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LIST PAPIEśA FRANCISZKA DOTYCZĄCY ODPUSTU Z OKAZJI 

NADZWYCZAJNEGO JUBILEUSZU MIŁOSIERDZIA 
 

SPOTKANIE Z MIŁOSIERDZIEM 
 
 
Czcigodny Brat 
Abp Rino Fisichella 
Przewodniczący Papieskiej Rady ds. Krzewienia Nowej Ewangeliza-
cji 

 
ZbliŜający się Nadzwyczajny Jubileusz Miłosierdzia pozwala 

mi zwrócić uwagę na kilka kwestii, które chcę poruszyć, by obchody 
Roku Świętego mogły być dla wszystkich wierzących prawdziwym 
momentem spotkania z miłosierdziem Boga. Pragnę bowiem, aby 
Jubileusz był Ŝywym doświadczeniem bliskości Ojca, niejako do-
tknięciem ręką Jego czułości, aby wiara kaŜdego wierzącego umoc-
niła się, a tym samym jego świadectwo stawało się coraz bardziej 
skuteczne. 

Myślę przede wszystkim o wszystkich wiernych, którzy w po-
szczególnych diecezjach lub jako pielgrzymi w Rzymie będą prze-
Ŝywali łaskę Jubileuszu. Pragnę, by jubileuszowy odpust był dla 
kaŜdego autentycznym doświadczeniem miłosierdzia BoŜego, które 
wychodzi wszystkim naprzeciw z obliczem Ojca, który przyjmuje  
i przebacza, całkowicie zapominając popełniony grzech. Aby przeŜyć 
i uzyskać odpust, wierni mają odbyć krótką pielgrzymkę do Drzwi 
Świętych, otwartych w kaŜdej Katedrze i w kościołach wyznaczo-
nych przez Biskupa diecezjalnego, a takŜe w czterech Bazylikach 
Papieskich w Rzymie, na znak głębokiego pragnienia prawdziwego 
nawrócenia. Jednocześnie rozporządzam, by w sanktuariach, gdzie 
zostały otwarte Drzwi Miłosierdzia, i w kościołach, które tradycyj-
nie są uznawane za Jubileuszowe, była moŜliwość uzyskania odpu-
stu. WaŜne jest, aby ten moment był połączony przede wszystkim  
z Sakramentem Pojednania i uczestnictwem w Mszy św. oraz re-
fleksją nad miłosierdziem. Konieczne będzie, by tym celebracjom 
towarzyszyło wyznanie wiary i modlitwa za mnie oraz w intencjach, 
które noszę w sercu dla dobra Kościoła i całego świata. 

Myślę teŜ o osobach, które z róŜnych powodów nie będą mogły 
udać się do Świętych Drzwi, przede wszystkim o ludziach chorych, 
starszych i samotnych, którzy często nie są w stanie wyjść z domu. 
Dla nich będzie wielką pomocą przeŜywanie choroby i cierpienia 
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jako doświadczenia bliskości z Panem, który w tajemnicy swojej 
męki, śmierci i zmartwychwstania wskazuje główną drogę pozwala-
jącą nadać sens bólowi i samotności. PrzeŜywanie z wiarą i radosną 
nadzieją tego momentu próby, poprzez przyjęcie  komunii św. lub 
uczestniczenie w Mszy św. i w modlitwie wspólnotowej, równieŜ za 
pośrednictwem róŜnych środków przekazu, będzie dla nich sposo-
bem uzyskania jubileuszowego odpustu. Myślę teŜ o więźniach, 
którzy doświadczają ograniczenia wolności. Jubileusz zawsze sta-
nowił okazję do wielkiej amnestii, obejmującej bardzo wiele osób, 
które choć zasługują na karę, uświadomiły sobie jednak, Ŝe to, co 
uczyniły, było niesprawiedliwe,  i szczerze pragną na nowo włączyć 
się w Ŝycie społeczeństwa, wnosząc w nie swój uczciwy wkład. 
Niech do nich wszystkich dotrze w konkretny sposób miłosierdzie 
Ojca, który chce być blisko ludzi najbardziej potrzebujących Jego 
przebaczenia. W kaplicach więziennych będą oni mogli uzyskać 
odpust, a  kiedy będą przechodzili przez drzwi swojej celi, kierując 
myśli i modlitwę do Ojca, niech za kaŜdym razem ten gest oznacza 
dla nich przejście przez Drzwi Święte, poniewaŜ miłosierdzie BoŜe, 
które potrafi przemienić serca, jest równieŜ w stanie przeobrazić 
kraty w doświadczenie wolności. 

Prosiłem, by Kościół odkrył w tym czasie jubileuszowym bogac-
two zawarte w uczynkach miłosierdzia co do ciała i duszy. Doświad-
czenie miłosierdzia staje się bowiem widzialne w świadectwie kon-
kretnych znaków, jak uczył nas sam Jezus. Za kaŜdym razem, kie-
dy wierny sam wykona jeden lub kilka z tych uczynków, z pewno-
ścią otrzyma jubileuszowy odpust. WiąŜe się z tym zaangaŜowanie 
w Ŝycie miłosierdziem, aby otrzymać łaskę pełnego i głębokiego 
przebaczenia mocą miłości Ojca, który nikogo nie wyklucza. Będzie 
to więc pełny odpust jubileuszowy, owoc samego wydarzenia, które 
jest celebrowane i przeŜywane z wiarą, nadzieją i miłością. 

Jubileuszowy odpust moŜna będzie uzyskać równieŜ dla zmar-
łych. Jesteśmy z nimi związani świadectwem wiary i miłości, które 
nam zostawili. Tak jak pamiętamy o nich podczas Mszy św., tak teŜ 
moŜemy, w wielkiej tajemnicy świętych obcowania, modlić się za 
nich, aby miłosierne oblicze Ojca uwolniło ich od wszelkich pozosta-
łości winy i by mógł On przygarnąć ich do siebie w nieskończonej 
szczęśliwości. 

Jednym z powaŜnych problemów naszych czasów jest z pewno-
ścią zmodyfikowany stosunek do Ŝycia. Bardzo rozpowszechniona 
mentalność doprowadziła do utraty naleŜytej wraŜliwości indywi-
dualnej i społecznej na kwestię przyjmowania nowego Ŝycia. Dra-
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mat aborcji przeŜywany jest przez niektóre osoby ze świadomością 
powierzchowną, jakby niemal nie zdawały sobie sprawy z tego, jak 
wielkim złem jest ten akt. Wiele innych natomiast, choć przeŜywa 
ten moment jako poraŜkę, uwaŜa, Ŝe nie mają innej drogi. Myślę  
w szczególności o wszystkich kobietach, które poddały się aborcji. 
Dobrze znam uwarunkowania, które doprowadziły je do podjęcia tej 
decyzji. Wiem, Ŝe jest to dramat egzystencjalny i moralny. Spotka-
łem wiele kobiet, które nosiły w sercu blizny pozostawione przez 
ten cięŜki i bolesny wybór. To, co się wydarzyło, jest głęboko nie-
słuszne; jednakŜe tylko wtedy, gdy zrozumie się to w prawdzie, 
moŜna nie stracić nadziei. Przebaczenia BoŜego nie moŜna odmówić 
nikomu, kto Ŝałuje, zwłaszcza jeśli ze szczerym sercem przystępuje 
do Sakramentu Spowiedzi, by pojednać się z Ojcem. RównieŜ z tego 
powodu postanowiłem, mimo wszelkich przeciwnych rozporządzeń, 
upowaŜnić wszystkich kapłanów w Roku Jubileuszowym do roz-
grzeszenia z grzechu aborcji osób, które jej dokonały, Ŝałują tego  
z całego serca i proszą o przebaczenie. Niech kapłani przygotują się 
do tego wielkiego zadania, by potrafili łączyć słowa szczerego przy-
jęcia z refleksją, która pomoŜe zrozumieć popełniony grzech oraz 
wskaŜe drogę autentycznego nawrócenia, by pojąć prawdziwe  
i wielkoduszne przebaczenie Ojca, który wszystko odnawia swoją 
obecnością. 

Ostatnia uwaga dotyczy tych wiernych, którzy z róŜnych powo-
dów uwaŜają za stosowne chodzenie do kościołów, w których posłu-
gują kapłani z Bractwa św. Piusa X. Ten Jubileuszowy Rok Miło-
sierdzia nie wyklucza nikogo. Niektórzy współbracia biskupi z róŜ-
nych stron opowiadali mi o ich dobrej wierze i praktykowaniu sa-
kramentów, z czym łączy się jednak dyskomfort Ŝycia w trudnej  
z duszpasterskiego punktu widzenia sytuacji. Ufam, Ŝe w bliskiej 
przyszłości będzie moŜna znaleźć rozwiązania pozwalające przy-
wrócić pełną jedność z kapłanami i przełoŜonymi Bractwa. Tymcza-
sem, powodowany potrzebą zabiegania o dobro tych wiernych, roz-
porządzam i postanawiam, Ŝe osoby, które w Roku Świętym Miło-
sierdzia przystąpią do Sakramentu Pojednania u kapłanów z Brac-
twa św. Piusa X, otrzymają waŜne i zgodne z prawem rozgrzesze-
nie. 

Ufając we wstawiennictwo Matki Miłosierdzia, zawierzam Jej 
opiece przygotowania do tego Nadzwyczajnego Jubileuszu. 
 
Watykan, 1 września 2015 r. 



STOLICA APOSTOLSKA 

 
 

 

396 

ORĘDZIE OJCA ŚWIĘTEGO FRANCISZKA  
NA XXXI ŚWIATOWY DZIEŃ MŁODZIEśY 

 
«Błogosławieni miłosierni,  

albowiem oni miłosierdzia dostąpią» (Mt 5,7) 
 

 
Drodzy młodzi,  

doszliśmy do ostatniego etapu naszego pielgrzymowania do 
Krakowa, gdzie w lipcu przyszłego roku będziemy wspólnie święto-
wali XXXI Światowy Dzień MłodzieŜy. Podczas naszej długiej i wy-
magającej drogi, prowadzą nas słowa Jezusa, pochodzące z Kazania 
na Górze. Rozpoczęliśmy ją w 2014 roku, rozwaŜając wspólnie pierw-
sze błogosławieństwo: „Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do 
nich naleŜy królestwo niebieskie” (Mt 5,3). Temat wybrany na rok 
2015, to: „Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać 
będą” (Mt 5,8). W roku, który jest przed nami, pragniemy zainspiro-
wać się słowami: „Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosier-
dzia dostąpią” (Mt 5,7).  

 
1.     Jubileusz Miłosierdzia 

Wraz z tym tematem, Światowy Dzień MłodzieŜy Kraków 2016 
wpisuje się w Rok Święty Miłosierdzia, stając się prawdziwym Jubi-
leuszem Młodych w wymiarze światowym. Nie pierwszy raz między-
narodowe spotkanie młodych zbiega się z Rokiem Jubileuszowym.  
W istocie, to w Roku Świętym Odkupienia (1983/1984) św. Jan  
Paweł II po raz pierwszy zaprosił młodych z całego świata na  
Niedzielę Palmową. Później, w czasie Wielkiego Jubileuszu Roku 
2000, ponad dwa miliony młodych z około 165 krajów zebrały się  
w Rzymie na XV Światowym Dniu MłodzieŜy. Jestem pewien, Ŝe 
podobnie, jak w tych dwóch przypadkach, tak i teraz Jubileusz Mło-
dych w Krakowie będzie jednym z waŜnych wydarzeń tego Roku 
Świętego! 

Być moŜe niektórzy z was zadają sobie pytanie: czym jest  
ów Rok Jubileuszowy obchodzony w Kościele? Tekst biblijny z 25. 
rozdziału Księgi Kapłańskiej pomaga nam zrozumieć, co oznaczał 
„jubileusz” dla ludu Izraela: co pięćdziesiąt lat śydzi słyszeli roz-
brzmiewający dźwięk rogu (jobel), który zwoływał ich (jobil) do ob-
chodów roku świętego, jako czasu pojednania (jobal) dla wszystkich. 
W tym czasie naleŜało odbudować, oparte na darmowości, dobre rela-
cje z Bogiem, bliźnim i całym stworzeniem. Zachęcano więc, między 
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innymi, do darowania długów, pomagania Ŝyjącym w nędzy, napra-
wiania relacji międzyludzkich i uwalniania niewolników.  

Jezus Chrystus przyszedł, aby oznajmić i wypełnić czas łaski od 
Pana, przynosząc dobrą nowinę ubogim, uwolnienie więźniom, wzrok 
niewidomym i wolność uciśnionym (por. Łk 4,18-19). W Nim,  
a w sposób szczególny w Jego Misterium Paschalnym, wypełnia się 
najgłębszy sens jubileuszu. Kiedy w imię Chrystusa Kościół zwołuje 
jubileusz, wszyscy jesteśmy zaproszeni do przeŜywania nadzwyczaj-
nego czasu łaski. Sam Kościół jest powołany do hojnego dzielenia się 
znakami obecności i bliskości Boga, do budzenia w sercach zdolności 
dostrzegania tego, co najistotniejsze. W sposób szczególny ten Rok 
Święty Miłosierdzia „to czas, aby na nowo odkryć poczucie misji, jaką 
Pan powierzył swemu Kościołowi w dzień Wielkanocy: być znakiem  
i narzędziem miłosierdzia Ojca” (Homilia podczas Pierwszych Nie-
szporów Niedzieli Miłosierdzia BoŜego, 11 kwietnia 2015). 
 
2.     Miłosierni jak Ojciec 

Hasłem tego Nadzwyczajnego Jubileuszu są słowa „Miłosierni, 
jak Ojciec” (por. Misericordiae Vultus, 13), zapowiadające równieŜ 
temat najbliŜszego Światowego Dnia MłodzieŜy. Spróbujmy zatem 
lepiej zrozumieć, co oznacza BoŜe Miłosierdzie. 

Stary Testament, mówiąc o miłosierdziu, posługuje się róŜnymi 
terminami, spośród których najbardziej znaczące, to hesed i raha-
mim. Pierwszy, odnoszący się do Boga, wyraŜa Jego niestrudzoną 
wierność Przymierzu ze Swoim ludem, który miłuje i któremu prze-
bacza na wieki. Drugi termin, rahamim, który moŜna przetłumaczyć 
jako „wnętrzności”,  odwołuje się do matczynego łona, pozwalając 
nam rozumieć miłość Boga do swojego ludu na wzór miłości matki do 
swego dziecka. Tak, jak przedstawia to prorok Izajasz: „CzyŜ moŜe 
niewiasta zapomnieć o swoim niemowlęciu, ta, która kocha syna 
swego łona? A nawet gdyby ona zapomniała, Ja nie zapomnę o tobie” 
(Iz 49,15). Ten rodzaj miłości sprawia, Ŝe znajdujemy w sobie miejsce 
dla innych, współodczuwamy, cierpimy i radujemy się z bliźnimi.  

W biblijnym rozumieniu miłosierdzia zawarte są takŜe konkret-
ne cechy miłości, która jest wierna, darmowa i umie przebaczać.  
W poniŜszym fragmencie z Księgi proroka Ozeasza znajdujemy pięk-
ny przykład miłości Boga, porównanej do miłości ojca wobec syna: 
„Miłowałem Izraela, gdy jeszcze był dzieckiem, i syna swego wezwa-
łem z Egiptu. Im bardziej ich wzywałem, tym dalej odchodzili ode 
Mnie, (…) A przecieŜ Ja uczyłem chodzić Efraima, na swe ramiona 
ich brałem; oni zaś nie rozumieli, Ŝe troszczyłem się o nich. Pociągną-
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łem ich ludzkimi więzami, a były to więzy miłości. Byłem dla nich jak 
ten, co podnosi do swego policzka niemowlę - schyliłem się ku niemu 
i nakarmiłem go” (Oz 11,1-4). ChociaŜ niewłaściwa postawa syna 
zasługiwałaby na karę, miłość ojca jest wierna i zawsze przebacza 
skruszonemu synowi. Widzimy zatem, Ŝe w miłosierdziu zawsze za-
warte jest przebaczenie; ono „nie jest więc jakąś abstrakcyjną ideą, 
ale konkretnym faktem, przez który On objawia swoją miłość podob-
ną do miłości ojca i matki, których aŜ do trzewi porusza los własnego 
dziecka. (…) Pochodzi ona z wnętrza jako uczucie głębokie, natural-
ne, złoŜone z czułości i współczucia, pobłaŜliwości i przebaczenia” 
(Misericordiae Vultus, 6). 

W Nowym Testamencie jest mowa o BoŜym Miłosierdziu (eleos), 
jako syntezie dzieła, dla którego Jezus przyszedł na świat, aby wy-
pełnić je w imię Ojca (por. Mt 9,13). Miłosierdzie naszego Pana obja-
wia się przede wszystkim, kiedy On pochyla się nad ludzką nędzą  
i okazuje swoje współczucie tym, którzy potrzebują zrozumienia, 
uzdrowienia i przebaczenia. W Jezusie wszystko mówi o miłosier-
dziu. Co więcej: On sam jest miłosierdziem.  

W 15. rozdziale Ewangelii wg św. Łukasza odnajdujemy trzy 
przypowieści o miłosierdziu: tę o zagubionej owcy, tę o zgubionej 
drachmie oraz tę, która jest znana jako przypowieść o synu marno-
trawnym. W tych trzech przypowieściach uderza nas radość Boga, 
radość, jaką On okazuje, kiedy odnajduje grzesznika i mu przebacza. 
Tak, radością Boga jest przebaczanie! W tym znajduje się synteza 
całej Ewangelii. „KaŜdy z nas jest tą zagubioną owcą, tą zgubioną 
drachmą. KaŜdy z nas jest owym synem, który zmarnował swoją 
wolność idąc za fałszywymi boŜkami, iluzjami szczęścia i wszystko 
utracił. Ale Bóg o nas nie zapomina, Ojciec nigdy nas nie opuszcza. 
Jest ojcem cierpliwym, zawsze na nas czeka! Szanuje naszą wolność, 
ale zawsze pozostaje wierny. A kiedy do Niego powracamy, przyjmuje 
nas jak synów w swoim domu, poniewaŜ nigdy, nawet na chwilę, nie 
przestał czekać na nas z miłością. I Jego serce cieszy się z kaŜdego 
dziecka, które powraca. Cieszy się, poniewaŜ nastaje radość. Bóg 
raduje się, kiedy ktoś z nas grzeszników przychodzi do Niego i prosi  
o przebaczenie” (Modlitwa Anioł Pański, 15 września 2013). 

Miłosierdzie Boga jest bardzo konkretne i wszyscy jesteśmy po-
wołani, aby osobiście go doświadczyć. Kiedy miałem siedemnaście 
lat, pewnego dnia, gdy miałem wyjść na spotkanie z przyjaciółmi, 
zdecydowałem, Ŝe najpierw wstąpię do kościoła. Spotkałem tam 
pewnego księdza, który wzbudził we mnie szczególne zaufanie, tak, 
Ŝe zapragnąłem otworzyć swoje serce w Sakramencie Spowiedzi. To 
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spotkanie zmieniło moje Ŝycie! Odkryłem, Ŝe kiedy otwieramy swoje 
serce z pokorą i przejrzystością, moŜemy bardzo konkretnie doświad-
czyć BoŜego Miłosierdzia. Miałem pewność, Ŝe w osobie tego kapłana 
Bóg czekał na mnie, zanim jeszcze zrobiłem pierwszy krok w stronę 
kościoła. My Go poszukujemy, ale On nas zawsze uprzedza, szuka 
nas od zawsze i jako pierwszy nas odnajduje. Być moŜe ktoś z was 
nosi w swoim sercu cięŜar i myśli: zrobiłem to czy tamto… Nie bójcie 
się! On na was czeka! On jest ojcem: czeka na was zawsze! JakŜe 
pięknie jest odnaleźć w Sakramencie Pojednania miłosierne ramiona 
Ojca, odkryć konfesjonał jako miejsce Miłosierdzia, dać się dotknąć 
tej miłosiernej miłości Pana, który zawsze nam przebacza! 

A czy ty, drogi chłopcze, droga dziewczyno, poczułeś kiedykol-
wiek na sobie to spojrzenie pełne nieskończonej miłości, która, po-
mimo wszystkich twoich grzechów, ograniczeń, upadków, wciąŜ ci 
ufa i z nadzieją patrzy na twoje istnienie? Czy jesteś świadomy, jak 
wielka jest twoja wartość w planie Boga, który z miłości oddał ci 
wszystko? Jak naucza św. Paweł „Bóg zaś okazuje nam swoją miłość 
[właśnie] przez to, Ŝe Chrystus umarł za nas, gdyśmy byli jeszcze 
grzesznikami” (Rz 5,8). Ale czy naprawdę rozumiemy potęgę tych 
słów? 

Wiem, jak drogi jest wam wszystkim krzyŜ Światowych Dni 
MłodzieŜy – dar św. Jana Pawła II – który, począwszy od 1984 roku, 
towarzyszy wszystkim waszym międzynarodowym spotkaniom. IleŜ 
przemian, ileŜ prawdziwych nawróceń w Ŝyciu wielu młodych ludzi 
zrodziło się właśnie ze spotkania z tym prostym krzyŜem! Być moŜe 
zadawaliście sobie pytanie: skąd bierze się ta nadzwyczajna moc 
krzyŜa? Oto odpowiedź: krzyŜ jest najbardziej wymownym znakiem 
Miłosierdzia Boga! Jest potwierdzeniem, Ŝe miarą miłości Boga wo-
bec ludzkości jest miłość bez miary! Na krzyŜu moŜemy dotknąć Mi-
łosierdzia Boga i dać się dotknąć Jego Miłosierdziu! Przypomnijmy 
sobie historię dwóch łotrów ukrzyŜowanych obok Jezusa: jeden z nich 
jest zarozumiały, nie uznaje siebie za grzesznika, drwi z Jezusa. 
Drugi natomiast uznaje swoją winę, zwraca się do Pana i mówi: „Je-
zu, wspomnij na mnie, gdy przyjdziesz do swego królestwa”. Jezus 
spogląda na niego z nieskończonym miłosierdziem i odpowiada mu: 
„Dziś ze Mną będziesz w raju” (por. Łk 23,32.39-43). Z którym z nich 
dwóch się utoŜsamiamy? Z tym, który jest zarozumiały i nie uznaje 
własnych win? Czy raczej z tym, który przyznaje, Ŝe potrzebuje Bo-
Ŝego Miłosierdzia i błaga o nie całym sercem? W Chrystusie, który 
oddał za nas na krzyŜu swoje Ŝycie, zawsze odnajdziemy bezwarun-
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kową miłość, która uznaje nasze Ŝycie za dobro i zawsze daje nam 
moŜliwość rozpoczęcia na nowo.  

 
3.     Nadzwyczajna radość bycia narzędziem BoŜego Miło-
sierdzia 

Słowo BoŜe uczy nas, Ŝe „więcej szczęścia jest w dawaniu aniŜeli 
w braniu” (Dz 20,35). Właśnie z tego powodu piąte błogosławieństwo 
nazywa szczęśliwymi tych, którzy są miłosierni. Wiemy, Ŝe Pan umi-
łował nas jako pierwszy. Ale jesteśmy prawdziwie błogosławieni, 
szczęśliwi, jeśli wejdziemy w tę logikę Boskiego daru, logikę miłości 
darmowej, jeśli odkryjemy, Ŝe Bóg nieskończenie nas pokochał po to, 
aby uczynić nas zdolnymi do kochania jak On: bez miary. Jak mówi 
św. Jan: „Umiłowani, miłujmy się wzajemnie, poniewaŜ miłość jest  
z Boga, a kaŜdy, kto miłuje, narodził się z Boga i zna Boga. Kto nie 
miłuje, nie zna Boga, bo Bóg jest miłością. (…) W tym przejawia się 
miłość, Ŝe nie my umiłowaliśmy Boga, ale Ŝe On sam nas umiłował  
i posłał Syna swojego jako ofiarę przebłagalną za nasze grzechy. 
Umiłowani, jeśli Bóg tak nas umiłował, to i my winniśmy się wza-
jemnie miłować” (1 J 4,7-11). 

Po objaśnieniu wam w skrócie sposobu, w jaki Pan objawia wo-
bec nas swoje Miłosierdzie, chciałbym zasugerować wam, jak, w kon-
kretny sposób, moŜemy być narzędziem tego samego Miłosierdzia 
względem naszych bliźnich.  

Przychodzi mi na myśl przykład bł. Pier Giorgia Frassatiego. On 
mówił: „Jezus odwiedza mnie w Komunii świętej kaŜdego ranka, a ja 
Mu się za to odwdzięczam w skromniejszy, dostępny mi sposób: od-
wiedzam Jego biedaków”. Pier Giorgio był młodzieńcem, który zro-
zumiał, co znaczy mieć serce miłosierne, wraŜliwe na najbardziej 
potrzebujących. Ofiarowywał im o wiele więcej niŜ dary materialne, 
dawał samego siebie, poświęcał czas, słowa, zdolność słuchania. Słu-
Ŝył ubogim z wielką dyskrecją, nigdy się z tym nie obnosząc. Praw-
dziwie Ŝył Ewangelią, która mówi: „Kiedy zaś ty dajesz jałmuŜnę, 
niech nie wie lewa twoja ręka, co czyni prawa, aby twoja jałmuŜna 
pozostała w ukryciu” (Mt 6,3-4). Wyobraźcie sobie, Ŝe w przeddzień 
swojej śmierci, cięŜko schorowany, udzielał wskazówek dotyczących 
sposobu pomagania jego pokrzywdzonym przyjaciołom. W czasie 
pogrzebu, jego rodzina i przyjaciele byli zdumieni obecnością tak 
wielu nieznajomych ubogich, których prowadził i którym pomagał za 
Ŝycia młody Pier Giorgio.  

Zawsze lubię łączyć ewangeliczne błogosławieństwa z 25. roz-
działem Ewangelii wg św. Mateusza, gdzie Jezus wymienia uczynki 
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miłosierdzia i mówi, Ŝe to z nich zostaniemy osądzeni. Zapraszam 
was zatem do ponownego odkrycia uczynków miłosierdzia względem 
ciała: głodnych nakarmić, spragnionych napoić, nagich przyodziać, 
podróŜnych w dom przyjąć, więźniów pocieszać, chorych nawiedzać, 
umarłych grzebać. Nie zapominajmy równieŜ o uczynkach miłosier-
nych względem duszy: grzesznych upominać, nieumiejętnych pou-
czać, wątpiącym dobrze radzić, strapionych pocieszać, krzywdy cier-
pliwie znosić, urazy chętnie darować, modlić się za Ŝywych i umar-
łych. Jak widzicie, miłosierdzie nie jest „postawą na pokaz”, nie jest 
teŜ zwykłym sentymentalizmem. Jest sprawdzianem autentyczności 
naszej postawy jako uczniów Jezusa, naszej wiarygodności jako 
chrześcijan we współczesnym świecie.  

Wam, młodym, którzy jesteście bardzo praktyczni, chciałbym 
zaproponować, abyście przez pierwszych siedem miesięcy 2016 roku, 
wybierali co miesiąc jeden uczynek miłosierny względem ciała i jeden 
względem duszy, i realizowali je. Zainspirujcie się modlitwą św. Fau-
styny, pokornej apostołki BoŜego Miłosierdzia w naszych czasach:  

DopomóŜ mi do tego, o Panie, (…) 
aby oczy moje były miłosierne, bym nigdy nie podejrzewała i nie 

sądziła według zewnętrznych pozorów, ale upatrywała to, co piękne w 
duszach bliźnich, i przychodziła im z pomocą. (…)  

aby słuch mój był miłosierny, bym skłaniała się do potrzeb bliź-
nich, by uszy moje nie były obojętne na bóle i jęki bliźnich. (…)  

aby język mój był miłosierny, bym nigdy nie mówiła ujemnie  
o bliźnich, ale dla kaŜdego miała słowo pociechy i przebaczenia. (…)  

aby ręce moje były miłosierne i pełne dobrych uczynków, (…)  
aby nogi moje były miłosierne, bym zawsze śpieszyła z pomocą 

bliźnim, opanowując swoje własne znuŜenie i zmęczenie. (…)   
aby serce moje było miłosierne, bym czuła ze wszystkimi cierpie-

niami bliźnich (Dzienniczek, 163).  
Przesłanie BoŜego Miłosierdzia stanowi więc bardzo konkretny  

i wymagający program Ŝycia, program, który wymaga konkretnych 
uczynków. A jednym z najbardziej oczywistych – choć być moŜe rów-
nieŜ najtrudniejszych do wprowadzenia w Ŝycie – uczynków miło-
sierdzia jest przebaczenie tym, którzy nas obrazili, którzy wyrządzili 
nam zło, których uwaŜamy za wrogów. „JakŜe trudne wydaje się 
nieraz przebaczanie! A przecieŜ przebaczanie jest narzędziem złoŜo-
nym w nasze słabe ręce, abyśmy mogli osiągnąć spokój serca. Uwol-
nienie się od Ŝalu, złości, przemocy i zemsty – to warunki konieczne 
do tego, by Ŝyć szczęśliwie” (Misericordiae Vultus, 9). 
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Spotykam wielu młodych, którzy mówią, Ŝe są zmęczeni Ŝyciem 
w tak bardzo podzielonym świecie, w którym ścierają się zwolennicy 
róŜnych poglądów, jest wiele wojen, a niektórzy uŜywają nawet swo-
jej religii do usprawiedliwienia przemocy. Musimy błagać Pana, by 
obdarzył nas łaską bycia miłosiernymi wobec tych, którzy wyrządza-
ją nam zło. Tak, jak Jezus, który na krzyŜu modlił się za tych, którzy 
go ukrzyŜowali: „Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią” (Łk 
23,34). Jedyną drogą do przezwycięŜenia zła jest miłosierdzie. Spra-
wiedliwość jest konieczna, oczywiście, ale sama nie wystarczy. Spra-
wiedliwość i miłosierdzie muszą podąŜać razem. Tak bardzo chciał-
bym, byśmy zjednoczyli się w chóralnej modlitwie płynącej z głębi 
naszych serc, błagając Boga o miłosierdzie dla nas i całego świata! 
 
4.     Kraków na nas czeka! 

Zostało kilka miesięcy do naszego spotkania w Polsce. Kraków, 
miasto św. Jana Pawła II i św. Faustyny Kowalskiej, czeka na nas  
z otwartymi ramionami i otwartym sercem. Wierzę, Ŝe BoŜa Opatrz-
ność prowadziła nas do świętowania Jubileuszu Młodych właśnie 
tam, gdzie Ŝyło tych dwoje wielkich Apostołów Miłosierdzia naszych 
czasów. Jan Paweł II przeczuwał, Ŝe nastał czas Miłosierdzia. Na 
początku swego pontyfikatu napisał encyklikę Dives in Misericordia. 
W Roku Świętym 2000 kanonizował siostrę Faustynę i ustanowił 
Święto BoŜego Miłosierdzia, obchodzone w drugą Niedzielę Wielka-
nocną. A w 2002 roku osobiście konsekrował w Krakowie sanktua-
rium Jezusa Miłosiernego, zawierzając świat BoŜemu Miłosierdziu  
i wyraŜając pragnienie, by to orędzie dotarło do wszystkich miesz-
kańców ziemi i wypełniło ich serca nadzieją: „Trzeba tę iskrę BoŜej 
łaski rozniecać. Trzeba przekazywać światu ogień miłosierdzia.  
W miłosierdziu Boga świat znajdzie pokój, a człowiek szczęście!” 
(Homilia podczas poświęcenia sanktuarium BoŜego Miłosierdzia  
w Krakowie, 17 sierpnia 2002). 

Drodzy młodzi, Jezus Miłosierny, przedstawiony w wizerunku, 
czczonym przez lud BoŜy w Jemu poświęconym sanktuarium w Kra-
kowie, czeka na was. On wam ufa i na was liczy! Ma tak wiele do 
powiedzenia kaŜdemu i kaŜdej z was… Nie bójcie się spojrzeć Mu  
w oczy pełne nieskończonej miłości i pozwólcie, aby On  ogarnął was 
swoim miłosiernym spojrzeniem gotowym przebaczyć kaŜdy wasz 
grzech. Spojrzeniem, które moŜe przemienić wasze Ŝycie i uleczyć 
rany waszych dusz. Spojrzeniem, które zaspokaja najgłębsze pra-
gnienia waszych młodych serc: pragnienie miłości, pokoju, radości  
i prawdziwego szczęścia. Przyjdźcie do Niego i nie bójcie się! Przyjdź-
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cie, by powiedzieć Mu z głębi waszych serc: „Jezu ufam Tobie!”.  
Pozwólcie, by dotknęło was Jego bezgraniczne Miłosierdzie, abyście 
wy z kolei, poprzez uczynki, słowa i modlitwę, stali się apostołami 
miłosierdzia w naszym świecie zranionym egoizmem, nienawiścią  
i rozpaczą. 

Nieście płomień miłosiernej miłości Chrystusa – o którym mówił 
św. Jan Paweł II – w środowiska waszego codziennego Ŝycia i aŜ na 
krańce ziemi. W tej misji, towarzyszę wam moimi Ŝyczeniami i mo-
dlitwami, i na tym ostatnim odcinku drogi duchowych przygotowań 
do najbliŜszego ŚDM w Krakowie, zawierzam was wszystkich Dzie-
wicy Maryi, Matce Miłosierdzia, błogosławiąc wam z całego serca.  

 
Watykan, 15 sierpnia 2015 r. 
Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny 
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DEKRET KONGREGACJI DS. KULTU BOśEGO  
I DYSCYPLINY SAKRAMENTÓW  

NADAJĄCY SANKTUARIUM ŚW. ANTONIEGO W RADECZNICY  
TYTUŁ BAZYLIKI MNIEJSZEJ 
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KONGREGACJA DS. KULTU BOśEGO  

I DYSCYPLINY SAKRAMENTÓW 
 
Prot. N. 563/14  

 
 

DLA DIECEZJI ZAMOJSKO-LUBACZOWSKIEJ 
  

W odpowiedzi na prośbę Jego Ekscelencji Biskupa Zamojsko-
Lubaczowskiego Mariana Rojka, przedstawioną w liście z dnia  
23 kwietnia 2014 r., wyraŜającą pragnienia i prośby duchowieństwa 
oraz wiernych świeckich, Kongregacja ds. Kultu BoŜego i Dyscypliny 
Sakramentów, na mocy władzy udzielonej jej przez Ojca Świętego 
Franciszka, z wielką radością, przyozdabia kościół parafialny  
poświęcony Bogu na cześć św. Antoniego z Padwy, prezbitera i dokto-
ra Kościoła, w miejscowości Radecznica, w której lud modlący się 
otacza nieustannym kultem tego Świętego, sławnego kaznodzieję  
i orędownika w potrzebach i którego sławną pomocą wspierany, od-
najduje Boga przybywającego na ratunek, tytułem i godnością bazy-
liki mniejszej, wraz ze wszystkimi prawami oraz naleŜnymi przywi-
lejami liturgicznymi, z zachowaniem jednak tego wszystkiego, co 
powinno być zachowane zgodnie z dekretem „O tytule bazyliki mniej-
szej”, wydanym dnia 9 listopada 1989 r.  
 

Bez względu na wszelkie przeciwne zarządzenia.  
 

W siedzibie Kongregacji ds. Kultu BoŜego i Dyscypliny Sakra-
mentów, dnia 17 czerwca 2015 r. 

 
 

Robert Kard. Sarah 
Prefekt 

 
 

Arthur Roche 
 Sekretarz 

 
Tłumaczenie ks. Michał Maciołek  
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LIST KONGREGACJI DS. KULTU BOśEGO I DYSCYPLINY  
SAKRAMENTÓW DO BISKUPA DIECEZJALNEGO MARIANA ROJKA 

W SPRAWIE DEKRETU O NADANIU TYTUŁU BAZYLIKI MNIEJSZEJ DLA 

SANKTUARIUM W RADECZNICY  
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HOMILIA NUNCJUSZA APOSTOLSKIEGO W POLSCE  
ABPA CELESTINO MIGLIORE  

PODCZAS UROCZYSTOŚCI 50-LECIA KORONACJI  
OBRAZU MATKI BOśEJ KRASNOBRODZKIEJ 

KRASNOBRÓD, 2 LIPCA 2015 R. 
 
Dziękuję biskupowi Marianowi Rojkowi i księdzu proboszczowi 

Eugeniuszowi Derdziukowi za zaproszenie na uroczystości 50-lecia 
koronacji obrazu Matki BoŜej Krasnobrodzkiej. 

Pozdrawiam licznych pielgrzymów: modlę się z wami i w wa-
szych intencjach, zwłaszcza za ludzi młodych, za chorych, którzy 
musieli pozostać w domach, za szukających pracy, za wszystkich 
borykających się z róŜnymi problemami. 

Historia waszego sanktuarium, głównego w diecezji zamojsko-
lubaczowskiej, jest fascynująca. Piękny jest nie tylko obraz Matki 
BoŜej Krasnobrodzkiej, która z niebywałą serdecznością czuwa przy 
Dzieciątku Jezus. I nie chodzi teŜ tylko o korony papieskie, które na 
obrazie zawiesił 50 lat temu biskup lubelski Piotr Kałwa. 

To sanktuarium ukazuje nam Maryję, Matkę Jezusa, która idzie 
ze swoim ludem. 

400 lat temu, gdy Maryja ukazała się Jakubowi Ruszczykowi  
i uwolniła go z choroby, był tu las i pola uprawne. Ludzie Ŝyli  
z uprawy roli, a Matka BoŜa błogosławiła ich pracy, wspierała w niej 
i chroniła ich. 

Wasi przodkowie zwykli ją nazywać Matką BoŜą Jagodną,  
Matką BoŜą Zielną, Matką BoŜą Siewną i Matką BoŜą RóŜańcową. 
Dedykowali jej cztery odpusty, Ŝeby uczcić Ją w tych czterech tytu-
łach, ale przede wszystkim, aby uznać, Ŝe urodzajność ziem, obfitość 
zbiorów, zadowolenie z pracy to nie tylko skutek bogactwa natury  
i pracy rąk ludzkich, ale takŜe pomocy matczynego spojrzenia, któ-
rym z tego sanktuarium Maryja otacza tutejsze rodziny. 

Zupełnie jak w Nazarecie. Po zwiastowaniu anielskim Maryja 
nie zamknęła się w swojej izbie, aby rozmyślać, z jakim to waŜnym 
posłaniem przyszedł do niej anioł, i rozkoszować się faktem, Ŝe zosta-
ła matką Mesjasza. Nie martwiła się teŜ tym, co teraz powie ludziom, 
gdy zobaczą ją brzemienną. Maryja zaraz udała się w podróŜ, aby 
pomagać swojej starszej krewnej i podzielić się z nią wiadomością,  
Ŝe będzie miała Syna. 

Zupełnie, jak w Kanie Galilejskiej. Święta Teresa z Lisieux, ko-
mentując ewangeliczny opis wesela w Kanie Galilejskiej, podkreśla, 
Ŝe podczas gdy kaŜdy z tam obecnych świętował, Maryja stała oparta 
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o drzewo i patrzyła na wszystkich bawiących się. To Jej spojrzenie na 
całość pozwoliło dostrzec pewien szczegół, który umknął innym:  
zaczynało brakować wina. A przecieŜ brak wina mógłby zrujnować 
tamto święto. 

Maryja z tego sanktuarium kontempluje wszystkie szczegóły Ŝy-
cia ludzi z tego otoczenia. Patrzy na całość, zauwaŜa rzeczy waŜne, 
dogląda, Ŝeby nie zabrakło czegoś, co mogłoby odebrać codzienny 
spokój i radość tutejszej społeczności. 

Ale Maryja nie zadowala się jedynie obserwacją. Podejmuje pro-
blemy całych rodzin i chce je rozwiązywać. I robi to. Prosi Jezusa, 
aby zdziałał cuda: wielkie, jak chociaŜby ten w stosunku do Jakuba 
czy Katarzyny z Ostrogskich Zamoyskiej; ale takŜe cuda mniejsze, 
codzienne, dokonywane przez ludzką dobroć, solidarność i modlitwę. 

Madonna z tego sanktuarium przez wieki patrzyła na wszystkie 
sprawy tutejszych mieszkańców i wspólnotę wierzących Ŝyjących  
w tych stronach, uwraŜliwiała ich i nadal to czyni, na sprawy deli-
katne, trudne, ułomności, biedę, podziały, dyskryminację. I interwe-
niuje, motywując do działania tych, na których spoczywają takie 
obowiązki, tych, którzy mogą rozwiązać ludzkie problemy, a przede 
wszystkich prosząc o BoŜą interwencję. 

Ale ten obraz Matki BoŜej Krasnobrodzkiej, który jest tu juŜ od 
wieków, a od 50 lat – z racji kultu i cudów – jest takŜe ukoronowany, 
on milczy, nie mówi do nas, nie podpowiada, co robić. 

Tak, to prawda, milczy, bo tym, kto mówi, kto jest przewodnicz-
ką, jest sama Maryja, Matka Jezusa. 

Znaczenie sanktuariów maryjnych, takŜe sanktuarium w Kra-
snobrodzie, polega właśnie na tym: Maryja nie rozwiąŜe naszych 
problemów za pomocą czarodziejskiej róŜdŜki, ale moŜe dać nam 
światło, przenikliwość i potrzebną determinację, abyśmy sami te 
problemy rozwiązali. W swojej długiej historii Polska przeŜywała 
okresy wolności, radości i dobrobytu, ale teŜ doświadczała chwil 
wielkiej niepomyślności. W takiej sytuacji naród polski umiał zwrócić 
się do Matki BoŜej. A ona za kaŜdym razem potrafiła rozwiązywać 
pęta zniewolenia osobistego, społecznego czy narodowego; nie robiła 
tego jako „czarodziejka”, ale przez przemianę ludzkich serc, myśli, 
przyzwyczajeń; skutecznie zachęcała nas do uwaŜnego słuchania 
słowa BoŜego i wypełniania go w Ŝyciu. Maryja potrafi nadać naszym 
sercom słuszny kierunek. 

Pod koniec nawiedzenia Maryi w Nazarecie przez Anioła, Mary-
ja mówi: „Niech mi się stanie według słowa twego” (Łk 1,38). To jest 
słuszna droga, właściwe nastawienie ludzkiego serca: słuchać BoŜego 
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słowa, kaŜdego dnia mówić Bogu: niech mi się stanie według słowa 
Twego. 

Takiego wyboru, opcji fundamentalnej na rzecz Boga, nie wy-
starczy uczynić jeden raz – na przykład podczas pielgrzymki. Taki 
fundamentalny wybór Boga musi być rzeczywistością dynamiczną: 
Ŝywe opowiedzenie się z miłością za tym, co podoba się Bogu; musi to 
być stała dyspozycja, która kieruje całym naszym Ŝyciem. 

Fundamentalny wybór Boga, odnawiany kaŜdego dnia, w kaŜdej 
chwili, to podstawa Ŝycia chrześcijańskiego: dla rodziców, którzy 
napotykają trudności we właściwym wychowaniu dzieci; dla chrześci-
janina, który podejmuje nowe wyzwania etyczne i moralne w miejscu 
pracy czy Ŝyciu zawodowym; dla polityka czy pracownika admini-
stracji publicznej, który chce dobrze słuŜyć dobru wspólnemu; dla 
kapłana, który widzi konieczność podejmowania coraz skuteczniej-
szych form pracy duszpasterskiej; dla osoby zakonnej, która w dzi-
siejszym świecie chce coraz pełniej przeŜywać zobowiązania płynące 
ze ślubów zakonnych; dla wszystkich, którzy czują się wezwani do 
nowej ewangelizacji i odkrywania wartości ludzkich, chrześcijań-
skich i duchowych Europy. 

W sposób szczególny osoby młode czują dziś upodobanie do 
energicznego poszukiwania i są formowani do szukania tego, co lep-
sze, a nie tylko tego, co dobre, w myśl zasady, Ŝe zawsze tak było. 

Niech w tej drodze będzie nam bliskim wzorem Matka BoŜa 
Krasnobrodzka, która kaŜdego dnia odnawiała swoje „tak” dla Boga. 
Niech nas wspomaga, abyśmy nie zamknęli dziś naszej przygody  
z pielgrzymowaniem, ale abyśmy właśnie dziś wstąpili na nową dro-
gę wiary; drogę, która najpełniej wyrazi się naszym codziennym 
„tak”, mówionym Bogu. Amen. 
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Msza św. pod przewodnictwem Nuncjusza Apostolskiego w Polsce  
abpa Celestino Migliore, Krasnobród 2 lipca 2015 r. 
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KOMUNIKAT PREZYDIUM KONFERENCJI EPISKOPATU POLSKI  
W KONTEKŚCIE USTAWY „O LECZENIU NIEPŁODNOŚCI”  

Z DNIA 25 CZERWCA 2015 R. 
 
 

Kierując się troską o małŜeństwa pragnące mieć potomstwo, 
chcemy przypomnieć, Ŝe osoby cierpiące na niepłodność nie muszą 
angaŜować się w niemoralną procedurę „in vitro”. Mogą one zwrócić 
uwagę na godziwe metody leczenia niepłodności, dobre dla zdrowia 
matki i dziecka oraz na adopcję.  

Ustawa „o leczeniu niepłodności” z dnia 25 czerwca br. w obec-
nym kształcie jest nie do przyjęcia. Ustawa ta nie chroni Ŝycia niena-
rodzonych, przyzwalając na tworzenie nadliczbowych zarodków. Po-
nadto nie poprawia ona sytuacji małŜeństw zmagających się z nie-
płodnością, a jedynie faworyzuje procedurę „in vitro”, która w Ŝaden 
sposób nie leczy niepłodności. Nie moŜemy teŜ milczeć, gdy pozbawia 
się dzieci ich podstawowego prawa do poznania swoich biologicznych 
rodziców. Co najwaŜniejsze, w procedurze „in vitro” ceną urodzenia 
jednego dziecka jest śmierć jego rodzeństwa na etapie przed urodze-
niem. 

Chcemy jednocześnie podkreślić, Ŝe wszystkie dzieci, takŜe te po-
częte dzięki „in vitro”, zasługują na bezwarunkową miłość i ochronę.  

W przeciwieństwie do procedury „in vitro” istnieją metody lecze-
nia niepłodności. Dzięki diagnozie i odpowiedniej terapii medycznej 
małŜonkowie odzyskują zdrowie prowadzące do płodności, a dziecko 
ma właściwe środowisko rozwoju. Dlatego, tak jak przypomnieliśmy 
w apelu z 31 marca br., raz jeszcze wskazujemy na istnienie dobrej  
z punktu widzenia moralnego naprotechnologii. 

Ponadto, tysiące osieroconych dzieci czekają na adopcję przez 
kochających rodziców, czy to tych, którzy juŜ posiadają własne dzieci, 
czy teŜ tych, którzy nie mogą doczekać się potomstwa przychodzące-
go na świat w sposób naturalny. Tymczasem uchwalona przez Sejm 
regulacja czyni procedurę „in vitro” dostępniejszą od adopcji.  

W roku św. Jana Pawła II, patrona rodzin i obrońcy Ŝycia, pro-
simy Senatorów o odwaŜne odrzucenie proponowanej ustawy, która 
w obecnym kształcie ma niewiele wspólnego z prawem naturalnym  
i stanowionym. 

 
Abp Stanisław Gądecki 
Metropolita Poznański 
Przewodniczący KEP 
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Abp Marek Jędraszewski 

Metropolita Łódzki 
Zastępca Przewodniczącego KEP 

 
Bp Artur G. Miziński 

Sekretarz Generalny KEP 
 

Warszawa, 7 lipca 2015 r. 
 
 

 
 
 

„DLACZEGO SPRZECIW WOBEC UCHWALONEJ PRZEZ SEJM 
W DNIU 25 CZERWCA 2015 R. USTAWY O LECZENIU NIEPŁODNOŚCI, 
W SPOSÓB LIBERALNY LEGALIZUJĄCEJ ZAPŁODNIENIE IN VITRO” 

 
 
Uchwałą z dnia 5 grudnia 2014 r. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej 

ustanowił rok 2015 Rokiem św. Jana Pawła II. Posłowie podkreślili, 
Ŝe ogromne zasługi i zaangaŜowanie PapieŜa Polaka „w proces 
odradzania się niepodległości naszej ojczyzny oraz ogromny wkład  
w propagowanie uniwersalnego przesłania o godności i prawach 
człowieka na zawsze pozostaną w naszej pamięci”. Niestety przyjęcie 
przez Sejm, w Roku św. Jana Pawła II, rządowego projektu ustawy  
o leczeniu niepłodności stanowi zaprzeczenie dziedzictwa, które 
zostawił nam Jan Paweł II – wielki Obrońca Ŝycia kaŜdego człowieka 
od poczęcia do jego naturalnej śmierci. Wobec proponowanego tekstu 
ustawy, rodzącego liczne obawy dotyczące negatywnych 
konsekwencji medycznych, etycznych, społecznych i prawnych, z całą 
mocą naleŜy przypominać nauczanie św. Jana Pawła II, które 
wpisuje się w niezmienne stanowisko Kościoła katolickiego 
uznającego, Ŝe to Bóg jest Panem Ŝycia i śmierci – a nie człowiek1 i Ŝe 
kaŜde poczęte Ŝycie jest święte i nie moŜna nim manipulować. 

Skoro uznajemy godność człowieka od chwili jego poczęcia, to 
zabiciem istnienia ludzkiego jest zarówno pozbawienie Ŝycia płodu 

                                                      
1 Jan Paweł II, Encyklika o wartości i nienaruszalności Ŝycia ludzkiego Evangelium 
vitae, 25 marca 1995, AAS 87(1995), s. 401-522, n. 62. 
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ludzkiego w łonie matki, jak równieŜ unicestwienie zarodków 
powstałych w wyniku zastosowania metody sztucznego zapłodnienia. 

Niepokój budzi przyjmowanie regulacji prawnych, które Ŝycie 
ludzkie traktują w sposób przedmiotowy. Legalizacja zapłodnienia  
in vitro jest zagroŜeniem dla godności człowieka poczętego, narusza 
równieŜ godność ludzkiej prokreacji. Kościół katolicki naucza, Ŝe 
oddzielenie prokreacji od aktu małŜeńskiego, jak równieŜ zgoda na 
unicestwianie „nadliczbowych” zarodków, jest z punktu widzenia 
moralnego nie do przyjęcia2! Dopuszczalność zapłodnienia in vitro 
poza małŜeństwem, a na takie zezwala rządowa wersja ustawy 
legalizującej in vitro, stanowi ponadto zagroŜenie dla poszanowania 
„prawa dziecka do urodzenia się z ojca i matki, których zna”3. 

NiezaleŜnie od dyskusji naukowych i stwierdzeń filozoficznych, 
w które Magisterium nie angaŜowało się bezpośrednio, Kościół 
zawsze nauczał i nadal naucza, Ŝe owoc ludzkiej prokreacji od 
pierwszego momentu swego istnienia ma prawo do bezwarunkowego 
szacunku, jaki moralnie naleŜy się ludzkiej istocie w jej integralności 
oraz jedności cielesnej i duchowej4. Istota ludzka powinna być 
szanowana i traktowana jako osoba od momentu swego poczęcia  
i dlatego od tego samego momentu naleŜy jej przyznać prawa osoby, 
wśród których przede wszystkim nienaruszalne prawo kaŜdej 
niewinnej istoty ludzkiej do Ŝycia5. 

„Ludzkie embriony uzyskane w probówce są istotami ludzkimi  
i podmiotami prawa: ich godność i prawo do Ŝycia powinny być 
szanowane od pierwszego momentu ich istnienia. (…) Nie jest więc 
zgodne z zasadami moralnymi dobrowolne skazywanie na śmierć 
ludzkich embrionów uzyskanych w probówce. W wyniku tego, Ŝe 
embriony zostały uzyskane w probówce, nie przeniesione do łona 
matki i określone jako „nadliczbowe”, zostają one skazane na 
absurdalny los, bez moŜliwości zapewnienia im bezpiecznych, 

                                                      
2 Catechismus Catholicae Ecclesiae auctoritate Ioannis Pauli PP. II promulgatus,  
11 października 1992, Libreria Editrice Vaticana 1992, tekst polski: Katechizm Kościoła 
Katolickiego, wyd. 2 poprawione, Poznań 2002, (dalej: KKK), n. 2377; Kongregacja 
Nauki Wiary, Instrukcja o szacunku dla rodzącego się Ŝycia ludzkiego i o godności jego 
przekazywania Donum vitae, 22 lutego 1987, AAS 80(1988), s. 70-102, n. II, 5; Jan 
Paweł II, Evangelium vitae, n. 14; Kongregacja Nauki Wiary, Instrukcja Dignitas personae 
dotycząca niektórych problemów bioetycznych, 8 września 2008 r., AAS 100(2008),  
s. 858-887, n. 12-16. 
3 KKK, n. 2376. 
4 Jan Paweł II, Evangelium vitae, n. 60; Kongregacja Nauki Wiary, Donum vitae, I, 1. 
5 Kongregacja Nauki Wiary, Dignitas personae, n. 7. 
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moralnie dopuszczalnych warunków przetrwania”6. Redukowanie 
Ŝycia ludzkiego „do roli materiału biologicznego, którym moŜna 
swobodnie dysponować” narusza godność człowieka7. 

Wobec działań zmierzających do zalegalizowania „przemysłu in 
vitro”, poprzez przyjęcie ustawy o mylącym tytule o leczeniu 
niepłodności, przypominamy niezmienne stanowisko Kościoła 
katolickiego w obronie Ŝycia kaŜdego człowieka od poczęcia do 
naturalnej śmierci. 

Jednocześnie apelujemy, aby parlamentarzyści, którzy kilka 
miesięcy temu podjęli uchwałę o uznaniu roku 2015 Rokiem św. Jana 
Pawła II, wywiązali się z deklaracji zachowywania w pamięci Jego 
nauczania i nie przyjmowali rozwiązań prawnych sprzecznych z nim. 

  
Oprac. Biuro Prawne 

Sekretariatu Konferencji Episkopatu Polski 
 
Warszawa, 9 lipca 2015 r. 

 
 

 
 

                                                      
6 Kongregacja Nauki Wiary, Donum vitae, I, 5. 
7 Jan Paweł II, Evangelium vitae, n. 14. 



EPISKOPAT POLSKI 

 
 

 

417 

KOMUNIKAT PREZYDIUM KEP  
PO OGŁOSZENIU WYNIKÓW GŁOSOWANIA W SENACIE  
WS. USTAWY DOTYCZĄCEJ PROCEDURY „IN VITRO” 

 
 
Wyniki głosowania w Senacie w sprawie ustawy dotyczącej pro-

cedury „in vitro” – pod pozorem leczenia niepłodności – legalizują 
m.in. niszczenie ludzkich embrionów. WyraŜamy temu zdecydowany 
sprzeciw. Cel nigdy nie uświęca środków; tak jest i tym razem. 

To wiedza medyczna a nie światopogląd religijny kaŜe chronić 
kaŜde Ŝycie ludzkie od chwili poczęcia. 

Osoby wierzące w Chrystusa nie mogą – pod Ŝadnym pozorem – 
popierać godzącej w Ŝycie ludzkie ustawy o „in vitro”, jeŜeli chcą po-
zostać w pełnej wspólnocie wiary. Zwracamy na to raz jeszcze uwagę, 
aby nikt nie zasłaniał się niewiedzą czy niezrozumieniem co do kon-
sekwencji podejmowanych decyzji, które zaprzeczają godności i war-
tości Ŝycia ludzkiego.  

 
   

 
Abp Stanisław Gądecki 
Metropolita Poznański 
Przewodniczący KEP 

 
Abp Marek Jędraszewski 

Metropolita Łódzki 
Zastępca Przewodniczącego KEP 

 
Bp Artur G. Miziński 

Sekretarz Generalny KEP 
 

 
Warszawa, 10 lipca 2015 r.   
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KOMUNIKAT PREZYDIUM KONFERENCJI EPISKOPATU POLSKI  
PO PODPISANIU PRZEZ PREZYDENTA RP  

USTAWY DOTYCZĄCEJ PROCEDURY ,,IN VITRO” 
 
 
Po podpisaniu ustawy dotyczącej procedury „in vitro” wyraŜamy 

nasze najgłębsze rozczarowanie i głęboki ból. W tych okolicznościach 
pragniemy raz jeszcze przypomnieć nauczanie Kościoła:   

„JeŜeli chodzi o leczenie bezpłodności, nowe techniki medyczne 
powinny uszanować trzy podstawowe dobra:  

a) prawo do Ŝycia i do integralności fizycznej kaŜdej istoty ludz-
kiej od poczęcia aŜ do naturalnej śmierci;  

b) jedność małŜeństwa, pociągającą za sobą wzajemne poszano-
wanie prawa małŜonków do stania się ojcem i matką wyłącznie dzię-
ki sobie;  

c) specyficznie ludzkie wartości płciowości, które «wymagają, by 
przekazanie Ŝycia osobie ludzkiej nastąpiło jako owoc właściwego 
aktu małŜeńskiego, aktu miłości między małŜonkami». Techniki 
przedstawiane jako pomoc do przekazywania Ŝycia «nie dlatego są do 
odrzucenia, Ŝe są sztuczne. Jako takie świadczą o moŜliwościach 
sztuki medycznej, jednak powinno się je oceniać pod kątem moral-
nym w odniesieniu do godności osoby ludzkiej, wezwanej do realizacji 
powołania BoŜego, w darze miłości i w darze z Ŝycia». 

 
W świetle takiego kryterium naleŜy wykluczyć wszelkie techniki 

sztucznego zapłodnienia heterologicznego oraz techniki sztucznego 
zapłodnienia homologicznego, zastępujące akt małŜeński” (Dignitas 
personae, 12).  

Odpowiedzialność moralna za to, co się stało, spada na prawo-
dawców, którzy poparli i zatwierdzili prawo dopuszczające stosowa-
nie metody „in vitro” i na zarządzających instytucjami słuŜby zdro-
wia, w których stosuje się te techniki. Trzeba teŜ wspomnieć o zorga-
nizowanym sprzysięŜeniu, ogarniającym takŜe instytucje międzyna-
rodowe, fundacje i stowarzyszenia, które prowadzą programową wal-
kę o legalizację i rozpowszechnienie tej metody. W tym sensie pro-
blem „in vitro” wykracza poza sferę odpowiedzialności poszczegól-
nych osób, a zło przez nie wyrządzone przyjmuje daleko idący wy-
miar społeczny. Ojciec święty Jan Paweł II w Liście do Rodzin pisał: 
„stajemy tu wobec olbrzymiego zagroŜenia nie tylko poszczególnego 
jednostkowego Ŝycia ludzkiego, ale całej naszej cywilizacji”.  



EPISKOPAT POLSKI 

 
 

 

419 

Poszanowanie Ŝycia jako daru Boga wymaga niekiedy decyzji 
odwaŜnych i sprzecznych z dominującym nurtem – powiedział  pa-
pieŜ Franciszek do Stowarzyszenia Włoskich Lekarzy Katolickich 
(Rzym, 15.11.2014 r.). PapieŜ zdecydowanie odrzuca róŜne formy 
„fałszywego współczucia”, promującego aborcję, eutanazję, zapłod-
nienie „in vitro” oraz wykorzystywanie istnień ludzkich do przypusz-
czalnego ocalenia innych.  

W trosce o najbardziej bezbronne istnienia ludzkie oraz w duchu 
odpowiedzialności przed Bogiem za sumienia powierzonych nam 
wiernych mamy obowiązek jeszcze raz przypomnieć, Ŝe – podobnie 
jak w przypadku aborcji – katolicy nie mogą stosować „in vitro”, 
m.in. dlatego, Ŝe kosztem urodzin jednej osoby ludzkiej niszczone są 
inne nienarodzone dzieci.  

W tej sytuacji zwracamy się do katolików oraz do wszystkich lu-
dzi dobrej woli, aby chronili kaŜde Ŝycie ludzkie od chwili poczęcia, 
otaczając równieŜ opieką osoby narodzone przy zastosowaniu metody 
„in vitro”. 

Zachęcamy małŜonków, którzy pragną potomstwa, aby podjęli 
metody leczenia niepłodności, które są godziwe z punktu widzenia 
moralnego. W przypadku niemoŜności zrodzenia potomstwa, Kościół 
zachęca do adopcji sierot, które dla odpowiedniego rozwoju ludzkiego 
potrzebują ogniska domowego (por. Dignitas personae, 13). 

 
 

Abp Stanisław Gądecki 
Metropolita Poznański 
Przewodniczący KEP 

 
Abp Marek Jędraszewski 

Metropolita Łódzki 
Zastępca Przewodniczącego KEP 

 
Bp Artur Miziński  

Sekretarz Generalny KEP 
 

Warszawa, 22 lipca 2015 r. 
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LIST PRZEWODNICZĄCEGO KONFERENCJI EPISKOPATU POLSKI  
DO PREZYDENTA RP BRONISŁAWA KOMOROWSKIEGO 

 
Szanowny Panie Prezydencie, 

w nawiązaniu do listu Pana Prezydenta, skierowanego do mnie 
w dn. 22 lipca br. chciałbym zwrócić uwagę na następujące kwestie. 

a. W swoim liście Pan Prezydent odwołuje się m.in. do art. 25 
Konstytucji RP, gdzie jest mowa o autonomii państwa i Kościoła: 
„Stosunki między państwem a kościołami i innymi związkami wy-
znaniowymi są kształtowane na zasadach poszanowania ich autono-
mii oraz wzajemnej niezaleŜności kaŜdego w swoim zakresie, jak 
równieŜ współdziałania dla dobra człowieka i dobra wspólnego”. 

W przywołanym fragmencie Konstytucji RP – jak widać – jest 
mowa nie tylko o autonomii, ale takŜe o współdziałaniu państwa  
i Kościoła „dla dobra człowieka i dobra wspólnego”. Ostatecznie bo-
wiem obie wspólnoty – państwo i Kościół, chociaŜ z róŜnego tytułu – 
słuŜą osobistemu i społecznemu powołaniu tych samych ludzi.  
Kościół i wspólnota polityczna wyraŜają się bowiem w formach orga-
nizacyjnych, które nie są celami samymi w sobie, lecz mają słuŜyć 
człowiekowi, aby umoŜliwić mu pełne korzystanie z jego praw, ściśle 
związanych z jego toŜsamością obywatela i chrześcijanina, oraz wła-
ściwe wypełnianie odpowiadających tym prawom obowiązków.  
Kościół i wspólnota polityczna mogą pełnić swoją słuŜbę dla dobra 
wszystkich tym skuteczniej, im lepiej prowadzić będą ze sobą zdrową 
współpracę. Tego współdziałania dla dobra obywateli Polski  niejed-
nokrotnie brakowało i dalej brakuje, szczególnie w obronie praw  
i godności człowieka od poczęcia do naturalnej śmierci. 

b. W kwestii procedury „in vitro” Pan Prezydent pisze, Ŝe rolą 
głowy Państwa jest m.in. „(…) troszczyć się o wszystkich obywateli, 
bez względu na ich światopogląd czy wyznanie, godzić skrajne sta-
nowiska i dbać o wypracowany w Sejmie konsensus”. Tymczasem 
Pan Prezydent podpisał ustawę, która jest nie tyle wyrazem konsen-
su, ile raczej jest wyrazem skrajnego światopoglądu. 

Pan Prezydent słusznie zauwaŜa: „Niestety w parlamentarnej 
debacie nad kwestią in vitro partyjne kalkulacje i ideologiczne spory 
przesłaniają rzeczowe argumenty. Ta ustawa ma swoje słabości”. 

Jak więc w państwie prawa moŜna było podpisać ustawę, w któ-
rej rzeczowe argumenty są przesłonięte partyjnymi kalkulacjami  
i która ma swoje słabości? Jeśli ustawa ma tyle słabości, to dlaczego 
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do Trybunału Konstytucyjnego nie została ona skierowana w całości 
bez podpisania? 

c. Ponadto Pan Prezydent zwraca uwagę na to, Ŝe „Proces legi-
slacyjny wymaga pogodzenia się z wolą większości w dąŜeniu do op-
tymalnego kształtu ustawy”, lecz jednocześnie w liście zauwaŜono, Ŝe 
ustawa nie jest optymalna, poniewaŜ ma swoje słabości. 

W odpowiedzi na powyŜsze twierdzenia trzeba przyznać, Ŝe 
istotnie, aby zapewnić realizację dobra wspólnego, rząd kaŜdego kra-
ju ma szczególny obowiązek sprawiedliwego harmonizowania róŜ-
nych partykularnych interesów. Uczciwe pogodzenie partykularnych 
dóbr grup i jednostek jest jednym z najdelikatniejszych zadań władzy 
publicznej. Lecz poza tym nie moŜna zapominać, Ŝe w demokratycz-
nym państwie – w którym decyzje zazwyczaj podejmuje większość 
reprezentantów woli społeczeństwa – osoby odpowiedzialne za spra-
wowanie rządów są zobowiązane do interpretowania dobra wspólne-
go kraju nie tylko zgodnie z poglądami większości, ale przede 
wszystkim w poszanowaniu istotnych wartości ludzkich i moralnych. 

„Są to wartości wrodzone «wynikają z prawdy o człowieku oraz 
wyraŜają i chronią godność osoby: wartości zatem, których Ŝadna 
jednostka, Ŝadna większość ani Ŝadne państwo nie mogą tworzyć, 
zmieniać ani niszczyć» [św. Jan Paweł II, Evangelium Vitae, 71].  
Ich podstawą nie mogą być takŜe tymczasowe i zmienne „większości” 
opinii parlamentarnej ani publicznej. Powinny one po prostu być 
uznawane, szanowane i popierane jako elementy obiektywnego pra-
wa moralnego, prawa naturalnego, wpisanego w serce człowieka 
(por. Rz 2, 15) i normatywny punkt odniesienia dla samego prawa 
cywilnego. Gdyby, z powodu tragicznego zagłuszenia sumienia zbio-
rowego, sceptycyzm poddał w wątpliwość nawet fundamentalne za-
sady prawa moralnego, zachwiałoby to podstawami samego porządku 
państwowego, sprowadzając go jedynie do mechanizmu pragmatycz-
nej regulacji róŜnych i przeciwstawnych interesów” (Kompendium 
Nauki Społecznej Kościoła, 397). 

d. Racje, które przemawiają za negatywnym osądem moralnym 
sztucznego zapłodnienia, mają charakter antropologiczny, medyczny 
i teologiczny. Metoda ta – w okolicznościach, w których zwykle się ją 
stosuje – oprócz ewentualnego zrodzenia dziecka, pociąga za sobą 
jednocześnie niszczenie innych, Ŝywych istot ludzkich, co sprzeciwia 
się nauce o dopuszczalności przerywania ciąŜy. Cel nie uświęca środ-
ków. 
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Nie moŜna teŜ nie zauwaŜyć, Ŝe w dyskusji na temat procedury 
„in vitro” niejednokrotnie wypowiadano się tak, jakby to był jedyny 
sposób na wymarzone potomstwo. Dlaczego pomija się przy tej okazji 
inne metody prawdziwego leczenia niepłodności, które są godziwe  
z punktu widzenia moralnego oraz adopcję dzieci z domów dziecka, 
które potrzebują ogniska domowego dla odpowiedniego rozwoju 
ludzkiego (por. Dignitas personae, 13)? 

W obecnej sytuacji prawnej pragnę odwołać się do św. Jana 
Pawła II, który w jednym z najwaŜniejszych dokumentów swego pon-
tyfikatu, zatytułowanym Ewangelia Ŝycia napisał: „(…) parlamenta-
rzysta, którego osobisty absolutny sprzeciw wobec przerywania ciąŜy 
byłby jasny i znany wszystkim, postąpiłby słusznie, udzielając swego 
poparcia propozycjom, których celem jest ograniczenie szkodliwości 
takiej ustawy i zmierzających w ten sposób do zmniejszenia jej nega-
tywnych skutków na płaszczyźnie kultury i moralności publicznej. 
Tak postępując bowiem, nie współdziała się w sposób niedozwolony  
w uchwalaniu niesprawiedliwego prawa, ale raczej podejmuje się 
słuszną i godziwą próbę ograniczenia jego szkodliwych aspektów” 
(Evangelium Vitae, 73). 

Dlatego w kwestii ustawy dotyczącej „in vitro” katolicy sprze-
niewierzyliby się Ewangelii i nauczaniu o godności człowieka, gdyby 
zgodzili się na tego rodzaju kompromis. Tam gdzie chodzi o Ŝycie 
człowieka nie ma miejsca na Ŝaden kompromis, ale jest miejsce – jak 
to ujmuje św. Jan Paweł II – na „ograniczenie szkodliwości takiej 
ustawy”. I takiego ograniczenia szkodliwości w tym przypadku za-
brakło. 

Piszę o tym z bólem oraz w duchu odpowiedzialności za najbar-
dziej bezbronnych, których ta ustawa wyklucza i uprzedmiotawia. 
Na takie traktowanie człowieka i Ŝycia ludzkiego w jego najwcze-
śniejszej formie – nigdy i pod Ŝadną presją – nie moŜna się zgodzić. 

Z wyrazami naleŜnego szacunku, 
 

 /-/+ Stanisław Gądecki 
Arcybiskup Metropolita Poznański 

Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski 
Wielce Szanowny 
Pan Bronisław KOMOROWSKI 
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej 
 
Poznań, 27 lipca 2015 r. 
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ABSTYNENCJA DZIECI TROSKĄ RODZINY, KOŚCIOŁA I NARODU 
 

Apel Zespołu KEP ds. Apostolstwa Trzeźwości  
o abstynencję w sierpniu 2015 r. 

 
 
Umiłowani w Chrystusie Panu! Siostry i Bracia! 
Liturgia 18. Niedzieli Zwykłej wpisuje się w piękny cykl nau-

czania Chrystusa o Eucharystii, Chlebie śycia. Zbawiciel mówi: 
„Jam jest chleb Ŝycia. Kto do Mnie przychodzi, nie będzie łaknął;  
a kto we Mnie wierzy, nigdy pragnąć nie będzie”(J 6, 35). Karmiąc się 
Eucharystią, moŜemy „porzucić dawnego człowieka, (…) odnawiać się 
duchem (…) i przyoblec człowieka nowego, stworzonego na obraz Bo-
ga (…)” (Ef 4, 22-24). 

Takiej przemiany potrzebujemy jako chrześcijanie. Głębokiej 
przemiany moralnej potrzebuje takŜe nasz Naród. Dzisiaj jedną 
z najwaŜniejszych polskich trosk jest brak trzeźwości. Mówią o tym 
nie tylko alarmujące dane statystyczne. Przede wszystkim mówią 
o tym niezliczone ludzkie dramaty, których źródłem jest alkohol. 
Dlatego w sierpniu, miesiącu rolniczego trudu, maryjnych świąt  
i patriotycznych rocznic, apelujemy o dobrowolny dar abstynencji.  
W poprzednich latach przypominaliśmy, Ŝe rodzina jest szkołą 
trzeźwości. Mówiliśmy o roli matek i ojców. W tym roku prosimy  
o zaangaŜowanie w ochronę trzeźwości najmłodszych Polaków. Przy-
pominamy, Ŝe jedyną formą trzeźwości dzieci do 18 roku Ŝycia jest 
abstynencja. 

 
Dzieci – zagroŜony skarb 
Dzieci są naszym najcenniejszym skarbem. Od ich wychowania  

i rozwoju zaleŜy przyszłość Kościoła i Polski. W obecnych czasach 
dzieci są jednak szczególnie zagroŜone negatywnymi zjawiskami 
społecznymi. Wśród najgroźniejszych są uzaleŜnienia: od alkoholu, 
narkotyków, pornografii, hazardu, komputera, Internetu. Dlatego, 
jako wierni członkowie Kościoła i oddani patrioci, powinniśmy trosz-
czyć się o wychowanie tych, którzy dopiero uczą się Ŝycia, a przez to 
otwarci są zarówno na dobro, jak i na zło. 

Pierwsze zagroŜenia pojawiają się zanim dziecko przyjdzie na 
świat. KaŜda ilość alkoholu jest wówczas szkodliwa dla rozwijającego 
się płodu. Niestety, co trzecia kobieta w stanie błogosławionym sięga 
po alkohol, w tym wiele kobiet wykształconych. Konsekwencje są 
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tragiczne. Szacuje się, Ŝe w 2014 roku w Polsce urodziło się nie mniej 
niŜ 1,5 tys. dzieci z Płodowym Zespołem Alkoholowym i nie mniej niŜ 
6 tys. dzieci z innymi wadami spowodowanymi oddziaływaniem  
alkoholu na płód. Dlatego prosimy kobiety planujące poczęcie dziecka 
i będące w ciąŜy, aby nigdy nie sięgały po alkohol. Prosimy lekarzy 
pierwszego kontaktu i ginekologów, pielęgniarki, połoŜników i połoŜ-
ne, aby uświadamiali matki o konieczności zachowania abstynencji. 
Prosimy rodziny, aby w tym waŜnym czasie były wsparciem w absty-
nencji matek. 

Wielkim wyzwaniem jest takŜe ochrona dzieci przed skutkami 
naduŜywania alkoholu przez rodziców. W rodzinach z problemem 
alkoholowym Ŝyje około 2 mln najmłodszych Polaków. Dwoje na troje 
dzieci w takich rodzinach doświadcza przemocy. To właśnie alkohol 
jest główną przyczyną przemocy domowej, a nie, jak głoszą zwolenni-
cy szkodliwych ideologii, tradycja i religia. Ślady dziecięcych traum  
i zaburzeń emocjonalnych, spowodowanych Ŝyciem w rodzinie z pro-
blemem alkoholowym, trwają przez całe Ŝycie, o czym świadczą poru-
szające świadectwa Dorosłych Dzieci Alkoholików.  

PowaŜnym problemem jest  to, Ŝe dzieci same sięgają po alkohol 
i czynią to w coraz młodszym wieku. Prawie 90% uczniów trzecich 
klas gimnazjum przyznaje, Ŝe przynajmniej raz w Ŝyciu piło alkohol. 
Dziewczęta upodobniły się w szkodliwych zachowaniach do chłopców.  

Czy moŜna się temu dziwić, skoro połowa gimnazjalistów przy-
znaje, Ŝe nie ma problemu z nabyciem piwa, a co trzeci bez problemu 
kupuje wyroby spirytusowe? Czy moŜna się temu dziwić, skoro  
w mediach nieustannie pojawiają się reklamy, które fałszywie poka-
zują alkohol jako coś niezwykle pozytywnego? Pomija się  milcze-
niem, Ŝe jest to bardzo niebezpieczna substancja toksyczna i psycho-
aktywna. 

Konsekwencje takich zachowań są bardzo powaŜne: wolniejszy 
rozwój fizyczny i intelektualny, silniejsza tendencja do przemocy, 
autoagresji i samobójstw, wyŜsza skłonność do zachowań niebez-
piecznych. Sięganie po alkohol w dzieciństwie prowadzi do szybkiego 
uzaleŜnienia. Skutki picia alkoholu przez dzieci nie ograniczają się 
jedynie do szkodliwych następstw fizycznych i psychicznych. Mają  
równieŜ wymiar duchowy i moralny. Dzieci kroczą wtedy drogą grze-
chu prowadzącą do śmierci, a nie drogą błogosławieństwa i Ŝycia. 
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Abstynencja dzieci troską rodziny 
Pierwszymi i najwaŜniejszymi wychowawcami do abstynencji są 

rodzice. Nic nie chroni dzieci przed alkoholem i nałogami tak sku-
tecznie, jak miłość w rodzinie, a takŜe odpowiedzialne i mądre wy-
chowanie katolickie. Dziecko, które dzięki bliskim poznaje i kocha 
Jezusa, nie skrzywdzi siebie, ani nie pozwoli się skrzywdzić przez 
innych ludzi – dorosłych czy rówieśników.  

Dlatego tak waŜna jest odpowiedzialna i dojrzała postawa rodzi-
ców,  którzy nigdy nie powinni podawać ani tolerować spoŜywania 
przez dziecko alkoholu. Dzieci potrzebują miłości, uwagi, obecności 
rodziców, szczerej rozmowy. Potrzebują jednoznacznych i konse-
kwentnych przykładów dobrych postaw i zachowań. Rodzice dają 
dzieciom przykład trzeźwego stylu Ŝycia zachowując abstynencję lub 
sięgając po alkohol jedynie w symbolicznych ilościach, czyli w takich, 
które nie zmieniają ich stanów emocjonalnych ani zachowań. Dziec-
ko, które ma prawdziwych wychowawców i przyjaciół w swoich rodzi-
cach, rodzeństwie, dziadkach i krewnych, nie będzie szukać ucieczki 
w alkohol i w inne szkodliwe substancje. Podstawą skutecznej profi-
laktyki jest uczenie dzieci, jak mają Ŝyć mądrze, uczciwie, pracowi-
cie, jak mają wzrastać w miłości i świętości.  

 
Abstynencja dzieci troską Kościoła 
Polskie rodziny zawsze mogą liczyć na pomoc Kościoła w ochro-

nie abstynencji dzieci. Jezus wzywał dorosłych, by kochali dzieci  
i przyprowadzali je do Niego. Radykalnie przestrzegał dorosłych 
przed wyrządzaniem dzieciom krzywdy. Kościół pomaga poznać  
i pokochać Jezusa poprzez Eucharystię i Ŝycie sakramentalne. 
Kształtuje sumienia i uczy postępować zgodnie z Dekalogiem. Poma-
ga dojrzewać w miłości i świętości. Dlatego tak waŜne są przyrzecze-
nia abstynenckie w czasie Pierwszej Komunii świętej i podczas 
bierzmowania. To właśnie dzięki wychowaniu chrześcijańskiemu, 
dzięki stawianiu wymagań, dzieci mogą lepiej rozumieć sens Ŝycia 
oraz odkryć najwaŜniejsze wartości i normy moralne.  

Szczególnie cenną formą wychowawczej troski Kościoła o młode 
pokolenie jest istnienie w parafiach grup modlitewnych i formacyj-
nych, takich jak: ministranci, schole, grupy Oazowe, Dziecięca Kru-
cjata Niepokalanej, Dzieci Maryi i inne. W takich grupach skutecznie 
chroni się przed zagroŜeniami, takŜe przed uzaleŜnieniami. W po-
równaniu z innymi środowiskami, w tych grupach znacznie mniej 
osób sięga po alkohol i inne substancje uzaleŜniające. Dlate-
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go zachęcamy wszystkich kapłanów, aby otaczali te wspólnoty pa-
sterską troską. Rodziców prosimy, aby wbrew współczesnym modom 
zachęcali dzieci do uczestnictwa w grupach parafialnych, które mogą 
przynieść w Ŝyciu dziecka i całej rodziny piękne owoce.  

 
Abstynencja dzieci troską państwa i Narodu 
Troska o trzeźwość młodego pokolenia to jedna z podstawowych 

powinności społeczeństwa i rządzących. Obowiązkiem państwa i sa-
morządu jest pomoc rodzicom w wychowywaniu dzieci, przede 
wszystkim przez realizowanie w szkołach skutecznych programów 
profilaktycznych. Szkolne programy profilaktyczne powinny być holi-
styczne, czyli promować dojrzałość u dzieci we wszystkich dziedzi-
nach Ŝycia. Szkoły, w zaakceptowanym przez rodziców programie 
wychowawczym, muszą uwzględniać równieŜ wychowanie do trzeź-
wości. 

Na wychowanie w trzeźwości mają ogromny wpływ środki spo-
łecznego przekazu. Telewizja i Internet nie powinny być wypełnione 
reklamą alkoholu. W 2014 roku wyemitowano w telewizji 2 tysiące 
godzin reklamy. Na reklamę alkoholu w mediach tradycyjnych wyda-
je się co roku prawie 400 milionów złotych. To jest wielka manipula-
cja, przez którą spoŜycie piwa wzrosło z 30 litrów w latach ’90, do 
około 100 litrów na osobę obecnie. Niestety rządzącym, którzy po-
winni w tej sprawie działać, brakuje odwagi i odpowiedzialności. 
OdwaŜne działania niektórych instytucji natrafiają na opór tych, 
którzy boją się narazić alkoholowemu lobby.  

Mądrości i rozwagi często brakuje samorządowcom, którzy dzień 
po dniu przyczyniają się do kolonizacji polskiej przestrzeni publicznej 
przez punkty sprzedaŜy alkoholu. Tylko w 2013 r. samorządy udzieli-
ły ponad 141 tysięcy zezwoleń na sprzedaŜ alkoholu. W Polsce jeden 
punkt przypada na 250 mieszkańców. KaŜdy taki punkt to więcej 
przemocy domowej, to więcej śmiertelnych wypadków samochodo-
wych, to więcej gwałtów, więcej chorób, kaŜdy taki punkt, to więcej 
przegranych ludzi. Światowa Organizacja Zdrowia wskazuje, Ŝe za-
mknięcie jednego punktu sprzedaŜy na 1000 mieszkańców obniŜa 
prawdopodobieństwo skrajnej przemocy wobec dzieci o 4 procent. 

W 2013 roku spoŜycie alkoholu wzrosło do rekordowego poziomu 
9,7 litra czystego alkoholu na mieszkańca Polski. Trzeba jeszcze do-
dać od 2 do 3 litrów alkoholu nierejestrowanego. KaŜda złotówka 
wpływająca do budŜetu państwa ze sprzedaŜy alkoholu, kosztuje nas 
potem 4 złote w innych dziedzinach Ŝycia. Przypomnijmy takŜe, Ŝe  
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w Polsce Ŝyje około 800 tys. osób uzaleŜnionych, od 2,8 do 3,3 mln 
pije ryzykownie i szkodliwie, prawie 11 tys. Polaków umiera rocznie 
od picia legalnego alkoholu. 

W takiej sytuacji mądry i zatroskany o Ojczyznę człowiek musi 
stawiać pytania: Kto odpowiada za tę tragiczną sytuację? Co mogę  
i powinienem uczynić, aby powstrzymać rozpijanie Narodu? Musimy 
sobie uświadomić, Ŝe patriotyzm przejawia się przede wszystkim 
w trosce o dzieci. Miłość do Ojczyzny to najpierw miłość do najmłod-
szych rodaków. 

Dlatego nie wolno nam milczeć, ani uŜywać dyplomatycznych 
słów. Ponawiamy nasze postulaty: trzeba całkowicie zakazać rekla-
my alkoholu, znacząco ograniczyć jego ekonomiczną i fizyczną do-
stępność, a takŜe zacząć wreszcie egzekwować prawo zakazujące 
sprzedaŜy i podawania alkoholu nieletnim. Zamiast dyskusji o libe-
ralizacji, powinniśmy raczej otworzyć dyskusję o podniesieniu wieku, 
w którym moŜna nabywać i spoŜywać alkohol. To nie są postulaty 
ideologiczne, ale oparte na badaniach naukowych z wielu krajów 
świata. Tu chodzi o  obronę Polaków przed jednym z największych 
współczesnych zagroŜeń.  

 
Siostry i Bracia! 
O przyszłości Polski zdecyduje nie tylko rozwój gospodarki, po-

zycja militarna czy geopolityczna. Decydujące dla jej losów będzie 
wychowanie młodego pokolenia. Dla lepszej i bezpiecznej przyszłości 
naszej ojczyzny polskie rodziny, Kościół i całe społeczeństwo powinny 
się zjednoczyć w trosce o abstynencję najmłodszych. Pamiętajmy: 
rodziny chronią dzieci miłością, Kościół prowadzeniem do Chrystusa, 
szkoły mądrymi programami wychowawczymi i profilaktycznymi, 
władze rządowe i samorządowe stanowieniem dobrego prawa, a słuŜ-
by porządkowe i sądy jego egzekwowaniem. 

Słowa uczą, a przykłady pociągają. Dlatego serdecznie dzięku-
jemy biskupom, kapłanom, siostrom zakonnym, wiernym świeckim  
i wszystkim ludziom dobrej woli, którzy podjęli dar abstynencji nie 
tylko w sierpniu, ale takŜe na cały czas przygotowań do Światowych 
Dni MłodzieŜy oraz nadchodzącej 1050 rocznicy Chrztu Polski. Dzię-
kujemy takŜe terapeutom, lekarzom, nauczycielom, wychowawcom, 
animatorom, członkom grup, bractw, fundacji i stowarzyszeń oraz 
pracownikom instytucji publicznych, którzy kaŜdego dnia w róŜnych 
rolach wypełniają piękną, choć tak trudną misję ochrony trzeźwości 
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Narodu. Oby to wielkie zaangaŜowanie było zasiewem, który wyda 
stokrotny plon w przyszłości.  

W naszych modlitwach polecajmy polskie dzieci i polskie rodzi-
ny, cały Kościół i naszą Ojczyznę wstawiennictwu Najświętszej Ma-
ryi Panny, Jasnogórskiej Pani i Królowej Narodu Polskiego.  

 
+ Tadeusz Bronakowski 

Przewodniczący Zespołu KEP 
ds. Apostolstwa Trzeźwości  

 
ŁomŜa, 2 czerwca 2015 r.  
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OŚWIADCZENIE W SPRAWIE KONSEKWENCJI NA PŁASZCZYŹNIE  
SAKRAMENTALNEJ, WYNIKAJĄCYCH Z GŁOSOWANIA I PODPISANIA 

USTAWY DOTYCZĄCEJ PROCEDURY IN VITRO 
 
W związku z pytaniami o interpretację sprawy głosowania  

w Parlamencie i podpisania ustawy dotyczącej procedury in vitro, 
kierowanymi m.in. do Sekretariatu Konferencji Episkopatu Polski, 
podaję poniŜej kilka wyjaśnień. 

1. Przyjęta przez Polski Parlament ustawa dotycząca in vitro – 
za cenę urodzin dziecka – godzi wprost w Ŝycie innych dzieci poczę-
tych podczas tej procedury oraz w nienaruszalność Ŝycia ludzkiego od 
poczęcia do naturalnej śmierci (por. Evangelium vitae, 58-63). Z tego 
powodu ustawa ta nie moŜe być przez katolika w Ŝaden sposób zaak-
ceptowana. Pan Prezydent RP i parlamentarzyści, którzy poparli 
ustawę dotyczącą in vitro, równocześnie publicznie wyrazili swoje 
poglądy, które stały się źródłem powaŜnego zgorszenia wielu wier-
nych, co „jest postawą lub zachowaniem, które prowadzi drugiego 
człowieka do popełnienia zła” (KKK, 2284). Kto z katolików świado-
mie i dobrowolnie podpisuje się lub głosuje za dopuszczalnością me-
tody in vitro, tym samym podwaŜa communio, czyli swoją pełną 
wspólnotę z Kościołem katolickim (KPK, kan. 204-205, 208-214). 

2. Głosowanie w Parlamencie [Sejmie lub Senacie] ma rangę de-
klaracji publicznej i tak teŜ jest rozumiane przez obywateli Rzeczy-
pospolitej. Dla tych obywateli, którzy naleŜą do Kościoła katolickiego, 
głosowanie to ma takŜe rangę publicznego oświadczenia woli. NaleŜy 
przy tym zakładać, Ŝe kaŜdy poseł oraz senator – podejmując w tych 
sprawach decyzję w Parlamencie – działał w sposób świadomy oraz  
z pełną wolnością wewnętrzną. Gdyby jednak ktoś z parlamentarzy-
stów nie miał w momencie głosowania pełnej wiedzy lub miałby wie-
dzę fałszywą, lub miał ograniczoną aktualną świadomość, musiałby 
to publicznie oświadczyć. Analogicznie winien postąpić ten, kto miał 
odebraną lub ograniczoną wolność. To samo dotyczy Pana Prezyden-
ta Rzeczypospolitej Polskiej. 

3. W kwestii osób przystępujących do sakramentów świętych,  
według Kodeksu Prawa Kanonicznego: „Kto ma świadomość grzechu 
cięŜkiego, nie powinien bez sakramentalnej spowiedzi (…) przyjmo-
wać Komunii świętej (…)” (KPK, kan. 916). Tak więc, jeśli ktoś świa-
domie i dobrowolnie opowiedział się przeciw godności człowieka 
przez głosowanie lub podpisanie ustawy legalizującej procedurę  
in vitro, a chciałby przystępować do Komunii świętej, najpierw powi-
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nien pojednać się z Bogiem i wspólnotą Kościoła przez sakrament 
pojednania, wyrazić Ŝal za popełniony grzech, postanowić poprawę  
i dokonać zadośćuczynienia. W tym przypadku musi być pewność, Ŝe 
dana osoba zmieniła opinię i przyznaje się do popełnionego błędu.  
W omawianym przypadku trzeba pamiętać, Ŝe grzech popełniony 
publicznie, jakim jest udział w stanowieniu prawa naruszającego 
godność Ŝycia ludzkiego, stanowi szczególną formę zgorszenia. Z tej 
racji, taka osoba powinna ze swej strony powstrzymać się od przy-
stępowania do Komunii świętej, dopóki nie zmieni publicznie swego 
stanowiska. 

4. Co do osób udzielających sakramentów trzeba stwierdzić,  
iŜ faktyczne odmówienie komukolwiek Komunii świętej jest niezwy-
kle trudne, poniewaŜ nigdy nie wiadomo czy dana osoba nie była 
wcześniej u spowiedzi i nie uzyskała rozgrzeszenia z tego grzechu, 
okazując Ŝal, postanowienie poprawy i zadośćuczynienie Panu Bogu  
i ludziom. Jest to sprawa bardzo delikatna. Ze względu na trudność 
w dokonaniu jednoznacznej oceny, czy w tym przypadku zachodzi 
sytuacja trwania „z uporem w jawnym grzechu cięŜkim” (Kodeks 
Prawa Kanonicznego, kan. 915), bezpieczniej jest przekazać tę spra-
wę do oceny ordynariusza. 

5. Poprzez głosowanie za ustawą dopuszczającą in vitro lub jej 
podpisanie nie zaciąga się automatycznie ekskomuniki. Według  
Kodeksu Prawa Kanonicznego takową ma prawo nałoŜyć ordynariusz 
po dokładnym zbadaniu danej sprawy (por. KPK, kan. 750; kan. 1371 
§ 1). 

W tak waŜnej kwestii dotyczącej Ŝycia ludzkiego i godności czło-
wieka powtarzamy za św. Pawłem: „W imię Chrystusa prosimy:  
pojednajcie się z Bogiem!” (2 Kor 5, 20). 

 
+ Andrzej Dzięga 

Arcybiskup Szczecińsko-Kamieński 
Przewodniczący Rady Prawnej KEP 

 
Ks. dr Andrzej Maćkowski  

Sekretarz Rady Prawnej KEP 
 

 
Warszawa, 3 sierpnia 2015 r. 
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KOMUNIKAT Z KONFERENCJI  
„NAUCZANIE RELIGII W SZKOLE – 25 LAT DOŚWIADCZEŃ” 

 
W dniu 28 sierpnia br. w Sekretariacie Konferencji Episkopatu 

Polski w Warszawie odbyła się konferencja prasowa nt. nauczania 
religii, które 25 lat temu powróciło do polskiej szkoły. Organizatora-
mi konferencji byli: Komisja Wychowania Katolickiego KEP, Instytut 
Statystyki Kościoła Katolickiego w Polsce oraz Biuro Prasowe KEP. 

1. Bp Marek Mendyk, przewodniczący Komisji Wychowania Ka-
tolickiego KEP, przypomniał o niezbywalnym prawie rodziców do 
religijnego wychowania swoich dzieci, co wynika m.in. z postanowień 
Konkordatu (art.12). Zwrócił on równieŜ uwagę na teologiczne i pe-
dagogiczne załoŜenia związane z edukacją religijną, a takŜe jej wy-
miar humanistyczny i kulturowy.  

2. Lekcje religii w szkole wpisują się w ewangelizacyjną misję 
Kościoła – podkreślił ks. prof. Piotr Tomasik z Biura Programowania 
Katechezy KEP. Zwrócił uwagę, Ŝe nauczanie religii w polskiej szkole 
ma wyraźne umocowanie prawne takŜe w Konstytucji RP.  

3. Mgr Sławomir Nowotny z Instytutu Statystyki Kościoła Kato-
lickiego w Polsce (ISKK) zaprezentował wieloletnie badania dotyczą-
ce organizowania nauczania religii, które wykazują, Ŝe jest ona zja-
wiskiem społecznie stabilnym. Z badań ISKK wynika, Ŝe ponad 80% 
Polaków akceptuje nauczanie religii w szkole. Przygotowanie zaś 
nauczycieli religii nie odbiega od standardów ogólnego przygotowa-
nia nauczycieli innych przedmiotów - podkreśliła dr Aneta Rayza-
cher-Majewska (UKSW).  

4.  Podczas konferencji zwrócono uwagę na konieczność współ-
pracy środowisk wychowawczych: rodziny, szkoły i parafii. Podejmu-
jąc wychowanie religijne, nie moŜna poprzestać tylko na szkolnym 
nauczaniu religii. Trzeba je uzupełnić o katechezę parafialną, a jesz-
cze bardziej o katechezę rodzinną.  

 
 

Biuro Prasowe KEP 
 

Warszawa, 28 sierpnia 2015 r. 
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KOMUNIKAT PREZYDIUM KONFERENCJI EPISKOPATU POLSKI  
WS. UCHODŹCÓW 

 
1. „Byłem głodny, a daliście Mi jeść; byłem spragniony, a daliście  

Mi pić; byłem przybyszem, a przyjęliście Mnie (Mt 25,35). Tymi 
słowami Jezus Chrystus wzywa kaŜdego z nas – szczególnie  
w obecnym czasie, gdy tak wielu uchodźców przeŜywa dramat wo-
jen i niebezpieczeństwa utraty Ŝycia – do przyjścia im z pomocą, 
do chrześcijańskiej gościnności. 

2. Przede wszystkim prosimy o modlitwę w intencji pokoju na świe-
cie oraz w intencjach uchodźców, którzy opuścili swoją ojczyznę, 
aby uchronić własne Ŝycie i Ŝycie swoich dzieci. Pamiętajmy przed 
Bogiem takŜe o tych, którzy opiekują się osobami zmuszonymi do 
przesiedlenia się.   

3. Naszej modlitwie powinno towarzyszyć czynne zaangaŜowanie. 
Przede wszystkim potrzeba działań dalekowzrocznych, mających 
na celu „eliminowanie przyczyn, które powodują, Ŝe całe społecz-
ności opuszczają swoją rodzimą ziemię, zmuszane do tego przez 
wojny i nędzę” (Franciszek, Orędzie na światowy dzień migranta  
i uchodźcy, 2015 r.). Główny wysiłek świata powinien zmierzać  
w kierunku wygaszenia konfliktów, na skutek których ludzie są 
zmuszeni ratować się ucieczką z własnego kraju. Dlatego koniecz-
na jest pomoc tym, którzy cierpią z powodu wojen w krajach ich 
pochodzenia. Dzięki ofiarności polskich katolików udało się dotąd 
pomóc uchodźcom m.in. w Sudanie, Nigerii, Egipcie, Libanie,  
Syrii oraz w Iraku. Od 2009 roku polscy biskupi organizują  
w swoich diecezjach zbiórki funduszy na pomoc uchodźcom, z któ-
rej korzystają nie tylko chrześcijanie. WyraŜamy wdzięczność ka-
tolikom w Polsce, którzy w samym tylko 2014 r. przekazali ponad 
5 mln zł. na pomoc uchodźcom. Dzięki temu wsparciu objęto  
pomocą kilkaset tysięcy osób potrzebujących. Przykładem kon-
kretnych działań są kuchnie prowadzone przez instytucje kościel-
ne w Syrii i w Iraku, które wydają dziennie kilka tysięcy posiłków 
lub utrzymywane obozy dla uchodźców. Z polecenia Konferencji 
Episkopatu Polski pomoc uchodźcom w miejscu ich przebywania 
(poza Polską) prowadzi Papieskie Stowarzyszenie – Pomoc Kościo-
łowi w Potrzebie. 

4. Gdy chodzi o konkretną pomoc uchodźcom w Polsce, to nie ulega 
wątpliwości, Ŝe główna inicjatywa i odpowiedzialność spoczywa na 
barkach władzy świeckiej. Ona jest stroną zapraszającą. Ona teŜ  
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z tego tytułu powinna zagwarantować kontrolę, bezpieczeństwo  
i podstawowe świadczenia dla uchodźców. Strona kościelna nie 
wyobraŜa sobie działania w tej materii na własną rękę, bez 
współpracy z władzami świeckimi. Jasno to wyraził papieŜ Fran-
ciszek w Orędziu na światowy dzień migranta i uchodźcy, 2015 r.): 
„Ruchy migracyjne nabrały wszak tak wielkich rozmiarów, Ŝe tyl-
ko systematyczna i konkretna współpraca, w którą włączyłyby się 
państwa i organizacje międzynarodowe, moŜe być w stanie sku-
tecznie je uregulować i nimi pokierować”.  
Ze strony Kościoła katolickiego w naszym kraju odpowiedzialną 
za to przedsięwzięcie powinna być Caritas Polska. Natomiast na 
terenie poszczególnych diecezji – za zgodą biskupa diecezjalnego – 
koordynację zadań związanych z pomocą uchodźcom powinna 
przejąć Caritas diecezjalna, która dysponuje Parafialnymi Zespo-
łami Caritas. W celu uniknięcia ewentualnych błędów, Caritas 
Polska skontaktuje się z Caritas tych krajów, które juŜ przyjęły 
uchodźców, aby skorzystać z ich doświadczenia. 
Kościół katolicki w Polsce – w sposób szczególny w Roku Miło-
sierdzia wezwany do świadczenia pomocy innym ludziom – z całą 
pewnością zrobi dla uchodźców wszystko, co w jego mocy, aby 
ulŜyć ich dramatycznej sytuacji. Nie zapominamy bowiem o tym, 
Ŝe my sami byliśmy uchodźcami i gośćmi w obcych krajach i osta-
tecznie jesteśmy tylko „gośćmi” na tej ziemi (Ps 39,13; 119,19). 

 

Abp Stanisław Gądecki 
Metropolita Poznański 
Przewodniczący KEP 

 

Abp Marek Jędraszewski 
Metropolita Łódzki 

Zastępca Przewodniczącego KEP 
 

Bp Artur Miziński  
Sekretarz Generalny KEP 

 
Warszawa, 8 września 2015 r. 
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PRO MEMORIA PREZYDIUM KONFERENCJI EPISKOPATU POLSKI 
WS. OCHRONY śYCIA NIENARODZONYCH 

 
 
Prawem człowieka jest prawo do Ŝycia. Dlatego m.in. Kościół ka-

tolicki na całym świecie popiera inicjatywy mające na celu ochronę 
godności osoby ludzkiej od poczęcia do naturalnej śmierci.  

To nie jest kwestia światopoglądowa, ale naukowa. Podkreślił to 
Ojciec Święty Franciszek w przemówieniu do lekarzy mówiąc:  
„«Powiedz mi, dlaczego Kościół przeciwstawia się np. aborcji? Czy to 
jest problem religijny?» – «Nie, nie. To nie jest problem religijny». (...) 
To jest problem naukowy, poniewaŜ tam jest Ŝycie ludzkie i nie jest 
dozwolone unicestwianie Ŝycia ludzkiego, aby rozwiązać problem” 
(Watykan, 15.11.2014 r.).  

W trosce o najbardziej bezbronne istoty ludzkie popieramy 
wszystkich, którzy na róŜne sposoby angaŜują się w obronę Ŝycia 
nienarodzonych.  

W tym miejscu nie moŜemy nie przypomnieć słów św. Jana Paw-
ła II wypowiedzianych w Kaliszu: „Z tego miejsca jeszcze raz powta-
rzam to, co powiedziałem w październiku ubiegłego roku: «Naród, 
który zabija własne dzieci, jest narodem bez przyszłości». Wierzcie, 
Ŝe nie było mi łatwo to powiedzieć. Nie było mi łatwo powiedzieć to  
z myślą o moim narodzie, bo ja pragnę dla niego przyszłości, wspa-
niałej przyszłości” (04.06.1997 r.). 

 
 

Abp Stanisław Gądecki 
Metropolita Poznański 
Przewodniczący KEP 

 
Abp Marek Jędraszewski 

Metropolita Łódzki 
Zastępca Przewodniczącego KEP 

 
Bp Artur Miziński  

Sekretarz Generalny KEP 
 

 
Warszawa, 10 września 2015 r. 
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SŁOWO ARCYBISKUPA WACŁAWA DEPO  
NA DZIEŃ ŚRODKÓW SPOŁECZNEGO PRZEKAZU,  
OBCHODZONY W POLSCE 20 WRZEŚNIA 2015 R. 

 
WYZWANIA MEDIALNE I ZOBOWIĄZANIA WIARY 

 
Umiłowani w Chrystusie Panu!  

Ewangelia dzisiejszej niedzieli ukazuje Chrystusa nauczającego 
podczas podróŜy po Galilei. Przemierzając tę krainę wraz ze swymi 
uczniami, Jezus próbował przybliŜyć im najwaŜniejsze zasady obo-
wiązujące w Królestwie BoŜym. Mówił o swojej Męce, Śmierci  
i Zmartwychwstaniu oraz o pokorze, która powinna cechować Jego 
naśladowców. We fragmencie Ewangelii według św. Marka znajdu-
jemy teŜ zdumiewające zdanie odnoszące się do słuchaczy Słowa Bo-
Ŝego. „Oni jednak nie rozumieli tych słów, a bali się Go pytać” (Mk 
9,32). CzyŜ z takim dylematem nie spotyka się często takŜe współ-
czesny człowiek? Czy chodząc po drogach wiary, nie stawiamy sobie 
niemal kaŜdego dnia egzystencjalnych pytań o BoŜą wolę, o istotę 
stworzonego świata i rolę Opatrzności BoŜej? Te pytania i wątpliwo-
ści są zachętą do pogłębiania wiary, a uŜytecznym instrumentem  
w tym procesie moŜe być Dzień Środków Społecznego Przekazu,  
w którym chcemy w szczególny sposób pochylić się nad ich rolą  
w Ŝyciu Ojczyzny, Kościoła i kaŜdego z nas. 

 
Współpracownicy prawdy, a nie jej kreatorzy. 
W historię całej ludzkości wpisana jest komunikacja, która obok 

innych dziedzin ludzkiej aktywności przyczyniła się do rozwoju świa-
ta. Od chwili, kiedy słowo spisane mogło być kopiowane w niespoty-
kanym dotąd tempie, świat stopniowo stawał się „małą wioską”.  
W mgnieniu oka aŜ po horyzont rozprzestrzeniały się najróŜniejsze 
informacje, zarówno te dobre, jak i te złe, a granica ich zasięgu prze-
suwała się coraz bardziej, aŜ zupełnie zniknęła z naszego pola widze-
nia. Dzisiaj Ŝyjemy w rzeczywistości, w której mówienie o określo-
nym czasie przepływu informacji nie ma sensu, bo przestrzeń wirtu-
alna czy bezpośredni przekaz satelitarny zapewniają natychmiasto-
wy obieg obrazu, dźwięku i słowa pisanego. 

W tej rzeczywistości zanurzony jest kaŜdy człowiek, ale teŜ wie-
le waŜnych instytucji. Nikogo nie trzeba przekonywać o doniosłości 
mediów w demokratycznym państwie, w którym pełniły one dotąd 
głównie rolę kontrolną. Coraz częściej jednak zaczynają wyręczać 
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władzę wykonawczą czy ustawodawczą, kreując autorytety, niszcząc 
je czy przede wszystkim pomnaŜając wysiłek wkładany w zdobycie 
władzy nad ludzkimi umysłami i sumieniami. Kościół nie moŜe być 
obojętny wobec prób partyjnego traktowania mediów. Niestety, coraz 
częściej jesteśmy świadkami wykorzystywania mediów do celów an-
tydemokratycznych. Drogowskazów moŜemy szukać w liturgii słowa 
z dzisiejszej niedzieli. W drugim czytaniu znajdujemy słowa: „Gdzie 
zazdrość i Ŝądza sporu, tam teŜ bezład i wszelki występek” (Jk 3,16). 
Apeluję zatem do ludzi mediów o odwagę pokory. Miejcie świado-
mość, Ŝe Kościół obejmuje was swoją modlitwą. Jesteście bowiem 
sługami prawdy, a nie jej kreatorami. 

 
„Wiara rodzi się z tego, co się słyszy” 
Dialog Kościoła nie toczy się tylko w kręgach ludzi wierzących, 

ale obejmuje cały świat. Błogosławiony Paweł VI pouczył nas, Ŝe sko-
ro środki społecznego przekazu są jedynymi źródłami informacji  
i kanałami pomiędzy Kościołem a światem, to nie wolno zaniedbywać 
tych dróg przepowiadania Ewangelii „w porę i nie w porę”, gdyŜ za 
św. Pawłem przyjmujemy, Ŝe „wiara rodzi się z tego, co się słyszy”  
i jest Ŝywa poprzez przekazywanie i świadectwo. Ta okoliczność 
otwiera drogę do pogłębionej refleksji nad mediami katolickimi.  
To przed nimi naleŜy postawić wyjątkową odpowiedzialność nie tylko 
za kształtowanie prawdziwego wizerunku, ale teŜ za dementowanie 
półprawd i jawnych oszczerstw. 

W kontekście naszego codziennego zmagania o prawdę i dobro 
musimy dokonać rachunku sumienia z uczestniczenia w Ŝyciu me-
dialnym Kościoła. Czy zdajemy sobie sprawę z faktu, Ŝe treści przed-
stawiane na łamach katolickich gazet, przed mikrofonami radiowymi 
i kamerami telewizyjnymi nie mogą być sprowadzane jedynie do 
informowania? Tu chodzi o formowanie sumień, a nawet o głoszenie 
Słowa BoŜego. Biorąc do ręki katolickie pismo czy słuchając audycji 
albo oglądając religijny program – poszerzamy przestrzeń, w której 
przemawia do nas mądrość BoŜa objawiona w Jezusie Chrystusie. 

Trzeba mocno podkreślić, Ŝe media katolickie nie mogą zastąpić 
ani wychowania w rodzinie, ani dobrej katechezy czy homilii, ale 
doskonale mogą je uzupełniać. śycie kaŜdego chrześcijanina przebie-
ga w rytmie wyznaczonym przez kalendarz liturgiczny. Nie da się 
powiedzieć wszystkiego na temat najwaŜniejszych tajemnic naszej 
wiary podczas kazania czy w liście pasterskim. Dlatego obowiązkiem 
katolika jest wziąć do ręki religijne pismo, wysłuchać audycji, zoba-
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czyć odpowiedni program telewizyjny czy prześledzić serwis interne-
towy, by dowiedzieć się więcej. Ludzie zakochani chcą jak najdłuŜej 
przebywać w swoim towarzystwie, by jak najwięcej dowiedzieć się na 
temat swoich wzajemnych pragnień i planów. O ileŜ bardziej my – 
ludzie przyjmujący w wierze i kochający Chrystusa – powinniśmy 
szukać okazji, by zdobywać wiedzę na temat przesłania, które nam 
pozostawił Pan! Tu nie chodzi przecieŜ jedynie o wiedzę katechizmo-
wą. Ta pozostaje niezmienna i moŜna po nią sięgnąć z pominięciem 
mediów. Ale skoro nasza rzeczywistość zmienia się tak dynamicznie, 
czyŜ to nie media katolickie staną się dla nas okazją, by zrozumieć 
dzisiejszy świat w duchu chrześcijańskiego przesłania? Zadaniem 
teologów i katolickich dziennikarzy jest tłumaczenie tego zawiłego 
świata w świetle Chrystusowej nauki. Takiego właśnie wyjaśniania 
wymaga od nas dzisiaj zarówno przestrzeń współczesnej polityki  
i ekonomii, jak równieŜ w nie mniejszym stopniu nauk ścisłych  
i przyrodniczych, w tym medycznych. Pojawiają się coraz nowsze, 
wcześniej nieobserwowane zjawiska i problemy. ZauwaŜa się nawet 
podwaŜanie odwiecznych praw natury. Nie poradzimy sobie 
z interpretacją tych nowych zjawisk bez światła Ewangelii. 

 
Media w słuŜbie rodzinie  
Ojciec Święty Franciszek z okazji wspomnienia św. Franciszka 

Salezego, patrona ludzi mediów, skierował swe tradycyjne przesła-
nie, pod hasłem: „Przekaz o rodzinie jako uprzywilejowanym miejscu 
spotkania w bezinteresownej miłości”. W tym roku obchodzony jest 
juŜ 49. Dzień Środków Społecznego Przekazu. PapieŜ przestrzegł  
w swoim przesłaniu, Ŝe „najnowocześniejsze media, które zwłaszcza 
dla najmłodszych stały się juŜ nieodzowne, mogą być zarówno prze-
szkodą, jak i pomagać w porozumiewaniu się w rodzinie i między 
rodzinami”. Z tych słów wynika bardzo jednoznaczny przekaz: media 
mają szczególne zadanie słuŜenia rodzinom, w których nigdy – pod 
Ŝadnym pozorem – nie mogą osłabiać wzajemnych więzi, a powinny 
je wzmacniać. MoŜe się tak stać przez ukazywanie właściwych wzor-
ców męŜa i Ŝony, rodziców i dzieci. Gdyby media odczytały swą rolę  
w odpowiedzialnym kształtowaniu właściwych postaw, na uniwersy-
tetach całego świata zbędna byłaby refleksja o tzw. płci kulturowej, 
gdyŜ kaŜdy mąŜ wiedziałby, Ŝe jest zobowiązany do okazywania sza-
cunku i miłości swej Ŝonie. Taki sam postulat odczytałby kaŜdy pozo-
stały członek chrześcijańskiej rodziny. 
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Pozwólcie, Ŝe w kontekście refleksji o rodzinie przytoczę raz 
jeszcze to, co powiedziałem do dziennikarzy z okazji ich święta  
w styczniu 2015 r.: „Właśnie teraz mamy wyjątkową okazję, aby 
przez dostępne nam środki społecznego przekazu umacniać świado-
mość świętego i nierozerwalnego charakteru małŜeństwa i rodziny, 
głosić cywilizację Ŝycia oraz zwracać uwagę na pielęgnowanie postaw 
otwarcia wobec kaŜdego poczętego dziecka”. Nie trzeba nikomu  
tłumaczyć, jak bardzo postulat ten jest doniosły choćby w związku  
z niedawną debatą na temat metody in vitro czy programami sekse-
dukacji w szkołach, pomimo słusznych protestów rodziców. Media, 
jak Ŝadna inna płaszczyzna, były w tych kwestiach miejscem sporów 
i zamętu ideologicznego. 

 
Umiłowani w Chrystusie Diecezjanie!  
Nasz Kościół Częstochowski, świętujący w październiku 2015 r. 

90-lecie swojego powołania, jest w szczęśliwej sytuacji, bo niemal od 
jego zarania towarzyszy mu Tygodnik Katolicki „Niedziela”, który  
w przyszłym roku będzie obchodził 90-lecie istnienia. Pierwszy bi-
skup częstochowski Teodor Kubina od samego początku wiedział, Ŝe 
jego duszpasterska posługa musi być wsparta słowem drukowanym. 
Wiedzieli to takŜe inni pasterze w Kościołach lokalnych całej Polski. 
Dzisiaj „Niedziela” – obok innych tytułów – słuŜy juŜ nie tylko lokal-
nej wspólnocie częstochowskich katolików, ale teŜ całemu Kościołowi 
w Polsce i Polakom poza naszymi granicami. Biorąc do ręki kaŜdy 
najnowszy numer, uczestniczymy nie tylko w najwaŜniejszych wyda-
rzeniach w naszej Ojczyźnie, ale teŜ w świecie. Na łamach „Niedzieli” 
moŜemy się wczytać przede wszystkim w nauczanie Ojca Świętego  
i wierny przekaz wiary polskich biskupów. Dzisiaj, kiedy po śmierci 
świętego Jana Pawła II nieco zmniejszyło się zainteresowanie me-
diów świeckich tematyką nauczania papieskiego, z tym większym 
entuzjazmem sięgajmy po nasz tygodnik. Częstochowska wspólnota 
lokalna w wyjątkowy sposób jest odpowiedzialna za egzystencję na-
szej „Niedzieli” w niełatwych czasach, gdy w związku z rozwojem 
mediów elektronicznych wierni rzadziej sięgają po gazety. Kupując 
„Niedzielę” i zgłębiając jej treść, realizujemy dzieło nowej ewangeli-
zacji, która jest osobistym i rodzinnym przylgnięciem do Chrystusa, 
Jedynego Odkupiciela. W tym odpowiedzialnym zadaniu wspomaga-
ją nas równieŜ Katolickie Radio Fiat i paulińskie Radio Jasna Góra. 
Rozgłośnie te kaŜdego dnia poprzez swój przekaz modlitwy, zwłasz-
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cza Eucharystii i refleksji, przyczyniają się do pogłębienia naszej 
wiary, rozwoju intelektualnego i odwaŜnego świadectwa Ŝycia wiary. 

Na trud rozpoznawania w Chrystusie Drogi, Prawdy i śycia, 
przez macierzyńskie pośrednictwo Bogarodzicy, Matki Słowa BoŜego, 
i na radosne świadectwo wiary z serca błogosławię. 

 
+ Wacław Depo 

Arcybiskup Metropolita Częstochowski 
Przewodniczący Rady ds. Środków Społecznego Przekazu KEP 

 
Częstochowa, 14 września 2015 r. 
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STANOWISKO BISKUPÓW POLSKICH  
PRZED XIV ZWYCZAJNYM ZGROMADZENIEM OGÓLNYM  

SYNODU BISKUPÓW  
(4-25.10.2015 r.) 

 
Konferencja Episkopatu Polski wyraŜa wdzięczność Ojcu Świę-

temu Franciszkowi za dar Synodu Biskupów, którego tematem bę-
dzie w tym roku „Powołanie i misja rodziny w Kościele i świecie 
współczesnym”. Dziękujemy takŜe milionom Polaków – w tym 
wspólnotom i ruchom rodzinnym – którzy modlą się za papieŜa Fran-
ciszka, kardynałów, biskupów i osoby biorące udział w synodzie.  
Zachęcamy wszystkich do dalszej modlitwy w intencji synodu, pod-
czas którego – na prośbę Ojca Świętego – biskupi z Polski podzielą 
się radościami i troskami dotyczącymi rodzin. 

1. Nauczanie papieŜy i biskupów – oparte na Piśmie Świętym  
i Tradycji Kościoła katolickiego – wskazuje, Ŝe małŜeństwo i rodzina 
są jednym z najcenniejszych dóbr ludzkości, które powinno być oto-
czone szczególną opieką. Jezus Chrystus prezentuje małŜeństwo jako 
przymierze męŜczyzny i kobiety, którzy są zjednoczeni w miłości na 
całe Ŝycie i otwarci na dar nowego istnienia. MałŜeństwo jest rzeczy-
wistością BoŜą i ludzką, którą Jezus Chrystus podniósł do godności 
sakramentu. MałŜonkowie zaś „w swym Ŝyciu małŜeńskim i rodzin-
nym mogą przeŜywać miłość samego Boga do ludzi i miłość Pana 
Jezusa do Kościoła – Jego oblubienicy” (św. Jan Paweł II, Familiaris 
consortio, 56). 

Wiele polskich rodzin podkreślało w ankiecie przed zbliŜającym 
się synodem, Ŝe ich radość oraz pokój ducha są owocem wiary w Bo-
ga, Ŝycia sakramentalnego oraz modlitwy indywidualnej i rodzinnej, 
jak równieŜ czasu, który wzajemnie sobie poświęcają. Podkreślamy 
więc, Ŝe rodzina – będąc Kościołem domowym – jest rzeczywistością 
świętą i uświęcającą (por. Dz 10,24-48; św. Jan Paweł II, Homilia na 
otwarcie V Synodu Biskupów, 26.09.1980). 

2. Dziękujemy Panu Bogu za to, Ŝe w naszej Ojczyźnie jest wiele 
zdrowych rodzin, które „w dobrej i złej doli” kaŜdego dnia troszczą się 
o wierność swojemu powołaniu. Jak napisaliśmy w liście pasterskim, 
to „ludzie, którzy wierzą w miłość i chcą nią Ŝyć na co dzień, rozumie-
jąc ją nie tylko jako emocje i źródło wraŜeń, lecz jako szczęśliwą moŜ-
liwość wzięcia odpowiedzialności za osobę umiłowaną, aby cieszyć się 
nierozerwalnym i wyłącznym z nią związkiem na zawsze. Ludzie, 
którzy z poczuciem świętości i z zachwytem w sercach patrzą na mi-
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sterium ciała ludzkiego i dar współŜycia małŜeńskiego, którzy nowe 
dziecko witają w rodzinie modlitwą uwielbienia, a na kaŜde Ŝycie – 
od poczęcia do naturalnej śmierci – patrzą jak na świętość. Ludzie, 
dla których zawsze i wszędzie bezwzględną wartością jest godność 
osoby ludzkiej” (List Konferencji Episkopatu Polski na Święto Świę-
tej Rodziny, 30.12.2005). Dziękujemy kapłanom, którzy posługują im 
z ojcowską mądrością i oddaniem. 

3. „Co Bóg złączył, tego człowiek niech nie rozdziela” – mówi 
Chrystus (Mk 10,9). Dlatego małŜeństwo sakramentalne jest ze swej 
istoty nierozerwalne. Prawo BoŜe wyznacza nieprzekraczalne granice 
ludzkim decyzjom. Człowiek nie ma „zwierzchnictwa nad natural-
nym czy stanowionym Prawem BoŜym” (św. Jan Paweł II, Przemó-
wienie do Trybunału Roty Rzymskiej, 21.01.2000). W sytuacji gdy 
małŜonkowie przeŜywają trudności, zadaniem Kościoła katolickiego 
jest pomoc w pogłębieniu miłości i wzajemnej odpowiedzialności oraz 
w nawróceniu. Dzisiaj taka duszpasterska troska jest konieczna bar-
dziej niŜ kiedykolwiek. 

W Kościele katolickim nie ma rozwodów ani procesów, które 
prowadzą do rozwodu. Są tylko procesy, podczas których orzeka się 
indywidualnie, czy dane małŜeństwo zostało zawarte waŜnie czy teŜ 
nie. Wszyscy powinni wystrzegać się mentalności rozwodowej. KaŜde 
rozejście się małŜonków obraŜa Boga oraz niesie za sobą wiele 
krzywd i pozostawia rany nie tylko w nich samych, ale kładzie się 
bolesnym cieniem równieŜ na ich dzieciach, najbliŜszej rodzinie, 
przyjaciołach, znajomych oraz niszczy podstawy całego społeczeń-
stwa. 

W takim połoŜeniu trzeba tym większą troską duszpasterską oto-
czyć Ŝyjących w związkach niesakramentalnych. Przypominamy, Ŝe 
osoby rozwiedzione, bądź pozostające w separacji, nie są wykluczone 
z Kościoła, ale nadal są Jego członkami i naleŜy im pomóc, aby  
zachowały wiarę oraz więź ze wspólnotą kościelną, by uczestniczyły 
w niedzielnej Mszy Świętej oraz w Ŝyciu wspólnot parafialnych  
(św. Jan Paweł II, Familiaris consortio, 84). Jednocześnie zachęcamy 
te osoby, które nie mają przeszkód do zawarcia związku małŜeńskie-
go, aby otworzyły się na miłość Boga i podjęły wyzwanie zbudowania 
rodziny na trwałym fundamencie łaski Chrystusowej. 

4. Troską duszpasterską obejmujemy małŜeństwa, które od lat 
oczekują dziecka. Równocześnie przypominamy, Ŝe sztuczne zapłod-
nienie nie jest właściwym sposobem na rozwiązanie problemu nie-
płodności i katolicy nie mogą stosować tej metody (PapieŜ Franci-
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szek, Audiencja dla Stowarzyszenia Włoskich Lekarzy Katolickich, 
15.11.2014). Łączymy się w bólu z rodzinami, które przeŜywają dra-
mat poronienia samoistnego albo których dzieci urodziły się martwe. 
Przypominamy, Ŝe kaŜde z tych dzieci ma prawo do pełnego pogrzebu 
katolickiego. 

5. Pragniemy, aby podczas Synodu jeszcze bardziej wyartykuło-
wano wdzięczność wobec małŜonków, którzy roztropnie i wielkodusz-
nie (Gaudium et spes, 50) zdecydowali się na większą liczbę dzieci, 
dając im Ŝycie i utrzymanie oraz troszcząc się o wprowadzenie ich  
w świat wiary i kultury (Papieska Rada ds. Rodziny, Rodzina a ludz-
ka prokreacja, 18-19). Wdzięcznością obejmujemy takŜe małŜonków 
adoptujących dzieci oraz osoby tworzące rodzinne domy dziecka. 

UwaŜamy, Ŝe Synod moŜe pomóc w zmianie narracji społecznej 
wobec rodzin wielodzietnych, na co zwrócił uwagę papieŜ Franciszek 
podczas spotkania z kilkoma tysiącami rodzin wielodzietnych, gdy  
z najgłębszym szacunkiem i wdzięcznością mówił o ich niezastąpio-
nym wkładzie w przyszłość Kościoła i świata oraz apelował, aby  
w strukturach społecznych była zagwarantowana dla nich adekwat-
na pomoc (PapieŜ Franciszek, Rodziny wielodzietne nadzieją społe-
czeństwa, audiencja, 28.12.2014; por. TenŜe, Rodzina – Dzieci, au-
diencja środowa, 8.04.2015). 

6. Troska o rodziny najuboŜsze, rodziny z osobami niepełno-
sprawnymi i małŜeństwa starsze powinna stać się integralną częścią 
duszpasterstwa rodzin. NaleŜy uwraŜliwiać szczególnie młode poko-
lenie na osoby i rodziny potrzebujące wszelakiej pomocy. Trzeba oto-
czyć troską duszpasterską rodziny przeŜywające rozłąkę związaną  
z migracją zarobkową. Jednocześnie przypominamy konieczność go-
dziwej zapłaty za pracę: „Społeczeństwo i Państwo winny ponadto 
gwarantować taki poziom zarobków, by wystarczały one na utrzy-
manie pracownika i jego rodziny, a takŜe pozwalały na gromadzenie 
pewnych oszczędności” (św. Jan Paweł II, Centesimus annus, 15). 

7. Rośnie liczba osób Ŝyjących samotnie. Znajdujemy wśród nich 
takie, które z róŜnych powodów nie mogą zawrzeć związku małŜeń-
skiego oraz takie, które świadomie wybierają drogę samotności  
w świecie, aby w róŜnoraki sposób słuŜyć innym. Są równieŜ i takie, 
które – poddając się mentalności konsumpcyjnej – pozostają samotne 
dla własnej wygody. Wszystkie te osoby naleŜy objąć opieką duszpa-
sterską w taki sposób, aby włączyć je w Ŝycie Kościoła i słuŜbę rodzi-
nom potrzebującym wsparcia (św. Jan Paweł II, Familiaris consortio, 
85). 
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8. Obserwujemy, Ŝe z jednej strony ok. 90% polskiej młodzieŜy 
widzi w małŜeństwie i rodzinie drogę do osiągnięcia szczęścia w doro-
słym Ŝyciu. Z drugiej jednak strony, stale zwiększa się liczba osób 
Ŝyjących w konkubinatach. Nierzadko pojawia się teŜ lęk przed  
odpowiedzialnością i złoŜeniem siebie w darze w sposób nieodwołal-
ny. Dlatego konieczne jest dowartościowanie instytucji narzeczeń-
stwa i wydłuŜenie bezpośredniego okresu przygotowania do zawarcia 
sakramentu małŜeństwa. Dziękujemy małŜonkom, którzy posługują 
na rzecz innych małŜeństw dając świadectwo, Ŝe piękna i wierna 
miłość małŜeńska jest moŜliwa do zrealizowania. 

9. W związku z dyskusją na temat Komunii Świętej dla osób 
rozwiedzionych, pozostających w powtórnych związkach cywilnych, 
jesteśmy wdzięczni papieŜowi Franciszkowi, za przypomnienie, Ŝe 
„Eucharystia nie jest modlitwą prywatną ani pięknym doświadcze-
niem duchowym. (...) Karmienie się tym Chlebem śycia oznacza wej-
ście w jedność z sercem Chrystusa, przyswojenie sobie Jego wyborów, 
Jego myśli, Jego postaw” (Anioł Pański, 16.08.2015). Aby prowadzić 
takie Ŝycie eucharystyczne, potrzebne jest pogłębienie kultu Eucha-
rystii (Benedykt XVI, Sacramentum caritatis, 66). Niezmienne pozo-
staje nauczanie Kościoła katolickiego mówiące o tym, iŜ aby przystę-
pować do Komunii Świętej, trzeba trwać w łasce uświęcającej (por.  
1 Kor 11,26-29; 1 Kor 6,9-10; Kodeks Prawa Kanonicznego, kan. 916). 

Rodzina jest dziełem i własnością Boga. Dlatego do nadchodzące-
go synodu przygotowujemy się z wiarą, nadzieją i miłością. 
 
Warszawa, 21 września 2015 r. 
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OŚWIADCZENIE ZESPOŁU KEP  
DS. DUSZPASTERSTWA SŁUśBY ZDROWIA 

 
Zespół Konferencji Episkopatu Polski ds. Duszpasterstwa SłuŜ-

by Zdrowia obradujący w dniu 24 września 2015 r. w Rokitnie wyra-
Ŝa wielką wdzięczność wszystkim pracownikom słuŜby zdrowia za 
ich trud i poświęcenie. Jednocześnie z Ŝalem zauwaŜamy, Ŝe często ci 
pracownicy nie są naleŜycie doceniani przez zarządzających spra-
wami zdrowia publicznego. W związku z tym wyraŜamy solidarność  
z pracownikami słuŜby zdrowia upominającymi się o sprawiedliwe 
wynagrodzenie za pracę. 

Dobrze się stanie, gdy – wg porozumienia – pielęgniarki i po-
łoŜne otrzymają wkrótce wyŜsze wynagrodzenie za ich pełną poświę-
cenia pracę. Jednak wśród osób posługujących chorym są równieŜ 
inni pracownicy, a wśród nich: rehabilitanci, diagnostycy, personel 
pomocniczy na oddziałach, ratownicy medyczni, pracownicy admini-
stracyjno-techniczni itp. Te osoby często nie są uwzględniane w re-
waloryzacji wynagrodzeń, co pozostaje niezrozumiałe, biorąc pod 
uwagę fakt, iŜ bez ich zaangaŜowania placówki medyczne nie mogły-
by sprawnie funkcjonować, a proces leczenia chorych nie byłby moŜ-
liwy i skuteczny. 

W związku z tym Zespół Konferencji Episkopatu Polski ds. 
Duszpasterstwa SłuŜby Zdrowia wyraŜa obawę, Ŝe przyznanie pod-
wyŜek tylko jednej grupie zawodowej z pominięciem innych moŜe 
spowodować liczne napięcia wewnątrz środowiska medycznego, gdy 
tymczasem personel medyczny musi być zespołem skonsolidowanym, 
wzajemnie się rozumiejącym i wspierającym się dla dobra pacjentów. 

Apelujemy do osób zarządzających sprawami zdrowia publicz-
nego o równe traktowanie wszystkich pracowników słuŜby zdrowia  
i wypracowanie – w duchu dialogu społecznego – porozumienia satys-
fakcjonującego wspomniane grupy zawodowe. 

 
bp dr Stefan Regmunt 

Przewodniczący Zespołu KEP 
ds. Duszpasterstwa SłuŜby Zdrowia i Chorych 

 
ks. prof. dr hab. Stanisław Warzeszka 

Krajowy Duszpasterz SłuŜby Zdrowia i Chorych 
 
Rokitno, 24 września 2015 r. 
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LIST PASTERSKI EPISKOPATU POLSKI Z OKAZJI  
V TYGODNIA WYCHOWANIA 

13-19 WRZEŚNIA 2015 R. 
 

WYCHOWYWAĆ DO PEŁNI CZŁOWIECZEŃSTWA 
 

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

 

Z woli BoŜej Opatrzności wchodzimy w nowy rok szkolny. Dla 
jednych będzie on początkiem nowego etapu Ŝycia, dla innych konty-
nuowaniem zdobywania wiedzy o człowieku, świecie i Bogu. Wszyst-
kich, a zwłaszcza rodziców i wychowawców, zachęcamy do refleksji 
nad wszechstronną formacją człowieka. Temu zagadnieniu będzie 
poświęcony V Tydzień Wychowania, który rozpoczniemy w przyszłą 
niedzielę, 13 września.  

Przykładem całościowego wychowania człowieka jest działalność 
św. Jana Bosko (1815-1888), załoŜyciela rodziny salezjańskiej, które-
go dwusetna rocznica urodzin przypada w tym roku. Zaproponował 
on system wszechstronnego wychowania młodego człowieka, przygo-
towując dzieci i młodzieŜ do uczestnictwa w Ŝyciu społecznym, zawo-
dowym i kulturalnym. Uczył takŜe świadomego podejmowania zadań 
chrześcijanina w świecie współczesnym. Ks. Jan Bosko – jak podkre-
ślił ostatnio papieŜ Franciszek – „dał metodę wychowawczą na dzi-
siejsze czasy” (List do PrzełoŜonego Generalnego Salezjanów,  
24 czerwca 2015 r.). 

 
1. Jezus Chrystus na drodze naszego rozwoju  
 

W Ewangelii według św. Marka, którą przed chwilą usłyszeli-
śmy, jest przedstawiona scena uzdrowienia człowieka głuchonieme-
go. Zdumieni świadkowie tego wydarzenia skomentowali je jedno-
znacznie: „Dobrze uczynił wszystko” (Mk 7, 37). Opinię tę moŜemy 
odnieść do całego Ŝycia i działania Jezusa Chrystusa, który właśnie 
dobro człowieka uczynił celem swojej zbawczej działalności. W poję-
ciu dobra mieści się zarówno troska o kondycję fizyczną, jak i ducho-
wą. Chrystus przyszedł bowiem po to, aby człowiek miał Ŝycie i to  
w całej pełni.  

W drugim czytaniu słyszeliśmy, jak św. Jakub Apostoł oddaje 
zasadę obowiązującą wszystkich chrześcijan: w wierze nie moŜna 
dokonywać Ŝadnych rozróŜnień ze względu na osoby, ich status, po-
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chodzenie, wygląd czy pozycję społeczną. KaŜdy człowiek jest równy 
przed Panem Bogiem, który pragnie pełnego rozwoju człowieka, ofe-
rując mu zarówno określone wartości, jak i sposoby ich realizowania. 
Wskazówki te moŜna znaleźć w bogatej tradycji, praktyce i nauce 
Kościoła, jak to uczynił św. Jan Bosko. Jego wychowankowie nie wa-
hali się podejmować stawianych im wyzwań, by przeŜywać Ŝycie  
radośnie, a jednocześnie odpowiedzialnie, doświadczać jego pełni  
i w konsekwencji osiągnąć szczęście.  

Najbardziej istotne w wychowaniu ku pełni człowieczeństwa jest 
jednak to, by na drodze własnego rozwoju chcieć i umieć przyjąć Je-
zusa. On jest Tym, który wyzwala i uzdrawia, On troszczy się o do-
bra materialne i dobro duchowe, o Ŝycie doczesne i wieczne, aby dać 
kaŜdemu człowiekowi szansę uczestnictwa w pełni Ŝycia.  

 
2. W słuŜbie rozwoju pełnego człowieka  
 

Zarówno myśl, jak i praktyka wychowawcza, która zakłada peł-
ny rozwój człowieka, jest wciąŜ pielęgnowana w Kościele. Święty Jan 
Bosko zawarł swoje zasady w trzech pojęciach: rozum, religia i miłość 
wychowawcza. Całej formacji nadał zaś kierunek prewencyjny, czyli 
zapobiegawczy.  

Niestety, dzisiaj dostrzegamy niebezpieczną tendencję odcho-
dzenia w wychowaniu od trwałego i sprawdzonego systemu wartości. 
Wybiórcze przyjmowanie zasad moralnych wprowadza człowieka  
w stan Ŝyciowej niepewności i zagubienia i prowadzi do chaosu.  
To z kolei uniemoŜliwia jego pełny rozwój i zatrzymuje uwagę jedynie 
na namiastkach szczęścia, na zaspokajaniu przyziemnych potrzeb, 
nie zawsze koniecznych do Ŝycia. Tymczasem dla człowieka, zwłasz-
cza młodego, waŜne jest poczucie stabilności i bezpieczeństwa, po-
trzebne jest mądre towarzyszenie mu oraz stawianie wyzwań na 
miarę jego pragnień i ideałów. Młody człowiek potrzebuje roztropnej 
korekty zachowań, świadomości, Ŝe w poszukiwaniu swojej Ŝyciowej 
drogi nie jest zdany tylko na siebie samego. NiezaleŜnie od głoszo-
nych dzisiaj fałszywych twierdzeń o samowystarczalności, młody 
człowiek wciąŜ potrzebuje przewodników, mistrzów, autorytetów  
i wiarygodnych świadków, Ŝyjących wartościami. 

 

a) Rola rozumu w wychowaniu 
Rozumne wychowanie przejawia się w postawach wyrozumiało-

ści, cierpliwego dialogu, mądrego rozwiązywania zaistniałych kon-
fliktów, jak równieŜ w poszukiwaniu wartości pociągających młodego 
człowieka. Dzisiaj obserwujemy niepokojący wzrost działań wycho-
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wawczych, w których neguje się wszelki rodzaj wysiłku, mądrej dys-
cypliny, a przyzwala się na spełnianie zachcianek dziecka. W tym 
kontekście rozum jawi się jako czynnik wprowadzający potrzebną 
równowagę.  

 

b) Znaczenie religii w wychowaniu 
Religia jest uznaniem prawdy o zdolności otwierania się czło-

wieka na Boga. Uwzględnianie jej w procesie wychowawczym ukie-
runkowuje na prawdę i dobro oraz pozwala człowiekowi na trafny 
wybór wartości.  

Według św. Jana Bosko, głębokie zjednoczenie z Panem Jezu-
sem wyzwala człowieka od lęku przed złem i śmiercią, obdarza nie-
zbędną siłą do zmagań o dojrzałą wiarę, zdolną do obrony osobistych 
przekonań religijnych.  

W otwieraniu się na Boga wielkie znaczenie ma modlitwa, Ŝycie 
sakramentalne, liturgia, a takŜe aktywna obecność we wspólnocie 
kościelnej. Dlatego filarami wychowania ku pełni człowieczeństwa 
są: Eucharystia, pokuta, naboŜeństwo do Matki BoŜej i miłość do 
Kościoła.  

Obecność religii w procesie wychowawczym nadaje mu o wiele 
głębszy sens. Od 25 lat wszechstronnemu wychowaniu dzieci i mło-
dzieŜy słuŜy między innymi katecheza w szkole. To właśnie praca 
dydaktyczna katechetów stanowi nieocenioną pomoc w realizowaniu 
zadań wychowawczych szkoły.  

 

c) Istota miłości wychowawczej 
To miłość pobudza i mobilizuje wychowawców do oddania się 

dobru wychowanków. Sprawia, Ŝe są oni gotowi do poświęceń i tru-
dów, nie bacząc na pojawiające się przeciwności. Święty Jan Bosko 
mówił do swoich wychowanków: „Dla was Ŝyję, dla was pracuję, dla 
was jestem gotowy oddać moje Ŝycie”. Tak teŜ było. To dla młodzieŜy 
tworzył oratoria, szkoły, wydobywał zagubionych z więzień i przygo-
towywał ich do wejścia w Ŝycie społeczne, zawodowe i kulturalne.  

Niezwykle istotne jest, aby wspólnota, w której wzrasta młody 
człowiek, była przeniknięta klimatem miłości, stając się w pewien 
sposób jego rodziną. Człowieka moŜna wychować tylko wtedy, gdy 
znajdzie on przyjazne i pełne miłości środowisko. Wychowankowie 
powinni mieć świadomość, Ŝe są kochani, dlatego powiedzenie św. 
Jana Bosko, Ŝe „wychowanie jest sprawą serca”, wciąŜ inspiruje  
i wskazuje właściwy kierunek działań wychowawczych. 

Dziś obserwuje się w wychowaniu tak rodzinnym, jak i szkol-
nym pewien rodzaj deficytu miłości, a sama miłość jest poddawana 
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wielorakim próbom. Propozycja wychowywania w miłości i przez 
miłość jest więc wciąŜ potrzebnym, a nawet pilnym zadaniem. Tylko 
miłość jest w stanie wydobyć z człowieka to, co najbardziej piękne  
i szlachetne.  

 
3. Potrzeba wychowania do pełni człowieczeństwa  
 

Spośród zagroŜeń, jakie pojawiają się w naszych czasach, naj-
bardziej niebezpieczne wydają się te, które promują wybiórcze, frag-
mentaryczne spojrzenie na wychowanie. Akcentowanie kwestii eko-
nomicznych i ograniczanie zainteresowań do przyjemności, pomijając 
sferę duchową człowieka, zmierza do jego niepełnego wychowania. 

Przed rodzicami, nauczycielami, katechetami i duszpasterzami 
pojawia się zatem pilne zadanie troski o wszechstronne wychowanie, 
prowadzące do pełni i piękna Ŝycia. Zwracamy się więc do Was  
z gorącym apelem, abyście podjęli trud całościowego wychowania 
człowieka. Pamiętamy, z jaką aprobatą ze strony samych młodych 
spotkało się zdanie wypowiedziane przez św. Jana Pawła II: „Musicie 
od siebie wymagać, nawet gdyby inni od was nie wymagali” (Często-
chowa, 18 czerwca 1983 r.). Wychowanie bez wyrzeczeń, poświęcenia 
i ducha ofiarności, bez stawiania wymagań nie osiągnie celu, jakim 
jest ukształtowanie pełnego człowieczeństwa.  

Zachęcamy wszystkich, by na miarę swoich moŜliwości włączyli 
się w przeŜywanie tegorocznego Tygodnia Wychowania. Pamiętajmy 
przede wszystkim o osobistej i wspólnotowej modlitwie za wycho-
wawców i wychowanków. Bierzmy udział w spotkaniach i konferen-
cjach poświęconych wychowaniu. OdwaŜnie podejmujmy refleksję 
nad wychowaniem, jakie dokonuje się w naszych rodzinach, szkołach 
i parafiach. Szukajmy przy tym sposobów wzajemnej współpracy. 
Wspierajmy cenne przedsięwzięcia słuŜące wychowaniu młodzieŜy, 
jak oratoria, świetlice czy inne.  

 
Na piękny i odpowiedzialny trud wychowywania do pełni czło-

wieczeństwa wszystkim z serca błogosławimy i polecamy Maryi,  
Wychowawczyni Syna BoŜego.  

 
Podpisali: Kardynałowie, Arcybiskupi i Biskupi 

obecni na 369. Zebraniu Plenarnym  
Konferencji Episkopatu Polski w Warszawie 

w dniu 10 czerwca 2015 r. 
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INSTRUKCJA 
KONFERENCJI EPISKOPATU POLSKI 

W SPRAWIE ZARZĄDZANIA DOBRAMI DOCZESNYMI KOŚCIOŁA 
 
 
 

1. WPROWADZENIE 
 

1.1 Kościół wypełniając swoją misję, która ma charakter religij-
ny (por. KDK 42), winien cieszyć się „taką wolnością działania, jakiej 
wymaga troska o zbawienie ludzi” (DWR 13). Dlatego teŜ „działając 
w doczesności posługuje się rzeczami doczesnymi, na ile wymaga 
tego jego posłannictwo” (KDK 76), dla którego spełnienia równieŜ 
„potrzebuje środków, którymi dysponują ludzie” (KK 8). Wielkości 
tych zasobów nie da się określić generalnie i abstrakcyjnie. Z misji 
bowiem Kościoła wynika konieczność posiadania środków niezbęd-
nych do „sprawowania kultu, prowadzenia dzieł apostolstwa oraz 
miłości, zwłaszcza wobec biednych, a takŜe do tego, co jest konieczne 
do godziwego utrzymania szafarzy” (kan. 222 § 1 KPK; por. DP 17). 
W związku z tym „Kościół katolicki na podstawie prawa wrodzonego, 
niezaleŜnie od władzy świeckiej, moŜe nabywać dobra doczesne, po-
siadać je, administrować i alienować, dla osiągnięcia właściwych 
sobie celów” (kan. 1254 § 1-2 KPK).  

 
1.2 Wszyscy wierni mają obowiązek zaradzać potrzebom Kościo-

ła (kan. 222 § 1 KPK). Obowiązek ten opiera się na fakcie przynaleŜ-
ności wszystkich wiernych na mocy sakramentu chrztu świętego do 
wspólnoty Ludu BoŜego, współodpowiedzialności za realizację po-
słannictwa Kościoła oraz naturalnej solidarności wobec własnej 
wspólnoty. NaleŜy on do podstawowych obowiązków wszystkich 
wiernych i sięga czasów załoŜenia Kościoła. Fakt, Ŝe naleŜy on do 
podstawowych obowiązków wszystkich wiernych, nie ulega wątpli-
wości, poniewaŜ prawodawca posłuŜył się w tekście kanonu zwrotem: 
Christifidelibus obligatione tenentur. Tym samym sformułowanie  
to pozostaje w zgodzie z wyraźnym stwierdzeniem dekretu o posłudze 
i Ŝyciu prezbiterów Presbyterorum ordinis Soboru Watykańskiego II, 
gdzie w nr 20 jest mowa o vera obligatio. Skoro zatem obowiązek ten 
znalazł się w KPK, to wynika on nie tylko z moralnego zobowiązania, 
lecz równieŜ z obligatio iuridica. To prawne zobowiązanie powinno 
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być bliŜej określone przez prawo czy to powszechne, czy partykularne 
lub przez zwyczaj. 

 
1.3 Nie moŜna zapominać, Ŝe posiadanie dóbr doczesnych oraz 

ich administrowanie zawsze winno być zgodne z ewangeliczną zasa-
dą, która mówi, Ŝe najwaŜniejsze są wartości duchowe (por.  
Mt 16,26). Z faktem posiadania dóbr doczesnych łączy się troska  
o majątek kościelny. Troska ta powinna przejawiać się zwłaszcza  
w dbałości o budynki sakralne, cmentarze oraz inne ruchome i nieru-
chome dobra kościelne. Władza kościelna powinna troszczyć się  
o prawidłowe gospodarowanie posiadanymi dobrami materialnymi. 
Wszelki zaś obrót majątkiem kościelnym zgodnie z kan. 1254 i 1260 
KPK powinien mieścić się w granicach celów właściwych Kościołowi  
i słuŜyć przede wszystkim rozwojowi jego zbawczej misji. 

 
 

2. NABYWANIE DÓBR DOCZESNYCH 
 

2.1 Konferencja Episkopatu Polski, diecezje, parafie oraz inne 
kościelne osoby prawne – zgodnie z przepisami prawa kanonicznego, 
przy zachowaniu przepisów prawa polskiego – mogą nabywać, posia-
dać, zarządzać i alienować dobra doczesne. Mogą one nabywać dobra 
doczesne wszystkimi sprawiedliwymi sposobami prawa czy to natu-
ralnego, czy pozytywnego, którymi innym wolno je nabywać (kan. 
1259 KPK). 

 
2.2 Wierni mają prawo do przekazywania Kościołowi dóbr docze-

snych (por. kan. 1261 § 1 KPK). Sposób realizacji przekazywania 
dóbr doczesnych na korzyść Kościoła moŜe dokonywać się wszelkimi 
prawnymi sposobami (kan. 1259). Do nich naleŜą m. in.: kolekty 
zbierane podczas naboŜeństw, ofiary dobrowolne z racji sprawowa-
nych sakramentów czy posługi duszpasterskiej, ofiary będące odpo-
wiedzią na prośbę, zbiórki na jałmuŜnę, ofiary będące ufundowaniem 
poboŜnej fundacji autonomicznej lub nieautonomicznej, składania 
opłat za wydanie aktów administracyjnych, darowizny na kult reli-
gijny, darowizny na kościelną działalność charytatywno-opiekuńczą, 
darowizny w postaci płodów ziemi na seminarium lub klasztor, prze-
kazanie 1% na rzecz instytucji kościelnej mającej status organizacji 
poŜytku publicznego, dokonywać zapisów poboŜnych tak aktem inter 
vivos, jak i aktem in mortis causa. 
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2.3 Nowe sformułowanie przykazań kościelnych podkreśla,  
Ŝe troska o dobra doczesne Kościoła i o utrzymanie instytucji  
kościelnych, a takŜe o ludzi ubogich, jest równocześnie obowiązkiem 
wszystkich wiernych (por. kan. 222 § 1 i kan. 1260 KPK). Oczywiście, 
zadośćuczynienie temu przykazaniu powinno odbywać się zgodnie  
z moŜliwościami poszczególnych osób (por. KKK, nr 2043), które  
w dzisiejszych czasach w wielu wypadkach są zróŜnicowane. 

 
2.4 Konferencja Episkopatu Polski zwraca się do wiernych zgod-

nie z kan. 1262 KPK z prośbą o wsparcie materialne Kościoła w na-
stępujących potrzebach: 

- Stolicy Świętej (uroczystość Świętych Apostołów Piotra i Pawła 
oraz w miarę moŜliwości diecezji w innym terminie – por. 
kan. 1271 KPK), 

- misji (uroczystość Objawienia Pańskiego, II niedziela Wielkiego 
Postu, Niedziela Misyjna - przedostatnia niedziela paździer-
nika), 

- zakonów kontemplacyjnych (uroczystość Ofiarowania Pańskiego), 
- chrześcijan w Ziemi Świętej/BoŜego Grobu w Jerozolimie 

(Wielki Piątek)  
- Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego (II dzień Wielkanocy), 
- Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia” (Dzień Papieski), 
- Funduszu Pomocy Kościołowi na Wschodzie (II niedziela  

Adwentu), 
- Funduszu Obrony śycia (Pasterka i/lub w terminie wyznaczo-

nym przez biskupa diecezjalnego). 
 
2.5 Ofiary (oblationes) składane z okazji udzielania sakramen-

tów i sakramentaliów oraz jakichkolwiek innych celebracji liturgicz-
nych stanowią dar, dzięki któremu wierni przyczyniają się do prowa-
dzenia działalności duszpasterskiej i do utrzymania duchownych 
(por. kan. 946 KPK). Jednak sprawowanie sakramentów i sakramen-
taliów oraz jakichkolwiek innych celebracji liturgicznych nie moŜe 
być uzaleŜnione od złoŜenia ofiary (por. kan. 945 § 2 i kan. 1181 
KPK). Dlatego teŜ nie naleŜy ustalać stawek i „cenników”. Przypo-
mina się równieŜ, Ŝe oprócz ofiar określonych przez kompetentną 
władzę kościelną, szafarz nie moŜe domagać się niczego za udzielanie 
sakramentów, przy czym potrzebujący nie powinni być pozbawieni 
pomocy sakramentów z racji ubóstwa (kan. 848 KPK). 
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2.6 Od ofiar mszalnych (stipes oblatae) naleŜy zupełnie odsunąć 
wszelkie pozory transakcji lub handlu (por. kan. 947 KPK). Naru-
szenie tego nakazu stanowi przestępstwo obwarowane sankcją karną 
cenzury lub sprawiedliwą karą (por. kan. 1385 KPK).  

 
2.7 Domniemywa się, Ŝe ofiary (darowizny) przekazane przeło-

Ŝonym lub administratorom jakiejkolwiek kościelnej osoby prawnej 
(publicznej lub prywatnej) – o ile nie stwierdzono czegoś innego – 
zostały złoŜone na własność tejŜe osoby prawnej (por. kan. 1267 § 1 
KPK). 

 
2.8 ChociaŜby kto inny wypełniał w parafii posługę pasterską, 

jednak ofiary przyjęte z tej okazji powinien przekazać do wspólnej 
kasy parafialnej, chyba Ŝe pewna jest przeciwna wola ofiarodawcy  
w odniesieniu do ofiar dobrowolnych. Do biskupa diecezjalnego 
naleŜy - po wysłuchaniu zdania rady kapłańskiej - wydać 
odpowiednie przepisy co do przeznaczenia składanych ofiar oraz 
wynagrodzenia kapłanów wypełniających tę posługę (por. kan. 531 
KPK). Ofiary otrzymywane z okazji odprawienia Mszy św. jako do-
chód osoby fizycznej nie mogą być obciąŜone podatkiem nałoŜonym 
przez biskupa i są regulowane w całości postanowieniami kann. 945-
958 KPK. 

 
2.9 Ofiary (darowizny) złoŜone na rzecz publicznej osoby prawnej 

(np. parafii) nie mogą być odrzucone, jeśli nie istnieje słuszna przy-
czyna, a w sprawach o większym znaczeniu – jedynie za zezwoleniem 
biskupa diecezjalnego. Zezwolenie biskupa diecezjalnego z zachowa-
niem procedury określonej w kan. 1291-1294 KPK jest wymagane na 
przyjęcie ofiar (darowizn) z obciąŜeniem określającym sposób korzy-
stania (np. obciąŜone hipoteką, zastawem, słuŜebnością, dzierŜawą) 
lub stawiającym warunek (por. kan. 1267 § 2 KPK). W przypadku 
darowizny obciąŜonej warunkiem, niespełnienie warunku określone-
go w umowie darowizny skutkuje niewaŜnością aktu prawnego (por. 
art. 890 k.c.). Słuszna przyczyna moŜe dotyczyć godziwego źródła 
pochodzenia dóbr, dobrej wiary ofiarodawcy, natury danej rzeczy, jej 
wyglądu zewnętrznego czy przeznaczenia, itd. Dlatego przed ich 
przyjęciem naleŜy zapoznać się, co ma być przedmiotem ofiary (da-
rowizny), czy jest ona moralna i godziwa, czy nie będzie ona stanowi-
ła obciąŜenia dla kościelnej osoby prawnej oraz czy nie ma ukrytych 
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w niej jakichkolwiek zobowiązań. Przyjęcie lub odrzucenie takiej 
ofiary (darowizny) wymaga szczególnej roztropności. 

 
2.10 Ofiary (darowizny) złoŜone przez wiernych na określony cel, 

mogą być przeznaczone jedynie na ten cel (por. kan. 1267 § 3 KPK). 
Nikomu nie wolno zmieniać woli ofiarodawcy. W przypadku wątpli-
wości dotyczącej celu złoŜenia darowizny naleŜy dowołać się do dar-
czyńcy. Jeśli zaś nie ma takiej moŜliwości, naleŜy odwołać się 
do ordynariusza, który zgodnie z kan. 1301 § 1 KPK jest wykonawcą 
wszystkich poboŜnych rozporządzeń, dokonanych zarówno testamen-
tem jak i aktem między Ŝyjącymi. Do umowy darowizny mają zasto-
sowanie przepisy prawa cywilnego z tymi samymi skutkami chyba Ŝe 
są przeciwne prawu BoŜemu lub co innego zastrzega prawo kano-
niczne (por. kan. 1290). 

 
2.11 Kościelne osoby prawne mogą takŜe nabywać ruchomości  

i nieruchomości w drodze spadkobrania. RównieŜ w tym przypadku 
stosuje się zasady wymienione w punkcie poprzednim, z zachowa-
niem przepisów prawa polskiego dotyczących zwłaszcza terminu  
6 miesięcy na odrzucenie spadku. W kaŜdym jednak przypadku,  
w celu wyeliminowania ryzyka ponoszenia odpowiedzialności za dłu-
gi spadkowe, przekraczające wartość spadku, przyjęcie spadku po-
winno nastąpić z dobrodziejstwem inwentarza. W tym celu, w termi-
nie 6 miesięcy od dnia otwarcia spadku naleŜy złoŜyć oświadczenie 
przed notariuszem lub właściwym sądem państwowym. 

 
2.12 Nabycie i zbycie nieruchomości musi nastąpić w formie  

aktu notarialnego lub w innej formie przewidzianej przepisami pra-
wa polskiego (por. art. 158 k.c.). 

 
2.13 KaŜda zbiórka ofiar (stips) – poza ustalonymi w akcie 

prawnym dotyczącym świadczeń finansowych w danej diecezji – na 
jakąkolwiek poboŜną lub kościelną instytucję lub cel wymaga pisem-
nej zgody własnego ordynariusza oraz ordynariusza miejsca (por. 
kan. 1265 § 1 KPK). 

 
2.14 Ordynariusz miejsca moŜe nakazać we wszystkich kościo-

łach i kaplicach, nawet naleŜących do instytutów zakonnych, które 
faktycznie na sposób stały są dostępne dla wiernych, przeprowadze-
nie specjalnej tacy lub zbiórki do puszek na określone cele parafial-
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ne, diecezjalne, krajowe lub powszechne, którą następnie naleŜy sta-
rannie – zgodnie z szczegółowymi wymogami określonymi w akcie 
prawnym dotyczącym świadczeń finansowych w danej diecezji – 
przesłać do kurii diecezjalnej (por. kan. 1266 KPK). 

 
2.15 Biskup diecezjalny moŜe – na zasadzie wyjątku i z powodu 

słusznej przyczyny – zezwolić, aby w kościołach i kaplicach naleŜą-
cych do instytutów zakonnych, które faktycznie na sposób stały są 
dostępne dla wiernych nie przeprowadzano specjalnej tacy lub zbiór-
ki do puszek na określone cele parafialne lub diecezjalne. Zezwolenie 
to nie obejmuje tac i zbiórek do puszek, o których mowa w pkt 2.4. 

 
2.16 W kaŜdej diecezji winien być ogłaszany co roku akt prawny 

dotyczący świadczeń finansowych, który powinien zawierać m.in. 
spis tac lub zbiórek do puszek, cele oraz terminy ich przeprowadze-
nia. 
 

2.17 Zbieranie tacy, przeprowadzanie zbiórek do puszek, ich  
liczenie i prowadzenie ksiąg finansowych co do zasady nie powinno 
być funkcją duszpasterzy.  

 
2.18 Biskup diecezjalny po wysłuchaniu zdania diecezjalnej rady 

do spraw ekonomicznych oraz rady kapłańskiej, ma prawo w celu 
pokrycia potrzeb diecezjalnych nałoŜyć na publiczne osoby prawne 
podległe jego władzy (np. parafie) umiarkowany podatek (tributum), 
proporcjonalny do ich dochodów. Na pozostałe osoby fizyczne i praw-
ne wolno mu tylko w przypadku powaŜnej konieczności i przy zacho-
waniu tych samych warunków, nałoŜyć nadzwyczajny i umiarkowa-
ny podatek (por. kan. 1263 KPK). Podatek ten moŜe być okresowy 
(stały lub czasowy) albo jednorazowy i musi być określony w stosow-
nym dekrecie. W dekrecie tym winny zostać ustalone podmioty ob-
ciąŜone podatkiem, kwota obciąŜenia kaŜdego z nich, będąca kon-
kretną sumą lub procentem od dochodów, cel wprowadzenia podatku 
i jego uzasadnienie. 

 
2.19 Zgodnie z art. 2 ustawy z 14 marca 2014 o zasadach prowa-

dzenia zbiorek publicznych (Dz.U. 2014 poz. 498) jej przepisy nie 
mają zastosowania do zbierania ofiar na cele religijne, kościelną 
działalność charytatywno-opiekuńczą, naukową, oświatową i wycho-
wawczą oraz na utrzymanie duchownych i członków zakonów, jeŜeli 
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odbywa się ono w obrębie terenów kościelnych, kaplic oraz w miej-
scach i okolicznościach zwyczajowo przyjętych w danej okolicy  
i w sposób tradycyjnie ustalony. Oznacza to, Ŝe publiczne zbieranie 
ofiar na te cele nie wymaga zgłoszenia, o którym jest mowa w art. 5 
ustawy. 

 
2.20 Szczególne rozwiązania prawne znajdują zastosowanie  

w odniesieniu do darowizn dokonywanych przez osoby fizyczne  
i prawne na kościelną działalność charytatywno-opiekuńczą. Pod-
stawę prawną stanowią w tym przypadku przepisy ustawy z dnia 17 
maja 1989 r. o stosunku państwa do Kościoła katolickiego w Rzeczy-
pospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 29, poz. 154 z późn. zm.), które mają 
charakter przepisów szczególnych. Z przepisów tych wynika, Ŝe  
w odniesieniu do takich darowizn nie obowiązują limity dopuszczal-
nych odliczeń. Darowizny na tego rodzaju działalność, dokonane na 
rzecz kościelnych osób prawnych, są wyłączone z podstawy opodat-
kowania bez względu na ich wysokość. Kościelna osoba prawna, na 
rzecz której dokonano darowizny w postaci rzeczowej lub wpłaty pie-
nięŜnej na rachunek bankowy, jest zobowiązana do wystawienia dar-
czyńcy pokwitowania odbioru darowanej rzeczy lub kwoty, a nadto – 
w okresie dwóch lat od dnia przekazania darowizny – do przedsta-
wienia sprawozdania o przeznaczeniu tej darowizny na działalność 
charytatywno-opiekuńczą. Wzór sprawozdania o przeznaczeniu da-
rowizny pienięŜnej stanowi załącznik nr 1. W przypadku darowizn 
rzeczowych naleŜy go stosować odpowiednio. 

 
 

3. ZARZĄD DÓBR DOCZESNYCH 
 
 

3.1 Zarząd dóbr kościelnych naleŜy do tego, kto bezpośrednio 
kieruje kościelną osobą prawną, do której dobra naleŜą, chyba Ŝe co 
innego postanawiają prawo partykularne, statuty lub prawny zwy-
czaj, przy zachowaniu prawa ordynariusza do interweniowania  
w wypadku zaniedbań zarządcy (por. kan. 1279 § 1 KPK). 

 
3.2 Wszyscy, którzy na podstawie tytułu prawnego mają udział 

w zarządzie dobrami kościelnymi, nie są ich właścicielami, lecz jedy-
nie ich zarządcami i uŜytkownikami. Dlatego zobowiązani są do 
szczególnej troski o powierzone im dobra. Swoje obowiązki winni 
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wykonywać w imieniu Kościoła, zgodnie z przepisami prawa kano-
nicznego i prawa polskiego, ze starannością dobrego ojca rodziny 
(patrisfamilias).  

 
3.3 Zarządcy dóbr kościelnych powinni zatem w szczególności: 
- czuwać, aŜeby powierzone ich pieczy dobra nie przepadły lub 

nie doznały jakiejś szkody, zawierając w tym celu odpowiednie 
umowy ubezpieczenia majątkowego oraz ubezpieczenia OC; 

- troszczyć się, Ŝeby własność dóbr kościelnych była 
zabezpieczona środkami waŜnymi według prawa polskiego; 

- przestrzegać przepisów zarówno prawa kanonicznego, jak  
i prawa polskiego, albo wydanych przez fundatora, ofiarodawcę lub 
uprawnioną władzę, a zwłaszcza starać się, by Kościół nie poniósł 
szkody wskutek nie przestrzegania ustaw państwowych; 

- troszczyć się, by stan faktyczny własności nieruchomości był 
zgodny ze stanem prawnym (obiekty kościelne winny być wrysowane 
do mapy ewidencyjnej, wpisane do rejestru gruntów i budynków oraz 
ujawnione w księdze wieczystej; w dokumentach tych naleŜy 
odnotowywać takŜe wszelkie zmiany stanu faktycznego); 

- pobierać skrupulatnie i we właściwym czasie dochody z dóbr  
i naleŜności (czynsze, opłaty, odsetki, itp.), pobrane zaś 
przechowywać na rachunku bankowym i uŜywać ich zgodnie  
z przepisami prawnymi; 

- opłacać w ustalonych terminach podatki i naleŜności za media 
(wodę, prąd, ogrzewanie, wywóz śmieci, itp); 

- spłacać w ustalonych terminach inne naleŜności 
(wynagrodzenia za wykonane usługi, raty kredytów czy poŜyczek, 
itp.); 

- lokować na korzyść kościelnej osoby prawnej, za zgodą biskupa 
diecezjalnego, pieniądze pozostałe po pokryciu wydatków. Zabrania 
się bez uzyskania wcześniejszej pisemnej zgody biskupa 
diecezjalnego lokowania pieniędzy w instrumenty finansowe 
wysokiego ryzyka (np. akcje, udziały w funduszach inwestycyjnych); 

- naleŜycie prowadzić księgi przychodów oraz rozchodów; 
- prowadzić dokładny i szczegółowy inwentarz nieruchomości 

oraz rzeczy ruchomych; 
- prowadzić ksiąŜki obiektów budowlanych oraz dokonywać 

terminowych przeglądów wszystkich instalacji technicznych tychŜe 
obiektów. Protokoły tych przeglądów powinny być podpisane przez 
uprawnionych rzeczoznawców; 



EPISKOPAT POLSKI 

 
 

 

457 

- na koniec kaŜdego roku sporządzić sprawozdanie z zarządu 
dóbr i przedłoŜyć je do akceptacji biskupa diecezjalnego; 

- naleŜycie porządkować i przechowywać w odpowiednim 
archiwum oraz strzec dokumenty i dowody, na których opierają się 
prawa kościelnej osoby prawnej do majątku; ich odpisy potwierdzone 
za zgodność z oryginałem złoŜyć w archiwum kurii diecezjalnej. 

 
3.4 Majątek i dochody kościelnej osoby prawnej winny być wy-

raźnie oddzielone od osobistego majątku i dochodów zarządcy dóbr 
kościelnych.  

 
3.5 Zarządcy dóbr kościelnych nie wolno lokować środków pie-

nięŜnych kościelnej osoby prawnej na osobistym rachunku banko-
wym lub rachunkach innych osób. Zarządca dóbr kościelnych nie 
moŜe bez zgody ordynariusza udzielać pełnomocnictw do rachunku 
bankowego kościelnej osoby prawnej innym osobom. 

 
3.6 Dobrami materialnymi diecezji pod władzą biskupa diece-

zjalnego i zgodnie z wytycznymi rady do spraw ekonomicznych za-
rządza ekonom diecezji (por. kan. 494 § 3 KPK). 

 
3.7 Do ordynariusza naleŜy sprawowanie nadzoru nad zarządem 

wszystkich dóbr naleŜących do podległych mu publicznych kościel-
nych osób prawnych (por. kan. 1276 § 1 KPK). W tym celu winien 
wydawać szczegółowe instrukcje, w granicach prawa powszechnego  
i partykularnego. Biskupowi diecezjalnemu przysługuje prawo kon-
troli, prawo delegowania prawa nadzoru ekonomowi, wymagania 
przedłoŜenia rozliczeń i bilansów, udzielanie zezwoleń na dokonanie 
niektórych czynności prawnych specjalnego znaczenia (zob. kan. 
1277, 1281, 1285, 1292 KPK), a w skrajnych przypadkach – przy 
zachowaniu przepisów prawa – dokonania zmiany zarządcy dóbr 
kościelnych osób prawnych podległych jego władzy. 

 
3.8 Rekomenduje się, aby na poziomie diecezji oddzielono 

działalność stricte duszpasterską od pozostałej działalności, 
zwłaszcza gospodarczej i wydzielono ją organizacyjnie oraz 
rachunkowo. W tym celu powinna istnieć specjalna instytucja, 
gromadząca dobra i ofiary przeznaczone na utrzymanie duchownych, 
którzy pełnią słuŜbę dla dobra diecezji, zgodnie z postanowieniem 
kan. 281 § 1 (por. kan. 1274 § 1). Zaleca się takŜe, aby na rzecz tej 
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instytucji zostało przeniesione, o ile jest to zasadne z ekonomicznego 
punktu widzenia, prawo własności nieruchomości rolnych (dawnych 
beneficjów) rewindykowanych po 1989 r. przez diecezje i parafie (por. 
kan. 1272 KPK). W przeciwnym przypadku instytucji tej powinien 
zostać przekazany zarząd tymi nieruchomościami. Działalność 
instytucji zarządzającej winna być corocznie poddawana 
zewnętrznemu audytowi. Zaleca się równieŜ utworzenie wspólnego 
funduszu, z którego biskup mógłby wynagradzać inne osoby słuŜące 
Kościołowi, zaradzać róŜnym potrzebom diecezji i z którego takŜe 
diecezje bogatsze mogłyby pomagać biedniejszym (por. kan. 1274 § 3). 

 
3.9 Kuria diecezjalna jako jednostka organizacyjna diecezji 

nieposiadająca osobowości prawnej prawa polskiego wspomaga 
biskupa diecezjalnego w prowadzeniu działalności duszpasterskiej 
(statutowej) diecezji. Dlatego teŜ nie moŜe prowadzić działalności 
gospodarczej. 

 
3.10 Powierzenie na stałe bądź na ściśle określony czas parafii 

kleryckiemu instytutowi Ŝycia konsekrowanego lub kleryckiemu 
stowarzyszeniu Ŝycia apostolskiego moŜe nastąpić wyłącznie na 
podstawie pisemnej umowy zawartej pomiędzy biskupem 
diecezjalnym i kompetentnym przełoŜonym instytutu lub 
stowarzyszenia. Obok innych spraw naleŜy w niej wyraźnie  
i dokładnie określić to, co dotyczy wypełniania posługi, 
przydzielonych do tego osób oraz spraw ekonomicznych (por. kan. 
520 w związku z kan. 681 KPK).  

 
3.11 Zarząd majątkiem międzydiecezjalnym winien być sprawo-

wany zgodnie z prawem kanonicznym i normami ustalonymi przez 
zainteresowanych biskupów (por. kan. 1275 KPK). 
 
 3.12 KaŜda kościelna osoba prawna powinna mieć własną radę 
do spraw ekonomicznych (por. kan. 1280 KPK). Członkowie rad po-
winni być biegli w sprawach finansowo-ekonomicznych i prawnych. 
Zaleca się, aby członkami rad ekonomicznych byli przede wszystkim 
kompetentni wierni świeccy. 

 
3.13 Rady do spraw ekonomicznych – parafialne (por. kan. 537 

KPK) i diecezjalna (por. kan. 492-493 KPK) – winny się kierować  
w swoich pracach statutem i regulaminem pracy. Dokumenty  
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te winny być zatwierdzone przez biskupa diecezjalnego. Regulamin 
pracy diecezjalnej rady do spraw ekonomicznych powinien określać 
szczegółowy sposób działania rady, a zwłaszcza procedurę wyraŜania 
przez nią opinii w sprawie aktów zarządu o większym znaczeniu oraz 
zgody w sprawie aktów nadzwyczajnego zarządu i alienacji. Wzór 
statutu diecezjalnej rady do spraw ekonomicznych i jej regulaminu 
pracy stanowią załączniki nr 3 i 4. Szczegółową formę udziału para-
fialnych rad do spraw ekonomicznych w zarządzaniu majątkiem pa-
rafii określa biskup diecezjalny (por. kan. 537 KPK). 

 
3.14 Dokumenty wydawane przez rady do spraw ekonomicznych 

(opinie, zgody, protokoły posiedzeń, itp.) są dokumentami wewnętrz-
nymi Kościoła. 

 
3.15 Dokumentem potwierdzającym posiadanie osobowości 

prawnej prawa polskiego przez diecezje oraz określającym organ 
zarządzający (biskupa diecezjalnego) jest zaświadczenie wydane 
przez odpowiedni departament ministerstwa właściwego w sprawach 
wyznań religijnych. Dokumentem potwierdzającym posiadanie oso-
bowości prawa polskiego przez parafie oraz określającym ich organy 
zarządzające (proboszcz, administrator parafii) jest zaświadczenie 
wydane przez odpowiedni wydział urzędu wojewódzkiego właściwego 
ze względu na siedzibę danej parafii. Zachowuje się dotychczasową 
praktykę dotyczącą poświadczania, Ŝe dana osoba pełni funkcję or-
ganu instytucji kościelnej posiadającej osobowość prawną (np. bisku-
pów diecezjalnych, proboszczów, przełoŜonych zakonnych itd. – we-
dług listy zamieszczonej w art. 7 ust. 3 i art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 
17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w RP). 
Poświadczenia wystawiane są odpowiednio przez Nuncjaturę Apo-
stolską, Sekretariat Konferencji Episkopatu Polski, właściwe kurie 
(art. 19 „Instrukcji dotyczącej sposobu powiadamiania organów pań-
stwowych o uzyskaniu osobowości prawnej…”, 31.08.2014 r. Akta 
KEP, nr 2 z 2014 r., s. 86-87). Bulle i dekrety nominacyjne są we-
wnętrznymi dokumentami Kościoła. 

 
3.16 Kościelna osoba prawna winna posiadać dokładny i szczegó-

łowy spis inwentarza rzeczy ruchomych i nieruchomych, oraz rzeczy 
kosztownych (res pretiosae), który następnie winien być zweryfiko-
wany. Jego kopia winna być złoŜona w kurii diecezjalnej. W obydwu 
egzemplarzach naleŜy odnotowywać kaŜdą zmianę, jaka zachodzi  
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w stanie majątkowym. Inwentarz w ramach wizytacji dziekańskiej  
i biskupiej winien podlegać kontroli (por. kan. 1283 2o i 3 o KPK). 

 
3.17 KaŜda dzierŜawa, najem, uŜyczenie własności kościelnej 

winny być uczynione w formie pisemnej, z zachowaniem przepisów 
prawa kanonicznego, w szczególności kan. 1297 i kan. 1298 KPK, 
oraz przepisów prawa polskiego. JeŜeli wskazane umowy mają obo-
wiązywać ponad 2 lata, to wymagana jest uprzednia pisemna zgoda 
biskupa diecezjalnego. 

 
3.18 Zgodnie z decyzją Konferencji Episkopatu Polski z 18-19 

października 2006 r. zaakceptowaną przez Stolicę Apostolską (dekret 
Kongregacji ds. Biskupów Prot. 901/84), wymóg uzyskania zgody 
kompetentnych podmiotów (biskupa diecezjalnego, kolegium konsul-
torów, rady do spraw ekonomicznych oraz zainteresowanych osób – 
por. kan. 1291 § 1 KPK) zachodzi w przypadku alienacji majątku 
kościelnej osoby prawnej mieszczącej się pomiędzy kwotą 100 tys. 
euro a 1 mln euro (por. „Akta Konferencji Episkopatu Polski” 2007, 
nr 13, s. 32-33). 

 
3.19 KaŜda kościelna osoba prawna, która nie uzyskuje docho-

dów z działalności gospodarczej, powinna prowadzić wewnętrzną, 
zgodną z przyjętym wzorem w danej diecezji, ewidencję księgowo-
kasową. Dokumenty te winny corocznie podlegać kontroli. Duchowni, 
którzy chcą rozpocząć działalność gospodarczą, powinni uzyskać zgo-
dę kompetentnej władzy kościelnej (por. kan. 286). Duchowni, którzy 
prowadzą działalność handlową wbrew przepisom KPK/83 powinni 
być ukarani stosownie do cięŜkości przestępstwa (por. kan. 1392). 

 
3.20 Opodatkowanie dochodów kościelnych osób prawnych i ko-

ścielnych jednostek organizacyjnych uzaleŜnione jest od sposobu ich 
uzyskania, a takŜe celu przeznaczenia tych dochodów. Dochody  
z niegospodarczej działalności statutowej traktowane są bowiem 
odmiennie od tych, które pochodzą z pozostałej działalności. Dyrektor 
Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji z dnia 7 września 2011 r. 
(IPPB5/423-671/11-2/AM) wskazuje, Ŝe ustawy podatkowe nie defi-
niują pojęcia „niegospodarcza działalność statutowa”. W celu okre-
ślenia zakresu pojęcia „niegospodarcza działalność statutowa” naleŜy 
zdefiniować znaczenie poszczególnych słów. Działalnością jest „zespół 
czynności, działań, podejmowanych w jakimś celu lub w jakimś za-
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kresie, czynny udział w czymś, działanie, praca„ (por. Słownik Języ-
ka Polskiego, t. 1, red. M. Szymczak, Warszawa 1978, s. 496). Zgod-
nie z art. 3 pkt 9 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja po-
datkowa (Dz.U. Nr 137 poz. 926 z późn. zm.) działalność gospodarcza 
to kaŜda działalność zarobkowa w rozumieniu przepisów ustawy  
o swobodzie działalności gospodarczej, w tym wykonywanie wolnego 
zawodu, a takŜe inna działalność zarobkowa wykonywana we wła-
snym imieniu i na własny lub cudzy rachunek, nawet gdy inne usta-
wy nie zaliczają tej działalności do działalności gospodarczej lub oso-
by wykonującej taką działalność do przedsiębiorców. Zaś zgodnie  
z art. 2 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospo-
darczej (Dz.U. Nr 173 poz. 1807 z późn. zm.) działalnością gospodar-
czą jest zarobkowa działalność wytwórcza, budowlana, handlowa, 
usługowa oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin 
ze złóŜ, a takŜe działalność zawodowa, wykonywana w sposób zorga-
nizowany i ciągły. Działalność, która nie spełnia kryteriów przedsta-
wionych wyŜej nie moŜe stanowić działalności gospodarczej. Nato-
miast działalność statutowa to kaŜda działalność, która została okre-
ślona, dopuszczona, przewidziana w statucie, a w przypadku związ-
ków wyznaniowych w ich prawie wewnętrznym. Na podstawie art. 
17 ust. 1 pkt. 4a lit. a oraz lit. b ustawy z dnia 15 lutego 1992 r.  
o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. Nr 21 poz. 86  
z późn. zm.) naleŜy rozróŜnić wyłącznie „niegospodarczą działalność 
statutową” oraz „inną działalność”. 

Za niegospodarczą działalność statutową kościelnych osób 
prawnych i kościelnych jednostek organizacyjnych naleŜy więc uznać 
działalność, która nie jest nastawiona na zysk (nie ma charakteru 
zarobkowego) i zmierza do realizacji celów właściwych Kościołowi.  
W wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie  
z dnia 4 czerwca 2008 r., sygn. akt I SA/Kr 98/08 (http:// orzecze-
nia.nsa.gov.pl/doc/F87C0AAB20) wskazano, Ŝe niegospodarczą dzia-
łalność statutową Kościoła stanowi kaŜda działalność nie będąca 
działalnością gospodarczą i będąca działalnością wynikającą z samej 
istoty Kościoła i jego specyfiki działalności. W piśmie Ministerstwa 
Finansów z 26 marca 1994 r., Nr PO 4/N-722-86/94 („Glosa” 1995, nr 
4, s. 20) skierowanym do izb i urzędów skarbowych, wyjaśniono, Ŝe 
działalność kościelnych osób prawnych, polegająca na prowadzeniu 
szkół, przedszkoli, burs bądź internatów, jak teŜ zakładów opiekuń-
czo-leczniczych, domów pomocy społecznej czy zakładów leczniczo-
wychowawczych nie moŜe być uznana za działalność gospodarczą, 



EPISKOPAT POLSKI 

 
 

 

462 

chyba Ŝe statut jednostki określa jej zarobkowy charakter. Zgodnie  
z powyŜszym stwierdzić moŜna, Ŝe do statutowej działalności Kościo-
ła katolickiego naleŜy nie tylko działalność związana z kultem reli-
gijnym, ale takŜe działalność charytatywno-opiekuńcza, naukowa  
i oświatowo-wychowawcza. 

Kościelne osoby prawne i kościelne jednostki organizacyjne 
oprócz niegospodarczej działalności statutowej mogą równieŜ prowa-
dzić działalność gospodarczą, uregulowaną przepisami ustawy  
o swobodzie działalności gospodarczej. 

 
3.21 Dochody uzyskane z niegospodarczej działalności statuto-

wej, zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 4a lit. a ustawy o podatku dochodo-
wym od osób prawnych, są zwolnione od podatku, bez względu na cel 
ich przeznaczenia i ostatecznego wydatkowania. Kościelne osoby 
prawne i kościelne jednostki organizacyjne nie mają w tym zakresie 
obowiązku prowadzenia dokumentacji wymaganej przez przepisy 
ustawy - Ordynacja podatkowa. Stąd teŜ nie podlegają one kontroli 
organów podatkowych w tym zakresie. 

 
3.22 W odniesieniu do dochodów uzyskiwanych z działalności go-

spodarczej naleŜy dochować wszelkich wymogów określonych przez 
prawo polskie (prowadzenie dokumentacji wymaganej przez ordyna-
cję podatkową, podleganie kontroli organów podatkowych, opłacanie 
podatku od nieruchomości związanych z prowadzeniem działalności 
gospodarczej itp.). 

 
3.23 Dochody pochodzące z działalności gospodarczej są zwolnio-

ne od podatku jedynie w części przeznaczonej na cele wymienione  
w art. 17 ust. 1 pkt 4a lit. b ustawy o podatku dochodowym od osób 
prawnych. W zawartym w ustawie wyliczeniu uwzględniono cele 
kultu religijnego, oświatowo-wychowawcze, naukowe, kulturalne, 
charytatywno-opiekuńcze, konserwację zabytków, prowadzenie 
punktów katechetycznych oraz inwestycje sakralne w zakresie:  
budowy, rozbudowy i odbudowy kościołów i kaplic, adaptację innych 
budynków na cele sakralne, a takŜe inne inwestycje przeznaczone na 
punkty katechetyczne i zakłady charytatywno-opiekuńcze. 

 
3.24 Dochód uzyskany przez spółkę przypadający wspólnikowi,  

a takŜe zysk do podziału (dywidenda) w spółkach, w których jedyny-
mi udziałowcami lub akcjonariuszami są kościelne osoby prawne, 
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zwolnione są od podatku dochodowego tylko w przypadku przezna-
czenia go na cele uwzględnione w wyliczeniu przedstawionym w pkt 
3.23 (art. 17 ust. 1 pkt 4b u.o.p.d.o.p.). 

 
3.25 Dochody kościelnych osób prawnych, będących jednocześnie 

organizacjami poŜytku publicznego zwolnione są z podatku dochodo-
wego w części przeznaczonej na działalność statutową, z wyłącze-
niem działalności gospodarczej (art. 17 ust. 1 pkt 6c u.o.p.d.o.p.). 

 
3.26. Zwolnienie, o którym mowa w pkt 3.23 - 3.25 ma zastoso-

wanie, jeŜeli dochód jest przeznaczony i – bez względu na termin – 
wydatkowany na cele określone w pkt 3.23, w tym takŜe na nabycie 
środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych słuŜą-
cych bezpośrednio realizacji tych celów oraz na opłacenie podatków 
niestanowiących kosztu uzyskania przychodów (art. 17 ust. 1a 
u.o.p.d.o.p.). 

 
3.27 Z dóbr ofiarowanych przez wiernych na rzecz Kościoła, za-

rządcy powinni przedstawiać wiernym odpowiednie sprawozdania, 
według norm określonych przez biskupa diecezjalnego (por. kan. 
1287 § 2 KPK). Proponuje się, aby w parafiach informować wiernych 
na bieŜąco (w niedzielę następującą) o wysokości kwot uzyskanych  
z przeprowadzonych tac lub zbiórek do puszek przeznaczonych na 
cele parafialne. Zaleca się sporządzanie rocznego bilansu przychodów 
i wydatków parafii. Bilans ten powinien być podany do wiadomości 
wiernych (np. w gazetce parafialnej, na stronie internetowej parafii) 
do końca miesiąca stycznia roku następującego po roku sprawozdaw-
czym. Godnym polecenia jest zwyczaj przedstawiania wspomnianego 
bilansu w czasie naboŜeństwa w ostatnim dniu roku kalendarzowe-
go. Bilans taki winien teŜ być sporządzony przez kaŜdą diecezję  
i podany do wiadomości wiernych do końca pierwszego kwartału 
roku następującego po roku sprawozdawczym. „Jest to jednym ze 
sposobów kształtowania Kościoła wiarygodnego w sferze ekonomicz-
nej i budzenia współodpowiedzialności za jego dzieła” (II Polski  
Synod Plenarny (1991-1999), Kościół wobec Ŝycia społeczno-
gospodarczego, nr 56). 

 
3.28 Zachowując przepisy prawa polskiego dotyczące darowizn 

zabrania się w pozostałych przypadkach podawania do publicznej 
wiadomości danych osobowych darczyńców. Niedozwoloną praktyką 
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jest odczytywanie w kościele, wywieszanie w gablotkach, zamiesz-
czanie na stronach internetowych parafii itp. kwot, nazwisk, nazw, 
adresów i innych szczegółowych danych osób czy instytucji, które 
przekazały bądź nie ofiary lub darowizny. 

 
3.29 Przepis art. 55 ust. 6 ustawy o stosunku państwa do Kościo-

ła katolickiego stanowi, Ŝe „nabywanie i zbywanie rzeczy i praw ma-
jątkowych przez kościelne osoby prawne w drodze czynności praw-
nych oraz spadkobrania, zapisu i zasiedzenia jest zwolnione od po-
datku od spadków i darowizn […], jeŜeli ich przedmiotem są: 1) rze-
czy i prawa nieprzeznaczone do działalności gospodarczej, 2) sprowa-
dzone z zagranicy maszyny, urządzenia i materiały poligraficzne 
oraz papier”. Z przytoczonych sformułowań wynika, Ŝe dotyczy ono 
nabywania i zbywania przez kościelne osoby prawne rzeczy i praw 
majątkowych w sposób wskazany w przepisach. W zakresie zwolnie-
nia mieszczą się więc takŜe przypadki, w których kościelna osoba 
prawna występuje w roli darczyńcy na rzecz osoby fizycznej. 

 
3.30 Przekazanie darowizny przez jedną kościelną osobę prawną 

innej kościelnej osobie prawnej (np. określonej kwoty pieniędzy  
z przeznaczeniem na budowę kościoła) nie podlega opodatkowaniu 
podatkiem od darowizn. Zgodnie bowiem z przepisem art. 1 ustawy  
z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (tekst jedn. 
Dz. U. z 2009 r., Nr 93, poz. 768 z późn. zm.) podatkowi temu podlega 
wyłącznie nabycie rzeczy lub praw majątkowych przez osoby fizycz-
ne. Niemniej darowizny przekazywane przez jedną kościelną osobę 
prawną innej kościelnej osobie prawnej są traktowane jako przychód 
kościelnych osób prawnych, w związku z czym objęte są podatkiem 
dochodowym od osób prawnych. JednakŜe, jeŜeli spełnią warunki 
określone w art. 17 ust. 1 pkt 4a lit. b ustawy o podatku dochodowym 
od osób prawnych, a więc przeznaczone zostaną na cele w tym prze-
pisie określone, objęte są zwolnieniem podatkowym. 

 
3.31 Kościelne osoby prawne, które składają zeznania podatkowe 

(CIT 8), oraz te, które uzyskały status organizacji poŜytku publiczne-
go winny złoŜyć formularz CIT D składany w przypadku otrzyma-
nia/przekazania darowizny. Pozostałe kościelne osoby prawne są 
zwolnione z tego obowiązku. 
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3.32 Przed podjęciem aktów zarządu o większym znaczeniu ze 
względu na stan materialny diecezji biskup powinien wysłuchać 
zdania rady do spraw ekonomicznych i kolegium konsultorów (por. 
kan. 1277 KPK). 

 
3.33 Przed podjęciem aktów nadzwyczajnego zarządzania w od-

niesieniu do dóbr diecezjalnych biskup powinien uzyskać zgodę rady 
do spraw ekonomicznych i kolegium konsultorów (por. kan. 1277 
KPK). 

 
3.34 Wykaz aktów (czynności) nadzwyczajnego zarządzania po-

dejmowany przez biskupa diecezjalnego w odniesieniu do dóbr diece-
zjalnych zostanie ustalony przez Konferencję Episkopatu Polski  
w odrębnym akcie prawnym (por. kan. 1277 KPK). 

 
3.35 Przed podjęciem czynności, które przekraczają granice  

i sposób zwyczajnego zarządzania, zarządca winien uzyskać pisemne 
upowaŜnienie od biskupa diecezjalnego (por. kan. 1281 § 1 KPK).  

 
3.36 Biskup diecezjalny powinien sporządzić w odniesieniu do 

podległych mu osób prawnych wykaz czynności przekraczających 
granicę i sposób zwyczajnego zarządzania (por. kan. 1281 § 2 KPK). 

 
3.37 KaŜda kościelna osoba prawna prowadząca działalność go-

spodarczą jest podatnikiem podatku od towarów i usług (VAT). Prze-
pisy przewidują jednak szereg zwolnień z tego podatku zarówno  
o charakterze podmiotowym, jak i przedmiotowym. Przed podjęciem 
działalności gospodarczej, jak i w jej trakcie, kościelna osoba prawna 
powinna ustalić na jakich zasadach będzie zobowiązana do rozlicza-
nia podatku od towarów i usług i czy będzie mogła korzystać ze 
zwolnień podatkowych. 

 
3.38 Zgodnie z przepisem art. 11 ustawy o stosunku państwa do 

Kościoła katolickiego kościelna osoba prawna nie odpowiada za zo-
bowiązania innej kościelnej osoby prawnej. Nie dotyczy to jednak 
kościelnych jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości 
prawnej. Za ich zobowiązania odpowiadają kościelne osoby prawne, 
które je powołały do istnienia. 
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4. UMOWY 
 

4.1 Kościelne osoby prawne i kościelne jednostki organizacyjne 
jako pracodawcy są zobowiązane w takim samym stopniu, jak inni 
pracodawcy do przestrzegania kodeksu pracy, przepisów z zakresu 
ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, przepisów 
podatkowych, kształtowania stosunków pracy w aspekcie potrzeb 
rodziny, uczciwego traktowania pracowników, słusznego wynagro-
dzenia, szanowania równouprawnienia kobiet i męŜczyzn, dialogu  
z pracownikami, a w wypadku redukcji miejsc pracy do przyznania 
pierwszeństwa podziałowi pracy przed likwidacją miejsc i zwolnie-
niami (por. kan. 1286 KPK; II Polski Synod Plenarny (1991-1999), 
Kościół wobec Ŝycia społeczno-gospodarczego, nr 54). 
 

4.2 Kościelne osoby prawne i kościelne jednostki organizacyjne 
biorąc udział w obiegu gospodarczym (podejmując inwestycje, nawią-
zując współpracę z partnerami gospodarczymi, prowadząc działal-
ność gospodarczą, wybierając formy lokowania kapitału, itp.) muszą 
stosować się do wszystkich obowiązujących przepisów prawa kano-
nicznego i prawa polskiego oraz poddać się szczególnym kryteriom 
etycznym. W tym celu naleŜy dochować niezbędnej staranności, by 
wszystkie zawierane umowy przez kościelne osoby prawne 
i jednostki organizacyjne były waŜne na gruncie prawa polskiego  
i skutecznie chroniły ich interesy (por. kan. 1290 KPK). 

 
4.3 Z wszystkimi pracownikami kościelnych osób prawnych i ko-

ścielnych jednostek organizacyjnych oraz wykonującymi na ich rzecz 
jakiekolwiek świadczenia winny być podpisane stosowne umowy (np. 
o pracę, o dzieło, zlecenia, wolontariatu) i prowadzona dokumentacja 
pracownicza, zgodnie z przepisami prawa polskiego, z zastrzeŜeniem 
pkt 5.9. 

 
4.4 Kościelne osoby prawne i kościelne jednostki organizacyjne 

będące pracodawcami są płatnikami podatków oraz składek na 
ubezpieczenie społeczne i zdrowotne z tytułu wypłacanych wynagro-
dzeń. Konieczne jest przestrzeganie przepisów prawa polskiego  
w tym zakresie. NaleŜy równieŜ zachować kan. 1286, który stanowi, 
kościelna osoba prawna jako prawodawca oprócz przestrzegania 
przepisów państwowych zobowiązana jest przestrzegać przepisów 
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katolickiej nauki społecznej dotyczącej sprawiedliwej płacy. Doktry-
nę tę potwierdza II Polski Synod Plenarny (nr 54). 

 
4.5 Wskazane jest utworzenie w diecezji biura nadzorującego 

zawieranie umów przez kościelne osoby prawne i kościelne jednostki 
organizacyjne. Zaleca się, aby biuro to działało w ramach instytucji,  
o której mowa w pkt 3.8. 

 
 

5. UTRZYMANIE DUCHOWNYCH  
I OSÓB KONSEKROWANYCH 

 
 

5.1 Podstawę polskiego systemu wynagradzania (renumeratio) 
duchownych stanowią dobrowolne ofiary, zwłaszcza ofiary mszalne  
i iura stolae. Zgodnie z zaleceniami II Polskiego Synodu Plenarnego 
(Kościół wobec Ŝycia społeczno-gospodarczego, nr 57) naleŜy ją utrzymać. 

 
5.2 Dochody duchownych – zarówno środki pienięŜne, jak i w na-

turze (mieszkanie, wyŜywienie, itp.) – oraz ich zobowiązania wobec 
parafii i diecezji winny być szczegółowo określone w prawie partyku-
larnym danej diecezji. 

 
5.3 W gestii ordynariusza leŜy oznaczenie celów, na które zosta-

ną przekazane ofiary z Mszy św. binowanych, trynowanych i zbioro-
wych (por. kan. 951 § 1 KPK). 

 
5.4 KaŜdy duchowny w kwestii zabezpieczenia socjalnego podle-

ga prawu polskiemu, jest więc zobowiązany m.in. do zgłoszenia się do 
ubezpieczeń, opłacania naleŜnych składek i wypełniania stosownej 
dokumentacji. W przypadku duchownych, którzy nawiązali stosunek 
pracy, obowiązki te spoczywają na ich pracodawcy. 

 
5.5 Zaleca się, by w kaŜdej diecezji utworzyć instytucję o charak-

terze subsidium charitativum dla stosownego zabezpieczenia socjal-
nego duchownych chorych, niepełnosprawnych czy emerytowanych 
(por. p. 3.8 ninejszej Instrukcji). Szczegółowe regulacje w tym zakre-
sie winno zawierać prawo partykularne danej diecezji. 
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5.6 Mówiąc o prawie do odpowiedniego i godziwego utrzymania 
(congrua et decora sustentatio) duchownych, na które się składa wy-
nagrodzenie i zabezpieczenie socjalne, nie da się ustalić w tej materii 
jakiejś ogólnej normy. Winno ono być zasadniczo takie samo dla 
wszystkich, którzy się znajdują w tych samych warunkach. 

 
5.7 Kanon 281 § 1 KPK zakłada zdrowe zróŜnicowanie wynagro-

dzenia duchownych (odrzuca zasadę skrajnego egalitaryzmu), formu-
łując zasadę, Ŝe powinno ono być tak określone, by duchowni byli  
w stanie zaspokoić potrzeby swojego Ŝycia, jak równieŜ świadczyć 
wynagrodzeniem tym, których pomocy wymagają. W określeniu  
wynagrodzenia duchownych naleŜy brać pod uwagę charakter spra-
wowanego urzędu, warunki miejsca i czasu. NaleŜy pamiętać o dys-
pozycji kan. 282 § 1 KPK (prowadzenie prostego trybu Ŝycia i po-
wstrzymywanie się od próŜności) oraz kann. 281 § 1, 282 § 2; 283 § 2; 
533 §§ 2-3 i 550 § 3 KPK. Przy ustalaniu wysokości godziwego wyna-
gradzania naleŜy mieć na względzie przede wszystkim moŜność po-
siadania tego, co ułatwia posługę duszpasterską (róŜnorodne pomoce 
duszpasterskie). 

 
5.8 Warunkami regulującymi poziom wynagradzania duchow-

nych, którzy pełnią posługę duszpasterską winien być m.in.: 
- poziom wykształcenia – duchowni jako osoby z wyŜszym wy-

kształceniem powinni być wynagradzani na poziomie wiernych 
świeckich, którzy ukończyli studia wyŜsze, jednakŜe w niŜszej grupie 
płacowej; 

- okres pełnienia posługi w Kościele – wysokość wynagrodzenia 
winna być wprost proporcjonalna do okresu słuŜby: im okres ten jest 
dłuŜszy, tym uposaŜenie wyŜsze; 

- zajmowane stanowisko (np. biskup, proboszcz, wikariusz, pra-
cownik administracji kościelnej) – im bardziej odpowiedzialne, tym 
wysokość wynagrodzenia wyŜsza; 

- środowisko Ŝycia – naleŜy uwzględnić rodzaj środowiska i kosz-
ty utrzymania w tym środowisku; 

- poziom materialny społeczeństwa – wysokość wynagrodzenia 
nie ma charakteru bezwzględnego, zaleŜy bowiem od stopy material-
nej społeczeństwa. Wynagrodzenie duchownych powinno kształtować 
się poniŜej średniej krajowej. Stylem Ŝycia duchowni powinni być 
bliscy przeciętnej, a raczej uboŜszej rodzinie. 
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5.9 Wynagrodzenie duchownych, o którym mowa wyŜej, nie moŜe 
być postrzegane jako zapłata za wykonaną pracę. Biskup, prezbiter, 
diakon nie są pracownikami – w rozumieniu kodeksu pracy – diecezji 
czy parafii, dlatego ich wynagrodzenie róŜni się od pensji wypłacanej 
pracownikowi. Przy określeniu uprawnienia i korelatywnego mu 
obowiązku utrzymania duchownych prawodawca kościelny bierze 
bowiem pod uwagę rację święceń, które przeznaczają osobę na słuŜbę 
Kościołowi a nie umowę o pracę. Tę ogólną relację święceń i słuŜby 
konkretyzuje inkardynacja, która prawnie włącza duchownego do 
określonej diecezji lub innej struktury kościelnej, mającej prawo  
inkardynacji, a tym samym determinuje uprawnienia i obowiązki 
duchownego, wśród których znajduje się z jednej strony obowiązek 
słuŜby, a z drugiej uprawnienie do utrzymania. 

 
5.10 Utrzymanie duchownego wykonującego za zgodą własnego 

biskupa diecezjalnego posługę na rzecz innego Kościoła partykular-
nego winna określać pisemna umowa pomiędzy biskupem 
diecezjalnym miejsca inkardynacji a biskupem diecezjalnym miejsca 
wykonywania posługi. 

 
5.11 Duchowni, którzy osiągają przychody z tytułu ofiar otrzy-

mywanych z racji pełnienia funkcji duszpasterskich winni opłacać 
zryczałtowany podatek dochodowy zgodnie z przepisami 20 listopada 
1998 r. ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektó-
rych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. 1998 Nr 144 
poz. 930 z późn. zm.). 

 
5.12 Diecezja moŜe ustanowić system zapewniający odpowiednie 

utrzymanie duchownych, uwzględniając dochody, jakie regularnie 
otrzymują oni z innych źródeł (np. pensje szkolne, emerytury). 

 
5.13 Kościół zapewnia duchownym ich utrzymanie, ale 

równocześnie (w kaŜdym czasie) zachęca ich do dobrowolnego 
ubóstwa i prostoty Ŝycia. Dlatego teŜ duchowni to, co im zbywa (bona 
superflua), winni przeznaczyć na dobro Kościoła i dzieła miłości (DP 
17, kan. 282 § 2 KPK). 

 
5.14 Między parafią a instytutem Ŝycia konsekrowanego lub 

stowarzyszeniem Ŝycia apostolskiego powinna zostać zawarta pisem-
na umowa, waŜna równieŜ na gruncie prawa polskiego, określająca 
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zakres prac wykonywanych przez siostry zakonne/braci zakonnych 
na rzecz tej parafii (np. jako kancelistka, zakrystianka, pomoc do-
mowa) i naleŜnego za nie wynagrodzenia. 
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KOMUNIKAT KOMISJI DS. KULTU BOśEGO  
I DYSCYPLINY SAKRAMENTÓW 

W SPRAWIE NOWEGO LEKCJONARZA MSZALNEGO 
 
 
W dniu 22 października 2015 r., czyli w liturgiczne wspomnienie 

Świętego Jana Pawła II, ukaŜe się pierwsza część nowego Lekcjona-
rza mszalnego (t. I – V) zawierającego czytania na poszczególne okre-
sy roku liturgicznego. Ta nowa księga liturgiczna została opracowa-
na na podstawie Ordo Lectionum Missae z roku 1981 r. Teksty czy-
tań zostały zaczerpnięte z Biblii Tysiąclecia, wyd. V, a psalmy z Li-
turgii godzin, t. I, Pallottinum, Poznań 2006. 

Ukazanie się nowego Lekcjonarza mszalnego wpisuje się w złoty 
jubileusz pierwszego wydania Biblii Tysiąclecia w Polsce (1965 r.). 
Ten przekład Pisma Świętego Episkopat Polski polecił stosować  
w księgach liturgicznych, o czym świadczy dekret podpisany przez 
kard. Stefana Wyszyńskiego, Prymasa Polski 12 marca 1966 r. 

Tom I zawiera nowe Wprowadzenie do Lekcjonarza mszalnego,  
a kaŜdy tom tabelę Rozkład cyklów niedzielnych i powszednich na 
poszczególne lata (2015-2035). Na uroczystość Najświętszego Ciała  
i Krwi Chrystusa została dodana sekwencja Chwal, Syjonie (w for-
mie fakultatywnej). Ponadto w kaŜdym tomie są dwie melodie do 
czytań i pięć melodii do śpiewu Ewangelii. Refreny psalmów respon-
soryjnych zawierają 11 zgłosek, co ułatwia ich śpiew. Wszystkie tek-
sty Lekcjonarza mszalnego są opracowane według nowych zasad 
pisowni słownictwa religijnego podanych w 2010 r. 

Kongregacja ds. Kultu BoŜego i Dyscypliny Sakramentów za-
twierdziła tomy I – V dekretem z dnia 17 marca 2015 r. 

Kolejne tomy: VI (Czytania w Mszach o świętych), VII (Czytania 
w Mszach obrzędowych), VIII (Czytania w Mszach okolicznościowych 
i wotywnych) i IX (Czytania w Mszach za zmarłych) są obecnie  
w przygotowaniu i ukaŜą się w przyszłości. 

Trud wydania nowego Lekcjonarza mszalnego przyjęło na siebie 
Wydawnictwo Pallottinum. Za to dzieło polscy Biskupi składają Pal-
lottinum staropolskie „Bóg zapłać”. 

 
     bp Adam Bałabuch 

   Przewodniczący Komisji ds. Kultu BoŜego 
i Dyscypliny Sakramentów 
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KOMUNIKAT KOMISJI DS. KULTU BOśEGO  
I DYSCYPLINY SAKRAMENTÓW  

W SPRAWIE PISOWNI NOWYCH WEZWAŃ W LITANII LORETAŃSKIEJ 
 

 
W związku z licznymi zapytaniami odnośnie do pisowni nowych 

wezwań w Litanii loretańskiej podajemy poniŜsze wyjaśnienia: 
1. Dnia 31 grudnia 1995 r. papieŜ Jan Paweł II wprowadził do 

Litanii loretańskiej nowe wezwanie: Regina Familiae (Kró-
lowo rodziny). W tłumaczeniu na język polski zostało podane: 
Królowo rodzin. Ta wersja została zatwierdzona przez Stolicę 
Apostolską w Liturgii godzin, tom I, Pallottinum 2006,  
s. 1381 i jest obowiązująca w Polsce. 

 
2. Dwa wyrazy stanowiące tytuł Matka Miłosierdzia, stosowany 

do dnia liturgicznego (16 listopada) lub w odniesieniu do 
ostrobramskiego obrazu w Wilnie, pisze się duŜą literą.  
Natomiast wezwanie wprowadzone dla Polski (8 listopada 
2014 r.) do Litanii loretańskiej (po Matko łaski BoŜej) Matko 
miłosierdzia zapisuje się drugi człon małą literą, poniewaŜ 
określa on przymiot Matki BoŜej, a nie tytuł. 

 
 

 
     bp Adam Bałabuch 
  Przewodniczący Komisji ds. Kultu BoŜego 

i Dyscypliny Sakramentów 
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APEL KRAJOWEGO DUSZPASTERSTWA KIEROWCÓW  
I „MIVA POLSKA” - TYDZIEŃ BEZPIECZNEGO KIEROWCY 2015 
 
Wypoczynek i czas urlopów jest często związany z przemieszcza-

niem się, z wyjazdami, z odwiedzinami naszych bliskich i rodzin, a to 
rodzi takŜe pewne zagroŜenia wynikające z podróŜowania. Dlatego 
słyszymy z róŜnych stron nawoływanie o rozwaŜną i bezpieczną jaz-
dę. Nie jesteśmy bowiem tylko biernymi uczestnikami dróg. 

Przez naszą postawę za kierownicą, przez nasz sposób odnosze-
nia się i traktowania innych uŜytkowników dróg, przez nasze podej-
ście do przepisów drogowych, tworzymy kulturę bezpieczeństwa na 
naszych drogach. Stąd teŜ, jesteśmy wezwani do odpowiedzialności  
i ostroŜności, do kierowania się roztropnością i miłością, takŜe w tym 
aspekcie naszego Ŝycia. To właśnie ma na myśli Krajowe Duszpa-
sterstwo Kierowców i „MIVA Polska” propagując pośród polskich 
kierowców: „Dekalog Kierowcy”. 

Warto więc zadać sobie pytanie: Jak my sami poruszaliśmy się 
po drogach? Czy dbaliśmy o zasady bezpieczeństwa i przestrzeganie 
przepisów drogowych? Czy nie byliśmy egoistami za kierownicą, za-
dufanymi w sobie, nie szanując innych na drodze? Czy nie naraŜali-
śmy swojego Ŝycia i bliźnich na niebezpieczeństwo przez brawurę, 
nieostroŜną, ryzykowną i nieodpowiedzialną jazdę czy teŜ przez nie-
trzeźwość za kierownicą? Czy dawaliśmy dobre świadectwo chrześci-
jańskiego Ŝycia podczas podróŜy? 

Na drodze i za kierownicą teŜ jestem i powinienem być chrześci-
janinem. Modlitwa przed i po podróŜy pomaga o tym pamiętać. Stwa-
rza bowiem okazję do namysłu, który powinien poprzedzać kaŜde 
ludzkie działanie. Jako wierzący oddajemy się w ręce BoŜej Opatrz-
ności, świętych Patronów i Aniołów StróŜów. Stąd nasze modlitwy, 
błogosławieństwo kierowców i ich pojazdów, a następnie teŜ nasza 
szczera wdzięczność Panu Bogu za bezpieczną jazdę. 

Apelujemy zatem do wszystkich kierowców o kulturalną, ostroŜ-
ną i bezpieczną jazdę! Do wszystkich uczestników ruchu - o posza-
nowanie dla Ŝycia, bo jest ono darem BoŜym! Otwórzmy więc drzwi 
Chrystusowi - takŜe drzwi naszych pojazdów, aby w nich na stałe 
zapanowało BoŜe Prawo! Aby nasze poczynania w codziennej prakty-
ce za kierownicą były zgodne z nauką Chrystusa. Wówczas teŜ bę-
dziemy mogli liczyć na opiekę patrona kierowców św. Krzysztofa, 
dzięki której to opiece kaŜda podróŜ będzie bezpieczna i cali wrócimy 
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do domu, do naszych bliskich. Kierujmy się zawsze miłością na kaŜ-
dej drodze! 

Do Apelu o bezpieczną i kulturalną jazdę, zgodną z przepisami 
prawa, przyłącza się równieŜ Policja, która na co dzień czuwa nad 
porządkiem i bezpieczeństwem w ruchu drogowym. Wykonując swoje 
obowiązki policjanci bardzo często mogą zaobserwować sytuacje,  
w której błąd kierowcy kosztuje Ŝycie. StrzeŜmy się takich błędów! 

 
ks. dr Marian Midura 

Krajowy Duszpasterz Kierowców 
 

ks. Jerzy Kraśnicki 
Dyrektor MIVA Polska 
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LIST PASTERSKI BISKUPA ZAMOJSKO-LUBACZOWSKIEGO O WARTOŚCI 

KATECHEZY I WYCHOWANIA CHRZEŚCIJAŃSKIEGO W SZKOLE Z OKAZJI 

25. ROCZNICY POWROTU KATECHEZY DO SZKOŁY 
 
 
Drodzy Siostry i Bracia w Chrystusie,  
 
1 września 1990 roku lekcje religii po wielu latach nieobecności 

wróciły do polskiej szkoły. Dwudziestopięciolecie obecności nauczania 
religii w szkołach to doskonała okazja do złoŜenia serdecznych po-
dziękowań wszystkim odpowiedzialnym za ten tak bardzo waŜny 
obszar pracy ewangelizacyjnej, edukacyjnej i wychowawczej. Jest to 
równieŜ dobra okazja do przypomnienia o wartości przekazywanych 
treści religijnych w działalności dydaktycznej i wychowawczej szkoły. 

Na początku chcę podziękować przede wszystkim Wam, Drodzy 
Rodzice, za wasze zaangaŜowanie  w wychowanie w duchu wiary 
swoich dzieci, w tym troskę o katechezę szkolną. Święty Jan Paweł II 
podczas pielgrzymki do Ojczyzny w 1999 roku w Łowiczu mówił: 
„Drodzy Rodzice, dobrze wiecie, Ŝe nie jest łatwo w dzisiejszych cza-
sach stworzyć chrześcijańskie warunki potrzebne do wychowania 
dzieci. Musicie czynić wszystko, aŜeby Bóg był obecny i czczony  
w waszych rodzinach. (…) Jesteście dla swoich dzieci pierwszymi 
nauczycielami modlitwy i cnót chrześcijańskich i nikt was w tym nie 
moŜe zastąpić” (Łowicz, 14 czerwca 1999 r.). Zorganizowanie naucza-
nia religii w szkole słuŜy wszystkim rodzicom, którzy w ten sposób 
pragną wychowywać swoje dzieci, wielką pomocą.  

Warto tutaj zaznaczyć, Ŝe podczas katechezy szkolnej odbywa 
się równieŜ przygotowanie do przyjęcia sakramentów świętych: 
Pierwszej Komunii św., sakramentu pokuty i pojednania oraz bierz-
mowania. Przypomniała o tym Komisja Wychowania Katolickiego 
KEP w komunikacie wydanym 28 sierpnia 2013 roku, w którym 
podkreśliła, Ŝe przygotowanie do tych sakramentów „odbywa się pod-
czas systematycznej katechezy parafialnej oraz w trakcie lekcji reli-
gii w szkole”. To oznacza, Ŝe „uczestnictwo w zajęciach z etyki nie 
spełnia w Ŝadnym zakresie wymogu przygotowania do sakramentów 
i nie moŜe być respektowane przy podejmowaniu decyzji o wyraŜeniu 
zgody co do ich przyjęcia”8.  

WaŜne słowa z okazji 25-tej rocznicy powrotu nauczania religii 

                                                      
8 Komunikat Komisji Wychowania Katolickiego KEP w sprawie przygotowania do 
sakramentów, L.dz. KWEP-15/13. 
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do polskich szkół i przedszkoli chciałbym skierować do Was, Drodzy 
Uczniowie. Kochane Dzieci, jesteście wszystkie szczególnie umiłowa-
ne przez Pana Jezusa. Jego pragnieniem jest, abyście Go poznawały  
i kochały. Dlatego Jezus do tych, którzy utrudniali waszym rówie-
śnikom kontakt z Nim powiedział słowa: „Pozwólcie dzieciom przy-
chodzić do Mnie, nie przeszkadzajcie im; do takich bowiem naleŜy 
królestwo BoŜe” (Mt 10,14). Dzisiaj powtarzamy to wezwanie szcze-
gólnie wobec tych, którzy kwestionują zasadność nauczania religii  
w przedszkolach i szkołach oraz domagają się usuwania wartości 
religijnych z systemów wychowawczych placówek oświatowych: Po-
zwólcie dzieciom przychodzić do Jezusa, nie przeszkadzajcie im.  

Droga MłodzieŜy, św. Jan Paweł II w Liście do Młodych całego 
świata z 1985 roku zwrócił uwagę na to, Ŝe młodzi ludzie przychodzą 
do Pana Jezusa jako Dobrego Nauczyciela z najbardziej fundamen-
talnymi pytaniami dotyczącymi ich Ŝycia. On nie jest obojętny na 
wasze pytania, trudności, wątpliwości, lecz zawsze podejmuje z Wa-
mi przyjacielski dialog. Przykładem takiej rozmowy, jak wskazuje 
PapieŜ, jest opisane przez Ewangelistów spotkanie Młodzieńca  
z Jezusem (Mk 10,17-22; Mt 19,16-22; Łk 18,18-23). Ów człowiek, 
mający wasze lata i podobne doświadczenia, postawił wówczas Jezu-
sowi pytania, w których chodziło mu o spojrzenie na całe Ŝycie: Jak 
postępować? „Co mam czynić, aby osiągnąć Ŝycie wieczne”? Co mam 
czynić, aby Ŝycie moje posiadało pełną wartość i sens?9. Odpowiedzi 
na takie i inne równie waŜne pytania poszukuje katecheza szkolna, 
która nie tylko pozwala na zdobycie rzetelnej wiedzy religijnej, ale 
przede wszystkim prowadzi do poznania niezwykle fascynującej Oso-
by, Boga-Człowieka, naszego Zbawiciela, Jezusa z Nazaretu, a na-
stępnie wprowadza w głęboką zaŜyłość z Chrystusem10.  

Na rozpoczęcie kolejnego roku szkolnego i katechetycznego sło-
wa szczególnej wdzięczności kieruję w stronę wszystkich katechetów: 
duchownych, sióstr zakonnych i osób świeckich. Praca katechety to 
piękne, ale teŜ wymagające powołanie. Prawdziwy katecheta to czło-
wiek rozmiłowany w swoim powołaniu, identyfikujący się z otrzyma-
ną misją, do której czuje się przez Boga posłany. Świadomość tego 
powołania wypełnia jego serce, jest źródłem radości oraz mobilizacją 
do coraz większego zaangaŜowania się w BoŜe dzieło. Dziękuję Wam 
dzisiaj, Drodzy Katecheci, za waszą pełną zapału pracę katechetycz-
ną w szkole oraz za pozaszkolną pracę w parafiach. Dziękuję za pro-

                                                      
9 Por. List do Młodych…, nr 3. 
10 Por. CT 5 
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wadzenie grup szkolnych, a takŜe przygotowywanie uczniów do róŜ-
nych konkursów religijnych. Dziękuję za formację duchową, którą 
podejmujecie; nade wszystko jestem Wam wdzięczny za Ŝywą wiarę  
i trwałą modlitwę w intencji katechizowanych oraz świadectwo wa-
szego Ŝycia.    

Podobnie bardzo serdecznie pragnę dzisiaj podziękować dyrek-
cjom szkół, organom prowadzącym, władzom samorządowym i oświa-
towym, a takŜe pracownikom ośrodków doskonalenia nauczycieli.  
Z radością trzeba podkreślić, Ŝe w naszej diecezji współpraca Kościo-
ła z instytucjami związanymi z organizacją nauczania religii  
w przedszkolach i szkołach układa się bardzo dobrze. Nie moŜna nie 
zauwaŜyć wielkiej troski wyŜej wymienionych osób i instytucji  
o prawdziwie integralne wychowanie dzieci i młodzieŜy, a w tym 
wymiar religijny. Tę współpracę szczególnie moŜna dostrzec w orga-
nizacji konkursów o tematyce religijnej, podczas pomocy w prowa-
dzeniu szkolnych grup religijnych oraz w organizacji rekolekcji i obo-
zów dla dzieci i młodzieŜy z Ruchu Światło-śycie, Katolickiego Sto-
warzyszenia MłodzieŜy, Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej, 
Szkolnych Kół CARITAS i innych wspólnot. Pięknego świadectwa 
zaangaŜowania i współpracy placówek oświatowych z Kościołem  
w naszej diecezji mogliśmy doświadczyć podczas majowej peregryna-
cji symboli Światowych Dni MłodzieŜy.  

Na tle zaangaŜowania tylu osób i instytucji w słuŜbę młodym, 
jaką jest wychowanie ich we współpracy z rodzicami i zgodnie z ich 
wolą w oparciu o wartości chrześcijańskie, pewnym cieniem kładzie 
się działanie ludzi i organizacji, które próbują utrudniać tę waŜną 
oraz poŜyteczną pracę wychowawczą i edukacyjną. Czynią to oni 
między innymi poprzez podwaŜanie zasadności nauczania religii  
w szkole oraz obecności wartości religijnych w systemie wychowaw-
czym naszych szkół. Organizacje te domagają się, wbrew naszej pol-
skiej tradycji i podstawowym prawom człowieka, usunięcia religii  
i wszelkich treści religijnych ze szkół. Argumentują to postulatami 
tzw. „świeckiego państwa”, „świeckiej szkoły” lub „neutralności świa-
topoglądowej państwa i szkoły”. Dlatego warto tu po raz kolejny po-
wrócić do nauczania św. Jana Pawła II, który podczas pielgrzymki do 
Ojczyzny w 1991 roku mówił w Lubaczowie: „(…) postulat neutralno-
ści światopoglądowej jest słuszny głównie w tym zakresie, Ŝe pań-
stwo powinno chronić wolność sumienia i wyznania wszystkich swo-
ich obywateli, niezaleŜnie od tego, jaką religię lub światopogląd oni 
wyznają. Ale postulat, aŜeby do Ŝycia społecznego i państwowego  
w Ŝaden sposób nie dopuszczać wymiaru świętości, jest postulatem 
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ateizowania państwa i Ŝycia społecznego i niewiele ma wspólnego ze 
światopoglądową neutralnością” (Lubaczów, 3 czerwca 1991 r.).     

Prawo do nauczania religii w przedszkolach i szkołach oraz 
prawo do obecności wartości chrześcijańskich w procesie wychowaw-
czym placówek oświatowych jest zagwarantowane w polskim syste-
mie prawnym. Gwarantują to między innymi odpowiednie zapisy  
w Konstytucji Rzeczypospolitej, Konkordacie między Stolicą Apostol-
ską i Rzecząpospolitą Polską oraz Ustawie o systemie oświaty,  
w której czytamy: „Nauczanie i wychowanie – respektując chrześci-
jański system wartości – za podstawę przyjmuje uniwersalne zasady 
etyki. Kształcenie i wychowanie słuŜy rozwijaniu u młodzieŜy poczu-
cia odpowiedzialności, miłości ojczyzny oraz poszanowania dla pol-
skiego dziedzictwa kulturowego, przy jednoczesnym otwarciu się na 
wartości kultur Europy i świata”11. Dlatego nie ma podstaw odwo-
ływanie się do polskiego prawa jako argumentu przemawiającego za 
eliminowaniem treści religijnych w działalności dydaktycznej i wy-
chowawczej szkoły. Zostało to wielokrotnie w ostatnim czasie po-
twierdzone przez odpowiednie instytucje państwowe12. 

W związku z pojawiającymi się postulatami, takŜe w naszej die-
cezji, usuwania treści religijnych z działalności dydaktycznej i wy-
chowawczej placówek oświatowych, wszyscy jako chrześcijanie jeste-
śmy wezwani do odpowiedzialnego sprzeciwu wobec takich działań. 
Trzeba nam ze spokojem, ale teŜ zdecydowaniem, odwoływać się  
w takich sytuacjach do obowiązującego prawa, które pozwala na 
obecność krzyŜa w przedszkolach i szkołach, prowadzenie grup  
o charakterze społeczno-religijnym i ekumenicznym oraz odmawia-
nie modlitw w szkole. Działania takie nie tylko nie naruszają niczyjej 
wolności, poniewaŜ nigdy nie było intencją Kościoła zmuszać do tego 
tych, którzy wyznają inną wiarę lub posiadają odmienny światopo-
gląd, ale są wyrazem prawdziwej wolności, która zakłada moŜliwość 
wyznawania wiary w miejscach publicznych oraz wychowanie dzieci 
zgodnie z przekonaniami ich rodziców.   

Na zakończenie chciałbym przytoczyć słowa św. Jana Pawła II 
wypowiedziane w 1991 r. we Włocławku: „Dzięki przemianom, jakie 
dokonują się ostatnio w naszej Ojczyźnie, katecheza wróciła do sal 

                                                      
11 USTAWA z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty. Preambuła. /Dz.U. z 2004 r. 
Nr 256, poz. 2572 z późn. zm. 
12 Por. Odpowiedź sekretarza Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej na interpela-
cję w sprawie moŜliwości swobodnego kultywowania w szkołach publicznych tradycji 
chrześcijańskich i narodowych, skierowaną dnia 13 grudnia 2013 r. do Minister Edu-
kacji Narodowej Pani Joanny Kluzik-Rostkowskiej przez posła Sławomira Zawiślaka. 
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szkolnych i znalazła swoje miejsce i odbicie w systemie wychowaw-
czym. Osobiście bardzo z tego się cieszę. Równocześnie jednak pragnę 
tu powtórzyć (...): jest wam to dane i równocześnie zadane. W takim 
duchu trzeba ten dar przyjąć w społeczeństwie chrześcijańskim i tak 
go sprawować. Potrzeba tutaj duŜo dobrej woli, wysiłku, wszech-
stronnej Ŝyczliwości ze strony wszystkich: katechetów, nauczycieli, 
władz oświatowych, rodziców, przede wszystkim ze strony najbar-
dziej zainteresowanych, to znaczy młodzieŜy i dzieci” (Włocławek,  
6 czerwca 1991 r.).     

Jeszcze raz za tę dobrą wolę, której w naszej diecezji jest tak 
wiele, bardzo dziękuję. Wszystkim odpowiedzialnym za wychowanie 
dzieci i młodzieŜy, rodzicom, katechetom, nauczycielom, dyrekcjom 
szkół, władzom samorządowym i oświatowym oraz uczniom kaŜdej 
szkoły w naszej diecezji udzielam pasterskiego błogosławieństwa.  

 
 
 
 
 

+ Marian Rojek 
BISKUP ZAMOJSKO-LUBACZOWSKI 

 
Zamość, 6 sierpnia 2015 r. 
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SŁOWO BISKUPA ZAMOJSKO-LUBACZOWSKIEGO MARIANA ROJKA 
ZAPRASZAJĄCE NA UROCZYSTOŚĆ OGŁOSZENIA 

TYTUŁU I GODNOŚCI BAZYLIKI MNIEJSZEJ 
DLA SANKTUARIUM ŚW. ANTONIEGO W RADECZNICY 

 
„ŚWIĄTYNIA BOGA JEST ŚWIĘTA I MY NIĄ JESTEŚMY” 

 
 
Czcigodni Kapłani, 
Osoby Konsekrowane, 
Drodzy Diecezjanie  
i Pielgrzymi nawiedzający miejsca związane z działaniem 

BoŜej łaski, 
 
W Ŝyciu kaŜdej wspólnoty są wydarzenia, które zasługują na 

miano historycznych. Niewątpliwie do takich, dla naszego Diecezjal-
nego Kościoła naleŜy podniesienie do godności Bazyliki Mniejszej 
Sanktuarium św. Antoniego w Radecznicy. 

Od 350 lat miejsce to jest znane jako Jasna Góra Lubelszczyzny 
lub Jasna Góra Wschodu. Wydarzenie, jakim jest nadanie i ogłosze-
nie tytułu oraz godności Bazyliki Mniejszej, pięknie wpisuje się  
w znaczenie oraz misję tego wszystkiego, co dokonuje się dzięki łasce 
BoŜej w Ŝyciu osób nawiedzających to Sanktuarium na Roztoczań-
skiej Ziemi, począwszy od pierwszego objawienia się w Radecznicy 
Świętego z Padwy, jakie dokonało się 8 maja 1664 r. Aktualnie jeste-
śmy świadkami wielkich wydarzeń duchowych i historycznych, które 
będą wspominane przez wieki i na trwałe wpiszą się w historię  
Kościoła Zamojsko-Lubaczowskiego oraz Kościoła w Polsce. 

Sanktuarium w Radecznicy było przez całe poprzednie pokolenia 
jednym z najwaŜniejszych miejsc pielgrzymkowych i kształtowało 
duchowość mieszkańców tych terenów. Lata stalinowskiego komuni-
zmu zapisały się jako najgorsza karta historii w Ŝyciu Kościoła ów-
czesnej Diecezji Lubelskiej i Przemyskiej. W zamierzeniach władz 
komunistycznych tamtych lat, Jasna Góra Lubelszczyzny, miejsce 
wielotysięcznych pielgrzymek i jakŜe Ŝywego kultu św. Antoniego, 
miało zostać wymazane z ludzkiej świadomości. Aresztowania i ha-
niebne skazanie na wieloletnie więzienia stróŜów tego Sanktuarium, 
Ojców Bernardynów, oraz ich bohaterska postawa spowodowały,  
iŜ dzisiaj jesteśmy świadkami oŜywienia na nowo Jasnej Góry  
Lubelszczyzny, co potwierdził swoim autorytetem Ojciec Święty 
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Franciszek, podnosząc Sanktuarium św. Antoniego w Radecznicy do 
godności Bazyliki Mniejszej. 

Wydarzenie to stanowi kolejny krok w przywróceniu dawnej 
rangi tego jedynego na świecie miejsca objawień św. Antoniego, po-
twierdzonych autorytetem Kościoła. A radość nasza jest tym więk-
sza, poniewaŜ jest to pierwsza Bazylika w Diecezji Zamojsko-
Lubaczowskiej. 

 
Drodzy Bracia w Chrystusowym Kapłaństwie i Czcigodni 

Diecezjanie! 
 
Zapraszam Was serdecznie do osobistego i wspólnotowego 

udziału w tym historycznym momencie dla Sanktuarium w Radecz-
nicy oraz dla całej naszej Diecezji, jakim będzie ogłoszenie tytułu  
i godności Bazyliki Mniejszej dla Sanktuarium św. Antoniego w Ra-
decznicy. Te uroczystości przeŜywać będziemy pod przewodnictwem 
Nuncjusza Apostolskiego, Jego Ekscelencji Księdza Arcybiskupa 
Celestino Migliore, podczas Mszy św. o godz. 12.00, w niedzielę  
6 września 2015 r. 

Niech nasza modlitwa i obecność na Uroczystościach w Sank-
tuarium – Bazylice Mniejszej w Radecznicy, stanie się osobistym 
świadectwem wiary i Ŝywotności wspólnoty Kościoła oraz kolejnym 
krokiem w przygotowaniach do Światowych Dni MłodzieŜy – Kraków 
2016, a takŜe spotkania na naszej Polskiej Ziemi z Ojcem św. Fran-
ciszkiem. 

 
Z pasterskim błogosławieństwem 
 
 
 

 
 

+ Marian Rojek 
BISKUP ZAMOJSKO-LUBACZOWSKI 

 
 
 

Zamość, 15 sierpnia 2015 r.     
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SŁOWO BISKUPA ZAMOJSKO-LUBACZOWSKIEGO MARIANA ROJKA 
DO ROLNIKÓW Z RACJI DOśYNEK 

 
 

 
Drodzy Rolnicy, Ogrodnicy i Sadownicy, Osoby związane  

w jakikolwiek sposób z pracą na roli, Umiłowani Diecezjanie, 
 
DoŜynki dla rolników, ogrodników i sadowników są zawsze 

wielkim wydarzeniem o charakterze dziękczynnym, a dla ludzi wiary 
jest to święto kierujące nas w modlitwie uwielbienia i wychwalania 
za wszelkie dary, bezpośrednio do Boga, od Którego wszystko pocho-
dzi. To Stwórca daje przyrodzie, roślinom, zwierzętom oraz człowie-
kowi łaskę zarówno zaistnienia na tej ziemi, jak teŜ wzrastania  
i owocowania. Dla nas przeŜywanie takiej radości z otrzymanych, 
wypracowanych i pomyślnie zebranych plonów jest zawsze związane 
z nadzieją ukierunkowaną na przyszłość. Ów doŜynkowy wieniec ze 
zbóŜ, a właściwie, według wiejskiej tradycji, z ostatnich kłosów zboŜa 
i kwiatów, przyozdobiony równieŜ owocami oraz bochen pięknego 
pachnącego chleba, stają się dla spracowanych rolników symbolem 
ich gospodarskiego szczęścia i oznaką błogosławieństwa Boga, które 
przeradza się w obfitość dokonanych zbiorów oraz bywa zaprosze-
niem do naleŜytego wypoczynku po Ŝniwnym wysiłku. 

DoŜynkowe wieńce ludzie rolniczej pracy i trudu, ci którzy wie-
dzą, iŜ „bez Boga ani do proga” przynoszą na uroczystą dziękczynną 
Eucharystię, która sama jest najwspanialszym dziękczynieniem  
Bogu Ojcu, jakie na ołtarzu w tej sakramentalnej ofiarnej uczcie 
składa sam Jezus Chrystus, włączając w tę tajemnicę wiary cały 
Kościół, czyli swoje Mistyczne Ciało. Dla polskich rolników doŜynki 
zawsze były i są świętem oraz wydarzeniem religijnym, dlatego  
zapraszam wszystkich, którzy na roli pracują i z niej Ŝyją, co pszenny 
i Ŝytni chleb spoŜywają, wypieczony z ziarna zebranego do spichlerzy 
z hojnej w tegoroczny urodzaj ziemi zamojsko-lubaczowskiej, na uro-
czyste Diecezjalne DoŜynki w Krasnobrodzie w dniu 13 września 
2015 roku. Zaś Ogólnopolskie DoŜynki Centralne na Jasnej Górze 
będą miały miejsce tydzień wcześniej 5 i 6 września. Razem będzie-
my Bogu dziękować za szczęśliwie w Diecezji Zamojsko-
Lubaczowskiej zakończone Ŝniwa i zebrane plony, mimo upałów 
mocno doskwierających w tym roku zarówno rolnikom, ziemi, rośli-
nom, jak teŜ i zwierzętom. Dlatego zapraszam w miarę moŜliwości  
z doŜynkowymi wieńcami, z innymi płodami naszej roztoczańskiej 
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ziemi, takŜe Gospodarzy i Gospodynie w ludowych, tradycyjnych 
strojach, jak przystało na ludzi szanujących zwyczaje naszych ojców, 
do Domu Krasnobrodzkiej Pani, świętującej w tym roku 50-lecie  
koronacji swego wizerunku. 

W kaŜdej Mszy świętej ofiarowany jest chleb, który jako owoc 
ziemi oraz pracy rąk ludzkich staje się równieŜ symbolem Ŝycia, ra-
dości, nasycenia naszych głodów i zwyczajnego szczęścia. W tym 
znaku zawarty jest obraz rodzinnego domu, rodziców: ojca wraz  
z matką, którzy dzielą powszedni chleb między swoich domowników. 
Stół, przy którym są zgromadzeni spoŜywający ów chleb, zaprasza 
wszystkich do modlitwy wdzięczności za otrzymane dary, do gościn-
ności, przyjaźni i wspólnoty. Dobrze wiemy o tym, iŜ w powszednim 
chlebie, o który prosimy kaŜdego dnia w modlitwie „Ojcze nasz”,  
zawierają się wszelkie nasze potrzeby duchowe i materialne,  
a w czasie Mszy św. staje się on dla nas Ciałem Chrystusa, pokar-
mem na Ŝycie wieczne. W doŜynkowe śpiewanie dziękczynienia  
„Ciebie Boga, wysławiamy” w Krasnobrodzkim sanktuarium zbierz-
my się w jedno, jak ziarna tworzące całość poŜywnego chleba i dajmy 
jako wspólnota Chrystusowego Diecezjalnego Kościoła wraz z Paste-
rzami parafii, Diecezjalnym Duszpasterzem Rolników oraz Bisku-
pem, świadectwo naszego uwielbienia dla Dawcy wszelkich darów  
za szczęśliwe ukończenie Ŝniw i zebrane plony, mimo panującej  
powszechnie suszy. 

 
Do przeŜywania doŜynkowej radości, która na naszej polskiej 

rolniczej ziemi wpisana jest w lokalne zwyczaje i tradycje, zaprasza-
my wszystkich: Siostry i Braci, Diecezjan, Gości i Pielgrzymów oraz 
tych, co nie mają bezpośrednio w swym Ŝyciu kontaktu z uprawną 
ziemią, aby wspólnie dziękować Bogu i ludziom za ten owocny czas 
Ŝniw i udane zbiory. To rolnicze wydarzenie naszej diecezji niech teŜ 
będzie zaproszeniem, zgodnie z zapowiedzianym przez Ojca św. 
Franciszka Rokiem Miłosierdzia, do uświadomienia sobie, Ŝe we 
współczesnym świecie jest tylu głodnych ludzi. Jak my moŜemy im 
podać poŜywny chleb? A warto teŜ, dziękując Bogu za plony, za pracę 
rolników i za nich samych oraz za cały świat przyrody, jaki nas ota-
cza, zaglądnąć do ostatniej papieskiej encykliki „Laudato si”,  
by uświadomić sobie naszą większą odpowiedzialność za relację 
człowiek – natura, w jaką wprowadził nas Pan i Stwórca. Niech ziar-
no, jakie rolnicy juŜ w najbliŜszym czasie „na Matkę BoŜą Siewną” 
będą poświęcać i wsiewać do swej roli, stanie się nadzieją dla nas 
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wszystkich i dla tych osób oraz rodzin, którym nie wystarcza  
codziennego chleba w dostatecznej obfitości. 

 
Z serca błogosławię wszystkim Rolnikom, Kapłanom i Duszpa-

sterzom Rolników, a takŜe kaŜdemu wiernemu naszej Diecezji  
Zamojsko-Lubaczowskiej. 

 
Z darem modlitwy 

 
 
 

       
 

† Marian Rojek 
BISKUP ZAMOJSKO-LUBACZOWSKI 

 
 

 
 

Zamość, 21 sierpnia 2015 r.     
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SPRAWY PERSONALNE 
 
 

5 lipca 
 
ks. mgr Paweł Cisek, wikariusz parafii pw. PodwyŜszenia KrzyŜa 

Świętego w Horyszowie Polskim mianowany tymczasowym  
administratorem tejŜe parafii  

 
 

3 sierpnia 
 
ks. kan. Bronisław Bucki, odwołany z funkcji asystenta kościelne-

go Polskiego Związku Łowieckiego w Zamościu 
ks. mgr Roman Karpowicz, proboszcz parafii pw. Narodzenia 

NMP w StrzyŜowie mianowany kapelanem myśliwych Okręgu 
Zamojskiego Polskiego Związku Łowieckiego  

s. mgr Agnieszka Gańko FMM, otrzymała przedłuŜenie na jeden 
rok pełnienia funkcji zakonnej referentki w Diecezji Zamojsko-
Lubaczowskiej  

s. Małgorzata Rydzewska FMM, przełoŜona domu zakonnego 
Sióstr Franciszkanek Misjonarek Maryi w Łabuniach otrzymała 
zgodę na pełnienie posługi nadzwyczajnego szafarza Komunii 
św. względem Wspólnoty Sióstr Franciszkanek Misjonarek Ma-
ryi w Łabuniach  

 
5 sierpnia 

 
ks. Roman Kulczycki, odwołany z funkcji rezydenta przy parafii 

pw. Chrystusa Króla w Biłgoraju i skierowany na bezterminowy 
urlop z zamieszkaniem w domu rodzinnym  

 
12 sierpnia 

 
ks. mgr lic. Tomasz Bazan, dotychczasowy wikariusz parafii pw. 

Zmartwychwstania Pańskiego w Mirczu z dniem 19 sierpnia 2015 r. 
mianowany proboszczem parafii pw. PodwyŜszenia KrzyŜa 
Świętego w Horyszowie Polskim  

ks. mgr Paweł Cisek, wikariusz parafii pw. PodwyŜszenia KrzyŜa 
Świętego w Horyszowie Polskim i tymczasowy administrator 
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tejŜe parafii z dniem 19 sierpnia 2015 r. odwołany z funkcji  
administratora parafii w Horyszowie Polskim  

ks. mgr Paweł Czerwonka, wikariusz parafii pw. Narodzenia 
NMP w Oleszycach otrzymał odwołanie nominacji z urzędu  
wikariusza parafii pw. Ducha Świętego w Hrubieszowie  
i z dniem 19 sierpnia 2015 r. został mianowany wikariuszem 
parafii pw. Zmartwychwstania Pańskiego w Mirczu    

ks. mgr lic. Marek Wielgosz, ekskardynowany z Diecezji Zamoj-
sko-Lubaczowskiej do Diecezji Sulmona-Valva we Włoszech  

 
 

17 sierpnia 
 
dk. mgr Andrzej Janczura, z dniem 19 sierpnia 2015 r. odwołany 

z praktyki duszpasterskiej w parafii pw. Nawiedzenia NMP  
w Krasnobrodzie i skierowany na dalszy okres tejŜe praktyki  
do parafii pw. św. Michała Archanioła w Zamościu  

o. Honorat (Piotr) Ćwikła OFM, z dniem 1 września 2015 r. odwo-
łany z urzędu wikariusza parafii pw. św. Stanisława Kostki  
w Hrubieszowie 

o. Juniper (Czesław) Ostrowski OFM, z dniem 1 września 2015 r. 
mianowany wikariuszem parafii pw. św. Stanisława Kostki  
w Hrubieszowie 

 
19 sierpnia 

 
ks. kan. dr Ryszard Mazurkiewicz, oficjał Sądu Biskupiego  

w Zamościu, mianowany duchowym doradcą Rycerskiego i Szpi-
talnego Bractwa Św. Łazarza z Jerozolimy 

 ks. mgr Michał Skubis, misjonarz Fidei Donum w Sudanie Połu-
dniowym, otrzymał zgodę na podjęcie pracy duszpasterskiej  
w Diecezji Bunda w Tanzanii 

 
24 sierpnia 

 
ks. mgr Sławomir Portka, dotychczasowy wikariusz parafii pw. 

Trójcy Przenajświętszej w Dubience mianowany wikariuszem 
parafii pw. św. Ojca Pio w Tomaszowie Lubelskim  

ks. mgr Kamil Taras, dotychczasowy wikariusz parafii pw. św. 
Ojca Pio w Tomaszowie Lubelskim mianowany wikariuszem 
parafii pw. Trójcy Przenajświętszej w Dubience 
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1 września 
 
ks. mgr Marcel Harkot, dotychczasowy duszpasterz-pomocnik przy 

parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Tomaszowie 
Lubelskim odwołany został z tejŜe funkcji i uzyskał zgodę na 
podjęcie posługi duszpasterskiej w Diecezji Elbląskiej na okres 
jednego roku  

 
2 września 

 
ks. mgr lic. Ryszard Bordzań, student Uniwersytetu Stefana 

Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie otrzymał zgodę na pod-
jęcie obowiązków w Sekcji Polskiej Papieskiego Stowarzyszenia 
Pomocy Kościołowi w Potrzebie do czasu ukończenia studiów 
doktoranckich  

ks. kan. dr Andrzej NieduŜak, dyrektor Domu KsięŜy Seniorów  
w Biłgoraju mianowany duchowym opiekunem Stowarzyszenia 
Dekarzy Oddział w Biłgoraju  

 
15 września 

 
ks. Piotr Ciećkiewicz, proboszcz parafii pw. Trójcy Przenajświęt-

szej w Dubience mianowany kapelanem StraŜy PoŜarnych  
w powiecie hrubieszowskim  

 
16 września 

 
ks. dr Marek Barszczowski, proboszcz parafii pw. Chrystusa Kró-

la w Hucie RóŜanieckiej odwołany z funkcji koordynatora 
Wspólnoty Apostolatu Dzieła Świętych Aniołów w Diecezji  
Zamojsko-Lubaczowskiej  

ks. mgr lic. Jan Cielica, proboszcz parafii pw. Matki BoŜej Bole-
snej w Wólce Panieńskiej odwołany z funkcji kapelana StraŜy 
PoŜarnych w powiecie lubaczowskim  

ks. Piotr Ciećkiewicz, proboszcz parafii pw. Trójcy Przenajświęt-
szej w Dubience odwołany z funkcji diecezjalnego kapelana 
StraŜy PoŜarnych  

ks. mgr Stanisław Ciupak, proboszcz parafii pw. św. Andrzeja 
Boboli w Bukowej mianowany duszpasterzem trzeźwości w De-
kanacie Biłgoraj Północ  
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ks. mgr Rajmund Cur, wikariusz parafii pw. MB Szkaplerznej  
w Łabuniach mianowany diecezjalnym koordynatorem Wspól-
noty Chrystusa Zmartwychwstałego „Galilea”  

ks. mgr Jerzy Frankiewicz, pomocnik duszpasterza przy kościele 
rektoralnym pw. św. Katarzyny w Zamościu mianowany dusz-
pasterzem trzeźwości w Dekanacie Zamość  

ks. mgr Mateusz Furmaniak, wikariusz parafii pw. św. Bartłomie-
ja Apostoła w Sitańcu odwołany z funkcji asystenta Katolickie-
go Stowarzyszenia MłodzieŜy Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej 
dla rejonu lubaczowskiego  

ks. prałat dr Wiesław Galant, proboszcz parafii pw. św. Michała 
Archanioła w Zamościu mianowany diecezjalnym kapelanem 
StraŜy PoŜarnych  

ks. mgr lic. Mieczysław Grabowski, proboszcz parafii pw. św. 
Antoniego Padewskiego w Jezierni odwołany z funkcji diece-
zjalnego duszpasterza głuchoniemych  

ks. Marek Gudz, proboszcz parafii pw. św. Apostołów Piotra i Paw-
ła w Tworyczowie mianowany duszpasterzem trzeźwości w De-
kanacie Szczebrzeszyn  

ks. mgr Marcin Jakubiak, wikariusz parafii pw. Świętej BoŜej 
Opatrzności w Zamościu mianowany zastępcą diecezjalnego 
duszpasterza Liturgicznej SłuŜby Ołtarza  

ks. mgr lic. Piotr Jakubiak, wikariusz parafii pw. Nawiedzenia 
NMP w Krasnobrodzie odwołany z funkcji diecezjalnego koor-
dynatora Wspólnoty Chrystusa Zmartwychwstałego „Galilea”  

ks. mgr Roman Karpowicz, proboszcz parafii pw. św. Karola Bo-
romeusza w Lubaczowie odwołany z funkcji kapelana StraŜy 
PoŜarnych w powiecie hrubieszowskim  

ks. mgr lic. Tomasz Kielar, proboszcz parafii pw. św. Józefa  
Robotnika w Werchracie mianowany duszpasterzem trzeźwości 
w Dekanacie Narol  

ks. mgr Łukasz Kolasa, wikariusz parafii pw. św. Brata Alberta  
w Zamościu odwołany z funkcji duszpasterza niepełnospraw-
nych dla rejonu lubaczowskiego i mianowany duszpasterzem 
niepełnosprawnych dla rejonu zamojskiego  

ks. mgr Mariusz Konopka, duszpasterz pomocnik przy parafii 
NMP Nieustającej Pomocy w Hrubieszowie mianowany duszpa-
sterzem niepełnosprawnych dla rejonu hrubieszowskiego  

ks. mgr lic. Mariusz Kot, proboszcz parafii pw. MB Fatimskiej  
w Lisich Jamach mianowany kapelanem StraŜy PoŜarnych  
w powiecie lubaczowskim  
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ks. mgr Krzysztof Krupa, wikariusz parafii pw. Objawienia Pań-
skiego w Łukawcu mianowany asystentem Katolickiego Stowa-
rzyszenia MłodzieŜy Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej dla rejo-
nu lubaczowskiego  

ks. mgr Krystian Malec, student Katolickiego Uniwersytetu  
Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie odwołany z funkcji dusz-
pasterza nauczycieli dla rejonu biłgorajskiego  

ks. kan. mgr Stanisław Małysz, proboszcz parafii pw. MB Często-
chowskiej w Lipinach Górnych mianowany duszpasterzem 
trzeźwości w Dekanacie Biłgoraj Południe  

ks. Mieczysław Nicpoń, proboszcz parafii pw. św. Barbary w Osz-
czowie mianowany duszpasterzem trzeźwości w Dekanacie 
Łaszczów  

ks. prałat dr Franciszek Nieckarz, proboszcz parafii pw. Świętej 
Trójcy w Komarowie mianowany duszpasterzem trzeźwości  
w Dekanacie Tyszowce  

ks. mgr Maciej Nizio, wikariusz parafii pw. św. Apostołów Piotra  
i Pawła w Moniatyczach mianowany duszpasterzem trzeźwości 
w Dekanacie Hrubieszów Północ  

ks. mgr Jerzy Piasecki, proboszcz parafii pw. Najświętszego Serca 
Jezusa w Hulczu mianowany duszpasterzem trzeźwości w De-
kanacie Tarnoszyn  

ks. mgr Mariusz Rybiński, proboszcz parafii pw. Wniebowzięcia 
NMP w Gdeszynie mianowany duszpasterzem trzeźwości w De-
kanacie Grabowiec  

ks. mgr Jan Semeniuk, proboszcz parafii pw. św. Marii Magdaleny 
w Młodowie mianowany duszpasterzem trzeźwości w Dekanacie 
Lubaczów  

ks. mgr lic. Mariusz Skakuj, wikariusz parafii pw. Zwiastowania 
NMP w Tomaszowie Lubelskim mianowany duszpasterzem 
trzeźwości w Dekanacie Tomaszów Lubelski Północ  

ks. mgr Karol Stolarczyk, wikariusz parafii pw. Wniebowzięcia 
NMP w Starym Zamościu odwołany z funkcji duszpasterza nie-
pełnosprawnych dla rejonu hrubieszowskiego i mianowany 
duszpasterzem niepełnosprawnych dla rejonu zamojskiego  

ks. mgr Krzysztof Szynal, proboszcz parafii pw. Narodzenia NMP 
w Siedliskach mianowany duszpasterzem trzeźwości w Deka-
nacie Tomaszów Lubelski Południe  

ks. dr Krzysztof Śniosek, proboszcz parafii pw. św. Tomasza Apo-
stoła w Majdanie Sopockim mianowany duszpasterzem trzeź-
wości w Dekanacie Józefów  
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ks. mgr Piotr Wojnar, wikariusz parafii pw. Przemienienia Pań-
skiego w Tarnogrodzie mianowany duszpasterzem trzeźwości  
w Dekanacie Tarnogród  

ks. mgr Artur Wojtowicz, wikariusz parafii pw. św. Jacka w Pło-
skiem mianowany duszpasterzem trzeźwości w Dekanacie  
Sitaniec  

ks. mgr Marian Wyrwa, wikariusz parafii pw. św. Mikołaja  
w Hrubieszowie mianowany duszpasterzem trzeźwości w Deka-
nacie Hrubieszów Południe  

ks. Andrzej Wysokiński, proboszcz parafii pw. Narodzenia NMP  
w Niemstowie mianowany duszpasterzem trzeźwości w Deka-
nacie Cieszanów  

ks. mgr Sławomir Zawada, wikariusz parafii pw. św. Marii Mag-
daleny w Biłgoraju mianowany na czteroletnią kadencję dusz-
pasterzem nauczycieli dla rejonu biłgorajskiego  

ks. mgr lic. Jacek Zieliński, wikariusz parafii pw. Nawiedzenia 
NMP w Krasnobrodzie odwołany z funkcji duszpasterza aka-
demickiego przy Zamiejscowym Wydziale Katolickiego Uniwer-
sytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Tomaszowie Lubelskim  

ks. mgr Józef Zwolak, proboszcz parafii pw. św. Andrzeja Boboli  
w Kosobudach mianowany duszpasterzem trzeźwości w Deka-
nacie Krasnobród  

 
21 września 

 
ks. Tadeusz Fircowicz, dotychczasowy rezydent przy parafii pw. 

Najświętszego Serca Pana Jezusa w Tomaszowie Lubelskim 
skierowany na zamieszkanie w charakterze rezydenta przy  
parafii pw. Ducha Świętego w Hrubieszowie  

ks. dr Krzysztof Giera, wikariusz parafii pw. Zwiastowania NMP 
w Tomaszowie Lubelskim mianowany współpracownikiem Die-
cezjalnego Centrum Światowych Dni MłodzieŜy Kraków 2016 
dla rejonu tomaszowskiego  

ks. mgr Kamil Taras, wikariusz parafii pw. Trójcy Przenajświęt-
szej w Dubience odwołany z funkcji współpracownika Diecezjal-
nego Centrum Światowych Dni MłodzieŜy Kraków 2016 dla re-
jonu tomaszowskiego  
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28 września 
 
ks. mgr lic. Piotr Spyra, student Uniwersytetu Marii Curie-

Skłodowskiej i Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana 
Pawła II w Lublinie mianowany asystentem kościelnym Wspól-
noty „Przyjaciele Oblubieńca” na terenie Diecezji Zamojsko-
Lubaczowskiej  
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HOMILIA BISKUPA DIECEZJALNEGO NA MSZY ŚW. Z RACJI OGŁOSZE-

NIA SANKTUARIUM ŚW. ANTONIEGO W RADECZNICY  
BAZYLIKĄ MNIEJSZĄ  
6 WRZEŚNIA 2015 R. 

 
Jk 1, 19-27; Mk 4, 21-25 – 

 

Wielu spośród nas, dzisiaj moŜe w sposób szczególny, gdyŜ wyda-
rzenie ogłoszenia sanktuarium św. Antoniego z Padwy w Radecznicy 
Bazyliką Mniejszą, pierwszą w diecezji zamojsko-lubaczowskiej oraz 
uroczystości doŜynkowe to wyjątkowa sytuacja i znamienici goście, re-
prezentujący duchowieństwo takŜe i zakonne, począwszy od Nuncjusza 
Apostolskiego w Polsce, poprzez osoby wiceprowincjała Ojców Bernar-
dynów oraz kustoszy tego szczególnego miejsca objawień mających miej-
sce 350 lat temu, siostry zakonne wraz z osobami Ŝycia konsekrowane-
go, świeccy siostry i bracia, pośród których są przedstawiciele władz 
parlamentarnych, samorządowych, lokalnych a takŜe rolnicy Roztocza, 
tej niedzieli przybyli z doŜynkowymi wieńcami, pielgrzymi z diecezji  
i z Polski, a takŜe spoza granic naszej Ojczyzny, otóŜ nie tylko wyjątko-
wo z tej racji, ale czynimy tak kaŜdego dnia, zaraz po porannym wstaniu 
zaglądamy do lustra, by zobaczyć jak wyglądamy na to wszystko, co 
przed nami Pan Bóg przygotował w swojej hojności. 

Trzeba przecieŜ zadbać o swój wygląd, o twarz, czy teŜ strój, jaki 
mamy na sobie, przyglądnąć się sobie oraz zatroszczyć o czystość i ele-
gancję stroju w jakim zamierzamy wejść w konkretny dzień Ŝycia. Jed-
nym potrzeba więcej czasu, innym mniej, by doprowadzić siebie do nale-
Ŝytego porządku, choć bywają i tacy, co do zwierciadła nie zaglądają. Bo 
nie zawsze spojrzenie do lustra bywa dla nas przyjemne. Dobrze o tym 
wiemy. Ale dlaczego? 

Choćby dlatego, iŜ ten szczególny przedmiot, jaki posiadamy w na-
szych mieszkaniach, ma w sobie osobliwą cechę. Lustro jest po prostu 
szczere, uczciwe, prawdomówne i zawsze ci odpowie. Ono nie idzie na 
Ŝadne kompromisy, układy z osobą, która do niego zagląda i o prawdę 
na temat swego wyglądu pyta. Ono nie wie, co to jest udawanie, zasła-
nianie się jakąś wyŜszą racją stanu, czy partyjną dyscypliną podczas 
głosowania w sprawach sumienia, nie zna kłamstwa, oszustwa, ale 
zawsze mówi, pokazuje szczerze to, co rzeczywiście widzi. 

Prawdziwe, dobre zwierciadło ma to do siebie, Ŝe prezentuje to, co 
dostrzega bardzo wyraźnie i ostro. Ono nie czyni nas piękniejszymi, nie 
zna komputerowej czy fotograficznej techniki wyszczuplania, odmła-
dzania, retuszu, ubarwiania i koloryzowania. Zaskakuje nas prawdzi-
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wym, aŜ do bólu, zewnętrznym odbiciem nas samych. Nie wstydzi się 
wszystkich naszych zmarszczek ani szarych włosów lub łysiejącego czo-
ła, pokaŜe podkrąŜone oczy i wiele jeszcze innych rzeczy, o których wy 
sami wiecie juŜ lepiej niŜ ja. 

Nie tylko dzieci, ale równieŜ i młodzieŜ oraz dorośli, znamy z bajki 
Królewna ŚnieŜka, pewien fakt, jaki opowiada o lusterku zawsze mó-
wiącym prawdę. Jak to macocha królewny, zapatrzona tylko w siebie 
oraz bardzo pyszna i egoistyczna, tak mówiła: „Lustro, lustereczko, po-
wiedz przecie, kto jest najpiękniejszy w świecie. Mów mi prawdę w oczy. 
Coś dojrzało, powiedz śmiało?”. Wiemy, ile to było zabiegów o to, aby 
lustro skłamało, gdyŜ macocha nie dopuszczała do siebie tego, iŜ Kró-
lewna ŚnieŜka jest od niej piękniejsza. 

Dlaczego w naszych pomieszczeniach, tam gdzie Ŝyjemy, mieszka-
my, pracujemy, mamy lustro? Bo niektórzy spośród nas sami chcą siebie 
widzieć w prawdzie, po to, by w koniecznej sytuacji mogli trochę lepiej 
się zaprezentować. Podkreślić to, co jest u konkretnej osoby mocniej-
szym atutem, a ukryć, schować, stronę słabszą z naszego wyglądu  
a następnie równieŜ i postępowania. 

Oczywiście, Ŝe wiemy takŜe o tym, iŜ istnieją krzywe zwierciadła, 
takie lustra z fabryczną skazą, jako bubel w produkcji czy teŜ świadome 
działanie, które odbijają w sobie zniekształcony obraz tego, co przed 
nimi się prezentuje. OtóŜ są tacy ludzie, co lubią właśnie w takie lustro 
zaglądać, by popatrzeć na własne zdeformowane odbicie. Czemu tak 
czynią? 

MoŜe czują się potem trochę lepiej, Ŝe w rzeczywistości nie wyglą-
dają, aŜ tak źle. Gdy moŜna było wytworzyć takie zwierciadło, które nie 
oddaje z powrotem dokładnego odbicia tego, kto do niego zagląda, lecz 
ukazuje to, co by patrzący chciał zobaczyć, z pewnością byłoby to dla 
wielu bardzo interesujące i przysporzyłoby twórcy takiego lustra niezłe 
dochody. Nie wolno nam zapomnieć o tym, Ŝe nawet gdyby tak było, to 
prawdziwy problem nie zostałby rozwiązany, gdyŜ my zaglądający  
w takie zwierciadło, nawet gdyby ono kłamało, my sami wciąŜ pozosta-
libyśmy tacy sami, jakimi jesteśmy, bylibyśmy nie zmienieni. I to my 
sami, okazalibyśmy się wówczas osobami najbardziej rozczarowanymi  
w naszym Ŝyciu. 

Św. Jakub Apostoł we fragmencie Listu dzisiaj usłyszanego mówi  
o tym, Ŝe BoŜe słowo jest jak lustro. My w to słowo się wsłuchujemy, 
stajemy przed nim, ono do nas dociera. W nim, jak w zwierciadle, do-
strzegamy to, co Bóg chce nam przekazać, co jest prawdziwe i dla nas 
waŜne, cenne, konieczne, wartościowe. Stwórca mówi wyraźnie do śy-
dów i do kaŜdego człowieka w swym przekazanym słowie Dekalogu, Ŝe 
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nie wolno nam ludzkiego Ŝycia zabijać za Ŝadną cenę, takŜe za marzenie 
jednego upragnionego, czy to z potrzeby serca, czy z egoistycznego wyra-
chowania. NiezaleŜnie od ludzkiego przekonania, nie wolno kilka innych 
istnień skazywać na śmierć za cenę Ŝycia jednego spośród nich. Bóg 
poleca nam, iŜ mamy miłować drugiego człowieka jak samego siebie. 
Słowo od Boga, zawarte w przykazaniach, zabrania nam kłamać a na-
kazuje czynić dobro i okazywać innym miłosierdzie. 

W słowie BoŜym odbija się nasze Ŝycie i postępowanie, takim jakim 
ono rzeczywiście jest, jak je widzi nasze dobrze ukształtowane sumienie, 
nad jakim pracuje Duch Św. poprzez nauczanie Kościoła, a nie zawsze 
tak, jak my się sami dostrzegamy, bo zwykle oszukując siebie, chcemy 
prezentować światu nasze lepsze odbicie, myśląc teŜ, Ŝe oszukamy Pa-
na. To, co Bóg do nas mówi, zawiera w sobie obietnice Stwórcy. On nam 
daje nadzieję, umacnia naszego ducha, dodaje odwagi w dąŜeniu do 
świętości. 

Czy rzeczywiście dostrzegam Pismo św., jako swoisty rodzaj zwier-
ciadła, w którym widzę to, co Bóg mi proponuje i czego ode mnie oczeku-
je. W takiej formie ukazywał słowo BoŜe w swoich homiliach św. Antoni 
Padewski, który ze szczególnym zamiłowaniem zagłębiał się w Pismo 
święte. Przemierzał on miasta i wioski, nawołując do poprawy Ŝycia oraz 
do pokuty. Dar wymowy, jego niezwykle obrazowy i plastyczny język, 
ascetyczna postawa, a przede wszystkim siła BoŜego słowa sprawiały,  
iŜ chętnie go słuchano. Z mocą w latach 1225-1227 zwalczał heretyków 
w południowej Francji. 

Przez papieŜa Grzegorza IX został zaproszony do głoszenia w spo-
sób porywający słowa do pielgrzymów w Rzymie. NaraŜając własne 
Ŝycie, władcy do którego naleŜała Padwa, znanemu z okrucieństw  
i tyranii, księciu Ezelinowi III, miał odwagę powiedzieć prawdę w oczy, 
który ku zdumieniu wszystkich nie śmiał go tknąć i wypuścił cało.  
Patron tego miejsca, tej Bazyliki mniejszej, zawsze łączył przepowiada-
nie BoŜego słowa z dyspozycyjnością łaski miłosierdzia, zawartej w sa-
kramencie pokuty. 

Siostry i Bracia w Chrystusie, św. Antoni w tym miejscu na Rozto-
czu, kilkakrotnie przemawiający do Szymona Tkacza w 1664 roku, po-
wie nam dzisiaj tutaj, iŜ do BoŜego słowa, jako do swoistego dla nas 
lustra, nie wystarczy zaglądać raz w tygodniu podczas niedzielnej Mszy 
św., moŜe kiedyś w miesiącu, albo od wielkiego odpustu w tutejszym 
sanktuarium, ale trzeba nam patrzeć w BoŜe oblicze i wchodzić z Nim  
w rozmowę kaŜdego dnia. Ilość i czas tego naszego przebywania z Bo-
giem, z Jego słowem, sam na sam, są nieograniczone. 
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Wielu ludzi rzuca okiem do współczesnych zwierciadeł, które tak są 
zbudowane, by ukazywać im ich fałszywe odbicie. Czują się oni wtedy 
lepiej. To moŜe być lustro liberalnego myślenia, promowanych „postę-
powych katolików”, mediów, świata uŜywek i rozrywki. Istnieje wiele 
róŜnych zwierciadeł, do których zaglądamy. I czasem nie jesteśmy świa-
domi do końca tego, Ŝe to my zaczynamy się dopasowywać i pozwalamy 
się wewnętrznie zmieniać owemu obrazowi, jaki jest nam przedstawia-
ny, zamiast odnosić to co widzę do BoŜej woli i do Jego miłości. 

Niektóre osoby nie zaglądają do lustra, poniewaŜ nie lubią obrazu 
tego, co w nim widzą. Są teŜ tacy, co nie uczestniczą w niedzielnej Eu-
charystii, w naboŜeństwach i parafialnych rekolekcjach, bo się lękają, iŜ 
zobaczą samych siebie, takimi jakimi rzeczywiście są. Ilu ja znam ludzi 
takich, którzy mi powiedzieli: zobaczyłem siebie w usłyszanym BoŜym 
słowie w czasie Mszy św.? Bóg do mnie osobiście przemówił, podczas 
adoracji Najświętszego Sakramentu, w ciszy prywatnej modlitwy,  
w swoistym smakowaniu, duchowym przeŜuwaniu tekstu Pisma św., 
które czytałem, albo słyszałem w katolickim radiu, czy medytowałem. 

Kto z nas duchownych, zakonników, sióstr zakonnych i przedstawi-
cieli Ŝycia konsekrowanego, kto spośród zebranych tu wiernych, sióstr  
i braci, mocniej lub słabiej zaangaŜowanych w Ŝycie religijne, z tych, co 
tak licznie nawiedzają progi tego BoŜego Domu, radecznickiego sank-
tuarium, od teraz bazyliki mniejszej, kto moŜe powiedzieć, Ŝe odkrył 
siebie, zobaczył, dzisiaj poznał swoje Ŝycie, rozeznał osobiste powołanie, 
właśnie w zwierciadle BoŜego słowa? 

Daj BoŜe, aby takich ludzi było pośród nas jak najwięcej, by tu  
u św. Antoniego z Padwy ci którzy przybywają w te progi potrafili po-
wiedzieć, Ŝe zobaczyli siebie, poznali prawdę o sobie samym i łaska BoŜa 
pomogła im zmienić własne Ŝycie. Niektórzy chrześcijanie, właśnie  
z tego powodu, swoistego lęku przed tym, co mogliby o sobie zobaczyć, 
unikają spotkania z BoŜym słowem i z sakramentem pojednania. Kiedy 
ostatni raz czytałeś Pismo św., nawet choćby drobny fragment, zamyśli-
łeś się nad tym, co usłyszałeś w kościele? 

Uczciwie zobaczmy siebie w tym charakterystycznym lustrze. Cze-
go szukamy w słowie Boga: obietnic, pochwały, samozadowolenia, speł-
nienia tego, co jest zgodne z naszą wolą, apokaliptycznych zapowiedzi 
końca świata z jakimi przybywają do nas świadkowie Jehowy i róŜnego 
rodzaju współcześni jasnowidze? Pozwalamy na siebie wpływać zwier-
ciadłu, na jakie bezkrytycznie wpatrujemy się w telewizyjnym, czy in-
ternetowym ekranie, bo tam się dobrze czujemy i nie mamy wyrzutów 
sumienia. Spoglądając do lustra obecnej kultury, gdzie tolerancja jest 
proponowana jako akceptacja wszelkich dewiacji związanych z ludzką 
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naturą, gdzie proponuje się społeczną akceptację narzucaną niezdecy-
dowanej większości przez krzykliwą i wpływową mniejszość, moŜe się 
nam wydawać, iŜ jako naród od 1050 lat ochrzczony i Ŝyjący Bogiem, 
tracimy naszą chrześcijańską toŜsamość. 

Nie przejmujmy się zbytnio tym, co mówią świeckie media, procen-
tami poparcia, jakie prezentują róŜnej maści statystyczne badania, oce-
nami ekspertów, których nie znamy i o jakich Ŝeśmy nigdy nie słyszeli, 
albo teŜ osób, mających parcie na szklany ekran, takŜe ubranych w za-
konny strój, albo noszących koloratkę, czy teŜ publicznie prezentujących 
się tytułem „eksksiędza”, co zawsze i na wszystkim się znają, a szcze-
gólnie na tym, na co współczesny Kościół choruje. O wiele mocniej i czę-
ściej my osoby wierzące i Ŝyjące wiarą szukajmy akceptacji oraz uznania 
ze strony Boga. 

Oby nasze Ŝycie właśnie Chrystusowi się podobało, „bo kto ma,  
temu będzie dane; a kto nie ma, pozbawią go i tego, co ma” (Mk 4, 25). 
Człowiekowi otwartemu na BoŜe słowo będzie podarowane głębsze zro-
zumienie tego, co Pan do nas mówi, a gdy nie chce słuchać, ani Boga, ani 
Kościoła, to utraci nawet to, co mu się wydaje, iŜ posiada. Dlatego z tej 
pierwszej bazyliki mniejszej naszej diecezji niech spływa na kaŜdego  
z nas, na wszystkich tu przybywających i słuchających BoŜego słowa, 
zaglądających w to swoiste zwierciadło, wzrost podobieństwa do św. 
Antoniego z Padwy w umiłowaniu Boga, w prawdzie i uczciwości  
codziennego Ŝycia, w gorliwości o sprawy Pana. Zaglądajmy tutaj do 
lustra, które powie nam prawdę o naszym Ŝyciu, zachęci do zmiany  
w tym, co jest sprzeczne z wolą Boga, doda sił w codziennym trudzie  
i zmaganiu o szczery obraz Boga w nas samych. Pozwólmy się ogarnąć, 
objąć, przeniknąć, świętości samego Boga, która tym mocniej będzie 
nam proponowana w nadchodzącym Roku Jubileuszowym, Roku BoŜego 
Miłosierdzia. Co teŜ konkretnie usłyszeliśmy w ostatnich decyzjach Ojca 
św. Franciszka na temat upowaŜnienia kapłanów do rozgrzeszania  
z grzechu aborcji. 

Słowo BoŜe, gdy patrzysz w jego zwierciadło, przystawia nas do 
samego Chrystusa, pokazuje jakim On jest i powoduje w nas głęboki 
niepokój, którego się lękamy. Zachęca nas: „odrzućcie wszystko, co nie-
czyste oraz cały bezmiar zła, a przyjmijcie w duchu łagodności zaszcze-
pione w was słowo, które ma moc zbawić dusze wasze” (Jk 1, 21). Trzeba 
nam przyjąć uzdrawiającą moc łaski Pana, która jest w stanie nas 
zmienić, upodobnić do Jezusa, ale taka przemiana jest dla nas bolesna. 
Łatwiej jest nam słuchać stwierdzeń, Ŝe Bóg jest dobry i miłosierny oraz 
przebaczający i łaskawy, więc nie trzeba się nam za bardzo martwić 
naszym postępowaniem. śe taki jest Bóg, to szczera prawda, ale właśnie 
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dlatego, Ŝe On taki jest, pomoŜe nam zmienić nasz obraz, to nasze odbi-
cie, jakie pojawia się w BoŜym zwierciadle, gdzie nie ma kłamstwa ani 
obłudy, doda nam siły do zmiany naszego postępowania. 

Czemu ja w kurczowy sposób uczepiłem się dzisiaj, kiedy ogłasza-
my i dziękujemy Bogu oraz Ojcu św. Franciszkowi, za przyznanie sank-
tuarium św. Antoniego z Padwy w Radecznicy godności Bazyliki Mniej-
szej, obrazu lustra, symboliki zwierciadła? I na dodatek jeszcze takie 
wielkie tu przyniosłem? O co w tym wszystkim chodzi? 

OtóŜ kościół wyróŜniony tytułem bazyliki winien w diecezji stano-
wić Ŝywy ośrodek Ŝycia liturgicznego i działalności duszpasterskiej. Ma 
się cieszyć uznaniem i posiadać szczególne znaczenie historyczno-
religijne dla danego regionu. Zwłaszcza trzeba, aby w nim była zawsze  
z poboŜnością sprawowana Eucharystia, z mocą głoszone słowo BoŜe 
oraz przepowiadane nauczanie Kościoła i PapieŜa, zawsze z pełną dys-
pozycyjnością sakramentalnych ministrów sprawowany sakrament 
pokuty, dający wszystkim wiernym o kaŜdej porze moŜliwość korzysta-
nia z łaski BoŜego miłosierdzia. A tym bardziej jeszcze w tym rozpoczy-
nającym się 8 grudnia, Roku Miłosierdzia. 

Dlatego teŜ w ten osobliwy sposób chcę Wam kustoszom tego miej-
sca, Ojcom Bernardynom w Radecznicy, przekazać ów znak, symbol 
takiego lustra Bazyliki mniejszej. Aby tak jak w Ŝyciu, gdy do tego 
zwierciadła zaglądamy i widzimy, czy chcemy czy nie, nasze prawdziwe 
odbicie, tak niech kaŜdy, kto wejdzie w progi tej bazyliki, tak jak w lu-
strze, w BoŜym słowie, tutaj przez was gorliwie głoszonym, przepowia-
danym w tekstach Pisma św., w homiliach, katechezach, rekolekcjach, 
w indywidualnym kierownictwie i duchowych rozmowach, przy kaŜdym 
z obecnych tutaj konfesjonałów, niech kaŜdy zobaczy swoje Ŝycie. Usły-
szy prawdę o sobie, dostrzeŜe własne zagubienie, rozezna BoŜą miłość  
i hojność Ojcowskiego miłosierdzia. 

Szczodrze rozdajcie tutaj w sakramencie pojednania łaskę przeba-
czenia dla proszących i Ŝałujących za swe grzechy. Skoro św. Antoni tu 
się objawiający pomógł udręczonemu człowiekowi w wyzwoleniu się ze 
szponów szatana, tak niech zwierciadło tej Bazyliki mniejszej w naszej 
diecezji, ukazuje wszystkim nieskończoną łaskę Boga, Jego miłość, do-
broć i miłosierdzie. 

Ojcowie Bernardyni, kustosze tego miejsca, proszę was, troszczcie 
się o to, aby zwierciadło BoŜej prawdy i miłosierdzia było w tej bazylice 
dostępne wszystkim. Niech kaŜdy ma moŜliwość zaglądnięcia i zobacze-
nia swego prawdziwego oblicza, niech wyjdzie stąd odmieniony, ducho-
wo uzdrowiony z pragnieniem Ŝycia zgodnego z BoŜą wolą. Odwagi, nie 
bójcie się! Tu moŜecie zdjąć cięŜar waszych grzechów, w tym zwierciadle 
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odrodzić swoje oblicze BoŜego dziecka. I jak słyszeliśmy w Księdze pro-
roka Izajasza: „wtedy przejrzą oczy niewidomych i uszy głuchych się 
otworzą. Wtedy chromy jak jeleń wyskoczy i język niemych wesoło 
krzyknie” (Iz 35, 5-6). 

Na koniec pragnę jeszcze zauwaŜyć w sposób bardzo szczególny 
wszystkich rolników, ogrodników, sadowników, pszczelarzy, którzy dzi-
siaj dziękujecie Bogu podczas tej Eucharystii za zebrane w tym roku 
plony, za pogodę, za błogosławieństwo w pracy, za ziarno i chleb, aby go 
nikomu nie zabrakło. Przystawcie wasze rolnicze Ŝycie i trud, owoce 
zrodzone i wypielęgnowane na roztoczańskiej ziemi do zwierciadła 
prawdy. Bez BoŜego błogosławieństwa ręce wasze byłyby dzisiaj puste. 
Zobaczcie w tym lustrze, co prawdziwie od was zaleŜy, jaka była wasza 
praca i wysiłek. Po co to wszystko czynicie? Ale teŜ dostrzeŜmy tam  
w tym lustrzanym odbiciu i tych co kłamią, co przyssawszy się do pol-
skiego rolnika, jak pijawka piją jego krew, pozbawiając nas ziemi i ojco-
wizny, sprawiedliwych cen za rolnicze produkty, oszukując w społecz-
nych i politycznych przepychankach o władzę i pieniądze. 

Wy najbardziej czujecie potrzebę tego, o co woła papieŜ Franciszek 
w swej ostatniej encyklice „Lauadto si” i co jest zawarte w jego prośbie  
o modlitwę o ochronę świata stworzonego. Potrzeba nam nawrócenia 
duchowego, gdyŜ kryzys ekologiczny i wszelkie działania w rolnictwie 
niezgodne z wolą Stwórcy doprowadzą do klęski ludzi, nie tylko pracują-
cych na ziemi, ale nas wszystkich, którzy Ŝyjemy owocami waszej pracy. 

Dziękujemy wam za to, Ŝe jesteście i nam przypominacie, iŜ bez 
Boga ani do proga. Niech Stwórca będzie uwielbiony w waszej pracy,  
w rolniczym trudzie, przez owoce jakie symbolicznie przedstawiacie  
w tych doŜynkowych wieńcach, chlebach, koszach z jarzynami. My jako 
ojczyzna, dzisiaj na Jasne Górze, jako mieszkańcy naszej diecezji  
w przyszłą niedzielę w Krasnobrodzie, rolnikom dziękujemy, za was się 
modlimy i karmimy się chlebem, jakim z BoŜej opatrzności i waszego 
trudu z nami się dzielicie. Wdzięczni Bogu rolnicy odnieście do siebie 
słowa z końcowego fragmentu usłyszanego dzisiaj pierwszego czytania. 
Niech wam „trysną zdroje wód na pustyni i strumienie na stepie; spie-
czona ziemia zamieni się w staw, spragniony kraj w krynice wód” (Iz 35, 
6-7). Amen. 
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KOMUNIKATY Z KONFERENCJI KSIĘśY DZIEKANÓW  
ZAMOŚĆ, 28 SIERPNIA 2015 R.  

 
 

BISKUP POMOCNICZY 

1. Rekolekcje kapłańskie: 
Górecko Kościelne, 9-12 września 2015 r.  
Górecko Kościelne, 14-16 września 2015 r.  
Lublin WSD, 16-19 września 2015 r.  
Werchrata, 21-24 września 2015 r.  

2. Dzień kapłański w Krasnobrodzie, sobota, 10 października 
(przeniesiony z 3 października). Msza św. o godz. 11.00 

3. Dzień formacji kapłańskiej w Zamościu dla księŜy do 10 roku po 
święceniach i dla tych, którzy nie są proboszczami, sobota, 14  
listopada, godz. 10.00 

4. Wizytacje kanoniczne 
Biskup Diecezjalny, dekanaty: Grabowiec i Tarnoszyn 
Biskup Pomocniczy: dekanaty: Sitaniec i Zamość    

  
Bp Mariusz Leszczyński  

 
 

KOMUNIKATY KS. KANCLERZA I RZECZNIKA DIECEZJI  

1. Przypominam o obowiązkach księŜy Dziekanów: 
-  legalizowanie ksiąg metrykalnych – kaŜda strona opieczęto-

wana i ponumerowana; na zakończenie księgi metryka; do końca 
lutego kaŜdego roku przesłanie do Kurii duplikatów ksiąg metry-
kalnych z parafii za rok ubiegły; 

- dokonywanie wizytacji według kwestionariuszy wizytacji 
dziekańskich i przekazywanie wypełnionych kwestionariuszy do 
Kurii (podkreślam szczególnie obowiązek sprawdzenia i egze-
kwowania właściwego prowadzenia ksiąg kościelnych, bieŜącej ra-
chunkowości (księga kasowa parafii) i inwentaryzacji (księga in-
wentarzowa parafii – wyposaŜenie kościoła, zakrystii, kaplic, ple-
banii); jeŜeli którejś z ksiąg nie ma w parafii – naleŜy to wyraźnie 
zaznaczyć i zobowiązać proboszcza do załoŜenia księgi; 

2. Proszę o przekazywanie do Kurii aktów notarialnych dotyczących 
nieruchomości parafialnych;  
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3.   Proszę o aktualizację testamentów kapłańskich; w dokumentach 
synodalnych naszej diecezji znajduje się wzór testamentu kapłań-
skiego – proszę z niego korzystać; 

4. Proszę, by do dnia 15 września br. księŜa z dekanatów:  
Biłgoraj Północ, Hrubieszów Północ i Lubaczów wybrali po trzech 
kandydatów na stanowisko wicedziekanów (Zobacz: ZID 4/2007,  
s. 557 „Zasady sprawowania urzędu dziekańskiego w diecezji”); 

5.  Do ks. Witolda Słotwińskiego proszę przekazywać uwagi i propo-
zycje dotyczące kalendarza liturgicznego. MoŜe są jakieś nieaktu-
alne informacje, moŜe pominięcia, błędy. Czujmy się odpowie-
dzialni za Kalendarz Liturgiczny; 

6. Do ks. Zygmunta Jagiełło proszę podawać propozycje, uwagi zwią-
zane z ZID-em i Adresownikiem diecezjalnym: zjagiello@o2.pl.  
W związku z przygotowywaniem aktualnego Adresownika KsięŜa 
Dziekani otrzymują wydruki z danymi teleadresowymi parafii  
w dekanacie i poszczególnych księŜy. Proszę w terminie do  
15 września br. nanieść poprawki (aktualizacje) i przekazać do 
kancelarii Kurii Diecezjalnej; 

7.  Z zagadnień liturgicznych: Zachęcam do większego zaangaŜowa-
nia osób świeckich w przygotowanie i przebieg liturgii – czytanie 
czytań mszalnych, śpiew psalmów, udział scholi czy chóru lub ze-
społu muzycznego; przygotowanie i czytanie komentarzy; w spra-
wowaniu liturgii naleŜy unikać pośpiechu, rutyny; dbać o czystość 
i schludność szat kapłańskich, bielizny liturgicznej (obrus, korpo-
rał, palka, puryfikaterz); nie zostawiać w kościele np. pod korpo-
rałem czy obrusem kluczyka do tabernakulum; jak najczęściej 
konsekrować na głębokiej patenie hostie w pewnej ilości do Ko-
munii świętej dla uczestników liturgii mszalnej, tak by nie tylko 
kapłan spoŜywał chleb zakonsekrowany podczas bieŜącej Eucha-
rystii, ale dawał teŜ taką moŜliwość wiernym.  

 
Ks. Michał Maciołek  

 
WYDZIAŁ NAUKI I WYCHOWANIA KATOLICKIEGO 

 
1. Bardzo dziękujemy Pasterzowi Diecezji za list pasterski z okazji 

25-lecia nauczania religii w szkołach. List będzie odczytany w pa-
rafiach diecezji w niedzielę, 30 sierpnia br.  

2. Na wakacjach odbyły się cztery letnie turnusy rekolekcyjne dla 
katechetów naszej Diecezji:  



KURIA DIECEZJALNA 

 
 

 

505

• w domu rekolekcyjnym w Górecku Kościelnym w dniach 27-
30 czerwca; w rekolekcjach tych uczestniczyło 43 katechetów; popro-
wadził je ks. Mirosław Bielecki, dyrektor Domu Rekolekcyjnym 
Ogniska Światła i Miłości w Kaliszanach; 

• w Werchracie w dniach 27-30 czerwca; uczestniczyło w nim 
16 katechetów; rekolekcje poprowadził ks. Marek Winiarski, pra-
cownik Wydziału Katechetycznego w Rzeszowie; 

• w Werchracie w dniach 1-4 lipca; uczestniczyło w nim 31  
katechetów; rekolekcje poprowadził ks. Marek Winiarski; 

• we Włoszech w dniach 4-11 lipca; prowadzony był przez  
ks. Roberta Strusa, ks. Sylwestra Zwolaka i ks. Piotra Brodziaka  
w rekolekcjach uczestniczyło 28 katechetów.  

Ogółem w rekolekcjach w ciągu całego roku uczestniczyło 194 
katechetów, co stanowi 84% wszystkich katechetów świeckich pracu-
jących w Diecezji. Dlatego w dniach 9-11 października 2015 roku  
w Werchracie odbędzie się jeszcze jeden turnus rekolekcji dla kate-
chetów, którzy nie uczestniczyli w rekolekcjach podczas ferii i waka-
cji. Rekolekcje poprowadzi ks. Marek Barszczowski. Opłata będzie 
wynosić 250 zł. Przypominamy, Ŝe 50 % do kosztów rekolekcji dopła-
ca proboszcz parafii, na terenie której pracuje katecheta. 
3. W sobotę, 29 sierpnia br. w Katedrze Zamojskiej odbędzie się Die-

cezjalny Dzień Katechetyczny. Program spotkania  
godz. 9.30 – Adoracja Najświętszego Sakramentu 
godz. 10.00 – Msza św. (przewodniczy bp Marian Rojek) 
godz. 11.00-11.30 – Przerwa na kawę 
godz. 11.30 – Wykład ,,KaŜde Ŝycie jest święte”  (ks. dr Franci-

szek Nieckarz) 
godz.: 12.15 – Ogłoszenia WNiWK (rozdanie kart pracy) 
 

4. Jesienne spotkania formacyjne z katechetami w rejonach odbędą 
się w dniach 24-26 września br. na temat Przygotowanie do ŚDM 
na katechezie. Będzie je prowadził ks. dr Przemysław Góra z Ar-
chidiecezji Łódzkiej. Plan spotkań formacyjnych: 

24 września, godz. 15.00 – Lubaczów (Konkatedra)  
25 września, godz. 9.00 – Biłgoraj (Parafia św. Marii 

Magdaleny)  
25 września, godz.: 14.00 – Tomaszów Lubelski (Sanktuarium MB) 
26 września, godz. 9.00 – Moniatycze (Parafia Świętych 

Apostołów Piotra i Pawła) 
26 września, godz. 14.00 –  Zamość (Parafia MB Królowej Polski)  
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5. Tegoroczna XXIV juŜ Diecezjalna Pielgrzymka MłodzieŜy Matu-
ralnej na Jasną Górę odbędzie się w sobotę 24 października. 
Szczegółowe informacje oraz program pielgrzymki umieszczone 
zostały w Diecezjalnym Informatorze Katechetycznym (DIK).  
W piątek, 11 września br. w Domu Diecezjalnym w Zamościu od-
będzie się spotkanie z katechetami uczącymi w klasach matural-
nych związane z przygotowanie pielgrzymki maturzystów.  

6. W nadchodzącym roku szkolnym 2015/2016 jest organizowana dla 
uczniów wszystkich typów szkół ponadgimnazjalnych i średnich 
XXVI Ogólnopolska Olimpiada Teologii Katolickiej – Łowicz 2016. 
Temat przewodni: „Święty Jan Paweł II – wychowawca młodych 
pokoleń”. Pozostałe informacje dotyczące olimpiady, a takŜe wy-
kaz literatury pomocniczej umieszczone są w DIK.  

7. W tym roku szkolnym zostanie zorganizowany i przeprowadzony 
XXIII Diecezjalny Konkurs Wiedzy o Biblii i Kościele dla dzieci 
szkół podstawowych i młodzieŜy gimnazjalnej ze szkół naszej die-
cezji. Hasło konkursu „Bóg bogaty w miłosierdzie”. Eliminacje 
szkolne rozegrane zostaną w listopadzie br.; powiatowe w lutym 
2016 r., a finał diecezjalny w kwietniu 2016 r. 

8. Sprawozdanie z katechizacji w bieŜącym roku szkolnym z poszcze-
gólnych parafii naszej Diecezji prosimy składać w Wydziale Nauki 
i Wychowania Katolickiego do końca września br. Stosowny for-
mularz został przekazany za pośrednictwem KsięŜy Dziekanów do 
wszystkich parafii w Diecezji. Jest on takŜe do pobrania na inter-
netowej stronie Wydziału. 

9. XV Dzień Papieski będzie obchodzony w naszej Ojczyźnie w dniu 
11 października pod hasłem: „Jan Paweł II – Patron Rodziny”. 
Prosimy, aby katecheci włączyli się w przygotowanie na terenie 
szkoły odpowiedniej dekoracji, akademii, wystawy o Janie Pawle 
II oraz przygotowali dzieci i młodzieŜ na katechezie do właściwego 
przeŜycia Dnia Papieskiego.  

10. DyŜury pracowników Wydziału obejmują wszystkie robocze dni 
tygodnia w Kurii Diecezjalnej (od godziny 9.00 do 13.30). Szczegó-
łowy rozkład dyŜurów poszczególnych osób jest umieszczony na 
stronie Wydziału oraz w DIK. 

11. W dniach od 13 do 19 września 2015 r. będziemy przeŜywać  
V Tydzień Wychowania. Jego hasło brzmi: „Wychowywać do pełni 
człowieczeństwa”. Do kaŜdej parafii zostały przekazane materiały, 
które mają pomóc w owocnym wykorzystaniu tej inicjatywy Ko-
misji Wychowania Katolickiego KEP i Rady Szkół Katolickich.  
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Duszpasterstwo MłodzieŜy Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej 
przygotowuje w ramach Tygodnia Wychowania Forum Młodych  
w dniach 18-20 września 2015 r. w Tomaszowie Lubelskim. 
Szczegółowe informacje zostaną podane w najbliŜszym czasie, ale 
juŜ teraz bardzo serdecznie prosimy katechetów o organizowanie 
uczestnictwa młodzieŜy w tym spotkaniu.   

Wydział Nauki i Wychowania Katolickiego Kurii Diecezjalnej  
w Zamościu we współpracy z innymi instytucjami w ramach tego-
rocznego Tygodnia Wychowania przygotowuje sympozjum, które 
odbędzie się 22 października 2015 r. godz. 16.00 (termin przesu-
nięty z powodów organizacyjnych) w Zespole Szkół Katolickich św. 
Ojca Pio w Zamościu. Temat sympozjum: ,,Wychowanie religijne  
w polskich szkołach”. 
Program sympozjum:  

16.00 – Słowo Pasterza Diecezji na rozpoczęcie sympozjum  
16.10 – Wychowanie religijne w szkole w świetle prawa oświato-

wego (Tomasz Zieliński – dyrektor Miejskiej Biblioteki Pu-
blicznej w Tomaszowie Lubelskim) 

16.40 – Przykłady dobrych praktyk. Wychowanie religijne w za-
mojskich szkołach, cz. 1.  

17.10 – Przerwa na herbatę i ciastko 
17.30 – Przykłady dobrych praktyk. Wychowanie religijne w za-

mojskich szkołach, cz. 2. 
 

12. Bardzo dziękujemy wszystkim proboszczom za współpracę  
w ramach troski o szkolnictwo katolickie w naszej diecezji: przed-
szkole katolickie przy Parafii św. Jana Pawła II w Biłgoraju, szko-
łę podstawową i gimnazjum w Zamościu oraz liceum katolickie 
przy parafii św. Marii Magdaleny w Biłgoraju. Placówki te są  
w bardzo dobrej kondycji i stale się rozwijają. W nowym roku 
szkolnym w przedszkolu katolickim będzie 70 dzieci, w 3 oddzia-
łach (taj jak w ubiegłym), w Zespole Szkół Katolickich w Zamościu 
– 300 uczniów (20 więcej niŜ w roku ubiegłym), w 14 oddziałach (o 
2 oddziały więcej niŜ w roku ubiegłym); w liceum katolickim – 102 
(7 więcej niŜ w roku ubiegłym). Zajęcia dla najmłodszych klas 
(dwie klasy pierwsze i dwie klasy drugie) katolickiej szkoły pod-
stawowej w Zamościu od 1 września 2015 r. będą się odbywały  
w salach przy kościele św. Brata Alberta. 

 
Ks. Robert Strus 
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WYDZIAŁ DUSZPASTERSTWA OGÓLNEGO 

 
1. Wydarzenia w diecezji  

 
1. Serdecznie dziękujemy wszystkim księŜom za zaangaŜowanie  

w działalność duszpasterską w czasie wakacji, zarówno  
w wymiarze parafialnym jak i diecezjalnym. O wielu ciekawych 
inicjatywach duszpasterskich moŜna było przeczytać na stronie 
diecezjalnej lub w zamojsko-lubaczowskiej edycji tygodnika 
,,Niedziela”. Zachęcamy księŜy do publikowania informacji 
o prowadzonych działaniach duszpasterskich.  

2. Dziękujemy wszystkim księŜom (proboszczom i wikariuszom), 
którzy zgłosili ministrantów i lektorów na rekolekcje wakacyjne. 
Rekolekcje odbyły się w trzech turnusach w schronisku 
młodzieŜowym w Rudzie RóŜanieckiej. Prowadzili je: ks. Tomasz 
Pachuta, ks. Mateusz Januszewski, ks. Marcin Jakubiak,  
ks. Adrian Borowski, ks. Tomasz Szady, ks. Krzysztof Sosnowski  
i ks. Łukasz Malec.  

3. W dniach 1-2 lipca 2015 roku odbyła się 78. Ogólnopolska 
Pielgrzymka Nauczycieli na Jasną Górę. Z naszej diecezji wzięło 
w niej udział około 100 nauczycieli.  

4. W dniach 2-14 sierpnia 2015 roku odbyła się XXXIII Zamojsko-
Lubaczowska Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę. Uczestniczyło  
w niej 570 osób.  

5. W ramach duszpasterstwa młodzieŜy w dniach 1-3 lipca 2015 roku 
w Zamościu odbył się VI Exodus Młodych. W spotkaniu tym 
uczestniczyło około 1250 młodych ludzi.  

6. W dniu 4 lipca 2015 roku w czasie spotkania „Jezus na 
Wschodzie”, które miało miejsce na stadionie w Zamościu, wzięło 
udział około 10 tys. osób.  

7. 22 sierpnia 2015 roku odbyła się juŜ II Diecezjalna Pielgrzymka 
Środowisk Trzeźwościowych z Zamościa do Krasnobrodu. 
Uczestniczyło w niej około 200 osób. 

8. Podczas wakacji odbyły się dwa turnusy rekolekcji Ruchu Światło-
śycie, rekolekcje KSM-u (dołączone sprawozdanie), obozy 
harcerskie, wyjazdy organizowane przez CARITAS oraz inne 
formy rekolekcji dla dzieci, młodzieŜy i dorosłych.  
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2. Wydarzenia najbliŜsze  
 

1. W ostatnią sobotę sierpnia (29 sierpnia br.) w katedrze 
zamojskiej odbędzie się Dzień Katechetyczny. Bardzo serdecznie 
zapraszamy wszystkich księŜy, którzy podejmowali posługi 
duszpasterskie na róŜnego rodzaju rekolekcjach i obozach 
wakacyjnych (oaza, KSM, harcerstwo, pielgrzymka itp.) do 
koncelebry Eucharystii z Pasterzem Diecezji, na godzinę 10.00.  

2. W dniach 5-6 września 2015 r. odbędą się uroczystości nadania 
tytułu i godności Bazyliki Mniejszej dla Sanktuarium św. 
Antoniego w Radecznicy.  

3. 12 września 2015 roku (sobota), w Krasnobrodzie odbędzie się 
Diecezjalny Dzień Ministrantów. Zapraszamy na to spotkanie 
wszystkich ministrantów wraz z księŜmi opiekunami.  

4. Zapraszamy takŜe na Diecezjalne DoŜynki do Sanktuarium 
Matki BoŜej Krasnobrodzkiej. Dziękczynienie za tegoroczne 
plony odbędzie się w niedzielę 13 września br. Eucharystii 
będzie przewodniczył J.E. Ks. Bp Mariusz Leszczyński. Msza 
św. z poświęceniem wieńców rozpocznie się o godz. 12.00. 

5. W dniach 18-20 września 2015 roku w Tomaszowie Lubelskim 
odbędzie się Forum Młodych. Szczegóły poda duszpasterz 
młodzieŜy.  

6. W dniach 3-4 października 2015 roku, zapraszamy na  
I Diecezjalny Kongres RóŜańcowy do Krasnobrodu.  
 

3. Modlitwa adoracyjna w parafiach w intencji diecezji 
 
Od nowego roku kalendarzowego będziemy kontynuować  

w naszej diecezji modlitwę adoracyjną Najświętszego Sakramentu  
w intencji wszystkich wydarzeń diecezjalnych. Kierujemy zatem 
prośbę do księŜy proboszczów, którzy chcieliby wybrać na taką 
adorację konkretny dzień w roku, aby zgłosili do Wydziału swoją 
propozycję. Zgłoszenia przyjmujemy do końca sierpnia 2015 roku. 

  
4. Przygotowanie do ŚDM w diecezji 

 
• Formacja – Przed nami ostatni rok przygotowań duchowych 

do ŚDM. Ostatni rok pokazał, Ŝe bardzo dobrze sprawdza się 
propozycja spotkań dekanalnych. W dekanatach, w których 
duszpasterze zaangaŜowali się w przygotowanie i prowadzenie tych 
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spotkań, młodzieŜ bardzo licznie i chętnie w nich uczestniczyła. 
Zachęcamy do dalszego zaangaŜowania, a takŜe zachęcamy do 
prowadzenia spotkań w parafiach. Materiały formacyjne  
i szczegółowe informacje będą dostępne na stronach internetowych 
WDO oraz http://www.sdm.org.pl/. 

• Media – Zostały przygotowane trzy banery promujące ŚDM. 
Chcielibyśmy prosić, aby za przykładem innych diecezji zakupić 
takie banery do swojej parafii i umieścić je w widocznym miejscu.  
W załączniku znajdują się propozycje z podaną ceną. Cena moŜe ulec 
zmianie (pomniejszy się), jeŜeli będzie większa ilość zamówień. 
Parafie, które chciałyby nabyć takie banery, prosimy o kontakt  
z Wydziałem Duszpasterstwa Ogólnego. Zamówienia moŜna składać 
do 15 września 2015 roku. 

Od września w Katolickim Radiu Zamość po wakacyjnej 
przerwie powróci audycja „Światowe Dni MłodzieŜy. Prosimy  
o zachęcanie młodzieŜy do słuchania tej audycji, której emisja 
odbywać się będzie w kaŜdy piątek o godz. 22.00.  

 
5. Rekolekcje dla pracowników parafii 

 
Pojawiła się propozycja, aby zorganizować rekolekcje dla 

pracowników parafii. Dlatego zbieramy zapisy na rekolekcje dla 
kościelnych, które odbędą się w dniach od 28-30 września 2015 roku 
w Werchracie. Rozpoczną się one kolacją o godz. 18.00, a zakończą 
obiadem o godz. 13.00. Ponadto organizowane są takŜe rekolekcje dla 
pań pomagających na plebanii. Odbędą się równieŜ w Werchracie  
w dniach 5-7 października 2015 roku. Cena pobytu za jedną osobę 
wynosi 180 zł. Rekolekcje będzie prowadził diecezjalny duszpasterz 
ludzi pracy, ks. Jacek Rak. Warunkiem rozpoczęcia rekolekcji, jest 
zgłoszenie minimum 10 osób na jeden turnus. Zgłoszenia prosimy 
kierować do Wydziału Duszpasterstwa Ogólnego do 15 września 
2015 roku. 

 
6. Informacje dotyczące nowych duszpasterzy  

 
Decyzją Ks. Bp. Mariana Rojka został zwolniony z funkcji 

moderatora diecezjalnego Ruchu Światło-śycie ks. Jarosław Kędra,  
a mianowany ks. Dariusz Babiak. Na miejsce dotychczasowego 
moderatora Domowego Kościoła ks. Romana Sawica powołany został 
ks. Leszek Boryło. KsięŜom dotychczas odpowiedzialnym za 
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wymienione duszpasterstwa składamy serdeczne Bóg zapłać. Nowym 
duszpasterzom Ŝyczymy wielu sił i BoŜej pomocy na tych trudnych 
odcinkach posługi duszpasterskiej. 

 
7. Sprawozdanie z pracy duszpasterskiej 

 
Bardzo prosimy wszystkich księŜy proboszczów, aby do 15 

września 2015 r. dostarczyć do Wydziału Duszpasterstwa Ogólnego 
sprawozdania z pracy duszpasterskiej w parafii. Wzór takiego 
sprawozdania dołączony jest do materiałów oraz jest do pobrania na 
stronie internetowej Wydziału.  

 
8. Kurs duszpasterski dla księŜy      

 
W tym roku szkolnym zostanie zorganizowany kolejny kurs 

duszpasterski. Plan tego kursu jest zamieszczony poniŜej. Będzie on 
obowiązkowy dla wszystkich księŜy do piątego roku kapłaństwa, 
czyli wyświęconych w latach 2011-2015. Zwolnieni z niego będą tylko 
ci kapłani, którzy podjęli jakiekolwiek studia specjalistyczne  
z teologii. Kurs będzie się odbywał w domu diecezjalnym w Zamościu 
w pięciu sesjach. Koszt całego kursu wynosi 250 zł. (za kaŜdą sesję 
50 zł.). Opłaty prosimy składać w Wydziale Duszpasterstwa 
Ogólnego. Kurs jest organizowany przy współpracy z LSCDN 
Oddział w Zamościu, dlatego kaŜdy ksiądz po ukończeniu kursu 
otrzyma zaświadczenie, które będzie uznawane w szkole jako 
potwierdzenie udziału w doskonaleniu zawodowym.  

1 października 2015 r. – „Katecheta świadkiem wiary w szkole” 
- ks. dr Robert Strus, Dyrektor Wydziału Nauki i Wychowania 
Katolickiego Kurii Diecezjalnej w Zamościu 

7 listopada 2015 r. - „Przepowiadanie Słowa BoŜego” – ks. dr 
Michał Klementowicz, pracownik KUL 

6 lutego 2016 r. – „Nowa Ewangelizacja” – ks. Krzysztof Kralka, 
Dyrektor Pallotyńskiej Szkoły Nowej Ewangelizacji 

9 kwietnia 2016 r. – „Katolickie Stowarzyszenie MłodzieŜy” – ks. 
dr Andrzej Lubowicki, Dyrektor Wydziału MłodzieŜy Diecezji 
Drohiczyńskiej 

21 maja 2016 r. – „Domowy Kościół” – ks. mgr Leszek Boryło, 
Moderator Domowego Kościoła w Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej 

 
Ks. Sylwester Zwolak 
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SPRAWY EKONOMICZNE 

1. Zakończone zostały prace przy konserwacji i malowaniu dachu na 
budynku Kurii Diecezjalnej oraz okien w Domu Diecezjalnym.  
W ostatnim czasie oczyszczono parkiet w holach Kurii i pomalo-
wano korytarze. 

2. Obecnie wykonywane są prace przy Domu Diecezjalnym: izolacja 
pionowa przy wejściu do sali dziekańskiej, osuszenie pomieszcze-
nia pod schodami. 

3. Proszę o uregulowanie zaległości z tac, puszek z 2014 i 2015 r. 
oraz opłat na Dom KsięŜy Seniorów za rok 2015. 

 
Ks. Tadeusz Czuk  

  
 

WYśSZE SEMINARIUM DUCHOWNE  

 
1. 29 czerwca br. alumni zakończyli letnią sesję egzaminacyjną. 

Średnia ocen osiągniętych w tej sesji wyniosła 4,49. Najlepsze 
wyniki osiągnęli dk. Daniel Litwin oraz Mateusz Kopa, a takŜe 
Daniel Koper (4, 93). W klasyfikacji rocznikowej najlepiej wy-
padł rok VI (4,76) i V (4,75) a najsłabiej rok II (3,75). Alumni  
II rocznika otrzymali sześć ocen niedostatecznych, w tym cztery 
z religiologii, wykładanej przez o. Ireneusza Ledwonia. Trzech 
alumnów nie uzyskało pozytywnej oceny na egzaminie popraw-
kowym i będą powtarzać ten przedmiot. Jeden z alumnów nie 
uzyskał pozytywnej oceny z j. włoskiego i zgodnie z regulaminem 
KUL będzie musiał uczęszczać na lektorat na roku III. 

2. Alumn piątego roku Adam Blicharz z powodu leczenia onkolo-
gicznego w nadchodzącym roku akademickim będzie przebywał 
na urlopie zdrowotnym w swojej rodzinnej parafii. 

3. W wyniku rekrutacji do seminarium zostało przyjętych dziewię-
ciu kandydatów z następujących parafii: Płoskie, Zamość-
Katedra, BełŜec (dwóch), Horodło, Krzeszów, Grabowiec, Józe-
fów, Zamość-Św. KrzyŜ). Od 2 do 16 września odbędzie się do-
datkowy nabór do seminarium, a od 23 do 30 września nowi 
alumni odbędą kurs przygotowawczy. Pozostali alumni wracają 
z wakacji 30 września. 

4. Seminarzyści podczas wakacji odbywają praktyki duszpaster-
skie oraz katechetyczne zgodnie z ustalonym harmonogramem, 



KURIA DIECEZJALNA 

 
 

 

513

uczestniczą takŜe w pracach kadencyjnych w seminarium. Pro-
simy księŜy proboszczów o przekazanie opinii o alumnach po  
zakończeniu wakacji. 

5. W seminarium zakończono większość prac remontowych – roz-
budowę i wyposaŜenie sali multimedialnej oraz generalny re-
mont pomieszczeń biurowych. Na wrzesień przewidziano adap-
tację pracowni komputerowej i modernizację sieci informatycz-
nej oraz wymianę drzwi wejściowych od ul. Nadrzecznej. 

6. Z powodu likwidacji w seminarium pięciu linii telefonicznych, 
połączenia z księŜmi wychowawcami są realizowane przez wy-
branie numeru ogólnego i przełączanie na numery wewnętrzne. 

7. Od 16 do 19 września br. w seminarium odbędą się rekolekcje 
kapłańskie. Poprowadzi je ks. dr Ryszard Podpora, dyrektor 
Wydziału Duszpasterstwa Archidiecezji Lubelskiej (zgłoszenia 
do 7 września br.). 

ks. Jarosław Przytuła 
 

 
CARITAS 

 
1. Kolonie. Na kolonie do Borów Tucholskich (okolice Chojnic) 

do Harcerskiego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Funce nad 
Jeziorem Charzykowskim wyjechało 68 dzieci, wytypowanych przez 
opiekunów Kół Caritas. Wychowawcy – 7 osób  – głównie harcerze, 
sponsorowani byli przez Fundację „JESTEM” kierowaną przez ks. 
Tomasza Bazana. Kolonie 15-25 lipca. W programie zajęcia na kaja-
kach, jachcie, pracowni plastycznej, artystycznej, garncarskiej, rzeź-
biarskiej, ornitologicznej, ogrodzie botanicznym. TakŜe wyjazd do 
Gdańska i na Hel, Bałtyk, wyjazd do wioski indiańskiej i zamku 
krzyŜackiego. 

Caritas wspomógł takŜe w wyjazdach na wczaso-rekolekcje i re-
kolekcje osoby ze skromnym uposaŜeniem z niektórych szkół, wspól-
not Oazowych i KSM z Zamościa, Szczebrzeszyna i Biłgoraja oraz 
osoby niepełnosprawne na turnusie wypoczynkowym w Hucie RóŜa-
nieckiej. Wspomogliśmy takŜe pojedyncze osoby w wyjazdach spor-
towych i rehabilitacyjnych.   

2. Podziękowanie dla ks. Franciszka Nieckarza za zaproszenie 
Caritas na NaboŜeństwo Fatimskie do Komarowa 13 sierpnia. 

3. „Tornister pełen Uśmiechów” Ogólnopolska akcja pomocy 
rodzinom wielodzietnym i ubogim. 
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Zaproponowałem księŜom proboszczom, by w parafiach prze-
prowadzić zbiórki akcesoriów szkolnych dla dzieci i młodzieŜy, a Ca-
ritas zakupi plecaki dobrej jakości (zakupiliśmy 320 plecaków) i by 
potem te plecaki zapakować i przekazać potrzebującym w tych para-
fiach. Ogłoszenie ukazało się na stronie diecezjalnej dwukrotnie. 
Zgłosili się księŜa Proboszczowie z niektórych parafii. Jako pierwszy 
odpowiedział ks. Dziekan Grzegorz Chabros z Tomaszowa, Parafia 
św. Józefa. Do akcji włączyły się takŜe parafie w Baszni Dolnej, św. 
Stanisława w Lubaczowie, Skierbieszów, Komarów, Tereszpol, Józe-
fów… Do Akcji włączyli się takŜe KsięŜa Biskupi, Kanclerz Kurii 
Diecezjalnej, Oficjał Sądu Biskupiego, Dyrektor Wydziału Duszpa-
sterstwa Ogólnego, Dyrektor Katolickiego Radia Zamość. Zapewne 
niezaleŜnie od Akcji niektórzy duszpasterze i wolontariusze wspomo-
gli rodziny. Posłanie dziecka do szkoły z pełnym uposaŜeniem w kla-
sach 1-2 to kwestia około 400 zł. PowyŜej 2 klasy, przy zakupie pod-
ręczników dochodzimy do 800 i 1000 zł. Dziękuję w imieniu obdaro-
wanych wszystkim, którzy włączyli się w pomoc dzieciom i rodzinom. 
Mam nadzieję, Ŝe w przyszłym roku Akcja „Tornister pełen Uśmie-
chów” odbędzie się z większym rozmacham, a przynajmniej bez nie-
chęci z jaką spotkali się niektórzy wolontariusze proponujący pro-
boszczom włączenie się. 

4. Wyprawka szkolna – strona MEN: https://men.gov.pl/pl 
/finansowanie-edukacji/wyprawka-szkolna 

„Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników oraz 
zakupu materiałów edukacyjnych będzie przysługiwać: 

• uczniom pochodzącym z rodzin, w których dochód na osobę  
w rodzinie nie przekracza 574 zł; 

• uczniom pochodzącym z rodzin nie spełniających kryterium 
dochodowego na podstawie decyzji dyrektora szkoły, uwzględniającej 
lokalne warunki ekonomiczne i społeczne (np. cięŜka choroba, wielo-
dzietność, przemoc, alkoholizm, narkomania w rodzinie); 

• uczniom niepełnosprawnym bez względu na dochód. 
Zgodnie z programem, wnioski o przyznanie pomocy w formie 

dofinansowania zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych, 
składa się do dyrektora szkoły. Zwrot pieniędzy następuje po przed-
łoŜeniu dowodu zakupu (np. faktury VAT) lub oświadczenia o doko-
nanym zakupie.” 

5. „Program Skrzydła” – niezaleŜnie od wyprawki szkolnej 
napływają do Caritas podania o przydzielenie funduszy dla dzieci  
i młodzieŜy z rodzin wielodzietnych i ubogich w Programie Skrzydła. 
To jest 146 zł/m-c. Wspomagają nas w tym takŜe Ŝyczliwi ludzie, 
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którzy kaŜdego miesiąca wpłacają na pomoc konkretnemu dziecku  
i Caritas Polska. Większość funduszy pochodzi jednak ze sprzedaŜy 
świec. W roku 2014/2015 przeznaczyliśmy 66 tys. zł. 

Zgłosić dziecko do programu moŜe rodzic, opiekun Szkolnego Ko-
ła Caritas, pedagog szkolny, wychowawca, ksiądz proboszcz, wypeł-
niając odpowiednie druki. 

6. „Kromka Chleba dla ubogich” i Srebrny Jubileusz. 25-lecie 
Caritas w Polsce, u nas za dwa lata. 

Caritas Polska we współpracy m/in z Naszą Diecezją i mediami 
chce byśmy Zamościu w sobotę 19 września zorganizowali event – 
wydarzenie, festyn pod nazwą „Kromka Chleba”. Chodzi o akcję 
promocji pomocy ubogim i aktywności społecznej. O promocję Miasta, 
Diecezji, producentów-dobroczyńców; imprezy towarzyszące promu-
jące róŜnego rodzaju aktywności społeczne. 

JuŜ dzisiaj w Imieniu Ks. Biskupa i Prezydenta Zamościa za-
praszamy na 19 września. Rozpoczęcie o godzinie dwunastej. 

JeŜeli KsięŜa Proboszczowie z okolic Zamościa i nie tylko mają  
u siebie osoby i firmy, które mogłyby wystawić lub podarować pro-
dukty spoŜywcze, tym takŜe zareklamować swoją działalność lub 
twórczość, to bardzo proszę o kontakt. Z Zamościa i okolic, oprócz 
nielicznych firm wezmą udział piekarze, restauracje, producenci art. 
spoŜywczych, koła gospodyń wiejskich, takŜe zespoły muzyczne, gru-
py sportowe i artyści. 

 
Ks. Adam Sobczak  

 
KATOLICKIE RADIO ZAMOŚĆ 

 
1. W połowie lipca Katolickie Radio Zamość zakupiło wóz transmi-

syjny z pełnym wyposaŜeniem sprzętowym. Całkowity koszt tej 
inwestycji wyniósł 49.200 zł. Środki na zakup wozu transmisyj-
nego pochodziły z: 
- obsługi medialnej peregrynacji symboli Światowych Dni Mło-
dzieŜy – 15.000 zł 
- obsługi medialnej Zamojskiego Dnia Papieskiego – 5.000 zł 
- obsługi medialnej rekolekcji ewangelizacyjnych „Jezus na 
Wschodzie” prowadzonych przez o. Johna Bashoborę – 10.000 zł 
- dofinansowania z Kurii Diecezjalnej – 19.200 zł. 
Dziękuję Biskupowi Diecezjalnemu Marianowi Rojkowi, Księ-
Ŝom Dziekanom i Proboszczom, organizatorom rekolekcji „Jezus 
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na Wschodzie” oraz sponsorom za Ŝyczliwość i wsparcie zakupu 
samochodu do radia. 

2. Trwa akcja „Niedziela Radiowa” Katolickiego Radia Zamość.  
W programie „Niedzieli Radiowej” przewidziano m.in.: 
- transmisje Mszy św. (odpusty, rocznice, jubileusze, inne) 
- wywiady m.in. z ks. proboszczem i wiernymi o Ŝyciu parafii (hi-
storia miejsca, informacje o obiektach sakralnych, czy grupach 
duszpasterskich). 
Emisja programów planowana jest w niedziele w godz. 16.40-
17.40. Powtórki wybranych materiałów w poniedziałki w godz. 
13.15-14.00. Nagrania opatrzone galerią zdjęć są zamieszczane 
na www.radiozamosc.pl w zakładce „Niedziela Radiowa” i na 
Fan Page'u Katolickie Radio Zamość. Podczas „Niedzieli Radio-
wej” zbierane są ofiary na tace przeznaczone na naszą diecezjal-
ną rozgłośnię. Zgłoszenia oraz szczegółowe informacje dotyczące 
zorganizowania „Niedzieli Radiowej” w danej parafii prosimy 
kierować pod adres podany w stopce informacyjnej. 

3. Trwają zmiany kadrowe w Katolickim Radiu Zamość. Od 1 lipca 
nie pracuje w radiu Joanna Sitarz, a od 1 października pracę  
w radiu zakończy Aneta Kwaśniewska i Mateusz Pękała. Nato-
miast zgodnie z nominacją Biskupa Diecezjalnego Mariana Roj-
ka od 1 lipca jako wolontariusz w radiu pracuje ks. Krzysztof 
Hawro. 

4. W dniach 24-26 lipca w Harasiukach na obozie harcerskim w Józe-
fowie i Zawalowie oraz 31 lipca - 2 sierpnia w Tarnogrodzie, Lu-
baczowie i Łukowej Katolickie Radio Zamość zorganizowało po 
raz drugi Roztoczański Festiwal Dobrych Filmów. W ramach te-
go przedsięwzięcia zaprezentowano następujące projekcje: „Pró-
ba ogniowa” i „Bezcenny dar”. Bardzo dziękuję ks. Andrzejowi 
Stopyrze, ks. Zenonowi Mrugale, ks. Jerzemu Tworkowi,  
ks. Waldemarowi Kostrubcowi, ks. Robertowi Fukowi oraz  
ks. Tomaszowi Bazanowi za pomoc przy organizacji festiwalu. 

5. W dniach 2-14 sierpnia odbyła się XXXIII Piesza Pielgrzymka 
Zamojsko-Lubaczowska na Jasną Górę. Dziękuję wszystkim, 
którzy współtworzyli studio pielgrzymkowe, a w sposób szcze-
gólny: dk. Mateuszowi Kicce i dk. Danielowi Litwinowi, którzy 
odbywali w Katolickim Radiu Zamość praktykę wakacyjną. 
Składam podziękowanie red. Annie Maciukiewicz i Pawłowi  
Michalskiemu, którzy nagrywali materiały na trasie, przygoto-
wywali je do emisji i dbali o bezpośrednie relacje z trasy  
i transmisję apeli pielgrzymkowych. 
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6. Katolickie Radio Zamość sprawowało takŜe opiekę medialną nad: 
Jubileuszem 50-lecia koronacji cudownego obrazu Matki BoŜej 
Krasnobrodzkiej, VI Exodusem Młodych i rekolekcjami ewange-
lizacyjnymi „Jezus na Wschodzie”.  

7. Diecezjalne Duszpasterstwo Pielgrzymkowe przy Katolickim Ra-
diu Zamość razem z  Biurem Pielgrzymkowym Diecezji Drohi-
czyńskiej PIELGRZYMUJ.PL w roku św. Jana Pawła II organi-
zuje 9-dniową pielgrzymkę dziękczynną do Włoch w dniach  
10-18 października. W programie: AsyŜ, Rzym, Wenecja, Loreto, 
Lanciano i San Giovanni Rotondo. Koszt 1790 zł + 50 euro/os.  

8. Od 1 września wchodzi nowa ramówka Katolickiego Radia Zamość 
i obowiązywać będzie do końca czerwca. Bardzo dziękuję wszyst-
kim kapłanom przygotowującym komentarz do ewangelii dnia  
i konferencje oraz prowadzącym programy radiowe. 

9. W tym roku Katolickie Radio Zamość przygotowuje kalendarz ra-
diowy na rok 2016, w którym zostaną zamieszczone fotografie 
głównych ołtarzy z kościołów parafialnych i filialnych naszej die-
cezji, pod wezwaniem św. Jana Pawła II i Miłosierdzia BoŜego. 
Autorem zdjęć jest Paweł Łuczka z Zamościa. 

 
Ks. Krystian Bordzań  

 
„NIEDZIELA” EDYCJA ZAMOJSKO-LUBACZOWSKA 

 
1. Od 15 lipca br. w redakcji Niedzieli Zamojsko-Lubaczowskiej 

został zatrudniony na ½ etatu ks. Krzysztof Hawro. 
2. W trosce o rozwój mediów katolickich naszej diecezji 

zachęcam księŜy proboszczów o pomoc przy tworzeniu „Niedzieli 
Zamojsko-Lubaczowskiej”. Zarówno na stronie diecezjalnej jak i na 
antenie Katolickiego Radia Zamość moŜna dowiedzieć się jakie 
artykuły warto polecić swoim parafianom. 

3. Proszę o uregulowanie zaległości za egzemplarze Tygodnika 
Katolickiego „Niedziela”. Wpłacając na konto za „Niedzielę” w opisie 
transakcji proszę podawać najpierw nazwę parafii. 

4. W miesiącu lipcu i sierpniu w wydaniu ogólnopolskim TK 
Niedziela nasza diecezja była obecna kilka razy: w ramach cyklu 
„Polskie Sanktuaria” ukazał się tekst o sanktuarium Matki BoŜej 
Krasnobrodzkiej autorstwa ks. Krzysztofa Hawro, o sanktuarium 
Matki BoŜej Łaskawej Lwowskiej w Lubaczowie Adama Łazara  
i o Bazylice Mniejszej w Radecznicy Małgorzaty Godzisz. Ponadto był 
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opublikowany reportaŜ o I Pielgrzymce Pokutnej Osób 
Konsekrowanych autorstwa Małgorzaty Godzisz. W ogólnopolskim 
dodatku „Niedziela Młodych” ukazał się teŜ artykuł o Exodusie 
Młodych. Dzięki tym pracom umieszczanym na szczeblu krajowym 
coraz więcej osób poznaje lepiej naszą diecezję.  

 
Ks. Krystian Bordzań  

 
DUSZPASTERSTWO RODZIN 

 
1. W dniu 16 lipca 2015 r., odbyła się IX Diecezjalna 

Pielgrzymka Rodzin do Sanktuarium Matki BoŜej w Tomaszowie 
Lubelskim. Myślą przewodnią pielgrzymki były słowa: „Świętość  
i godność rodziny chrześcijańskiej”. Na zakończenie Mszy św. rodziny 
naszej diecezji zostały zawierzone Matce BoŜej Szkaplerznej. 

2. W okresie wakacyjnym, na początku lipca oraz w trzeci 
weekend sierpnia w Łabuńkach odbywały się Dwudniowe Katechezy 
dla narzeczonych połączone z Dniem Skupienia. Terminy kolejnych 
spotkań to: 10-11 października, 28-29 listopada 2015 r. – Łabuńki  
oraz 5, 12 września i 14, 21 listopada 2015 r. – Lubaczów. 

3. W dniach 11-13 września 2015 r. w Łabuńkach odbędą się 
Rekolekcje dla Doradców śycia Rodzinnego oraz Dekanalnych 
Duszpasterzy Rodzin naszej diecezji. 

4. Kolejne VIII Światowe Spotkanie Rodzin pod 
przewodnictwem pap. Franciszka odbędzie się w Filadelfii od 22-27 
września 2015 r., pod hasłem: „Rodzino strzeŜ stworzenia”. 

5. Krajowe Duszpasterstwo Rodzin w dniach 27-28 września 
2015 r., organizuje Pielgrzymkę MałŜeństw i Rodzin na Jasną Górę. 
Osoby zainteresowane udziałem w pielgrzymce mogą zapisywać się  
u pani Doroty Szatraj, pod nr tel. 514 811 434, do 15 września. 

6. Z racji przypadającej 20. rocznicy opublikowania „Listu do 
Kobiet” papieŜa Jana Pawła II, 3 października 2015 r., odbędzie się 
w Zamościu konferencja naukowa. Myślą  przewodnią staną się 
słowa: „Duchowość kobiety w nauczaniu Jana Pawła II”. 

7. W Rzymie w dniach 4-25 października 2015 r. odbędzie się 
XIV Zwyczajne Ogólne Zgromadzenie Synodu Biskupów pod 
przewodnictwem papieŜa Franciszka. Tematem będą słowa 
„Powołanie i misja rodziny w Kościele i w świecie współczesnym”. 

 
Ks. Mirosław Sawka 
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PIESZA PIELGRZYMKA ZAMOJSKO-LUBACZOWSKA NA JASNĄ GÓRĘ 

Tegoroczna Pielgrzymka w dniach 2-14 sierpnia przebiegała pod 
hasłem „Błogosławieni czystego serca” nawiązując do zagadnień 
roku duszpasterskiego i wpisując się w przygotowanie do Świato-
wych Dni MłodzieŜy. Pielgrzymkę rozpoczął ks. Bp. Marian Rojek  
w Katedrze Zamojskiej poświęcając monstrancję, w której niesiony 
był w czasie drogi Najświętszy Sakrament. Pobłogosławił teŜ kopie 
symboli ŚDM, które towarzyszyły nam w pielgrzymce. W połowie 
pielgrzymki miało miejsce bardzo waŜne wydarzenie, pod przewod-
nictwem Pasterza Diecezji, jakim było odnowienie przyrzeczeń 
chrzcielnych w nawiązaniu do 1050. rocznicy chrztu Polski. Pątni-
ków na Jasnej Górze przywitał i wprowadził ks. Bp. Mariusz Lesz-
czyński. Jeden dzień (6 sierpnia) poświęcony był Ŝyciu konsekrowa-
nemu. 

Program ramowy na kaŜdy dzień w postaci rozwaŜań poran-
nych, konferencji, rozwaŜań do Koronki i apeli wieczornych oraz 
homilii został przygotowany przez ks. Krzysztofa Szynala i ks. Paw-
ła Głowika – ojców duchownych. Od strony technicznej nad przebie-
giem czuwali: wicedyrektor ks. Karol Stolarczyk; szef trasy i po-
rządku ks. Artur Wojtowicz wraz z ks. Maciejem Banachem; kwa-
termistrz ks. Paweł Kubiszyn. ZaangaŜowanych było takŜe wielu 
wolontariuszy świeckich oraz klerycy naszego seminarium. 

Pielgrzymi szli w 5 grupach, które w tym roku otrzymały imio-
na świętych patronów. Kapłanów – 18, diakon – 1, kleryków – 10, 
sióstr zakonnych – 3. 

 

Św. Tomasz (Zamość) – 153  
Przewodnik: ks. Krystian Kotulski  
Duszpasterz: ks. Piotr Grzechnik 
 

Bł. Ks. Jerzy (Biłgoraj) – 180  
Przewodnik: ks. Łukasz Kardaszewski 
Duszpasterze: ks. Adam Malinowski, ks. Tomasz Szumowski 
 

Św. Stanisław (Lubaczów) – 90 
Przewodnik: ks. Rafał Sarzyński 
Duszpasterze: ks. Stanisław Gorczyński, ks. Radosław Sokołowski 
 

Św. Józef (Tomaszów Lubelski) – 67  
Przewodnik: ks. Krzysztof Hawro 
Duszpasterz - ojciec Ignacy Moskaliuk, Bazylianin z Czerwonogradu 
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Św. Wojciech (Hrubieszów) – 44 
Przewodnik: ks. Piotr Kawecki 

 
Składam serdeczne podziękowania księŜom biskupom za obec-

ność i wsparcie, wszystkim kapłanom za promowanie Pielgrzymki, 
zachęcanie do uczestnictwa i prowadzenie zapisów. Szczególnie 
dziękuję księŜom, którzy zmobilizowali parafian do przygotowania 
poczęstunków, obiadów i noclegów oraz do wsparcia funduszu piel-
grzymkowego. 

Wyrazy wdzięczności kieruję do ks. Jarosława Przytuły, rektora 
naszego seminarium, za pomoc w zabezpieczeniu taboru pielgrzym-
kowego oraz mobilizację kleryków do udziału w Pielgrzymce. 

Dziękuję ks. Krystianowi Bordzaniowi dyrektorowi KRZ, 
wszystkim redaktorom na czele z Anną Maciukiewicz i Pawłem  
Michalskim za obsługę medialną i dobrą reklamę. Dzięki ich pracy 
pielgrzymi duchowi mogli być razem z nami. 

Dziękuję wszystkim za modlitwę, Ŝyczliwość i pomoc. Zapra-
szam kapłanów do współpracy i przedstawiania ciekawych pomy-
słów. 

 
Ks. Michał Moń  

 
DUSZPASTERSTWO ROLNIKÓW 

1. 6 września z diecezjalnym wieńcem doŜynkowym udajemy się  
z pielgrzymką na Ogólnopolskie DoŜynki Rolników na Jasną  
Górę. Nasza diecezja o północy z 5 na 6 września odpowiedzialna 
jest za sprawowanie Mszy św. w intencji rolników oraz za opra-
wę liturgii. Zapraszam do udziału.  

2. 13 września wraz z kustoszem sanktuarium w Krasnobrodzie 
ks. prałatem Eugeniuszem Derdziukiem zapraszamy na Diece-
zjalne DoŜynki do Krasnobrodu, którym będzie przewodniczył 
J.E. Ks. Bp. Mariusz Leszczyński. 

3. Parafie otrzymają kalendarze rolnicze na rok 2016, koszt: ka-
lendarz duŜy- 24 zł, kalendarz z wieńcami- 4 zł. W kalendarzu 
ksiąŜkowym umieszczony został artykuł o 50 rocznicy koronacji 
Cudownego Obrazu MB w Krasnobrodzie.  

4. Zapraszam do wspólnego odmawiania na antenie KRZ kaŜdej 
drugiej niedzieli miesiąca o godz. 19.00 róŜańca w intencji rolni-
ków naszej diecezji, róŜaniec prowadzą duszpasterze rolników  
z poszczególnych dekanatów. 
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5. 24 października o godz. 10.00 w Krasnobrodzie spotkanie deka-
nalnych duszpasterzy rolników. Zapraszamy do udziału.  

6. 15  listopada o godz. 12.00 w Krasnobrodzie odbędą się II Za-
duszki Chłopskie Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej. Zapraszam 
do udziału. 

 

Dekanalni Duszpasterze Rolników: 
• Ks. Jan Pysz – Dekanat Biłgoraj Południe 
• Ks. Józef Bednarski – Dekanat Biłgoraj Północ 
• Ks. Piotr Podborny – Dekanat Cieszanów 
• Ks. Robert Fuk – Dekanat Grabowiec 
• Ks. Adam Siedlecki – Dekanat Hrubieszów Południe 
• Ks. Paweł Słonopas – Dekanat Józefów 
• Ks. Roman Palonka – Dekanat Krasnobród  
• Ks. Mieczysław Szynal – Dekanat Łaszczów 
• Ks. Tomasz Rogowski – Dekanat Sitaniec 
• Ks. Marek Gudz – Dekanat Szczebrzeszyn 
• Ks. Henryk Pokora – Dekanat Tarnogród 
• Ks. Piotr Gałczyński – Dekanat Tarnoszyn 
• Ks. Zenon Góra – Dekanat Tomaszów Południe 
• Ks. Mariusz Molenda – Dekanat Tyszowce 

 
Ks. Józef Bednarski 

 
KATOLICKIE STOWARZYSZENIE MŁODZIEśY 

1. „Wakacje KSM z wartościami” – podsumowanie 2015 
 

Miejsce Data Organizator Ilość uczest-
ników 

Biłgoraj 20-22 czerwca  ks. Stanisław KsiąŜek 
ks. Krzysztof Maj 

153 

Brok n/Bugiem 28 czerwca  
– 4 lipca 

ks. Stanisław KsiąŜek 35 

Kraków-
Zakopane 

7-10 lipca ks. Tomasz Szady 18 

Stuposiany - 
Bieszczady 

13-18 lipca ks. Krzysztof Maj 
dn Mateusz Krzaczkowski 

al. Marcin Dańków 

48 

Zakopane 27-31 lipca ks. Paweł Głowik 21 
Gdańsk 16-21 sierpnia ks. Sławomir Skowroński 

ks. Patryk Obszyński 
dn Daniel Litwin 
al. Szymon Bielak 
al. Marcin Serafin 

55 

 
 



KURIA DIECEZJALNA 

 
 

 

522

2. Wydarzenia wakacyjne KSM 
* W dniach 4-5 lipca 2015 r. w Biłgorajskim Centrum Kultury odbył 
się kolejny  Festiwal Soli Deo, którego współorganizatorem jest KSM. 
Dziękujemy ks. Markowi Kuśmierczykowi za podejmowanie tej 
inicjatywy i pracę z młodzieŜą. 
* KSM ogólnopolski kaŜdego roku organizuje „Rajd dla Ŝycia”. Młodzi 
ludzie po raz kolejny na rowerach w czasie wakacji okrąŜyli Polskę, 
dając świadectwo troski o Ŝycie od poczęcia do naturalnej śmierci.  
W Dniach 10-11 lipca pielgrzymi zagościli w naszej diecezji w Goraju 
i Biłgoraju, przejeŜdŜając trasą Lublin–Przemyśl. Dziękujemy  
ks. Adamowi Markowi oraz ks. Krzysztofowi Majowi za podjęcie 
pielgrzymów, posiłek oraz nocleg. Dziękujemy równieŜ ks. Jerzemu 
Kołtunowi za gościnność i otwartość. 
* 19 lipca na stadionie w Dołhobyczowie został zorganizowany 
koncert charytatywny ze zbiórką pieniędzy dla Łukasza, który  
w grudniu 2014 r. uległ wypadkowi samochodowemu i jest 
sparaliŜowany. Dziękuję ks. Pawłowi Głowikowi i młodzieŜy KSM za 
organizację koncertu. 
* 9 sierpnia 2015 r. w Obszy odbył się II Piknik Gminno-Parafialny 
OBSZAŃSKIE ANIOŁY, których współorganizatorem była młodzieŜ 
KSM. Dziękujemy ks. Łukaszowi Kolasie za dotychczasową pracę  
z młodzieŜą. 

 
3. II Diecezjalny Konkurs Wiedzy o bł. Karolinie  
Katolickie Stowarzyszenie MłodzieŜy zaprasza do udziału w II 

Diecezjalnym Konkursie Wiedzy o bł. Karolinie Kózkównej „Wierność 
bł. Karoliny Kózki” organizowanym dla uczniów szkół podstawowych, 
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2015/2016. 

Celem konkursu jest przybliŜenie postaci bł. Karoliny Kózków-
ny, pogłębienie wiedzy na temat Jej Ŝycia, ukazanie uniwersalnego 
powołania do świętości, upowszechnienie wartości, które wyznawała  
i zasad, według których Ŝyła bł. Karolina. W tym roku pojawią się 
równieŜ pytania przybliŜające istotę Światowego Dnia MłodzieŜy 
oraz dotyczące naszego przygotowania do ŚDM Kraków 2016. 

Terminy konkursu: 
5 października – etap szkolny; 
23 października – etap rejonowy; 
16 listopada – etap diecezjalny. 
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4. Szkolenia młodzieŜy przed Przyrzeczeniem KSM 
W październiku oraz listopadzie w poszczególnych Rejonach 

KSM będą miały miejsce szkolenia przygotowujące młodzieŜ KSM do 
złoŜenia Przyrzeczenia w Katedrze Zamojskiej dnia 21 listopada 
2015 r. 

• Rejon Biłgoraj – ks. Krzysztof Maj 
• Rejon Hrubieszów – ks. Paweł Głowik 
• Rejon Lubaczów – ks. Krzysztof Krupa 
• Rejon Zamość – ks. Sławomir Skowroński 

 
5. Uroczystość Chrystusa Króla – święto patronalne KSM i AK 

Podczas Zjazdu Diecezjalnego KSM, który odbył się 23 maja 2015 r. 
w Zamościu, młodzieŜ oraz ks. Asystenci w porozumieniu z J.E. Ks. 
Biskupem Marianem Rojkiem podjęli decyzję o przeniesieniu świę-
towania Uroczystości Chrystusa Króla na sobotę 21 listopada 2015 r. 
O godz. 10.00 będzie sprawowana uroczysta Msza Święta pod prze-
wodnictwem J.E. Ks. Bpa Mariana Rojka wraz z Przyrzeczeniem 
KSM w Kościele Katedralnym. Po Mszy Świętej zapraszamy na 
Zjazd Diecezjalny oraz wybory Zarządu Diecezjalnego. 

 
6. Inne informacje: 
* 10 października 2015 r. w Krakowie będziemy uczestniczyć  

w obchodach XXV-lecia reaktywacji KSM w Polsce. Zapraszamy do 
wspólnego wyjazdu. 

* Zapraszamy KsięŜy do udziału w rekolekcjach dla KsięŜy Asy-
stentów Parafialnych KSM w dniach 19-22 października w Wigier-
skim Areopagu Nowej Ewangelizacji (Pokamedulski Klasztor w Wi-
grach), Wigry 11, 16-400 Suwałki. 

*  Wszelkie materiały formacyjne KSM do prowadzenia spotkań 
są do nabycia w Biurze Zarządu. 

* Zapraszamy do odwiedzania naszej strony internetowej 
www.ksm.zamojskolubaczowska.pl, na której moŜemy znaleźć wszel-
kie szczegółowe informacje oraz dane do kontaktu. 

 
Ks. Stanisław KsiąŜek 
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MINISTRANCI 

 
Dla Diecezjalnej Liturgicznej SłuŜby Ołtarza naszej diecezji wa-

kacje były intensywnym czasem pracy. Zostały przeprowadzone trzy 
tury tygodniowych rekolekcji (oaz) wakacyjnych, które miały za za-
danie podsumować rok pracy formacyjnej ministrantów, ale takŜe 
wprowadzić ich w kolejny, by był dobrze i owocnie przeŜyty na po-
ziomie parafii. Naszym celem było takŜe dać chłopcom szansę wypo-
czynku i rekreacji w ładnym miejscu.  

Rekolekcje odbyły się drugi rok z rzędu, a zostały przeprowa-
dzone tym razem w Hucie RóŜanieckiej w tamtejszym Schronisku 
MłodzieŜowym. Miejscem modlitwy i liturgii był tamtejszy kościół 
parafialny. W tamtym roku uczestniczyło w rekolekcjach 97 mini-
strantów, w tym juŜ 121 (30 uczestników było juŜ drugi raz). Po-
szczególne turnusy prowadzili: 

1. 26 lipca-1 sierpnia: Ks. Tomasz Pachuta; klerycy: dk. 
Mateusz Kicka, Szymon Bielak, Marcin Dańków, Marcin 
Serafin. Był to turnus głównie dla ministrantów ze szkół 
ponadgimnazjalnych, uczestniczyło w nim 28 chłopców. 

2. 2-8 sierpnia: ks. Marcin Jakubiak,  ks. Adrian Borowski 
oraz pomagał ks. Tomasz Szady; klerycy: Dominik 
Osuchowski i Michał Efner. Uczestników było 41 ze szkół 
gimnazjalnych. 

3. 9-15 sierpnia: ks. Łukasz Malec i ks. Krzysztof Sosnowski; 
klerycy: dk. Mateusz Krzaczkowski i Marcin Lewczuk oraz 
ceremoniarze: Dominik Staszczuk i Mateusz Wojda.  
W ostatnim turnusie uczestniczyło 52 ministrantów ze 
szkół podstawowych.  

 
Dziękuję wszystkim księŜom i klerykom zaangaŜowanym  

w przeprowadzenie tegorocznych rekolekcji. Dziękuję takŜe wszyst-
kim księŜom, którzy zatroszczyli się by z ich parafii ministranci 
uczestniczyli w rekolekcjach. Były to parafie: św. Michała Archanioła 
w Zamościu (najwięcej), św. Brata Alberta w Zamościu, Opatrzności 
BoŜej w Zamościu, św. Mikołaja w Hrubieszowie, HedwiŜyn, Werb-
kowice, Józefów, Tyszowce, Ducha Świętego w Krasnobrodzie, Sank-
tuarium w Krasnobrodzie, Skierbieszów, Wniebowzięcia NMP  
w Biłgoraju, św. Marii Magdaleny w Biłgoraju,  Łaszczówka, Kryni-
ce, Dachnów, św. Stanisława w Lubaczowie, św. Karola Boromeusza 
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w Lubaczowie, ZałuŜe, Stary Bidaczów, KsięŜpol, Aleksandrów, 
Uchanie, św. Mikołaja w Szczebrzeszynie. 

Mam nadzieję, Ŝe dzieło wakacyjnych rekolekcji ministranckich 
będzie z roku na rok wzrastało, rozszerzało się i liczba uczestników 
będzie rosła. Ufam, Ŝe przy wspólnej pracy i zaangaŜowaniu wszyst-
kich księŜy tak podstawowa grupa jaką jest wspólnota ministrancka 
będzie w naszej diecezji wzrastała w liczbę i w jakość słuŜby przy 
ołtarzu, a to przełoŜy się takŜe na liczbę powołań kapłańskich.  

 
ks. Mateusz Januszewski 

 
RUCH ŚWIATŁO-śYCIE  

Czas wakacji to dla ludzi młodych okazja do wypoczynku i róŜ-
nych wyjazdów. Wśród wielu propozycji młodzieŜ naszej diecezji wy-
brała między innymi 15 dniowe rekolekcje oazowe. Celem rekolekcji 
jest doprowadzenie człowieka do głębszej więzi z Chrystusem i Ko-
ściołem. Po formacji podstawowej trwającej kilka lat, ci, którzy ją 
przeszli, powinni znaleźć swoje miejsce w Kościele, podjąć określoną 
słuŜbę (diakonię), jak równieŜ kontynuować swoje wzrastanie w wie-
rze przez formację stałą (permanentną).  

W tym roku formacyjnym realizujemy temat: „W mocy Ducha 
Świętego”. Dla Oazy jest to okazja, aby podjąć róŜne inicjatywy 
ewangelizacyjne w naszej Diecezji oraz otworzyć się na działanie 
Ducha Świętego w naszych wspólnotach.  

Rekolekcje odbywały się w dwóch turnusach, w miejscowościach: 
Hulcze, Suchowola, Werchrata, Szewnia Górna. Do poszczególnych 
punktów oazowych zgłosiło się 340 osób w tym 9 kapłanów,  17 kle-
ryków i  34 animatorów. Dwóch kapłanów prowadziło rekolekcje  
w innych Diecezjach. W rekolekcjach poza naszą diecezją wzięło 
udział 26 osób głównie na III st. ONś.  28 rodzin uczestniczyło  
w swoich rekolekcjach w róŜnych Diecezjach w Polsce. Ks. Jarosław 
Przytuła prowadził rekolekcje I st. ONś w Kenii.  

Podczas rekolekcji ponad 200 osób włączyło się w dzieło Krucja-
ty Wyzwolenia Człowieka.   
Zmiany personalne: 

ks. Jarosław Kędra został zwolniony z funkcji Diecezjalnego 
Moderatora Ruchu Światło-śycie 

ks. Dariusz Babiak został mianowany Diecezjalnym 
Moderatorem Ruchu Światło-śycie 

ks. Roman Sawic został zwolniony z funkcji Opiekuna 
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Domowego Kościoła 
ks. Leszek Boryło  został mianowany Opiekunem Domowego 

Kościoła 
Para Diecezjalna Urszula i Tadeusz Legieciowie zostali 

mianowani na kolejną kadencję posługi 
Dziękuję wszystkim Kapłanom, Alumnom i Animatorom za po-

prowadzenie rekolekcji wakacyjnych  i za posługę w Ruchu Światło-
śycie. 

Rekolekcje prowadzili: ks. Michał Koziołek, ks. Łukasz Pintal, 
ks. Grzegorz Rebizant, ks. Leszek Boryło, ks. Piotr Brodziak, ks. 
Dariusz Babiak, ks. Łukasz Duda, ks. Wojciech Suchowierz, ks. Ja-
rosław Kędra, ks. Rafał Sarzyński, ks. Dominik Samulak oraz ks. 
Jarosław Przytuła. 

Podsumowanie oaz wakacyjnych w Krościenku – 25-27 sierpnia 
2015 r. 

Podsumowanie oaz wakacyjnych w Biłgoraju – 5 września 2015 r. 
 

P R A F I A 2015 
Biłgoraj św. M. Magdaleny 3 
Biłgoraj WNMP 6 
Biłgoraj św. Jerzego 54 
Grabowiec 1 
Hrubieszów św. Mikołaja 6 
Józefów 9 

Krasnobród Zesłania Ducha Świętego 3 
Komarów 3 
KsięŜpol 5 
Lubaczów Św. Stanisława Bpa 9 
Majdan Sopocki 7 
Oleszyce 11 
Potok Górny 6 
Skierbieszów 23 
Szczebrzeszyn św. Mikołaja 5 
Tarnogród 6 
Tomaszów Lub. Zwiastowania NMP 45 
Tyszowce 4 
Wielącza 44 
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Zamość Katedra 18 
Zamość św. Michała Arch. 7 
Zamość Świętej BoŜej Opatrzności  10 
Zamość św. KrzyŜa 5 
 290 

 
 

Ks. Jarosław Kędra – Diecezjalny Duszpasterz MłodzieŜy 
Ks. Dariusz Babiak – Diecezjalny Modertor Ruchu Światło-śycie 

Ks. Leszek Boryło – Moderator DK 
Urszula i Tadeusz Legiedziowie – Para Diecezjalna 

 
 

ZWIĄZEK HARCERSTWA RZECZYPOSPOLITEJ 

 
ZHR w naszej Diecezji istnieje od 2007 r. Obecnie skupia około 

500 zuchenek i zuchów, harcerek i harcerzy w następujących para-
fiach: Hrubieszów, Zamość, Tomaszów Lub., Mircze, Sól, Rachanie, 
Wielącza, Łukawica, Szczebrzeszyn, Zespół Szkół w Werbkowicach, 
Zespół Szkół im. św. Ojca Pio w Zamościu. W ZHR w naszej Diecezji  
zaangaŜowanych jest 5 kapłanów harcerzy oraz kilku duszpasterzy 
harcerskich wspierających formację harcerską. Formacja ZHR bar-
dzo dobrze wpisuje się w działania duszpasterskie w Diecezji m.in. 
słuŜba w wolontariacie w przygotowaniach do ŚDM, słuŜba podczas 
wydarzenia: „Jezus na Wschodzie”, kolonie dzieci z  Caritas, audycje 
radiowe w KRZ, pomoc duszpasterska przy parafiach itp. 

  
1. Obozy harcerskie  

W roku 2015 w obozach harcerskich i Kolonii zuchowej wzięły 
udział 263 osoby z Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej. 

• Obóz harcerski w Suścu-Rebizantach 70 osób 
Komendant obozu pwd Paulina Czernik 
Kapelan obozu: ks. Łukasz Malec 

• Obóz harcerski w Derylakach-Harasiukach 73 osoby 
Komendant Obozu Ks. Łukasz Wojtaszek 
Kapelan obozu: ks. Tomasz Bazan 
Klerycy: kl. Dominik Osuchowski Rok V 

• Obóz harcerski w Pieninach (Wąwóz Homole) 70 osób 
Komendant Obozu ks. Kamil Taras 
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2. Kolonia Zuchowa 
• Kolonia Zuchowa w KsiąŜu 25 osób  

Bartek Banach  
• Kolonia Zuchowa w Mirczu 25 osób  

Komendant ks. phm Tomasz Bazan  
3. Ogólnopolski Kurs metodyczno-instruktorski w Suścu– 

Rebizantach  
Kapelan Kursów: ks. Tomasz Bazan 
Kl. Radosław Łukasiewicz Rok II 
Uczestnicy z Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej – 8 harcerzy 
 

4. Kurs przewodnikowski oraz Kurs metodyczny Lubelskiej 
Chorągwi Harcerek Susiec-Rebizanty   

Uczestnicy z Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej – 7 harcerek  
• Harcerze ZHR z Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej wraz z wolon-

tariuszami ŚDM Kraków 2016 odpowiadali za bezpieczeństwo, 
porządek wyŜywienie dla słuŜb oraz logistykę podczas Exodusu 
oraz Rekolekcji „Jezus  na Wschodzie”.   

•  Podczas wyjazdu kolonijnego w Bory Tucholskie dla  dzieci  
z Caritas naszej Diecezji, pełnili funkcje kierownika i wychowaw-
ców a takŜe zabezpieczali wyjazd od strony prawnej. 

W róŜnych harcerskich wyjazdach wakacyjnych w sumie 
wzięło udział około 300 harcerzy i harcerek ZHR z  Diecezji  
Zamojsko-Lubaczowskiej. 

 
Ks. Tomasz Bazan 

 
6 EXODUS MŁODYCH I REKOLEKCJE JEZUS NA WSCHODZIE 

 
W dniach 1-4 lipca 2015 r. odbył się 6 Exodus Młodych – Spo-

tkanie MłodzieŜy Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej. Tym razem spo-
tkaliśmy się w Zamościu w Ośrodku Sportu i Rekreacji. Tematem 
spotkania było hasło: Powiedz TAK. Jak co roku dla uczestników 
przygotowaliśmy ciekawy program: naboŜeństwa, koncerty, warszta-
ty, świadectwa. Zaprosiliśmy równieŜ Gości, którzy pomogli nam 
zgłębić zaproponowany temat. A byli nimi: abp Celestino Migliore,  
bp Marian Rojek, o. John Bashobora, ks. Eugeniusz Derdziuk, ks. 
Krzysztof Kralka, o. Adam Szustak, ks. Piotr Brodziak, ks. Mariusz 
Skakuj, ks. Sylwester Zwolak, s. Jadwiga Stawaruk oraz inni.  
Na spotkaniu młodzieŜy wystąpiły zespoły: Anielsi, Full Power Spi-
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rit, TGD oraz Anti Babylon System. Na koniec spotkania 4 lipca od-
były się rekolekcje Jezus na Wschodzie prowadzone przez o. Johna 
Bashoborę, w których uczestniczyło ok 10 tys. osób. 

WaŜnym momentem Spotkania było naboŜeństwo, podczas któ-
rego księŜa modlili się za młodzieŜ. Nasze działania chcemy wpisać  
w kontekst Nowej Ewangelizacji. Pragniemy dawać impuls młodym 
ludziom i duszpasterzom, by wejść do mniejszych wspólnot kościel-
nych, tam wzrastać, a potem samemu ewangelizować. Po Exodusie 
młodzi ludzie wyrazili chęć, Ŝe chcą robić coś dalej ze swoją wiarą  
i formacją w ciągu roku, a konkretnie: uczyć się jak to swoje do-
świadczenie Ŝywego Boga przekazać rówieśnikom i rodzinom. Przy-
gotowujemy szczegółowe informacje o wspólnotach w naszej Diecezji, 
aby umoŜliwić dalszą formację dla młodego człowieka. Chcemy orga-
nizować rekolekcje i kursy „Nowe śycie” w ramach Szkoły Nowej 
Ewangelizacji SESA, które poprowadziłaby zaprzyjaźniona z nami 
Pallotyńska Szkoła Nowej Ewangelizacji w Lublinie w której posłu-
guje ks. Piotr Spyra.  

Exodus młodych wzbudza pozytywne zainteresowanie nie tylko 
w naszej Diecezji, ale w całej Polsce. O spotkaniu pozytywnie pisano 
w prasie oraz na portalach internetowych. Dziękuję KRZ za transmi-
sję całego wydarzenia. Mamy nadzieję, Ŝe ta inicjatywa nadal będzie 
się rozwijała. Spotkanie zostało zamknięte bilansem zerowym  dzięki 
wsparciu Zespołu ds. Nowej Ewangelizacji (rekolekcje Jezus na 
Wschodzie). Dziękuję wszystkim za  wsparcie Exodusu Młodych mo-
dlitewnie i finansowo. Dziękuję ks. Rektorowi Jarosławowi Przytule 
za umoŜliwienie klerykom uczestnictwa w spotkaniu. 

 
 

Dane statystyczne: 
W spotkaniu wzięły udział 1253 osoby oraz około 400 gości. 
Średnia wieku uczestników wyniosła 17,8 lat. 
Najczęstszym źródłem informacji o spotkaniu byli znajomi, na-

stępnie Internet (strona Exodusu i profil na Facebook’u), ogłoszenia 
parafialne, szkoła,  plakat, 
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Diecezja Liczba osób 
1. Zamojsko-Lubaczowska 1097 
2. Lubelska 64 
3. Warszawska 13 
4. Białostocka 11 
5. Przemyska 9 
6. Bielsko-śywiecka 8 
7. Opolska 5 
8. Sandomierska 5 
9. Gliwicka 4 
10. Krakowska 4 
11. Łowicka 4 
12. Rzeszowska 4 
13. Tarnowska 3 
14. Kaliska 2 
15. Katowicka 2 
16. Pelplińska 2 
17. Poznańska 2 
18. Sosnowiecka 2 
19. Warszawsko-Praska 2 
20. Gdańska 1 
21. Kielecka 1 
22. Łódzka 1 
23. ŁomŜyńska 1 
24. Radomska 1 
25. Siedlecka 1 
26. Świdnicka 1 
27. Szczecińsko-Kamieńska 1 
28. Toruńska 1 
29. Wrocławska 1 

 
ks. Jarosław Kędra 

ks. Krystian Bordzań 
ks. Piotr Spyra 
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REKOLEKCJE NA STADIONIE W ZAMOŚCIU „JEZUS NA WSCHODZIE” 

 
W imieniu Zespołu ds. Nowej Ewangelizacji Diecezji Zamojsko-

Lubaczowskiej pragnę podziękować za wkład wielu osób w  przygo-
towanie Rekolekcji Jezus Na Wschodzie, które miały miejsce 4 lipca 
na stadionie w Zamościu.   

Ufamy, Ŝe dzieło to ukazało oblicze Kościoła Diecezji Zamojsko-
Lubaczowskiej. Rekolekcje Jezus Na Wschodzie były adresowane 
przede wszystkim do wiernych naszej diecezji. W spotkaniu, które 
prowadził O. John Bashobora, wzięło udział ok. 10 tysięcy osób. Pra-
gniemy podziękować naszemu Pasterzowi ks. Biskupowi Marianowi 
za otwarte serce, błogosławieństwo oraz za zaufanie w powierzeniu 
nam organizacji tych rekolekcji. Wielki wkład w organizację tego 
wydarzenia od strony prawnej, ekonomicznej i logistycznej wniosły 
osoby związane ze Stowarzyszeniem  „JESTEM” z księdzem Toma-
szem Bazanem na czele. Przy tej okazji dziękujemy harcerzom i wo-
lontariuszom za ich piękną i bezinteresowną słuŜbę. Dziękujemy 
równieŜ ks. Krystianowi Bordzaniowi i pracownikom Katolickiego 
Radia Zamość za ogromny wkład  w promocję tego spotkania oraz 
transmisję na Ŝywo, dzięki czemu wiele osób, zwłaszcza chorych, 
mogło uczestniczyć w tym wydarzeniu. W organizację logistyczną 
tych rekolekcji włączyły się Władze Miasta Zamość, Policja, StraŜ 
Miejska, StraŜ PoŜarna, SłuŜby Medyczne ze Szpitala Jana Pawła II, 
Zarząd Gospodarki Komunalnej, Dyrekcja OSIR-u i Zarząd Dróg 
Grodzkich. 

Rekolekcje Jezus na Wschodzie były szczególnym czasem obja-
wienia Jedności Ciała Chrystusowego, wiele wspólnot włączyło się  
w przygotowanie tego dzieła oraz w samą słuŜbę na stadionie. Dzię-
kujemy księŜom za obecność i całodzienną posługę spowiedzi.  

 W ramach kontynuacji chcemy zaprosić KsięŜy Dziekanów, ka-
płanów, siostry zakonne i świeckich do współpracy poprzez wspólne 
organizowanie rekolekcji ewangelizacyjnych w  parafiach, szkołach 
oraz do wspólnego poszukiwania nowych form, metod i inicjatyw 
ewangelizacyjnych. Wszelkie pomysły prosimy zgłaszać na adres   
info@jezusnawschodzie.pl.  

 
Ks. Piotr Jakubiak 
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KIRCHE IN NOT 

 
Za zgodą ks. Biskupa Mariana Rojka Papieskie Stowarzyszenie 

Kirche In Not (Pomoc Kościołowi w Potrzebie) przy pomocy firmy 
Green Office Ecoligic przeprowadzi  na terenie  naszej Diecezji zbiór-
kę zuŜytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Jest to akcja 
która obejmuje wszystkie diecezje w Polsce. 

Jej celem jest pozyskanie jak największej ilości zuŜytego sprzętu 
i w ten sposób zdobycie środków, dzięki którym Kirche In Not słuŜy 
pomocą kościołowi misyjnemu, będącemu w potrzebie (budowane są 
szkoły, szpitale, kaplice, studnie), wspiera wspólnoty kościoła prze-
śladowanego i klasztory kontemplacyjne. Zbiórka ta ma takŜe wy-
miar edukacyjny i ekologiczny. 

ZaangaŜowanie i udział w zbiórce róŜnych grup i wspólnot dzia-
łających na terenie parafii, włączenie do tego działania samorządów, 
szkół, OSP, wykorzystanie lokalnych mediów,  skutkować będzie  
dobrym przygotowaniem i przeprowadzeniem  tej zbiórki, co się prze-
łoŜy na zebranie  jak największej ilości zuŜytego sprzętu, a tym sa-
mym na moŜliwość skuteczniejszej i bardziej rozległej  pomocy Ko-
ściołom będącym często w wielkiej  potrzebie.  

Informację o tym kiedy, gdzie i jak będzie wyglądać ta zbiórka 
na terenie konkretnej Parafii i narzędzia pomocne do jej przygoto-
wania (ogłoszenie, harmonogram działań, plakaty, ulotki, zdjęcia) 
zostaną przekazane za pośrednictwem KsięŜy Dziekanów. Zbiórka 
rozpocznie się w drugiej połowie października 2015 r. 

Za Ŝyczliwość  i pomoc w zorganizowaniu zbiórki składamy 
Księdzu Proboszczowi w imieniu Kirche In Not serdeczne Bóg zapłać 
i zapewniamy o modlitewnej pamięci.  

 
ks. Jarosław Kędra 

 
FORUM MŁODZIEśY DIECEZJI ZAMOJSKO-LUBACZOWSKIEJ  

Tomaszów Lubelski 
18-20 września 2015 r. 

 
Po kilku latach przerwy wracamy w naszej Diecezji do organi-

zowania spotkań dla młodzieŜy Forum Młodych z okazji wspomnie-
nia św. Stanisława Kostki. W tym roku spotkanie odbędzie się  
w Tomaszowie Lubelskiem w dniach: 18-20 września 2015 r. KaŜdy 
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uczestnik powinien wypełnić formularz zgłoszeniowy, który będzie 
znajdował się na stronie internetowej naszej Diecezji. MłodzieŜ bę-
dzie mieszkała u rodzin. Koszt spotkania to 10 zł. Szczególnie zapra-
szamy młodzieŜ zaangaŜowaną w Ŝycie parafii oraz wolontariuszy 
ŚDM. 

 
Program: 
 
Piątek, 18 września 2015 r. 
Rozpoczęcie w parafii św. Józefa w Tomaszowie Lubelski 
16.00 Rejestracja uczestników 
17.00 Eucharystia – ks. Biskup Marian Rojek 
18.00 Rodziny odbierają uczestników do swoich domów  

Kolacja u rodzin 
20.00 Parafia Zwiastowania NMP – Modlitwy wieczorne 
21.00 Apel Jasnogórski 

Rodziny zabierają młodzieŜ na nocleg 
 

Sobota, 19 września 2015 r. 
Śniadanie u rodzin 
9.00 Panel o ŚDM - TDK 
Przerwa na kawę lub herbatę 
11.00 Panel patriotyczny – TDK 
13.00 Obiad w sali bankietowej 
14.00 Zorganizowane przejście do kościoła (np. radosny przemarsz  

z flagami) 
15.00 Eucharystia – Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa – ks. 

Rudolf Karaś 
Przejście indywidualne do parku 
17.30 Koncert historyczno-patriotyczny – Park Miejski 
- „Wyklęci”- Covery 
- „Tadek Firma Solo” – Rap 
- „Forteca” – Rockowo-metalowy 
Nocleg u rodzin 

 
Niedziela, 20 września 2015 r. 
9.00 – Film: Czy naprawdę wierzysz?– TDK 

Przejście indywidualne do kościoła 
11.30 Eucharystia w Parafii NSPJ – ks. Robert Strus 
Zakończenie Forum 
MoŜliwość uczestnictwa w uroczystościach miejskich 



KURIA DIECEZJALNA 

 
 

 

534

I DIECEZJALNY KONGRES RÓśAŃCOWY  

Krasnobród, 3-4 października 2015 r. 
 

Sobota, 3 października 2015 r.  
Sanktuarium Matki BoŜej Krasnobrodzkiej. 
 
10.00 Powitanie - ks. dr Eugeniusz Derdziuk – Kustosz Sanktuarium 

Matki BoŜej Krasnobrodzkiej. 
10.15 Radosna część RóŜańca świętego. 
10.45 „Stan RóŜ RóŜańcowych w diecezji i inicjatywy związane z ró-

Ŝańcem”  ks. Julian Brzezicki – Diecezjalny Moderator śywego 
RóŜańca. 

11.00 „Aktualność wezwania Matki BoŜej z Fatimy do codziennej 
modlitwy róŜańcowej”. Ks. dr Krzysztof Czapla – Pallotyn  
z Sanktuarium Matki BoŜej Fatimskiej w Zakopanem.  

11.30 „RóŜaniec święty w nauczaniu i Ŝyciu św. Jana Pawła II” – ks. 
prof. dr hab. Tadeusz Guz – KUL.  

12.00 Msza święta – Przewodniczy Biskup Senior Jan Śrutwa. Słowo 
BoŜe wygłosi ks. prof. dr hab. Edward Walewander – KUL. 

13.00 Świadectwo Szkolnych Armii RóŜańcowych. 
13.15 Czas na posiłek. 
14.00 Referaty: 

„Rozwój modlitwy róŜańcowej w Sanktuarium Matki BoŜej Kra-
snobrodzkiej” – Czesława Babiarz, „Jak modlić się na róŜańcu przed 
Ikoną  Matki BoŜej Krasnobrodzkiej” – prof. dr hab. Karol Klauza – 
Dyrektor Instytutu Dziennikarstwa KUL; „Potęga RóŜańca świętego 
w Ŝyciu Anatola Kaszczuka” – Zofia Szczur; „Krucjata RóŜańcowa za 
Ojczyznę” – Marcin Dybowski; Ceremoniał śywego RóŜańca – Zada-
nia Zelatorów – Miesięczne zmiany Tajemnic RóŜańcowych – Odzna-
ka śywego RóŜańca i legitymacje - ks. Julian Brzezicki.  
 
Niedziela, 4 października 2015 r. 
Odpust ku czci Matki BoŜej RóŜańcowej. 
12.00 Msza święta i procesja róŜańcowa do Kaplicy Matki BoŜej na 

wodzie. Kazanie i świadectwa – ks. Dominik Chmielewski – Sa-
lezjanin z Warszawy.  

 
Ks. Julian Brzezicki  
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SŁOWO KS. KRYSTIANA BORDZANIA  
DYREKTORA KATOLICKIEGO RADIA ZAMOŚĆ  

I REDAKTORA ZAMOJSKO-LUBACZOWSKIEJ EDYCJI  
TYGODNIKA NIEDZIELA  

NA DZIEŃ ŚRODKÓW SPOŁECZNEGO PRZEKAZU,  
OBCHODZONY W POLSCE 20 WRZEŚNIA 2015 R. 

 
Drodzy Słuchacze Katolickiego Radia Zamość 
i czytelnicy Niedzieli Zamojsko-Lubaczowskiej! 

 
PapieŜ Franciszek w Orędziu na 49. Światowy Dzień Środków 

Społecznego Przekazu, którego hasło brzmi „Przekaz ukazujący 
rodzinę jako sprzyjające środowisko spotkania w bezinteresownej 
miłości” napisał, Ŝe „rodzina pomaga nam zrozumieć czym jest 
naprawdę komunikacja jako budowanie bliskości między ludźmi.(...) 
W rodzinie istnieje przede wszystkim zdolność do wzajemnego 
akceptowania się, wspierania, towarzyszenia sobie, odczytywania 
spojrzeń i milczenia, wspólnego śmiania się i płakania, między 
osobami, które nie wybrały siebie nawzajem, a jednak są tak waŜne 
dla siebie”. Papieskie orędzie nawiązuje do zaplanowanego w Rzymie 
na październik 2015 r. zwyczajnego synodu biskupów poświęconego 
rodzinie. 

Jako „pracownicy prasy, radia, telewizji oraz internetu i portali 
społecznościowych, czyli cyfrowego kontynentu, mamy zatem do 
zrealizowania bardzo waŜną misję wobec rodziny, która jest 
najwspanialszym wynalazkiem Pana Boga, jako sanktuarium Ŝycia  
i miłości” - pisze w swoim przesłaniu do ludzi mediów 
Przewodniczący Rady ds. Środków Społecznego Przekazu Konferencji 
Episkopatu Polski, abp Wacław Depo. Dlatego nie ulega wątpliwości, 
Ŝe jako rozgłośnia katolicka mamy „umacniać świadomość świętego  
i nierozerwalnego charakteru małŜeństwa i rodziny, głosić 
cywilizację Ŝycia oraz zwracać uwagę na pielęgnowanie postaw 
otwarcia wobec kaŜdego poczętego dziecka”. Katolickie Radio Zamość 
jest rozgłośnią dla całej rodziny. 

Drugim bardzo waŜnym środkiem społecznego przekazu  
w Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej, promującym rodzinę, jest 
Tygodnik Katolicki „Niedziela” z edycją diecezjalną. Pismo to dociera 
do kaŜdej parafii naszej diecezji przekazując, co dzieje się zarówno na 
świecie, w Watykanie, Polsce, jak teŜ w miejscowej i sąsiedniej 
wspólnocie parafialnej. Przekazuje informacje z Ŝycia Kościoła 
lokalnego i regionu, o których nie przeczytamy w innych 
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czasopismach. Dziękuję wszystkim czytelnikom za to, Ŝe kupują  
i czytają „Niedzielę”, a przez to poznają Kościół oraz umacniają  
i kształtują swoją wiarę. 

Dzisiaj, w trzecią niedzielę września, gdy w całej Polsce 
obchodzony jest Dzień Środków Społecznego Przekazu, chcę 
podziękować wszystkim słuchaczom, przyjaciołom, darczyńcom, 
instytucjom państwowym i samorządowym oraz sponsorom, którzy 
wsparli naszą diecezjalną rozgłośnię składając ofiary, a takŜe 
przekazując 1% podatku. To dzięki Waszej Ŝyczliwości i wsparciu 
mogliśmy polepszyć i zwiększyć zasięg sygnału nadawania 
Katolickiego Radia Zamość, umieszczając nadajnik radiowy na 
maszcie radiowo-telewizyjnym w Tarnawatce oraz zakupić wóz 
transmisyjny z profesjonalnym wyposaŜeniem sprzętowym 
pozwalającym transmitować wydarzenia z terenu całej diecezji. 
Nasza rozgłośnia razem ze Stowarzyszeniem Krzewienia Kultury 
Medialnej im. Jana Pawła II  w Zamościu, co roku organizuje 
Zamojski Dzień Papieski oraz Roztoczański Festiwal Dobrych 
Filmów. Jest takŜe wydawcą płyty „Miłosierni” zawierającej 
diecezjalny hymn Światowych Dni MłodzieŜy oraz bezpłatnego 
miesięcznika „Roztoczański Głos”. 

Chciałbym zaprosić Państwa do systematycznego wspierania 
naszego radia poprzez HONOROWY COMIESIĘCZNY 
„ABONAMENT”. Pozwoli nam to uniknąć problemów finansowych  
i przyczyni się do jeszcze bardziej owocnej działalności radia. 

Jeszcze raz zapraszam do słuchania Katolickiego Radia Zamość 
na częstotliwości 90,1 FM, czytania Tygodnika Katolickiego 
„Niedziela” oraz odwiedzania regionalnego portalu informacyjnego 
www.radiozamosc.pl. 

Z zapewnieniem o modlitwie 
Ks. Krystian Bordzań 

Dyrektor Katolickiego Radia Zamość 
Redaktor odpowiedzialny za Edycję Zamojsko-Lubaczowską  

Tygodnika Katolickiego „Niedziela” 
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Bp Mariusz Leszczyński 
 

 

CZŁOWIEK JEST TYLE WART, ILE JEST W STANIE KOCHAĆ 
 

Kazanie podczas Mszy św. ślubnej  
RóŜy Zamoyskiej i Karola Jodko-Kamińskiego,  

 
Zamość, Katedra, 27 czerwca 2015 r. 

 
 
Drodzy NowoŜeńcy – RóŜo i Karolu, 
Szanowne Rodziny Młodej Pary, 
Przewielebni KsięŜa, 
Umiłowani Siostry i Bracia w Chrystusie! 

 
W Księdze „Pieśni nad Pieśniami”, która w lirycznej formie 

opiewa wzajemną – idealną miłość kobiety i męŜczyzny, czytamy:  
„Powstań, przyjaciółko ma, piękna ma, i pójdź (...), 
ukaŜ mi swą twarz, daj mi usłyszeć swój głos! (...). 
Mój miły jest mój, a ja jestem jego (...). 
PołóŜ mnie jak pieczęć na twoim sercu, 
Jak pieczęć na twoim ramieniu (…),  
bo jak śmierć potęŜna jest miłość” (Pnp 2, 13-14, 16; 8, 6). 

 
Czuła i szczera rozmowa biblijnych nowoŜeńców odsłania przed 

nimi świat najpiękniejszy – miłość prawdziwą i niepowtarzalną. Tą 
miłością złączeni będą dla siebie kimś pierwszym po Bogu, który 
będzie stał na straŜy ich szczęścia.  

Czym jest miłość? – Opisuje ją poezja i literatura, ale Ŝadne z poe-
tyckich słów nie dorównuje tym, które św. Paweł Apostoł zapisał  
w swoim pierwszym Liście do Koryntian: „Miłość cierpliwa jest, ła-
skawa jest. Miłość nie zazdrości, nie szuka poklasku, nie unosi się 
pychą (…); nie szuka swego, nie unosi się gniewem, nie pamięta złego 
(…). Wszystko znosi, wszystkiemu wierzy, we wszystkim pokłada na-
dzieję, wszystko przetrzyma. Miłość nigdy nie ustaje” (1 Kor 13, 4-13).  

Gdy więc oblubieńcy mówią do siebie: <kocham> – to bezwarun-
kowo; kochamy się dlatego, bo zaufaliśmy sobie, obdarowując siebie 
miłością, która swoje źródło ma w Bogu. „Nigdy bowiem nie jest tak, 
Ŝeby człowiek czyniąc dobrze drugiemu, tylko sam był dobroczyńcą; 
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jest równocześnie obdarowywany tym, co ten drugi przyjmuje z miło-
ścią” – uczy św. Jan Paweł II.  

Prawdziwa miłość jest zawsze bezinteresownym darem z siebie, 
i nigdy się nie wyczerpuje. Im więcej jej dajesz drugiemu, tym więcej 
zostaje tobie. Miłość zaczyna się wtedy, gdy niczego w zamian nie 
oczekujesz – pisze Antoine de Saint-Exupery (por. Mały KsiąŜę). „Ko-
cha się nie za cokolwiek, ale pomimo wszystko, kocha się za nic” – 
mawiał ks. Jan Twardowski. Taka miłość nie jest jednak czymś go-
towym, raz <danym> kobiecie i męŜczyźnie; jest równocześnie czymś 
<zadanym>. Miłość poniekąd nigdy nie <jest>, ale wciąŜ <staje się> – 
pisze Karol Wojtyła (por. Miłość i odpowiedzialność).  

Miłość, jak wiara, jest poddawana nieustannej próbie; zakłada 
ofiarę i cierpienie, i dlatego ma wielką wartość. Spójrzmy na krzyŜ 
Jezusa i zobaczmy, jak wielka jest cena miłości. Podobnie „człowiek 
jest tyle wart, ile jest w stanie kochać” – pisze św. Augustyn.  

Miłość to piękna, lecz trudna przygoda. Powinna trwać przez ca-
łe Ŝycie, ale jej blask w pełni rozkwitnie dopiero w ostatecznym spo-
tkaniu z Bogiem.  

Drodzy NowoŜeńcy, RóŜo i Karolu! Z miłością w sercu idźcie ra-
zem przez Ŝycie. Na tę drogę niech Wam błogosławi Chrystus przez 
posługę swego Kościoła; niech Was wspierają modlitwą i dobrym 
Ŝyczeniem Wasi NajbliŜsi i niech towarzyszą Wam zawsze słowa 
mądrości minionych pokoleń, które wciąŜ uczą sztuki Ŝycia i miłości.  

Zofia z Czartoryskich Zamoyska (1780-1837), córka generała 
Adama Kazimierza Czartoryskiego i Izabeli z Flemingów, Ŝona XII 
ordynata Stanisława Kostki Zamoyskiego, w ksiąŜce pt. Rady dla 
córki, dedykowanej 190 lat temu córce Jadwidze (1806-1890) – z oka-
zji jej ślubu (9 XII 1825) z Leonem Sapiehą (1803-1878), uczestni-
kiem powstania listopadowego i właścicielem zamku w Krasiczynie – 
udziela jej niezwykle cennych wskazówek, które dziś pragnę zadedy-
kować Tobie, RóŜo. KsięŜna Zofia sięga w swych radach do sprawy 
fundamentalnej, jaką jest wierność zasadom wiary katolickiej i prak-
tykowanie Ŝycia religijnego. Następnie zaleca swej córce pracę nad 
charakterem i uwraŜliwia na miłość do ludzi, co trzeba wspierać ufną 
modlitwą. Przechodząc zaś do obowiązków stanu, zwraca uwagę na 
to, Ŝe trwałe szczęście na ziemi musi być okupione ofiarą z siebie, 
jako „próbą nieodzowną do otrzymania szczęśliwej wieczności”. „Ko-
bieta – podkreśla Zofia Zamoyska – jest ozdobą swojego męŜa, któ-
remu powinna oddawać najczulsze przywiązanie; jest towarzyszką 
wszystkich chwil jego Ŝycia (…). Kobieta godna, czyli wzorowa Ŝona  
i matka, ma wielkie zadanie do spełnienia. Ma zaszczepić w młodo-
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cianych sercach synów cnoty, które z nich uczynią istoty poŜyteczne 
Bogu, Ojczyźnie i ludzkości, a córki wychować na dobre matki i Ŝony. 
Aby to zadanie mogła zrealizować jak najlepiej, powinna nieustannie 
doskonalić swoje cnoty i rozwijać talenty”. Kończąc, mówi tak: „Bądź 
(…) wierną Bogu i przepisom Jego świętej religii, szukaj szczęścia  
w cnocie i doskonałej wierności w pełnieniu swoich obowiązków”  
(Zofia z Czartoryskich Zamoyska, Rady dla córki, oprac. M. Dębow-
ska, Lublin 2002, s. 23-57).  

Równie wzniosłe i pouczające słowa skierowała w liście księŜna 
Jadwiga z Zamoyskich SapieŜyna do swego syna Adama, które dedy-
kuję Tobie, Karolu: „Z głębi duszy codziennie dziękuj Bogu  
za wszystkie łaski, którymi Cię obdarza; dziękuj za Twoją Ŝonę (…). 
Nade wszystko dziękuj za to, Ŝe dał Ci wiarę. Bądź wdzięczny Bogu 
bardzo (…), kochaj Go, słuŜ Mu w kaŜdej chwili, i w kaŜdej rzeczy” 
(Muzeum Narodowe w Krakowie, sygn. MNK 1171, t. 67, List, Lwów 
2 XI 1860). 

Te cenne rady wpisują się pięknie w słowa św. Jana Ewangeli-
sty, umiłowanego ucznia Jezusa, który mówi: „Bóg jest miłością: kto 
trwa w miłości, trwa w Bogu, a Bóg trwa w nim” (1 J 4,16b).  

Drodzy, RóŜo i Karolu! Zaproście więc Jezusa i Jego Matkę na 
Waszą drogę Ŝycia, jak uczynili to nowoŜeńcy z Kany Galilejskiej,  
a prawdziwe szczęście w miłości stanie się Waszym udziałem. Amen. 
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Ks. Edward Walewander 
 

KS. ROBERT STRUS, WYCHOWANIE PATRIOTYCZNE NA KATECHEZIE,  
WYD. GAUDIUM, LUBLIN 2012, SS. 80. 

 
Wychowanie patriotyczne to waŜna część pedagogiki. O ile jesz-

cze do niedawna miało swoje naleŜyte miejsce w wychowaniu, o tyle 
w ostatnich latach − głównie wraz z nasilającym się antypoloni-
zmem, obecnym zarówno w mediach polskojęzycznych, jak i zagra-
nicznych − jego ranga gwałtownie spada. RównieŜ nasilające się  
w świecie wszelkiego rodzaju procesy unifikacyjne mają duŜy wpływ 
na jego osłabienie. Słusznie ks. Robert Strus stwierdził: „Procesy 
globalizacji i integracji europejskiej, które dokonują się na początku 
XX wieku, nie pozostają bez wpływu nie tylko na stosunki między 
państwami, gospodarkę, politykę, ale teŜ na kulturę, naukę oraz więzi 
ludzi z własną ojczyzną. Niekiedy prowadzą nawet do postawy  
kosmopolityzmu, w której traci się związek z własnym narodem na 
rzecz wspólnoty ogólnoświatowej” (s. 76).  

Wydana niedawno siedmiotomowa Encyklopedia pedagogiczna 
XXI wieku wśród róŜnych kierunków wychowania, np. wychowania 
kompensacyjnego, moralnego, muzycznego, przedszkolnego, wycho-
wania przez sztukę, wychowania religijnego, resocjalizującego, wy-
chowania w rodzinie czy choćby zawodowego, nie uwzględnia wycho-
wania patriotycznego [!]1. 

Jak wielkie było jeszcze tak niedawno przywiązanie do stron oj-
czystych, niech zilustruje ciekawa wypowiedź Oli Watowej, która po 
zakończeniu II wojny światowej wróciła wraz z męŜem Aleksandrem 
Watem do Polski z zesłania w Kazachstanie. Cytowana tu dłuŜsza 
wypowiedź pisarki doskonale koresponduje z treścią omawianej pu-
blikacji.  

„Po drodze − oczywiście − rozmowy z rodakami powracającymi 
po podobnych jak nasze przeŜyciach − wspominała po latach. − I na-
gle ktoś zawołał: granica polska. Wybuch radości, płaczu, ludzie obcy 
rzucali się sobie w ramiona. Ledwośmy przejechali kilka kilometrów, 
wydało mi się, Ŝe wszystko jest odmienione. Pokazywałam Aleksan-
drowi ziemię, niebo, drzewa i mówiłam, Ŝe to polskie, Ŝe to zupełnie 
inne, zupełnie niepodobne do tamtej ziemi, nieba, drzew. Taka jest 
siła naszych uczuć, Ŝe potrafi szarego wróbelka zamienić w rajskiego 

                                                      
1 Por. Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku, t. VII, Wyd. Akademickie „śak”, War-
szawa 2008, s. 331−503. 
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ptaka. Myśmy naprawdę wszystko widzieli w jakiejś cudowności,  
w czarodziejskich kolorach, a przede wszystkim w swojskości, w tym, 
Ŝe to była nasza ziemia, z naszym nad nią niebem i z ludźmi, którzy 
byli naszymi braćmi. Tak nam się to wszystko wtedy wydawało po 
przejechaniu granicy sowiecko-polskiej. Był to kwiecień 1946 roku”2.  

Właśnie ze względu na to, Ŝe wychowanie patriotyczne jest 
obecnie w szkole polskiej traktowane po macoszemu, z tym większym 
uznaniem naleŜy odnotować ciekawą ksiąŜkę ks. dra Roberta Strusa 
o wychowaniu patriotycznym na katechezie. Autor jest wizytatorem 
diecezjalnym nauczania religii w szkołach na terenie diecezji zamoj-
sko-lubaczowskiej. Jednocześnie pełni funkcję dyrektora Zespołu 
Szkół Katolickich św. Ojca Pio w Zamościu. Wydał szereg artykułów 
naukowych z dziedziny pedagogicznej. 

Rozdział I jego studium wyjaśnia pojęcie patriotyzmu. Jest to 
cnota moralna określająca miłość do ojczyzny, jej dziedzictwo kultu-
rowe i porządek moralno-społeczny, uformowany według norm cywi-
lizacyjnych i religii, połączona z gotowością do poniesienia dla ojczy-
zny wszelkich wyrzeczeń (zob. s. 11−18). 

Znaczenie wychowania patriotycznego to treść rozdziału II.  
Patriotyzm określany jest przez autora jako cnota moralna i postawa 
społeczna. Jest on naturalną ludzką postawą, zgodną zresztą ze spo-
łeczną naturą człowieka. Oprócz wspólnoty podstawowej, jaką jest 
rodzina, najbardziej typową wspólnotą, trwałą i wytwarzającą naj-
silniejsze wzajemne zobowiązania, jest naród. Wyraźna presupozycja 
na rzecz własnej ojczyzny i narodu nie jest ani arbitralna, ani teŜ nie 
wyklucza poszanowania i sympatii do innych narodów, ale wynika  
z naturalnego porządku miłości, który daje pierwszeństwo temu,  
co najbliŜsze. 

Kolejny rozdział zajmuje się szeroko omówioną problematyką 
procesu wychowania do miłości ojczyzny i ziemi ojczystej. 

Rozdział IV, Wychowanie do umiłowania narodu i jego kultury, 
jest ścisłą kontynuacją poprzedniego. Z prezentowanej w nim treści 
wynika zasadnicza myśl, Ŝe wskutek  procesu wychowawczego  
w ramach katechezy ma wyrastać ktoś jeszcze mocniejszy, kto stanie 
na świadectwo tym, którzy kłamali. 

W ostatnim rozdziale studium analizowane jest zagadnienie wy-
chowania patriotycznego w kontekście wybranych wartości ogólno-
ludzkich, takich jak poszanowanie godności człowieka, uczciwe  

                                                      
2 O. Watowa, Wszystko, co najwaŜniejsze ...: rozmowy z Jackiem Trznadlem, Londyn 
1984, s. 107. 
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i kompetentne wykonywanie pracy, wychowanie do odpowiedzialno-
ści społecznej i politycznej.  

Umiłowanie dziejów polskich to zadanie, którego nie wolno nam 
ani wymazać, ani o nim zapomnieć. Piękne postaci wielkich Polaków 
− jak często wspominany w recenzowanej pracy św. Jan Paweł II czy 
bł. ks. Jerzy Popiełuszko − naleŜy przywoływać i stawiać za wzór 
młodemu pokoleniu. Trzeba koniecznie uczyć historii ojczystej, nawet 
gdyby – jak ongiś, za czasów zaborów – przyszło to robić skrycie,  
w zaciszu rodzinnego domu, moŜe nie z tego powodu, co wówczas, 
kiedy było to zakazane i groziło ostrą karą, ale dla uniknięcia kłopo-
tów i obejścia zakazów.  

Zagranica czci swoich bohaterów, kreuje ich, świętuje rocznice  
i chwali się swoją historią. Robią to głównie Niemcy, co obserwujemy 
zwłaszcza w ostatnim czasie. Bo patriotyzm to toŜsamość, a przede 
wszystkim godność. Pragniemy sympatii i szacunku zagranicy. Za-
słuŜymy na uznanie w świecie tylko wówczas, gdy będziemy szano-
wać siebie i własny naród za to, Ŝe jesteśmy Polakami. Nie moŜemy 
pozwolić, by media polskojęzyczne karmiły nas  nieprawdziwymi 
wiadomościami, które sprowadzają ludzi w dół, zamiast umacniać 
proces ich „mądrzenia”, zachęcać do wspinania się w górę. 

Lektura ksiąŜki ks. dr. R. Strusa prowadzi do wielu jeszcze in-
nych waŜnych konstatacji. Wynika z niej między innymi to, Ŝe siła 
duchowa narodu opiera się na wysokim poziomie Ŝycia moralno-
religijnego jednostek, na ich cnotach rodzimych; uczciwości i obo-
wiązkowości zawodowej, sumienności organizacyjnej we wszystkich 
zbiorowych poczynaniach (zob. s. 34−59). 

Warto więc, by recenzowane studium wziął do ręki nie tylko pe-
dagog, ale kaŜdy, kto z troską patrzy na przyszłość ojczyzny. KsiąŜka 
ta moŜe wiele nauczyć, wskazać i pomóc w kształtowaniu postaw 
patriotycznych młodego pokolenia. 

Pokrzepia mnie ciągle wyznanie franciszkanina, o. Andrzeja 
Czesława Klimuszki, który  na początku lat 80. XX w. wyznał. „Jeśli 
chodzi o nasz naród, to mogę nadmienić, Ŝe gdybym miał Ŝyć jeszcze 
50 lat i miał do wyboru stały pobyt w dowolnym kraju na świecie, 
wybrałbym bez wahania Polskę pomimo jej nieszczęśliwego połoŜenia 
geograficznego. Nad Polską nie widzę cięŜkich chmur, lecz promienne 
blaski przyszłości [...]. Nadchodzi czas Polski i upadku jej wrogów. 
Przed Polską widzę jasność i wstępowanie do góry”3.  

                                                      
3 K. Kamiński, Ojciec Klimuszko. Życie i legenda, Krosno 2008, passim. 



INNE 

 
 

 

545

Niech te słowa, przypomniane po lekturze waŜnej i budującej 
ksiąŜki o wychowaniu patriotycznym, przyniosą otuchę w niepew-
nych czasach. Szczególnie tym, którzy pesymistycznie widzą przy-
szłość ojczyzny. Niech patrzą szerzej i głębiej. Wtedy zobaczą, Ŝe pa-
triotyzm się odradza; Ŝe duŜa część młodego pokolenia poczuwa się 
do odpowiedzialności za Polskę, poznaje trudne, ale piękne jej dzieje. 
Kocha swoją ojczyznę. 
 
 
 
Ks. Edward Walewander 

 
ŚWIĘTY ANTONI PATRON TRUDNYCH CZASÓW 

 
Kazanie podczas odpustu ku czci św. Antoniego 

w kościele pw. Nawrócenia św. Pawła Apostoła w Lublinie,  
13 czerwca 2015 r. 

 
 
I. Pewnie wielu z nas, tu obecnych, przyglądało się kiedyś – 

gdzieś na ulicy czy na placu – popisom linoskoczka. Demonstrował on 
publicznie swą niezwykłą sprawność fizyczną i odwagę, swobodnie 
poruszając się po linie rozciągniętej na duŜej wysokości. Na koniec 
swoich występów zostawiał jakąś szczególną atrakcję. 

Kiedyś na przykład linoskoczek zaczął po rozdygotanej linie 
pchać... taczkę. Grupka osób, która się zatrzymała, patrzyła na jego 
wyczyny z podziwem, ale i ze strachem. Stała nieruchomo, w wielkim 
napięciu, czekając, czy mu się uda.  

Zachowanie ludzi świadczyło o tym, Ŝe byli raczej przekonani,  
iŜ odniesie sukces. Bili mu brawo. Linoskoczek, zadowolony z aplau-
zu, wdał się w rozmowę z widzami.  

- Pokonam cały odcinek? - zapytał. 
- Tak! Tak! - krzyczeli wszyscy z przekonaniem. 
Linoskoczek ogarnął wzrokiem zebranych, po czym zwrócił się 

do młodego męŜczyzny, który najgłośniej wołał:  
Jeśli tak bardzo we mnie wierzysz, wejdź tu do mnie i siądź na 

taczce.     
Kibic oniemiał. Bał się. Chciał być tylko kibicem.        
       
II. To w istocie mało waŜne opowiadanie uczy, jaka powinna być 

nasza wiara. Nie jest ona zlepkiem róŜnych prawd ani systemów. 
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Wiara to  przyjęcie wszystkiego, co pochodzi od Boga, a co najwyraź-
niej przekazał nam całym swoim Ŝyciem i nauczaniem Syn BoŜy, 
Jezus Chrystus. Wiara nie moŜe być kibicowaniem od święta. Praw-
dziwa wiara nie zna wahań. Jest to ufne złoŜenie całego swojego Ŝy-
cia w Bogu, bo tylko w Nim mogę wszystko. On nigdy człowieka nie 
zawiedzie. Kto zaufa Bogu, ten ocaleje, mimo róŜnych doświadczeń. 
Zawsze zwycięŜy. 

Największym dramatem ludzi, którzy odrzucają Boga nie jest to, 
Ŝe w nic nie wierzą, ale to, iŜ wierzą we wszystko, co im podpowie 
uwodzicielska i fałszywa propaganda. Dzisiejsza rzeczywistość przy-
pomina do złudzenia wielką zabawę, na której – co dziwi – nikt tak 
naprawdę nie czuje się radosny. Nikt nie jest i nie będzie szczęśliwy, 
gdy łatwo odrzuci Boga i zda się tylko na siebie i na drugiego czło-
wieka.  

 
III. Potrzeba nam zatem wzorów Ŝycia ludzi zawierzenia, którzy 

zaufali Bogu i nigdy nie wycofali się z tej drogi. Jednym z nich był 
św. Antoni. Z pochodzenia Portugalczyk. Urodził się w 1195 r. w Li-
zbonie. Jego droga Ŝyciowa była bardzo burzliwa. Łączony jest przede 
wszystkim z Padwą, miastem we Włoszech, gdzie spędził końcowe 
lata Ŝycia i zmarł 13 czerwca 1231 r. Niektórzy kaznodzieje mówią 
nieraz półŜartem, Ŝe Antoni Padewski to najbardziej polski święty, 
bo... jego nazwisko kończy się na -ski. 

NaleŜy On do najbardziej znanych świętych naszego Kościoła.  
W ikonografii przedstawiany jest najczęściej z Dzieciątkiem Jezus na 
ręce. MoŜe w tym leŜy tajemnica jego niezwykłej popularności? KaŜ-
dy chce przecieŜ być jak najbliŜej Zbawiciela. Dlatego uwielbiamy 
świętego, który niesie nam małego Jezusa.  

Nie sposób opisać wszystkich przejawów niezwykłej popularno-
ści św. Antoniego. Jest patronem narzeczonych i małŜeństw. Modlą 
się do niego kobiety o szczęśliwe rozwiązanie, a takŜe cierpiące  
z powodu niepłodności. Istnieje mnóstwo instytucji, bractw działają-
cych pod imieniem tego świętego i innych dowodów jego kultu. Po-
czynając od XVII stulecia, kiedy w wielu krajach Europy z powodu 
wojny trzydziestoletniej panowały choroby i głód, czci św. Antoniego 
poświęcano szczególnie wtorki, bo we wtorek został pochowany. Od 
drugiej połowy XIX w. powszechnie znane jest  charytatywne dzieło 
pod nazwą Chleb św. Antoniego, które udziela pomocy Ŝywnościowej 
biednym. 

Święty Antoni był bardzo dobrze wykształconym zakonnikiem, 
franciszkaninem. Zaraz po śmierci nazwano go Doktorem Ewange-
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licznym. Bezpośrednio po zakończeniu II wojny światowej papieŜ 
Pius XII ogłosił go Doktorem Kościoła. Jako kaznodzieja gromadził 
wokół siebie tysiące słuchaczy, swoim słowem przekonując ich do 
pokuty i poprawy Ŝycia. Czynnie wkraczał w sferę spraw społeczno-
politycznych regionu, w którym Ŝył. Konsekwentnie i skutecznie 
zwalczał niesprawiedliwość, zwłaszcza lichwę, czyli pobieranie wygó-
rowanych odsetek od poŜyczonych pieniędzy. Problem ten jest do dziś 
aktualny! Ofiarami naduŜyć w systemie finansowym jest obecnie 
wielu ludzi w Polsce, którzy wzięli kredyty we frankach szwajcar-
skich, tzw. frankowicze. Domagał się teŜ, by nie karać więzieniem 
niewypłacalnych dłuŜników i nie wyzyskiwać biednych. Starał się 
ulŜyć losowi ofiar ówczesnych walk zbrojnych i konfliktów społecz-
nych. Wybrał się nawet do władcy Werony, by skłonić go do zaprze-
stania bratobójczych walk.  

Zapamiętajmy: święty z Padwy mieszał się do polityki! Co na to 
powiedziałyby nasze największe autorytety medialne?! Zakazują 
absolutnie, by kler „mieszał się” do polityki. A przecieŜ osoby du-
chowne są obywatelami państwa. Państwo nie moŜe istnieć bez poli-
tyki.  Św. Antoni nie dał się zepchnąć na margines Ŝycia społecznego. 
Wiara nie była dla niego sprawą prywatną. MoŜe i dlatego jest czczo-
ny na całym katolickim świecie, nie tylko w Europie, ale i w Amery-
ce, zwłaszcza Południowej, gdzie kwestia społeczna jest dzisiaj szcze-
gólnie paląca. 

Potrafił zaskakiwać ludzi. W Padwie lubił przebywać na swoim 
ulubionym drzewie, z którego nauczał. Nie dziwi, Ŝe na wstępie ka-
zania była mowa o niezwykłym doświadczeniu linoskoczka, człowie-
ka pracującego na wysokości. 

W Padwie do dziś określenie il santo oznacza po prostu św. An-
toniego. Bazylikę Jego imienia co roku odwiedzają tysiące pielgrzy-
mów, takŜe Polacy. Jest bardzo bliski naszemu polskiemu sercu.  
W padewskiej bazylice przechowywane są liczne pamiątki polskie. 

 
IV. W Lublinie św. Antoni Padewski odbiera cześć od dawna.  

W pierwszej połowie XIX w., po upadku Powstania Listopadowego,  
w cięŜkim okresie panowania Rosjan na naszym terenie, kiedy obce 
władze likwidowały autonomię Królestwa Polskiego i brutalnie zwal-
czały polskość, na Bramie Krakowskiej od strony Starego Miasta 
zawieszono obraz świętego. Miał on przypominać Polakom, by nie 
zagubili wiary i polskości. Wszyscy, którzy opuszczali miasto i wybie-
rali się w drogę, w nieznane, otrzymywali mandat św. Antoniego: nie 
gubić wiary i tradycji narodowej. Nie trzeba tej sprawy aktualizować, 
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bo kaŜdy sam rozumie, Ŝe wezwanie to jest waŜne takŜe dla nas, lu-
dzi współczesnych, Ŝyjących w podobnej jak wtedy sytuacji społeczno-
politycznej! 

W kościele p.w. Nawrócenia św. Pawła Apostoła istniejącym  
w Lublinie od drugiej połowy XV w., bardzo szybko powstało bractwo 
tego świętego, a z czasem jego sanktuarium. Kult św. Antoniego 
przypomina lublinianom przez wieki, Ŝe zadaniem katolików jest teŜ 
słuŜba potrzebującym. 

Kościół św. Pawła ma swój niepowtarzalny urok. DuŜy, wysoki, 
okazały, jak rzymskie bazyliki i bogaty w ornamentykę, stoi na zbo-
czu południowej skarpy starego Lublina. Pięknie ubogaca panoramę 
miasta od tej strony. Ta wspaniała świątynia była opisywana niejed-
nokrotnie w literaturze pamiętnikarskiej. Narzeczeni - takŜe z in-
nych parafii -  wybierają ją chętnie na miejsce ślubów. Panuje opinia, 
Ŝe zawarte tu związki małŜeńskie są trwałe. Uobecniła się bardzo  
w świadomości lublinian. 

I ja lubię ten piękny kościół. Tu przed laty, jako uczeń szkoły 
średniej, po raz pierwszy w Ŝyciu słuŜyłem do mszy św. Gdy zostałem 
kapłanem kilkakrotnie udzielałem tu sakramentu małŜeństwa  
i chrztu. Dzisiaj mam szczęście kolejny raz „u bernardynów” głosić 
kazanie odpustowe. 

Trzeba przypomnieć jeszcze niezwykły, a mało znany fakt  
z okresu okupacji niemieckiej. OtóŜ od połowy kwietnia do końca 
maja 1942 r. kościół ten stał się dosłownie domem dla ludności wy-
rzuconej przez Niemców z dzielnic Majdanek i Tatary, gdzie najeźdź-
cy budowali wówczas obóz koncentracyjny.  

„W ciągu trzech dni kościół został załoŜony całkowicie tymi bied-
nymi ludźmi i ich chudobą - zanotował kronikarz. - KaŜdy zajął jakiś 
kącik, niektórzy na środku kościoła załoŜyli obozowiska. ŁóŜko, trochę 
starych sprzętów, i to wszystko. Wtłoczono 32 rodziny do całego ko-
ścioła. [...]. Wyrzucono ich z własnych mieszkań na przedmieściach, 
bo tam zajęto cały rejon na nowo powstający obóz koncentracyjny  
z przyległym terenem bezpieczeństwa”4.  

Gdy świątynia zajęta była przez wysiedleńców wszystkie czyn-
ności duszpasterskie sprawowano w kościele pobrygitkowskim. Jed-
ną tylko mszę św. sprawowano o godz. 7.00 w zakrystii u bernardy-
nów. 

 

                                                      
4 T. Rusek, Kronika parafialna parafii pw. Nawrócenia św. Pawła Apostoła w Lublinie, w:  

E. Walewander, Działalność wychowawcza Kościoła lubelskiego 1939-1945, Lublin 2009, s. 183. 
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V. Przypomnieliśmy sobie postać św. Antoniego, naszego umiło-
wanego i czczonego przez nas patrona. Nie moŜna było teŜ nie na-
wiązać do naszych dziejów, zwłaszcza lokalnych. Święci nie są odizo-
lowani od nas ani za Ŝycia, ani po śmierci. Stają się częścią naszej 
duchowej wspólnoty. Stąd w okolicznościowym kazaniu tyle odnie-
sień do konkretnej współczesności, w której Ŝyjemy. 

Święty Antoni to jeden z patronów Lublina. Kochał Boga nade 
wszystko. śył w trudnych czasach średniowiecza. Wiedział, Ŝe tylko 
Bóg moŜe wprowadzić w rzeczywistość ludzką ład i porządek. 

Teraz podpowiada, bym kończąc kazanie, skierował podsumowu-
jące słowa do kaŜdego i do kaŜdej z nas, nie tylko do kapłanów. Po-
słuŜę się umiłowanym słowem św. Antoniego, zaczerpniętym z Dru-
giego Listu do Tymoteusza, tekstem, który wielu z nas zna na pa-
mięć: 

„Zaklinam cię wobec Boga i Chrystusa Jezusa, który będzie są-
dził Ŝywych i umarłych, i na Jego pojawienie się, i na Jego królestwo: 
głoś naukę, nastawaj w porę, nie w porę, [w razie potrzeby] wykaŜ 
błąd, poucz, podnieś na duchu z całą  cierpliwością, ilekroć nauczasz. 
Przyjdzie bowiem chwila, kiedy zdrowej nauki nie będą znosili, ale 
według własnych poŜądań - poniewaŜ ich uszy świerzbią - będą sobie 
mnoŜyli nauczycieli. Będą się odwracali od słuchania prawdy, a ob-
rócą się ku zmyślonym opowiadaniom. Ty zaś czuwaj we wszystkim, 
znoś trudy, wykonaj dzieło ewangelisty, spełnij swe posługiwanie”  
(2 Tm 4, 1-5).  

     Oto aktualne zadanie dla nas wszystkich. Nakłada nam je 
takŜe dzisiaj św. Antoni Padewski. Nie moŜemy tego mandatu nie 
podjąć! Amen! 
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Jerzy Flaga 
 

TRAGICZNE LOSY DZIECI ZAMOJSZCZYZNY 
  
Staraniem Zarządu Stowarzyszenia Dzieci Zamojszczyzny  

w Biłgoraju, w bieŜącym roku została wydana interesująca ksiąŜka 
dwóch autorów Zbigniewa Słomki i Mariana Mulawy pt.  Dzieci Za-
mojszczyzny okresu okupacji niemieckiej w latach 1939-1944, [wyda-
nie II rozszerzone],  Puławy 2015 ss. 364, ISBN 978-83-942699-0-6. 
Jak zaznaczono w tytule, jest to juŜ drugie wydanie tej publikacji: 
pierwsze ukazało się w 2013 roku w nakładzie 330 egzemplarzy1. 
Gdy patrzę na owe publikacje, nasuwają mi się pewne uwagi, czy 
raczej refleksje merytoryczno-historyczne, które pragnę odnotować. 
Pierwszą stanowi pytanie: dlaczego tak późno, bo dopiero w 70 lat od 
owych – powiedzmy juŜ tutaj – tragicznych wydarzeń, pojawia się 
publikacja na ich temat. Druga to w pewnym sensie odpowiedź na 
owo pytanie. Sprowadza się ona do stwierdzenia, Ŝe lepiej późno niŜ 
wcale. Zagadnienie określone skrótowo i schematycznie: „Dzieci Za-
mojszczyzny okresu okupacji niemieckiej” bezsprzecznie zasługuje na 
uwagę i to z wielu powodów. Wśród owych powodów dwa zdają się 
narzucać same przez się, są jakby oczywiste. Pierwszym jest unika-
towość zjawiska w ujęciu historycznym, czy mówiąc szerzej –
dziejowym, drugim – wspomniany, bardzo bolesny, wręcz tragiczny 
charakter opisanych wydarzeń. Pierwszy powód nie wymaga szer-
szego wyjaśnienia, wystarczy powiedzieć, Ŝe w świetle dotychczaso-
wej literatury podobna sytuacja nie występowała w Ŝadnym państwie 
pozostającym pod okupacją niemiecką, przynajmniej o takim natęŜe-
niu i przez tak długi okres czasu. Druga racja, czyli opis wydarzeń, 
stanowi właśnie przedmiot rozwaŜań zawartych w obu publikacjach.  
Aby w pełni wyjaśnić na czym polegał „problem” dzieci Zamojszczy-
zny, naleŜy przypomnieć, jakie cele przyświecały okupantowi w od-
niesieniu do terenów Zamojszczyzny. Powszechnie wiadomo – pisze  
o tym takŜe Czesław Mazurek w swojej recenzji wydawniczej – Ŝe 
tereny Zamojszczyzny były poddane wyjątkowo silnym działaniom 
eksterminacyjnym i wysiedleńczym wobec ludności cywilnej w okre-
sie okupacji hitlerowskiej. Przypomnijmy, pozostawało to w ścisłym 
związku z Generalnym Planem Wschodnim (Generalplan Ost), opra-
cowanym według załoŜeń Heinricha Himmlera i znaną strategią 

                                                      
1 Zbigniew Słomka, Marian Mulawa, Dzieci Zamojszczyzny okresu okupacji niemieckiej 
w latach 1939-1944, Stowarzyszenie Dzieci Zamojszczyzny z siedzibą w Biłgoraju, 
Biłgoraj 2013, ss. 260, ISBN 978-83-/1/230-5-4. 
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germanizacyjną Hansa Franka. Według tych wytycznych okupanta 
Zamojszczyzna miała stanowić miejsce do wypróbowania metod ko-
lonizacji niemieckiej na terenach polskich pozbawionych ludności 
niemieckiej2. Zamojszczyznę wchodzącą w skład Dystryktu Lubel-
skiego Generalnej Guberni zamierzano zamienić w „niemiecką prze-
strzeń Ŝyciową” Europy na wschód od Niemiec, po linię jeziora Łado-
ga i Morze Czarne, wysiedlając z niej następnie ponad 50 milionów 
ludności. Zniemczona Zamojszczyzna miała stanowić pomost łączący 
nordyckie i zgermanizowane kraje bałtyckie z zamieszkałymi na 
terenach Siedmiogrodu kolonistami niemieckimi. Zamierzano w ten 
sposób stworzyć rodzaj klamry, którą ujęto by ludność polską za-
mieszkałą w Guberni Generalnej. Rozpoczynając etap germanizacji 
ziem w Generalnej Guberni, planowano osiedlić na terenie dystryktu 
Lubelskiego ok. 60 tysięcy Niemców z Besarabii, Bośni, Serbii i in-
nych krajów. 

Realizację tego przedsięwzięcia powierzono Odilo Globocnikowi, 
dowódcy policji i SS na dystrykt Lubelski3. W związku z tym przewi-
dywano kilka form postępowania: po pierwsze – element przydatny 
dla narodu niemieckiego zgermanizować, po drugie – część ludności 
potraktować jako siłę roboczą dla niemieckiej III Rzeszy i po trzecie – 
pozostałą część wyrzucić z tego terenu. W tym celu utworzono Cen-
tralę przesiedleńczą w Poznaniu z Oddziałem Głównego Urzędu Rze-
szy do spraw osadnictwa w Łodzi z Filią w Zamościu. 

O wszystkich powyŜszych działaniach okupanta i towarzyszą-
cych im róŜnych akcjach prześladowczych i przesiedleńczych dowia-
dujemy się z obu wymienionych publikacji. Zamieszczono w nich dwa 
rodzaje materiałów: artykuły oraz relacje i wspomnienia osób, do-
dajmy nie licznych juŜ, które przeszły przez gehennę tych wydarzeń  
i Ŝyją jeszcze obecnie. Jedne i drugie, jak zobaczymy, są bardzo cen-
ne, zawierają bardzo duŜo konkretnych wiadomości, które nie tylko 
przybliŜają informacji znajomość losów dzieci Zamojszczyzny, ale 
takŜe wnoszą wiele na temat czasu okupacji, czy poprawniej – okru-
cieństw, jakich dokonywał w tym okresie niemiecki okupant. Jednym 
z przejawów tego okrucieństwa był właśnie tragiczny los Zamojszczy-
zny, a zwłaszcza jej dzieci, o którym chcę powiedzieć nieco więcej  

                                                      
2 Generalny Plan Wschodu (Generalplan Ost) został w formie ściśle tajnego dokumen-
tu zredagowany ostatecznie na początku 1940 roku, jednakŜe jego podstawowe załoŜe-
nia wysunął Hitler na długo przed wybuchem drugiej wojny światowej. 
3 Odilo Globocnik to jeden z głównych zbrodniarzy działający na Lubelszczyźnie.  
W listopadzie 1942 roku awansował do stopnia Gruppenführera. Była to nagroda za 
zasługi przy likwidacji śydów w GG oraz podczas pacyfikacji Zamojszczyzny. 
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w prezentowanym tu tekście recenzyjnym. Nie trzeba dodawać, Ŝe 
artykuły pisane przez uczestników tych bolesnych lat przybliŜają 
raczej przebieg wydarzeń i faktów, natomiast wspomnienia zawiera-
ją przeŜycia, jakie zapadły im głęboko w umysły i serca i tkwią tam 
do dzisiaj. A oto jak przedstawia się pełny zestaw zamieszczonych 
artykułów w poszczególnych tomach. W wydaniu I-szym wyróŜniono 
trzy części z odpowiednimi tytułami. Część pierwsza: Martyrologia 
Dzieci Zamojszczyzny w czasie okupacji niemieckiej, liczy 13 artyku-
łów. PoniewaŜ tytuły tych artykułów oddają interesującą nas tutaj 
treść, dlatego podam je w dosłownym brzmieniu. Są to następujące 
artykuły: Szymanik B., Hitlerowski program eksterminacji dzieci; 
Wach Z., Wysiedlenie Zamojszczyzny; Słomka Z., Mulawa M., Nie-
mieckie obozy przejściowe w Zamościu, Lublinie i Łodzi; Szymanik 
B., Hitlerowski obóz przejściowy w Zwierzyńcu; Szymanik B., Obóz 
przejściowy w Biłgoraju; Zamoyski J., Rozmowy z Odilo Globocni-
kiem; Zamoyski J., Dzieci Zamojszczyzny; Szymanik P., Powiat biłgo-
rajski w latach 1939-1944; Szymanik P., Wywóz na przymusowe ro-
boty do Rzeszy mieszkańców powiatu biłgorajskiego; Szymanik B., 
Słomka Z., Dzieci Zamojszczyzny w niemieckich obozach koncentra-
cyjnych – Oświęcim, Majdanek; Słomka Z., Polacy w obronie Dzieci 
Zamojszczyzny; Szymanik B., Los dzieci polskich i młodzieŜy w la-
tach II wojny światowej – przesłanie dla przyszłych pokoleń; Słomka 
Z., Szymanik B., Mulawa M., Zbrodnie niemieckie dokonane na na-
rodzie polskim. Część II: Czas okupacji niemieckiej we wspomnie-
niach Dzieci Zamojszczyzny obejmuje 16 tekstów wspomnieniowych. 
A oto ich autorzy i tytuły: Bronikowski M., Wspomnienia z okupacji; 
Dołomisiewicz M. H., Okupacja niemiecka w Tarnogrodzie; Gradzik 
A., Czasy szczególne – okres okupacji hitlerowskiej; Góra M., Wspo-
mnienia dziecka Zamojszczyzny; Hałaś J., Moje trudne wspomnienia; 
Ks. Słoma J., Chorym podawałem zupę, wlewając na rękę; List Marii 
Kubicy (z domu Sokołowskiej) z Tarnogrodu z dnia 25.II.1985 r.; List 
Krystyny Jastrzębskiej-Smutek z Tarnogrodu z dnia 3.XI.1984 r.; 
Madej T., Wspomnienia „Dziecka Zamojszczyzny”; Mulawa H.,  Mu-
lawa M.,  Mulawa S., Tamte tragiczne dni – z naszych wspomnień; 
Mulawa R., Moje wspomnienia i przeŜycia jako „Dziecka Zamojszczy-
zny”; Szymanik B., Moje wspomnienia z lat dziecinnych; Wolf S., 
Wspomnienia; Wach M., Akcja ratowania Dzieci Zamojszczyzny  
w Siedlcach; Wypracowanie ucznia klasy V Soroczenko Józefa doty-
czące czasów wysiedlenia; Masłowski J., KZ-syndrom – nadal groźny. 
Część III: By pamięć tamtych dni wiecznie trwała jest bardzo skrom-
na, zawiera tylko trzy teksty: Szymanik B., Stowarzyszenie Dzieci 
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Zamojszczyzny; Wiechetek H., Mitura D., Historia Stowarzyszenia 
Domu Dziecka – Pomnika im. Dzieci Zamojszczyzny w Siedlcach; 
Perkowska-Rusek M., „Ocalić od zapomnienia” – Muzeum Polskich 
Dzieci Wojny.  Po tekstach idą: bibliografia, indeks nazwisk oraz 
aneks, który – trzeba to podkreślić – celnie uzupełnia publikację. 
Zestawione są w nim miejscowości Zamojszczyzny wysiedlone przez 
Niemców w latach 1941-1943. WaŜne dopełnienie publikacji stano-
wią licznie zamieszczone zdjęcia związane z tematyką publikacji  
(s. 216-239) oraz trzy mapy czarno-białe (s. 258-260) (mają ten man-
kament, Ŝe są mało czytelne). 

Wydanie drugie jest tomem, którego potrzebę pojawienia się  
i istnienia zapowiadała w pewnym sensie podświadomie wersja 
pierwsza publikacji. Oprócz tego, Ŝe zawiera ono materiały i wiado-
mości zamieszczone w tomie poprzednim, dodatkowo jest wzbogacone 
o nowe teksty z kolejnymi faktami i informacjami, które pozwalają 
pełniej odtworzyć ówczesną wojenną i okupacyjną rzeczywistość,  
w tym takŜe atmosferę grozy z tamtych bardzo tragicznych lat. Ze-
staw owych nowych tekstów zamieszczonych w powtórzonym tomie 
przedstawia się następująco. W rozdziale I dodano trzy nowe artykuł: 
Tudryn J., Eksterminacja ludności Zamojszczyzny, Słomka Z., Na-
siedlenie mieszkańców Kraju Warty i Zamojszczyzny do powiatu pu-
ławskiego w latach  1940-1943 i Mulawa M., Mulawa H., Kuria Bi-
skupia w Lublinie w obronie wiary i ludności Zamojszczyzny. 
Wszystkie wprawdzie koncentrują się wokół znanej nam problema-
tyki dotyczącej ludności Zamojszczyzny, jednakŜe w kaŜdym pokaza-
ny jest inny jej aspekt. W pierwszym spojrzano całościowo na kwestię 
eksterminacji tejŜe ludności, w drugim – na obraz przesiedleń ludno-
ści z Kraju Warty i Zamojszczyzny do powiatu puławskiego. W trze-
cim przybliŜono, na podstawie bardzo krótkiego fragmentu pisma 
wystosowanego do władz okupacyjnych przez ks. dr Józefa Kruszyń-
skiego, wikariusza generalnego diecezji, obraz zaangaŜowania Kurii 
Biskupiej w Lublinie w obronę wiary i ludności Zamojszczyzny4. Wy-
sunięto w nim m.in. argument, Ŝe sytuacja, jaka zaistniała na tere-
nie dystryktu lubelskiego, przynosi szkodę nie tylko ludności pol-
skiej, ale takŜe władzom niemieckim. W rozdziale II, zatytułowanym 
podobnie jak w wydaniu pierwszym Czas okupacji niemieckiej we 
wspomnieniach Dzieci Zamojszczyzny, oprócz artykułów powtórzo-
nych, dodano i zamieszczono jeszcze dziewięć nowych. Są to następu-

                                                      
4 Jak podają autorzy jest to przedruk z pracy Cz. Madajczyka [red.], Zamojszczyzna – 
Sonderlaboratorium SS., Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, Warszawa 1977, T. II,  
s. 130-133. 
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jące teksty: Chmiel-Pietnowska W., Wysiedlenie, ks. Sereda J., Moje 
wspomnienia z II Wojny Światowej, Koncewicz-śyłka M., Wspomnie-
nia Babci, Krzyszycha E., O wysiedleniu wsi Huta RóŜaniecka, Kub-
czak P. (opracowanie), Hitlerowska pacyfikacja wsi RóŜaniec 18 mar-
ca 1943 roku. Relacje świadków, Maciąg S., Moje wspomnienia, Mu-
lawa M., Mulawa H., Konrad Bartoszewski PS. „Wir” obrońca ludno-
ści Zamojszczyzny, Pietnowska Kurek J., Dziecko Zamojszczyzny, 
Rozmyślak T., Wspomnienia Dziecka Zamojszczyzny. W rozdziale III 
o takim samym tytule, jak w poprzednim wydaniu By pamięć tam-
tych dni wiecznie trwała, liczącym tylko trzy teksty, wprowadzono 
jeden artykuł: Tudryn J., Mulawa M., Społeczeństwo Puław w hoł-
dzie Dzieciom Zamojszczyzny. O takie artykuły zostało wzbogacone 
wydanie II tej interesującej publikacji, której treść usiłuję tutaj  
zaprezentować. W takim kontekście autorzy mieli pełne prawo po-
wiedzieć, Ŝe jest to wydanie poszerzone. Nikt nie moŜe im zarzucić, 
Ŝe postąpili niewłaściwie, wprost przeciwnie, jest to zabieg nie tylko 
słuszny, ale godny uznania i pochwały. Taki sposób ujęcia tematu 
poszerzył znacznie problematykę zawartą w tej ksiąŜce. RównieŜ 
zamieszczony jest aneks, w którym podano wykaz gmin Zamojszczy-
zny wysiedlonych przez Niemców w latach 1941-19435 oraz alfabe-
tyczny indeks nazwisk6. 

Zaprezentowane artykuły i wspomnienia bardzo przybliŜają ob-
raz bolesnych, czy wręcz tragicznych wydarzeń, które mimo upływu 
kilku dziesiątków lat, nieustannie tkwią w świadomości społeczeń-
stwa polskiego albo powracają do niej przy róŜnych okazjach. Nie 
powinno nas to dziwić, gdy uświadomimy sobie, Ŝe w okresie okupacji 
akcją wysiedleńczo-pacyfikacyjną objęto łącznie 110 tysięcy Polaków, 
w tym około 30 tysięcy dzieci, a sama akcja wysiedleńczo-osadnicza 
była połączona z licznymi pacyfikacjami. Wiadomo, Ŝe przeprowadzo-
no ją w trzech fazach: pierwsza miała miejsce do 17 grudnia 1942 r., 
druga tzw. Ukraineraktion, od 15 stycznia 1943  do początku marca 
1943 r. i trzecia nosząca kryptonim Wherwolf, od 23 czerwca 1943 do 
początku sierpnia 1943 r. Całkowicie lub częściowo wysiedlono lud-
ność polską z 297 spośród 696 wsi, dokonano pacyfikacji 115 miej-
scowości mordując na miejscu 4674 osoby, spalono całkowicie lub 
częściowo 68 osad. Wiadomo teŜ, Ŝe podczas okupacji działało 12 obo-

                                                      
5 Podano, Ŝe jest on opracowany na podstawie maszynopisu Jerzego Jana Markiewi-
cza. 
6 Do metody sporządzenia indeksu moŜna mieć zastrzeŜenia. Sporządzony jest on 
bowiem w dwu kolumnach, gdzie kaŜda kolumna posiada własny porządek alfabetycz-
ny.  
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zów przesiedleńczych, np. w Zamościu, Zwierzyńcu, Puszczy Solskiej 
i Biłgoraju. Schemat wysiedleń był zasadniczo podobny. Nocą lub 
wczesnym rankiem otaczano daną wieś kordonem, a następnie wpa-
dano do domów, wyrywano mieszkańców ze snu i wypędzano  
z mieszkań. Niekiedy nakazywano sołtysom zgromadzić ludność da-
nej osady w wyznaczonym miejscu podając przybliŜony czas (prze-
waŜnie od 15 do 30 minut, rzadko 1 godzinę). Następnie zgromadzo-
ną ludność na placu zbornym, którym najczęściej był plac przy ko-
ściele, szkole lub u wylotu drogi ze wsi, poddawano tzw. segregacji. 
Opornych, kaleki, starców i obłoŜnie chorych mordowano na miejscu, 
do uciekających zaś strzelano „jak do zajęcy”. Zabierano nawet kobie-
ty tuŜ po porodzie. NaleŜy dodać i to, Ŝe Niemcy przystępując do akcji 
wysiedleń przejęli wszystkie dobra rolne i przemysłowe naleŜące do 
Ordynacji Zamojskiej,  Ŝe wysiedlenie ludności polskiej poprzedziła 
eksterminacja ludności pochodzenia Ŝydowskiego. Los dorosłych 
mieszkańców Zamojszczyzny stał się teŜ udziałem dzieci. Tragiczne 
chwile zaczynały się od momentu wypędzenia z domu. Często nawet 
bardzo małe dzieci bywały siłą oddzielane od swoich rodziców.  
W obozach, dokąd je zawoŜono, poddawane były tzw. selekcji rasowej 
i pseudo-medycznym badaniom. W zaleŜności od ich wyników były 
następnie kierowane do obozów w Oświęcimiu lub na Majdanku. 
Umieszczano je często w końskich barakach, gdzie były naraŜone na 
wielorakie okrucieństwa i szykany ze strony obozowych straŜników. 
W oczekiwaniu na kolejne przetransportowania masowo umierały  
z głodu, zimna, chorób i tragicznych warunków sanitarnych. Wywo-
Ŝono je i kierowano takŜe do fabryk III Rzeszy, do niemieckich rodzin 
zastępczych lub do nazistowskich szkół wychowawczych w celu pod-
dania akcji germanizacyjnej. Bardzo charakterystyczna i znamienna 
jest uwaga wypowiadana juŜ po wojnie na temat róŜnicy, jaka zacho-
dziła pomiędzy postępowaniem Niemców w stosunku do polskich 
dzieci oraz Polaków w odniesieniu do uciekających Niemców. Mówio-
no: my niemieckim dzieciom podawaliśmy mleko w kubku, a oni  
polskim dzieciom – fenol w strzykawkach.  

Wspomnieć naleŜy teŜ koniecznie o reakcji społeczeństwa w od-
niesieniu do obserwowanego losu dzieci. Całe społeczeństwo spieszy-
ło z pomocą, która  przybierała bardzo róŜne formy. Początkowo było 
to doŜywianie i pomoc lekarska w obozach przejściowych, następnie 
przygotowywanie paczek Ŝywnościowych na czas transportu, odszu-
kiwanie dzieci zagubionych, wykupywanie dzieci od Niemców,  
a w późniejszym okresie działania na rzecz zwolnień z obozów, lecze-
nie szpitalne, zapewnienie opieki w rodzinach zastępczych. Bardzo 
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konkretne przykłady opisuje Zbigniew Słomka, który – jak widzieli-
śmy – poświęcił temu problemowi specjalny artykuł. Pisze on m.in.: 
„W dniu 4 stycznia 1943 r. przybył na Dworzec Wschodni w Warsza-
wie transport dzieci z Zamojszczyzny. Poprzez pracowników kolei 
wiadomość dotarła do ludności miasta. Wieczorem i następnego dnia 
ludzie stosując perswazję, wykup i podstęp przy pomocy kolejarzy 
odebrali pewną grupę dzieci” (T. I, s. 84). Oczywiście, nie pozostało to 
be reakcji okupanta. Jak relacjonuje Z. Słomka, gdy wyraŜono goto-
wość przyjęcia większej liczby dzieci, władze 5 stycznia transport 
złoŜony z dwóch wagonów skierowały do Niemiec. Nie była to jedyna 
reakcja władz okupacyjnych. Ten sam autor pisze dalej: „Gdy oku-
pant zaniepokojony taką reakcją mieszkańców stolicy, zabronił przy-
woŜenia dzieci zamojskich do Warszawy, wiele osób wyruszyło na ich 
poszukiwanie do róŜnych miasteczek i osad województw warszaw-
skiego i lubelskiego. Po odnalezieniu dzieci marznących w odstawio-
nych na bocznice wagonach, kupowano je od niemieckich kolejarzy  
i konwojentów” (T.I, s. 84). Podobną postawę zajmowało społeczeń-
stwo z innych terenów kraju, a takŜe poszczególne grupy społeczne, 
w tym zwłaszcza zgromadzenia zakonne (na szczególną uwagę zasłu-
gują dwa klasztory Ŝeńskie franciszkanek misjonarek Maryi w Ła-
buniach i Radecznicy). Siostry zakonne ratowały nie tylko dzieci 
polskie, ale takŜe Ŝydowskie i ukraińskie, a nawet niemieckie, zagu-
bione podczas działań militarnych. Z pomocą śpieszyli takŜe harcerze 
i harcerki z Szarych Szeregów. DuŜe zasługi w tym zakresie mieli 
takŜe oboje hrabiostwo RóŜa i Jan Zamoyscy. Pomoc swoją świadczyli 
wprawdzie w stosunku do wszystkich osób potrzebujących, jednakŜe 
w odniesieniu do dzieci zaznaczyli swój udział szczególnie. Autorzy 
przytaczają konkretne przejawy tej działalności. Piszą na przykład, 
Ŝe hrabina osobiście zajmowała się leczeniem i karmieniem bardzo 
małych dzieci. Pełniąc od początku wojny funkcję prezesa Komitetu 
Pomocy Społecznej niosła pomoc ludności wysiedlonej z róŜnych 
miejscowości np. z Poznania, Węgrowca, śywca, Suchej i innych. 
Będąc następnie prezeską delegatury Polskiego Komitetu Opiekuń-
czego w Zwierzyńcu spieszyła z pomocą rodzinom wysiedlonym latem 
1943 r. z Zamojszczyzny, które znajdowały się w przejściowym obozie 
zwierzynieckim.  Wiadomo teŜ, Ŝe ordynatowa Zamoyska oddała do 
dyspozycji kuchni w obozie swój ogród warzywny, Ŝe potrzebnych 
produktów Ŝywnościowych dostarczały folwarki i ludność miejscowa, 
Ŝe ludzie, zatrudnieni przez ordynata bądź zgłaszający się ochotni-
czo, gromadzili Ŝywność i przygotowywali posiłki. A oto ocena dzia-
łalności hrabiostwa Zamoyskich w świetle opinii jednej z osób z ich 
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otoczenia: „Nigdy nie odmawiali ludziom pomocy. Wstawali przed 
świtem, nie budząc słuŜby, aby rozpalić ogień pod kuchnią i zagoto-
wać gary mleka dla dzieci z obozu. Sami rozlewali gorące mleko do 
butelek, nakładali smoczki, kaŜdą butelkę owijali w flanelę i wkładali 
do kosza z sianem. Wczesnym ranem stangret Walerian Chordej za-
przęgał konie do bryczki i RóŜa Zamoyska z koszami mleka wyjeŜdŜa-
ła do obozu” (s. 167). Dalej autorzy relacjonują: „Jako pracownik 
Delegatury PolKO, uzyskała zezwolenie na przekraczanie bramy obo-
zowej. Nie zwaŜając na brutalne zachowania Niemców i moŜliwość 
nieopuszczenia obozu, spełniała dobrowolnie nałoŜony na siebie obo-
wiązek. Nazywano ją „Aniołem Dobroci”. Będąc bardzo wraŜliwą na 
tragiczną sytuację dzieci w obozie, nalegała na męŜa, by szukał spo-
sobu ich ratowania, nawet kosztem własnego bezpieczeństwa” (s. 167-
168). Pomoc świadczona przez Zamojskich została zauwaŜona i doce-
niona przez społeczeństwo takŜe po wojnie. Wyrazem tego jest m.in. 
tablica umieszczona na ścianie w kościele pod wezwaniem Matki 
BoŜej Królowej Polski w Zwierzyńcu7: Ś.P. RóŜa ordynatowa Zamoy-
ska ur. 3.VI.1913 r., zm. 15.X.1976 r. Pamięci tej, która niosła pomoc 
i ukojenie potrzebującym, która nie bacząc na trud i niebezpieczeń-
stwo, walczyła o dzieci skazane przez Niemców na zagładę w obozie 
zwierzynieckim. Myślę, Ŝe do tych cytatów nie trzeba nic dodawać, 
wystawiają one bowiem wystarczające świadectwo. 

Oceniając ksiąŜkę naleŜy zwrócić uwagę na jeden waŜny aspekt. 
Wszystkie artykuły i teksty posiadają dwie wspólne cechy. Pierwsza: 
większość z nich stanowią osobiste wspomnienia, przeŜycia i relacje. 
Na wstępie swoich rozwaŜań, biorąc pod uwagę jedynie wydanie 
pierwsze, wyraziłem obawę, Ŝe wspomnienia owe nie będą zbyt licz-
ne, jednakŜe powtórne wydanie ksiąŜki pokazuje, Ŝe myliłem się, Ŝe 
moje obawy nie były uzasadnione. Druga właściwość sprowadza się 
do tego, Ŝe większość tekstów dotyczy najczęściej bardzo szczegóło-
wych faktów, bądź konkretnych miejscowości lub osób. (Podkreśliłem 
to juŜ na początku przystępując do redagowania uwag na temat obu 
publikacji). Przez to stanowią one nie tylko wiarygodną ilustrację 
wydarzeń, ale takŜe wartościowy materiał źródłowy dla badaczy  
i historyków. To pokazuje, jak wiele trudu musieli autorzy ksiąŜki 
zadać sobie, aby je zgromadzić, czy wręcz zdobyć. 

Całkowicie więc naleŜy zgodzić się ze zdaniem recenzenta Cze-
sława Mazurka, Ŝe trud opracowania okrutnych działań dokonywa-

                                                      
7 Kościół ten został zbudowany na terenie byłego niemieckiego obozu przejściowego dla 
ludności wysiedlonej z Zamojszczyzny. 
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nych przez niemieckiego okupanta na ludności z terenu Zamojszczy-
zny zasługuje na ogromne uznanie. Na obie ksiąŜki poświęcone tym 
często nie ujawnianym i przemilczanym wydarzeniom czekają nie 
tylko byli więźniowie i osoby nimi bezpośrednio dotknięte lub do-
świadczone, ale takŜe ich rodziny i krewni, a nawet – nie obawiam 
się tego powiedzieć – ogół polskiego społeczeństwa. Dodajmy dla ja-
sności, nie jest to zainteresowanie li tylko intelektualne, ale oczeki-
wanie emocjonalne, dyktowane przez serce i etos uczuć patriotycz-
nych. W tym teŜ leŜy wartość tych publikacji, zwłaszcza przy widocz-
nym obecnie ogólnym kryzysie przejawów patriotyzmu. 

W świetle zaprezentowanych rozwaŜań nasuwa się jeden nieod-
party wniosek, a raczej postulat, czy dezyderat o charakterze etycz-
nym i patriotycznym, który pragnę tu zgłosić. MoŜna go sformułować 
w następujący sposób: O losach dzieci Zamojszczyzny, ani współcze-
sne, ani przyszłe pokolenia nie mogą, nie powinny nigdy zapomnieć. 
Wystarczy powiedzieć, Ŝe los wielu tysięcy dzieci odebranych rodzi-
com pozostaje do dziś nieznany, wiele z nich Ŝyje poza krajem w nie-
świadomości swego polskiego pochodzenia. Mogiły wielu z nich znaj-
dują się w całej Europie. W ujęciu nieco patetycznym moŜna powie-
dzieć, Ŝe sprawiedliwość dziejowa domaga się, aby świat poznał zło-
Ŝoną i tragiczną prawdę o losach dzieci Zamojszczyzny z okresu oku-
pacji, kiedy były one w sposób bestialski maltretowane i w konse-
kwencji często skazane na śmierć.  
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Ks. Grzegorz Szubtarski 
 

PASCHALNA WIARYGODNOŚĆ CHRZEŚCIJAŃSTWA  
W ŚWIETLE WYBRANEJ POSOBOROWEJ LITERATURY TEOLOGICZNEJ1 

 
 
Tematem omawianej dysertacji doktorskiej jest paschalna wia-

rygodność chrześcijaństwa. Podjęcie tej tematyki stanowi próbę po-
szukiwania nowych dróg w teologii fundamentalnej, w ramach której 
formułuje się argumenty mające na celu ukazanie nadprzyrodzonego 
charakteru chrześcijaństwa jako religii objawionej i zbawczej.  
W ramach lubelskiej szkoły teologii fundamentalnej sformułowano 
wiele argumentów za wiarygodnością chrześcijaństwa, takich jak np. 
argument werytatywny, agapetologiczny, sperancyjny, martyrolo-
giczny, mirakulistyczny, prakseologiczny czy staurologiczno-
rezurekcyjny. JednakŜe, jak zauwaŜa M. Rusecki, argumentacja, 
jaką dysponuje teologia fundamentalna, nie jest kompletna, dlatego 
teŜ potrzebuje wciąŜ nowych uzupełnień, poniewaŜ nie wydobyła 
jeszcze wszystkich argumentów zawartych w Piśmie Świętym i Tra-
dycji. Dlatego teŜ, jak stwierdza Rusecki, z Objawienia mogą być 
ciągle wydobywane nowe przesłanki świadczące o jego wiarygodno-
ści. Omawiana praca doktorska stanowi próbę poszukiwania nowych 
dróg uzasadniania wiarygodności chrześcijaństwa. 

W celu realizacji tego celu przyjęto  następujący układ dyserta-
cji. W pierwszej części ukazano starotestamentalne tło święta 
Paschy, odwołując się najpierw do starosemickich obrzędów przed-
paschalnych, które zostały zreinterpretowane podczas wyjścia  
z Egiptu. Od tego momentu Pascha stała się świętem wspominają-
cym i aktualizującym tę zbawczą interwencję Boga, przy czym była 
połączona równieŜ z oczekiwaniem na ostateczne wyzwolenie, jakiego 
miał dokonać Bóg poprzez Mesjasza. Następnie autor ukazał, w jaki 
sposób w osobie Jezusa Chrystusa wszystkie starotestamentalne 
figury paschalne znalazły swoje wypełnienie, zwłaszcza w wydarze-
niach związanych z Jego męką i śmiercią. Zbawcze dzieło Chrystusa 
jest realizowane i aktualizowane w Kościele, do którego istoty naleŜy 
jego paschalność, zarówno w aspekcie jego genezy, jak i eklezjogene-

                                                      
1 Prezentacja pracy doktorskiej, napisanej pod kierunkiem ks. dr hab. Jacentego 

Masteja, w Katedrze Chrystologii i Eklezjologii Fundamentalnej, na Katolickim Uni-
wersytecie Lubelskim Jana Pawła II w Lublinie. Obrona rozprawy odbyła się 22 wrze-
śnia  2015 r. 
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zy permanentnej. W ostatniej części pracy autor ukazał paschalny 
wymiar ludzkiej egzystencji oraz dziejów świata, które zmierzają do 
Paschy ostatecznej, która dokona się przy końcu czasów, o czym wie-
lokrotnie wspomina Apokalipsa św. Jana.  

W sposób szczególny autor skoncentrował się na paschalnym 
misterium Jezusa Chrystusa jako wydarzeniu wyjątkowym na prze-
strzeni dziejów zbawienia. Do niego odnosiły się zapowiedzi starote-
stamentalne, będące jego antycypacją, w nim znalazły swoje wypeł-
nienie, i z niego wywodzi się i nieustannie czerpie całe chrześcijań-
stwo. Dlatego teŜ wyjątkowy charakter paschalnego misterium 
Chrystusa stanowi podstawę do podjęcia próby ukazania wiarygod-
ności chrześcijaństwa z perspektywy paschalnej. Wprawdzie teologia 
fundamentalna często odwołuje się do poszczególnych wydarzeń 
związanych z Ŝyciem, cudami, męką, śmiercią i rezurekcją Jezusa,  
i wskazuje na ich funkcję motywacyjną, jednakŜe zbyt mało akcen-
towana jest jedność misterium paschalnego, jego centralne miejsce  
w historii zbawienia oraz jego walor motywacyjny. 

Skuteczność motywacyjna ukazania paschalnej wiarygodności 
chrześcijaństwa wyraŜa się w tym, Ŝe dopiero w świetle paschalnego 
misterium Chrystusa pozostałe argumenty teologicznofundamental-
ne stają się bardziej zrozumiałe i nabierają większej siły motywacyj-
nej. Uwzględnienie argumentacji paschalnej w refleksji teologiczno-
fundamentalnej moŜe być pomocne w uzasadnieniu Objawienia, zre-
alizowanego w Jezusie Chrystusie. Jego Osoba stanowi wypełnienie 
starotestamentalnych proroctw paschalnych. Jest On nowym Baran-
kiem ponoszącym śmierć za grzechy świata w wigilię święta Paschy. 
Wydarzenia paschalne posiadały kluczową rolę w powstaniu Kościo-
ła, w który Jezus inkarnował się po swojej rezurekcji. Eklezja ze swo-
jej natury posiada wymiar paschalny, poniewaŜ nieustannie aktuali-
zuje Paschę Chrystusa, a przy tym przypomina nieustannie człowie-
kowi o paschalnym wymiarze jego Ŝycia, a takŜe ukazuje paschalne 
ukierunkowanie dziejów świata.  

Skuteczność motywacyjna argumentacji paschalnej jest ponadto 
związana z poszukiwaniem przez człowieka sensu jego egzystencji 
oraz sensu całej historii i świata, który zmierza do Paschy ostatecz-
nej, mającej dokonać się w Eschatonie. Chrystus poprzez misterium 
Paschy ukazuje sens Ŝycia i cierpienia, poniewaŜ poprzez własną 
śmierć i zmartwychwstanie otworzył On ludziom drogę do domu  
Ojca. Paschalne misterium Chrystusa jest ponadto ostatecznym uza-
sadnieniem Jego boskich roszczeń, a tym samym chrześcijaństwa 
jako religii objawionej i zbawczej.  
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Owocem przeprowadzonych przez autora badań jest ukazanie 
paschalności jako klucza hermeneutycznego, dzięki któremu moŜna 
wskazać na następujące motywy wiarygodności chrześcijaństwa: 

 - przez pryzmat paschalności figury i zapowiedzi, obecne w Sta-
rym Testamencie, stają się bardziej zrozumiałe, poniewaŜ stanowią 
prefiguracje tego, co miało się dokonać w wydarzeniu Jezusa Chry-
stusa; 

- Pascha stanowi punkt odniesienia, dzięki któremu posłannic-
two Chrystusa z jednej strony stanowi wypełnienie tego, co antycy-
powała Pascha starotestamentalna, z drugiej zaś pozwala w pełniej-
szy sposób zrozumieć istotę Jego Ŝycia, śmierci i zmartwychwstania. 
Tym samym paschalny wymiar dokonanego przez Niego dzieła zba-
wienia wskazuje na nowy, paschalny aspekt świadomości deklara-
cyjnej Jezusa Chrystusa, omawianej w ramach teologii fundamen-
talnej; 

- paschalność stanowi konstytutywny element istoty Kościoła. 
Gdyby Kościół zatracił element paschalności, tym samym utraciłby 
swoją toŜsamość, podobnie jak naród wybrany bez Paschy byłby po-
zbawiony własnej toŜsamości; 

- w chrześcijaństwie, postrzeganym przez pryzmat jego paschal-
ności, Ŝycie człowieka nabiera nowego wymiaru i sensu; 

- cały świat i historia, interpretowane przez paradygmat pas-
chalności, równieŜ nabierają sensu, jako ukierunkowane na finalną 
pleromizację;  

- paschalność stanowi uwiarygodnienie Objawienia, poniewaŜ 
motyw paschalności jest widoczny i stopniowo rozwijany na wszyst-
kich etapach dziejów zbawienia. 

Przedstawiona dysertacja stanowi próbę systematycznego ujęcia 
tematu misterium paschalnego w aspekcie teologicznofundamental-
nym. Kwestia paschalnej wiarygodności chrześcijaństwa stanowi 
novum w teologii fundamentalnej, a przeprowadzone badania oraz 
wyciągnięte na ich podstawie wnioski mogą otworzyć drogę do dal-
szych badań nad tym zagadnieniem. 
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Ks. Rudolf Karaś  
 

KAZANIE PODCZAS  
FORUM MŁODZIEśY DIECEZJI ZAMOJSKO-LUBACZOWSKIEJ 

TOMASZÓW LUBELSKI – 19 WRZEŚNIA 2015 R. 
 

1 Kor 13, 1-13, Mt 22, 34 – 40 
 
Św. Paweł w „Hymnie o miłości” podaje cechy doskonałej miłości. 

Po co jest ona potrzebna na świecie? Jest wiele odpowiedzi. Miłość: 
- buduje,  
- daje siłę, 
- przemienia świat na lepszy, 
- rodzi w sercu nadzieję, 
- dzięki niej istnieje świat. 
To tylko niektóre zadania. Ale jest jeszcze jedna odpowiedź: To 

miłość otworzyła nam drogę do nieba i ciągle nas wspiera w naszej 
ziemskiej wędrówce. Jest nią Miłość Boga do człowieka. Bez niej 
świat stałby się pusty, smutny, szary – nieludzki. 

Dlatego Pan Jezus w Ewangelii na pytanie uczonego w prawie, 
które przykazanie jest najwaŜniejsze, odpowiedział: „Będziesz miło-
wał 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”. Są to słowa skierowane do wszystkich ludzi, którzy pragną, 
by świat był lepszy. 

Niedaleko Warszawy znajduje się stary dworek. Z tym miejscem 
związana jest pewna historia. W połowie XIX wieku, gdy Polski nie 
było na mapie Europy, w tym dworku mieszkało szczęśliwe małŜeń-
stwo – Remigiusz i RóŜa Sobańscy. Bardzo się kochali, a uroda RóŜy 
budziła podziw nawet w Warszawie. Gdy w 1863 roku rozpoczęło się 
powstanie styczniowe, Remigiusz dołączył do oddziału powstańców. 
Jak wiemy, walka zakończyła się przegraną. Remigiusz trafił do wię-
zienia i czekał na wyrok (śmierć albo zesłanie na Syberię), a jego 
majątek został skonfiskowany przez władze carskie. śona RóŜa wie-
działa co czeka jej męŜa, dlatego zaczęła wędrówkę po urzędach, pro-
sząc urzędników o litość dla męŜa – wszędzie spotykała się z odmo-
wą. Zapadł wyrok. MąŜ miał spędzić resztę Ŝycia na Syberii. RóŜa 
postanowiła prosić o litość samego cara. Ten takŜe odmówił, ale za-
chwycony jej urodą złoŜył  dwuznaczną propozycję:  
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- Zostań na moim dworze, niczego ci nie zabraknie. Twój mąŜ nie 
przeŜyje nawet dwóch lat na zesłaniu, zapomnij o nim. 

RóŜa poprosiła o zgodę na wyjazd razem z męŜem. 
 Car odpowiedział:  
- Jesteś młoda, piękna i całe Ŝycie przed tobą. Nie marnuj tego 

wszystkiego. Przyjmij moją propozycję. 
- Chcę być z moim męŜem – odpowiedziała. 
Pojechała na Syberię jako wolny człowiek. Polskim zesłańcom go-

towała jedzenie, prała i naprawiała ubrania, prowadziła wspólne 
modlitwy, czytała Pismo święte i polskie ksiąŜki, które zabrała ze 
sobą. 

Po 15 latach car okazał łaskę – mogli wrócić. Nie mieli nic. Przed 
wyjazdem ukryli jednak część srebra i złota, które posiadali. Wyko-
pali skrzynię. Ze srebra wytopili krzyŜ i umieścili na nim piętnaście 
szlachetnych kamieni, które miały przypominać piętnaście lat spę-
dzonych wspólnie na Syberii. KrzyŜ ofiarowali do jednego z kościo-
łów, aby wyrazić Bogu wdzięczność za ocalenie i powrót. 

Czy ta historia się wam podoba? Niech kaŜdy odpowie sobie  
w sercu. Mówi ona o dawnych czasach, ale ukazuje takŜe największy 
skarb jaki moŜe posiadać człowiek. Skarb, który zawsze zachwycał. 
Skarb, którego naleŜy szukać, a później pilnie strzec, aby go nie utra-
cić idąc przez Ŝycie. Jest nim miłość. Ta historia ukazuje potrójną 
miłość: 

- do Boga, 
- miłość małŜeńską, 
- i miłość do Polski. 
Zatrzymajmy się przy tej miłości, o której współcześni Polacy tak 

często nie pamiętają, a niektórzy ją  nazywają nienawiścią lub nieto-
lerancją. Jest to miłość do rodzinnego kraju. 

Ktoś moŜe powiedzieć: Proszę księdza, to taki niewspółczesny 
temat. „Patriotyzm” to jest chyba słowo z podręczników historii. Sta-
re słowo, ze starych czasów i ksiąŜek. 

 Nie jest stare! Szukasz przykładu? 
Podczas drugiej pielgrzymki do Polski Św. Jan Paweł II powie-

dział do witających go na lotnisku przedstawicieli władz i wiernych: 
„Pierwszym słowem wypowiedzianym w milczeniu i na klęczkach był 
pocałunek tej ziemi: ojczystej ziemi (…). Pocałunek złoŜony na ziemi 
polskiej ma jednak dla mnie sens szczególny. Jest to jakby pocałunek 
złoŜony na rękach matki – albowiem Ojczyzna jest naszą matką 
ziemską (…). Polska jest matką szczególną. Niełatwe są jej dzieje, 
zwłaszcza na przestrzeni ostatnich stuleci. Jest matką, która wiele 
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przecierpiała i wciąŜ na nowo cierpi. Dlatego teŜ ma prawo do miłości 
szczególnej”. 

PapieŜ skończył swoje przemówienie słowami: „Pax vobis! Pokój 
Tobie, Polsko! Ojczyzno moja! (…)”. (16 czerwca 1983 r.) 

Nasz wielki rodak nazywa Polskę „Matką”. Kogo nazwałbyś swo-
ją „drugą mamą”? To trudne pytanie.  

PapieŜ Polskę nazywa swoją matką, na rękach której składa po-
całunek. 

Spotkałem kilka razy młodych ludzi, którzy mówili: „Dlaczego 
mam kochać ten kraj? On mi niczego nie dał”! 

JeŜeli Jan Paweł II kierowałby się zasadą: kocham, bo w zamian 
coś otrzymuję – mam zysk”, to mógłby powiedzieć: dlaczego mam 
kochać mój rodzinny kraj? 

- W Polsce przeŜyłem dzieciństwo (wiemy, Ŝe papieŜ urodził się  
w roku 1920 – był to czas wielkiej biedy i odbudowy naszego pań-
stwa), 

- W Polsce przeŜyłem czas II wojny światowej (strach przed utra-
tą Ŝycia, bieda, walka o przetrwanie) 

- W Polsce przeŜyłem pierwsze lata kapłaństwa (a rządzili wtedy 
ludzie, którzy walczyli z Bogiem, niszczyli Kościół i prześladowali 
kapłanów, niełatwo było wtedy być księdzem). 

Dlaczego papieŜ kochał swoją i naszą ojczyznę? 
Św. Jan Paweł II wiedział, Ŝe wiarę i wraŜliwość na ludzkie po-

trzeby, swoje umiejętności, sposób postępowania, który otwierał 
ludzkie serca na Boga oraz otwartość na inne kultury zawdzięcza 
temu, Ŝe urodził się w Polsce. Nasz papieŜ dostrzegał takŜe piękno, 
które jest w naszej Ojczyźnie – piękno przyrody (Jego ukochane gó-
ry), piękno zabytków, literatury, sztuki, ale takŜe piękno naszej hi-
storii, w której było tak wielu świętych, mądrych i odwaŜnych Pola-
ków. 

PapieŜ w jednej z homilii powiedział, Ŝe przynaleŜność do narodu 
polskiego, który przeŜył tyle tragicznych wydarzeń, pozwoliła mu 
otworzyć się i zrozumieć inne narody i ich problemy. 

UwaŜam, Ŝe te słowa są dla nas pewnego rodzaju drogowskazem 
– poznaj i pokochaj swój kraj, a będziesz w stanie naprawdę zrozu-
mieć innych ludzi i mądrze otworzyć się na inne kultury. 

Dzisiaj w parku tomaszowskim będziecie mogli uczestniczyć  
w koncercie patriotycznym. Piosenkarze będą śpiewać piosenki  
o naszej przeszłości, ale takŜe o trudnej teraźniejszości, z której tak 
często wyrzuca się historię Polski, patriotyzm i dumę z polskości. 
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Jeden z wykonawców (Tadek Firma Solo), prawdopodobnie za-
śpiewa utwór o Rotmistrzu Witoldzie Pileckim (uznanym przez an-
gielskiego profesora historii za najodwaŜniejszego człowieka II wojny 
światowej), w piosence usłyszycie słowa: „Czemu mnie o Tobie  
w szkole nie uczyli. Ktoś bardzo nie chce, by w tym kraju ludzie 
dumni byli”. 

Aby pokochać drugiego człowieka, naleŜy najpierw poznać go  
i dostrzec w nim jakieś piękno. JeŜeli kocham,  staram się, aby ta 
osoba była szczęśliwa i bezpieczna. Gdy kocham, na pewno nie zadaję 
pytań: co z tego będę miał? Czy mi się to opłaca?  

Patriotyzm, czyli miłość kraju rodzinnego, kieruje się tymi sa-
mymi prawami.  

Dostrzegam niezwykłość i piękno mojego kraju, który narodził 
się w historii świata, gdy do naszych przodków, ponad 1000 lat temu, 
przyszedł Jezus w sakramentach świętych i Ewangelii.  

Poznaję mój kraj, a więc zwiedzam Polskę i jej zabytki, czytam 
ksiąŜki, rozmawiam z ludźmi, poznaję Ŝycie wielkich Polaków i od-
krywam, Ŝe jest w tym wszystkim coś niezwykłego.  

Potrzebna jest odpowiedź z mojej strony. Takiej odpowiedzi 
udzieliło wielu współczesnych Polaków, którzy nie wstydzą się pol-
skości. 

W Niemczech mieszka pewne małŜeństwo. Kobieta wiele lat te-
mu wyjechała z Polski szukając pracy i godnego Ŝycia. Tam załoŜyła 
rodzinę. Ma syna o imieniu Kevin. Obecnie chłopiec ma prawie  
18 lat, mówi bardzo dobrze po polsku, chce zostać lekarzem i ma 
dwie pasje – historię i informatykę. Gdy chodził do szkoły średniej 
nauczyciele wiedzieli, Ŝe jest świetnym informatykiem. Pewnego 
razu podczas lekcji poproszono go, aby przeszedł do sąsiedniej klasy, 
poniewaŜ są tam jakieś problemy z komputerem. Kevin poszedł  
i zaczął sprawdzać co się stało. Była lekcja historii. Nauczyciel tłu-
maczył uczniom, Ŝe postawa Polaków oraz ich upór w 1939 roku 
przyczyniły się do wybuchu II wojny światowej. Kevin przysłuchiwał 
się lekcji. Nagle wstał od klawiatury i powiedział głośno: 

 „Pan nie mówi o prawdziwej historii! To jest kłamstwo”! 
Skończyło się rozmową u dyrektora. Dyrektor szkoły wiedział, Ŝe 

to ten chłopiec ma rację. Kevin mówi, Ŝe gdy skończy 18 lat, będzie 
starał się o polskie obywatelstwo. 

MoŜna zauwaŜyć piękno i coś niezwykłego w naszym kraju, 
mieszkając nawet wiele lat poza jego granicami. 

Co roku w Tomaszowie Lubelskim obchodzona jest uroczyście 
rocznica bitwy, która w 1939 rozegrała się niedaleko tego miasta. 
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Zazwyczaj rekonstrukcję walk ogląda wielu widzów, którzy podziwia-
ją odtworzony sprzęt wojskowy, mundury i broń. Jednak głównym 
celem tych uroczystości jest upamiętnienie bohaterstwa polskich 
Ŝołnierzy, którzy w tamtych dniach bronili wolności naszego kraju. 
Takich bitew jak pod Tomaszowem Lubelskim rozegrało się wiele. 
Później trwała walka prowadzona przez partyzantów z Niemcami  
i komunistami. 

Jednym z bohaterów tamtych czasów jest płk Łukasz Ciepliński 
– bohater wojny obronnej w 1939 roku. Później walczył na Podkarpa-
ciu. Został przez komunistów uwięziony, brutalnie przesłuchiwany,  
a następnie zamordowany. 

Bardzo kochał swoją Ŝonę i małego synka Andrzeja. Do nich  
z więzienia pisał grypsy, które zachowały się do naszych czasów.  
W jednym z nich moŜemy przeczytać: „Andrzejku, pamiętaj, Ŝe ist-
nieją tylko trzy świętości: Bóg, Ojczyzna i Matka. Bądź dobry dla 
Matki. Zostań lekarzem, inŜynierem, naukowcem lub ekonomistą – 
co wolisz. Nie zapomnij o ojcu i jego idei. Bądź Polakiem, to znaczy 
całe zdolności zuŜyj dla dobra Polski i wszystkich Polaków. (...) Bądź 
katolikiem, to znaczy pragnij poznać Wolę BoŜą, przyjmij ją za swoją 
i realizuj w Ŝyciu. Katolik to nie niedołęga, ale zdolny, przedsiębior-
czy, słuŜący dobru i walczący ze złem. Przez wykształcenie umysłu  
i charakteru osiągnąć musisz odpowiednie stanowisko społeczne – by 
cele te móc realizować". 

W autorze tego tekstu widzimy człowieka, który odnalazł wielki 
skarb, za który oddał swoje Ŝycie. Kochał Boga, swoją rodzinę i Pol-
skę. Znajdując się w beznadziejnej sytuacji (przebywał w więzieniu  
i wiedział, Ŝe zginie), chciał jeszcze dać swojemu synowi rady, jak być 
dobrym uczniem Jezusa i człowiekiem. 

Na zakończenie powróćmy jeszcze raz do naszego wielkiego ro-
daka Jana Pawła II: 

• Przez ponad 27 laty „papieŜ z Polski” pamiętał  
i myślał o kraju, z którego Bóg powołał go na Stolicę Piotrową.  

• O tym kraju powiedział – „Polsko! Ojczyzno moja”.  
• Polską młodzieŜ natomiast  prosił: 

„Proszę Was, abyście całe to duchowe dziedzictwo, któremu na 
imię Polska raz jeszcze przyjęli z wiarą, nadzieją i miłością – taką, 
jaką zaszczepia w nas Chrystus na chrzcie świętym”. 
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REFLEKSJE NA ROK śYCIA KONSEKROWANEGO 
  

 
Matka Margherita od M.B. RóŜańcowej OSB Cam z Siostrami 

 
MNISZKI KAMEDUŁKI ZAKONU ŚWIĘTEGO BENEDYKTA1 

 
Myśl o podejmowaniu Ŝycia pustelniczego w formie zorganizo-

wanych wspólnot stale powraca w historii uczniów Chrystusa. Jedną 
z najbardziej Ŝywotnych prób odnowienia w Kościele zachodnim Ŝycia 
pustelniczego podjął św. Romuald. 

Historia i duchowość w Ŝyciu świętego Romualda, jego pierw-
szych uczniów, a potem całego naszego Zakonu są często tak mocno 
splecione, Ŝe trudno omawiać je osobno. Podstawą dla poznania Ŝycia 
św. Romualda i duchowości kamedulskiej są: „śywot św. Romualda” 
napisany przez św. Piotra Damiani ok. 1042 roku oraz „śywot 5 Bra-
ci Męczenników” św. Brunona Bonifacego z Kwerfurtu z 1008 roku. 
Nie są to dzieła historyczne w dzisiejszym rozumieniu, choć bez wąt-
pienia są zapisem autentycznych wydarzeń i dają wierny obraz epoki 
i środowiska monastycznego swych czasów. Ich celem było przedsta-
wienie wzorcowego portretu mnicha wzrastającego duchowo pod 
wpływem BoŜej łaski, dlatego opisywane wydarzenia często podpo-
rządkowane są modelom czerpanym z Pisma Świętego i klasycznych 
tekstów monastycznych. 

Św. Romuald Ŝył w latach ok. 952-1027. W wieku 20 lat wstąpił 
do benedyktyńskiego Opactwa Św. Apolinarego w Classe koło Ra-
wenny, skąd po kilku latach udał się w okolice Wenecji, gdzie pod 
kierownictwem bł. Maryna poznawał podstawy Ŝycia pustelniczego. 
WaŜnym etapem w jego formacji monastycznej była podróŜ do Galii  
i prawie 10-letni pobyt w pobliŜu Opactwa św. Michała w Cuixa we 
wschodnich Pirenejach, gdzie Ŝyjąc jako pustelnik w niewielkiej 
wspólnocie korzystał z księgozbioru Opactwa i zgłębiał duchową na-
ukę Ojców Pustyni oraz ich głównego przedstawiciela na Zachodzie – 
Jana Kasjana. Ukształtowany w szkole Ojców Wschodnich odwołuje 
się odtąd do ich doświadczenia zarówno w swoim Ŝyciu duchowym, 

                                                      
1 PowyŜszy tekst opracowałyśmy częściowo na podstawie wywiadu, jakiego 

udzieliłyśmy w  marcu 2015 roku do miesięcznika Egzorcysta. Wykorzystałyśmy teŜ 
teksty przesłane pani Małgorzacie Bilskiej na potrzeby pisanej przez nią ksiąŜki  
o Ŝyciu pustelniczym. 
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jak i organizując wspólnoty uczniów, którzy zaczęli gromadzić się 
wokół niego jako sławnego mistrza Ŝycia monastycznego. Współcze-
śni szybko zaliczyli świętego Romualda do największych eremitów 
swoich czasów. Jego rady szukali prości ludzie i moŜni tego świata. 
Na jego wezwanie doŜa wenecki Piotr Orseolo podjął pokutę i Ŝycie 
pustelnicze, cesarz Otto III złoŜył na ręce Świętego przyrzeczenie 
złoŜenia korony i oddania się Bogu w Ŝyciu monastycznym. Podda-
wano pod jego kierownictwo wiele opactw i oddawano ziemie, by 
mógł zakładać klasztory i pustelnie dla swoich uczniów. Jak za-
świadcza św. Piotr Damiani, św. Romuald zakładał równieŜ klaszto-
ry Ŝeńskie.  

Znamienne i znaczące w działalności św. Romualda było to, Ŝe 
reformując poszczególne opactwa benedyktyńskie pociągał równieŜ 
do Ŝycia pod Regułą i opatem pustelników, którzy wówczas – na prze-
łomie I i II tysiąclecia – Ŝyli w lasach i górach Europy podejmując 
radykalną ascezę, ale nie poddając się pod jarzmo posłuszeństwa. 
Podstawą proponowanego przezeń Ŝycia monastycznego jest zawsze 
Reguła św. Benedykta, a jednocześnie wolność w wyborze róŜnych 
modeli Ŝycia – od cenobickiego po eremickie – tak charakterystyczna 
dla wczesnego ruchu anachoretów.  

Wydaje się, Ŝe zwłaszcza jedna z form Ŝycia eremickiego prakty-
kowanego w początkach monastycyzmu była szczególnie bliska do-
świadczeniu św. Romualda. Chodzi o tak zwaną laurę (lub ławrę). 
Ten typ monastycyzmu powstał w IV wieku w Palestynie. Podsta-
wowa róŜnica między laurą a bardziej znanymi koloniami anachore-
tów w Egipcie polegała na zachowywaniu ścisłej jedności przez pu-
stelników, którzy ją tworzyli (podleganie wspólnym regułom, posłu-
szeństwo ihumenowi – przełoŜonemu wspólnoty, w soboty i niedziele 
praktykowanie Ŝycia wspólnego, wstępna formacja zaleŜna od laury). 
Zabudowania laury składały się z kościoła, który wraz z róŜnymi 
pomieszczeniami gospodarczymi stał w centrum i otaczających go 
eremów. Elementy charakterystyczne dla laury powtarzały się  
w róŜnych kombinacjach we wszystkich fundacjach św. Romualda,  
a w Świętym Eremie w Camaldoli i innych pustelniach kamedul-
skich do dziś zachował się układ architektoniczny świadczący o bli-
skim pokrewieństwie eremu kamedulskiego i palestyńskiej laury. 

Splot róŜnych kierunków duchowych monastycyzmu uwidacznia 
się wyraźnie w ostatnim dziele św. Romualda. W Apeninach, na te-
renie otrzymanym od hrabiego Maldoli (Campo di Maldoli – Camal-
doli) powstał Erem Najświętszego Zbawiciela, a w pobliŜu hospicjum 
obsługiwane przez wspólnotę z kapłanem, które później przekształci-
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ło się w Klasztor Fonte Bono. Mnisi ze wspólnoty cenobickiej mieli 
zapewnić pustelnikom utrzymanie oraz słuŜyć pielgrzymom i ubo-
gim. Erem i Klasztor tworzą do dziś jedną wspólnotę.  

W Ŝyciu św. Romualda i jego uczniów występuje jeszcze jeden 
charakterystyczny rys, którego nie moŜna pominąć – pragnienie mi-
sji i męczeństwa. Wiadomość o śmierci św. Wojciecha, biskupa i mni-
cha głęboko poruszyła całą chrześcijańską Europą i stała się bodźcem 
do nowych inicjatyw. Cesarz Otto III po powrocie od grobu nowego 
męczennika, wybudował w załoŜonej przez św. Romualda pustelni  
w Pereum pod Rawenną kaplicę pod wezwaniem św. Wojciecha  
i zaproponował wysłanie kilku pustelników do kraju Bolesława 
Chrobrego, by na pograniczu ziem chrześcijańskich i pogańskich 
rozpoczęli misje. Na prośbę cesarza i zachęty św. Brunona Boniface-
go, zapalonego wizją męczeństwa dla Chrystusa, odpowiedziało 
dwóch eremitów: Jan i Benedykt. Zginęli śmiercią męczeńską w swej 
pustelni w 1003 roku zanim przystąpili do dzieła ewangelizacji. Ich 
dzieje i męczeństwo opisał św. Bruno Bonifacy w „śywocie 5 Braci 
Męczenników”, kładąc tym dziełem podwaliny pod rozumienie chary-
zmatu kamedulskiego jako „triplex bonum”(trojakiego dobra):  
„W następstwie tego sławny cesarz umyślił tych braci z pustelni, któ-
rzy byli pełni zapału, wysłać do kraju Słowian, aby tam, gdzie piękny 
las nadawałby się na samotnię, na ziemi chrześcijańskiej w pobliŜu 
pogan zbudowali klasztor; stąd miały płynąć trojakie korzyści dla 
szukających drogi Pańskiej, a więc dla nowicjuszów przychodzących 
ze świata miał tam być upragniony klasztor, dla dojrzałych zaś i łak-
nących Ŝywego Boga doskonała samotnia, a ci, którzy pragnęli rozstać 
się z tym Ŝyciem i być razem z Chrystusem, mieli sposobność głoszenia 
Ewangelii poganom” (rozdz. 2). 

Święci Jan i Benedykt od chwili, gdy zdecydowali się w Pereum 
na wyjazd na misje, byli nastawieni na Ŝycie apostolskie. Jechali do 
Polski z gorącym pragnieniem męczeństwa. Ich misja to miało być 
głoszenie Ewangelii poganom – prawdopodobnie Lucicom i Wieletom. 
Jechali załoŜyć klasztor, jak wyraźnie pisze o tym św. Bruno, ale 
głoszenie Ewangelii poganom to nie miała być ewangelizacja przez 
obecność pustelni w pobliŜu krajów pogańskich, ale praca apostolska 
i misjonarska. Przygotowując się do niej: uczyli się języka, przyjęli 
ubiór noszony przez tubylców, zapuścili włosy, aby nie odstraszać 
swą innością (choćby przez tonsurę). Św. Benedykt prawdopodobnie 
miał zostać arcybiskupem misyjnym. 

Z kolei św. Bruno Bonifacy, wyświęcony na arcybiskupa misyj-
nego, poniósł śmierć męczeńską z 18 towarzyszami podczas misji na 
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terenie Prus w 1009 roku, a sam św. Romuald z gronem uczniów 
próbował podjąć wyprawę misyjną na Węgry i choć zamiar ten z woli 
BoŜej pozostał niezrealizowany, ofiara została złoŜona.  

Charyzmat kamedulski to łączenie w jednej Rodzinie Zakonnej 
róŜnych form Ŝycia – cenobickiego, eremickiego i takich, które wyra-
stają z większej miłości. Charakterystyczna jest komplementarność 
Monasteru i Eremu, który daje mnichowi duŜą wolność Ŝycia zbliŜo-
nego do anachoretyzmu Ojców Pustyni. Trzecie dobro – ewangeliza-
cja pogan, którą św. Bruno Bonifacy postrzegał jako drogę ku najdo-
skonalszemu zjednoczeniu z Chrystusem poprzez śmierć męczeńską 
– jest dziś rozumiane jako niesienie Dobrej Nowiny człowiekowi  
w sposób, jaki podpowiada Duch Święty i dąŜenie do większej miło-
ści. Jednym z takich sposobów jest rekluzja. Rekluz to znak dla Ko-
ścioła i świata Ŝycia ukrytego z Chrystusem w Bogu. Jego obecność  
i Ŝycie są niemym świadectwem dawanym Bogu i Jego Królestwu  
w duchu słuŜby i zatroskania o Ŝycie wieczne Braci. Ze względu na 
podejmowanie takiego Ŝycia jako wyrazu większej miłości jest to jak-
by szczyt – ideał Ŝycia monastycznego, które jako całość ma za zada-
nie wyraŜać miłość doskonałą.   

Święty Romuald zmarł 19 czerwca 1027 roku w Val di Castro, 
gdzie pragnął ostatnie chwile swego Ŝycia spędzić jako rekluz.  

Jedność w róŜnorodności pośród Mniszek Kamedułek to w dzi-
siejszych czasach wielka róŜnobarwność naszych Wspólnot: klauzu-
rowych i nie klauzurowych, prowadzących duŜe domy gościnne i na-
stawionych na Ŝycie pustelnicze. TakŜe w ramach jednej Wspólnoty 
nie musi być zachowana jednolita forma Ŝycia dla wszystkich Sióstr: 
na przykład we Wspólnocie nastawionej  na Ŝycie cenobickie jest 
miejsce takŜe dla tych, które pragną prowadzić Ŝycie bardziej pustel-
nicze, do rekluzji włącznie.  

A jednocześnie wszystkie odwołujemy się do intuicji św. Ojca 
Naszego Romualda i jego pierwszych uczniów. Łączy nas umiłowanie 
Liturgii, Słowa BoŜego, które poznajemy na drodze lectio divina  
i świadomość, Ŝe czerpiemy z jednego źródła, o którym nam przypo-
minają słowa umieszczone w herbie naszego Zakonu: Ego Vobis, Vos 
Mihi – JA W WAS, WY WE MNIE – będące jakby syntezą formuły 
przymierza Boga z Jego ludem.   

Hasło przeŜywanego Roku śycia Konsekrowanego Ewangelia, 
Proroctwo, Nadzieja streszcza istotę naszego Ŝycia. Jego podstawą 
jest Ewangelia, formy realizacji powołania wzorujące się na doświad-
czeniu św. Romualda mają w sobie coś z mocy prorockiego gestu – są 
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znakiem, który zastanawia i nie pozwala przejść obojętnie, w końcu 
jest to Ŝycie, które wskazuje na ostateczne źródło ludzkiej nadziei. 

Tworząc Klasztor w Tyszowcach (fundacja Złoczewska 1997) by-
łyśmy od razu zdecydowane, Ŝe nowa Wspólnota będzie kładła nacisk 
na Ŝycie pustelnicze.  

W praktyce wygląda to tak, Ŝe prowadzimy Ŝycie cenobickie  
z większym lub mniejszym naciskiem na elementy Ŝycia pustelnicze-
go. Te elementy to: milczenie, praca w samotności, ograniczony kon-
takt z osobami z zewnątrz, rodzaj prac, które nie wymagają kontak-
tów z innymi. Św. Romuald zostawił nam regułę „postu, milczenia  
i przebywania w celi”. Od interpretacji  tej reguły zaleŜy, jak wygląda 
Ŝycie konkretnej Wspólnoty. 

W naszym Klasztorze elementy Ŝycia wspólnego to wspólne 
miejsce zamieszkania, wspólnie celebrowana Liturgia oraz wspólne 
posiłki. W tych ramach pozostaje wiele przestrzeni dla Ŝycia w sa-
motności. śyjemy w milczeniu, tzn. bez rozmawiania ze sobą poza 
koniecznymi sytuacjami. TakŜe posiłki spoŜywamy w milczeniu lub 
słuchając w tym czasie lektury czy konferencji z płyt. Czas na wspól-
ne przebywanie we Wspólnocie jest dość nieregularny, ale jest to albo 
około jednej godziny w niedzielę albo rzadziej. Podejmujemy przede 
wszystkim prace fizyczne – praca w ogrodzie, prace ręczne wykony-
wane w celi i oczywiście wszystkie prace konieczne do utrzymania 
klasztoru (sprzątanie, gotowanie, palenie w piecu, odśnieŜanie itp.). 
Kontakt z bliskimi ogranicza się prawie wyłącznie do najbliŜszej 
rodziny, która moŜe nas odwiedzić raz do roku, na Święta zadzwonić 
lub napisać. Jest bardzo ograniczony dostęp do radia, telewizji (spo-
radycznie słuchamy informacji lub oglądamy w czasie rekreacji jakiś 
wartościowy film). Nie korzystamy z Internetu, z wyjątkiem jednej 
Siostry, która odbiera i odpowiada na pocztę mailową – jest to wy-
łącznie korespondencja klasztorna. 

Istnieje przy naszym klasztorze moŜliwość odprawienia rekolek-
cji, ale zawsze są to rekolekcje indywidualne, nigdy nie przyjmujemy 
więcej niŜ dwie osoby w tym samym czasie. Te rekolekcje zasadniczo 
polegają na tym, Ŝe dana siostra czy pani (przyjmujemy tylko kobie-
ty) podejmuje na czas pobytu w klasztorze nasz styl Ŝycia – uczestni-
czy w naszych modlitwach, wykonuje jakieś proste prace (np. pieli 
kwiaty). 

W praktyce większość dnia spędzamy w samotności i ciszy. 
Oczywiście takie Ŝycie nie jest celem samo w sobie, to po prostu ele-
menty ascezy, która praktykowana w Zakonie Kamedulskim koncen-
truje się wokół milczenia, stałości i samotności, bo jak uczy nas 1000-
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letnie doświadczenie one najlepiej słuŜą słuchaniu i zgłębianiu Pisma 
Świętego (lectio divina), umieszczaniu Go na pierwszym planie  
i w centrum Ŝycia. Milczenie ma podprowadzać ku zasłuchaniu. Spe-
cyficzny monastyczny ślub stałości i przemiany obyczajów zobowią-
zuje do trwania w stałym procesie nawrócenia i świadomości, Ŝe się 
go jeszcze nie osiągnęło. Samotność ukierunkowuje na Ŝywe poszu-
kiwanie Boga, Jego Słowa, Jego miłości.  

Obok tej podstawowej formy Ŝycia są moŜliwe inne formy prak-
tykowania Ŝycia pustelniczego, aŜ do rekluzji włącznie. śycie bardziej 
pustelnicze (czyli np. wszystkie posiłki, modlitwy w samotności)  
i sama rekluzja mogą być podejmowane na pewien czas (na kilka 
tygodni, miesięcy, lat) lub na stałe.  

NaleŜy jeszcze dopowiedzieć, bo nie dla wszystkich jest to oczy-
wiste, czym róŜni się rekluza od pustelnicy – rekluza to pustelnica, 
której przestrzeń Ŝyciowa ogranicza się do jej celi. Właśnie tym re-
kluzja róŜni się od Ŝycia pustelniczego. Rekluza nie jest natomiast 
zamurowana ani nawet nie musi być zamknięta na klucz. Trzyma ją 
łańcuch Chrystusowy, a nie Ŝelazny.  

Nie ma obecnie w Polsce Siostry realizującej to powołanie, ale 
jest w naszej Wspólnocie Siostra, która się przygotowuje do Ŝycia  
w rekluzji.  

 
Klasztor Przemienienia Pańskiego w Tyszowcach, 10 czerwca 2015 r. 
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s. Anna Kozłowska FMM  
Franciszkanka Misjonarka Maryi z Zamościa 

 
 

PANIE, TY WSZYSTKO WIESZ! TY WIESZ, KOGO WYBRAŁEŚ… 

 
Rok śycia Konsekrowanego, ogłoszony przez papieŜa Francisz-

ka, przekroczył juŜ półmetek. Jak napisał Ojciec Święty w swym 
liście apostolskim, pierwszym celem tego szczególnego Roku jest 
spojrzenie z wdzięcznością na przeszłość - przeszłość kaŜdego Zakonu, 
Zgromadzenia, Instytutu, ale teŜ, myślę, na przeszłość poszczegól-
nych osób, wezwanych przez Chrystusa do pójścia za Nim w ubó-
stwie, posłuszeństwie i czystości. Wdzięczna pamięć o przeszłości 
pobudza nas, abyśmy przeŜywali teraźniejszość z pasją. Ojciec Święty 
zachęca: niech ten Rok śycia Konsekrowanego będzie równieŜ okazją 
do wyznania z pokorą, a równocześnie z wielką ufnością w Bogu, któ-
ry jest Miłością (por. 1 J 4, 8), naszej słabości oraz do przeŜywania jej 
jako doświadczenia miłosiernej miłości Pana…1 

Jak bardzo splata się w Ŝyciu konsekrowanym słabość ludzka  
z wszechmocą Boga, doświadczamy kaŜdego dnia. Bardzo lubię  
X rozdział Kwiatków świętego Franciszka: „…Brat Maciej chcąc do-
świadczyć, jak wielka jest pokora świętego Franciszka, stanął  na-
przeciw niego i niby dworując sobie rzekł (…): Dlaczego świat cały 
biega za Tobą i kaŜdy, zda się, pragnie cię widzieć i słyszeć, i słu-
chać? Nie jesteś piękny z ciała, nie jesteś bardzo uczony, nie jesteś 
szlachetnego rodu: czemuŜ więc za tobą biega cały świat? Słysząc to 
święty Franciszek, rozradował się wielce w duchu i wzniósłszy twarz 
ku niebu, stał długo z myślą wzniesioną do Boga. A kiedy się ocknął, 
ukląkł i Bogu oddał cześć i dzięki. Potem z wielką Ŝarliwością ducha 
zwrócił się do brata Macieja i rzekł (…): Wypatrzyły mi to oczy Boga 
najwyŜszego, które na kaŜdym miejscu patrzą na dobrych i złych. 
Oczy te bowiem najświętsze nie widziały wśród grzeszników nikogo, 
kto by był nikczemniejszy, niedołęŜniejszy, grzeszniejszy ode mnie.  
I aby spełnić to dzieło cudowne, które Bóg spełnić zamierzył, nie zna-
lazł podlejszego stworzenia na ziemi. Przeto mnie wybrał, aby za-
wstydzić szlachectwo i dumę, i siłę, i piękność, i mądrość świata; aby 

                                                      
1 Świadkowie radości. List apostolski PapieŜa Franciszka do zakonnic i zakonników na 
rozpoczęcie Roku śycia Konsekrowanego. 
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poznano, Ŝe wszelka siła i dobro wszelakie od Niego pochodzi, a nie 
od stworzenia i aby nikt nie mógł chlubić się w obliczu Jego”2.  

Czy takie było i moje przekonanie u początku Ŝycia zakonnego? 
AleŜ skąd! Zrozumienie przychodziło powoli, wzmacniając się w do-
świadczeniach codzienności. Prosząc o przyjęcie do Franciszkanek 
Misjonarek Maryi, byłam przekonana, Ŝe „wyświadczam grzeczność” 
– jeśli tak mogę napisać – Panu Bogu, idąc za Jego głosem, a takŜe 
Zgromadzeniu, zasilając jego szeregi… Jedna pewność mnie nie 
opuszczała: to nie ja wybrałam, ale tę drogę Bóg wybrał dla mnie.  
I czeka na moją odpowiedź. 

Jest wiele pięknych świadectw osób konsekrowanych – pełnych 
nagłych nawróceń, jak pod Damaszkiem, wielkich Jakubowych walk 
toczonych przez człowieka z Bogiem, heroicznego Abrahamowego 
zaufania i wiary. To świadectwo mówi o powołaniu tak bardzo zwy-
czajnym, bez wielkich znaków i trzęsienia ziemi. Ale niech i ono 
świadczy o tym, Ŝe Bóg działa takŜe w „zwyczajności” i wybiera na-
prawdę tych, których sam zechce: słabych, grzesznych i … zaskoczo-
nych tym wyborem! 

Jak się zaczęło? Najpierw wielki strach i łzy na widok sióstr idą-
cych w procesji BoŜego Ciała. Potem – moŜe za rok, za dwa – dziwne 
doświadczenie w wielkiej, ciemnej, gotyckiej Farze w moim rodzin-
nym miasteczku. Klęczę obok mojej babci i czuję się nieswojo – jak 
bardzo ten kościół jest inny od naszej parafialnej, jasnej i swojskiej 
franciszkańskiej świątyni. Nagle pojawia się siostra zakonna, która 
przechodzi – pamiętam dokładnie – z prawej do lewej nawy, wzdłuŜ 
prezbiterium. W tym ciemnym, smutnym kościele – ciemna, smutna 
postać zakonnicy! I to dziwne przekonanie, tak wyraźnie odzywające 
się w sercu kilkuletniego dziecka: Ty teŜ będziesz taką, jak ona. 
Dziecięca intuicja? Nie wiem, jak to nazwać, ale nie byłam zachwy-
cona! Uwierzyłam tym słowom, przyjęłam je z dziwną rezygnacją.  
I… zapomniałam o tym wydarzeniu na kilkanaście lat, wróciło ono 
do mnie wtedy, kiedy zapragnęłam, juŜ teraz z radością, pójść za 
Chrystusem. I znów siostra, ale tak miła i pełna jasnego uśmiechu, 
ucząca religii w pierwszych latach szkoły podstawowej. Jak mogłam 
się bać tych dobrych sióstr?! 

Dalej było juŜ zwyczajnie – kochająca rodzina, w której Pan Bóg 
po prostu był i nikomu nie przyszło do głowy temu zaprzeczyć, nie-
dziela rozpoczynająca się od Mszy św., częsta Eucharystia w tygo-

                                                      
2 Kwiatki  świętego Franciszka w przekładzie i z wstępem Leopolda Staffa, Warszawa 
[brw], Instytut Wydawniczy Biblioteka Polska, s. 64-65. 
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dniu, religia w salkach we franciszkańskim klasztorze, „zbieranie” 
pierwszych piątków miesiąca, coraz to większe figury świętych no-
szone w procesjach, pielgrzymki – nic wyjątkowego, bo tak było  
w większości rodzin wokół nas.  

Siódma klasa podstawówki – przysłowiowe „kiełbie we łbie”,  
a właśnie wtedy, na jeden z dni Wielkiego Postu Jezus zaplanował 
swe szczególne odwiedziny w moim sercu. Rekolekcje parafialne gło-
szone przez franciszkanina. Nie wiem, kto to był, nie pamiętam  
o czym mówił. Ale nie zapomnę tego mocnego, bardzo mocnego prze-
konania, które spadło na mnie niespodziewanie: Bóg będzie najwaŜ-
niejszy w moim Ŝyciu, a kaŜde opuszczenie codziennej Eucharystii 
jest wielką stratą. Nic ponad to, ale stało się jakby igłą busoli, wy-
znaczającą Chrystusowy kierunek. Potem ksiąŜka o polskich misjo-
narzach, poŜyczona nam przez sąsiadkę. Po przeczytaniu drugiego 
tomu wracałam do pierwszego – i tak bez końca! Misje… Zapragnę-
łam być misjonarką, nie wiem jak to moŜna zrealizować, ale Jezus  
wie i prowadzi. 

W liceum ksiądz katecheta zobowiązał nas do uczestnictwa  
w spotkaniu z siostrą zakonną, wyjeŜdŜającą wkrótce na misje.  
Poszłyśmy z koleŜanką raczej z poczucia obowiązku, ale spotkanie 
okazało się bardzo ciekawe! Siostra była tak sympatyczna i ładna, 
tak pięknie śpiewała, tak ciekawie opowiadała o misjach w Brazylii! 
Na koniec ogłoszenie – siostry organizują wakacyjne rekolekcje dla 
dziewcząt. Zapisujemy się – ciekawe, jak tam będzie… Jeden wyjazd, 
drugi, trzeci i juŜ wiem! To Ŝycie jest dla mnie, chciałabym być sio-
strą. Chcę wyjechać na misje. Jestem o tym mocno przekonana i Pan 
pomógł mi nie zachwiać się w tej decyzji przez następne lata. Ale na 
razie szkoła, nauka, matura i pierwszy nieudany start na studia. Czy 
mnie to zmartwiło? Nie bardzo! Z gmachu uczelni w Krakowie idę do 
kościoła Mariackiego. Obok mnie siada siostra zakonna. Ucieszyłam 
się jej widokiem. Powtarzam, jakby chcąc dodać sobie odwagi i uspo-
koić w myślach najbliŜszych, którzy mają inne oczekiwania: a ja i tak 
pójdę do zakonu!  

Siostra, której słuchałyśmy na spotkaniu kilka lat wcześniej, 
okazuje się moją krewną. Pisze z Brazylii: Tak się modliłam, Ŝeby 
mnie ktoś w Polsce zastąpił. JakŜe się cieszę, Ŝe to ktoś z rodziny. 
Chciałabym, Ŝebyś rozpoczęła postulat w grudniu. Oczywiście oby-
dwie myślimy o Zgromadzeniu, z którym spotykam się od dzieciń-
stwa, bo po prostu nie znam innych sióstr. Wpadam w panikę, prze-
cieŜ to byłoby juŜ za miesiąc. Nie jestem gotowa…  
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Za rok rozpoczynam studia, nie bardzo wiedząc dlaczego. Prze-
cieŜ będę siostrą, na pewno! Brak zdecydowania, odwagi, Ŝeby podjąć 
konkretną decyzję? Bez wątpienia, ale i tym Jezus się posłuŜył.  

Nieśmiała, niezdecydowana wchodzę powoli do duszpasterstwa 
akademickiego, potem do studenckiej Oazy. Poznaję teŜ listownie 
moje obecne Zgromadzenie. W czasie wakacji jadę do sióstr i po kilku 
dniach wszystko stało się jasne – Pan kazał mi czekać, Ŝebym pozna-
ła FMM! Wszystko zawiera się w nazwie: Franciszkanki – Misjonar-
ki – Maryi. I jeszcze – adoratorki Najświętszego Sakramentu! Wtedy 
przychodzi teŜ mocne wahanie – moŜe rzucić studia? Modlę się do 
Matki BoŜej i otrzymuję jasną odpowiedź: wytrzymaj – a muszę 
przyznać, Ŝe oczekiwałam zupełnie innej… Ufam, Ŝe to wszystko było 
potrzebne!  

Dobrnęłam więc do końca studiów, złoŜyłam wymagane w Zgro-
madzeniu dokumenty -  będę przyjęta do Franciszkanek we wrze-
śniu. Bliscy dowiadują się o mojej decyzji w maju. Zaskoczenie? Chy-
ba nie do końca…. Matczyna intuicja przewidziała taki obrót sprawy. 
Powoli oswajamy się z tą myślą. Pan jest wielki, ileŜ daje siły i odwa-
gi, Ŝeby pokonać trudności, odpowiedzieć na pytania zadawane –  
o dziwo – przez osoby, których dotąd bliŜej nie znałam! Słyszę teŜ 
powtarzane bez końca: Czy zastanowiłaś się dobrze?  

Jadę do s. Danuty, która towarzyszyła mi dyskretnie w roze-
znawaniu powołania od czasów szkolnych. – Proszę sióstr, idę do 
Franciszkanek – a tu radość, serdeczne poŜegnanie! Spotkam jeszcze 
s. Danutę po dwudziestu kilku latach, „pokaŜe” mnie z dumą znajo-
mej: to moje powołanie, chociaŜ w innym zgromadzeniu! Moja krew-
na pisze z Brazylii: Ogromnie się cieszę, Ŝe chcesz wstąpić do FMM! 
Kochane siostry, wy wiecie dobrze, Ŝe wszystkie słuŜymy Temu, któ-
ry nas wybrał – Chrystusowi. Jak dobrze mieć na tej drodze bratnie 
dusze, takŜe w innych habitach, które na pewno wspierają modli-
twą… 

Radosne wakacje, ale zawsze ze świadomością, Ŝe to czy tamto 
juŜ pewnie ostatni raz… śal? Nie! Nie Ŝałuję, czekam z niecierpliwo-
ścią na wrzesień. Będę siostrą – pragnienie serca spełni się juŜ nie-
długo. Ostatni dzień w domu – radosny oczekiwaniem na coś wyjąt-
kowego: będę mieszkać pod jednym dachem z Jezusem Chrystusem! 
Wczesnym rankiem biegnę sama na dworzec. Nie chcę dodawać cier-
pienia bliskim długimi poŜegnaniami. PrzecieŜ nie wyjeŜdŜam dale-
ko. Moja dzielna Mama zapewnia: to twoje Ŝycie, ty wybierasz. Tak, 
Mamusiu to moje Ŝycie, ale to Jezus wybrał dla mnie tę drogę. Dzię-
kuję Ci, Ŝe szanujesz to i zgadzasz się. Dziękuję Ci, Babciu, powta-
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rzająca: jak ci będzie źle, to wiesz, Ŝe moŜesz wrócić. Dzięki Ci, Bra-
cie, który odniosłeś się do tej decyzji ze zrozumieniem i wielkim spo-
kojem! Czy dam radę? Na pewno nie, jeśli spróbuję wytrwać o wła-
snych siłach. Z Jezusem nie ma rzeczy niemoŜliwych, moc w słabości 
się doskonali… 

Minęło 31 lat od wyjazdu z domu. Czy było tak, jak sobie wyob-
raŜałam? Nie! – i dzięki Bogu! Czy Jezus mnie zaskoczył? Całkowicie 
i zaskakuje do dzisiaj! A co z misjami? Zgromadzenie uczy mnie sło-
wami naszej ZałoŜycielki, Ŝe misja jest wszędzie, gdzie jesteśmy. Ale 
Pan dał mi posmakować teŜ dalekiego świata. Niespełna dwuletnie 
doświadczenie misyjne w Tunezji zostawiło mocny ślad w moim ser-
cu. Czy jestem szczęśliwa? Tak, bardzo!!! Choć trwoŜy mnie świado-
mość wybrania, bycia oblubienicą Tego, który jest Królem królów  
i Panem panów. Choć mam świadomość, Ŝe nie przestaję grzeszyć, Ŝe 
wciąŜ jestem słaba… Jeśli dzieje się cokolwiek dobrego, to tylko 
przez Jezusowe miłosierdzie, Jego moc i wierność.  

Pan nieustannie mnie szuka, wypatruje, by wyprowadzić na pu-
stynię i przemówić – niekiedy z Serca do serca podczas adoracji, cza-
sami przez siostry, napotkanych ludzi, osadzonych z Zakładu Karne-
go, a czasem przez najmłodszych… Katecheza misyjna w jednej ze 
szkół. Na korytarzu spotykam trzecioklasistę, który zatrzymuje mnie 
pytaniem: - Kim pani jest? Uśmiecham się: - PrzecieŜ wiesz. – Tak, 
wiem, siostrą zakonną. – No widzisz! – A dobrą? To pytanie brzmi  
w moich uszach. CzyŜ nie tego oczekuje od nas Chrystus, czyŜ nie 
tego spodziewają się po nas ludzie: Ŝeby być dobrą? Zwyczajnie do-
brą, tą dobrocią, która ma swoje źródło w Bogu. Ty jesteś Dobro, 
wszelkie Dobro, najwyŜsze Dobro, Panie BoŜe Ŝywy i prawdziwy – tak 
śpiewał św. Franciszek.   

Chciałabym jeszcze raz powtórzyć słowa wypowiedziane przez 
Biedaczynę w rozmowie z bratem Maciejem: Panie, Twe „oczy naj-
świętsze nie widziały wśród grzeszników nikogo, kto by był nikczem-
niejszy, niedołęŜniejszy, grzeszniejszy ode mnie”. Przez to przekonanie 
i wspomnienie minionych wydarzeń, pomóŜ mi, Jezu, przeŜywać te-
raźniejszość z pasją! 
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Ks. Wiesław Oleszek  
 

ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU 
KONFERENCJA KSIĘśY DZIEKANÓW  

ZAMOŚĆ, 28 SIERPNIA 2015 R. 
 

Kapłan i pasterz na wzór Jezusa – Dobrego Pasterza 
 
Panie Jezu, bądź uwielbiony w Najświętszym Sakramencie. 

Bądź uwielbiony w tajemnicy Ciała i Krwi Twojej.  
CzymŜe zasłuŜyliśmy sobie na taką miłość? Na miłość bez końca. 

Cały dajesz się nam. Ukryty w hostii stałeś się chlebem, boskim po-
karmem. CzymŜe zasłuŜyliśmy sobie na to szczególne powołanie? Ty 
sam nas wybrałeś. Ty przeznaczyłeś nas do nauczania, do głoszenia 
Dobrej Nowiny. CzymŜe zasłuŜyliśmy sobie na to, Ŝe: 

- wyposaŜyłeś nas w dar Eucharystii i ucztowania na Niej z tymi, 
którzy Cię kochają? 

- wyposaŜyłeś nas w dar uzdrawiania przeznaczony dla wszyst-
kich, którzy Cię szukają? 

- wyposaŜyłeś nas w dar wyrzucania złych duchów potrzebny dla 
tych, którzy wciąŜ błądzą i przebywają z dala od Ciebie? 

Jezu bądź uwielbiony za to, Ŝe uczyniłeś nas pasterzami, kaŜde-
mu z nas dałeś owczarnię i wielką liczbę owiec. Setki a nawet tysią-
ce, niestety, nigdy dotąd nie zebrane razem. Niestety, wiele z nich 
chce mieć swojego pana. 

Po wakacjach powinniśmy mieć nowe siły i duŜo więcej zapału do 
pracy. Jednak zapał to nie wszystko. Ludzkie siły teŜ nie wystarczą. 
Potrzebujemy Twego Ducha Panie. Twego światła i Twojej mocy... 
Potrzebujemy więc modlitwy. Wytrwałej i ufnej. Codziennej. Nasza 
posługa jest powołaniem, jest wypełnianiem Twojej woli. W tej sytu-
acji nie moŜemy ani zaczynać ani teŜ planować czegokolwiek bez 
uprzedniej modlitwy. Tak, to prawda!!! KaŜdy z nas to wie.  

 Ja teŜ doskonale wiem, Ŝe nie mogę liczyć na siebie. Na własne 
talenty. Na silne dłonie, dłonie wyrobione, które mogą objąć i utrzy-
mać Ewangelie. Mam wyćwiczone dłonie, one są w stanie wziąć  
i podać tę Księgę ludziom. Jednak to nie jest to. Nie mogę tak zwy-
czajnie Jej podać. Nie ma sensu podawać Ewangelii surowej, wcze-
śniej nie przetrawionej. Nie takie mam powołanie. A jakie? Muszę 
zjeść tę księgę. Będzie gorzka, dopóki nie zaaplikuję jej do siebie. Ale 
potem zostanie juŜ tylko jedno: zacznie robić się słodka, poŜywna, 
dająca Ŝycie. Tak, taka jest ta Księga. Takie jest Słowo Boga. Ono, 
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przeznaczone dla innych, najpierw przeznaczone jest dla mnie.  
W tym celu kończyłem studia. Całe Seminarium Duchowne było po 
to, aby umieć przetrawić tę Księgę. Muszę konsumować Ewangelię, 
jeśli nie to owce nie przełkną tej strawy, nie będzie ona smaczna dla 
owiec i nie posili ich. Potrzeba więc mojej modlitwy.  

Potrzeba trwać na modlitwie i kontemplacji. Potrzeba od tego 
zaczynać dzień, a potem kaŜdą czynność. Potrzeba szczerego otwar-
cia się na BoŜe Słowo.  Wtedy dowiem się co robić i jak mam to robić. 
Zobaczę świat oczami Boga. Tak zobaczę teŜ swoją owczarnię. Zoba-
czę nie tylko stadko owiec stojących przy mnie. Przede wszystkim 
zobaczę te, które odeszły, odchodzą lub mają zamiar odejść. Zobaczę 
wtedy, Ŝe to nie jedna owieczka i nie tyle ile liczy moje ulubione 
stadko, ale czasem wielokrotnie więcej. W Ewangelii Łukasza Jezus 
mówi: „KtóŜ z was, gdy ma sto owiec, a zgubi jedną z nich, nie zosta-
wia dziewięćdziesięciu dziewięciu na pustyni i nie idzie za zgubioną, 
aŜ ją znajdzie? A gdy ją znajdzie, bierze z radością na ramiona i wra-
ca do domu; sprasza przyjaciół i sąsiadów i mówi im: „Cieszcie się ze 
mną, bo znalazłem owcę, która mi zginęła” (Łk 15, 1-6). Pan Jezus 
mówi: zostaw stadko i idź za jedną zagubioną. To jest cecha Dobrego 
Pasterza. To jest właśnie kierunek mojego duszpasterstwa. Widzieć 
zgubioną, ale teŜ i tę drugą zgubioną, i trzecią... widzieć tę większość 
parafian, zagubionych, którzy nie współpracują ze mną, których nie 
spotykam w kościele.  

Oto jaka jest moja parafia. Dekretem księdza Biskupa została 
powierzona mi konkretna wspólnota wiernych. Są tu osoby, które 
znam, a jeszcze bardziej te, których nie znam. Wszyscy, z którymi 
współpracuję, a jeszcze bardziej ci, których nie interesuje moja praca 
i posługa. To oni tworzą parafię. Tworzą parafię, w której zagubio-
nych owiec przybywa.  

 Panie Jezu, parafia w której posługuję to moja parafia. Mam być 
dobrym pasterzem, według serca Twego. Mam dawać przykład świę-
tego Ŝycia, pełnego miłości. „Popatrzcie jak oni się miłują...” mówili 
poganie patrząc na wspólnoty chrześcijańskie, to zadziwiło świat. 
Objawiła się w nich siła braterstwa chrześcijańskiego. Uwierzyli, Ŝe 
„jeden jest Ojciec w niebie, a my wszyscy braćmi jesteśmy...”.  

Mojej parafii potrzebne jest nawrócenie, ale to nawrócenie naj-
pierw potrzebne jest dla mnie. Potrzeba nowej świadomości eklezjal-
nej. Jest to trudne, bowiem szatan woli, abyśmy pozostali w starej 
mentalności, tej indywidualistycznej, trochę biernej, a moŜe nawet  
i konsumpcyjnej. W mentalności, która utrudnia budowę takiej para-
fii, jakiej chce Jezus. Na dzisiejszej modlitwie proszę Cię Jezu za 



INNE 

 
 

 

580

siebie i moich wiernych, proszę z całego serca: uczyń z nas Panie 
wspólnotę, jakiej potrzebujesz na dzisiejsze czasy, abyś mógł się nią 
posłuŜyć w dziele zbawienia świata. Amen. 

Modlitwa za zmarłych kapłanów: ks. Józef Czaus, proboszcz  
z Horyszowa Polskiego; o. Otto, bernardyn z Radecznicy; o. Włodzi-
mierz, franciszkanin z Horyńca. Wieczny odpoczynek racz im dać 
Panie... 
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Ks. Zygmunt Jagiełło 
 

ŚP. KS. KAN. MGR JÓZEF CZAUS (1966-2015) 
 
Ks. Józef Czaus, syn Stanisława i Teodozji z domu Biszko, uro-

dził się 3 czerwca 1966 r. w Tomaszowie Lubelskim. Chrzest święty 
otrzymał 26 czerwca 1966 r. w kościele parafialnym w Lubyczy Kró-
lewskiej, zaś sakrament bierzmowania 25 maja 1980 r. w parafii 
Machnów. 

Józef Czaus był najmłodszym z sześciorga rodzeństwa. Miał 
dwóch braci i trzy siostry. Rodzice jego pracowali w PGR Ruda śu-
rawicka. Do szkoły podstawowej uczęszczał w Machnowie Starym, 
następnie naukę kontynuował w Zasadniczej Szkole Mechanizacji 
Rolnictwa w Lubyczy Królewskiej. W 1984 r. rozpoczął naukę  
w Technikum Mechanizacji Rolnictwa w Ropczycach. W 1987 r. zdał 
maturę i postanowił rozpocząć formację filozoficzno-teologiczną  
w WyŜszym Seminarium Duchownym Archidiecezji w Lubaczowie  
z siedzibą w Lublinie. 

Proboszcz parafii Lubycza Królewska, ks. Adolf Maciąg, w opinii 
napisał o nim: „Zgłaszający się parafianin z śurawiec znany jest  
w parafii jako stateczny i poboŜny młodzieniec. Parafianie, z który-
mi konsultowałem się, wyraŜają radość, nie zgłaszając Ŝadnych za-
strzeŜeń” (01.07.1987).  

Podobną opinię wystawił ks. Marek Bacia – wikariusz w Rop-
czycach, który uczył Józefa katechezy: „Józef Czaus, absolwent 
Technikum Mechanizacji Rolnictwa w Ropczycach był moim 
uczniem przez ostatni rok katechizacji w szkole średniej. Jego po-
stawa pod względem obowiązków katechetycznych była zawsze wzo-
rowa. Uczęszczał na katechezę bardzo dobrze, był tzw. „łącznikiem” 
między grupą klasową a katechetą. Brał czynny udział w kateche-
zach, a jego wypowiedzi świadczyły o zainteresowaniach religijnych  
i zdrowej poboŜności. W grupie klasowej Józef cieszył się opinią do-
brego kolegi, wywierał dobry wpływ na otoczenie klasowe i interna-
towe. Uczęszczał regularnie na pierwsze piątki miesiąca, często 
uczestniczył we Mszy św. w dzień powszedni – było to przewaŜnie 
uczestnictwo pełne, rozmodlone i uwaŜne. Jestem przekonany, Ŝe 
jego decyzja jest dobrowolna i przemyślana” (04.06.1987).   

11 kwietnia 1992 r. w Konkatedrze w Lubaczowie bp Jan  
Śrutwa udzielił alumnowi Józefowi Czausowi święceń diakonatu,  
a rok później, 29 maja 1993 r. w Katedrze w Zamościu z rąk bpa  
J. Śrutwy przyjął święcenia kapłańskie. 
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Pierwszą placówką wikariuszowską, jaką objął ks. Józef Czaus 
23 czerwca 1993 r., była parafia pw. św. Kazimierza Królewicza  
w Radzięcinie. Po dwóch latach, 21 czerwca 1995 r., został przenie-
siony na urząd wikariusza parafii pw. Narodzenia NMP w Narolu. 

Biskup Zamojsko-Lubaczowski Jan Śrutwa 12 czerwca 2001 r. 
mianował ks. Józefa proboszczem parafii pw. św. Michała Archanio-
ła w śniatynie, zaś 6 lat później Biskup Wacław Depo, 4 październi-
ka 2007 r., jako proboszczowi parafii śniatyn powierzył funkcję wi-
cedziekana dekanatu Tarnoszyn, którą pełnił do 22 czerwca 2009 r.  

W dowód uznania za przykładną postawę kapłańską i skutecz-
ność osiągnięć w dziedzinie administracji kościelnej bp W. Depo 
mianował ks. Józefa Czausa kanonikiem honorowym Prześwietnej 
Kapituły Katedralnej w Zamościu (12.06.2009). 

Po ośmiu latach pełnienia urzędu proboszcza parafii śniatyn,  
22 czerwca 2009 r. ks. Józef Czaus został przeniesiony na urząd 
proboszcza parafii pw. PodwyŜszenia KrzyŜa Świętego w Horyszo-
wie Polskim, który pełnił do momentu swej śmierci. 

Ks. Józef Czaus zmarł po długiej i cięŜkiej chorobie nowotworo-
wej w czwartek, 23 lipca 2015 r. o godz. 5.48 w Szpitalu Wojewódz-
kim im. Jana Pawła II w Zamościu. 

Msza św. pogrzebowa pod przewodnictwem Biskupa Pomocni-
czego Mariusza Leszczyńskiego została odprawiona w sobotę,  
25 lipca 2015 r. o godz. 11.00 w kościele parafialnym w Horyszowie 
Polskim. Homilię wygłosił ks. Witold Mikulski. Koncelebrowało 170 
kapłanów z diecezji zamojsko-lubaczowskiej, sandomierskiej, archi-
diecezji lubelskiej oraz lwowskiej.  

W homilii ks. Witold Mikulski, kolega z roku święceń, przywołał 
postać zmarłego ks. Józefa w słowach: „W czasie kiedy większość 
dzieci i młodzieŜy odpoczywa na wakacjach, kiedy rolnicy uwijają się 
przy zbiórce chleba, w zamojskim szpitalu w czwartkowy poranek 
dogasało Ŝycie. My, którzyśmy byli bliŜej, z bólem serca patrzyliśmy 
bezradnie jak dobiegało do ziemskiego końca jakŜe dynamiczne ka-
płańskie Ŝycie. Jak po łan dorodnego, dojrzałego zboŜa przyszedł 
Ŝniwiarz – Boski śniwiarz. Tak jak zapowiedział – przyszedł i po-
wiedział: dość Józefie – wystarczy. Odpocznij. Wejdź do radości swe-
go Pana. Chrystus dotrzymał słowa – On zawsze dotrzymuje. Obie-
cał: „KaŜdy kto Ŝyje i wierzy we Mnie choćby i umarł Ŝyć będzie. Kto 
spoŜywa moje ciało i Krew moja pije nie umrze na wieki”. A co do-
piero ten, kto mocą Ducha Świętego z chleba i wina czyni Boskie 
Ciało i Krew, by karmić innych. To było teŜ twoim kapłańskim 
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udziałem. Tak trudno jest nam rozeznać BoŜe drogi i BoŜe plany. 
Aby nie zagubić się w gąszczu trudnych, Ŝyciowych sytuacji, trzeba 
nam sięgnąć po wyjaśnienie i podpowiedź u Źródła, jakim jest BoŜe 
Słowo. Szukałem starannie, a ono było w zasięgu ręki. Wybrane 
przeze mnie pierwsze czytanie pochodzi z Liturgii Godziny czytań  
w naszych kapłańskich brewiarzach. Słowa pociechy skierował do 
nas Bóg, gdyśmy jeszcze nie dowierzali, co się stało: „Mając BoŜą 
sprawiedliwość, otrzymaną przez wiarę w Chrystusa, sprawiedli-
wość pochodzącą od Boga, opartą na wierze – przez poznanie Jego: 
zarówno mocy Jego zmartwychwstania, jak i udziału w Jego cierpie-
niach – w nadziei, Ŝe upodabniając się do Jego śmierci, dojdę jakoś 
do pełnego powstania z martwych. Bo nasza ojczyzna jest w niebie”. 

Śp. ks. Józef, nasz brat i przyjaciel, w dzień kapłański, jakim 
jest kaŜdy czwartek, poprzez wieczernik ofiary wchodził na szczyt 
swojej Golgoty, bardzo bolesnej Golgoty. Drogi księŜe Józefie,  
22 lata słuŜyłeś Chrystusowemu Kościołowi, obdarzony łaską Jego 
kapłaństwa. Z jakŜe wielkim dynamizmem, którym mnie osobiście  
i nie tylko mnie zawstydzałeś. Dla Ciebie nie było rzeczy niemoŜli-
wych, choć takimi się niejednokrotnie wydawały. Byłeś pewny, Ŝe 
jeśli Bóg pobłogosławi, wszystkie uda się zrealizować. I zazwyczaj 
tak było, czego dowodem są dzieła pozostawione przez Ciebie w pa-
rafiach, w których posługiwałeś. Kiedyśmy się nie raz spierali, zaw-
sze powtarzałeś: Jak Pan Bóg pobłogosławi to i ludzie pomogą; naj-
waŜniejsze, aby chwała BoŜa była jak największa.  

To ty niejednokrotnie dopingowałeś nas do działań, czy to du-
chowych czy gospodarczych w parafiach. Abyśmy się nie bali dąŜyć 
do rzeczy wielkich, ale mówiłeś teŜ: jeśli domu Pan nie zbuduje, da-
remnie nad nim rzemieślnik pracuje. Wszystko dla ludzi, niewaŜne 
koszty, aby było godne, dostojne, aby ludziom było wygodnie, aby 
ludziom słuŜyło. A nam wystarczy, jak szczeniętom, okruchów, które 
spadają ze stołu ich Pana. Wszystko musi być na wysoki połysk.  
I ten pośpiech. Nieraz mówiłem: wolniej Józiu wolniej. – Nie Witek 
nie bo czasu mało. To była twoja odpowiedź, kiedy zwracałem  
Ci uwagę, Ŝebyś zwolnił. Nie ma czasu, Witek, nie ma czasu. Teraz 
rozumiem Twój pośpiech. Choć rok temu tak nie myślałem. Jeszcze 
na koniec uposaŜyłeś tę świątynię, która juŜ Tobie słuŜyć nie będzie, 
ale będzie wszystkim przypominać o Tobie. Nie tylko wyposaŜenie, 
ale i wyklęczana posadzka. Głęboko wierzę, Ŝe pójdą za tobą ku nie-
biosom wdzięczne modlitwy Twoich parafian. Dziś pragnę Bogu  
podziękować, Ŝe postawił Cię na mojej, naszej kapłańskiej drodze. 
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Jakoś tak się składało, Ŝe zawsze byliśmy blisko, niemal obok siebie, 
począwszy od sąsiedniego pokoju w seminarium. Potem Ty miałeś 
swój Radzięcin, a ja Tarnogród, Ty Narol – ja Tomaszów Lubelski, 
Ty śniatyn ja Jeziernię, Ty Horyszów, a ja Dub. I tu zakończyła się 
nasza droga. Tu przychodzi nam się na chwile rozstać, oczekując na 
docelowy port, do którego we czwartek dopłynąłeś. Ty juŜ masz 
wieczność, ja do niej jeszcze idę. Tu Ŝegnają Cię wdzięczną modlitwą 
ludzie i parafie, którym posługiwałeś. śegna Cię wspólnota parafii 
pw. PodwyŜszenia KrzyŜa Świętego. Przypadek? Nie, bo w Ŝyciu 
chrześcijanina nie ma przypadków. Trzeba tylko umieć odczytać 
takŜe i ten znak. Tu doświadczył Cię Pan i podzielił się z Tobą krzy-
Ŝem cierpienia i boleści, a Ty to pokornie przyjąłeś. Bo nie wypadało 
inaczej. Kto kocha, bierze miłość w całości. „Kto chce iść za Mną, 
niech weźmie swój krzyŜ i niech mnie naśladuje”. Wziąłeś 22 lata 
temu i doniosłeś do końca. Mogę to powiedzieć, choć jak zwykle bę-
dziesz na mnie zły, bo nie lubisz – nie lubiłeś, jak się mówiło o To-
bie, a broń BoŜe pochwalić: Zostaw to Witek Panu Bogu, na niebo 
trzeba sobie czymś zasłuŜyć.  

Słynąłeś z wielkiej gościnności. Zawsze twój dom i serce były 
szeroko otwarte, zapraszające do wejścia. Nikt od Ciebie nie odszedł 
nieugoszczony. Cieszyłeś się, gdy ktoś Cię odwiedzał. Pamiętamy  
z jaką pieczołowitością przygotowałeś nasze 20-lecie. Jak cieszyli się 
Tobą twoi parafianie, pomimo Ŝe od siebie jak i od nich wiele wyma-
gałeś. Do dziś brzmią mi w uszach słowa ułoŜonej dla Ciebie piosen-
ki „Józiu nie rób miasta z Horyszowa”. Dziś przybyliśmy bez po-
twierdzenia zaproszenia. Popatrz, jaką masz piękną uroczystość. 
Nikt nikogo nie zapraszał. Jesteśmy przy Tobie wszyscy, przywie-
dzeni wdzięcznością i szczerą potrzebą serca. Koledzy z roku świę-
ceń, kapłani róŜnych stopni i godności, z Księdzem Biskupem, Twoi 
koledzy, przyjaciele, parafianie, dzieci i młodzieŜ, znajomi. Łączą się 
z nami chorzy, są Twoi najbliŜsi, rodzina. Są niemal wszyscy, którzy 
zetknęli się z Tobą. Wszyscy przejęci Ŝalem. Przyszliśmy Ci podzię-
kować za to, jakim byłeś. Przyszliśmy, aby na miarę naszych moŜli-
wości jak najgodniej Cię poŜegnać. Czujemy się osamotnieni, ale nie 
rozpaczamy, bo wierzymy w Ŝycie wieczne i w to, Ŝe Chrystus Zmar-
twychwstał jako pierwszy z umarłych i Ŝe my zmartwychwstaniemy. 
Dziś mówisz swoją ostatnią naukę. Najpiękniejsze kazanie, choć 
zawsze w tym byłeś dobry. KaŜda śmierć kieruje nas na wieczność. 
Tak się składa, Ŝe w przeciągu pół roku Pan zabiera bliskich moje-
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mu sercu kapłanów – przyjaciół. Pod koniec stycznia odszedł,  
ks. Tomasz, a teraz Ty, Józiu.  

Ks. Józefie. Pan Bóg ma swoje plany, a drogi BoŜe nie są dro-
gami naszymi. My tylko moŜemy z bólem serca powiedzieć: Bądź 
wola Twoja Panie. Tylko jakŜe trudno to powiedzieć, gdy serce tonie 
w bólu. Niech Pan, któremu tak wiernie słuŜyłeś w ludziach, prze-
baczy Ci ludzkie słabości, od których nikt wolny nie jest i przyjmie 
Cię do swoich przybytków. Czekaj tam na nas. Niech Maryja, Matka 
Kapłanów, której tak wiernie słuŜyłeś, szerząc Jej chwałę i cześć, 
przeprowadzi Cię do radości niebieskich, wszak dziś sobota – Jej 
dzień. Niech Twój umiłowany patron, św. Józef, który patrzy na nas 
z witraŜa okiennego, bezpiecznie doprowadzi Cię na zielone pastwi-
ska i do rajskich ogrodów. Wkrótce się spotkamy, bo Ŝycie jest cie-
niem, bo Ŝycie jest chwilką, co ciągle ginie. By kochać Cię Panie tę 
chwilę mam tylko, przez dzień ten dzisiejszy jedynie. KsięŜe Józefie 
kanoniku i przyjacielu: Pójdź do Jezusa do niebios bram i podziękuj 
Mu za wszystkich, których spotkałeś, którym słuŜyłeś i którzy  
w ostatnich miesiącach słuŜyli Tobie. Szczególnie podziękuj Mu za 
tych, którzy byli przy Tobie, gdyś wchodził na swoją Golgotę.  
Podziękuj za lekarzy i pielęgniarki, podziękuj za umęczonego  
ks. Pawła, który był wierny i oddany do końca, podziękuj za najbliŜ-
szych, którzy nie odstępowali Cię na krok. Za tych, którzy otaczali 
Cię nieustanną i  pełną nadziei modlitwą. Niech Pan, który 49 lat 
temu rozpoczął w Tobie dobre dzieło, teraz sam go dopełni”. 

Po Mszy św. słowa podziękowań powiedzieli: ks. Bolesław Zwo-
lan – dziekan Dekanatu Sitaniec, ks. Jan Cielica w imieniu kolegów 
z roku święceń, ks. Piotr Harko – proboszcz parafii śurawce, ro-
dzinnej parafii śp. ks. Józefa Czausa, Maria Juś – radna parafii Ho-
ryszów Polski, Józef Kuropatwa – starosta powiatu hrubieszowskie-
go oraz ks. Paweł Cisek – administrator parafii Horyszów Polski.      

Ciało zmarłego ks. Józefa zostało złoŜone na cmentarzu para-
fialnym w Horyszowie Polskim.  

Panie Jezu! Przyjmij swojego Sługę, Księdza Józefa, do Domu 
Ojca i obdarz go radością i pokojem wiecznym. Niech cieszy się Tobą, 
jak radował się moŜliwością słuŜenia Ludowi BoŜemu przez głosze-
nie Słowa i Sakramenty święte.  

Dobry Jezu, a nasz Panie, daj mu wieczne spoczywanie. 
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Ks. Zygmunt Jagiełło  

 
ŚP. KS. ZYGMUNT RZEPECKI (1927-2015) 

 
Ks. Zygmunt Rzepecki urodził się 19 czerwca 1927 r. w Gozdo-

wie, jako syn Stanisława i Antoniny z d. Tomaszczuk. 9 lipca 1927 r. 
został ochrzczony w kościele parafialnym w Werbkowicach. Naukę  
w szkole powszechnej w Trzeszczanach rozpoczął w 1934 r. Podczas 
niemieckiej okupacji w 1941 r. ukończył dwuletnią szkołę rolniczą  
i jedną klasę szkoły handlowej w Hrubieszowie. W latach 1944-1946 
uczęszczał do Gimnazjum Ogólnokształcącego w Hrubieszowie.  

W 1946 r. poprosił o przyjęcie do WyŜszego Seminarium Ducho-
wego w Lublinie. Podanie poparł proboszcz parafii w Trzeszczanach, 
który w opinii do seminarium napisał: „Jest bardzo dobrym kandy-
datem do seminarium duchownego” (06.08.1946). TakŜe prefekt 
hrubieszowskiego gimnazjum przesłał dobre świadectwo o przyszłym 
alumnie: „Zygmunt Rzepecki był uczniem Państwowego Gimnazjum 
im. Stanisława Staszica w Hrubieszowie. W czasie swego pobytu  
w szkole zachowywał się wzorowo. W pracy szkolnej odznaczał się 
pilnością, sumiennością. Praktyki religijne spełniał przykładnie” 
(02.08.1946).  

Po trzecim roku studiów alumn Zygmunt odszedł z seminarium, 
gdyŜ miał pewne wątpliwości co do powołania kapłańskiego. Jednak 
po rocznej przerwie ponownie poprosił rektora seminarium o przyję-
cie go w poczet alumnów, pisząc między innymi: „Pragnę słuŜyć Bo-
gu w stanie kapłańskim oraz poświęcić się Bogu dla zbawienia dusz 
ludzkich… Zdając sobie sprawę z trudów, które będą mnie czekały, 
jeszcze raz proszę o przyjęcie mnie do seminarium duchownego, 
abym teraz z całą pewnością i bez wahań szedł drogą, która wiem, Ŝe 
jest moją ku kapłaństwu” (15.01.1950). 

Święcenia diakonatu otrzymał 20 grudnia 1951 r., zaś kapłań-
skie 23 marca 1952 r. w katedrze lubelskiej z rąk Biskupa Lubel-
skiego Piotra Kałwy.  

Neoprezbiter Zygmunt Rzepecki do pierwszej parafii w śółkiew-
ce został skierowany 24 marca 1952 r., gdzie przez trzy miesiące 
pełnił urząd wikariusza współpracownika. Z dniem 19 czerwca 1952 r. 
został przeniesiony do parafii Opole Lubelskie, gdzie pracował jako 
wikariusz przez pięć lat. 22 czerwca 1957 r. został wikariuszem pa-
rafii KręŜnica Jara. Kolejne parafie jego posługi wikariuszowskiej to: 
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BoŜa Wola (08.06.1960 – 10.06.1961) i Niedrzwica (10.06.1961 – 
26.06.1962). 

22 czerwca 1962 ks. Zygmunt poprosił bpa Piotra Kałwę o udzie-
lenie rocznego urlopu, który pragnął spędzić w opactwie OO. Bene-
dyktynów w Tyńcu. Biskup przychylił się do jego prośby, jednak po 
trzech miesiącach Biskup Lubelski ze względu na chorobę ks. Tade-
usza Pałygi, odwołał go z urlopu i powierzył mu urząd wikariusza 
parafii Annopol, na czas choroby ks. proboszcza. Po rocznej posłudze 
w parafii Annopol, bp Kałwa, 20 sierpnia 1963 r. udzielił ks. Rze-
peckiemu ponownie urlopu zdrowotnego.  

Z dniem 1 lipca 1964 r. został mianowany wikariuszem parafii 
Kumów, a następne pracował w parafiach: Horodło (02.07.1966 – 
26.08.1967) i Częstoborowice (26.08.1967 – 05.10.1971).  

W dniu 11 czerwca 1971 r. ks. Zygmunt Rzepecki wracając  
z punktu katechetycznego w Pilaszkowicach na plebanię w Często-
borowicach uległ nieszczęśliwemu wypadkowi samochodowemu, 
wskutek czego doznał pęknięcia kości kolanowej i przebywał w Szpi-
talu Powiatowym w Krasnymstawie. Po dłuŜszej rekonwalescencji  
w szpitalu sanatoryjnym w Iwoniczu, 18 września 1971 r. poprosił 
bpa Piotra Kałwę o zwolnienie z parafii w Częstoborowicach i prze-
niesienie na inną placówkę duszpasterską lub w stan spoczynku. 
Biskup Lubelski, 5 października 1971 r. powierzył mu urząd wika-
riusza parafii WoŜuczyn. 

Rok później ks. Zygmunt prosił bpa P. Kałwę o zwolnienie  
z urzędu wikariusza parafii WoŜuczyn i udzielenie kolejnego roczne-
go urlopu, gdyŜ w tym czasie miał przejść kolejną operację. 11 sierp-
nia 1972 r. otrzymał roczny urlop dla podratowania zdrowia, który 
jak się okazało trwał aŜ do przejścia w stan emerytalny. W tym cza-
sie zamieszkał w domu rodzinnym w Trzeszczanach, zaś od 2000 r. 
przeniósł się do zakupionego przez siebie mieszkania w Teratynie. 

W 88 roku Ŝycia i 63 roku posługi kapłańskiej, gdy choroby i in-
ne dolegliwości osłabiały jego siły, prosił bpa Mariana Rojka o zwol-
nienie z obowiązku celebracji Liturgii Godzin (14.06.2015). Biskup 
Zamojsko-Lubaczowski Marian Rojek, w odpowiedzi na prośbę i bio-
rąc pod uwagę wszystkie wskazane okoliczności, zwolnił ks. Zyg-
munta z obowiązku sprawowania brewiarza i jednocześnie wyraził 
zgodę, aby modlitwą odmawianą w jego miejsce był RóŜaniec Święty 
w intencjach Ludu BoŜego (24.06.2015).  

Ks. Zygmunt Rzepecki zmarł 11 września 2015 r. w Szpitalu 
Powiatowym im. Świętej Królowej Jadwigi w Hrubieszowie. 
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Msza św. Ŝałobna pod przewodnictwem Biskupa Pomocniczego 
Mariusza Leszczyńskiego została odprawiona w niedzielę, 13 wrze-
śnia 2015 r. o godz. 18.00 w kościele parafialnym pw. Trójcy Prze-
najświętszej i Narodzenia NMP w Trzeszczanach.  

Mszy św. pogrzebowej przewodniczył Biskup Diecezjalny  
Marian Rojek w poniedziałek, 14 września 2015 r. o godz. 12.00  
w kościele parafialnym w Trzeszczanach. 

Po Mszy św. pogrzebowej ciało zmarłego kapłana zostało złoŜone 
na cmentarzu parafialnym w Trzeszczanach. 

Reqiescat in pace.  
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o. Piotr Gryziec OFMConv  
 

ŚP. O. WŁODZIMIERZ ŁOZIŃSKI (1937-2015) OFMCONV28 
 
14 lipca 2015 r. w Horyńcu-Zdroju zmarł nagle o. Włodzimierz 

Łoziński (l. 78). W piątek 17 sierpnia odbył się pogrzeb franciszkani-
na. Mszy św. przewodniczył bp Mariusz Leszczyński z Zamościa,  
a kazanie wygłosił bp Marian Buczek z Ukrainy. Obrzędy na cmen-
tarzu poprowadził prowincjał franciszkanów z Krakowa o. Jarosław 
Zachariasz.  

O. Włodzimierz urodził się dnia 8 czerwca 1937 r. w miejscowo-
ści Zamiry k/śytomierza. W roku 1947 rodzina o. Włodzimierza osie-
dliła się na Ziemiach Odzyskanych, najpierw w Lubartowie, a od 
roku 1949 w Dzietrzychowicach k/śagania. Tam o. Włodzimierz 
ukończył szkołę podstawową. Następnie w roku 1955 ukończył Za-
sadniczą Szkołę Zawodową w śaganiu jako ślusarz maszyn rolni-
czych. W latach 1957-1960 był uczniem NiŜszego Seminarium w Le-
gnicy. Przez pewien czas pracował jako księgowy w Nadleśnictwie 
Miodnica. W roku 1968 uzyskał świadectwo maturalne w korespon-
dencyjnym Liceum Ogólnokształcącym w Zielonej Górze. W listopa-
dzie 1968 roku zgłosił się do Zakonu i rozpoczął nowicjat w Gnieźnie, 
zaś 26 sierpnia 1969 r. złoŜył pierwszą profesję zakonną. Filozofię 
studiował w Łodzi Łagiewnikach, natomiast teologię w Krakowie. 
Profesję solemną złoŜył dnia 4 października 1972 r. w Krakowie. 
Święcenia kapłańskie otrzymał 21 grudnia 1973 r. Przez pierwsze 
trzy lata swego kapłaństwa pracował jako katecheta w Sanoku, na-
stępnie w Kalwarii Pacławskiej (1976-77), Krośnie (1977-80)  
i Horyńcu-Zdroju (1980-82). W latach 1982-1989 pracował jako kate-
cheta w Legnicy, następnie przez dwa lata w Kowarach.  

Od wielu lat marzeniem o. Włodzimierza była praca na Ukrai-
nie, w jego rodzinnych stronach. W roku 1991 otrzymał zgodę pro-
wincjała na pracę w miejscowości Malin k/śytomierza. W archiwum 
prowincjalnym zachowała się duŜa liczba listów do o. prowincjała,  
w których o. Włodzimierz opisuje szczegółowo swoje dokonania  
i doświadczenia podczas pracy na tym trudnym terenie. W roku 2001 
został przeniesiony do Halicza, gdzie pełnił takŜe obowiązki admini-
stratora pobliskich parafii. W roku 2002 z racji zdrowotnych o. Wło-

                                                      
28 Przedruk z Biuletynu Tygodniowego CIZ 29/2015(334), s. 13-14. 
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dzimierz powrócił do Polski. Lata 2002-2005 spędził w klasztorze  
w Kalwarii Pacławskiej, zaś ostatnie dziesięć lat swego Ŝycia w Ho-
ryńcu-Zdroju. 

 

NEKROLOGI 



 

593 
 

SSppiiss  ttrreeśśccii  
 

STOLICA APOSTOLSKA 
 
List Papieża Franciszka dotyczący odpustu z okazji Nadzwyczajnego  

Jubileuszu Miłosierdzia ............................................................................... 393 
Orędzie Ojca Świętego Franciszka na XXXI Światowy Dzień Młodzieży .......... 396 
Dekret Kongregacji ds. Kultu Bożego  i Dyscypliny Sakramentów nadający 

Sanktuarium św. Antoniego w Radecznicy  Tytuł Bazyliki Mniejszej .......... 404 
List kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów do Biskupa 

diecezjalnego Mariana Rojka w sprawie dekretu o nadaniu tytułu  
Bazyliki Mniejszej dla Sanktuarium w Radecznicy ...................................... 406 

Homilia Nuncjusza Apostolskiego w Polsce  Abpa Celestino Migliore  
podczas uroczystości 50-lecia koronacji  obrazu MBKrasnobrodzkiej ........ 407 

 

 
EPISKOPAT  POLSKI 
 
Komunikat Prezydium Konferencji Episkopatu Polski w kontekście  

ustawy „o leczeniu niepłodności” z dnia 25 czerwca 2015 r. ..................... 413 
„Dlaczego sprzeciw wobec uchwalonej przez Sejm w dniu 25 czerwca  

2015 r. ustawy o leczeniu niepłodności, w sposób liberalny legalizującej 
zapłodnienie in vitro” ................................................................................. 414 

Komunikat Prezydium KEP po ogłoszeniu wyników głosowania w Senacie 
ws. ustawy dotyczącej procedury „in vitro” ............................................... 417 

Komunikat Prezydium Konferencji Episkopatu Polski po podpisaniu przez 
Prezydenta RP  ustawy dotyczącej procedury ,,in vitro” ............................ 418 

List Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski  do Prezydenta RP 
Bronisława Komorowskiego ....................................................................... 420 

Abstynencja dzieci troską rodziny, Kościoła i Narodu .................................... 423 
Oświadczenie w sprawie konsekwencji na płaszczyźnie  sakramentalnej, 

wynikających z głosowania i podpisania ustawy dotyczącej procedury  
„in vitro” ..................................................................................................... 429 

Komunikat z konferencji „Nauczanie religii w szkole – 25 lat doświadczeń” . 431 
Komunikat Prezydium Konferencji Episkopatu Polski  ws. Uchodźców .......... 432 
Pro memoria Prezydium Konferencji Episkopatu Polski ws. ochrony życia 

nienarodzonych .......................................................................................... 434 
Słowo arcybiskupa Wacława Depo na Dzień Środków Społecznego  

Przekazu, obchodzony w Polsce 20 września 2015 r. ................................. 435 



 

 
 

 

594

Stanowisko Biskupów Polskich przed XIV Zwyczajnym Zgromadzeniem 
Ogólnym Synodu Biskupów ........................................................................ 440 

Oświadczenie Zespołu KEP  ds. Duszpasterstwa Służby Zdrowia ................... 444 
List Pasterski Episkopatu Polski z okazji  V Tygodnia Wychowania ................ 445 
Instrukcja Konferencji Episkopatu Polski w sprawie zarządzania dobrami 

doczesnymi Kościoła ................................................................................... 449 
Komunikat Komisji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów w sprawie 

nowego Lekcjonarza mszalnego ................................................................. 471 
Komunikat Komisji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów w sprawie 

pisowni nowych wezwań w Litanii loretańskiej .......................................... 472 
Apel Krajowego Duszpasterstwa Kierowców  i „MIVA Polska” - Tydzień 

Bezpiecznego Kierowcy 2015 ..................................................................... 473 

 
 
BISKUP  DIECEZJALNY 
 
List pasterski Biskupa Zamojsko-Lubaczowskiego o wartości katechezy  

i wychowania chrześcijańskiego w szkole z okazji 25. rocznicy powrotu 
katechezy do szkoły .................................................................................... 477 

Słowo Biskupa Zamojsko-Lubaczowskiego Mariana Rojka zapraszające na 
uroczystość ogłoszenia tytułu i godności Bazyliki Mniejszej dla  
Sanktuarium św. Antoniego w Radecznicy ................................................. 482 

Słowo Biskupa Zamojsko-Lubaczowskiego Mariana Rojka do Rolników  
z racji Dożynek ............................................................................................ 484 

Sprawy personalne ......................................................................................... 487 
Homilia Biskupa Diecezjalnego na Mszy św. z racji ogłoszenia Sanktuarium  

św. Antoniego w Radecznicy Bazyliką Mniejszą, 6 września 2015 r. .......... 494 

 
 
KURIA  DIECEZJALNA 
 
Komunikaty z Konferencji Księży Dziekanów - Zamość, 28 sierpnia 2015 r. .. 503 

Biskup Pomocniczy ................................................................................... 503 
Komunikaty Ks. Kanclerza i Rzecznika Diecezji ......................................... 503 
Wydział Nauki i Wychowania Katolickiego ............................................... 504 
Wydział Duszpasterstwa Ogólnego .......................................................... 508 
Sprawy ekonomiczne ................................................................................ 512 
Wyższe Seminarium Duchowne................................................................ 512 



 

 
 

 

595

Caritas ....................................................................................................... 513 
Katolickie Radio Zamość ............................................................................ 515 
„NIEDZIELA” Edycja Zamojsko-Lubaczowska ............................................ 517 
Duszpasterstwo Rodzin ............................................................................. 518 
Piesza Pielgrzymka Zamojsko-Lubaczowska na Jasną Górę ...................... 519 
Duszpasterstwo Rolników ......................................................................... 520 
Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży ........................................................ 521 
Ministranci ................................................................................................ 524 
Ruch Światło-Życie .................................................................................... 525 
Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej ....................................................... 527 
VI Exodus Młodych i rekolekcje Jezus na Wschodzie ................................ 528 
Rekolekcje na stadionie w Zamościu „Jezus na Wschodzie” ..................... 531 
Kirche In Not ............................................................................................. 532 
Forum młodzieży diecezji zamojsko-lubaczowskiej .................................. 532 
I Diecezjalny Kongres Różańcowy ............................................................. 534 

Słowo ks. Krystiana Bordzania Dyrektora Katolickiego Radia Zamość 
i Redaktora Zamojsko-Lubaczowskiej Edycji  Tygodnika Niedzielana  
Dzień Środków Społecznego Przekazu. ....................................................... 535 

 

INNE 

Bp Mariusz Leszczyński 
Człowiek jest tyle wart, ile jest w stanie kochać ............................................. 539 
 

Ks. Edward Walewander 
Ks. Robert Strus, Wychowanie patriotyczne na katechezie,  Wyd. Gaudium, 

Lublin 2012, ss. 80. ..................................................................................... 542 
 

Ks. Edward Walewander 
Święty Antoni patron trudnych czasów .......................................................... 545 
 

Jerzy Flaga 
Tragiczne losy Dzieci Zamojszczyzny ............................................................... 550 
 

Ks. Grzegorz Szubtarski 
Paschalna wiarygodność chrześcijaństwa  w świetle wybranej  

posoborowej literatury teologicznej ........................................................... 559 
 
Ks. Rudolf Karaś 
Kazanie podczas Forum Młodzieży Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej ........... 559 
 



 

 
 

 

596

Refleksje na Rok Życia Konsekrowanego 
 

Matka Margherita od M.B. Różańcowej OSB Cam 
Mniszki Kamedułki Zakonu Świętego Benedykta.................................. 567 

s. Anna Kozłowska FMM 
Panie, Ty wszystko wiesz! Ty wiesz, kogo wybrałeś… ........................... 573 

Ks. Wiesław Oleszek 
Adoracja Najświętszego Sakramentu, Zamość – 28 sierpnia 2015 r. ............. 578 

 

NEKROLOGI 

Ks. Zygmunt Jagiełło 
Śp. Ks. kan. mgr Józef Czaus (1966-2015) ...................................................... 583 
 

Ks. Zygmunt Jagiełło 
Śp. Ks. Zygmunt Rzepecki (1927-2015) .......................................................... 588 
 

o. Piotr Gryziec OFM Conv. 
Śp. O. Włodzimierz Łoziński (1937-2015) OFMConv ...................................... 591 

 


