowiązują takie same procedury jak w przypadku kapłanów diecezjalnych, z zaleceniem zawarcia pisemnej umowy
pomiędzy wyższym przełożonym i biskupem diecezjalnym.
50. Duchownych zakonnych zaangażowanych w Polskiej Misji Katolickiej obowiązują zasady regulujące duszpasterstwo w ramach tej
Misji.
51. Duchowni zakonni są zobowiązani do uczestniczenia w organizowanych przez koordynatora konferencjach i kursach duszpasterskich. Zachęca się, aby brali udział także w rekolekcjach i dniach
skupienia organizowanych przez koordynatora.
52. Ważną rolę w duszpasterstwie polskojęzycznym odgrywa obecność
i zaangażowanie osób życia konsekrowanego, zwłaszcza w pracy
wychowawczej, katechetycznej i posłudze charytatywnej. Dlatego
należy stwarzać warunki umożliwiające żeńskim instytutom życia
konsekrowanego i stowarzyszeniom życia apostolskiego włączanie
się w posługę duszpasterską polskim emigrantom z uwzględnieniem specyfiki życia konsekrowanego.
53. Podjęcie pracy duszpasterskiej wśród polskich emigrantów przez
członków instytutów życia konsekrowanego i stowarzyszeniach
życia apostolskiego lub rezygnacja z tej pracy dokonuje się zgodnie z lokalnymi ustaleniami, za wiedzą koordynatora.
Osoby świeckie
54. Wiernym świeckim przysługuje prawo i obowiązek aktywnego
udziału w życiu Kościoła i w jego misji ewangelizacyjnej. Ich pod46
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stawowym zadaniem jest współpraca z duchownymi w głoszeniu
Ewangelii we właściwy sobie sposób oraz aktywne uczestniczenie
w podstawowych posługach kościelnych - liturgii, diakonii, wspólnoty i świadectwa wiary.
55. Zadaniem świeckich jest także: nawiązywanie kontaktów z osobami, które oddaliły się od Kościoła, wprowadzanie nowoprzybyłych w życie placówek polskiego duszpasterstwa, włączanie się
w działalność katolickich organizacji i stowarzyszeń, materialne
wspieranie ośrodków i inicjatyw duszpasterskich.
56. Zaleca się powołanie przy Polskich Misjach Katolickich i w ośrodkach duszpasterstwa polskiej emigracji rad duszpasterskich, poprzez które świeccy będą mogli uczestniczyć w duszpasterskiej
i materialnej odpowiedzialności za Kościół.
57. Świeccy powinni angażować się w działalność apostolską w Kościele lokalnym, a także w organizacjach i gremiach świeckich,
miejscowych i polonijnych.
58. Zaleca się zakładanie i włączanie się w działalność katolickich
organizacji, ruchów i stowarzyszeń zgodnie z obowiązującymi
przepisami kościelnymi, z zachowaniem otwartości i jedności
z istniejącymi wspólnotami w Kościele lokalnym.
59. Szczególnym polem aktywności świeckich winna być rodzina jako
„kościół domowy”, będąca pierwszym miejscem przekazu wiary,
poznania Boga, wspólnych i indywidualnych modlitw, środowiskiem dynamizującym pełnienie funkcji powszechnego kapłaństwa.
60. Zachęca się świeckich do organizowania i wspierania działalności
szkół przy polskich ośrodkach duszpasterskich prowadzonych za
aprobatą i w jedności z duszpasterzami polonijnymi.
61. Ważnym polem działania świeckich jest pielęgnowanie tradycji
i kultury polskiej, dziedzictwa narodowego i wartości patriotycznych. Zaleca się tworzenie formalnych i nieformalnych grup czy
stowarzyszeń działających w celu podtrzymania i pogłębienia polskiej tożsamości.
62. Należy doceniać formacyjną rolę organizacji harcerskich na emigracji. Popieranie tej formy aktywności i współpraca ze strukturami harcerskimi służy zachowaniu narodowej i religijnej tożsamości przez harcerki i harcerzy. Wskazane jest zaangażowanie
duchownych w charakterze kapelanów.
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63. W duchu integracji z lokalną społecznością popierać należy
wspólne przedsięwzięcia świeckie i religijne, które służą wzajemnemu poznaniu kultur, w tym promocji polskiej kultury religijnej.
III. Podstawowe funkcje duszpasterskie
Posługa słowa
64. W ośrodkach polskiego duszpasterstwa emigracyjnego posługa
słowa, w tym katecheza sakramentalna oraz katecheza dzieci,
młodzieży i dorosłych winna być wykonywana zgodnie z normami
powszechnymi i partykularnymi oraz z uwzględnieniem polskiej
specyfiki duszpasterskiej.
65. Wskazane jest systematyczne prowadzenie katechezy dla dzieci
i młodzieży szkolnej na wszystkich poziomach edukacji.
66. Katechezę mogą prowadzić tylko te osoby świeckie, które są odpowiednio przygotowane i posiadają misję kanoniczną do pełnienia tej funkcji.
67. Posługa słowa w ramach liturgii dokonuje się zasadniczo w języku
polskim, ale zawsze z uwzględnieniem stopnia znajomości języka
ze strony uczestników liturgii. Względy pastoralne mogą domagać
się używania języka miejscowego lub innego, zrozumiałego przez
członków zgromadzenia liturgicznego.
68. Ważną formą przepowiadania słowa Bożego są rekolekcje parafialne, zwłaszcza w okresie Wielkiego Postu. Należy je prowadzić
i ponadto organizować rekolekcje „zamknięte” dla poszczególnych
grup i wspólnot wiernych.
69. Zachęca się, zgodnie z duchem nowej ewangelizacji, do podejmowania inicjatyw służących lepszej znajomości Pisma Świętego
i nauczania Kościoła.
70. Ważną częścią działalności ewangelizacyjnej jest korzystanie
z kościelnych środków społecznego przekazu i wykorzystywanie
nowych technologii do przekazu treści wiary.
71. Wskazana jest współpraca z organizacjami laikatu i instytucjami
polonijnymi, które mogą między innymi służyć pomocą w aktywności patriotyczno-kulturalnej i edukacyjnej oraz pomagać
w dotarciu z orędziem ewangelicznym w nowe środowiska.
Posługa sakramentalna i liturgiczna
72. Staranne wypełnianie posługi sakramentalnej wymaga nie tylko
znajomości przepisów liturgicznych i kanonicznych, ale także do48
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brej znajomości rozporządzeń Kościoła lokalnego odnośnie do
udzielania poszczególnych sakramentów.
73. Źródłem i szczytem życia Kościoła oraz kultu Bożego jest Eucharystia. Dlatego należy zadbać, by była systematycznie celebrowana w godnych i odpowiednich do tego miejscach oraz w czasie
umożliwiającym wiernym jak najliczniejszy udział.
74. Każda regularna forma celebrowania Eucharystii w języku polskim winna odbywać się po uprzednim zezwoleniu biskupa miejsca i w uzgodnieniu z koordynatorem.
75. Przygotowanie do chrztu, do przyjęcia I Komunii świętej oraz do
bierzmowania winno przebiegać w miarę możności (jeśli ordynariusz miejsca nie wyraża sprzeciwu) zgodnie z praktyką obowiązującą w Kościele w Polsce.
76. W ośrodkach duszpasterstwa polskojęzycznego winny być stworzone warunki do korzystania z sakramentu pokuty i pojednania.
77. Szczególną troską należy otoczyć przygotowanie do zawarcia
sakramentu małżeństwa, które winno odbywać się zgodnie z odpowiednimi przepisami Kodeksu Prawa Kanonicznego i Kościoła
lokalnego. Ze starannością należy podchodzić do dokumentacji
planowanego przez nupturientów zawarcia małżeństwa w Polsce.
Dokumentacja planowanego zawarcia małżeństwa w Polsce zawsze winna być przesyłana do
kurii diecezjalnej, właściwej
ze względu na miejsce zawarcia małżeństwa za pośrednictwem
lokalnej kurii diecezjalnej.
78. Z zasady przygotowanie do małżeństwa nupturientów przebywających za granicą odbywa się w miejscu faktycznego zamieszkania.
79. Należy pielęgnować obrzędowość i religijność ludową oraz zwyczaje specyficzne dla Polaków, związane z rokiem liturgicznym (między innymi: spotkania opłatkowe, błogosławienie pokarmów wielkanocnych, procesje w Boże Ciało, nabożeństwa majowe, październikowe), „tak jednak, aby nie stwarzać sytuacji konfliktowych między polskim duszpasterstwem a lokalnym Kościołem”5
80. Zachęca się do organizowania wpisanych głęboko w polskie duszpasterstwo pielgrzymek do sanktuariów w Polsce i do sanktuariów w lokalnych Kościołach.

5

II Polski Synod Plenarny, Duszpasterstwo polskie za granicą, 11.
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81. Obchodzenie uroczystości istniejących tylko w polskim kalendarzu
liturgicznym powinno być zharmonizowane z kalendarzem liturgicznym Kościoła lokalnego.
Posługa miłości pasterskiej
82. Przejawem miłości pasterskiej jest odpowiedzialność za rozwój
wiary wśród wiernych oraz wychodzenie naprzeciw ich oczekiwaniom natury religijnej i duchowej.
83. W duszpasterstwie należy przywiązywać należną uwagę do
ruchów, wspólnot i stowarzyszeń katolickich, ze szczególnym
uwzględnieniem tych, które mają bogate tradycje i związki z Kościołem w Polsce.
84. Ośrodki duszpasterskie winny promować duszpasterstwo małżeństw i rodzin – zakładać i popierać poradnictwo rodzinne,
wspierać wszelkie inicjatywy prorodzinne i promałżeńskie zgodnie
z nauczaniem Kościoła.
85. Szczególnej troski duszpasterskiej wymagają małżeństwa mieszane narodowościowo i wyznaniowo.
86. Z otwartością i życzliwością należy traktować młodzież, umożliwiając im zaangażowanie w małych wspólnotach i włączanie się
w życie ośrodków duszpasterskich.
87. Mając świadomość, że „człowiek jest pierwszą i podstawową drogą Kościoła”6, duszpasterze winni, na miarę możliwości i kompetencji oraz z uwzględnieniem obowiązujących reguł i przepisów,
wspierać bezpośrednio lub pośrednio rodaków stojących wobec
poważnych problemów życiowych.
88. W ramach duszpasterstwa powinno się podejmować inicjatywy
służące trzeźwości oraz przeciwdziałaniu alkoholizmowi i innym
formom uzależnienia.
89. Należy zakładać i organizować grupy pomocy i opieki charytatywnej, służące nowo przybyłym rodakom, jak również tym, którzy potrzebują wsparcia duchowego i materialnego.
90. Zachęca się do włączania się w inicjatywy charytatywne istniejące w Kościele lokalnym, jak również w inicjatywy podejmowane
przez Caritas Polska.
91. Organizowane przy polskich ośrodkach zbiórki, w tym na cele
charytatywne, winny być uzgadnianie z duszpasterzami,
z zachowaniem przepisu kan. 1265 KPK.
6
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Jan Paweł II, Encyklika Redemptor hominis, 14.

EPISKOPAT POLSKI
92. Kierując się troską o rodaków, wskazana jest życzliwa współpraca
z przedstawicielami i placówkami państwa polskiego poza granicami kraju (ambasady, konsulaty).
Zakończenie
93. Niniejszy dokument ma charakter pastoralny i jest wyrazem troski Konferencji Episkopatu Polski o emigrantów, którzy opuścili
swój kraj rodzinny, by zachowali więź z Bogiem i Kościołem,
z bogatym dziedzictwem praktyk, tradycji i zwyczajów religijnych,
wyniesionych z Ojczyzny.
94. Konferencja Episkopatu Polski wyraża wdzięczność władzom
kościelnym oraz wspólnotom parafialnym miejsca osiedlenia
naszych rodaków poza granicami Polski, za życzliwość, przyjęcie
i umożliwienie korzystania z kościołów i budynków parafialnych
dla celów duszpasterstwa polskojęzycznego.
95. Biskupi polscy popierają wszelkie starania budowania jedności
Kościoła jako wspólnoty Ludu Bożego zdążającego do domu Ojca.
W oparciu o obowiązujące dokumenty Kościoła powszechnego, nauczania papieży i lokalnego Kościoła zamieszkania emigrantów,
biskupi polscy wyrażają nadzieję, że Kościoły lokalne nadal otaczać będą należytą troską naszych rodaków oraz umożliwią im
pielęgnowanie i rozwijanie w „języku serca” wartości religijnych
wyniesionych z kraju ojczystego.
96. Wszystkich naszych emigracyjnych duszpasterzy oraz rodaków
oddajemy pod opiekę Matki Bożej Częstochowskiej, która towarzyszyła przez wieki polskim emigrantom. Niech Królowa Polski
pozostanie Przewodniczką do Jezusa i Opiekunką we wszystkich
okolicznościach życia polskich emigrantów.
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BISKUP DIECEZJALNY
SŁOWO DO WSZYSTKICH UCZESTNIKÓW
ORSZAKU TRZECH KRÓLI 2019 R.
W DIECEZJI ZAMOJSKO-LUBACZOWSKIEJ

6 stycznia Roku Pańskiego 2019, tak jak to już dzieje się od kilku lat, w wielu miejscowościach naszej Ojczyzny, również i na terenie zamojsko-lubaczowskiej diecezji, pojawiają się uczestnicy Marszu
Trzech Króli – taka współczesna forma otwartych jasełek i wspólnego
kolędowania – który tego roku wyruszy z hasłem: „Odnowi oblicze
ziemi”. Wszyscy wierni, ludzie dobrej woli, osoby odwołujące się do
chrześcijańskiej tradycji, od najmłodszych do najstarszych są zaproszeni do tego, by włączyć się w ten Orszak bezpośrednio, przez swoje
zaangażowanie w różnorakim zakresie, czy też przez towarzyszenie,
wspólną modlitwę i śpiew kolęd oraz pastorałek.
Również i w stolicy naszej diecezji – mieście Zamościu wyruszą
Trzej Królowie w otoczeniu dzieci, rodziców, harcerzy, różnych mundurowych formacji, także pastuszków i aniołów, sióstr zakonnych
oraz kapłanów, w towarzystwie postaci znanych nam z Bożonarodzeniowych misteriów, oraz wszystkich chętnych, by zdążać do betlejemskiej szopki, gdzie narodził się nam Zbawiciel, Jezus Chrystus,
gdzie są obecni Maryja – Boża Matka i św. Józef oraz pasterze, którzy wpatrzeni w Dziecię, już wyznają swoją ufną wiarę w prawdziwego Boga.
Kto pragnie i może, niech chętnie włączy się w nasze wspólne
rodzinne, zamojskie i diecezjalne świętowanie Objawienia Pańskiego.
Zobaczymy tam w tym Orszaku obok Trzech Króli, wszystkie postaci
z betlejemskiej szopki, oraz tradycyjne zwierzęta, jakie już św. Franciszek z Asyżu wprowadził do tego plastycznego przedstawienia
Bożego Narodzenia i tamtej jedynej, wyjątkowej Nocy w Betlejem.
Zaśpiewamy kolędy, pokłonimy się Dzieciątku Nowonarodzonemu,
dziękując za życie, za wiarę, za rodzinny dom i za niepodległą Ojczyznę, w której możemy dawać świadectwo wiary naszych ojców.
Pamiętamy jednak o tym, iż centrum Orszaku Trzech Króli, niezależnie od tego, jaką będzie miał oprawę i ile osób zaangażuje, zawsze jest sam Jezus Chrystus Zbawiciel. To Jemu idziemy się pokłonić
do szopki, Jemu śpiewamy, do Niego się przyznajemy i całemu światu, wiosce, miastu, rodzinie, znajomym, koleżankom i kolegom, ludziom, których spotkamy na drodze naszej wędrówki do Betlejem,
mówimy, że tylko Jezus Chrystus jest dla nas najważniejszy.
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Dziękuję wszystkim Organizatorom, Szkołom, Przedstawicielom
lokalnej władzy, Samorządowych organizacji, Wolontariuszom, Parafiom, Kapłanom, Siostrom zakonnym i Osobom świeckim, Uczestnikom, Osobom w jakikolwiek sposób zaangażowanym w to wydarzenie
przeżywania święta Epifanii, w jakim Bóg przychodzi do całego świata i obejmuje każdego swoją otwartością, zaproszeniem, miłością.
Jestem wdzięczny każdemu z uczestników Orszaku Trzech Króli
w Zamościu i wszystkich ośrodkach naszej diecezji za pokłon jaki
oddajemy tego dnia Objawionemu Zbawicielowi.
Z błogosławieństwem i modlitwą na przeżywanie Orszaków
Trzech Króli w naszej diecezji i w mieście Zamość

† Marian Rojek
BISKUP ZAMOJSKO-LUBACZOWSKI

Zamość, 6 stycznia 2019 r.
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BISKUP DIECEZJALNY
SŁOWO Z OKAZJI POTWIERDZENIA NA II KADENCJĘ CZŁONKOSTWA
KS. PRAŁATA PROF. DR HAB. SŁAWOMIRA NOWOSADA
W KOMITECIE NAUKOWYM AVEPRO PRZY STOLICY APOSTOLSKIEJ
Zamość, 9 stycznia 2019 r.
L.dz. 9/Gł/19

Przewielebny
Ks. prałat prof. dr hab. Sławomir Nowosad
Dziekan Wydziału Teologii
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II
w Lublinie

Czcigodny Księże Profesorze,
Bardzo dziękuję za przekazanie radosnej informacji o potwierdzeniu Czcigodnego Księdza na kolejną kadencję pełnienia odpowiedzialnej i zaszczytnej funkcji ważnego Consilium Naukowego przy
Stolicy Apostolskiej.
W imieniu własnym, wszystkich współpracowników ze środowiska Kurii Diecezjalnej oraz kapłanów i wiernych całej naszej diecezji przekazuję Księdzu serdeczne gratulacje i zapewniam o modlitewnym wsparciu w realizacji niełatwych zadań dla dobra Kościoła
Powszechnego.
Z modlitwą i pasterskim błogosławieństwem

† Marian Rojek
BISKUP ZAMOJSKO-LUBACZOWSKI
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ZAPROSZENIE DO WZIĘCIA UDZIAŁU
W DIECEZJALNYM JERYCHU RÓŻAŃCOWYM
Drodzy Diecezjanie!
Diecezja Zamojsko-Lubaczowska w 2019 r. obchodzi 20. rocznicę
wizyty papieża, św. Jana Pawła II w Zamościu. Jest ona okazją
do podjęcia przez wspólnotę naszego lokalnego Kościoła inicjatyw,
służących odnowie i pogłębieniu życia religijnego wszystkich wiernych. Jednym z takich przedsięwzięć jest Diecezjalne Jerycho Różańcowe, które rozpoczniemy w kolejną, 27. rocznicę powstania diecezji,
25 marca 2019 r.
Biblijne miasto Jerycho – symbol grzechu i pogańskiego kultu –
zostało zdobyte przez Izraelitów dzięki ufnej i nieprzerwanej modlitwie. Nawiązując do tego historycznego wydarzenia, chcemy podjąć
wysiłek przeprowadzenia Diecezjalnego Jerycha Różańcowego,
by poprzez trwanie na modlitwie razem z Maryją, przed Najświętszym Sakramentem, we wspólnocie parafialnej na czele z jej duszpasterzami, walczyć ze złem: z grzechami, słabościami, podziałami
i zaniedbaniami, jakich doświadczamy w naszych sercach. Dotykają
one naszych rodzin, wspólnot, parafii, środowisk pracy, całego
Kościoła i naszej Ojczyzny. Pragniemy, przez ufną modlitwę, pokutę
i posłuszeństwo Panu Bogu, stworzyć przestrzeń do Jego nadzwyczajnych interwencji w życie każdego z nas i wspólnot, w jakich się
uświęcamy.
Diecezjalne Jerycho Różańcowe to nieustanna modlitwa przed
Najświętszym Sakramentem, która odbywać się będzie we wszystkich parafiach naszej diecezji, we wspólnotach zakonnych, w naszym
Wyższym Seminarium Duchownym, w Domu Diecezjalnym i w Domu Księży Seniorów na przestrzeni całego roku. Uroczyste rozpoczęcie nastąpi podczas Mszy świętej w Zamojskiej Katedrze 25 marca
2019 r. (poniedziałek) o godz. 18.00. Zakończymy również Eucharystią 25 marca 2020 r. (środa) o godz. 18.00 w Sanktuarium Matki
Bożej Szkaplerznej w Tomaszowie Lubelskim. Do udziału w inauguracji i zakończeniu Diecezjalnego Jerycha Różańcowego zapraszam
wszystkich wiernych i duchowieństwo Diecezji ZamojskoLubaczowskiej, przedstawicieli Róż Różańcowych i poszczególnych
modlitewnych wspólnot.
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Modlitwa w ramach Jerycha Różańcowego, w zależności od parafii, potrwa tydzień, kilka dni lub jedną dobę. W tym czasie polecać
będziemy Panu Bogu i Matce Najświętszej wszystkie intencje Kościoła Świętego, naszej Diecezji i Ojczyzny. Będziemy modlić się
w następujących intencjach szczegółowych:
1. O odrodzenie ducha modlitwy, pokuty i adoracji w diecezji,
w myśl przesłania Matki Bożej z Gietrzwałdu i Fatimy: pierwsze
soboty miesiąca i odmawianie różańca;
2. O umocnienie w Duchu Świętym Papieża, biskupów i prezbiterów oraz o nowe powołania kapłańskie, zakonne i misyjne, a także
o ożywienie apostolstwa świeckich;
3. O Polskę wierną Bogu, krzyżowi i Ewangelii i wypełnienie
Jasnogórskich Ślubów Narodu;
4. O Boże błogosławieństwo i pomoc w realizacji dzieł ewangelizacyjnych, pomyślne prowadzenie prac gospodarczych, budowlanych
i remontowych związanych z Katedrą Zamojską, Domem Trzeciego
Tysiąclecia oraz podejmowanych w wielu parafiach Diecezji.
Szczególnym obszarem naszego duchowego zaangażowania
niech stanie się adoracja Najświętszego Sakramentu, pokuta i modlitwa różańcowa. Wierzymy, że owocem Jerycha będzie dostąpienie
wielu łask: nawrócenia, wzrost pobożności, nowe powołania kapłańskie, zakonne i misyjne, świętość kapłanów, odnowa życia rodzinnego
i duszpasterskiego w naszych parafiach oraz Boże błogosławieństwo
we wszelkich podejmowanych przez Diecezję Zamojsko-Lubaczowską
inicjatywach ewangelizacyjnych i pracach dotyczących troski o materialny wymiar życia Kościoła.
Zapraszam wiernych wraz z kapłanami ze wszystkich parafii
naszej diecezji do podjęcia adoracji Najświętszego Sakramentu i modlitwy różańcowej. Zachęcam wszelkiego rodzaju grupy, wspólnoty
i stowarzyszenia, szczególnie Koła Żywego Różańca, a także indywidualne osoby do uczestnictwa i zaangażowania się w przeprowadzenie Jerycha Różańcowego w swoich parafiach. Proszę chorych i cierpiących o dar waszego „krzyża” złożony we wspomnianych intencjach.
Wszystkim wiernym świeckim, kapłanom, klerykom, osobom życia konsekrowanego z serca błogosławię i powierzam opiece Matki
Odkupiciela – Patronki Diecezji.
† Marian Rojek
BISKUP ZAMOJSKO-LUBACZOWSKI
Zamość, 22 lutego 2019 r.
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ZACHĘTA BISKUPA DIECEZJALNEGO DO POMOCY OŚRODKOM DLA
NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Już wkrótce, 25 marca, w Uroczystość Zwiastowania
Pańskiego po raz 21. Kościół katolicki w Polsce będzie obchodził
Dzień Świętości Życia. Jego podstawowym celem jest budzenie
w sumieniach, w rodzinach, w Kościele i w społeczeństwie świeckim
wrażliwości na sens i wartość ludzkiego życia w każdym momencie
i każdej kondycji. Natomiast dzień wcześniej, 24 marca, będzie
obchodzony w Polsce Narodowy Dzień Życia. Celem święta jest
propagowanie odpowiedzialności za założenie rodziny i zachęcanie do
życia w rodzinach wielodzietnych.
W tych dniach w całej naszej Ojczyźnie są podejmowane różne inicjatywy, których celem jest budzenie wrażliwości na sens i wartość ludzkiego życia, troska o życie poczęte oraz niesienie pomocy
najsłabszym. Wiele osób składa przyrzeczenie Duchowej Adopcji
Dziecka Poczętego.
Jedną z tych inicjatyw jest również organizowanie w niedzielę, 24 marca, na terenie naszej Diecezji zbiórek pieniężnych na budowę ośrodków dla osób z niepełnosprawnościami. Udział w tym
dziele może stać się konkretnym wyrazem troski o życie, a także
sposobem na jałmużnę wielkopostną. Dlatego z serca błogosławię
wszystkim zatroskanym o życie ludzkie w każdym momencie i każdej
kondycji, a szczególnie wolontariuszom i ofiarodawcom, którzy swoją
pracą i ofiarami pieniężnymi niosą pomoc najsłabszym i najbardziej
potrzebującym.
Z darem modlitwy i pasterskim błogosławieństwem

† Marian Rojek
BISKUP ZAMOJSKO-LUBACZOWSKI

Zamość, 22 lutego 2019 r.
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POZWOLENIE NA CODZIENNĄ ADORACJĘ NAJŚWIĘTSZEGO
SAKRAMENTU W KAPLICY ZAKONNEJ DOMU MODLITWY W PIZUNACH
Zamość, 19 marca 2019 r.
L.dz. 103/Gł/19

Czcigodna
s. Teresa Maciuszek
Przełożona Generalna Zgromadzenia Sióstr Albertynek
ul. Woronicza 10
31-409 Kraków

Czcigodna Siostro,
W odpowiedzi na prośbę zawartą w piśmie z dnia 12 marca
2019 r., zgodnie z kan. 934 § 2 Kodeksu Prawa Kanonicznego, udzielam pozwolenia na codzienną adorację Najświętszego Sakramentu
przy otwartym tabernakulum w kaplicy zakonnej Domu Modlitwy
w Pizunach.
Każdorazowej Siostrze Przełożonej tegoż Domu, jak również
Siostrze wyznaczonej przez Siostrę Przełożoną, udzielam zezwolenia
na otwieranie tabernakulum z Najświętszym Sakramentem na czas
adoracji.
Ufam, że to modlitewne spotkanie z Chrystusem Eucharystycznym pomnoży wiarę, umocni nadzieję i rozpali miłość.
Siostrom, oraz wszystkim włączającym się w modlitwę adoracyjną w intencjach ważnych dla Polskiego Narodu, Kościoła powszechnego i diecezjalnego, udzielam pasterskiego błogosławieństwa.

† Marian Rojek
BISKUP
Ks. Michał Maciołek
KANCLERZ

61

BISKUP DIECEZJALNY

DECYZJE PERSONALNE
9 stycznia
ks. kan. mgr lic. Andrzej Pikula, proboszcz parafii pw. św. Mikołaja w Szczebrzeszynie otrzymał zgodę na podjęcie opieki duszpasterskiej w Gminnym Domu Seniora w Szczebrzeszynie
30 stycznia
ks. kan. mgr Marek Dobosz, z dniem 1 lutego 2019 r. odwołany
z urzędu rektora kościoła rektoralnego pw. św. Katarzyny
w Zamościu i skierowany na zamieszkanie w charakterze
rezydenta przy parafii pw. Zmartwychwstania Pańskiego i św.
Tomasza Apostoła w Zamościu
ks. mgr Marek Żur, z dniem 1 lutego mianowany rektorem kościoła
rektoralnego pw. św. Katarzyny w Zamościu
6 lutego
ks. mgr Krzysztof Groszek, dotychczasowy wikariusz parafii pw.
św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Szczebrzeszynie skierowany
do pomocy duszpasterskiej w parafii pw. św. Wojciecha
w Cieszanowie
18 lutego
ks. dr Eugeniusz Łabisz, odwołany z funkcji pomocnika duszpasterza w parafii pw. św. Karola Boromeusza w Lubaczowie
i otrzymał pozwolenie na zamieszkanie w domu rodzinnym
z możliwością podejmowania posługi duszpasterskiej w parafiach Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej po uzyskaniu zgody
właściwego proboszcza
28 lutego
dk.
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Artur Prażak, ekskardynowany z Diecezji ZamojskoLubaczowskiej do Diecezji Paterson w Stanach Zjednoczonych
Ameryki
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HOMILIA PODCZAS SPOTKANIA OPŁATKOWEGO DLA RADY RUCHÓW
I STOWARZYSZEŃ KATOLICKICH
Zamość, Katedra – 13 stycznia 2019 r.
Tt 2,11-14. 3,4-7
Pięknie wpisuje się treść tego krótkiego fragmentu z tekstu
Listu św. Pawła Apostoła do Tytusa w atmosferę nocy Bożego Narodzenia. Przez to, iż Boży Syn staje się człowiekiem i rodzi się z Maryi
Dziewicy jako Niemowlę w Betlejem. Bóg Ojciec daje nam to wszystko, co ma fundamentalne znaczenie dla zbawienia całego rodzaju
ludzkiego i dla każdej, oraz każdego z nas. W ową noc i w czasie
Bożego Narodzenia, właśnie wtedy, powinniśmy postawić sobie kilka
podstawowych pytań, odnośnie do nas samych.
Po co urodziliśmy się, przyszliśmy na ziemię i jaki sens ma dla
nas historia tego świata oraz wszelkie zdarzenia z naszego osobistego
życia? Przecież zdecydowana większość ludzi jest przekonana o tym,
iż nasza historia tutaj, na tym łez padole, się nie kończy. Przeznaczeni jesteśmy do innych spraw, do odmiennego rodzaju życia,
do nieśmiertelności. Właśnie dzięki temu, że Boży Syn, Emmanuel,
staje się dla nas prawdziwym człowiekiem, to co zostało utracone
przez grzech pierwszych rodziców: Adama i Ewę, zostaje przywrócone, a nawet w niektórych sprawach objawia jeszcze większą miłość
Boga Trójjedynego do człowieka, do ciebie i do mnie.
Uświadamiając sobie to, iż my, osoby które żyją konsekwentnie
swoim chrztem świętym, nie zgadzamy się z promowaną mentalnością świata, dla którego podstawowe pytania o istnienie i sens człowieka wyglądają na całkowicie obojętne, czy też ze strachem odsuwane w niebyt, jesteśmy przez to usłyszane słowo z Listu do Tytusa
przymuszeni w tej atmosferze Bożonarodzeniowej błogości, do intensywniejszego myślenia.
Bo to dla nas „ukazała się łaska Boga, która niesie zbawienie
wszystkim ludziom” (Tt 2,11). Łaskawe, pełne miłości otwarcie się
Boga na nas objawia się w wydarzeniu narodzenia Jego Syna. Tu nie
ma nic ze zjawisk z obszaru fantazji czy horroru, żadnych grzmotów,
gromów, błyskawic, trzęsienia ziemi, nienaturalności natury, postaci
z rodzaju filmowego Supermana.
To nie ten rodzaj obecności wobec innych, związany u sługi
ze strachem i trwogą wobec pojawienia się pana i władcy. Nasz Bóg,
który jest Ojcem, zawsze gotowym posłać do nas swojego Syna,
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Zbawiciela i Odkupiciela człowieka, dzieli się z ludźmi Duchem Świętym. On ma swój własny język, w jakim do nas przemawia i do każdego z nas się zwraca. To jest mowa miłości i boskiej łagodności, czułości, ona u człowieka prawego, szczerego nie wywołuje zatrwożenia
oraz obawy czy jakiegokolwiek służalczego lęku.
Czy rozumiecie, dlaczego Bóg przychodzi do nas jako Dziecko?
Bo to jest szczególna droga miłości, tajemnica jaką pojmuje jedynie
kochająca matka i ojciec, rodzice otwarci na życie i życia dla swego
maleństwa pragnący. Przyglądam się od wielu już lat i podziwiam,
fascynuje mnie to, zachwyca, pobudza do wdzięczności samemu Bogu, gdy widzę odniesienie matki i kobiety, ale także i ojca do niemowlaka, gdy patrzę choćby na siostry zakonne, także te z naszej diecezji,
z czułością przygarniające dzieci w żłobku i w przedszkolu, w DPS-ie,
czuwające i przytulające do siebie dzieci chore, niepełnosprawne,
ułomne w prowadzonych przez siebie placówkach.
Popatrzcie uważnie na betlejemską szopę! Co widzicie? Bóg
wchodzi w naszą historię jako nowo narodzone Dziecię, bo właśnie do
dziecka należy przyszłość. Ono jest początkiem i wszelką nadzieją.
Zmusza na nowo do spojrzenia na świat i do popatrzenia na nasze
sumienie. Przynosi szansę dla każdego człowieka. Takie niemowlę
obdarza nas swoją obecnością i zaufaniem. Niech powiedzą o tym
młodzi rodzice, świeżo obdarzeni urodzinami wnuka czy wnuczki
dziadkowie, czasem rodzeństwo czekające z utęsknieniem na ten fakt
albo patrzące ze zdziwieniem, że ktoś im w rodzinie przybył.
Ów mały człowiek poszerza naszą wyobraźnię, wzbogaca w nowe
dotychczas nieznane relacje. Dlatego też Bóg w historii każdego
z nas, decydując się na to Dziecię z Betlejem, postawił na naszą przyszłość, na jutro i wieczność tych, co uwierzą i przyjmą oraz odpowiedzą w życiu swoją miłością na Maleńką Miłość. Ci zaś, co liczą tylko
na siebie, na ludzką władzę, jak Herod, zabijając poczęte, ale też
i kończące się ludzkie życie, co ufność opierają na swojej ziemskiej
sile i pieniądzach, już wybrali, lecz przeszłość. Nie mają nic wspólnego z przyszłością, kiełkującą mocą Bożego miłosierdzia z życia i miłości. Tak jest zapisane na odwrocie wrót do betlejemskiej szopy.
W wydarzeniu Bożego Narodzenia Bogu nie chodzi o nic innego,
jak tylko o ratowanie człowieka. Oczywiście, iż On nikogo nie zmusza
do przyjęcia Jego miłości, szanuje naszą wolność. A są tacy, co właśnie na nią się powołując, uważają, że w ogóle o potrzebie ratunku
człowieka z grzechu albo też o jego sposobie decydują oni sami, a nie
ktoś inny, nie Bóg. Ta pełna łaski nowina, zwiastowana pasterzom
przez aniołów w Betlejem, tak potrzebna każdemu człowiekowi, nie
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ma łatwego dostępu do tych, co im się wydaje, iż mają wszystko albo
wleźli w jakieś uliczki bez wyjścia, jakie podsuwają zmysłowe żądze
i świat.
Autor Listu do Tytusa dotyka owego ludzkiego buntu i nieposłuszeństwa przez to, że konkretnie nakazuje nam odrzucić bezbożne
postawy oraz zło, zniewalające człowieka. To właśnie grzech i zaciągnięta w konsekwencji wina, oddalają nas od Boga, a potem od Niego
całkowicie oddzielają. To zaś prowadzi do własnych uciech, rzekomych radości, ukierunkowuje na różnorakie, wciąż nowe pożądania.
W wyniku takich sytuacji ludzkie spojrzenie na Boga i na świat ulega zmianie.
Czy to nie jest tak, że niektóre bolesne konsekwencje zła
w obecnych czasach, popatrzmy na prześladowania także te religijne,
wojny wciąż rozpychającą się mentalność „kultury śmierci” – potrafią
się między nami rozwijać dlatego, że my ludzie coraz bardziej myślimy, iż łaski i miłości Bożej więcej nie potrzebujemy? Poradzimy sobie
bez Chrystusa.
Trzeba się nam zapytać o to, co dalej dla nas oznacza życiowy
ideał roztropności, prawa, sprawiedliwości oraz zdrowej pobożności?
Czy one przekazują nam jeszcze jakąś świadomość o tym, czego my
ostatecznie w życiu szukamy? Pragniesz dla siebie pełnej harmonii
i zgodności z Bogiem oraz z ludźmi. Chcesz mieć życie w obfitości,
jaką ci może zabezpieczyć jedynie dzieło zbawcze Jezusa Chrystusa,
dla którego na ten świat przyszedł Boży Syn, rodząc się prawdziwym
człowiekiem?
Boże Narodzenie budzi w nas to fundamentalne pragnienie i zaprasza do tego, by nie rezygnować z oczekiwania na spełnienie naszej
nadziei: Zbawiciela Jezusa Chrystusa, Bożego Syna. Świąteczne
Bożonarodzeniowe zatroskanie niech się przekłada na konkretne
czynienie dobra. Choćby w następujący sposób: Popatrzcie na wasze
pociechy. Złapie taki dzieciak, swoją mamę, tatę, babcię, dziadzia,
czy kogoś z krewnych lub osobę do jakiej ma wielkie zaufanie. Trzyma cię za rękę i ciągnie do swego pokoju, do ogrodu, gdzieś do ulubionego miejsca. Chce ci coś pokazać, jakąś tajemnicę, coś co dla tego
dziecięcia jest niezwykle ważne. Ty się ociągasz, wymawiasz, bo
masz konkretne zajęcie. Nie teraz, może potem, idź weź sobie wujka.
Ale ono nie chce ciotki, wujka, tylko właśnie ciebie. Dla ciebie zachował skarb tej swojej tajemnicy, a ty tego nie rozumiesz. A gdybyś był
świadomy, co to dla niego znaczy, ile w tym miłości, że cię dopuszcza
do takiego zaufania. Ale gdy się zniżysz do jego wielkości, gdy za65
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czniesz czuć jego sercem, kochać tak jak ono kocha, widzieć tak, jak
ono patrzy, to będziesz zadziwiony wielkością tego daru.
Przecież podobnie jest z Bogiem. On nowo narodzony ciebie ciągnie do stajenki, chce ci pokazać w żłóbku swoją miłość, coś wspaniałego, co uczynił dla ciebie. A ty się bronisz, ociągasz, nie chcesz wejść
w tę tajemnicę Bożego Narodzenia. Ale gdy jej dotkniesz kochającym
sercem, to będziesz zdziwiony taką miłością Boga do ciebie. Bo urodziny Bożego Dziecięcia zmieniają wszystko w twoim życiu. Tak jak
w każdej rodzinie przyjście na świat niemowlęcia, wszelkie dotychczasowe sprawy wywraca do góry nogami. Niech Boże Narodzenie,
jakie przywołujemy, przewartościuje w moim życiu to, co nie jest na
swoim miejscu, jakie mu wyznaczyła Boża miłość i Boża Opatrzność.
Amen.

HOMILIA WYGŁOSZONA
PODCZAS SPOTKANIA KOLĘDNIKÓW MISYJNYCH
Buśno – 26 stycznia 2019 r.
Łk 2,1-14
Najpierw trzeba nam zauważyć to, iż nasi misyjni kolędnicy
podobni są trochę do betlejemskich pasterzy, którzy wyruszają
w drogę po to, by zobaczyć swego Zbawiciela, który jako Niemowlę
owinięty w pieluszki leży w żłobie. Oni nocą czuwali przy swoich
owcach. To było także ich codzienne zajęcie, troszczyć się o powierzone im stado. A przecież wiemy o tym, iż w nocy pojawiają się różne
zagrożenia dla zwierząt w zagrodzie, ale pasterze wciąż obserwowali,
co się dzieje.
Oto niedaleko od nich narodził się Boży Syn, Zbawiciel świata,
a oni nawet nie wiedzieli, że coś takiego ważnego się wydarzyło.
Potrzebowali Bożej pobudki, takiego szczególnego budzika, jaki
wyrwał ich z drzemki i zmęczenia po codziennych obowiązkach. Oto
nagle chwała Pańska jako światłość z nieba zewsząd ich oświeciła,
a oni patrzyli zdumieni: co się dzieje. Dzięki tej interwencji anioła
Pańskiego dowiedzieli się o narodzeniu Zbawiciela i teraz sami przestraszeni, stanęli wobec takiej wieści, której sami pojąć nie mogli.
Wtedy tam w Betlejem, w tę noc Bożego Narodzenia, pasterzom
będącym przy owcach została objawiona Dobra Nowina, która składa
się z trzech części. I wy młodzi misyjni kolędnicy naszej zamojskolubaczowskiej diecezji tę prawdę żeście ludziom ogłaszali w tych do66
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mach, w których was przyjęli i razem z wami śpiewali kolędy oraz
pastorałki na chwalę Bożego Dzieciątka.
Oto pierwsza część tej Dobrej Bożonarodzeniowej Nowiny, którą
wypowiedział anioł do pasterzy: „Nie bójcie się” (Łk 2, 10). Nie mamy
się czego obawiać, bo to Bóg szuka ludzi i Boży Syn przychodzi do
nas, by nam powiedzieć, iż nas kocha. Ta radość, że przyszło nasze
zbawienie i zostaliśmy uwolnieni od grzechu oraz wstydu, stała się
udziałem nas wszystkich. Wyście w swoim kolędowaniu właśnie
o tym mówili, że łaska Boża, jaką przynosi Dzieciątko z Betlejem,
będzie udziałem wszystkich narodów. Dlatego też nasi misjonarze
głoszą tę prawdę w różnych krajach na całej ziemi, pośród wszystkich narodów.
Co zrobili pasterze? Jak oni odpowiedzieli na tę nowinę? Pobieżeli do Betlejem i udali się tam, jak mówi św. Łukasz, pośpiesznie,
szybko, bez ociągania. Nie trzeba było im dwa razy powtarzać tego
zaproszenia. Zerwali się na nogi i pobiegli. Zauważcie, iż oni nie dyskutowali: co robić i czy to nagle wybierać się w drogę, a może dopiero
za jakiś czas? Nie mówili: lepiej poczekać, nie trzeba się spieszyć.
Nawet do rana nie wytrzymali, lecz się pozbierali i pobiegli.
Jestem przekonany o tym, iż wy też jako kolędnicy w swoich parafiach długo żeście nie rozważali: czy pójść pokolędować z takim
dobrym celem na misje, a może innym razem, bo zimno i śnieg, oraz
po co się trudzić? Chętnie i z entuzjazmem, jak tamci betlejemscy
pasterze, zostawiliście swoje codzienne zajęcia i poszliście kolędować
Małemu Jezusowi. Dziękuję wam za to, żeście się zerwali, zorganizowali i żadnych trudów się nie lękali. To Boże Dziecię do was mówi:
„nie bójcie się”.
Tamci pasterze poszli i spotkali Jezusa. On ich otoczył swoją miłością, a oni napatrzywszy się na Niego oraz pokłoniwszy się Maryi
i Józefowi, wrócili do swych zajęć oraz mówili, że narodził się nam
Zbawiciel, wszego świata Odkupiciel i nie trzeba się Go obawiać. On
nie chce nam zrobić krzywdy, ale pragnie dla każdego jedynie naszego dobra.
Czyli, najpierw kolędnik bez obawy idzie razem z pasterzami,
tak jak oni, do Jezusa, pokonuje wszystkie trudności, jakie się pojawiają w drodze. Dzieciątkiem Bożym się nacieszy, napatrzy na Nie
i potem głosi całemu światu to, co w Betlejem widział. Wy szliście
w waszych parafiach do ludzi, by im powiedzieć, że Bóg o nas pamięta, nie zostawił nas samych w naszych słabościach, kłopotach i chorobach, ale przychodzi z miłością oraz miłosierdziem. Więc co? Zrób67
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my mu miejsce, bądźmy na Boga otwarci, wpuśćmy Go do naszych
domów i do naszych serc.
Drugą częścią owej Dobrej Nowiny z Betlejem, jest zaproszenie
aniołów do wielkiej radości, by mieć w niej swój udział. To prawdziwy
anielski chór niebiański, który zaczyna wielbić Boga i śpiewa takie
słowa: „Chwała Bogu na wysokościach, a na ziemi pokój ludziom,
w których sobie upodobał” (Łk 2,14).
I oto my, każdy tak jak umie, podczas kolędowania włączamy się
w ten chór aniołów, w ich śpiew i sami wykrzykujemy naszą radość
słowami: „W dzień Bożego Narodzenia, radość wszelkiego stworzenia, aniołowie się radują, Jezusowi wyśpiewują”. To wspaniale,
iż z radością w sercu, z taką ochotą i rozśpiewaniem chcecie uwielbiać Boże Dziecię, Jemu wyśpiewywać chwałę.
Czyli, podczas waszego misyjnego kolędowania chodziliście z pasterzami, śpiewaliście razem z aniołami i wreszcie, to już jest trzecia
część owego wydarzenia w betlejemskiej szopce, nieśliście Jezusowi
dary waszej miłości, a na koniec stanęliście przed Maleńką Miłością
razem z Trzema Królami i przekazaliście wszelkie datki, ofiary, pieniążki otrzymane podczas kolędowania, na dzieło misyjne.
Owi Mędrcy ze Wschodu rozeznawali, jak funkcjonuje ten świat,
wciąż poszukiwali mądrości, nawet patrzyli na niebo: co ono im powie o swoim Stwórcy, o samym Bogu? Przybyli za gwiazdą do Betlejem i pytali Heroda o nowo narodzonego Króla. Ale on nie czekał na
Zbawiciela. Dlatego bardzo się przestraszył, gdy usłyszał tę nowinę.
Lękał się Bożego Dziecięcia, a przecież aniołowie mówili pasterzom,
aby się nie bali. On był w strachu, bo nie miłował sercem, ale był
zachłanny, bał się o swą ziemską władzę.
Wy jako misyjni kolędnicy nikomu żeście nie zagrażali, ale
w każdy dom, w jakim was przyjęli, wnosiliście radość, śpiew, Boże
błogosławieństwo i nadzieję. Mieszkańcy takich rodzin razem z wami
się cieszyli i byli wam wdzięczni za dobrą nowinę o Bożym Narodzeniu, za to, iż mogli z wami w taki sposób się modlić.
Niech wszystkim misyjnym kolędnikom naszej diecezji zawsze
towarzyszy ta potrójna prawda z nocy Bożego Narodzenia, związana
z pasterzami, aniołami i Trzema Królami. Nie lękajmy się Jezusa.
Zawsze Go szukajmy i idźmy do Niego z odwagą oraz bez lenistwa
i ociągania się. Boga uwielbiajmy i wychwalajmy przez modlitwę,
śpiew oraz radość w naszych sercach. Bogu ofiarujmy dary, tak jak
Mędrcy ze Wschodu. A najpiękniejszym prezentem dla Niego są nasze czyste serca, dobre myśli, szlachetne uczynki i miłość do bliźniego. Wspierajmy naszych misjonarzy, którzy w dalekich krajach gło68
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szą Dobrą Nowinę o Bogu, który jest naszym Zbawicielem i pragnie
szczęścia każdego człowieka.
Czyli, jako kolędnicy jesteście w naszej diecezji zwiastunami
trzech wartości, jakie przynosi Boże Narodzenie. Najpierw pokój
serca, które się nie lęka, niczego się nie obawia, ma swe zaufanie
i pewność w Bogu. To postawa pasterzy. Następnie radość z życia,
objawiająca się także śpiewem i młodzieńczym entuzjazmem, zaangażowaniem, gotowością służby. To postawa was młodych. Popatrzcie
na ten zachwyt młodzieży całego świata w Panamie na modlitwie
i spotkaniu z papieżem Franciszkiem. Takiej spontaniczności
w uwielbianiu i wychwalaniu Boga uczymy się od aniołów z betlejemskiego ich spotkania z pasterzami.
Wreszcie to także gotowość do ofiary, do daru, który jest czynną
miłością, miłosierdziem, zatroskaniem o potrzebujących. To dostrzeżenie drugiego człowieka i umiejętność podzielenia się z nim tym, co
posiadam i czego jemu brakuje. Uczymy się od Trzech Króli, tej gotowości darowania siebie samego Jezusowi. Takie niech będzie przesłanie, jakie zabierzecie stąd z Buśna, do waszych parafialnych
wspólnot. Amen.
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DANE STATYSTYCZNE DIECEZJI ZA ROK 2018

Biskupów

3

Kapłanów

459

Kapłanów wyświęconych

4

Kapłanów zmarłych

4

Alumnów
Sióstr zakonnych
Dekanatów
Parafii

32
130
19
187

Ochrzczonych

4866

Bierzmowanych

3806

I Komunia św.

5197

Zawartych małżeństw

2191

Zmarłych

5585

73
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Ochrzczonych

Bierzmowanych

Ilość Komunii św.

I Komunia św.

Zawartych
małżeństw

Zmarłych

DANE STATYSTYCZNE Z DEKANATÓW ZA ROK 2018

Biłgoraj Płd.

326

188

756.000

333

144

339

Biłgoraj Płn.

353

150

892.000

366

148

323

Cieszanów

165

119

412.000

185

75

187

Grabowiec

158

203

390.000

192

69

278

Hrubieszów Płd.

287

197

399.000

327

106

358

Hrubieszów Płn.

240

186

518.000

241

89

342

Józefów

235

58

414.000

246

104

241

Krasnobród

281

209

616.000

234

147

341

Lubaczów

256

165

576.000

284

119

238

Łaszczów

153

25

306.000

161

76

236

Narol

125

80

260.000

69

59

184

Sitaniec

263

319

475.000

230

112

346

Szczebrzeszyn

277

150

648.000

246

143

411

Tarnogród

286

297

776.000

270

133

276

Tarnoszyn

73

46

104.000

73

37

95

Tomaszów Lub. Płd.

304

363

585.000

312

115

322

Tomaszów Lub. Płn.

282

218

461.000

294

123

306

Tyszowce

117

184

319.000

142

68

204

Zamość

685

649

1.228.000

992

324

558

3.806 10.135.000

5.197

Dekanat

SUMA

74

4.866

2.164 5.585
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DANE STATYSTYCZNE Z PARAFII ZA ROK 2018

Aleksandrów
Basznia Dolna
Bełżec
Białopole
Bihale
Biłgoraj Chrystusa Króla
Biłgoraj św. Jana Pawła II
Biłgoraj św. Jerzego
Biłgoraj św. Marii Magdaleny
Biłgoraj Wniebowzięcia NMP
Biszcza
Bondyrz
Bukowa
Buśno
Bystre
Cewków
Chmielek
Chodywańce
Cichobórz
Cieszanów
Czartowiec
Czerniczyn
Cześniki
Czołki
Dachnów
Dąbrowica
Deszkowice
Dołhobyczów
Dub
Dubienka
Dyniska Stare
Dzierążnia

20
19
47
12
3
39
74
50
88
53
30
26
10
6
21
13
11
11
9
35
5
19
11
21
5
13
14
16
14
19
8
13

58
34
55
79
60
52
24
36
2
83
14
12
-

32
22
38
18
6
38
82
94
95
95
31
20
6
8
10
20
18
11
9
45
14
11
13
16
5
16
21
13
13
18

11
9
18
7
4
12
25
19
35
20
11
13
8
1
5
4
9
1
2
14
2
6
9
10
7
8
5
5
12
3
5
3

24
31
38
27
11
30
24
38
76
72
39
15
6
14
19
15
10
11
11
39
7
25
19
25
13
9
15
23
31
38
8
29

Rozdanych
Komunii św.

Zmarłych

Małżeństw

I Komunii św.

Bierzmowanych

Parafia

Ochrzczonych

Liczba

60.000
24.000
50.000
42.000
14.000
70.000
150.000
185.000
190.000
161.000
75.000
30.000
25.000
19.000
19.000
29.000
35.000
10.000
12.000
104.000
7.000
10.000
30.000
47.000
21.000
40.000
14.000
42.000
55.000
45.000
18.000
28.000
75
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Frampol
Gdeszyn
Goraj
Gorajec
Gozdów
Górecko Kościelne
Grabowiec
Grodysławice
Gromada
Gródek
Harasiuki
Hedwiżyn
Honiatycze
Horodło
Horyniec-Zdrój
Horyszów
Horyszów Polski
Hostynne
Hrubieszów MBNP
Hrubieszów Ducha Świętego
Hrubieszów św. St. Kostki
Hrubieszów św. Mikołaja
Hucisko
Hulcze
Huta Krzeszowska
Huta Różaniecka
Jarczów
Jarosławiec
Jeziernia
Józefów
Kalinówka
Klemensów
Komarów
Korytków Duży
Kosobudy
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23
7
34
4
20
50
30
15
22
26
10
15
6
30
36
4
24
22
88
49
15
63
10
17
21
16
18
16
54
8
33
27
25
30

57
17
27
39
51
33
61
33
27
53
17
17
51
44
5

27
10
38
12
11
30
47
14
15
24
6
13
6
37
17
19
19
82
86
16
72
15
6
20
10
10
39
10
59
7
17
47
12
14

11
20
10
7
25
12
6
5
9
4
3
5
4
13
2
14
7
38
23
6
21
5
6
8
3
9
8
5
21
4
17
19
10
12

32
15
42
27
17
28
48
16
14
36
17
10
10
73
41
8
30
14
69
66
13
79
25
13
32
17
12
18
11
81
13
55
48
23
40

Rozdanych
Komunii św.

Zmarłych

Małżeństw

I Komunii św.

Bierzmowanych

Parafia

Ochrzczonych

Liczba

80.000
15.000
119.000
38.000
20.000
47.000
63.000
20.000
32.000
53.000
38.000
23.000
9.000
12.000
82.000
5.000
35.000
27.000
235.000
60.000
51.000
89.000
50.000
10.000
40.000
30.000
20.000
29.000
15.000
90.000
30.000
60.000
80.000
92.000
49.000

KURIA DIECEZJALNA

Krasnobród Z. Ducha Świętego
Krasnobród NNMP
Krowica Sama
Kryłów
Krynice
Krzeszów
Księżpol
Lipiny
Lipsko k/Zamościa
Lipsko k/Narola
Lisie Jamy
Lubaczów św. Stanisława BM
Lubaczów św. Karola Boromeusza
Lubycza Królewska
Luchów Górny
Łabunie
Łaszczów
Łaszczówka
Łaziska
Łosiniec
Łukawica
Łukawiec
Łukowa
Machnów Nowy
Machnówek
Majdan Sopocki
Majdan Stary
Miączyn
Mircze
Młodów
Mokrelipie
Moniatycze
Nabróż
Narol
Nieledew

25
82
23
20
13
33
28
25
23
13
15
78
72
39
14
55
40
13
12
14
19
24
44
5
2
25
32
8
29
5
12
18
23
33
13

101
28
42
32
32
79
54
73
61
29
63
56
18
36
1
22
37
-

13
50
20
21
10
36
28
8
19
5
16
96
71
38
16
37
49
23
18
16
11
14
40
9
8
37
19
26
26
29
17
12
9
13
13

9
39
13
4
5
19
15
9
15
6
5
36
26
9
4
32
25
4
9
3
4
13
22
4
5
10
18
5
12
7
6
8
17
13
4

22
97
15
43
18
36
36
27
34
17
9
69
51
32
19
65
60
31
16
34
19
27
39
11
6
25
43
15
32
9
29
39
43
36
20

Rozdanych
Komunii św.

Zmarłych

Małżeństw

I Komunii św.

Bierzmowanych

Parafia

Ochrzczonych

Liczba

40.000
240.000
35.000
28.000
25.000
60.000
58.000
43.000
53.000
35.000
40.000
145.000
192.000
21.000
30.000
106.000
60.000
30.000
35.000
40.000
7.000
63.000
103.000
50.000
8.000
85.000
51.000
34.000
29.000
27.000
21.000
56.000
48.000
45.000
15.000
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Nielisz
Niemstów
Nowe Brusno
Nowie Sioło
Nowosiółki
Obsza
Oleszyce
Oszczów
Perespa
Płazów
Płoskie
Podhorce
Potok Górny
Potok Jaworowski
Przewodów
Rachanie
Radecznica
Radzięcin
Różaniec
Ruda Różaniecka
Rzeplin
Sahryń
Siedliska
Sitaniec
Skierbieszów
Sól
Stare Oleszyce
Stary Bidaczów
Stary Dzików
Stary Lubliniec
Stary Zamość
Staw Noakowski
Strzyżów
Suchowola
Susiec
78

17
8
2
2
11
16
61
6
7
9
37
10
29
3
11
18
36
31
21
8
10
4
4
39
30
24
7
12
23
11
48
16
35
18
21

11
5
108
25
29
12
62
26
71
71
63
11
103
37
58

20
11
11
9
18
53
9
13
20
15
40
10
18
11
24
9
10
13
7
36
38
14
11
21
18
45
17
30
16
31

8
4
2
1
3
9
31
1
3
10
10
4
22
2
2
12
15
18
11
6
3
3
3
14
11
17
3
5
7
4
17
6
11
9
12

32
14
7
7
18
13
47
12
19
14
18
16
42
11
8
41
42
49
10
19
17
19
8
63
60
21
6
5
31
15
79
18
25
34
17

Rozdanych
Komunii św.

Zmarłych

Małżeństw

I Komunii św.

Bierzmowanych

Parafia

Ochrzczonych

Liczba

25.000
40.000
13.000
16.000
30.000
49.000
140.000
14.000
50.000
22.000
30.000
20.000
230.000
14.000
8.000
57.000
122.000
60.000
32.000
10.000
15.000
21.000
14.000
85.000
64.000
52.000
10.000
28.000
30.000
22.000
94.000
17.000
32.000
38.000
46.000
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6
7
8
3
2
15
29
5
10
5
12
63
9
30
29
7
12
8
5
5
9
16
14
4
6
2
13
2
21
3
6
5
4
1
75

Rozdanych
Komunii św.

6
30
36
11
32
64
6
17
37
103
57
69
88
12
14
16
9
7
10
43
33
12
10
5
53
4
40
15
35
46
10
15
57

Małżeństw

23
60
63
22
113
33
31
51
38
47
10
84
43
79

Zmarłych

12
35
37
9
6
25
74
9
10
15
39
125
39
74
68
14
19
14
11
10
18
38
34
6
7
3
26
5
38
2
27
29
14
19
87

I Komunii św.

Szarowola
Szczebrzeszyn św. Katarzyny
Szczebrzeszyn św. Mikołaja
Szpikołosy
Świdniki
Tarnawatka
Tarnogród
Tarnoszyn
Teratyn
Terebiń
Tereszpol
Tomaszów Lub. Sanktuarium
Tomaszów Lub. św. O. Pio
Tomaszów Lub. NSPJ
Tomaszów Lub. św. Józefa
Topólcza
Trzeszczany
Trzęsiny
Tuczępy
Turkowice
Tworyczów
Tyszowce
Uchanie
Udrycze
Ulhówek
Wasylów Wielki
Werbkowice
Werchrata
Wielącza
Wiszniów
Wożuczyn
Wólka Panieńska
Załuże
Zamch
Zamość Katedra

Bierzmowanych

Parafia

Ochrzczonych

Liczba

12
34
58
16
14
30
53
9
21
13
50
89
26
82
59
19
30
12
10
12
26
45
54
23
19
6
45
14
66
12
45
8
5
15
132

10.000
48.000
143.000
29.000
17.000
12.000
133.000
10.000
33.000
11.000
61.000
215.000
30.000
200.000
140.000
15.000
85.000
40.000
19.000
21.000
25.000
55.000
62.000
25.000
25.000
4.000
62.000
16.000
74.000
14.000
64.000
24.000
22.000
31.000
175.000
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97
65
85
63
121
62
76
9
30
6
41
19
6
14
8

59
22
37
22
50
17
37
6
9
2
45
14
3
7
1

84
70
59
36
92
40
37
24
19
4
56
12
9
16
4

Rozdanych
Komunii św.

242
81
141
72
212
34
107
15
20
48
35
5
16
4

Zmarłych

113
74
55
90
114
27
54
40
12
6

Małżeństw

I Komunii św.

Zamość św. Michała
Zamość Zwiastowania NMP
Zamość MB Królowej Polski
Zamość Św. Bożej Opatrzności
Zamość Świętego Krzyża
Zamość Miłosierdzia Bożego
Zamość św. Brata Alberta
Zawalów
Złojec
Zubowice
Zwierzyniec
Żdanów
Żniatyn
Żulice
Żurawce

Bierzmowanych

Parafia

Ochrzczonych

Liczba

253.000
50.000
220.000
84.000
220.000
82.000
120.000
26.000
20.000
21.000
120.000
31.000
6.000
39.000
5.000

Opracował: ks. Zygmunt Jagiełło
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KOMUNIKATY KS. KANCLERZA I RZECZNIKA DIECEZJI
1/ Informacja dotycząca zarządzania cmentarzami
Wobec tego, iż w ostatnich tygodniach, obserwujemy i na terenie
całego kraju i w naszej Diecezji, wzmożenie aktywności różnego rodzaju organizacji pozarządowych, których celem jest, pod pozorem
troski o wolności obywatelskie, zminimalizowanie znaczenia Kościoła
Katolickiego, zwracam się z prośbą o nieignorowanie otrzymywanych
od takich organizacji maili lub listów, które zawierają różnego rodzaju żądania, np. przekazania cenników usług na cmentarzach parafialnych. W przypadku otrzymania takiej korespondencji, proszę
zwrócić się albo do znanego sobie prawnika albo, w przypadku nie
posiadania takiego, do Kurii Diecezjalnej.
Nadto, wobec tego, iż prawo polskie coraz częściej dopuszcza
możliwość prowadzenia oficjalnej korespondencji za pośrednictwem
poczty elektronicznej, w przypadku gdy na stronie internetowej parafii jest wskazywany adres mailowy, którego Księża nie używają,
należy albo go usunąć ze strony albo zacząć na bieżąco sprawdzać
zawartość skrzynki mailowej i odpowiadanie na zapytania.
Niezastosowanie się do powyższych reguł, może wywołać znaczącą odpowiedzialność finansową i narazić Księży na poniesienie
wysokich kosztów postępowania sądowego przed Wojewódzkim
Sądem Administracyjnym.
2/ Informacja Kościelnego Inspektora Ochrony Danych
Osobowych, ks. Piotra Kroczka
W związku z wystosowywanymi przez osoby fizyczne wnioskami
o udzielenie informacji publicznej przez placówki realizujące zadania
publiczne i prowadzone przez kościelne publiczne osoby prawne (np.
szkoły katolickie) w zakresie udostępniania polityki bezpieczeństwa
przetwarzania danych osobowych oraz rejestru czynności przetwarzania danych osobowych chciałbym jednoznacznie podkreślić,
że dokumenty te jako szczególnie ważne dla systemu ochrony przetwarzania danych osobowych w danym podmiocie nie mogą być udostępniane w takim trybie.
Te i podobne dokumenty, np. instrukcja zarządzania systemem
informatycznym są dokumentami wewnętrznymi danego podmiotu
i zapoznane z nimi mogą być ściśle określone osoby, np. polityka bezpieczeństwa udostępniania jest pracownikom podmiotu. Udostępnie81
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nie innym podmiotom może spowodować zagrożenie dla systemu
bezpieczeństwa przetwarzania danych.
Takie stanowisko dotyczące udostępniania dokumentów dotyczących ochrony danych osobowych potwierdzone jest wyrokami sądów administracyjnych. Potwierdzają ją także opinie państwowych
organów ochrony danych osobowych.
Jednocześnie należy odróżnić politykę bezpieczeństwa od tzw.
„polityki prywatności”, która jest dokumentem, w którym administrator danych wskazuje cel, podstawy prawne i zakres przetwarzania danych osobowych, a także informacje o podmiotach, którym
dane mogą być udostępnione oraz o prawach przysługujących osobom, których dane są przetwarzane. Taki dokument przykładowo
publikowany jest na stronach internetowych administratorów danych, co świadczy m.in. o transparentności działania i umożliwia
osobom zainteresowanym zapoznanie się ze szczegółowymi informacjami na temat przetwarzania danych osobowych przez dany podmiot.
Dokument ten nie zawiera informacji zastrzeżonych jedynie dla
podmiotu, których ujawnienie powodowałoby możliwość ingerencji
w system bezpieczeństwa informacji. Polityka prywatności może być
zatem udostępniania na żądanie podmiotu trzeciego, czy to w trybie
informacji publicznej czy realizacji prawa przysługującego na podstawie RODO.
W razie wątpliwości odnośnie do możliwości udostępnienia dokumentów dotyczących ochrony danych osobowych w trybie udzielenia informacji publicznej proszę kierować pytania na adres:
kiod@episkopat.pl. Odsyłam także do Podręcznika wersja 3, nr 16.
3/ Przypominam o ciągle aktualnej sprawie dobrego przepływu
informacji i utrzymywaniu kontaktów pomiędzy księżmi dziekanami
a księżmi proboszczami, rektorami kościołów, księżmi emerytami,
rezydentami oraz zgromadzeniami zakonnymi znajdującymi się na
terenie parafii – chodzi zwłaszcza o przekazywanie materiałów
kurialnych (adresowników, kalendarzy liturgicznych, innych), bieżących komunikatów.
4/ Pojawia się problem braku informacji o osobach, które
zamieszkiwały (przynajmniej przez ostatni okres czasu) na terenie
parafii, choć zameldowane były i przynależały do innej parafii,
a teraz zmarły. Często właściwy ksiądz proboszcz nie wie nic o ich
śmierci, albo dowiaduje się przypadkowo. Dobrze byłoby zachęcać
82
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i mobilizować takie osoby czy ich bliskich (bo często są to osoby starsze i chore), aby informowały właściwych proboszczów, że nie przebywają już na terenie swoich dotychczasowych parafii. Unikałoby się
w ten sposób nieporozumień szczególnie w przypadku załatwiania
spraw pogrzebowych.
5/ Kładę na sumienie Księży sprawę odpowiedniej troski o pobożne, bez pośpiechu i niedbałości sprawowanie liturgii (Eucharystii,
nabożeństw), o czystość i schludność szat liturgicznych, bielizny ołtarzowej, paramentów, tak, by nie odstraszać wiernych od liturgii, ale
budować ich postawą świętości, zaangażowania i zdrowej pobożności.
Należy wystrzegać się wszelkiej rutyny i bylejakości w tych kwestiach. Dbać o właściwy strój zwłaszcza w kościele, kancelarii przy
oficjalnych czynnościach i okolicznościach.
6/ Najbliższe spotkanie Księży Dziekanów: środa, 19 czerwca
2019 r., godz. 10.00.
Ks. Michał Maciołek

WYDZIAŁ NAUKI I WYCHOWANIA KATOLICKIEGO
1. XXVII Diecezjalna Pielgrzymka Maturzystów na Jasną Górę,
której przewodniczył Biskup Diecezjalny Marian Rojek, odbyła się 27
października 2018 r. Uczestniczyło w niej 2294 uczniów z 34 szkół;
w roku 2017 – 2879 uczniów, w roku 2016 – 2728 uczniów; w roku
2015 – 3140 uczniów, w roku 2014 – 3172 uczniów; w roku 2013 –
3500 uczniów; w roku 2012 – 3824 uczniów.
2. W obecnym roku szkolnym w XXIX Ogólnopolskiej Olimpiadzie Teologii Katolickiej Opole 2019 w etapie szkolnym (15 listopada
2018 r.) uczestniczyło 97 uczniów z 12 szkół; w etapie diecezjalnym
(27 lutego 2019 r.) – uczestniczyło 20 uczniów z 11 szkół. Podczas
eliminacji diecezjalnych gościliśmy studentkę teologii KUL Jana
Pawła II, która zachęcała młodzież do studiowania na ww. uniwersytecie. Do etapu ogólnopolskiego zakwalifikowało się 3 uczniów; dwoje
z I LO im. ONZ w Biłgoraju, oraz jedna osoba z II LO w Zamościu.
Finał odbędzie się w dniach 28-30 marca 2019 r. w domu Rekolekcyjnym na Górze św. Anny.
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3. Diecezjalny Konkurs Wiedzy o Biblii i Kościele w tym roku
szkolnym odbywa się w dwóch kategoriach: kategoria I – klasy IV-VI
SP; kategoria II – klasy VII-VIII SP oraz III gimnazjum. W kategorii
I: w etapie szkolnym (15 listopada 2018 r.) uczestniczyło – 212
uczniów z 47 szkół; w etapie powiatowym (24 stycznia 2019 r.) – 34
uczniów z 19 szkół; w kategorii II: w etapie szkolnym (15 listopada
2018 r.) – 355 uczniów z 61 szkół; w etapie powiatowym (24 stycznia
2019 roku) – 51 uczniów z 26 szkół. Etap diecezjalny odbędzie się
9 maja 2019 r. o godz. 10.00 w Kurii Diecezjalnej w Zamościu, zakwalifikowało się 15 uczniów z 13 szkół (kategoria I) oraz 22 uczniów
z 12 szkół (kategoria II).
4. Podczas ferii zimowych odbyły się dwa turnusy rekolekcji dla
katechetów w Werchracie (8-11.02.2019 r. oraz 13-16.02.2018 r.).
Ćwiczeniom duchowym przewodniczył ks. mgr Sebastian Koper.
W I turnusie wzięło udział 44 katechetów, w II turnusie – 31 katechetów. Pozostałe cztery tegoroczne turnusy rekolekcji zostaną przeprowadzone w czerwcu i lipcu br.
5. W dniach 25-27 kwietnia br. planowane są wiosenne spotkania dla katechetów świeckich i sióstr zakonnych. Tematem konferencji będzie Duch Święty w posłudze katechetycznej a wygłosi ją Pan
Marcin Jakimowicz – redaktor „Gościa Niedzielnego”.
Plan spotkań:
25 IV 2019 r., godz. 15.00 – Lubaczów (Konkatedra)
26 IV 2019 r., godz. 9.00 – Hrubieszów (Parafia św. Mikołaja)
26 IV 2019 r., godz. 14.00 – Tomaszów Lubelski (Sanktuarium MB)
27 IV 2019 r., godz. 9.00 – Biłgoraj (Parafia św. Marii Magdaleny)
27 IV 2019 r., godz. 14.00 – Zamość (Parafia MB Królowej Polski)
6. Trwają przygotowania do XII Diecezjalnej Pielgrzymki Bierzmowanych do Sanktuarium w Tomaszowie Lubelskim, która odbędzie się we czwartek, 23 maja br. Zachęcamy, aby zorganizować
wyjazd na pielgrzymkę dla uczniów, którzy przyjmują bierzmowanie
w 2019 r.
7. Przypominamy, że 29 grudnia 2017 r. Biskup Diecezjalny Marian Rojek określił Zasady przygotowania kandydatów do przyjęcia
sakramentu bierzmowania w Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej.
Według tego dokumentu uczniowie obecnych klas VII szkoły podsta84
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wowej, jeśli mają przyjąć sakrament bierzmowania w klasie VIII,
powinni rozpocząć przygotowanie podczas tegorocznego Wielkiego
Postu. Przygotowanie trwa jeden rok, kandydaci moją obowiązek
uczestniczyć przynajmniej w 10 spotkaniach formacyjnych w parafii.
Punkt 3 tejże Instrukcji zawiera informację, że „do sakramentu
bierzmowania przystępują uczniowie klasy VIII szkoły podstawowej
lub starsi, którzy uczestniczą w katechezie szkolnej oraz odbyli przygotowanie w parafii”.
8. Ministerstwo Edukacji Narodowej przedstawiło stanowisko
w sprawie możliwości pełnienia przez nauczyciela religii funkcji
wychowawcy klasy.
Przepis § 7 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach (Dz.U.
z 1992 r. Nr. 36, poz. 155, z późn. zm.) stanowi wprost, że nauczyciel
religii wchodzi w skład rady pedagogicznej, nie przyjmuje jednak
obowiązków wychowawcy klasy. Oznacza to, że nauczyciel religii,
który jest zatrudniony w szkole publicznej na podstawie imiennego
skierowania do nauczania religii wydanego przez właściwe władze
zwierzchnie kościoła lub innego związku wyznaniowego (§ 5 ust.
1 ww. rozporządzenia), nie może pełnić funkcji wychowawcy klasy,
czyli objęcie wychowawstwa klasy nie powinno być mu proponowane,
a on sam nie może takiej propozycji przyjąć. Przedstawiona wyżej
zasada została przyjęta w porozumieniu z władzami zwierzchnimi
kościołów i innych związków wyznaniowych.
9. Katecheci nie biorą udziału w strajku nauczycieli. Katecheta
jest w szkole przedstawicielem Kościoła, pracuje na podstawie
imiennej misji – skierowania, które wydane jest przez Księdza
Biskupa. Katecheci, pomimo zatrudnienia przez szkołę w charakterze nauczycieli, reprezentują więc Kościół i biskupa. W związku z tą
okolicznością nauczyciele religii nie mogą angażować się w tego
rodzaju akcje, które pozbawiałyby ich właściwej neutralności, a zarazem mogłyby wystawić na szwank dobre imię Kościoła. Ponadto statut katechety jasno precyzuje, że katecheci nie angażują się w działalność związków zawodowych.
10. Planowanie i organizacja pracy katechetycznej w najbliższych miesiącach:
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• Prosimy księży proboszczów, aby zatroszczyli się we współpracy
w księżmi dziekanami o ,,solidarny” podział godzin katechezy
dla katechetów (duchownych i świeckich) w parafiach i dekanatach. Przypominamy o tym w kontekście planowania pracy na
rok szkolny 2019/2020. Arkusze organizacyjne szkół zatwierdzają jednostki samorządu terytorialnego, najpóźniej do 20 maja
danego roku. Do tego czasu należy uzgodnić z dyrektorami
organizację nauczania religii.
• Przypominamy, że misja dla księdza pracującego w innej parafii
jest wydawana zawsze na czas określony, tzn. jeden rok szkolny.
Ks. Piotr Brodziak

WYDZIAŁ DUSZPASTERSTWA OGÓLNEGO
1. Program duszpasterski dla Kościoła w Polsce
W I Niedzielę Adwentu 2017 r., Kościół w Polsce rozpoczął realizację nowego, dwuletniego Programu duszpasterskiego. Hasłem
nowego Programu duszpasterskiego są słowa: „Duch, który umacnia miłość…”. Praca duszpasterska przez najbliższy rok 2018/2019
skupia się wokół hasła: „W mocy Bożego Ducha”.
2. Wydarzenia w diecezji od ostatniej konferencji dziekanów
a) 13 X 2018 r. – Generalny Zlot Legionu Maryi w Perespie;
b) 14 X 2018 r. – Diecezjalna Pielgrzymka Arcybractwa Straży
Honorowej NSPJ do Tomaszowa Lubelskiego;
c) 21-27 X 2018 r. – Tydzień Misyjny w Kościele;
d) 21 X 2018 r. – patronalne święto Służby Zdrowia w katedrze
zamojskiej;
e) 21 X 2018 r. – I Diecezjalny Dzień Skupienia dla osób modlących się za kapłanów;
f) 26 X 2018 r. – III Turniej Tenisa Stołowego „Z myślą o misjonarzach” w Białopolu;
g) 17 XI 2018 r. – Msza św. za zmarłych kapłanów w parafii
pw. MB Królowej Polski w Zamościu;
h) 18 XI 2018 r. – Zaduszki Chłopskie w Tomaszowie Lubelskim;
i) 24 XI 2018 r. (Uroczystość Chrystusa Króla) – patronalne
święto KSM i Akcji Katolickiej w katedrze zamojskiej;
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j)
k)
l)
m)
n)
o)
p)
q)
r)

1 XII 2018 r. – finał Mistrzostw LSO w halowej piłce nożnej
w Zamościu;
1 XII 2018 r. – patronalne święto Ruchu Światło-Życie w katedrze zamojskiej;
6 I 2019 r. – Orszak Trzech Króli;
2 II 2019 r. – diecezjalne obchody Dnia Życia Konsekrowanego
w Sanktuarium w Radecznicy;
5 II 2019 r. – Diecezjalny Dzień Chorych w parafii pw. św.
Michała Archanioła w Zamościu;
9 II 2019 r. – spotkanie referentów poszczególnych duszpasterstw w domu diecezjalnym w Zamościu;
25 II 2019 r. – spotkanie kolędników misyjnych w Buśnie;
3-8 III 2019 r. – 52. Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu;
9-14 III 2019 r. – 24 Międzynarodowe Dni Filmu Religijnego
SACROFILM w Zamościu;

3. Wydarzenia w diecezji do kolejnej konferencji dziekanów
a) Noc konfesjonałów
Nasza diecezja w tym roku już po raz piąty organizuje „Noc
Konfesjonałów”.
W Biłgoraju w kościele pw. Chrystusa Króla nocą z Wielkiego
Czwartku na Wielki Piątek (18-19 IV 2019 r.) w godz. od 21.37
(godzina śmierci św. Jana Pawła II) do 2.00. Jeśli znaleźliby się
księża chętni do pomocy w tym wydarzeniu, prosimy zgłaszać się
do ks. Macieja Lewandowskiego.
W Hrubieszowie w parafii pw. św. Mikołaja w dniach 18-19 IV
2019 r. w godzinach od 21.37 do 2.00. Koordynatorem przedsięwzięcia w Hrubieszowie jest ks. Paweł Kubiszyn.
W Lubaczowie w parafii św. Stanisława BM „Noc Konfesjonałów” odbędzie się w nocy z 19 na 20 IV i będzie trwała w godzinach od 20.00 do 24.00. Księża, którzy zechcą pomóc są proszeni
o zgłoszenie się do ks. Andrzeja Stopyry.
W Tomaszowie Lubelskim spowiedź będzie miała miejsce
w parafii pw. NSPJ nocą z 18-19 IV 2019 r. w godz. od 21.37 do
2.00. Zainteresowanych pomocą księży prosimy o zgłoszenie się do
ks. Jerzego Sopla.
W Zamościu wydarzenie to będzie odbywać się w kościele rektoralnym św. Katarzyny w nocy z 18-19 IV 2019 r., w godzinach
od 21.37 do 2.00. Księży, którzy zechcieliby pomóc w spowiadaniu
prosimy, aby zgłosili się do ks. Sylwestra Zwolaka.
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b) XXXIV Światowy Dzień Młodzieży w Diecezji ZamojskoLubaczowskiej
W Niedzielę Palmową, 14 kwietnia 2019 r., zapraszamy młodzież do uczestnictwa w XXXIV Światowym Dniu Młodzieży
w diecezji. Młodzież zaproszona jest do uczestnictwa w centralnych wydarzeniach w Tomaszowie Lubelskim. Rozpoczęcie o godz.
14.45 przy kościele pw. św. Ojca Pio i przejście z palmami do
parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa. O godzinie 16.00 Msza
św. pod przewodnictwem Bpa Mariana Rojka. Po Mszy św. koncert ewangelizacyjny.
c) Kurs wielkanocny dla duchowieństwa
23 IV 2019 r. w Centrum Kultury Filmowej „Stylowy”
w Zamościu odbędzie się kurs duszpasterski dla duchowieństwa.
Wykład poprowadzi ks. dr Bartłomiej Matczak.
d) 11 V 2019 r. – Diecezjalna Pielgrzymka Służby Zdrowia
do Krasnobrodu. Rozpoczęcie o godz. 10.00.
e) Wyprawa Otwartych Oczu
11 maja 2019 r. – spotkanie młodzieży w Górecku Kościelnym. Zaproszona na to spotkanie jest młodzież z całej diecezji.
f) 12 V 2019 r. – V Diecezjalna Pielgrzymka Rolników do
Topólczy
g) 24 V 2019 r. – V Pielgrzymka Matek dzieci z niepełnosprawnością do Sanktuarium w Krasnobrodzie
h) 1 VI 2019 r. – Diecezjalna Pielgrzymka Chorych do Krasnobrodu
i) 9 VI 2019 r. – VII Marsz dla Życia i Rodziny w Zamościu
j) 2 VI 2019 r. – V Diecezjalna Pielgrzymka Kół Gospodyń
Wiejskich do Sanktuarium w Krasnobrodzie
k) 12 VI 2019 r. – V Diecezjalny Dzień Osób Niepełnosprawnych. Spotkanie odbędzie się na Rynku Głównym
w Zamościu.
4. Diecezjalne Jerycho Różańcowe
W dniu 25 marca 2019 r. w katedrze zamojskiej o godz. 18.00
rozpoczniemy uroczystą Mszą św. Diecezjalne Jerycho Różańcowe.
Wydarzenie to będzie trwało przez cały rok najbliższy. Szczegółowe informacje na ten temat są dostępne na stronie internetowej
diecezji. Każda z parafii otrzymała kilka egzemplarzy materiałów
związanych z tym wydarzeniem. Prosimy księży o zapoznanie się
z materiałami, żeby jak najlepiej przeprowadzić Jerycho w swojej
parafii.
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5. III Diecezjalny Koncert Chwały w Zamościu
20 czerwca 2019 r., w Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi
Chrystusa, na Rynku Wielkim w Zamościu odbędzie się III Diecezjalny Koncert Uwielbienia. Uwielbienie poprowadzi Orkiestra
Włościańska z Zamościa, zespół „Razem za Jezusem”, „Lumen”,
Jerzy Szrom oraz schola, w skład której wejdą chętni z Zamościa
i okolic.
6. Zamojski Dzień Papieski
12 czerwca br. przypada 20 rocznica pobytu papieża Jana
Pawła II w Zamościu. O godzinie 10.00 na Rynku Wielkim rozpocznie się spotkanie dla niepełnosprawnych w ramach Dnia Niepełnosprawności. O godz. 11.00 w Kościele pw. MB Królowej Polski w Zamościu część artystyczna przygotowana przez uczniów
szkół im. Jana Pawła II, o godz. 12.00 uroczysta Msza św. pod
przewodnictwem Biskupa Diecezjalnego Mariana Rojka. O godz.
19.00 rozpoczęcie uroczystości na Rynku Wielkim w Zamościu po
których odbędzie się koncert zespołu Golec uOrkiestra.
7. Ogłoszenia Liturgicznej Służby Ołtarza
Finał XVI Diecezjalnych Zawodów LSO w piłce nożnej halowej odbył się 1 grudnia 2018 r. na hali OSiR w Zamościu. Złote
medale zdobyli: lektorzy z par. Bełżec (kategoria lektor starszy),
lektorzy z par. Tyszowce (kategoria lektor młodszy), ministranci
z par. Oleszyce (kategoria ministrant). Będą oni reprezentować
naszą diecezję w ogólnopolskich zawodach LSO w piłce nożnej halowej w dn. 1-2 maja 2019 r. w Skierniewicach i Sochaczewie.
Diecezjalny etap IV Konkursu Wiedzy Liturgicznej dla LSO
odbył się 16 marca w Szkole Katolickiej im. św. o. Pio w Zamościu.
Wzięło w nim udział 52 osoby z 17 parafii.
Diecezjalna Pielgrzymka LSO odbędzie się 18 czerwca 2019 r.
w Zamościu. Rozpoczniemy ją Eucharystią o 9.30 w katedrze zamojskiej, a następnie w OSiR w Zamościu odbędzie się olimpiada
sportowa dla służby liturgicznej.
Zapraszamy na rekolekcje wakacyjne dla ministrantów i lektorów, które odbędą się w Werchracie w następujących terminach:
15-20 lipca – ministranci (kl. IV-VIII SP); 3-10 sierpnia – lektorzy
(III gim. i szkoły ponadgimnazjalne); 12-17 sierpnia – ministranci
(kl. IV-VIII SP). Koszt rekolekcji ok. 150 zł. Zapisy rozpoczną się
na początku maja. O uczestnictwie będzie decydować kolejność
zgłoszeń. Szczegóły zostaną podane na stronie kurii diecezjalnej.
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W każdy czwartek o 20.00 na antenie KRZ audycja dla LSO
„Króluj nam Chryste” prowadzona przez księży i ministrantów
z naszej diecezji.
8. Exodus Młodych
Diecezjalne spotkanie młodych w tym roku odbędzie się
w dniach 20-24 sierpnia w Zwierzyńcu. Exodus Młodych odbędzie
się pod hasłem „Oblubienica i Duch”. Organizatorzy już dziś
zapraszają na to spotkanie wszystkich młodych z naszej diecezji.
9. Wakacyjne wydarzenia
Zachęcamy duszpasterzy do zaangażowania się w pracę duszpasterską podczas wakacji. Ważną formą tej pracy są rekolekcje
wakacyjne (Oaza, KSM, harcerstwo, rekolekcje dla Liturgicznej
Służby Ołtarza, piesza pielgrzymka, i inne). Jeśli parafia potrzebuje zastępstwa na czas pełnienia przez księdza posługi na rekolekcjach wakacyjnych, prosimy o kontakt z Wydziałem. Na czas
zastępstwa zostanie wtedy przydzielony ks. neoprezbiter, jeśli będzie taka możliwość. Prosimy również, by tak organizować pracę
duszpasterską na wakacjach, aby księża pełniący posługi wakacyjne również skorzystali z urlopu.
Ks. Sylwester Zwolak

SPRAWY GOSPODARCZO-EKONOMICZNE
1. Dziękuję w imieniu redakcji TK Niedziela za zaangażowanie
księży w kolportaż czasopisma. Obecnie rozprowadzanych jest
2545 egzemplarzy tygodniowo. Opłaty za TK Niedziela proszę
regulować na bieżąco, najlepiej na konto: PEKAO S.A. II
O/Zamość 03 1240 2005 1111 0000 1764 4471
2. Wpłaty za kalendarze i puszki na KRZ, proszę wpłacać na konto
KRZ.
3. Ofiara z racji wizytacji kanoniczej: do 800 wiernych – 200 zł.; od
801 do 1500 – 300 zł.; od 1501 do 3000 – 600 zł.; od 3001 do 5000
– 800 zł.; powyżej 5001 wiernych – 1100 zł.
4. Planowane inwestycje w parafii, które wiążą się z uzyskaniem
zgody Biskupa Diecezjalnego proszę uzgadniać przed rozpoczęciem przygotowań.
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5. Ofiary przechodnie wpłacamy do 30 dni od zbiórki.
6. Trwają prace budowlane Domu Trzeciego Tysiąclecia im Kardynała Stefana Wyszyńskiego Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej –
poniesione wydatki to kwota 279.035 zł.
7. Na potrzeby Diecezji w roku 2018 wpłynęło 148 ofiar od księży
i 2 od parafii na sumę 587.030 zł., w roku 2019 złożyło ofiarę
151 księży na sumę 268.050 zł.
8. Od stycznia 2019 r. na funkcjonowanie Domu Księży Seniorów
w Biłgoraju, Diecezja przekazuje 30 tys. zł. miesięcznie.
9. Budynki mieszkalne są zwolnione z akcyzy na paliwo.
10. Karty sprawozdawcze za rok 2018 należy złożyć w kancelarii
Kurii do końca kwietnia.
11. Ornaty koloru fioletowego, które ofiarowała parafia Jana Pawła
II w Biłgoraju dla Diecezji są do wypożyczenia w parafii
św. Brata Alberta i MB Królowej Polski w Zamościu.
12. ZUS od dnia 01.01.2019 r. składka od kwoty 2 250,00 zł:
- składka społeczna (bez ubezpieczenia chorobowego) –
131,36 zł., (emerytalna – 87,84 zł, rentowa – 36 zł, wypadkowa –
7,52 zł);
- składka społeczna (z ubezpieczeniem chorobowym) –
186,49 zł., (emerytalna – 87,84, rentowa – 36 zł, wypadkowa –
7,52 zł, chorobowe – 55,13 zł)
- składka zdrowotna – 202,50 zł.,
- obowiązek odliczenia od zryczałtowanego podatku od osób
duchownych opłaconej składki ubezpieczenia zdrowotnego duchownych – 174,38 zł.
Ks. Miłosław Żur
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DOM KSIĘŻY SENIORÓW W BIŁGORAJU
(od 1 stycznia 2018 do 31 grudnia 2018 r.)
Przychód: 410 600 zł + 14 000 zł na ławko-klęczniki
Przychód z kurii: 300 000 zł + 5000 zł (dodatkowo na utrzymanie
- przeglądy)
Emerytury Księży Seniorów (II, III, IV kwartał) – 56.350 zł +
9.650 zł na plusie za I kw. 2018
Ofiary indywidualne od księży:
• 5000 zł (ofiara indywidualna)
• 5000 zł (ofiara indywidualna)
• 1500 zł (ofiara indywidualna)
• 800 zł (ofiara indywidualna)
• Ofiara od Drogi Neokatechumenalnej 1000 zł
• Księża z parafii św. Marii Magdaleny za wyżywienie
26300 zł
Rozchód: 405 789,34 zł
Bus (paliwo, naprawy, przegląd, ubezpieczenie): 3 976,14 zł
Zakupy (hurtownie spożywcze, doposażenie kuchni w sprzęt AGD,
art. gosp. domowego, reprezentacyjne – imieninowe): 93 547,71 zł
Naprawy (sprzętu AGD, wymiana żarówek w windzie) + przeglądy miesięczne wind: 4572,39 zł
Kaplica (utrzymanie kaplicy – komunikanty, hostie, wino, kwiaty): 1994,73 zł
Rachunki (woda, ścieki, energia, gaz, telefon, śmieci): 117 839,53
Sanitarne (leki): 217,85
ZUS: 29 040,73
US: 3 140
Pomoc w księgowości rok 2018: 900 zł
Pracownicy (pensje, badania lekarskie, zasiłki chorobowe):
115 252,74 zł
Budowlane (sprzęty doposażające DKS – m.in. piły, tarcze,
zapłata dla stolarza za prace w kaplicy DKS, choinki, styropian wykonanie i wyposażenie saloniku dla księży seniorów, utrzymanie
kosiarki/odśnieżarki, w tym także materiały + robocizna:
Salonik dla księży na górze: 7575,40 zł
Stolarz + elementy ołtarza do kaplicy DKS: 6 000 zł
Murek: 8 278,41 zł
Balkony: 3165 zł
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Hydraulika: 5 183,69 zł (w sumie budowlane) = 32790,73 zł
Przeglądy roczne (konserwacja C.O., przegląd elektryka + wymiana żarówek, wymiana zaworu gazowego, wymiana 4 akumulatorów zjazdu wind ): 2516,79 zł
Ławko-klęczniki do kaplicy: 14000 zł
Prognoza zatrudnienia i wynagrodzeń
w Domu XX Seniorów na I kwartał 2019 r.
•
•
•

Do końca lutego 2019 r. same pensje wyniosły:
12 854,26 zł w styczniu (dodatkowo zatrudniona zostanie od 21
stycznia pomoc kuchenna/kucharz)
11 859,19 zł w lutym (bez pielęgniarki + nowy pracownik kuchni)
9 955,88 zł w marcu (bez pielęgniarki oraz bez zwolnionej kucharki)
Zapłata ZUS:
• 4662,05 zł styczeń, 4660,75 zł luty, 4172,27 zł marzec
Podatek PIT 4 do Urzędu Skarbowego:
• 504 zł – styczeń, 545 zł – luty, 403 zł – marzec

Zróżnicowane koszty wynikają z tego, że:
1) wzrost płacy najniższej krajowej;
2) od 21 stycznia 2019r. została przyjęta kucharka na ¾ etatu –
umowa o pracę dodatkowo ¼ etatu – porozumienie o wolontariat;
3) od początku lutego zwolniła się jedna z pielęgniarek zatrudniona
na ½ etatu – umowa o pracę z pełnymi świadczeniami;
4) od początku marca zwolniono kucharkę zatrudnioną na cały etat
– umowa o pracę z pełnymi świadczeniami;
5) od ostatniego tygodnia marca będzie na zwolnieniu lekarskim
jedna z kucharek.
Od kwietnia:
1) jeden z pracowników będzie na zwolnieniu lekarskim z umową
o pracę na cały etat, a za nią będzie zatrudniony pracownik na
porozumieniu o wolontariat na ¾ statut tj. 1300 zł;
2) zatrudnienie dodatkowej pielęgniarki na ½ etatu, a w związku
z tym zmniejszenie etatu drugiej pielęgniarce z ¾ etatu na
½ etatu tj. po 850 zł każda;
3) zwiększenie wynagrodzenia dla siostry opiekującej się Biskupem
Seniorem o 150 zł.
Ks. Krzysztof Portka
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WYŻSZE SEMINARIUM DUCHOWNE
1. Drugi semestr bieżącego roku akademickiego rozpoczęło 27
alumnów. Dwóch przebywa na rocznym urlopie, a jeden z diakonów na praktyce duszpasterskiej.
2. W dniach 28.01-08.02 odbyła się sesja egzaminacyjna. Średnia
ocen z egzaminów dla całego seminarium wyniosła 4,37. Najwyższe średnie uzyskali: dk Artur Juszczak (4,89); Krzysztof
Zgnilec (4,85), Kamil Kossak (4,85). Nikt nie otrzymał oceny
niedostatecznej.
3. 23 lutego reprezentacja naszego seminarium wzięła udział
w Mistrzostwach Polski Wyższych Seminariów Duchownych
w Piłce Halowej, zdobywając brązowy medal. Alumn II roku
Artur Łakomy uzyskał tytuł króla strzelców. 17 listopada
2018 r. alumni zajęli również trzecie miejsce w kleryckim turnieju o puchar Metropolity Warszawskiego.
4. W dniach 6-9 marca odbyły się rekolekcje wielkopostne, które
poprowadził ks. Krzysztof Portka, diecezjalny ojciec duchowny.
5. 18 marca JE ks. bp Mariusz Leszczyński udzieli posługi lektoratu trzem alumnom trzeciego roku i posługi akolitatu sześciu
alumnom roku czwartego.
6. Święcenia diakonatu odbędą się 4 maja, a święcenia prezbiteratu 1 czerwca w katedrze zamojskiej. Poprzedzą je pięciodniowe
rekolekcje dla kandydatów, prowadzone przez ojców duchownych seminarium.
7. W bieżącym roku alumni posługują w następujących placówkach: Szpital Neuropsychiatryczny przy ul. Abramowickiej,
Ośrodek dla nieletnich w Dominowie, DPS przy ul. Kosmonautów, Hospicjum Dobrego Samarytanina, Dom Dziecka przy ul.
Glinianej, Dom Dziecka przy ul. Kilińskiego, Świetlica dla dzieci
przy parafii NSJ w Lublinie.
8. Wspólnota seminaryjna na miarę swoich możliwości podejmuje
duszpasterstwo powołaniowe. Niedziele powołaniowe odbyły się
w Wożuczynie (21.10.2018) oraz w Buśnie (20.01.2019). Alumni
odbyli także powołaniowe spotkania z młodzieżą:
- uczestnikami olimpiady wiedzy teologicznej (Zamość, 27.02),
- uczniami LO im. ONZ (Biłgoraj, 06.03),
- uczestnikami konkursu wiedzy liturgicznej (Zamość,16.03)
W najbliższym czasie odbędą się:
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-

spotkanie z maturzystami Technikum MechanicznoElektrycznego (Biłgoraj)
- spotkanie z młodzieżą w ramach rekolekcji wielkopostnych
(Zamość-Katedra, 10.04)
- niedziele powołaniowe w Hostynnem (19.05); w Trzeszczanach (26.05); w Biłgoraju – WNMP (09.06); w Katedrze
Zamojskiej (16.06)
9. Dziękujemy za zebrane tace na rzecz seminarium w listopadzie
i lutym. Będziemy wdzięczni za uregulowanie także zaległości.
Ks. Jarosław Przytuła

CARITAS
1. Dziękuję wszystkim zaangażowanym w dzieło WOLONTARIATU
Caritas naszej diecezji. To dzięki Wam i Waszemu zaangażowaniu
jest możliwe dotarcie z pomocą do najbardziej potrzebujących.
Cieszę się, że tak wiele jest osób, które wpajają wartości czynnej
miłości wobec bliźniego w najmłodsze pokolenie. Dzieje się to poprzez działające i nowopowstające Szkolne Koła Caritas.
Od ostatniej konferencji powstały nowe SKC:
- Szkoła podstawowa im. Gen. A. Jeziorańskiego w Zespole
Szkolno-Przedszkolnym w Nowym Lublińcu;
- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Zamościu;
- Zespół Szkół nr 3 im.: M. Rataja w Tomaszowie Lubelskim;
- Szkoła Podstawowa nr 8 im.: Orląt Lwowskich w Zamościu;
- Szkoła Podstawowa nr 4 im.: Stefana Batorego w Zamościu.
Osoby zainteresowane powstaniem kolejnych SKC odsyłamy do
naszej strony internetowej z prośbą o bezpośredni kontakt z nami.
2. Ponawiam moją prośbę do księży proboszczów o zakładanie –
formalne – Parafialnych Zespołów Caritas (PZC). Wszystkie niezbędne dokumenty znajdują się na naszej stronie internetowej.
Mam świadomość, że w wielu parafiach istnieją grupy ludzi, które
pod okiem swoich duszpasterzy troszczą się o najbardziej potrzebujących pomocy. Jednak oficjalne powołanie PZC daje nam zupełnie inne możliwości jeżeli chodzi o współpracę z Caritas Polska
czy innymi instytucjami. Oficjalnie (poza istniejącym od wielu lat
PZC w Józefowie oraz w parafii św. Michała Archanioła w Zamo95
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ściu) na prośbę księży Proboszczów PZC zostały powołane w: Grodysławicach, Gorajcu i Majdanie Starym.
Trwają akcje pomocy chorym i potrzebującym. Od ostatniej konferencji wpłynęło do nas 27 wniosków o pomoc bezpośrednią.
Wszystkie zostały rozpatrzone. Pomagają nam w tym media:
KRZ, Facebook, strona www.zamosc.caritas. Przy okazji zachęcam gorąco do odwiedzania naszej strony – została ona przebudowana i „odświeżona”. Adres pozostaje ten sam.
Do dokumentów z konferencji została dołączona specjalnie
przygotowana grafika pokazująca jak wyglądała praca naszej Caritas w roku 2018. Podam tylko jedną sumę – 1.861.964.83 zł. To
łączna kwota pomocy bezpośredniej za ubiegły rok. W ulotce zostało pokazane szczegółowo, jakie działania na nią się złożyły.
W ramach akcji „Spiżarnia Caritas” na dzień dzisiejszy udało
nam się podjąć bezpośrednią współpracę z 17 instytucjami z terenu całej Diecezji. Pozwala to dotrzeć z pomocą żywnościową do
miejsc, które na co dzień są odległe.
Obecnie przygotowujemy akcję „TAK, POMAGAM!”. Przypada
ona w dniach 29 i 30 marca. Jest to zbiórka żywności i innych
produktów z przeznaczeniem dla najbardziej potrzebujących.
Akcja odbywa się w sklepach na terenie całej Diecezji.
Zostały już rozprowadzone „Baranki” i „Paschaliki”. Rozliczenie
według tabel pozostawionych u księży dziekanów. Mamy jeszcze
ozdobne świece z przeznaczeniem na kiermasze wielkanocne.
Opłacamy z tego kolonie, dożywianie, wyprawki, program „Skrzydła” dla zdolnej, ale biednej młodzieży.
Do materiałów zostały dołączone listy parafii zalegających
z wpłatami na Caritas za rok 2017 i 2018. Listy wpłat i przelewów
zostały sporządzone na dzień 15 marca 2019. Prosimy o jak najszybsze uregulowanie zaległości.
Obecnie przygotowujemy się do corocznej Ogólnopolskiej Pielgrzymki Wolontariuszy i Pracowników Caritas do Niepokalanowa. Odbędzie się ona w dniu 18 maja 2019.
Pozyskaliśmy środki z Ministerstwa Turystyki i Sportu na działania związane z wolontariatem i organizacją wypoczynku wakacyjnego dla dzieci z najuboższych rodzin. Projekt został napisany
przy współpracy ze Stowarzyszeniem na rzecz Dzieci i Młodzieży
Jestem im. Świętego Jana Bosko. Zdobyliśmy także dofinasowanie z Urzędu Miasta Zamość na realizację zadań związanych z aktywizacją osób starszych.
ks. Marcin Jakubiak
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KATOLICKIE RADIO ZAMOŚĆ
1. Od października zmieniła się siedziba sklepiku religijnego, który
do tej pory działał na parterze kurii. Teraz sklepik mieści się
w dawnych pomieszczeniach Caritas. Zyski wypracowane przez
sklepik mają wspierać Katolickie Radio Zamość. Sklepik jest
otwarty codziennie od 9.00 do 17.00.
2. 19 stycznia br. odbyło się Noworoczno-Opłatkowe Spotkanie
Przyjaciół Katolickiego Radia Zamość z udziałem Biskupa
Mariana
Rojka.
W
spotkaniu
uczestniczyli
kapłani,
wolontariusze, przedstawiciele samorządowców, prezesów
i dyrektorów lokalnych firm. Gościem specjalnym był Zastępca
Dyrektora Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Pawła II
w Zamościu, nauczyciel akademicki w PWSZ w Zamościu,
wieloletni pracownik KRZ Pan dr Ryszard Pankiewicz, który
wygłosił wykład pt. „Jak osiągnąć sukces? Synergia radia
i społeczności lokalnej w kontekście działalności Katolickiego
Radia Zamość”. Z koncertem kolęd wystąpił Mariusz Mądrzak
z Zamościa.
3. W niedzielę, 24 marca br. w parafiach diecezji będą zbierane
ofiary do puszek na potrzeby Katolickiego Radia Zamość, za
wszelką życzliwość i wsparcie rozgłośni składam serdeczne
podziękowanie.
4. Księży Dziekanów, Proboszczów i Wikariuszy proszę
o przekazanie 1% podatku na Katolickie Radio Zamość, podając
w KRS: Stowarzyszenie na rzecz Dzieci i Młodzieży „Jestem” im.
Św. Jana Bosko, numer 0000197582 w polu oznaczonym „cel
szczegółowy” należy wpisać KRZ. Więcej informacji na stronie
www.radiozamosc.pl.
5. Zapraszam Księży Dziekanów, Wicedziekanów i Proboszczów do
nagrywania życzeń wielkanocnych dla wiernych.
6. 12 czerwca 2019 r. na Rynku Wielkim w Zamościu będziemy
przeżywali kolejny Dzień Papieski. Gwiazdą wieczoru będzie
Golec uOrkiestra. W tym roku obchodzimy 20 rocznicę pobytu
papieża Jana Pawła II w Zamościu.
7. Dziękuję księżom za pomoc w rozprowadzeniu kalendarzy
radiowych w swoich parafiach. Jednak sporo parafii zalega
z płatnością za kalendarze radiowe. Wśród tych parafii są:
Krzeszów, Biłgoraj WNMP, Cewków, Niemstów, Oleszyce, Stare
Oleszyce,
Gdeszyn,
Trzeszczany,
Tuczępy,
Cichobórz,
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Czerniczyn, Hrubieszów św. Mikołaja, Hrubieszów św.
Stanisława, Hrubieszów MBNP, Moniatycze, Krasnobród Ducha
Świętego, Łabunie, Basznia Dolna, Bihale, Krowica, Potok
Jaworowski, Dołhobyczów, Łukawica, Werchrata, Czołki,
Horyszów Polski, Kalinówka, Płoskie, Udrycze, Radecznica,
Tworyczów, Księżpol, Łukowa, Różaniec, Łosiniec, Machnów
Nowy, Żurawce, Podhorce, Szarowola, Tarnawatka, Perespa,
Turkowice, Zamość św. Mikołaja. Parafie te zalegają na sumę
6875 zł.
8. Każdego dnia na falach naszego radia transmitujemy dwie Msze
św. z różnych części naszej diecezji. Jest to możliwe dzięki
stałemu łączu, które zostało założone w tych parafiach. Jeśli
któraś z parafii byłaby zainteresowana podłączeniem stałego
łącza w swoim kościele to prosimy o zgłoszenie się do radia.
Takie podłączenie umożliwi transmisje różnych uroczystości bez
potrzeby wysyłania wozu transmisyjnego co sprawia, że koszty
transmisji są bardzo małe. Koszt podłączenia takiego sprzętu
wynosi ok. tysiąca złotych. Zakładając że są odpowiednie
warunki techniczne. W tej chwili z takich łączy korzysta
19 parafii w naszej diecezji.
9. Bardzo dziękuję księżom proboszczom za życzliwość i wsparcie
naszej rozgłośni poprzez zaproszenie na „Niedzielę Radiową”. Od
ostatniej konferencji Księży Dziekanów odwiedziliśmy parafie:
Katedralną w Zamościu, WNMP w Biłgoraju, Hostynne, Stary
Zamość, Majdan Stary, św. Stanisława w Lubaczowie, Horodło,
Rachanie, Czołki, Jeziernia, Nieledew, Bełżec, Udrycze, NSPJ
w Tomaszowie Lub., Topólcza, Wielącza, Trzęsiny. W 2018 r.
jako radio odwiedziliśmy 30 parafii w ramach niedzieli
radiowych. W sumie zebraliśmy z tych niedziel 80.227 zł.
Zachęcam te parafie, które jeszcze nie gościły Katolickiego Radia
Zamość w ramach takiej niedzieli, do wsparcia w tej formie
naszej rozgłośni. Według dekretu księdza Biskupa z 2013 r. co
trzy lata powinna w parafii odbyć się taka niedziela radiowa.
Minęło już sześć lat od wejścia w życie dekretu i są jeszcze
parafie, w których takiej niedziel nie było. Dziękuję w tym
miejscu księżom, którzy jeździli i jeżdżą w ramach niedzieli
radiowej, aby zebrać ofiary na rzecz radia. Dziękuję
ks. Michałowi Maciołkowi, ks. Piotrowi Spyrze, ks. Robertowi
Strusowi, ks. Miłosławowi Żurowi, ks. Marcinowi Jakubiakowi,
ks. Piotrowi Brodziakowi, ks. Mariuszowi Pastuszakowi,
ks. Krzysztofowi Hawro.
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10. W Dziale Promocji i Reklamy Katolickiego Radia Zamość można
zamawiać kartki z życzeniami świątecznymi. Cena 0,30 zł/szt.
Zakup kartek jest wsparciem finansowym dla naszej
diecezjalnej rozgłośni. Zachęcam do skorzystania z tej propozycji
pastoralnej.
11. Po zakończonej peregrynacji Krzyża Papieskiego Jana Pawła II
Katolickie Radio Zamość posiada dużo krzyży, które można
wykorzystać w parafii jako pamiątkę z bierzmowania dla
młodzieży (w cenie 7 zł).
Ks. Sylwester Zwolak

NIEDZIELA ZAMOJSKO-LUBACZOWSKA
1. W ostatnim czasie zmienił się format Tygodnika na mniejszy. Co
za tym idzie, zmienia się wygląd naszej edycji. Do zagospodarowania mamy mniej miejsca jeśli chodzi o długość tekstu.
2. Zachęcam do współpracy przy tworzeniu naszej diecezjalnej edycji. Zmienił się też czas, który poświęcaliśmy na przygotowanie
numeru. Został skrócony. Przypominam, że każdy numer naszego Tygodnika przygotowujemy z dwutygodniowym wyprzedzeniem.
3. Jesteśmy świadomi, że przepada nam wiele okazji do przedstawienia ciekawych wydarzeń na łamach Niedzieli. Związane to
jest z zasadami drukowania tekstów i wymogami pracy redakcji
ogólnopolskiej oraz brakiem korespondentów w niektórych rejonach diecezji, dlatego proszę Czcigodnych Księży o informowanie nas o wydarzeniach, jakie mają miejsce w parafiach. O przekazanie tych informacji proszę z co najmniej dwutygodniowym
wyprzedzeniem wydarzenia, które ma mieć miejsce. Nasi korespondenci rejonowi – ci, których mamy aktualnie - chętnie przyjadą i przygotują relację z tych wydarzeń. O kontakt proszę pod
numerem telefonu: 783 596 040 lub na adres e-mailowy: krzyshawro@poczta.fm.
4. Zwracam się też z uprzejmą prośbą do Księży, by wedle swoich
możliwości, wskazali osoby, które mogłyby współpracować z redakcją przy tworzeniu naszego Tygodnika. Księży też serdecznie
zapraszam do publikowania tekstów z ważnych wydarzeń w parafiach i społecznościach.
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5. Wszelkie sprawy dotyczące kolportażu Niedzieli i rozliczeń
finansowych proszę konsultować z ks. Miłosławem Żurem, ekonomem naszej diecezji.
6. Bardzo proszę o informowanie w ogłoszeniach parafialnych
o zawartości aktualnego numeru naszego Tygodnika. Pomocą
w tym służyć będzie prezentacja „Niedzieli” na stronie diecezjalnej i Katolickiego Radia Zamość.
Ks. Krzysztof Hawro

WYDZIAŁ DUSZPASTERSTWA RODZIN
1. W dniach 25-26 lutego 2019 r. w Łabuńkach miało miejsce
Rejonowe Spotkanie Duszpasterzy Rodzin i Doradców Życia
Rodzinnego Regionu Wschodniego (Przemyśl, Rzeszów, Sandomierz,
Siedlce, Lublin, Zamość). Myślą przewodnią były słowa O godność
ojcostwa, nawiązujące do potrzeby pochylenia się ze szczególną
troską nad ludzkim ojcostwem we współczesnym świecie.
Jednocześnie był to czas poszukiwania nowych form i sposobów
oddziaływania duszpasterskiego.
2. W Sekretariacie KEP w Warszawie 15 marca 2019 r. odbyło się
spotkanie Krajowej Rady ds. Duszpasterstwa Kobiet z udziałem bp.
Wiesława Szlachetki, delegata Konferencji Episkopatu Polski ds.
Duszpasterstwa Kobiet. Głównymi tematami obrad były bieżące
wydarzenia w Polsce, mające wpływ na życie kobiet i rodzin oraz głos
rodzin w instytucjach europejskich. Obrady były okazją do
podzielenia się przez duszpasterzy kobiet oraz innych członków Rady
refleksjami i pomysłami na temat realizowanych już działań oraz
nowych propozycji.
3. W niedzielę, 24 marca 2019 r., będziemy przeżywali diecezjalne
obchody Narodowego Dnia Życia i Dnia Świętości Życia, które będą
miały miejsce w Katedrze Zamojskiej. Podczas nabożeństwa
Gorzkich Żali o godz. 17.30 oraz sprawowanej Mszy św. o godz. 18.00
podejmiemy modlitwę o ochronę ludzkiego życia oraz jego wartości
i godności.
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4. Zachęcamy do podjęcia Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego
w naszych parafiach.
5. Terminy katechez dla narzeczonych połączone z Dniem skupienia
w Łabuńkach: 11.V + 18.V; 8.VI + 15.VI; 13.VII +20.VII; 10.VIII +
17.VIII; 5.X + 12.X; 8.XI + 16.XI 2019 r.
Ks. Mirosław Sawka

SPRAWY MISYJNE
W dniach 18-20 lutego 2019 r. na Górze Świętej Anny (diecezja
opolska) odbyły się obrady Rady Krajowej Papieskich Dzieł
Misyjnych. Uczestnikami zebrania byli dyrektorzy diecezjalni PDM
oraz pracownicy Dyrekcji Krajowej PDM. W programie był czas na
wspólną modlitwę, sprawozdanie finansowe, roczne sprawozdania
z działalności poszczególnych Dzieł. Na spotkaniu przedstawiono
również inicjatywy oraz materiały związane z obchodami
Nadzwyczajnego Miesiąca Misyjnego, który będziemy obchodzić
w październiku br.
1. Dziękuję księżom za wsparcie Kapłańskiego Funduszu
Misyjnego. Pieniądze z niego zostaną przekazane misjonarzom
pochodzącym z naszej Diecezji: ks. Jerzemu Pilusiowi (Abchazja),
ks.
Dariuszowi
Komadowskiemu
(Gruzja),
ks.
Pawłowi
Martyniukowi (Kazachstan), ks. Michałowi Skubisowi (Papua Nowa
Gwinea) oraz księżom posługującym na Ukrainie: ks. Markowi
Niedźwieckiemu, ks. Wiktorowi Pałczyńskiemu, ks. Krzysztofowi
Panasowcowi. Przypominam wszystkim księżom o kapłańskiej
odpowiedzialności za misje, nie tylko poprzez modlitwę, ale także
wpłaty pieniężne na diecezjalny kapłański fundusz misyjny do kasy
kurii (od czerwca do października) kwoty 100 zł od księdza
(proboszcza i wikariusza) rocznie.
2. Mamy świadomość, że wobec Boga wszyscy jesteśmy
współodpowiedzialni za misje, dlatego bardzo proszę wszystkich
Braci Kapłanów o odprawienie jednej Mszy św. w intencji misji
i o nowe powołania misyjne.
3. Przypominam o inicjatywie członków Róż różańcowych, którzy
oprócz modlitwy wspierają również misje poprzez ofiarę materialną
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i przeznaczyli 5 zł rocznie na rzecz misji. Proszę, aby zebrane przez
zelatorów pieniądze na wsparcie DDM zostały wpłacone przez
księdza proboszcza do Kurii w miesiącu czerwcu.
4. Powstało nowe Koło Misyjne. 23 października w czasie Mszy
św. w kościele pw. Ducha Świętego w Hrubieszowie piętnaścioro
dzieci z kl. od IV-VI złożyło deklarację przystąpienia do Papieskiego
Dzieła Misyjnego Dzieci. Zajęcia Koła Misyjnego odbywają się przy
Szkole Podstawowej nr 1 im. Bolesława Prusa w Hrubieszowie.
Serdeczne podziękowania za inicjatywę dla ks. proboszcza Marka
Giergiela i pani katechetki Agnieszki Hałasy, opiekunki koła.
5. W czasie Tygodnia Misyjnego w hali sportowej Publicznej
Szkole Podstawowej im. 9 Pułku Piechoty Legionów AK w Białopolu
26 października odbył się już III Turniej Tenisa Stołowego „Z myślą
o misjonarzach”. W rozgrywkach wzięło udział 126 uczestników z 10
szkół, którzy rozegrali rekordowo 500 gier. Patronat honorowy nad
wydarzeniem objął Biskup Zamojsko-Lubaczowski Marian Rojek,
który w czasie rozdawania nagród mówił o misyjnym zapale. Gośćmi
specjalnymi imprezy byli: misjonarz ojciec Stefan Kukuła, siostra
Katarzyna i brat Krzysztof. Ojciec Stefan barwnie opowiadał o swojej
pracy misyjnej, szczególnie o Chinach, kolebce tenisa stołowego.
Uczestnicy turnieju mogli podziwiać także wystawę poświęconą
Matce Bożej Chińskiej.
6. W czasie odpustu ku czci św. Mikołaja w Grabowcu,
6 grudnia, Biskup Diecezjalny Marian Rojek poświęcił dzwon
„Miłosierdzie Boże”. Dzwon ten jest darem dla parafii pw. św. Moniki
w Dolinie Sugu w Papui Nowej Gwinei. Wydarzeniu towarzyszyła
wystawa fotografii o pracy misyjnej ks. Michała Skubisa
pochodzącego z naszej Diecezji. Serdeczne podziękowania dla ks.
dziekana Zygmunta Żółkiewskiemu i parafianom z Grabowca za
pomoc dla misji. „Bóg zapłać” ks. Ryszardowi Ostaszowi z Tuczęp za
ufundowanie ornatów, Państwu Annie i Sławomirowi Chudobom,
fundatorom dzwonu, Państwu Beacie i Grzegorzowi oraz Szymonowi
Małysom z Zamościa za ufundowanie ponad 300 pluszaków oraz
strojów sportowych dla dzieci.
7. Wiele parafialnych Kół Misyjnych podjęło inicjatywy
Papieskich Dzieł Misyjnych Dzieci tj. Kolędowanie Misyjne. Bóg
zapłać za otwarte serca opiekunom i dzieciom.
8. Tegoroczne spotkanie Kolędników Misyjnych odbyło się
25 stycznia w Buśnie. Mali kolędnicy przybyli z całej diecezji, aby
wraz z Księdzem Biskupem Marianem Rojkiem podsumować
kolędowanie na rzecz misji. Punktem centralnym była dziękczynna
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Msza św. za posługę kolędowania z prośbą o rozwój misji i o nowe
powołania misyjne. Ksiądz Biskup w wygłoszonym kazaniu wskazał
na trzy wymiary posługi misyjnej, aby świadczyć o Chrystusie. Po
Eucharystii ks. Artur Schodziński opowiadał o swojej pracy misyjnej
w Argentynie. Zebrani w kościele z ogromnym zaciekawieniem
oglądali jego przepiękne fotografie pokazujące piękno Patagonii.
Kolejnym punktem programu był konkurs na temat Rwandy
i Burundi, w którym można było wygrać nagrody przysłane przez
Papieskie Dzieła Misyjne. Na zakończenie spotkania w kościele
wszystkie przybyłe do Buśna koła dostały podziękowania za trud
kolędowania i obecność na diecezjalnym święcie małych misjonarzy.
9. W hali sportowej przy Szkole Podstawowej im. Jana Króla
w Nieliszu, 6 lutego br., odbył się Turniej Tenisa Stołowego
„Pomóżmy misjonarzom”. W rozgrywkach wzięło udział 59
zawodników z 8 szkół. Rozgrywki sportowe odbywały się w miłej
atmosferze przy 11 stołach w 3 kategoriach wiekowych i wzięli
w nich udział zarówno chłopcy, jak i dziewczęta. Honorowym
patronatem rozgrywki objął wójt Gminy Nielisz Adam Wal,
a koordynatorką była katechetka, Maria Koprowska. Puchary dla
zwycięzców ufundował Wójt Gminy Nielisz, zaś medale Dyrektor
Dzieł Misyjnych Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej ks. Andrzej
Łuszcz. Celem turnieju było promowanie idei misyjnych Kościoła,
pozyskanie środków na wyposażenie przedszkola prowadzonego
przez siostry Franciszkanki Misjonarki Maryi w Rezegat k. Armant
w Egipcie, zachęcenie do udziału w akcjach charytatywnych oraz
popularyzacja tenisa stołowego jako sposobu spędzania wolnego
czasu i integracja, kształtowanie charakteru poprzez sport.
Pozyskane podczas zawodów fundusze przeznaczone zostały na cele
misyjne w ramach konkursu „Mój Szkolny Kolega z Misji”.
10. Na antenie Katolickiego Radia Zamość są emitowane
w każdy piątek katechezy misyjne.
11. Koordynatorzy Rejonowi oraz Koła misyjne, włączają się
w modlitwę różańcową w intencji misji świętych oraz misjonarzy
w każdą trzecią niedzielę miesiąca o godz. 19.00 na antenie
Katolickiego Radia Zamość.
12. Za zgodą Biskupa Zamojsko-Lubaczowskiego Mariana Rojka
Dzieła Misyjne prowadziły akcję charytatywną: „Makulatura na
studnię”. Od marca do grudnia 2018 r. zebrano 270.317 kg.
Ks. Andrzej Łuszcz
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DZIEŁO BIBLIJNE
Czym jest Dzieło Biblijne im. Jan Pawła II jaki jest jego cel?
„Dzieło Biblijne im. Jana Pawła II” jest publicznym stowarzyszeniem wiernych erygowanym przez Konferencję Episkopatu Polski na
332 zebraniu plenarnym w dniach 17-18.06.2005.
Jest organizacją kościelną posiadającą kanoniczną publiczną
osobowość prawną oraz osobowość prawną w Rzeczpospolitej Polskiej.
Celem Dzieła Biblijnego jest pogłębianie rozumienia Objawienia
Pańskiego w świetle Pisma Świętego zgodnie z nauką Kościoła oraz
kształtowanie duchowości i kultury biblijnej w duszpasterstwie,
szczególnie kaznodziejstwie i katechezie, a także w indywidualnej
formacji wiernych.
Statut Dzieła Biblijnego można znaleźć na stronie
www.biblista.pl
Odpowiedzialni w diecezji: ks. mgr lic. Krystian Malec – moderator diecezjalny, ks. dr Sławomir Korona – wicemoderator diecezjalny
Trzyletni Kurs Formacji Biblijnej dla dorosłych
Prowadzący: Ks. dr Sławomir Korona, dr Bartłomiej Sokal, ks. mgr
lic. Krystian Malec.
Goście z KUL: ks. prof. dr hab. Mirosław Wróbel; ks. dr hab. Dariusz Dziadosz, prof. KUL; ks. dr Krzysztof Napora SCJ; ks. dr Marcin Zieliński.
Uwieńczenie KFB – pielgrzymka do Ziemi Świętej z ks. prof. Mirosławem Wróblem (sierpień 2017; następna planowana jest w 2020 r.
po zakończeniu obecnej edycji KFB)
Kurs kierowany jest do osób pełnoletnich, zarówno duchownych,
jak i świeckich zainteresowanych pogłębieniem swojego kontaktu z żywym Słowem Bożym poprzez poszerzenie wiedzy biblijnej.
Poprzez uczestnictwo w zajęciach oferowanych w ramach kursu
uczestnik otrzymuje solidne podstawy pracy z tekstem biblijnym, wśród których najważniejsze stanowią: poznanie tła historycznego, geograficznego oraz kulturowego ksiąg biblijnych, Starego, jak i Nowego Testamentu; procesu ich powstawania; zaznajomienie się z metodami interpretacji Pisma Świętego; przesłaniem teologicznym oraz sposobami aktualizacji orędzia biblijnego w świecie współczesnym.
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Cele kursu stanowią:
nabycie umiejętności interpretacji tekstu biblijnego;
kształtowanie duchowości biblijnej;
pomoc w nabywaniu umiejętności wykorzystania Pisma Świętego w duszpasterstwie;
formacja animatorów Dzieła Biblijnego, grup biblijnych oraz innych ruchów apostolskich.
Program KFB:
Rok 1 – Zagadnienia wprowadzające (Wstęp ogólny do Pisma
Świętego; Wstęp ogólny do ST; Wstęp ogólny do NT)
Rok 2 – Wykłady pogłębiające (Geografia i archeologia biblijna;
Prorocy; Ewangelie)
Rok 3 – Wykłady monograficzne (tematy zostaną ustalone
w maju/czerwcu 2019 po konsultacji z uczestnikami KFB, tak aby
odpowiadały ich potrzebom)
Podstawowe działania:
Prowadzenie strony internetowej z codziennymi komentarzami
do liturgii słowa – www.slowodaje.net
Seria artykułów popularnonaukowych „Słowo Daję, czyli biblijne
ABC” w dodatku diecezjalnym do Tygodnika Niedziela
Wtorkowe katechezy biblijne na antenie KRZ
Tydzień Biblijny – Sympozjum: „Miejsce Pisma Świętego
w wielokulturowym społeczeństwie” z udziałem zaproszonych
gości. Możliwość zapisania fragmentu Pisma Świętego w języku
oryginalnym.
o Spotkanie w Szkole Społecznej i Dwujęzycznej Szkole „Smart
School” i pogadanka na temat – „Biblia – biblioteka bibliotek”
o zajęcia lekcyjne – „Jak powstawało Pismo Święte”.
o Katolickie Radio Zamość – młodzież i dzieci przez kolejne dni
odczytują krótkie fragmenty z Pisma Świętego
Inne działania:
„Mały miś w świecie wielkiego Pisma Świętego” w parafii św. Michała Archanioła w Zamościu, MB Bolesnej w Wólce Panieńskiej,
Najświętszego Serca Pana Jezusa w Sosnowcu (włączenie w ogólnopolską akcję „Mały miś w świecie wielkiej literatury” – dzieci
na tydzień zabierają pluszowego misia do domu i przez cały tydzień albo sami, albo rodzice dzieciom, czytają dowolny fragment
z Pisma Świętego)
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„Spotkanie ze słowem, czyli o metodach i trudnych zagadnieniach
Biblii” w poniedziałki o godzinie 15.30 w Szkole Społecznej w Zamościu ul. Koszary 14. (Rozpoczęliśmy lekturę Apokalipsy w języku greckim, z tłumaczeniem, objaśnieniem i wskazaniem na metody umożliwiające lepsze rozumienie czytanego tekstu).
„Lectio divina” w oparciu o Ewangelię z następnej niedzieli we
wtorki po Mszy Świętej wieczornej w kościele świętego Michała
Archanioła w Zamościu.
Raz w miesiącu podczas katechezy czytany jest fragment wybranej księgi biblijnej w języku oryginalnym z podaniem tłumaczenia
i objaśnienia. (Wielki Post – Księga Hioba).
Plany:
•
Kolejna edycja KFB
•
Wykłady w małych grupach dla osób, które ukończyły
KFB w budynku KLO im. Papieża Jana Pawła II w Biłgoraju
•
Uniwersytet biblijny dla dzieci
Pomysłodawcą jest ks. dr Jacek Kucharski, moderator Dzieła
Biblijnego w diecezji radomskiej
Z zajęć korzystają uczniowie szkoły podstawowej
Zajęcia inauguruje Msza św. w parafii oraz złożenie uroczystej
przysięgi przez młodych studentów, którzy otrzymują indeksy.
W dniu inauguracji studenci otrzymują księgę Pisma Świętego
Każdy rok kończy się uzyskaniem dyplomu: Znawca Pisma
Świętego stopnia I, II, III
Zajęcia odbywałyby się od września do czerwca (częstotliwość
zależy od liczby uczestników i kadry prowadzącej: księży,
sióstr zakonnych, katechetów świeckich)
Jest to inwestycja w szkoły katolickie
Krąg biblijny w każdym dekanacie
Cotygodniowe spotkania, na których rozważane jest słowo Boże na najbliższą niedzielę bądź uroczystość
Kręgi dla młodzieży i dorosłych
Pomocne są w tym materiały przygotowywane przez najlepszych polskich biblistów i wysyłane do każdej parafii w naszej
diecezji pt. „Krąg Biblijny”
Biblijna formacja wiernych jako odpowiedź na szerzącą się protestantyzację interpretowania Pisma Świętego
Ks. Krystian Malec
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KATOLICKIE STOWARZYSZENIE MŁODZIEŻY
I.

Podsumowanie wydarzeń KSM
1. W dniach 25-26 X organizowana została pielgrzymka do Sanktuarium bł. Karoliny w Zabawie dla uczestników Konkursu
i młodzieży KSM w liczbie 36 osób.
2. 11 XI 2018 r. w oddziałach KSM odbyły się „Ogniska Niepodległości”. Było to spotkanie przy ognisku przy śpiewie piosenek
patriotycznych i religijnych oraz modlitwa za Ojczyznę.
3. 18 XI 2018 r. odbył się Koncert patriotyczny Pana Macieja
Miecznikowskiego (lekcja historii i patriotyzmu) w par. MB
Królowej Polski w Zamościu.
4. 24 XI 2018 r. w Katedrze Zamojskiej odbył się Zjazd Diecezjalny, a o godz. 12.00 Uroczystości Patronalne z Przyrzeczeniem
KSM w liczbie 36 osób z sześciu oddziałów KSM.
5. Dziękujemy oddziałom KSM za włączenie się w ogólnopolską
akcję „Polak z sercem”. Akcja trwa. Podczas wakacji będą zorganizowane obozy dla młodzieży polskiej z Ukrainy i Białorusi.
6. 12 XII 2018 r. w Szkole Podstawowej nr 4 w Zamościu odbył
się otwarty, bezpłatny panel dyskusyjny: „Tożsamość wczoraj –
była, dziś – może jest, jutro czy będzie?” połączony z pokazem
filmu „Tożsamość 1918-2018”. Pani Anna Brzezicka-Stępień
wraz z Biskupem Pomocniczym Mariuszem Leszczyńskim byli
gośćmi panelu dyskusyjnego.
7. W Rejonie Zamojskim w Roku św. Stanisława Kostki odbyła
się peregrynacja relikwii Patrona.
8. 9 II 2019 r. w Hotelu „Artis” młodzi w liczbie 109 osób uczestniczyli w IV Charytatywnym Balu Młodych.
9. W dniach 15-17 II 2019 r. przedstawiciele Zarządu Diecezjalnego uczestniczyli w Ogólnopolskiej Sesji Zarządów Diecezjalnych w Toruniu.

II. Bieżące i planowane wydarzenia
1. Program formacyjny dla KSM – „Oto ja” i „Spotkanie z Kościołem” – skrypty do II roku Programu Formacyjnego KSM
uwzględniający program duszpasterski w Polsce „W mocy Bożego Ducha”.
2. Trwa Konkurs na plakat Miasteczka Modlitewnego „Listy
do K.” Szczegóły na stronie KSM.
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3.
4.

5.
6.

7.

Zapraszamy do przekazania 1% na Fundacje dla Młodzieży.
KRS-0000339553, dopisek-KSM Zamość.
Trwa ogólnopolski projekt KSM „Środowisko Młodzieży”. Szkolenia na Liderów KSM będą odbywać się w Zamościu w Ośrodku Wypoczynkowym DUET w trzech turach: 22-24 III, 17-19
V, 14-16 VI.
W dniach 26-28 IV 2019 r. planowane są w Zamościu X Ogólnopolskie Mistrzostwa KSM w Piłce Siatkowej.
Kurs na wychowawcę i kierownika wypoczynku dzieci i młodzieży oraz kierownika wycieczek szkolnych odbędą się w następujących miejscach i terminach: Lubaczów – LO im. Tadeusza Kościuszki – 3 kwietnia; Hrubieszów – ZS nr 3 – 8 IV; Zamość – Biuro KSM przy par. MB Królowej Polski – 25 IV; Biłgoraj – par. św. JP II – 26 IV.
Zapraszamy do odwiedzania Diecezjalnego Biura KSM w sali
przy par. MB Królowej Polski w Zamościu.
Ks. Stanisław Książek
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Bp Mariusz Leszczyński
HOMILIA
WYGŁOSZONA W UROCZYSTOŚĆ ZWIASTOWANIA PAŃSKIEGO
Z OKAZJI 25-LECIA REKONCYLIACJI KOŚCIOŁA
OJCÓW FRANCISZKANÓW KONWENTUALNYCH
W ZAMOŚCIU, KATEDRA, 25 MARCA 2019 R.

Ciesz się, Maryjo, ciesz się Rodzicielko!
Tajemnicę Zwiastowania Najświętszej Maryi Pannie oddają doskonale słowa znanych nam modlitw: Anioł Pański i Zdrowaś Maryjo. Jest jeszcze wiele innych pięknych, pobożnych wezwań, które
tę radosną tajemnicę opiewają. Święty Jan Paweł II modlił się tak:
Ciesz się, Maryjo, ciesz się Rodzicielko! (…)
Nosiłaś w sobie Boga-Człowieka.
A potem wydałaś Go na świat w noc betlejemską (…).
Zaniosłaś Go do świątyni w dniu ofiarowania.
Twoje oczy (…) widziały Słowo Wcielone,
Twoje uszy słuchały Go od pierwszych wyrazów,
Twoje ręce dotykały Słowo Żywota
(Orędzie Urbi et Orbi, Wielkanoc 1988).
Tajemnica zwiastowania, obok zmartwychwstania Jezusa, należy do najważniejszych wydarzeń w historii zbawienia. W niej spełniają się zapowiedzi proroków Starego Testamentu o narodzeniu
Mesjasza z wolnej od grzechu Dziewicy Maryi. Echem tej prawdy
wiary jest opowieść zapisana na kartach Ewangelii według św. Łukasza (Łk 1,26-38), którą dziś czytamy. Mówi ona o cudownej tajemnicy zjednoczenia Boga Ojca z Jego Synem Jezusem Chrystusem
i Zbawiciela z człowiekiem przez Maryję. Dzięki temu Mesjasz stał
się Emanuelem – Bogiem z nami (por. Iz 7,14), zamieszkał wśród
ludzi (por. J 1,14), podobny do nas we wszystkim, oprócz grzechu
(por. Flp 2,7). Tego Mesjasza, podczas ofiarowania w świątyni, Symeon okazał światu jako światło na oświecenie pogan i chwałę ludu
swego Izraela, czyli Zbawiciela.
Drugim, doniosłym wątkiem przekazu Ewangelisty Łukasza jest
osoba i powołanie Maryi – Niewiasty pełnej łaski. «Łaska» – to znak
szczególnego wybrania, zaproszenie pobożnej Dziewicy z Nazaretu do
wyjątkowej misji – Bożego macierzyństwa w Duchu Świętym. Słowo
«fiat», które powiedziała Bogu podczas zwiastowania – to odpowiedź
111

INNE
człowieka wiary, który został wezwany do budowania przymierza
między Bogiem i ludźmi. Święty Jan Paweł II, w encyklice Redemptoris Mater (Matka Odkupiciela), napisał: W zbawczej ekonomii Objawienia Bożego wiara Abrahama stanowi początek Starego Przymierza; wiara Maryi przy zwiastowaniu daje początek Przymierzu Nowemu. Podobnie też, jak Abraham ‘wbrew nadziei uwierzył nadziei,
że stanie się ojcem wielu narodów’ (Rz 4,18), tak Maryja (…) uwierzyła, że z mocy Najwyższego, za sprawą Ducha Świętego, stanie się
Matką Syna Bożego (n. 14).
Zwiastowanie Maryi to nie tylko radość, ale także cierpienie.
Zapowiedział je Symeon, mówiąc: A Twoją duszę miecz przeniknie
(Łk 2,34). Apogeum tego cierpienia było na Golgocie, gdy Matka stanęła pod krzyżem konającego Syna. To była największa próba wiary,
uwieńczona ponownym «fiat». Matko Odkupiciela, dziękujemy Ci za
Twoje «tak!», za cenną lekcję zawierzenia Bogu – w obliczu radości
i krzyża.
Najświętsza Maryja Panna – pierwsza i najdoskonalsza uczennica swojego Syna Jezusa (por. Paweł VI, Marialis cultus, n. 35; Jan
Paweł II, Redemptoris Mater, n. 20), pozwoliła się wprowadzić
w nowość objawienia Boga i odpowiedziała wielkodusznie na Jego
wymagania całym swoim życiem. Dlatego została nagrodzona Wniebowzięciem – udziałem w zmartwychwstaniu Jezusa.
Maryja pozostanie dla nas, dla całej ludzkości, wzorem doskonałym takiej właśnie wiary, która nie zna lęku ani kompromisów, która
nakazuje od wewnątrz trwać do końca, aż po krzyż. Prośmy Bogurodzicę Dziewicę (…), aby wyjednała nam u Syna swego wiarę dojrzałą
i bogatą, żebyśmy mogli nią promieniować i dawać świadectwo; wiarę
żywą, wyrażającą się w życiu i kształtującą naszą codzienność, wiarę
twórczą, zdolną przemieniać nas samych i świat, w którym żyjemy.
Niechaj dopełni ją miłością, uczyni wrażliwą na znaki czasu i na
potrzeby bliźnich. Błagajmy Matkę Syna Bożego i Matkę naszą, ażeby
wyprosiła nam łaskę wierności Bogu, Krzyżowi, Ewangelii i Kościołowi – mówił św. Jan Paweł II do swych rodaków w Roku Wielkiego
Jubileuszu (Watykan, 6 VII 2000).
Dzisiejsza uroczystość daje nam jeszcze jedną, szczególną okazję
do wyrażenia radości oraz wdzięczności Bogu i ludziom. 25 lat temu,
25 marca 1994 r., w uroczystość Zwiastowania Pańskiego, miała
miejsce w Zamościu rekoncyliacja kościoła Ojców Franciszkanów
Konwentualnych. Z kościoła Ojców Redemptorystów pw. św. Mikołaja BW wyruszyła procesja do dawnego kościoła Franciszkanów. Prowadził ją krzyż osadzony na drzewcu ze sztandaru tureckiego, zdoby112
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tym w 1683 r. pod Wiedniem przez ordynata Marcina Zamoyskiego.
Odzyskana świątynia została ponownie poświęcona i przywrócona do
kultu. Po raz pierwszy, od około dwóch wieków, celebrowano w niej
Mszę św., której przewodniczył biskup Diecezji ZamojskoLubaczowskiej Jan Śrutwa wraz z biskupem – franciszkaninem Błażejem Kruszyłowiczem. W uroczystości uczestniczył wojewoda zamojski Marcin Zamoyski – przedstawiciel zasłużonego rodu fundatorów
tego kościoła. W okolicznościowym kazaniu, bogatym w wątki religijno-narodowe, bp J. Śrutwa wyraził życzenie, by owocem modlitwy
w tej świątyni było dobro, tak bardzo potrzebne na naszej polskiej
ziemi. Słowa, które wtedy wypowiedział, są wciąż aktualne. Mówił:
Tyle dzisiaj zamieszania, tyle dzisiaj zawirowania w głowach, tyle
niepotrzebnych ekscesów. Coś nam się popsuło w narodowej maszynie,
coś nam się popsuło w naszych wzajemnych relacjach. A trzeba, żeby
było lepiej, a trzeba, żeby było to, co dobre, wypróbowane, dawne (…).
Marzymy (…) o spokojnej Polsce, gdzie nikomu krzywda się nie dzieje
(…), o poszanowaniu dla człowieka, o pracy dla każdego (…). I tu o to
modlić się będziemy razem z (…) zakonnikami (J. Śrutwa, Niech będzie tu kościół. Homilia wygłoszona podczas rekoncyliacji kościoła
franciszkanów w Zamościu, dnia 25 marca 1994, w: J. Śrutwa, Oddani Bogurodzicy. Wybrane pisma, przemówienia i wywiady z lat
1992-1996, Zamość 2000, s. 192).
Dekretem z 30 czerwca tr. bp J. Śrutwa przeniósł siedzibę parafii z kościoła św. Mikołaja do rekoncyliowanej świątyni Franciszkanów, nadając jej tytuł Zwiastowania NMP. Proboszczem został
o. Eugeniusz Wiraszka. Obok niego pracę podjęli ojcowie: Janusz
Głazowski, Mariusz Słowik, Grzegorz Gut i Andrzej Zalewski jako
wikariusz tej parafii, a dziś jej proboszcz, odważny i dzielny, bo podjął się odbudowy tej – jak to określił – «poniżonej» przez zaborców
świątyni, jednej z największych budowli sakralnych w XVII-wiecznej
Polsce. Niech Matka Odkupiciela czuwa nad tym szlachetnym dziełem!
Maryjo, Matko Jezusa i Matko nasza! Dziękujemy Ci za opiekę
nad Kościołem i Ojczyzną naszą, za przykład wiary, za lekcję modlitwy – rozmowy z Bogiem: prostej, szczerej, ufnej, dlatego skutecznej;
za łaskawe spojrzenie na młodzież, która dziś przyjmuje sakrament
bierzmowania; za piękniejący na chwałę Boga i pożytek ludzi kościół
Franciszkanów. Niech w tej świątyni i na innych miejscach trwa
nieprzerwana i ufna modlitwa, by kruszały kamienne mury serc
i sumień ludzi, którzy niszczą życie, krzywdzą drugiego człowieka,
zasmucają Boga. Niech owocem naszej codziennej modlitwy i tej,
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w czasie rozpoczynającego się dzisiaj diecezjalnego «Jerycha», będą:
prawda i miłość, pokój i dobro. Amen.

Błogosławieństwo Ojca Świętego Franciszka z okazji
Jubileuszu 25-lecia powrotu OO. Franciszkanów do Zamościa
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Ks. Edward Walewander

BIOGRAFISTYKA PEDAGOGICZNA I JEJ PRZEKAZ
1. Badania w Katedrze Biografistyki Pedagogicznej KUL
Pracownicy Katedry Biografistyki Pedagogicznej Katolickiego
Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II od kilkunastu lat prowadzą
badania, które spotykają się z dużym zainteresowaniem badaczy tak
krajowych, jak i zagranicznych. Potwierdza to między innymi ich
nader liczny udział w sympozjach i konferencjach naukowych organizowanych przez tę kulowską placówkę badawczą.
Imponujące są wyniki badań biografistycznych prof. Grażyny
Karolewicz1, założycielki i pierwszej kierownik Katedry, a także jej
następcy, prof. Ryszarda Skrzyniarza. Z inicjatywy prof. Skrzyniarza
od 2016 r. Katedra wydaje także rocznik naukowy „Biografistyka
Pedagogiczna”. Obecny kierownik Katedry zainicjował również działalność Fundacji „Biografie Codzienności”2. Chodzi tu o to, by w codzienności doszukać się tego wszystkiego, co ważne i pouczające.
Zwyczajny proces życia ma pomóc znaleźć w nim to wszystko, co
trwałe i ważne, oraz odnieść to do potrzeb formacji pedagogicznej.
Badania podejmowane w ramach „Biografii Codzienności” są
więc, by tak powiedzieć, zaprogramowane. Chodzi w nich o odszukanie w konkretnym życiu człowieka tego, co najistotniejsze i najtrwalsze.
Żaden artysta, a także pedagog nie jest w stanie być nieustannie
twórczy przez całą dobę. Najważniejsze dzieła człowieka powstają
najczęściej w rzadkich i bardzo skąpo udzielanych chwilach natchnienia. Codzienność zwykle przysłania owe chwile, które niejako
odsłaniają inny świat, świat idei twórczych i inspiracji. Tak właśnie
powstają dzieła niepowtarzalne, tak następuje rozwój pojmowany
jako krok do przodu, jako utrwalenie tego, co człowiek twórczo wypracowuje. Wszystko, co zazwyczaj toczy się spokojnie gdzieś obok
nas, niejako równolegle, choć na różnych płaszczyznach, kumuluje
się najczęściej w tym jednym momencie, który w końcu nadaje kon1 Por. W. Bielak, Bibliografia publikacji prof. dr hab. Grażyny Karolewicz,
„Roczniki Teologiczne” 2003, z. 4, s. 11−23. Zob. zwłaszcza: G. Karolewicz, Potrzeba
badań nad biografistyką pedagogiczną, Lublin 2002, passim.
2 Por. Skrzyniarz Ryszard, w: Encyklopedia stulecia KUL, t. II, Lublin 2018,
s. 339-340.
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kretny kształt całemu życiu3. Jedno tak lub jedno nie, coś za wcześnie
czy też coś za późno może zadecydować o życiu jednostki lub nawet
całych pokoleń4.
2. Biografistyka w dziejach
Mówiąc lapidarnie, biografistyka jest tak stara jak historia, a ta
z kolei – jak ludzkość. Inna sprawa to sposób jej uprawiania. Przez
całe wieki, od starożytności przez średniowiecze aż do dzisiaj, res
gestae były treścią historii, trudno zatem, by zabrakło tam człowieka,
który był przecież autorem tych rzeczy dokonanych. Życiorysy władców były zawsze osnową dziejów i nawet jeśli poza nimi nic innego
nie odnotowano, to biografie te wytyczały koleje losów państw i społeczności.
Owe res gestae zdominowały także historię całych zbiorowości.
Z nich bowiem składa się narracja dziejopisarska, której metoda
dojrzewała od starożytności i właściwie proces ten trwa do dzisiaj.
Decydującą rolę odgrywa filozoficzne definiowanie zdarzeń, porządkujące je według zasady przyczynowości. Tak powinniśmy odczytywać takie dzieła, jak np. Dzieje Herodota czy Wojna Peloponeska
Tukidydesa, Dzieje Rzymu od założenia miasta Liwiusza czy Historia
filozofii Ksenofonta, a nawet Żywoty i poglądy słynnych filozofów Diogenesa Laertiosa. Wymienieni autorzy omawiają życie jednostek
i szczegółowe zdarzenia z ich dziejów zawsze w odniesieniu do jakiejś

3 Znana amerykańska piosenkarka i tancerka Isadora Duncan zapisała w swoich
pamiętnikach takie wyznanie: „Rychło zaniechałam czytania krytyk dotyczących mojej
pracy. Nie mogłam wymagać samych tylko dobrych, a złe były zbyt deprymujące
i prowokacyjnie zabójcze. Był w Berlinie pewien krytyk, który prześladował mnie
zarzutami. Między innymi, że jestem zupełnie niemuzykalna. Napisałam do niego,
błagając, by mnie odwiedził, a przekonam go, że jest w błędzie. Przyszedł i gdy usiadł
przy stole naprzeciw mnie, wygłosiłam do niego półtoragodzinne przemówienie o swej
teorii interpretacji tanecznej utworu muzycznego. Wydał mi się całkowicie prozaiczny
i nieczuły, lecz jakże straszne było moje przerażenie, gdy wyciągnął z kieszeni aparat
dla głuchych i poinformował mnie, że niemal nic nie słyszy; nawet z tym instrumentem, siedząc w pierwszym rzędzie, ledwie słyszy orkiestrę. I to był człowiek, którego
opinie o sobie przypłaciłam bezsenną nocą! Tak więc, skoro każdy ze swego punktu
widzenia dostrzega w nas odmienną osobę, jak to się dzieje, że jesteśmy w stanie pisać
o sobie?”. I. Duncan, Moje życie, tłum. z angielskiego i niemieckiego K. Bunsch, Kraków 1986, s. 6.
4 Por. S. Zweig, Gwiazdy ludzkości, tłum. S. Petersowa, Warszawa 1948, s. 6;
I. J. Paderewski, Pamiętniki, spisała M. Lawton, tłum. T. Mogilnicka i W. Rudziński,
Kraków 1984, s. 326.
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wyższej „substancji”, którą było bądź państwo (polis, civitas), bądź
zespół idei czy też prawidłowości losów i przeznaczeń5.
Święty Augustyn przyjął zgoła inny punkt widzenia, opisując
życie, jakie go otaczało. Wyprowadza on rzeczywistość z jedynego
uznanego przez siebie autorytetu – od Boga, w którym realizuje się
cała historia ludzkości. W Państwie Bożym można zatem upatrywać
antytezę interpretacji świata pogańskiego, z tym że św. Augustyn
potrafił posługiwać się po mistrzowski retoryką i logiką swych pogańskich kolegów, wlewając do swojej interpretacji świata inne, nowe
– ewangeliczne treści. Jak do tego dochodził, sam wychowany jeszcze
na wiedzy pogańskiej, widać najlepiej w jego Wyznaniach. Śladem
św. Augustyna poszli liczni pisarze i historycy, zwłaszcza ci, którzy
aż do czasów renesansu odcięci byli od myśli greckiej.
3. Biografistyka w Polsce
Zainteresowanie biografistyką i jej rozkwit na ziemiach polskich
nastąpił w sposób szczególny w okresie zaborów. Zaczęto wtedy
ukazywać wzorce życia przedstawicieli różnych środowisk – polskich
i zagranicznych. Chciano przez to pokazać, że to właśnie
w konkretnym człowieku utrwala się i rozwija to wszystko, co jest
ważne dla narodu, i to nie tylko dla jego przetrwania, ale przede
wszystkim dla rozwoju w trudnych warunkach niewoli.
Oto niektóre przykłady. W 1844 r. Wojciech Szymanowski i Leon
Rogalski wydali w Warszawie obszerny dwutomowy Dykcyonarz
biograficzno-historyczny. Były to – jak zaznaczono na stronie
tytułowej dzieła – krótkie wspomnienia ludzi „wsławionych cnotą,
nauką, przemysłem, męstwem, wynalazkami, błędami od początku
świata do najnowszych czasów”.
Z kolei ksiądz Michał Hieronim Juszyński opublikował w 1820 r.
w Krakowie Dykcyonarz poetów polskich. Wyraźnym celem książki
jest „pokrzepienie serc” narodu żyjącego w pierwszym okresie niewoli.
Nie dziwi więc, że we wstępie zaznaczono, iż „w wielu dziedzinach
Polacy równają się obcym, a może ich i przechodzą” (s. 9).
Dużą popularnością cieszyła się książka biograficzna
Eustachego Marylskiego pt. Wspomnienia zgonu zasłużonych
w narodzie Polaków (Warszawa 1829). Jej autor podkreślił na
5 B. Schneider, Der Heilige in der Kirchengeschichte, „Anima” 1961, nr 16,
s. 223−229; P. Meinhold, Geschichte der kirchlichen Hagiographie, Freiburg im Br. –
München 1967, passim; Cz. S. Bartnik, Problem historii indywiduum, „Collectanea
Theologica” 1984, nr 54, s. 5−16.
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wstępie, „że ziemia ojczysta wydała tylu mężów, równie w życiu
obywatelskim jak w wojnie i naukach znakomitych. Wielu z nich
imiona stały się głośnymi nawet u obcych, a sława ich żyć będzie
w najpóźniejsze czasy. Inni dziś zapomniani, chociaż równie nabyli
prawa do wdzięczności przyszłych pokoleń” (s. V).
Józef Muczkowski uzupełnił i wydał w 1832 r. znakomite dzieło
z dziedziny biografistyki autorstwa bpa Józefa Jędrzeja Załuskiego
pt. Biblioteka historyków, prawników, polityków i innych autorów
polskich lub o Polsce piszących (Kraków 1832). Pierwsze jego
wydanie ukazało się jeszcze w wolnej Polsce w 1768 r. Praca miała
na celu zapoznanie czytelników z dziejami i dorobkiem literatury
polskiej. Podobny charakter miał trzytomowy słownik autorstwa
o. Ignacego Chodynickiego, karmelity, (Lwów 1833). Długi tytuł tego
dzieła Dykcyonarz uczonych Polaków, zawierający krótkie rysy ich
życia, szczególne wiadomości o pismach i krytyczny rozbiór
ważniejszych dzieł niektórych mówi sam za siebie. Dykcyonarz miał
na celu „służbę krajowi i nauce” (t. I, s. VII).
Książka Z rodzinnej zagrody (Warszawa 1877), autorstwa
Kazimierza Władysława Wójcickiego, przeznaczona była, jak na to
wskazuje już sam tytuł, dla czytelnika żyjącego na wsi. Zawiera
życiorysy ludzi „godnych wieczystej pamięci, którzy w różnych
zawodach publicznego życia, pożyteczne oddając zasługi, wpisali
swoje imiona na kartach historii krajowej” (s. V). Poszczególne
biogramy zostały opracowane bardzo szczegółowo i solidnie osadzone
na tle historyczno-społecznym. Z pewnością krzepiły serca
czytelników, wszak poczet w nich zebrany obejmował całe dwa
stulecia – XVI oraz XVII – kiedy Rzeczpospolita była jeszcze
potężnym krajem. Dodatkową zaletą zbioru są konterfekty
przedstawianych bohaterów dzieła.
Kilkanaście lat wcześniej Kazimierz W. Wójcicki wydał
Życiorysy znakomitych ludzi wsławionych w różnych zawodach (t. I,
Warszawa 1850; t. II, Warszawa 1851) pochodzących z różnych
krajów. Autor stwierdził, że wielkość i potęga każdego narodu, są
zawsze rezultatem jeśli nie jednego geniuszu, to nieprzeciętnych
zdolności ludzi, którzy w okresie swego życia opromieniają talentem
rodzinną ziemię. „Nieobojętną zaprawdę więc rzeczą, poznać żywoty
tych, którzy na tak rozmaitych polach niepożyte położyli zasługi i do
wdzięczności potomnych niezaprzeczone zyskali prawa” (t. I, s. 1).
Niektóre prace z dziedziny biografistyki polskiej wydawano za
granicą. Na przykład Albert Sowiński wydał w 1874 r. w Paryżu
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Słownik muzyków polskich dawnych i nowoczesnych. Praca ta
zawiera m.in. dobry zarys historii muzyki w Polsce.
Nie zapomniano również o mniejszościach narodowych żyjących
w Polsce. Znakomitym przykładem może być praca Mathiasa
Bersohna,
członka
Krakowskiej
Akademii
Umiejętności
i Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, zatytułowana Słownik
biograficzny uczonych Żydów polskich XVI, XVII i XVIII wieku
(Warszawa 1905). Praca zawiera życiorysy uczonych Żydów
urodzonych w Polsce lub dawniej na jej terenie żyjących. W Słowie
wstępnym autor podkreśla, że nie „należy bliżej uzasadniać potrzebę
i korzyści tego rodzaju dzieła, które jedynie może nam dać dostępną
skalę do sprawiedliwego mierzenia rozwoju cywilizacyjnego każdego
narodu. Tym szacowniejszym, zdaje się nam, jest zachowanie od
niepamięci każdego zasłużonego imienia w literaturze i rozwijając się
od setek lat równorzędnie z literaturami europejskimi, stanowi
dotychczas u nas niedostępną, prawie egzotyczną krainę. [...]
Powstała literatura ma chyba prawo na wszechstronne zbadanie
i bliższe zapoznanie się z jej rozwojem, a jej twórcy zasługują na
uratowanie od niepamięci i wyprowadzenie na szeroką arenę
wszechludzkiej kultury” (s. 5-6).
Powyższy,
z
natury
rzeczy
pobieżny,
przegląd
dziewiętnastowiecznej biografistyki polskiej wskazuje na jej walory
dydaktyczne. Upowszechnianie biografii ludzi zasłużonych dla kraju
kontynuowano na szeroką skalę w Polsce międzywojennej. Punktem
kulminacyjnym było zapoczątkowanie w 1935 r. edycji Polskiego
Słownika Biograficznego (PSB). Przerwa w jego wydawaniu,
trwająca do 1946 r., była spowodowana II wojną światową. Kolejna
nastąpiła po 1949 r. w okresie stalinizmu. Wydawanie PSB
wznowiono w 1958. Do 2030 r. planowane jest zakończenie głównej
edycji PSB w około 62 tomach, a następnie planowane jest wydanie
suplementu. Polski Słownik Biograficzny jest wielotomową
publikacją naukową, mającą na celu gromadzenie życiorysów
zasłużonych, nieżyjących już osób związanych z Rzeczpospolitą
Obojga Narodów oraz odrodzoną Polską, mieszkających czy
działających w kraju i za granicą. Jest to monumentalna historia
Polski przedstawiana przez pryzmat indywidualnych losów ludzkich.
4. Biografistyka dzisiaj
Obecnie biografistyka cieszy się coraz większym zainteresowaniem. Powstają wciąż nowe prace z tej dziedziny. Często ich przed119
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miotem są biografie wybitnych postaci naszego narodu, które zasłużyły się dla Polski, autorstwa zawodowych historyków, acz nierzadko
również amatorów6. Dzieje się tak może dlatego, że jeszcze do niedawna, niemal do końca XX w., stroniono u nas od biografii. Akcentowano przede wszystkim znaczenie sił rozwojowych, determinujących życie poszczególnych społeczeństw, a tym samym ich dzieje,
w których procesy społeczne przesłaniały dokonania jednostek, wyjąwszy te najbardziej znane, otoczone kultem, tak jak to się działo
w systemach totalitarnych, niemieckim czy sowieckim, nie mówiąc
o pomniejszych osobistościach, niekiedy wprost o wymiarze operetkowym.
Ówcześni badacze, pozostając w zgodzie z „przodującą” nauką
sowiecką, twierdzili, że w aspekcie przyczyn i skutków − na tle relacji
między faktami dziejowymi, ideami oraz systemami kształtującymi
życie ludzkie − człowiek jawi się wprawdzie jako indywidualność
twórcza, oddziałująca na losy wspólnoty ludzkiej, lecz w ostatecznym
rozrachunku dominuje cały kontekst wydarzeń7.
To prawda, że bez niego trudno zrozumieć bogactwo i aktywność
społeczną jednostek. Może właśnie dlatego znawcy dziejów wielkich
wspólnot świeckich, a często i kościelnych, z pewnym trudem akceptowali znaczenie i rolę bohatera indywidualnego, choć bynajmniej nie
przechodzili obojętnie obok postaci najbardziej wiarygodnych, najwybitniejszych sztandarowych przedstawicieli danej epoki8.

6 Przykładem zainteresowania publikacjami z dziedziny biografistyki może być
praca zbiorowa pt. Ks. Józef Bazylak (1932−2013). Takim pozostał wśród nas..., red.
ks. Edward Walewander, która doczekała się dwóch wydań w Wydawnictwie Liber
Duo (Lublin 2013), przy czym druga edycja została poszerzona. W sumie ukazało się
prawie tysiąc egzemplarzy tej książki. Zgłaszane jest wszak zapotrzebowanie na nowy
dodruk.
7 Biskup płocki Tadeusz Zakrzewski, aktywny obserwator tego procesu, w 1958 r.
zanotował w swych Wspomnieniach: „Uspołecznienie życia prowadziło do zniszczenia
wszelkiego indywidualizmu. Poszczególny człowiek stawał się pionkiem, a kierował
i rządził ogół, zespół, a tym kierującym zespołem jest partia. Ta nadaje kierunek,
metody, dyrektywy, a rząd jest tylko eksponentem, egzekutywą partii. Żaden urzędnik, nawet najwyższy, nie działa samodzielnie, z własną odpowiedzialnością za decyzje
i nie podejmuje decyzji bez konsultacji i dyrektywy partii. Co prawda nazywa się to, że
rządzi lud, że lud jest gospodarzem, w rzeczywistości jest jednak tylko do głosowania
zespołowego podług dyrektyw i wykazywania z góry założonych postanowień. Logicznie z tego wynika, że komunizm musi dążyć do tego, by cokolwiek tej koncepcji jest
przeciwne, przestało istnieć i znikło”. T. Zakrzewski, Wspomnienia, oprac. M. Grzybowski, Ciechanów-Płock 2016, s. 342.
8 Z. Zieliński, Ogólnopolska działalność metropolity Sługi Bożego arcybiskupa
Józefa Bilczewskiego, „Studia Lubaczoviensia” 1 (1983), s. 174−179.
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Współcześnie badania biografistyczne jakby nadrabiają wieloletnie zaniedbania w tej dziedzinie, powstałe w ciągu prawie pół wieku od zakończenia II wojny światowej. Panował wtedy wszechwładnie antypersonalizm. Za najważniejszy twórczy czynnik historii uważano klasy społeczne, masy ludowe, a nie jednostki. Nic więc dziwnego, że braki i zaniedbania w biografistyce polskiej są ogromne.
Zupełnie nieznane lub zafałszowane były biografie wybitnych Polaków, działających w różnych dziedzinach życia narodowego i społecznego. Poza tym ze względów ideologicznych w okresie PRL deprecjonowano zasługi dla rozwoju kraju niektórych klas społecznych na
przykład ziemian polskich, zwłaszcza w okresie międzywojennym.
Najczęściej w złym świetle przedstawiano ich działalność, zwłaszcza
społeczno-narodową.
Dopiero od niedawna jako przedmiot badań bierze się częściej
postacie ciekawe, wzorcowe, które kształtowały postawy ludzi
w mniejszych czy większych środowiskach, niezależnie od tego, jakiego były zawodu, stanu i jaką zajmowały pozycję społeczną.
Człowiek jest punktem wyjścia każdego zjawiska, jakie obserwujemy w świecie, czy to w wymiarze historycznym, a więc czerpiąc
z dokonań zamkniętych, stanowiących coś w rodzaju akumulatora,
postaw i idei, jak też jako łańcuch bieżących inicjatyw, wzajemnie
skomunikowanych, tworzących dorobek indywidualny i zbiorowy. Na
tym polega rozwój, ciąg dokonujących się przemian i wymiana pokoleń. Produkt myśli i czynu ludzkiego jest każdorazowo dziełem aktualnie żyjącego człowieka, ale ma on w sobie także cząstkę zaczerpniętą z owego dorobku akumulowanego, inaczej – z kapitału wypracowanego przez pokolenia. Chyba najlepiej myśl tę wyłożył autor natchniony w Księdze Syracydesa, jednej z ksiąg Starego Testamentu.
Warto przytoczyć jego dłuższą wypowiedź na ten temat.
„Mąż uczony szukać będzie mądrości starszych pokoleń [...].
Zachowa opowiadania ludzi znakomitych i wnikać będzie w tajniki
przypowieści, wyszukiwać będzie ukryte znaczenie przysłów i zajmować się będzie zagadkami przypowieści.
Przebiegać będzie ziemię obcych narodów, bo zechce doświadczyć dobra i zła miedzy ludźmi. Przyłoży swe serce, aby od wczesnego
ranka się zwrócić do Pana, który go stworzył, i przed Najwyższego
zaniesie swą prośbę. Otworzy usta swe w modlitwie i błagać będzie
za swoje grzechy. Jeżeli pan Wielki zechce, napełni go duchem rozumu, on zaś słowa mądrości swej jakby deszcz wyleje i w modlitwie
wychwalać go będzie.
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Sam pokieruje swoją radą i rozumem, nad ukrytymi Jego tajemnicami zastanawiać się będzie. Wyłoży swą naukę o umiejętności
postępowania, a Prawem Przymierza Pana chlubić się będzie. Wielu
chwalić będzie jego rozum i na wieki nie będzie zapomniany, nie zatrze się pamięć o nim, a imię jego żyć będzie z pokolenia na pokolenie. Mądrość jego opowiadać będą narody, a zgromadzenie wychwalać go będzie. Za życia zostawi imię większe niż tysiąc innych, które
po śmierci jeszcze wzrośnie” (Syr 39, 1-3. 4c-11).
Biografistyka pedagogiczna ma od zawsze do spełnienia szczególne zadanie, zwłaszcza w obecnym czasie, kiedy ze strony samego
człowieka następuje zamach na istotę jego człowieczeństwa. Aborcja
i eutanazja, przeróżne eksperymenty pedagogiczne, wszystko to budzi obawy wprost o przyszłość ludzkiej egzystencji. Wydaje się, że to
przecież ludzie ciągle gotują sobie ciężki i nieprzewidywalny w skutkach los. Dlatego trzeba wracać do sprawdzonych wzorców życia.
Ukazywać ludzi z przeszłości i teraźniejszości jako takich, którzy
mogą uratować współczesną rzeczywistość. Nihilizm w wychowaniu
chce bowiem obalić swoim bezsensem współczesnego człowieka. Biografistyka w ogóle daje zatem dobrą receptę na twórcze przeciwdziałanie współczesnemu nihilizmowi, zagrażającemu przyszłym pokoleniom mieszkańców globalnej wioski. Jest dobrym vademecum dla
rodziców, nauczycieli oraz wszystkich zatroskanych o przyszłość
edukacji i wychowania.
Biografistyka i jej przekaz prowadzi do wielu ważnych konkluzji. Warto zwrócić uwagę na wniosek podstawowy, który może
brzmieć tak: Człowiek okaże się rozumny i mądry (sapiens), jeśli
przekształci w sobie człowieka egoistę (homo consumens) w człowieka
altruistę (homo serviens), zdolnego poświęcić swe wartości, a nawet
życie, dla dobra innych.
Jezus nauczał, że „[…] każdy uczony w Piśmie, który stał się
uczniem królestwa niebieskiego, podobny jest do ojca rodziny, który
ze swego skarbca wydobywa rzeczy nowe i stare” (Mt 13, 52). Każdy
człowiek poznaje siebie i świat na podstawie własnej biografii oraz
historii lokalnej i powszechnej. Żeby mógł zrozumieć swoje miejsce
w teraźniejszości, musi koniecznie sięgać do źródeł ludzkości, człowieczeństwa, własnej rodziny.
W Księdze Powtórzonego Prawa Starego Testamentu natchniony autor napisał: „Zapytaj ojca, by ci oznajmił, i twoich mędrców,
niech ci powiedzą” (32, 7). Znajduje się tam również i taka zachęta:
„Na dawne dni sobie wspomnij. Rozważajcie lata poprzednich pokoleń” (tamże). Warto też przytoczyć sentencję z Księgi Psalmów:
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„Cośmy słyszeli i cośmy poznali, i co nam opowiedzieli nasi ojcowie,
tego nie ukryjemy przed ich synami. Opowiemy przyszłemu potomstwu” (Ps 78, 3-4).
Na koniec przychodzi jednak sypnąć trochę piasku w tryby. Mowa tu była bowiem o biografistyce, której zadaniem było i jest nadal
ukazywanie jednostek czy nawet pewnych grup w zgodzie z ich spuścizną, niekoniecznie wymierną, ale lokującą ich w świecie, w którym
żyli. Życiorys człowieka jest jednak zbyt łakomym kąskiem, żeby nie
znaleźli się tacy, którzy zechcą go odpowiednio doprawić tak, by zadowolił konkretnego konsumenta. W takim „doprawianiu” celują
wszystkie systemy, dla których nie jest ważny sam człowiek, ale korzyść, jaka może płynąć dla systemu lub jego mocodawców z odpowiednio modyfikowanej jego biografii. Przykłady takiej biografistyki
mamy na porządku dziennym. Biografie pełniących obowiązki Polaka
ludzi radzieckich to znowu życiorysy osób, które „potrzebowały być”
Polakami. Nie chodzi tu o różnego rodzaju retusze, tak kiedyś, jak
i dziś wręcz odstręczająco nagminne. Powyższe uwagi powinny
uwrażliwić na konieczność krytycznego podejścia do biografii,
a zwłaszcza do pewnego rygoryzmu metodologicznego, o który niełatwo, albowiem panegiryzm często ma przyczyny nader banalne.
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KS. STANISŁAW ZIELIŃSKI (1911-1945)
− PATRON TRUDNYCH CZASÓW1
I. Czytelne w swej wymowie i po dziś dzień aktualne jest niezwykłe doświadczenie proroka Daniela (Dn 5,1-6.13-14.16-17.23-28).
Słyszeliśmy oto, że babiloński król Nabuchodonozor złupił świątynię jerozolimską i wziął do niewoli wielu ludzi spośród narodu wybranego. Wśród nich był też Daniel, który opisał panowanie tego władcy i jego syna Baltazara. Prorok wspomniał, że naczynia wykradzione
ze świątyni jerozolimskiej zostały wykorzystane podczas występnej
i niegodziwej uczty. [… ] Pili z nich król, jego możnowładcy, jego żony
i jego nałożnice. Pijąc wino wychwalali bożków złotych i srebrnych,
miedzianych i żelaznych, drewnianych i kamiennych (Dn 5,3-4).
Sprawiedliwa jednak i karząca ręka Boga wkrótce dosięgła króla.
Przez proroka Daniela Pan dziejów upomniał władcę: Wychwalałeś
bogów [...], którzy nie widzą, nie słyszą i nie rozumieją. Bogu zaś, w
którego mocy jest twój oddech i wszystkie twoje drogi, czci nie oddałeś.
Dlatego [...] Bóg obliczył twoje panowanie i ustalił jego kres [...] (Dn
5,23.26).
Każde przepowiadanie w imię Boga, a tak należy rozumieć wypełnianie mandatu Chrystusowego: Idźcie i nauczajcie wszystkie narody (por. Mt 28, 19), jest podobne do napomnienia proroka Daniela.
Apostołowie i kapłani nie mówią bowiem od siebie, ale wypełniają
zobowiązania, jakie zaciągnęli wobec Boga i ludzi w dniu święceń. Dla
wielu mogą być one niewygodne. Niekiedy stanowią wręcz wyzwanie
do złożenia świadectwa męczeństwa, posuniętego nawet do ofiary ze
swego życia.
II. Doświadczenie proroka Daniela dobrze wpisuje się w życie
ks. Stanisława Zielińskiego, którego dzisiaj w tym kościele wspominamy. Święcenia kapłańskie otrzymał 10 czerwca 1937 r. Kilka dni
później udał się do Częstochowy, by w kaplicy jasnogórskiej oddać się
w opiekę Matce Najświętszej. Do wybuchu II wojny światowej pracował najpierw w Zakrzówku, a później w Krzczonowie.
Już w czasie wojny, 25 stycznia 1941 r., został nauczycielem religii w Kraśniku. Oprócz pracy katechetycznej postanowił zająć się też
1 Kazanie wygłoszone 10 marca 2019 r. w Kraśniku z racji 74. rocznicy śmierci
ks. Stanisława Zielińskiego.
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restauracją kościoła pw. Świętego Ducha, który uległ zniszczeniu
w 1939 r. podczas bombardowania miasta. Ponieważ z każdym rokiem
świątynia popadała w coraz większą ruinę, ks. Zieliński gorliwie zajął
się jej remontem. W swoim pamiętniku napisał: Pierwsze prace przy
oczyszczaniu kościoła podjąłem sam osobiście ze starszymi dziećmi
szkolnymi. I tak usuwaliśmy gruz, ziemię, kurz przez parę tygodni.
Sam pokleiłem i pozszywałem obraz w bocznym ołtarzu2.
W trudnych warunkach niemieckiej okupacji ks. Zieliński niósł
również pomoc najuboższym. Prowadził jadłodajnię dla ubogich, kupował lekarstwa, zbierał odzież. Zaangażował się także w działalność
konspiracyjną. Został kapelanem dobrze zorganizowanych w regionie
kraśnickim podziemnych struktur Narodowych Sił Zbrojnych. Prowadził też pogrzeby partyzantów.
Głównym jednak zadaniem ks. Zielińskiego była duszpasterska
troska o dzieci i młodzież. Prowadził tajne nauczanie. Udzielał bezpłatnych korepetycji. W szczególny wszakże sposób zaangażował się
w nauczanie z ambony. Na trudne pytania związane z okupacyjną
codziennością starał się odpowiadać w sposób prosty, jednoznaczny
i zrozumiały dla wszystkich.
Po wyzwoleniu 28 lipca 1944 r. Kraśnika spod okupacji niemieckiej i wprowadzeniu administracji polskiej pod nadzorem sowieckim
ks. Zieliński kontynuował swoją pracę wśród biednych. Został nawet
członkiem Miejskiej Rady Narodowej. Kilkakrotnie też uczestniczył
w posiedzeniach Powiatowej Rady Narodowej, podczas których zabierał głos, apelując o pomoc dla najuboższych.
Wobec nowych władz zachowywał się z godnością. Nie dał się
im zmanipulować. Przeciwstawił się między innymi zmianie nazwy
ul. Józefa Piłsudskiego na ul. Partyzantów. Prawdopodobnie ten właśnie fakt był bezpośrednią przyczyną jego zabójstwa. Zginął w sobotę,
10 marca 1945 r. o godzinie 21.15 we własnym mieszkaniu od strzału
w głowę. Do zabójstwa doszło akurat w czasie, gdy przygotowywał
niedzielne kazanie. Sprawców bestialskiego mordu nigdy nie wykryto.
Wśród mieszkańców Kraśnika panowało jednak powszechne przekonanie, że za śmierć ks. Stanisława Zielińskiego byli odpowiedzialni
funkcjonariusze komunistycznego Urzędu Bezpieczeństwa.
Kapłan męczennik został pochowany na cmentarzu przykościelnym. Pamięć o nim jest ciągle żywa, nie tylko wśród kraśniczan. Przy

2 K. Bownik, Kościół Świętego Ducha w Kraśniku i jego duszpasterze, Chełm
2017, s. 17.
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grobie niezłomnego kapłana ciągle modlą się ludzie, wdzięczni za okazaną im pomoc, przekonani o świętości jego życia.
III. Dziś wspominamy tego prawego kapłana, który w trudnym
czasie należycie zdał egzamin ze swego życia. Pismo Święte nawołuje,
by stale obdarzać czcią dobrych ludzi. Przypomnijmy choćby słowa
z Księgi Mądrości Syracha: Wychwalajmy mężów sławnych i ojców
naszych według następstwa ich pochodzenia. [...] Byli przywódcami
ludzi dzięki swoim wyrokom, zwierzchnikami przez swą przenikliwość,
mądrymi myślicielami przez swoją twórczość; panującymi przez swe
polecenia. [...] Stali się dumą swych czasów. [...] Lecz ci są mężowie
pobożni, których cnoty nie zostały zapomniane, [...] dobrym dziedzictwem są ich następcy. [...] Narody opowiadają ich mądrość, a zgromadzenie głosi chwałę (Syr 44, 1. 4. 7. 10-11. 15). Postępujemy właśnie
tak, jak nas poucza autor natchniony przez Boga.
Czas zaciera ludzkie ślady w pamięci następnych pokoleń. Jest
tak chociażby, gdy chodzi o władców tego świata, których tak często to
nie szlachetne dzieła, lecz pycha wynosi na piedestał. Często też bywa,
że ludzie zasługujący na trwałą pamięć już w drugim czy trzecim pokoleniu są zapominani i ginie ślad ich dokonań. Przemijają też systemy,
które same siebie obdarzały atrybutem nieprzemijalności, jak Trzecia
Rzesza Hitlera czy stalinowski komunizm. Upadają olbrzymie fortuny
i nagromadzone zasoby tracą ich wielcy posiadacze. Nie przemija tylko
dobro. Ono trwa nieustannie, choć z czasem staje się bezimienne. Pamięć o ks. Zielińskim w niezmienionej postaci przetrwała prawie 75
lat. Jej zasiewem była krew przelana w imię prawdy i dobra. Zdało się
oczom głupich, że pomarli, zejście ich poczytano za nieszczęście i odejście od nas za unicestwienie, a oni trwają w pokoju (Mdr 3, 2-3). Jest
tak dlatego, że tylko Bóg jest wieczny i wieczne jest Jego przesłanie.
Materialistyczny, tzw. naukowy pogląd na świat, którego ojcem był
Karol Marks, wtłaczany naszemu pokoleniu do serc i umysłów w szkołach oraz wszędzie tam, gdzie człowiek był poddawany praniu mózgu,
okazał się bańką mydlaną. Ksiądz Zieliński odważnie przeciwstawiał
się temu systemowi już u jego początków w Polsce. Odrzucił roztaczane przed nim wizje dobrobytu. Mówiąc językiem Biblii, odważnie krytykował bogów ze srebra i złota, z miedzi i żelaza, z drzewa i kamienia,
którzy nie widzą, nie słyszą i nie rozumieją (Dn 5,23). Zdawał sobie
sprawę, że tak jak Bóg wszechmogący odliczył czas panowania niegodziwej ideologii niemieckiej, tak też przyjdzie kiedyś koniec dominacji
sowieckiej w Polsce. Myśmy tego dość rychło doczekali. Związek Sowiecki rozpadł się na naszych oczach.
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IV. Wspominając ks. Zielińskiego, uczymy się rozumienia historii,
która jest nauczycielką życia.
Powiedzmy to sobie wyraźnie: umysły współczesnych ludzi,
zwłaszcza młodych, przechwytuje Internet, który jest wirem nieustających cyfrowych pobudzeń. Liczne atrakcje, ale i, niestety, pułapki
świata cyfrowego prowadzą do niewrażliwości nie tylko na polską
historię, ale także na to, co dzieje się między ludźmi w bliskim sąsiedztwie. Jeżeli nie będziemy mówić o tym, jak przez technologię cyfrową
wypacza się ludzki umysł, nie powstrzymamy kolejnych fal zła.
Uroczystość w Kraśniku uświadamia nam również niebezpieczeństwo przerwania ciągłości z polską historią. Człowiek potrzebuje silnego i mocnego zakorzenienia w przeszłości. Mocne korzenie stanowią
też o naszej przyszłości. Kwiat jest piękny, bo wyrasta z korzeni. Odcięty, szybko więdnie i ginie.
W tym miejscu musimy postawić pytanie: czy ja jestem człowiekiem nadziei, czy może ogarnia mnie zwątpienie? Moja nadzieja wypływa z tego, że wiem, co może zrobić poszczególny człowiek i dobrego,
i złego. Mam więc wiele powodów, aby pracować nad umocnieniem
nadziei.
Takim człowiekiem nadziei był ks. Stanisław Zieliński. Każdy
z nas może czynić dobro. Nie uratuje całego świata, ale przynajmniej
będzie go współtworzyć przez czynienie dobra. Dlatego czyńmy
wszystko, abyśmy mogli być ludźmi nadziei.
Bohater naszego spotkania tak wiele uczynił dla drugiego człowieka. Próbował ratować świat, który na naszych oczach, często bez
naszej woli, rozpada się na tysiące kawałeczków. Mimo wszystko,
z nadzieją w sercu, życzę wszystkim przybyłym licznie na tę uroczystość, abyśmy dzięki naszemu zaangażowaniu powstrzymali ten upadek. Byłoby paradoksem, gdyby historycy kiedyś napisali, że my sami
przyczyniliśmy się do destrukcji kraju, czyli tego, czego wcześniej nie
udało się zrobić niemieckim nazistom i sowieckim komunistom.
My sami.
IV. Ten nieduży kościół pw. Świętego Ducha, a obok niego mogiła
bohaterskiego kapłana pamiętają mroczne czasy okupacji niemieckiej
i pierwsze lata umacniania się władzy komunistycznej w Polsce. Te
tragiczne wydarzenia mocno też odczuli mieszkańcy Kraśnika i ziemi
kraśnickiej.
W tym miejscu warto przytoczyć zaskakującą opinię, jaką
o Kościele w Polsce i o jego roli w życiu narodu wypowiedział Hans
Frank, wysoki funkcjonariusz niemiecki, generalny gubernator
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i prezes Akademii Prawa Niemieckiego: Kościół zachowuje
nadzwyczajną rezerwę. Ale to jest tylko metoda, która powtarza się
ciągle w polskiej historii. Kościół pozostawał zawsze w rezerwie jako
ostatni ośrodek polskiego nacjonalizmu, jak długo były jeszcze do
dyspozycji inne ośrodki działania. Kościół jest dla umysłów polskich
centralnym punktem zbornym, który promieniuje stale w milczeniu
i spełnia przez to funkcję jakby wiecznego światła. Gdy wszystkie
światła dla Polski zagasły, to wtedy zawsze była Święta z Częstochowy
i Kościół. Nie należy nigdy o tym zapominać. [...]. Katolicyzm nie jest
bowiem w tym kraju żadnym wyznaniem, a tylko koniecznością
życiową3.
Trzeba przyznać, że Hans Frank, zaczadzony obłąkańczą
ideologią, co dziś z potrzeby nałożonej sobie pokuty przyznaje jego już
sędziwy syn, wydał trafną opinię o naszym Kościele. Słusznie
stwierdził, że Kościół jest centrum życia narodu, promieniuje stale, ale
gdy trzeba ‒ milczy. Przez to pełni funkcję wiecznego światła, które
nigdy nie gaśnie. Jako instytucja wskazuje zawsze na Kogoś
większego od siebie – na Boga, Pana wszechświata i historii.
Podobnie jest z naszym pięknym kraśnickim kościołem, który
wskazuje nam drogę do Boga. Dlatego „tulimy” się do niego jak dzieci
do matki.
Nie ulegajmy złudzeniu, że czasy, w jakich żyjemy, są inne, lepsze
od tych, w jakich za prawdę zapłacił życiem tutejszy kapłan. To, że nie
ma Urzędów Bezpieczeństwa i siepaczy gotowych do każdej zbrodni
w majestacie zmajstrowanego i narzuconego Polsce sowieckiego systemu prawa, nie powinno uśpić naszej czujności. O wiele groźniejsi są
ci, którzy nie tylko ciało, ale i duszę mogą zabić. Dzisiaj jest wielu takich w rządach, w parlamentach, na ulicy i na mównicy, a wciskają się
nawet tam, gdzie powinna być głoszona Ewangelia. Dlatego osoba
kraśnickiego duszpasterza promieniuje heroizmem, niezłomnością
i niewzruszoną wiarą. Ta piękna postać żyje w ludziach i jest naszą
tarczą obronną przeciwko wrogowi, który czy w 1945 roku, czy dziś,
czy jutro jest zawsze ten sam. On nigdy nie rezygnuje z przeciwstawiania się Bogu.
Dlatego głośno wołam: Pan światłem i zbawieniem moim: kogóż
mam się lękać? (Ps 27,1). Jeżeli Bóg z nami, któż przeciwko nam? (Rz
8,31). Amen!

3
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ŻNIWO WIELKIE
To Pan powołuje do służby Sobie w Kościele świętym, ale robotników w tej Pańskiej Winnicy, tak w wymiarze światowym, jak
i z wolna także w naszej Ojczyźnie, jest ciągle mało, a żniwo przecież
wielkie (por. Łk 10,2). Kościół przyjmuje tych, którzy doń przychodzą
z zamiarem służby, o ile tylko rokują nadzieje na dobrą pracę i budujący przykład. Reszta zależy od Bożej Opatrzności. Podobnie zresztą
jak sama liczba tych, którzy przychodzą. Powołania kapłańskie
i zakonne rodzą się tam, gdzie w rodzinie i w całym środowisku życia
człowieka na pierwszym miejscu jest Bóg.
Ojciec Święty Jan Paweł II, rozpoczynając swój pontyfikat, bez
reszty zawierzył Kościół i siebie Panu. Stąd to słynne wezwanie
inaugurujące jego papieską misję: Otwórzcie na oścież drzwi Chrystusowi oraz pozdrowienie: Sia lodato Jesú Cristo – Niech będzie
pochwalony Jezus Chrystus. Treść tego przesłania rozbrzmiewała
później nieustannie w różnej postaci: w oficjalnych dokumentach,
przemówieniach i homiliach oraz podczas rozlicznych spotkań
z wiernymi na całym świecie. Benedykt XVI, następca papieża Polaka, wciąż zalecał wyjście na pustynię, gdzie człowiek może łatwiej
zrozumieć to, co istotne w chrześcijańskim powołaniu. Papież Franciszek natomiast ciągle wzywa, by ludzie Kościoła wychodzili na peryferie. To tam na nich i na słowo Boże czeka człowiek ze swoją radością i nadzieją, ale też ze smutkiem i trwogą. Oto najkrótsze z możliwych nawiązania do pontyfikatów wielkich i niezwykłych papieży
naszych czasów, którzy – każdy w inny sposób – wskazują na Chrystusa jako punkt docelowy na drodze życia, ale po drodze należy zauważyć człowieka, nawet tego, który z nami iść nie zamierza, bo mu
jakoś nie po drodze...
Każdy kapłan, z ludu wzięty i dla ludzi ustanawiany w sprawach odnoszących się do Boga (por. Hbr 5,1), ciągle stawia sobie pytanie, jak najlepiej i najskuteczniej trafić do serc i przekonań powierzonych swojej pieczy wiernych. Do wszystkich powołanych odnosi
się bowiem wezwanie świętego Piotra Apostoła: „Paście stado Boże,
które jest przy was, strzegąc go nie pod przymusem, ale z własnej woli, jak Bóg chce; nie ze względu na niegodziwe zyski, ale z oddaniem”
(1 P 5,2).
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Piękne wezwania do pełnego oddania się kapłana swojej misji
mamy między innymi w polskiej literaturze. Jedno z nich sformułował poeta i powieściopisarz Kazimierz Przerwa-Tetmajer. W niewielkiej nowelce zatytułowanej Ksiądz Piotr, powstałej pod koniec
XIX stulecia, ukazał historię człowieka, który porzucił świetnie zapowiadającą się karierę wojskową i został kapłanem ofiarnie pracującym wśród ludu. To opowiadanie o życiu kapłana przyniosło autorowi ogromny rozgłos i uznanie. Po latach pracy duszpasterskiej
w skromnej wiejskiej parafii ksiądz Piotr wyznał: „Przez miłość Boga
zacząłem i ludzkość szeroką miłować, i tę miłość w powierzone mi
dusze szczepić. [...] Możesz być coś piękniejszego na ziemi, jak dusze
Bogu i ludzkości skarbić? A te dusze, one są gliniaste i kamieniste, ale
w nich i czarnoziem jest, one nie są złe, one są dobre. Tylko one są
bardzo trudne i trzeba je bardzo kochać i bardzo im pobłażać, i ludzkość im świadczyć. [...] Mogę śmiało powiedzieć, że do czegom się zameldował, tom spełnił; byłem, śmiało mogę powiedzieć, dobrym księdzem, dobrym duszpasterzem”1.
A oto kilka przykładów z naszej działalności duszpasterskiej,
a nawet misyjnej, w dzisiejszej niełatwej rzeczywistości.
Wśród kapłanów słyszy się ostatnio wiele głosów, by w przepowiadaniu zwracać uwagę na głoszenie prawd katechizmowych. Przekonanie to wypływa między innymi z doświadczeń Kościoła na ziemiach polskich w XIX w. Społeczeństwo polskie, podzielone wówczas
na trzy zabory, było poddawane przez zaborców silnej germanizacji
bądź rusyfikacji. Do tego osłabiano je jeszcze bardziej przez propagowanie alkoholizmu czy też szerzenie na różny sposób niewiary.
Jako antidotum zastosowano wówczas na szeroką skalę nauczanie
katechizmowe. Śmiało można powiedzieć, że stało się ono decydującym czynnikiem, który uratował Kościół na ziemiach polskich
w trudnym okresie zaborów.
Nie dziwi zatem, że błogosławiony Grzegorz Chomyszyn, greckokatolicki biskup stanisławowski w latach 1904-1945, w swych
znakomitych wspomnieniach pt. Dwa królestwa, które faktycznie są
jego ewangelicznym testamentem, nawoływał z naciskiem: „Pierwszą
i konieczną sprawą jest uświadomienie [wiernych] w wierze i we
wszystkich prawdach wiary i cnotach. I dlatego potrzebna jest katechizacja, katechizacja i jeszcze raz katechizacja, i to praktyczna w
zastosowaniu do życia we wszystkich płaszczyznach bez wyjątku [...].

1 K. Przerwa Tetmajer, Ksiądz Piotr, w: Nowele i opowiadania, wybór i wstęp
M. Jasińska-Wojtkowska, S. Sawicki, Poznań 1983, s. 121.
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Katechizacja w cerkwi dla młodych i starych, katechizacja w szkole,
katechizacja przy protokołach ślubnych chłopów i panów. Kiedy wielu
przejmuje się liberalizmem, radykalizmem, komunizmem, niedowiarstwem, to można powiedzieć, że główną ich przyczyną jest nieznajomość i niezrozumienie prawd katechizmowych”2.
Tę myśl podjął ks. Marian Duma, proboszcz parafii Świętego
Krzyża w Lublinie. Kilka lat temu wydał w twardej oprawie „Kartę
pacierza”. Niewielki format owej „Karty” pozwala nosić ją przy sobie
jako niezbędnik. Zawiera ona: Credo, główne prawdy wiary, Dekalog,
przykazania kościelne, uczynki miłosierne co do duszy i co do ciała,
modlitwę do Anioła Stróża. Całość kończy apel: „Po jubileuszowym
roku chrztu Polski odmawiajmy pacierz!”. Dzieci, młodzież i starsi
z przejęciem, głośno odmawiają pacierz przed Mszą św. Tę pobożną
praktykę odmawiania pacierza przeniesiono z kościoła na łono rodziny. Akcja ta spotkała się z entuzjastycznym odzewem. Nie dziwi zatem, że w 2018 r. staraniem tej samej parafii wydano konterfekt
ks. prymasa Wyszyńskiego z modlitwą o jego beatyfikację. W bieżącym zaś roku zrodziła się myśl, by upowszechnić bardzo aktualną
i potrzebną modlitwę do św. Michała Archanioła. Tekst, podobnie jak
poprzednie, został wydany w niewielkim formacie i jest rozdawany
między innymi podczas kontaktów duszpasterskich z wiernymi.
Ksiądz Marian Duma pomyślał też o kapłanach. Odnalazł,
a później w Wydawnictwie „Gaudium” opublikował w dużym nakładzie Przyjacielskie rady, bardzo aktualne rozważania o kapłaństwie
młodego ks. Zygmunta Szczęsnego Felińskiego, później w latach
1862−1883 arcybiskupa warszawskiego, dziś świętego Kościoła katolickiego.
Kapłani podejmują też wiele innych inicjatyw wydawniczych.
Oto ksiądz Józef Dubik, emerytowany wieloletni proboszcz w Gorzkowie, wydaje przystępnie napisane książki na temat objawień maryjnych, zwłaszcza w Medjugorie. Pisze nie tylko on sam, ale jako
współautorów dopuszcza też swoich czytelników przez publikowanie
ich wypowiedzi. Fakt ten sprawia, że uważają oni owe publikacje za
własne i czują się wręcz współodpowiedzialni za ich kolportaż.
Coraz więcej kapłanów pisze na temat historii swoich parafii.
Chętnie i w przystępnej formie piszą też o kapłanach, o ich zasługach
i wkładzie w kulturę ojczystą. Ich publikacje spotykają się często

2 G. Chomyszyn, Dwa królestwa, red. ks. I. Pełechatyj, W. Osadczy, Kraków
2017, s. 352.
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z bardzo pozytywnymi recenzjami. Wystarczy, że wspomnę tu książki
choćby księży Kazimierza Bownika czy Czesława Przecha.
Słuszną popularnością cieszą się coraz liczniejsze kaplice wieczystej adoracji. Wielu modlących się można spotkać w kaplicy Krzyża Trybunalskiego Archikatedry Lubelskiej. Częstym modlącym się
jest tam summus custos tej świątyni. W dolnym kościele Najświętszego Serca Pana Jezusa w lubelskiej dzielnicy Dziesiąta powstała
kaplica w formie krypty romańskiej. Wielu modlących się jest o każdej porze dnia w kaplicy wieczystej adoracji kościoła Świętej Rodziny
z pięknym obrazem Matki Boskiej Nieustającej Pomocy. Duże wrażenie robi niewielka kaplica przy lubelskim kościele Świętego Krzyża
– jej ściany zostały wyłożone kamykami z tak bardzo bliskich chrześcijanom różnych miejsc Ziemi Świętej.
Dużą i ciągle rosnącą popularnością cieszą się pielgrzymki.
Słusznie pisze się coraz więcej na ten temat. Pielgrzymowanie to dobra
okazja, by dotrzeć z Dobrą Nowiną do drugiego człowieka. Jest to po
prostu pogłębienie wiary. Ostatnio miałem okazję podziwiać, jak ogólnopolski duszpasterz kolejarzy, ks. Eugeniusz Zarębiński, przeprowadził XXXV Ogólnopolską Pielgrzymkę Kolejarzy na Jasną Górę. Wśród
wielu uczestników z całej Polski, kapłanów i świeckich, czuł się jak
ryba w wodzie. Po każdej dobrze przeprowadzonej pielgrzymce można
powtarzać za Mądrością Syracha: „Wiele widziałem w moich podróżach i więcej wiem, niż wypowiedzieć potrafię” (Syr 34, 11).
Ten niewielki rzut oka na nasze dzisiejsze duszpasterstwo pozwala na optymistyczny wniosek, że kapłani podejmują wiele inicjatyw, by trafić do drugiego człowieka. Robią dużo, by być blisko niego.
Ponadto starają się być, choćby przez strój, w pełni rozpoznawalni na
ulicy i w miejscach użyteczności publicznej. Również w ten zewnętrzny sposób przyznają się do swojego Mistrza. To sprawia, że
Chrystus i Jego Kościół nie znika z naszego krajobrazu.
W obecnym czasie tak wyraźnego niepokoju, jaki ogarnia człowieka i całą ludzkość, stawiamy sobie i naszym wiernym pytanie: Do
czego się odwołać?
Kiedy Jezus Chrystus zapytał uczniów: „Czy i wy chcecie
odejść?” – wiemy, dlaczego mogli chcieć; zbyt wiele wymagał – apostoł Piotr odpowiedział: „Panie, do kogóż pójdziemy? Ty masz słowa
życia wiecznego” (J 6, 67−68). Dzisiejszy liberalny świat, wrogi
wszelkim zasadom – poza tymi, które zapewniają mu, złudne zresztą, bezpieczeństwo – nie chce nawet o tym słyszeć. Ale trzeźwo myśląc, musimy przyznać, że dotąd nie wymyślono nic lepszego niż Dekalog. Trzeba zatem wybierać. Jak zawsze.
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Trzeba też jednocześnie pamiętać i na wszelki możliwy sposób
ludziom przypominać, że „nie samym chlebem żyje człowiek, lecz każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych” (Mt 4, 4). Przesłanie to jest
dzisiaj bardziej aktualne niż kiedykolwiek wcześniej w dziejach
człowieka i świata.
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Ks. Zygmunt Jagiełło

URZĄD I KOMPETENCJE DZIEKANA
W KODEKSIE PRAWA KANONICZNEGO Z 1983 ROKU
I POLSKIM POKODEKSOWYM USTAWODAWSTWIE SYNODALNYM1

Temat rozprawy doktorskiej: „Urząd i kompetencje dziekana
w Kodeksie Prawa Kanonicznego z 1983 roku i polskim pokodeksowym ustawodawstwie synodalnym” podjąłem, ponieważ, jak dotąd,
nie ma monograficznego opracowania tego zagadnienia, nie licząc
licznych komentarzy do KPK/83. Praca ta, w jakimś wymiarze, wypełnia lukę w polskiej literaturze prawniczej, a jej celem było przeanalizowanie procesu kształtowania się urzędu dziekana jako „instytucji” kanonicznej, która ma swoje głębokie uzasadnienie prawne
i duszpasterskie, choć w gremium osób duchownych jest różnie postrzegana (pozytywnie i negatywnie) – najczęściej poprzez pryzmat
osoby, która ten urząd pełni.
Opracowanie tematu oparłem na źródłach prawa i na literaturze
przedmiotu. Do źródeł należą m.in.: uchwały Soboru Watykańskiego
II, Kodeks Prawa Kanonicznego z 1983 r., akty normatywne Stolicy
Apostolskiej, uchwały synodów diecezjalnych w Polsce, a także instrukcje i dekrety biskupów diecezjalnych.
Do literatury przedmiotu wykorzystałem liczne opracowania takich autorów jak: Józef Dyduch, Józef Krukowski, Marian Przybyłko,
Mirosław Sitarz, Remigiusz Sobański, Krzysztof Warchałowski, Wiesław Wenz, Józef Wroceński, czy Marian Żurowski, zaś z literatury
kanonistów zagranicznych opracowania: Juana Arriety, Francesco
Coccopalmerio, czy Pétra Erdó.
Uwzględnione w dysertacji dokumenty synodalne są dziełem synodów diecezjalnych, które w większości zostały zwołane po reorganizacji Kościoła w Polsce mocą bulli Ojca Świętego Jana Pawła II
Totus Tuus Poloniae Populus z 25 marca 1992 r. Wydaje się więc, że
są to źródła najbardziej aktualne i reprezentatywne. Szeroko omawiano w nich kwestię urzędu dziekana i jego kompetencji.
1 Prezentacja pracy doktorskiej napisanej pod kierunkiem ks. dra hab. Mirosława Sitarza, prof. KUL na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie. Recenzenci: ks. prof.
dr hab. Wiesław Wenz (PAT Wrocław) i ks. prof. dr hab. Józef Wroceński (UKSW
Warszawa). Publiczna obrona rozprawy odbyła się 5 marca 2019 r.
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Temat niniejszej rozprawy doktorskiej przeanalizowałem
w trzech rozdziałach.
W rozdziale pierwszym przedstawiłem podstawy teologicznoprawne urzędu kościelnego poprzez wyjaśnienie podstawowych pojęć
z uwzględnieniem uchwał Soboru Watykańskiego II, posoborowych
aktów normatywno-wykonawczych i Kodeksu Prawa Kanonicznego
z 1983 r. Przeanalizowałem ponadto genezę urzędu dziekana w prawie przedkodeksowym, Kodeksie Prawa Kanonicznego z 1917 r. oraz
urzędy wspomagające posługę dziekana. Rozdział pierwszy zawarł
analizę urzędu dziekana, który przeszedł swoistą transformację od
funkcji kontrolnych i administracyjno-biurokratycznych do funkcji
duszpastersko-koordynujących.
W rozdziale drugim ukazałem charakterystykę urzędu i kompetencji dziekana według KPK/83. Zostały w nim zaprezentowane takie
zagadnienia jak: powierzenie i utrata urzędu dziekana (z natury
rzeczy, rezygnacja, przeniesienie, usunięcie, pozbawienie) oraz wymogi związane z powierzeniem urzędu dziekana, tj. wyznaczenie
osoby, nadanie tytułu i objęcie urzędu. W drugim paragrafie opisałem kompetencje dziekana: liturgiczne, duszpasterskie, koordynacyjne, administracyjno-kontrolne, reprezentacyjne, konsultacyjne oraz
inne. Sednem merytorycznym rozdziału drugiego było zwrócenie
uwagi na szeroki zakres kompetencji koordynacyjnych dziekana
w dekanacie, tak wobec spraw materialnych parafii, troski o prowadzenie ksiąg metrykalnych, jak i kwestii personalnych dotyczących
prezbiterów, zwłaszcza w sytuacji ich choroby, zastępstw, śmierci,
zabezpieczenia parafii i dokumentów w sytuacjach nadzwyczajnych,
szczególnie w sytuacji sede inpedite i sede vacante parafii.
W rozdziale trzecim zawarłem analizę regulacji prawnych urzędu dziekana w polskim ustawodawstwie synodalnym oraz statutach
i instrukcjach określających posługę dziekana w diecezjach w Polsce.
Opisałem sposoby powierzania i utraty urzędu. Ponadto przedstawiłem kompetencje wynikające z pełnienia urzędu dziekana z uwzględnieniem spraw liturgicznych, duszpasterskich, koordynacyjnych,
administracyjno-kontrolnych, a także reprezentacyjnych, konsultacyjnych i mediacyjnych. Materiał badawczy stanowiły uchwały synodów polskich diecezji obrządku łacińskiego.
Ostatnią częścią pracy jest zakończenie, którego zasadniczą
treść stanowią wyniki analiz przeprowadzonych w poszczególnych
rozdziałach oraz wypływające z nich wnioski.
Przedstawiona rozprawa doktorska ukazuje „instytucję” kanoniczną dziekana, jego kompetencje i uprawnienia wynikające z pra135
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wa powszechnego oraz rozwiązania synodalne dotyczące urzędu
dziekana, dostosowane do konkretnych warunków danej diecezji.
W pracy wykorzystałem w rozdziale pierwszym metodę historyczno-prawną, zaś w drugim i trzecim dogmatyczno-prawną.
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Ks. Rudolf Karaś
KAZANIE WYGŁOSZONE NA POGRZEBIE
ŚP. BOGUSŁAWY STERNIK (1940-2019)
Zamość parafia pw. św. Michała Archanioła, 16 lutego 2019 r.
Istnieją „stare słowa” i wyrażenia, których używa się bardzo
rzadko. Dlaczego? Ponieważ opisują rzeczywistość, która już nie istnieje lub pojawia się niezbyt często. Takim określeniem jest „szlachetny człowiek”. Może być szlachetny kamień lub szlachetny metal.
Wiemy do czego one służą. Upiększają, budzą szacunek i wzbogacają.
A „szlachetny człowiek”? Nieczęsto można dzisiaj spotkać „szlachetnych ludzi”. Częściej słyszymy o osobach, które są „fajne”. Pani Bogusława była „szlachetnym człowiekiem”. W tym określeniu jest
ukrytych wiele wartości i postaw: głęboka i dojrzała wiara, mądrość,
dobroć, uczciwość, bezinteresowność, pracowitość, poświęcenie się dla
innych ….
Dziękuję Bogu, że mogłem poznać panią Bogusławę Sternik,
człowieka wielkiej wiary i dobroci. Posługa kapelana, którą sprawowałem w Stowarzyszeniu Zamojskich Amazonek zapoczątkowała
przyjaźń, która trwała ponad 10 lat.
Gdy przygotowywałem dzisiejsza kazanie, od razu pomyślałem
o fragmencie z Ewangelii wg św. Mateusza: „Jeden z faryzeuszów,
uczony w Prawie, zapytał Jezusa, wystawiając Go na próbę: „Nauczycielu, które przykazanie w Prawie jest największe”? On mu odpowiedział: „Będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem,
całą swoją duszą i całym swoim umysłem. To jest największe i pierwsze przykazanie. Drugie podobne jest do niego: Będziesz miłował
swego bliźniego jak siebie samego. Na tych dwóch przykazaniach
opiera się całe Prawo i Prorocy”. (Mt 22,35-40).
Życie śp. Bogusławy było realizacją słów naszego Zbawiciela, było wypełnione miłością Boga i drugiego człowieka, szczególnie cierpiącego.
Nasza zmarła Siostra kochała Boga. W każdym momencie jej życia, w rozmowach i podejmowanych decyzjach było widać głęboką
wiarę. Co roku kobiety ze „Stowarzyszenia Zamojskich Amazonek”
spotykają się na Mszy św. we wspomnienie ich patronki św. Agaty.
Z wielkim podziwem patrzyłem na starannie przygotowaną liturgię,
pięknie ułożone wezwania modlitwy wiernych. Pani Bogusława mówiła: „nie może być inaczej”. Ważnym i wzruszającym wydarzeniem
dla Amazonek były także pielgrzymki na Jasną Górę. Pani Bogusła137
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wa włożyła wiele wysiłku, aby pozostały one niezapomnianym przeżyciem religijny i dały siłę do walki z chorobą lub jej skutkami. Cztery lata temu usłyszałem: „uczestniczę w Kursie Biblijnym, ponieważ
chcę lepiej zrozumieć Pismo Święte”. Co jakiś czas słyszałem pytanie:
„czy ksiądz czytał tę książkę, ponieważ chciałam zadać kilka pytań”.
Oczywiście była to książka religijna. Miłość Boga była widoczna
przede wszystkim w tym, że Eucharystia i modlitwa pozostawały
zawsze najważniejszymi chwilami w jej życiu.. Wielką miłość do
Stwórcy śp. Bogusława łączyła z troską o Kościół. Niepokoiła się tym,
co dzieje w Kościele we Francji, w Niemczech…. Rozmawialiśmy
często o dyskryminowanych i prześladowanych chrześcijanach. Prosiła o wyjaśnienie przemian, które zachodzą w Kościele w naszej Ojczyźnie. Szczególną troską otaczała kapłanów. Była to troska człowieka, który bardzo dobrze wie, czym jest sakrament kapłaństwa,
jak wielkim darem jest dla wspólnoty wierzących. Modliła się za kapłanów, otaczała wielką życzliwością, martwiła się, a równocześnie
chciała, aby kapłani ofiarowali wiernym to, do czego zostali powołani
– piękne i godne sprawowanie sakramentów, głoszenie homilii, które
przybliżą do Boga, modlitwę, pocieszenie, dobrą radę, swój czas, wzór
życia, które może być inspiracją dla świeckich.
Miłość i współczucie wobec cierpiącego człowieka to postawy,
które charakteryzowały śp. Bogusławę. Wiedziała czym jest ból,
cierpienie, nieuleczalna choroba, walka o życie każdego dnia …. Swoje doświadczenia wykorzystała, aby pomagać innym. Działała bardzo
aktywnie w „Stowarzyszeniu Zamojskich Amazonek”, spotykała się
z cierpiącymi i chorymi na nowotwór kobietami, aby wlewać w ich
serce nadzieję, dodać sił, aby walczyły do końca, ponieważ można
wygrać z tą chorobą. Sama była świadkiem, że zwycięstwo w walce z
nowotworem jest możliwe. Potrafiła z każdym chorym porozmawiać
i rozpoznać, czego ten człowiek potrzebuje. Z jednym bardzo długo
rozmawiała o życiu i nadziei z innym cicho odmawiała różaniec. Nie
znała słów: „nie mam dla ciebie czasu” lub „spieszę się”, gdy spotykały się z człowiekiem, który potrzebował pomocy.
Była bardzo skromną osobą. Kilka lat temu zebrała dużą sumę
pieniędzy, aby zakupić do Szpitala im. Jana Pawła II w Zamościu
urządzenie, które ułatwi diagnozowanie pewnych nowotworów i złagodzi cierpienia operowanych pacjentów. Nie chciała o tym mówić.
Powtarzała: „przecież nie będę się tym chwaliła”.
Pół roku temu rozmawiałem ze śp. Bogusławą. „Proszę księdza
co można jeszcze zrobić? Tak wiele osób nie jest świadomych, że nowotwór można leczyć, zgłaszają się do lekarza, gdy jest za późno.
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Jak do tych ludzi dotrzeć?”. Odpowiedziałem, że można wykorzystać
nasze media diecezjalne. Dwa miesiące później zobaczyłem gruby
plik kartek, na których były zapisane tematy audycji, pytania, notatki, nazwiska zamojskich specjalistów z zakresu onkologii, którzy
zgodzili się wziąć udział w audycji. Dzięki pani Bogusławie Sternik
powstał cykl audycji „Rak to nie wyrok”, których tematem było wczesne wykrywanie nowotworów. Pomyślałem: przecież ta kobieta jest
schorowana i ma blisko 80 lat. Skąd bierze tyle sił, zapału i entuzjazmu?
Odszedł od nas wspaniały człowiek. Nie lubię słowa „ktoś
umarł”. Ponieważ nasi bliscy odchodzą, o tym przypomina nam m.in
św. Paweł: „Wiemy bowiem, że jeśli nawet zniszczeje nasz przybytek
doczesnego zamieszkania, będziemy mieli mieszkanie od Boga, dom
nie ręką uczyniony, lecz wiecznie trwały w niebie”. (2 Kor 5,1-2).
Pomimo tych słów w sercu rodzi się smutek, a na policzku pojawiają się łzy. Z naszego życia zniknęła pani Bogusława, dla wielu
Bogusia. Pozostanie pustka. Odeszła twoja mama Arturze (syn Bogusławy Sternik), głęboko wierząca osoba, Amazonka, przyjaciel,
znajoma, szlachetny człowiek ….
Odeszła do Boga…
Pozostawiła nam wiele dobra, które wydaje i będzie wydawać
wspaniałe owoce. Nasi bliscy zmarli pozostawiają nam także testament, czyli ostatnią wolę. Popatrzmy na trumnę. Jaki jest testament
śp. Bogusławy? To jest jej życie, które pozostawiło ślad w każdym z
nas. Możemy z niego odczytać przesłanie: „Kochajcie Boga, szanujcie
i módlcie się za kapłanów, kochajcie ludzi, nie bądźcie obojętni wobec
cierpiących fizycznie i duchowo, dzielcie się dobrem z każdym człowiekiem”.
Moje kazanie pragnę zakończyć wierszem, który jest równocześnie słowem pocieszenia.
„Śmierć – zakończyło się powolne przygotowanie,
a rozpoczęła się wieczność.
Dopiero się narodziła,
narodziła się do życia;
tego dobrego,
tego prawdziwego,
do Życia wiecznego.
Gdybyż zmarli żyli!
Nie ma zmarłych, Panie,
Są tylko żywi, na naszej ziemi i tam, w niebie.
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Śmierć istnieje, Panie,
ale to tylko chwila,
moment, sekunda, przejście.
Przejście z tymczasowości do nieskończoności,
Przejście z czasu do wieczności.
Ale gdzie są, Panie, ci których za życia kochałem?
Panie bliscy mi są moi zmarli;
wiem, że oni żyją”.

Śp. Bogusława Sternik (1940-2019)
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ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU PODCZAS
KONFERENCJI KSIĘŻY DZIEKANÓW
Zamość, parafia pw. MB Królowej Polski – 20 marca 2019 r.
Mój Najświętszy Panie! Oto jestem przed Tobą, by zaczerpnąć
Twej miłującej obecności. Wpatrując się w Ciebie – Jezu, pragnę byś
do mnie mówił, byś objawił mi prawdę o mnie i o Twojej wyzwalającej miłości.
Znam twoją nędzę, twoje zmagania, twoją słabość i choroby, twoje przygnębienia, i mimo to mówię ci: Daj mi twoje serce, kochaj
Mnie będąc takim, jaki teraz jesteś! Jeśli będziesz czekać, aż staniesz
się aniołem, by powierzyć się miłości, nigdy nie będziesz Mnie kochać. Nawet jeśli często popadasz w grzechy, nawet jeśli jesteś zbyt
leniwy, aby coś w sobie zmienić – kochaj Mnie! Kochaj Mnie teraz,
bez względu na stan, w jakim się znajdujesz, w zapale czy też
w oschłości, w wierności czy w niewierności.
Kochaj Mnie teraz. Pragnę miłości twego biednego serca. Jeśli
będziesz czekać, aż staniesz się doskonały, by Mnie pokochać, to nigdy nie będziesz Mnie kochać. Czyż Ja nie mogę przemienić każdego
ziarenka piasku w jaśniejącego czystością anioła, pełnego szlachetności i miłości? Czyż nie mógłbym jednym aktem powołać z nicości
tysięcy świętych? Czyż nie jestem Wszechmocny?
A jeśli pragnę wybrać raczej twoją biedną miłość? Moje dziecko,
pozwól, bym cię kochał. Chcę twego serca. Pragnę cię ukształtować,
ale na razie, czekając na to, kocham cię takiego, jaki jesteś i pragnę,
byś teraz Mnie kochał. Pragnę ujrzeć, jak z dna twojej nędzy wypływa miłość. Kocham w tobie wszystko, aż po twoją słabość i pragnę,
aby z twojego ubóstwa wznosił się stale ten okrzyk: Panie, kocham
Cię! Dla Mnie liczy się śpiew twego serca. Czy potrzebuję twojej wiedzy lub zdolności? To nie cnót i zasług chcę od ciebie; gdybym cię
nimi obdarzył, jesteś tak słaby, że zaraz popadłbyś w pychę. Mogłem
przeznaczyć cię do wielkich rzeczy, ale nie – ty będziesz sługą. Zabiorę nawet tę odrobinę, którą posiadasz – bo stworzyłem cię do miłości.
Miłość sprawi, że wszystko inne będzie ci przydane, bez twojej troski.
Staraj się tylko, aby chwilę obecną wypełnić miłością.
Dziś stoję u drzwi twego serca i pukam jak żebrak – Ja, Pan panów. Pukam i czekam; pośpiesz, by Mi otworzyć. Nie mów wciąż
o swojej nędzy. Tym, co rani Moje Serce, jest twój brak ufności.
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Chcę, abyś myślał o Mnie w każdej godzinie dnia i nocy; pragnę,
abyś czynił nawet najmniejsze rzeczy z miłością. Kiedy trzeba ci będzie cierpieć, dam ci siłę, ale pamiętaj: Kochaj Mnie teraz. Nie czekaj
na to, aż staniesz się święty, by oddać się miłości – bo inaczej nigdy
nie będziesz Mnie kochać.
Zostań ze mną, Panie mój Boże, mój Zbawicielu, pozostań ze
mną. Z dala od Ciebie musiałbym zwiędnąć i zginąć.
Tak, Jezu, zostań ze mną na zawsze. Kiedy moja ziemska natura załamie się całkowicie w swej bezsilności, wówczas pozwól, by
Twoja łaska spłynęła na mnie. Ty jesteś światłem, które nigdy nie
gaśnie, Płomieniem, który tli się nieustannie. Oświeć mnie blaskiem
tego Światła, abym sam się stał światłością oświecającą innych. Ale
to światło pochodzi wyłącznie od Ciebie. Ja jestem tylko przejrzystym
szkłem, poprzez które Ty świecisz na innych. Oświecaj mnie Twoim
światłem, a poprzez mnie innych.
Panie, pozwól mi ku Twojej chwale głosić innym Twoją Prawdę
i Twoją Wolę. Pozwól mi mówić o Tobie nie przez pustkę moich słów,
ale mocą czynnej miłości, za przykładem Twoich świętych.
Panie, przyjmij moją szczerą miłość, jaką Ci z serca ofiaruję. Nie
dopuść, Panie, bym kiedykolwiek poszedł w swoją stronę, a Ciebie
zostawił. Nie chcę Cię nigdy opuścić. Do kogóż bym poszedł? Przecież
Ty jeden masz słowa życia wiecznego. Bez Ciebie nic nie mogę uczynić. Ty mnie kochasz... Najdroższy Jezu, daj wytrwać... Czego ja szukam? Chcę zobaczyć, gdzie mieszkasz, chcę Cię ujrzeć własnymi
oczyma, dotknąć własną ręką. Chcę się wsłuchać w Twoje słowo, bo
Ty jeden wiesz dokładnie, co się kryje we mnie. A potem chcę czynić
wszystko, co rozkażesz i iść za Tobą, dokądkolwiek pójdziesz.
Chcę oddać Ci życie. Memu szukaniu błogosław. Panie, proszę
Cię o to, co jest najtrudniejsze: daj mi łaskę, bym rozpoznał Krzyż
Twojego Syna we wszystkich moich cierpieniach i abym szedł swą
drogą krzyżową tak długo, jak się Tobie podoba. Daj cierpliwie czekać tego Dnia, kiedy otrzesz z oczu wszelką łzę. Niech to ufne cierpienie będzie znakiem mej wiary w szczęście, które każdemu przygotowałeś. Panie, bądź mym wzorem i moim światłem w każdym mroku. Niech krzyż Jezusa nie będzie dla mnie złem koniecznym, lecz
znakiem, że ja i Ty będziemy ze sobą na zawsze.
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Ks. Zygmunt Jagiełło

ŚP. KS. KAN. MGR HENRYK NOGALSKI (1946-2019)

Ks. Henryk Nogalski urodził się
30 sierpnia 1946 r. w Śniadówce, parafia
Baranów, powiat Puławy. Jego rodzicami
byli małżonkowie Lucjan i Janina z d. Szymanek. Chrzest święty otrzymał 15 września 1946 r. w kościele parafialnym
w Baranowie. Ukończywszy szkołę podstawową w Śniadówce, jako czternastoletni
chłopiec z dniem 1 września 1960 r. rozpoczął naukę w Liceum Ogólnokształcącym
w Sobieszynie, które ukończył otrzymując
16 maja 1964 r. świadectwo dojrzałości.
Bezpośrednio po szkole średniej wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Lublinie. Prośbę o przyjęcie do seminarium
Henryk Nogalski umotywował: „Pragnę poświęcić się służbie Bogu
i ludziom w kapłaństwie”.
Proboszcz parafii Baranów, ks. Stefan Kędzierski przed święceniami subdiakonatu napisał w opinii: „Henryka Nogalskiego znam
od szkoły podstawowej, zawsze uczęszczał na religię, chętnie brał
udział w kursach dla ministrantów i mając około 8 km z domu do
kościoła, zawsze był w kościele usługując do Mszy św. Interesował
się seminarium i po zdaniu matury tam się zgłosił. Jako kleryk
zwracał na siebie uwagę i parafianie powiadają «będzie to ksiądz
z powołania»; jest bardzo posłuszny i usłużny” (01.03.1969).
W dniu 14 czerwca 1970 r. diakon Henryk Nogalski otrzymał
święcenia kapłańskie w katedrze lubelskiej z rąk ks. bpa Piotra
Kałwy.
Wkrótce po święceniach 1 lipca 1970 r., decyzją biskupa Piotra
Kałwy, ks. Henryk Nogalski został mianowany wikariuszem parafii
Krzczonów, w dekanacie bychawskim. Po upływie siedmiu lat,
z dniem 7 czerwca 1977 r. ks. Henryk został posłany na wikariat w
parafii Siedliszcze, jednak po ośmiu dniach bp Bolesław Pylak,
15 czerwca 1977 r. powierzył mu urząd wikariusza parafii Krasnobród.
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Kolejną placówką wikariuszowską na kapłańskiej drodze ks. Nogalskiego była parafia Rudno, do której przybył 19 czerwca 1979 r.
Cztery lata później biskup lubelski Bolesław Pylak z dniem 14 listopada 1983 r. odwołał ks. Henryka z parafii Rudno mianując go wikariuszem parafii Bychawa. Z nominacją tą związane było także odwołanie ks. Nogalskiego z podjętych obowiązków budowy kaplic w miejscowościach Sobolew i Katarzyna. Wierni parafii Rudno w piśmie
skierowanym do bpa Bolesława Pylaka napisali: „Ks. Nogalski zrobił
w naszym środowisku wiele. Jesteśmy wdzięczni i nie wyobrażamy
sobie jak może być dalej bez księdza. Był zawsze wśród nas, służył
radą i pomocą. W każdą niedzielę była Msza św., pierwsze piątki
miesiąca, nabożeństwa dziękczynne, modlitwy za dzieci, rolników
i zmarłych. Pamiętał o wszystkich i wszystkim. Ksiądz prowadził
katechezę, uczył jak mądrze i uczciwie żyć. Uczył prawd wiary. Oddawał każdą wolną chwilę dorosłym i dzieciom. Był wzorem. Podjął
się wielkiej pracy budowy kościoła, który jest ogromny i piękny. Pracował od świtu do nocy. Poświęcił cały urlop. Był kierownikiem
i pracownikiem. Pokazał nam jaką drogą należy iść dalej. Spracowane i spękane ręce są dowodem tej ciężkiej pracy. Oprócz pracy poświęcił własne, ciężko zapracowane pieniądze. Kaplica stoi, ale bez
księdza Henryka nie wyobrażamy sobie jej wykończenia. Błagamy
Księdza Biskupa i składamy wyrazy wdzięczności z życzeniami długich lat w zdrowiu za tak trafny wybór i skierowanie ks. Nogalskiego
do naszej parafii. Został posłany, on wielki człowiek, który oddał
swoje umiejętności, siły i zdrowie dla ludzi z Sobolewa”.
Natomiast proboszcz parafii Bychawa, ks. Tadeusz Bereza pisał
o ks. Henryku Nogalskim: „Jest to kapłan gorliwy, głęboko wierzący,
autentyczny z całym poświęceniem oddany sprawie Bożej i Kościoła.
Posłuszny, skromny, nigdy nie obnosi się swoimi osiągnięciami, zasługami, stąd łatwo o wrażenie, że nic nie robi. Wytrwały w pracy,
nie zraża się trudnościami. Śpiewa dobrze, mówi spokojnie, rzeczowo, z serca, skutkiem czego ma chętnych odbiorców w słuchaczach.
Ma talent organizacyjny i choć jest dość silną indywidualnością, potrafi pracować w zespole. Dzięki usłużnej uczynności i wrodzonej
dobroci zyskuje autorytet i miłość parafian, ale jest daleki od demagogii i wysuwania siebie na pierwszy plan” (12.03.1985).
Po trzech latach, z dniem 15 grudnia 1986 r., ks. bp Bolesław
Pylak odwołał ks. Henryka Nogalskiego z obowiązków wikariusza
parafii Bychawa i mianował tymczasowym administratorem parafii
Suchowola Zamojska. Miesiąc później, z dniem 9 stycznia 1987 r.
ks. Nogalski został mianowany proboszczem tejże parafii.
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Ks. Henryk Nogalski w uznaniu zasług otrzymał od Biskupa
Zamojsko-Lubaczowskiego Jana Śrutwy godność kanonika honorowego Kapituły Konkatedralnej w Lubaczowie (22.12.1995).
Po dwudziestu siedmiu latach posługi duszpasterskiej, Biskup
Zamojsko-Lubaczowski Marian Rojek odwołał ks. Henryka z urzędu
proboszcza w parafii Suchowola i skierował na zamieszkanie w charakterze rezydenta w tejże parafii. Po osiągnięciu wieku emerytalnego, z dniem 17 sierpnia 2016 r., ks. Henryk Nogalski nadal zamieszkiwał przy parafii pw. Przemienienia Pańskiego w Suchowoli. Biskup
Marian Rojek wyraził ks. Henrykowi wdzięczność i uznanie za gorliwą posługę kapłańską oraz błogosławił mu na dalsze lata życia
i służby Kościołowi pod opieką Matki Odkupiciela – Patronki Diecezji.
Nie sposób nie zauważyć faktu, że ks. Henryk Nogalski trzydzieści trzy lata kapłańskiego życia spędził w Suchowoli. Od początku posługi duszpasterskiej prowadził prace remontowe w kościele
parafialnym. Dbał o jego unowocześnienie i porządek w jego otoczeniu. Szczególną troską otoczył cmentarz parafialny oraz plebanię.
Z wielkim oddaniem pełnił posługę duszpasterską. Natomiast najbardziej widocznym materialnym obiektem pracy ks. Nogalskiego
w parafii Suchowola jest budynek kościoła filialnego pw. Miłosierdzia Bożego w Rachodoszczach, którego budowę nie tylko zainicjował
i organizował, ale też osobiście wspierał fizyczną pracą na każdym
etapie.
Jako rezydent, a potem emeryt, poświęcił się skromnej lecz
owocnej posłudze duszpasterskiej poprzez sprawowanie Mszy św.
i nabożeństw – dopóki pozwalały mu na to siły fizyczne, a szczególnie
przez wytrwałe słuchanie spowiedzi wiernych w konfesjonale. Cieszył się wielką życzliwością i szacunkiem parafian.
Swoja wielkość i głęboką wiarę pokazał podczas walki z chorobą,
szczególnie w ostatnim okresie życia. Gdy choroba paraliżowała jego
mowę i ruchy, nie rezygnował z pełnienia obowiązków. Można zauważyć, że nie tylko sprawował ofiarę Mszy św., ale podczas niej składał na ołtarzu własną ofiarę – cierpienie. Ciągle walczył ze słabościami, modlił się i godził z wolą Bożą. Do końca, nawet podczas pobytu w szpitalu, interesowały go sprawy parafian. Cieszył się z każdych odwiedzin w szpitalu, pomimo coraz większych trudności
w mówieniu, łączył się z przychodzącymi osobami w modlitwie i rozmowie.
Ks. kan. Henryk Nogalski zmarł w poniedziałek, 28 stycznia
2019 r. w Szpitalu Wojewódzkim im. Jana Pawła II w Zamościu.
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Msza św. żałobna pod przewodnictwem Biskupa Pomocniczego
Mariusza Leszczyńskiego została odprawiona we środę, 30 stycznia
2019 r. o godz. 17.00 w kościele parafialnym pw. Przemienienia Pańskiego w Suchowoli. Homilię wygłosił Biskup Pomocniczy Lubelski
Mieczysław Cisło, kolega z roku święceń śp. Ks. Kanonika. Koncelebrowało 17 kapłanów z diecezji lubelskiej i zamojsko-lubaczowskiej.
Natomiast Msza św. pogrzebowa pod przewodnictwem Biskupa Zamojsko-Lubaczowskiego Mariana Rojka miała miejsce we czwartek,
31 stycznia 2019 r. o godz. 12.00 w kościele parafialnym w Suchowoli. Homilię wygłosił ks. prałat Eugeniusz Derdziuk. Koncelebrowało
60 prezbiterów.
Msza św. za śp. ks. Henryka Nogalskiego, zgodnie z życzeniem
Zmarłego, przepełniona modlitwą i zadumą parafian i gości nad życiem człowieka, który ponad wszystko umiłował służbę Bogu i ludziom, który nie zagubił się we współczesnym świecie pełnym przepychu i małostkowości. Zostawił testament, a w nim ostatnią wolę:
„skromny pogrzeb, bez wieńców, bez orkiestry, z obecnością sztandaru szkoły i uczniów, cięte kwiaty na ołtarz”.
Po Mszy św. pogrzebowej ciało zmarłego ks. Henryka zostało
złożone na cmentarzu parafialnym w Suchowoli.
Requiescat in pace!

Msza św. pogrzebowa za śp. ks. kan. Henryk Nogalskiego w parafii Suchowola
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