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STOLICA APOSTOLSKA
HOMILIA PAPIEśA FRANCISZKA
WYGŁOSZONA PODCZAS MSZY ŚW. INAUGURUJĄCEJ
XIV ZGROMADZENIE ZWYCZAJNE SYNODU BISKUPÓW

JeŜeli miłujemy się wzajemnie, Bóg trwa w nas i miłość ku
Niemu jest w nas doskonała” (1 J 4,12).
Czytania biblijne dzisiejszej niedzieli zdają się być wybrane
specjalnie na przeŜywane przez Kościół wydarzenie łaski, jakim jest
Zgromadzenie Zwyczajne Synodu Biskupów na temat rodziny, który
rozpoczyna się tą Eucharystią.
Koncentrują się one na trzech kwestiach: dramat samotności,
miłość między kobietą a męŜczyzną i rodzina.
Samotność
Adam, jak czytamy w pierwszym czytaniu, Ŝył w raju, nadawał
imiona innym stworzeniom, sprawując panowanie, ukazując swoją
bezdyskusyjną i niezrównaną wyŜszość, ale mimo to czuł się sam, bo
„nie znalazła się pomoc odpowiednia dla męŜczyzny” (Rdz 2,20)
i doświadczył samotności.
Samotność, dramat, który takŜe i dziś dotyka wielu męŜczyzn
i wiele kobiet. Myślę o osobach starszych opuszczonych równieŜ przez
swoich bliskich, a nawet własne dzieci; o wdowcach i wdowach;
o wielu męŜczyznach i kobietach porzucanych przez swoją Ŝonę lub
męŜa; o wielu osobach, które faktycznie czują się same, nie
zrozumiane i nie wysłuchane; o migrantach i uchodźcach
uciekających przed wojną i prześladowaniami; o wielu młodych
padających ofiarą kultury konsumpcjonizmu, uŜycia i wyrzucenia
oraz kultury odrzucenia.
Dziś przeŜywamy paradoks zglobalizowanego świata, w którym
widzimy tak wiele luksusowych domów i wieŜowców, ale coraz mniej
ciepła domu i rodziny; wiele ambitnych projektów, ale mało czasu,
aby Ŝyć tym, co zostało osiągnięte; wiele wyrafinowanych środków
rozrywki, ale coraz głębszą pustkę w sercu; wiele przyjemności, ale
mało miłości; tak duŜo swobody, ale mało autonomii… Coraz bardziej
przybywa ludzi, którzy czują się sami, ale równieŜ tych, którzy
zamykają się w egoizmie, w melancholii, w destrukcyjnej przemocy
i niewoli przyjemności oraz boŜka pieniądza.
Dziś przeŜywamy w pewnym sensie doświadczenie Adama: wiele
władzy, której towarzyszy wiele samotności i słabości; a rodzina jest
tego obrazem. Coraz mniej powaŜnie traktuje się rozwijanie solidnej
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i owocnej relacji miłości: w chorobie i zdrowiu, bogactwie i ubóstwie,
na dobre i na złe. Miłość trwała, wierna, rzetelna, stabilna, płodna
jest coraz bardziej wyśmiewana i postrzegana jakby była staromodną
sukienką. Mogłoby się zdawać, Ŝe społeczeństwa najbardziej
zaawansowane to właśnie te, które mają najniŜszy odsetek urodzeń
i
najwyŜszy
wskaźnik
aborcji,
rozwodów,
samobójstw
i zanieczyszczenia środowiska naturalnego i społecznego.
Miłość między męŜczyzną a kobietą
Czytamy znów w pierwszym czytaniu, Ŝe serce Boga było jakby
zasmucone, widząc samotność Adama i powiedział: „Nie jest dobrze,
Ŝeby męŜczyzna był sam, uczynię mu zatem odpowiednią dla niego
pomoc” (Rdz 2,18). Słowa te ukazują, Ŝe serca męŜczyzny nic nie
czyni szczęśliwym tak bardzo jak serce istoty do niego podobnej,
odpowiadającej mu, która go miłuje i wyrywa z samotności i poczucia
osamotnienia. Ukazują równieŜ, Ŝe Bóg nie stworzył człowieka do
Ŝycia w smutku i samotności, ale do szczęścia, by dzielić swoje
pielgrzymowanie z inną osobą, która byłaby wobec niego
komplementarna; by przeŜywać wspaniałe doświadczenie miłości: to
znaczy kochać i być kochanym; i by widzieć swoją miłość owocną
w dzieciach, jak mówi dzisiejszy Psalm (por. Ps 128).
Oto marzenie Boga dla jego ukochanej istoty: widzieć ją
spełnioną w związku miłości między męŜczyzną a kobietą; szczęśliwą
na wspólnej drodze, owocnej we wzajemnym darze z siebie. Jest to
ten sam plan, jaki Jezus w dzisiejszej Ewangelii podsumowuje
w tych słowach: „Na początku stworzenia Bóg stworzył ich jako
męŜczyznę i kobietę: dlatego opuści człowiek ojca swego i matkę
i złączy się ze swoją Ŝoną, i będą oboje jednym ciałem. A tak juŜ nie są
dwoje, lecz jedno ciało” (Mk 10,6-8; por. Rdz 1,27; 2,24).
Jezus, w obliczu zadanego mu pytania retorycznego –
prawdopodobnie jako pułapki, aby nagle uczynić Go antypatycznym
dla rzesz, które szły za Nim i które praktykowały rozwód, jako coś
ugruntowanego i nienaruszalnego – odpowiada w sposób szczery
i niespodziewany: odnosi wszystko z powrotem do początku
stworzenia, aby nauczyć nas, Ŝe Bóg błogosławi ludzką miłość, Ŝe to
On jednoczy serca dwojga ludzi, którzy kochają siebie nawzajem
i łączy je w jedności i w nierozerwalności. Oznacza to, Ŝe celem
małŜeństwa jest nie tylko Ŝycie razem na zawsze, ale miłowanie się
na zawsze! W ten sposób Jezus przywraca ład pierwotny
i wyjaśniający.
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Rodzina
„Co więc Bóg złączył, tego człowiek niech nie rozdziela!” (Mk
10,9). Jest to zachęta skierowana do wierzących, by przezwycięŜyć
wszelkie formy indywidualizmu i legalizmu, które ukrywają ciasny
egoizm i strach przed przystaniem na autentyczne znaczenie
małŜeństwa i seksualności człowieka w BoŜym planie.
W istocie tylko w świetle szaleństwa bezinteresowności
paschalnej miłości Jezusa staje się zrozumiałe szaleństwo
bezinteresowności miłości małŜeńskiej wyłącznej i aŜ do śmierci.
Dla Boga małŜeństwo nie jest młodzieńczą utopią, ale
marzeniem, bez którego stworzenie będzie skazane na samotność!
W istocie lęk przystania na ten plan paraliŜuje ludzkie serce.
Paradoksalnie, takŜe człowiek dzisiejszy – który często
wyśmiewa ten plan – jest nadal pociągany i zafascynowany kaŜdą
prawdziwą miłością, kaŜdą miłością solidną, kaŜdą miłością owocną,
kaŜdą miłością wierną i aŜ do śmierci. Widzimy, Ŝe podąŜa on za
miłościami przejściowymi, ale marzy o prawdziwej miłości; ugania
się za przyjemnościami ciała, ale pragnie całkowitego daru z siebie.
Rzeczywiście, „teraz, kiedy zasmakowaliśmy w pełni obietnic
nieograniczonej wolności, zaczynamy rozumieć na nowo wyraŜenie
«smutek tego świata». Zakazane przyjemności straciły swoją
atrakcyjność skoro tylko przestały być zakazane. Nawet jeśli zostaną
posunięte do skrajności i będą nieustannie ponawiane, aŜ do
nieskończoności okazują się mdłe, bo są rzeczami skończonymi, a my
natomiast pragniemy nieskończoności” (JOSEPH RATZINGER, Auf
Christus schauen. Einübung in Glaube, Hoffnung, Liebe, Freiburg
1989, s. 73).
W tym dość trudnym kontekście społecznym i małŜeńskim
Kościół jest powołany do Ŝycia swoją misją w wierności,
w prawdzie i miłości.
PrzeŜywać swoją misję w wierności swemu Mistrzowi, jako
głos wołający na pustyni, aby bronić miłości wiernej i wspierać
rodziny wielodzietne, które przeŜywają swoje małŜeństwo jako
przestrzeń, w której przejawia się miłość BoŜa; w obronie świętości
Ŝycia, kaŜdego Ŝycia; by bronić jedności i nierozerwalności węzła
małŜeńskiego jako znaku łaski BoŜej i ludzkiej zdolności do kochania
na serio.
PrzeŜywać swoją misję w prawdzie, która się nie zmienia
w zaleŜności od chwilowej mody lub panujących opinii. Prawda, która
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chroni człowieka i ludzkość od pokus autoreferencyjności
i przekształcenia owocnej miłości w bezpłodny egoizm, jedności
wiernej w związki tymczasowe. „Bez prawdy miłość staje się
sentymentalizmem. Miłość staje się pustym słowem, które moŜna
dowolnie pojmować” (BENEDYKT XVI, Enc. Caritas in veritate, 3).
PrzeŜywać swoją misję w miłości, która nie wskazuje
palcem, aby osądzać innych, ale – wierna swej naturze matki – czuje
się zobowiązana do poszukiwania i leczenia par zranionych olejem
akceptacji i miłosierdzia; do bycia „szpitalem polowym”, z drzwiami
otwartymi na przyjęcie kaŜdego, kto puka z prośbą o pomoc
i wsparcie; do wyjścia ze swego ogrodzenia ku innym z prawdziwą
miłością, aby iść ze zranioną ludzkością, aby ją włączyć i doprowadzić
do źródła zbawienia.
Kościół, który naucza i broni podstawowych wartości, nie
zapominając, Ŝe „szabat został ustanowiony dla człowieka, a nie
człowiek dla szabatu” (Mk 2,27); i Ŝe Jezus powiedział takŜe: „Nie
potrzebują lekarza zdrowi, lecz ci, którzy się źle mają. Nie
przyszedłem powołać sprawiedliwych, ale grzeszników” (Mk 2,17).
Kościół, który wychowuje do autentycznej miłości, zdolnej do
wyrwania z samotności, nie zapominając o swej misji Miłosiernego
Samarytanina zranionej ludzkości.
Pamiętam słowa św. Jana Pawła II, gdy powiedział: „Błąd i zło
trzeba zawsze potępiać i zwalczać; ale człowieka, który upada lub
błądzi, trzeba zrozumieć i miłować […] Powinniśmy miłować nasz
czas i pomagać człowiekowi naszych czasów” (Przemówienie do
włoskiej Akcji Katolickiej, 30 grudnia 1978 roku: Nauczanie
papieskie, Pallottinum 1987, s. 210). A Kościół musi tego człowieka
poszukiwać, przyjąć go i jemu towarzyszyć, poniewaŜ Kościół
z drzwiami zamkniętymi zdradza samego siebie i swoją misję,
a zamiast być mostem staje się przeszkodą: „Tak bowiem Ten, który
uświęca, jak ci, którzy mają być uświęceni, z jednego [są] wszyscy.
Z tej to przyczyny nie wstydzi się nazwać ich braćmi swymi” (Hbr
2,11).
W tym duchu prosimy Pana, aby nam towarzyszył w Synodzie
i prowadził swój Kościół za wstawiennictwem Najświętszej Maryi
Panny i świętego Józefa, jej najczystszego oblubieńca.
Watykan, 4 października 2015 r.
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WYGŁOSZONA NA ZAKOŃCZENIE

XIV ZGROMADZENIA ZWYCZAJNEGO SYNODU BISKUPÓW
Wszystkie trzy czytania dzisiejszej niedzieli ukazują nam
współczucie Boga, Jego ojcostwo, które ostatecznie objawia się
w Jezusie.
Prorok Jeremiasz, podczas narodowej katastrofy, gdy lud był
zesłany przez wrogów, ogłasza, Ŝe „Pan wybawił swój lud, Resztę
Izraela!” (31,7). A dlaczego to uczynił? PoniewaŜ jest On Ojcem (por.
w. 9); i jak Ojciec troszczy się o swoje dzieci, towarzyszy im w drodze,
wspiera „niewidomych i dotkniętych kalectwem, kobietę brzemienną
wraz z połoŜnicą” (31,8). Jego ojcostwo otwiera im drogę osiągalną,
drogę pocieszenia po tylu łzach i goryczy. Jeśli lud nadal jest wierny,
jeśli trwał będzie w poszukiwaniu Boga nawet w obcym kraju, to Bóg
zamieni jego niewolę w wolność, jego samotność w komunię: to, co
lud dziś sieje we łzach, jutro będzie zbierać z radością (por. Ps 125,6).
W Psalmie takŜe i my wyraziliśmy radość, będącą owocem
zbawienia Pańskiego: „Usta nasze były pełne śmiechu, a język
śpiewał z radości” (w. 2). Człowiek wierzący to osoba, która w swoim
Ŝyciu doświadczyła zbawczego działania Boga. A my, pasterze
doświadczyliśmy, co to znaczy siać z trudem, czasem ze łzami
w oczach, i radować się z powodu łaski zbiorów, które zawsze
przekraczają nasze siły i zdolności.
Fragment z Listu do Hebrajczyków ukazał nam współczucie
Jezusa. TakŜe i On „sam się przyodział w słabości” (por. 5,2), aby
odczuwać współczucie dla tych, którzy trwają w niewiedzy i błędzie.
Jezus jest NajwyŜszym Kapłanem, świętym, niewinnym, ale
jednocześnie jest najwyŜszym kapłanem, który wziął udział
w naszych słabościach i został wystawiony na próbę we wszystkim
jak my, za wyjątkiem grzechu (por. 4,15). Z tego powodu jest
pośrednikiem nowego i ostatecznego Przymierza, które daje nam
zbawienie.
Dzisiejsza Ewangelia łączy się bezpośrednio z pierwszym
czytaniem: tak jak lud Izraela został wyzwolony dzięki ojcostwu
Boga, tak Bartymeusz został wyzwolony dzięki współczuciu Jezusa.
Jezus co dopiero wyszedł z Jerycha. Pomimo, Ŝe właśnie rozpoczął
najwaŜniejszą drogę, pielgrzymkę do Jerozolimy, zatrzymuje się
jeszcze, aby odpowiedzieć na wołanie Bartymeusza. Daje się poruszyć
jego prośbą, angaŜuje się w jego sytuację. Nie zadowala się daniem
mu jałmuŜny, ale chce się z nim spotkać osobiście. Nie daje jemu ani
605

STOLICA APOSTOLSKA
wskazówek ani odpowiedzi, ale zadaje pytanie: „Co chcesz, abym ci
uczynił?” (Mk 10,51). Mogłoby się to zdawać pytaniem daremnym:
cóŜ mógłby chcieć niewidomy, jeśli nie moŜe widzieć? A jednak
poprzez to pytanie, zadane w cztery oczy, bezpośrednie, ale pełne
szacunku, Jezus ukazuje, Ŝe chce wysłuchać naszych potrzeb.
Pragnie prowadzić rozmowę z kaŜdym z nas, na którą składa się
nasze Ŝycie, sytuacje realne, w której w obliczu Boga, niczego się nie
wyklucza. Po uzdrowieniu Pan mówi do tego człowieka: „Twoja wiara
cię uzdrowiła” (w. 52). Wspaniałe jest dostrzeŜenie, Ŝe Chrystus
podziwia wiarę Bartymeusza, ufając mu. On w nas wierzy bardziej,
niŜ my wierzymy w siebie.
Istnieje pewien ciekawy szczegół. Jezus prosi swoich uczniów,
aby poszli i wezwali Bartymeusza. Zwracają się do niewidomego,
posługując się dwoma wyraŜeniami, których w pozostałych
Ewangeliach uŜywa tylko Jezus. Najpierw powiedzieli jemu:
„odwagi!”, uŜywając słowa, które dosłownie oznacza „miej ufność,
bądź dobrej myśli!”. Rzeczywiście, tylko spotkanie z Jezusem daje
człowiekowi siłę, by stawić czoła najpowaŜniejszym sytuacjom.
Drugie wyraŜenie brzmi: „wstań!”, tak jak Jezus powiedział wielu
chorym, biorąc ich za rękę i uzdrawiając ich. Jego uczniowie jedynie
powtarzają dodające otuchy i wyzwalające słowa Jezusa, prowadząc
wprost do Niego, bez kazań. Do tego są wezwani uczniowie Jezusa,
takŜe i dzisiaj, szczególnie dzisiaj: by postawić człowieka w kontakcie
ze współczującym miłosierdziem, które zbawia. Kiedy wołanie
ludzkości, tak jak Bartymeusza, staje się jeszcze silniejsze, nie ma
innej odpowiedzi, jak przyswoić sobie słowa Jezusa, a szczególnie
naśladować Jego serce. Sytuacje ubóstwa i konfliktów są dla Boga
sposobnością do okazania miłosierdzia. Dziś jest czas miłosierdzia!
JednakŜe na ludzi idących za Jezusem czyhają pewne pokusy.
Ewangelia wymienia co najmniej dwie z nich. śaden z uczniów się
nie zatrzymuje, tak jak to czyni Jezus. Idą dalej, idą naprzód, jak
gdyby nic się nie stało. Jeśli Bartymeusz był ślepy, to oni są głusi:
jego problem nie jest ich problemem. MoŜe to grozić takŜe nam:
w obliczu nieustających problemów lepiej iść naprzód, nie dając sobie
przeszkodzić. W ten sposób, podobnie jak owi uczniowie, jesteśmy
z Jezusem, ale nie myślimy jak Jezus. Jesteśmy w Jego grupie, ale
przegapiamy otwarcie serca, zatracamy zadziwienie, wdzięczność
i entuzjazm i grozi nam stawanie się ludźmi „nawykłymi do łaski”.
MoŜemy o Nim mówić i dla Niego pracować, ale daleko jesteśmy od
Jego serca, skłaniającego się ku osobom poranionym. Tą pokusą jest
„duchowość iluzyjna”: moŜemy przechodzić przez pustynie ludzkości,
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nie widząc tego, co jest naprawdę, ale to, co chcielibyśmy zobaczyć;
jesteśmy w stanie budować wizje świata, ale nie akceptujemy tego, co
Pan stawia nam przed oczami. Wiara, która nie umie zakorzenić się
w Ŝyciu ludzi, pozostaje jałowa i zamiast oazy, tworzy kolejne
pustynie.
Istnieje druga pokusa popadania w „wiarę tabelkową”. MoŜemy
podąŜać z ludem BoŜym, ale juŜ mamy naszą mapę drogową, w której
wszystko juŜ jest: wiemy gdzie iść i ile nam to zabierze czasu,
wszyscy powinni uszanować nasze rytmy i kaŜdy niewygodny nam
przeszkadza. Grozi nam, Ŝe staniemy się jak tych „wielu”
z Ewangelii, którzy tracą cierpliwość i napominają Bartymeusza.
Chwilę wcześniej upominali dzieci (por. 10,13), a teraz niewidomego
Ŝebraka: tego, kto przeszkadza lub nie dorównuje, trzeba wykluczyć.
Ale Jezus chce włączać, zwłaszcza tych, którzy są na marginesie i do
Niego wołają. Podobnie jak Bartymeusz posiadają oni wiarę, bo
świadomość, Ŝe potrzebujemy zbawienia, jest najlepszym sposobem,
aby spotkać Chrystusa.
Na końcu Bartymeusz wyrusza i idzie po drodze za Jezusem
(por. w. 52). Nie tylko odzyskuje wzrok, ale dołącza do wspólnoty
podąŜających z Jezusem. Drodzy bracia synodalni, podąŜaliśmy
razem. Dziękuję wam za wspólnie przebytą drogę ze spojrzeniem
skierowanym ku Panu i braciom, w poszukiwaniu dróg, jakie
Ewangelia wskazuje naszym czasom, aby głosić tajemnicę miłości
rodziny. Kontynuujmy drogę, jakiej pragnie Pan. Prośmy Go
o spojrzenie uzdrowione i zbawcze, potrafiące upowszechniać światło,
gdyŜ pamięta wspaniałość, która je olśniła. Nigdy nie dając się
przyćmić pesymizmem i grzechem, poszukujmy i zobaczmy chwałę
Boga jaśniejącą w człowieku Ŝyjącym.
Watykan, 25 października 2015 r.
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WYGŁOSZONA PODCZAS UROCZYSTOŚCI WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH
W Ewangelii usłyszeliśmy Jezusa nauczającego swoich uczniów
oraz rzesze zgromadzone na wzgórzu nad jeziorem Galilejskim (por.
Mt 5,1-12). Słowo Pana, zmartwychwstałego i Ŝyjącego, równieŜ nam
dzisiaj wskazuje drogę do osiągnięcia prawdziwego szczęścia, drogę,
która prowadzi do nieba. Jest to pielgrzymka trudna do zrozumienia,
bo zmierza pod prąd, ale Pan mówi nam, Ŝe ten, kto idzie tą drogą,
jest szczęśliwy, wcześniej czy później staje się szczęśliwym.
„Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich naleŜy
królestwo niebieskie”. MoŜemy postawić sobie pytanie, jak moŜe być
szczęśliwą osoba uboga w duchu, której jedynym skarbem jest
królestwo niebieskie? Ale powodem jest właśnie to, Ŝe posiadając
serce ogołocone i wolne od wielu rzeczy światowych osoba ta jest
„oczekiwana” w królestwie niebieskim.
„Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni”.
Jak mogą być szczęśliwi ludzie, którzy płaczą? Jednak ten kto
w Ŝyciu nigdy nie doświadczył smutku, strapienia, bólu nigdy nie
pozna mocy pociechy. Szczęśliwymi mogą być natomiast ci, którzy
potrafią się wzruszyć, potrafią odczuć w sercu cierpienie obecne w ich
Ŝyciu, a takŜe w Ŝyciu innych. Tacy ludzie będą szczęśliwi! PoniewaŜ
czuła ręka Boga Ojca ich pocieszy i pogłaszcze.
„Błogosławieni cisi”. A my, przeciwnie, ileŜ razy jesteśmy
niecierpliwi, nerwowi, zawsze gotowi do narzekań! Mamy wiele
pretensji wobec innych, ale kiedy dotyczą nas, reagujemy
podniesionym głosem, jak byśmy byli władcami świata, podczas gdy
w rzeczywistości wszyscy jesteśmy dziećmi BoŜymi. Pomyślmy raczej
o tych matkach i ojcach, którzy są bardzo cierpliwi wobec dzieci
„doprowadzających ich do szaleństwa”. To jest droga Pana: droga
łagodności i cierpliwości. Jezus przeszedł tę drogę: jako dziecko znosił
prześladowanie i wygnanie; a później, jako dorosły, oszczerstwa
i zasadzki, fałszywe oskarŜenia w sądzie; a wszystko to znosił
z łagodnością. Z miłości dla nas dźwigał nawet krzyŜ.
„Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości,
albowiem oni będą nasyceni”. Tak, ci którzy mają silne poczucie
sprawiedliwości, i nie tylko wobec innych, ale przede wszystkim
wobec siebie, zostaną nasyceni, poniewaŜ są gotowi na przyjęcie
większej sprawiedliwości, tej, którą moŜe dać tylko Bóg.
Następnie „Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia
dostąpią”. Szczęśliwi ci, którzy potrafią przebaczać, którzy mają
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miłosierdzie dla innych, którzy nie osądzają wszystkiego
i wszystkich, ale próbują postawić się w sytuacji innych. Miłosierdzie
jest tym, czego wszyscy potrzebujemy, bez wyjątku. Dlatego na
początku Mszy św. uznajemy siebie za takich, jakimi jesteśmy – to
znaczy grzesznych. Nie jest to figura retoryczna, formalność: jest to
akt prawdy. „Panie, oto jestem, zmiłuj się nade mną”. A jeśli umiemy
obdarzyć innych przebaczeniem, o które prosimy dla nas, to jesteśmy
błogosławieni. Jak mówimy w modlitwie „Ojcze nasz”: „Odpuść nam
nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom”.
„Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą
nazwani synami BoŜymi”. Spójrzmy w twarze tych, którzy chodzą
i sieją kąkol: czy są szczęśliwi? Czy są szczęśliwi ci, którzy zawsze
szukają okazji do siania zamętu, wykorzystania innych? Nie, nie
mogą być szczęśliwi. Natomiast ci, którzy kaŜdego dnia cierpliwie
starają się siać pokój, są twórcami pokoju, pojednania – tacy ludzie
są błogosławieni, bo są prawdziwymi dziećmi naszego Ojca
Niebieskiego, który sieje zawsze i tylko pokój, do tego stopnia, Ŝe
posłał na świat swojego Syna jako ziarno pokoju dla ludzkości.
Drodzy bracia i siostry, to jest droga do świętości i jest to
zarazem droga do szczęścia. Tę drogę przebył Jezus, więcej – to On
sam jest tą Drogą: kto idzie z Nim i przez Niego przechodzi, wchodzi
do Ŝycia, do Ŝycia wiecznego. Prośmy Pana o łaskę, abyśmy byli
osobami prostymi i pokornymi, łaskę, byśmy umieli płakać, łaskę
bycia łagodnymi, łaskę działania na rzecz sprawiedliwości i pokoju,
a przede wszystkim łaskę pozwolenia Bogu, aby nam przebaczył,
abyśmy stali się narzędziami Jego miłosierdzia.
Tak czynili święci, którzy odeszli przed nami do niebieskiej
ojczyzny. Oni nam towarzyszą w naszej ziemskiej pielgrzymce,
zachęcając, byśmy szli naprzód. Niech ich wstawiennictwo pomoŜe
nam kroczyć na drodze Jezusa i wyjedna szczęście wieczne dla
zmarłych braci i sióstr, za których ofiarowujemy tę Mszę św. Niech
się tak stanie.
Watykan, 1 listopada 2015 r.
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HOMILIA OJCA ŚWIĘTEGO FRANCISZKA
WYGŁOSZONA PODCZAS MSZY ŚW.
W INTENCJI ZMARŁYCH KARDYNAŁÓW I BISKUPÓW

Wspominamy Kardynałów i Biskupów, którzy zmarli
w ostatnim roku. Na tej ziemi kochali Kościół – ich oblubienicę,
a my modlimy się, aby w Bogu mogli cieszyć się pełnią radości
w komunii świętych.
Myślimy z wdzięcznością o powołaniu tych świętych Szafarzy:
na co wskazuje słowo, o ich powołaniu do słuŜby. Kiedy teraz
prosimy dla nich o nagrodę obiecaną „sługom dobrym i wiernym”
(Mt 25,14-30), jesteśmy równocześnie wezwani do odnowienia
naszego wyboru, by słuŜyć w Kościele. Prosi nas o to Pan, który
jako sługa umył nogi swoich najbliŜszych uczniów, abyśmy czynili
tak, jak On uczynił (J 13,14-15). Bóg słuŜy nam jako pierwszy.
Sługa Jezusa przyszedł, aby słuŜyć, a nie aby jemu słuŜono (por.
Mk 10,45), teraz on ma być Pasterzem gotowym dać Ŝycie za owce.
Ten kto słuŜy i daje, wydaje się być przegranym w oczach świata.
W rzeczywistości, ten, kto traci Ŝycie, naprawdę je odnajduje.
Dlatego Ŝe dopiero wtedy, kiedy ktoś traci swe Ŝycie, rozdaje je
z miłości, wtedy naśladując Chrystusa: zwycięŜa śmierć i daje Ŝycie
światu. Ten kto słuŜy, ten zbawia. Przeciwnie, kto nie Ŝyje po to,
aby słuŜyć, ten nie słuŜy aby Ŝyć.
Ewangelia przypomina nam o tym: „Tak bowiem Bóg umiłował
świat”, mówi Jezus (w. 16). Chodzi tu o miłość bardzo konkretną,
tak konkretną, Ŝe wziął na siebie naszą śmierć. Aby nas zbawić,
dotarł do nas tam, gdzie my się zagubiliśmy, oddaliliśmy się od
Boga, dawcy Ŝycia: w śmierci, jakby w grobie bez wyjścia. To jest
uniŜenie Syna BoŜego; pochylił się jak sługa nad nami, aby przyjąć
wszystko, co naleŜy do nas, aby otworzyć nam na ościeŜ drzwi Ŝycia.
W Ewangelii Chrystus porównuje się do „węŜa wywyŜszonego
na palu”. Obraz nawiązuje do epizodu jadowitych węŜy, które
zaatakowały ludzi, będących w drodze na pustyni (por. Lb 21,4-9).
Izraelici, którzy zostali ugryzieni przez węŜa, nie umierali, ale
pozostawali przy Ŝyciu, jeśli spojrzeli na węŜa z brązu, którego
MojŜesz, na polecenie Boga, ustawił na słupie. WąŜ ratował przed
węŜami. Ta sama logika jest obecna w krzyŜu, do którego Chrystus
odnosi się, kiedy mówi do Nikodema. Jego śmierć ratuje nas od
śmierci. Na pustyni węŜe zadawały bolesną śmierć, poprzedzoną
strachem i jadowitym ukąszeniem. TakŜe nam śmierć wydaje się
być czymś ciemnym i przygnębiającym. Tak jak ją przeŜywamy,
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weszła na świat przez zawiść diabła, mówi Pismo (Mdr 2,24). Jezus
jednak nie uciekł od śmierci, ale wziął ją na siebie w pełni ze
wszystkimi sprzecznościami. Teraz my, patrząc na Niego, wierząc
w Niego, jesteśmy zbawieni przez Niego: „Kto wierzy w Syna, ma
Ŝycie wieczne”, Jezus powtarza to dwukrotnie w krótkim
fragmencie dzisiejszej Ewangelii (por w. 15-16).
Ten styl Boga, który nas zbawia słuŜąc nam i unicestwiając
siebie samego, moŜe nas wiele nauczyć. Oczekujemy boskiego
triumfalnego zwycięstwa, Jezus natomiast pokazuje nam
najpokorniejsze zwycięstwo. WywyŜszony na krzyŜu, pozwala, aby
zło i śmierć zwróciły się przeciw Niemu, gdy On nadal kocha.
Trudno nam jest zaakceptować tę rzeczywistość. Jest to tajemnica,
ale tajemnica tego misterium, tej niezwykłej pokory tkwi cała
w mocy miłości. W Passze Jezusa widzimy jednocześnie śmierć
i lekarstwo na śmierć, a jest to moŜliwe z powodu wielkiej miłości,
którą Bóg nas umiłował, miłości pokornej, która uniŜa się, aby
słuŜyć, która potrafi przyjąć postać sługi. Jezus więc nie tylko
zniszczył zło, ale przemienił je w dobro. Nie sprawił tego słowami,
ale czynami; nie pozornie ale w samej istocie; nie na powierzchni,
ale u korzenia. Uczynił z krzyŜa most do Ŝycia. My równieŜ moŜemy
z Nim zwycięŜyć, jeŜeli wybierzemy miłość posługującą i pokorną,
która pozostaje zwycięska na wieczność. Jest to miłość, która nie
krzyczy i nie narzuca się, ale potrafi czekać z ufnością
i cierpliwością, bo – jak przypomniała nam Księga Lamentacji –
dobrze jest „w pokoju oczekiwać zbawienia Pana” (3,26).
„Tak bowiem Bóg umiłował świat”. Jesteśmy skłonni kochać to,
czego potrzebujemy i pragniemy. Bóg natomiast kocha do końca
świata, kocha nas takimi, jakimi jesteśmy. TakŜe podczas tej
Eucharystii przychodzi, Ŝeby nam słuŜyć, aby dać nam Ŝycie, które
ratuje od śmierci i wypełnia nadzieją. Podczas gdy ofiarujemy tę
Mszę św. za naszych drogich braci kardynałów i biskupów, prośmy
dla nas o to, do czego wzywa nas Apostoł Paweł: „DąŜcie do tego, co
w górze, nie do tego, co na ziemi” (Kol 3,2), do miłości Boga
i bliźniego, raczej niŜ do spełnienia naszych potrzeb, abyśmy nie
niepokoili się tym, czego brakuje nam tutaj, ale troszczyli się
o skarb w górze, nie o to, co nam jest potrzebne, ale o to, co
naprawdę jest potrzebne. Niech wystarczy nam w Ŝyciu Pascha
Pana, abyśmy byli wolni od troski o rzeczy ulotne, które przemijają
i znikają w nicości. Niech nam wystarczy On, w którym jest Ŝycie,
zbawienie, zmartwychwstanie i radość. Wtedy będziemy sługami
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według Jego serca, nie urzędnikami, którzy świadczą usługi, ale
ukochanymi dziećmi, które oddają Ŝycie za świat.
Watykan, 3 listopada 2015 r.
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HOMILIA PAPIEśA FRANCISZKA
WYGŁOSZONA PODCZAS OTWARCIA
NADZWYCZAJNEGO ROKU JUBILEUSZOWEGO MIŁOSIERDZIA
Bracia i siostry,
Wkrótce z radością otworzę Drzwi Święte Miłosierdzia.
Dokonujemy tego gestu zarówno prostego jak i bardzo symbolicznego
w świetle usłyszanego słowa BoŜego, które stawia na pierwszy plan
prymat łaski. To, co wiele razy powraca w tych czytaniach, odsyła
w istocie do tego wyraŜenia, które anioł Gabriel skierował do młodej
dziewczyny, zaskoczonej i niedowierzającej, wskazując na tajemnicę,
która ją osłoni: „Bądź pozdrowiona, pełna łaski” (Łk 1, 28).
Maryja Panna jest przede wszystkim wezwana do radości
z powodu tego, czego Pan w niej dokonał. Osłoniła Ją łaska BoŜa,
czyniąc Ją godną, by stała się Matką Chrystusa. Kiedy Gabriel
wszedł do Jej domu, nawet najbardziej głęboka tajemnica, która
przekracza wszelkie moŜliwości rozumu, staje się dla Niej źródłem
radości, wiary i powierzenia się słowu, które zostało Jej objawione.
Pełnia łaski moŜe przemienić serce i czyni je zdolnym do dokonania
aktu tak wielkiego, by dokonać zmiany dziejów ludzkości.
Święto Niepokalanego Poczęcia wyraŜa wspaniałość miłości
Boga. Jest On nie tylko tym, który przebacza grzech, ale w Maryi
posuwa się do zapobieŜenia grzechowi pierworodnemu, jaki kaŜdy
człowiek niesie ze sobą przychodząc na świat. To miłość Boga
zapobiega, uprzedza i zbawia. Początek historii grzechu w ogrodzie
Eden rozstrzyga się w planie zbawczej miłości. Słowa Księgi Rodzaju
odwołują się do codziennego doświadczenia, które moŜemy odkryć
w naszej osobistej egzystencji. Zawsze istnieje pokusa
nieposłuszeństwa, która wyraŜa się w pragnieniu zaplanowania
naszego Ŝycia niezaleŜnie od woli Boga. To ta wrogość, która
nieustannie zagraŜa Ŝyciu ludzi, aby ich przeciwstawić planowi Boga.
Jednak takŜe historia grzechu jest zrozumiała tylko w świetle
miłości, która przebacza. Jeśli wszystko trwałoby w grzechu,
bylibyśmy w sytuacji najbardziej rozpaczliwej ze wszystkich
stworzeń, natomiast obietnica zwycięstwa miłości Chrystusa
obejmuje wszystko w miłosierdziu Ojca. Usłyszane przez nas słowo
BoŜe nie pozostawia co do tego wątpliwości. Niepokalana Dziewica
staje przed nami jako uprzywilejowany świadek tej obietnicy i jej
wypełnienia.
Ten Nadzwyczajny Rok Święty jest takŜe darem łaski. Wejście
przez te Drzwi oznacza odkrycie głębi miłosierdzia Ojca, który
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przyjmuje wszystkich i wychodzi osobiście na spotkanie kaŜdego.
Będzie to rok w którym mamy wzrastać w przekonaniu
o miłosierdziu. Jak wiele krzywdy wyrządza się Bogu i Jego łasce,
kiedy przede wszystkim się twierdzi, Ŝe grzechy są karane Jego
sądem, nie stawiając natomiast na pierwszym miejscu, Ŝe są
odpuszczane przez Jego miłosierdzie (por. Augustyn, De
praedestinatione sanctorum 12, 24)! Tak, tak to się właśnie dzieje.
Musimy przedkładać miłosierdzie nad sąd, a w kaŜdym przypadku
sąd BoŜy będzie zawsze odbywał się w świetle Jego miłosierdzia.
Przejście przez Drzwi Święte sprawi zatem, Ŝe poczujemy się
uczestnikami tej tajemnicy miłości. Porzućmy wszelkie formy lęku
i strachu, bo nie przystoją one temu, kto jest kochany; Ŝyjmy raczej
radością spotkania z łaską, która wszystko przemienia.
Dziś przekraczając Drzwi Święte pragniemy takŜe przypomnieć
inne drzwi, które przed pięćdziesięciu laty szeroko otworzyli na świat
ojcowie Soboru Watykańskiego II. Rocznica ta nie moŜe być
przypominana jedynie ze względu na bogactwo wypracowanych
dokumentów, które do dziś pozwalają na dostrzeŜenie wielkiego
postępu dokonanego w wierze. Sobór był bowiem przede wszystkim
spotkaniem. Prawdziwym spotkaniem między Kościołem a ludźmi
naszych czasów. Spotkaniem naznaczonym mocą Ducha Świętego,
który pobudził Kościół do wyjścia z oschłości, które przez wiele lat
zamykały go w sobie, aby z entuzjazmem podjąć drogę misyjną. Było
to podjęcie drogi, aby wyjść na spotkanie kaŜdego człowieka, tam
gdzie on Ŝyje: w jego mieście, domu, miejscu pracy…wszędzie tam,
gdzie jest człowiek, tam Kościół jest wezwany, aby do niego dotrzeć,
aby zanieść radość Ewangelii. Był to zatem impuls misyjny, który po
tych latach podejmujemy z taką samą siłą i tym samym
entuzjazmem. Jubileusz pobudza nas do tej otwartości i zobowiązuje,
by nie zaniedbywać ducha, jaki wyłonił się z Vaticanum II, ducha
Miłosiernego Samarytanina, jak o tym przypomniał błogosławiony
Paweł VI na zakończenie Soboru. Przekroczenie dzisiaj Drzwi
Świętych niech nas pobudzi do utoŜsamienia się z miłosierdziem
Dobrego Samarytanina.
Watykan, 8 grudnia 2015 r.
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EPISKOPAT POLSKI
OPINIA TEOLOGICZNA KOMISJI NAUKI WIARY KEP
Grzech pokoleniowy i uzdrowienie międzypokoleniowe.
Problemy teologiczne i pastoralne

1. W ostatnich latach XX i na początku XXI wieku w niektórych
grupach charyzmatycznych i środowiskach związanych z celebrowaniem Mszy świętych z modlitwą o uzdrowienie, względnie naboŜeństw o uzdrowienie, pojawiła się myśl i coraz częściej mówi się
o tzw. „grzechach pokoleniowych” i o „uzdrowieniu międzypokoleniowym”. W Internecie pojawiło się wiele informacji i artykułów nt. „uzdrowienia międzypokoleniowego” i jego praktyki (por.
Fronda, Adonai, Egzorcysta, Apologetyka, Katolik, Syjon). Punktem
wyjścia jest zwykle ksiąŜka o. Roberta De Grandisa SSJ pt. Uzdrowienie międzypokoleniowe (Łódź 2003), który naleŜy do Towarzystwa
św. Józefa i słuŜy swoją wiedzą społeczności charyzmatycznej na
całym świecie. Opinie duchownych i świeckich zainteresowanych
problemem „grzechu pokoleniowego” i „uzdrowienia międzypokoleniowego” są bardzo zróŜnicowane i sprzeczne. Tymczasem naboŜeństwa organizowane z modlitwą o uzdrowienie międzypokoleniowe
gromadzą tłumy w naszych kościołach. TakŜe z uwagi na niejasność
uŜywanych pojęć: „grzech pokoleniowy” i „uzdrowienie międzypokoleniowe” istnieje pilna potrzeba jednoznacznego wyjaśnienia i zaopiniowania wskazanych zjawisk z punktu widzenia nauki Kościoła.
2. U podstaw mówienia o grzechu pokoleniowym leŜy przekonanie, Ŝe grzechy przodków wywierają wpływ na Ŝycie obecnie Ŝyjących członków ich rodziny. Wpływ ten moŜe mieć wymiar duchowy
i cielesny, wyraŜać się np. w postaci jakiejś choroby, moŜe teŜ być
powodem kłopotów w dziedzinie psychiki i niepowodzeń w Ŝyciu małŜeńskim czy rodzinnym. ObciąŜenie grzechem dziedziczonym po
przodkach – według zwolenników tej teorii – domaga się uwolnienia
człowieka, które dokonuje się w modlitwie o uzdrowienie lub przez
egzorcyzm.
Uzdrowienie międzypokoleniowe jest specjalną modlitwą,
którą naleŜy objąć przodków osoby cierpiącej, sięgając w przeszłość
nawet do piętnastego czy szesnastego pokolenia. Taka modlitwa
obejmuje odmawianie egzorcyzmów, modlitwę wstawienniczą i Mszę
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świętą. Stąd modlitwy i naboŜeństwa o uzdrowienie międzypokoleniowe czy Msze święte w tej intencji.
Idea „uzdrowienia międzypokoleniowego” wywodzi się od dr
Kenneth’a McAll’a (1910-2001), lekarza terapeuty i misjonarza
anglikańskiego, który urodził się w Chinach, studiował medycynę
w Edynburgu w Wielkiej Brytanii. Pod wpływem myśli chińskiej
doszedł do wniosku, Ŝe istnieje związek pomiędzy niektórymi chorobami a siłami zła. W terapii łączył poznane tradycje Wschodu z praktyką lekarską. Doszedł do wniosku, Ŝe duchy przodków odgrywają
znaczącą rolę w chorobach somatycznych potomków. Dr Kenneth
McAll cierpiał na zaburzenia psychiczne. Jego prace dały początek
poszukiwaniu uzdrowienia w minionych pokoleniach. Na niego teŜ
powołuje się o. Robert DeGrandis SSJ, autor wspomnianej wyŜej
ksiąŜki.
3. Praktyka „uzdrowienia międzypokoleniowego” wywodzi
się z tradycji zakorzenionej w wierzeniach religii wschodnich, które
szczególnym kultem otaczają przodków i wierzą w reinkarnację. To
znaczy, Ŝe praktyka ta jest skutkiem synkretyzmu religijnego, który
wykształcił nowe zjawisko nazwane „reinkarnacją grzechu”.
Zasadniczej przyczyny popularności tego zjawiska upatruje się
w zjawisku zaniku poczucia grzechu, o czym mówił juŜ papieŜ Pius
XII (Przemówienie, Rzym 26.10.1946). Wraz z utratą poczucia grzechu, słabnie takŜe zrozumienie, czym jest autentyczna wolność. Dana
nam przez Boga umiejętność pełnienia Jego woli (por. 1 Tes 4,3)
sprawia, Ŝe człowiek odpowiada przed nim za swoje czyny i ich konsekwencje. Kto czyni zło, naduŜywając wolności i trwoniąc otrzymane
dary, popada w niewolę i obraŜa miłość Stwórcy. Odpowiedzialnością
za swoje nieszczęścia i niepowodzenia próbuje obciąŜyć przodków,
mówiąc o grzechach pokoleniowych (E. C. Merino, R. Garcia de Haro, Teologia moralna fundamentalna, Kraków 2004, s. 459-460).
Człowiek dzisiejszy – pisał K. Rahner – odnosi raczej wraŜenie, Ŝe to
Bóg musi być usprawiedliwiony, a nie Ŝe on sam musi ulec przemianie – w obliczu i przez Boga – z istoty niesprawiedliwej w istotę
usprawiedliwioną (K. Rahner, Podstawowy wykład wiary, Warszawa
1987, s. 80). W tej perspektywie uzdrowienie międzypokoleniowe
stanowi formę usprawiedliwienia słabości i szukania łatwego wytłumaczenia i przebaczenia popełnionego zła.
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4. Zwolennicy koncepcji „grzechu pokoleniowego” odwołują
się do Pisma świętego uzasadniając, Ŝe juŜ w Starym Testamencie
jest mowa o takim rodzaju przewinienia. Wskazują w Piśmie świętym fragmenty, które, według nich, mówią bezpośrednio o karze za
grzechy przodków: „Pan, Twój Bóg, który karze występek ojców na
synach do trzeciego i czwartego pokolenia” (Wj 20,5); „Pan… zsyła
kary za niegodziwość ojców na synów i wnuków aŜ do trzeciego
i czwartego pokolenia” (Wj 34,7); „Pan karze grzechy ojców na synach
do trzeciego, a nawet czwartego pokolenia” (Lb 14,18); „Jestem Bóg
karzący nieprawość ojców na synach w trzecim i czwartym pokoleniu” (Pwt 5,9).
Jednak w Biblii, niekiedy nawet w tych samych księgach, znajdujemy inne wypowiedzi autorów natchnionych, które przeczą tezom
o odpowiedzialności pokoleniowej za grzech. W Księdze Proroka Jeremiasza czytamy: „W tych dniach nie będą juŜ więcej mówić: Ojcowie jedli cierpkie jagody, a synom zdrętwiały zęby, lecz: KaŜdy
umrze za swoje własne grzechy; kaŜdemu, kto będzie spoŜywał cierpkie jagody, zdrętwieją zęby” (Jr 31,29-30). Prorok Ezechiel mówi
o odpowiedzialności indywidualnej za grzech: „Na moje Ŝycie – wyrocznia Pana Boga. Nie będziecie więcej powtarzali tej przypowieści
w Izraelu [Ojcowie jedli zielone winogrona, a zęby ścierpły synom?].
Oto wszystkie osoby są moje: tak osoba ojca, jak osoba syna. Są moje.
Umrze tylko ta osoba, która zgrzeszyła. […], która grzeszy. Syn nie
ponosi odpowiedzialności za winę swego ojca, ani ojciec – za winę
swego syna. Sprawiedliwość sprawiedliwego jemu zostanie przypisana, występek zaś występnego na niego spadnie” (Ez 18,3-4.20).
Ta sama zasada odpowiedzialności indywidualnej wybrzmiewa teŜ
w Księdze Powtórzonego Prawa (24,16): „Ojcowie nie poniosą śmierci
za winy synów, ani synowie za winy swych ojców. KaŜdy umrze za
swój własny grzech”.
Natomiast w interpretacji tekstów wskazanych wcześniej,
współczesna egzegeza wyjaśnia, Ŝe nie chodzi o dosłowną „nieprawość” czy „występek” ojców w znaczeniu ich grzechu osobistego, którego się dopuścili i za który odpowiedzialność poniosą ich dzieci, lecz
o ich zły przykład, który miał wpływ na wychowanie ich dzieci, które
postępując podobnie, jak ich ojcowie, umrą „za swój własny grzech”.
5. Cytowane przez zwolenników „uzdrowienia międzypokoleniowego” fragmenty Biblii, które jakoby miały potwierdzać ich tezę
o grzechu pokoleniowym i jego następstwach w Ŝyciu następnych
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pokoleń, mają swoje rozwinięcie i dopowiedzenie. Okazuje się,
Ŝe są one trochę dłuŜsze, niŜ te cytowane w ksiąŜkach. Czasem teksty
te są tak manipulowane, by potwierdzały tezę o grzechu pokoleniowym, czy o potrzebie międzypokoleniowego uzdrowienia. Przykładowo, fragment z Księgi Wyjścia: „Pan, Bóg twój, który karze występek
ojców na synach do trzeciego i czwartego pokolenia”, ma swoje następujące rozwinięcie i dopowiedzenie: „okazuję zaś łaskę aŜ do tysiącznego pokolenia względem tych, którzy Mnie miłują i przestrzegają
moich przykazań” (Wj 20,5). Inny fragment z tej samej księgi, w którym ukazany jest Bóg, jako zsyłający kary za niegodziwość ojców na
synów i wnuków aŜ do trzeciego i czwartego pokolenia, mówi równocześnie o Bogu – w dalszej frazie – Ŝe jest „miłosierny i litościwy,
bogaty w łaskę i wierność, zachowujący swą łaskę w tysiączne pokolenia” (Wj 34,7).
Rzeczywiście w Starym Przymierzu było obecne przeświadczenie, Ŝe jeśli komuś się źle wiodło czy chorował, to było to spowodowane jego złym Ŝyciem lub kogoś z jego rodziny. Tak myślano m.in.
o niepłodności. Podobnie było z kalectwem i innymi chorobami. Gdy
ktoś zachorował lub był dotknięty jakąś niepełnosprawnością, uwaŜano, Ŝe ktoś w jego rodzinie popełnił grzech. Wyrazem takiego przekonania są słowa uczniów skierowane do Jezusa: „Rabbi, kto zgrzeszył, Ŝe się urodził niewidomym – on czy jego rodzice?” Odpowiedź
Jezusa jest nader czytelna: „Ani on nie zgrzeszył, ani rodzice jego, ale
[stało się tak], aby się na nim objawiły sprawy BoŜe” (J 9,1-3). W ten
sposób Pan Jezus wyraźnie odcina się od wiązania choroby dziecka
z grzechem rodziców czy dziadków, z takim „pokoleniowym obciąŜeniem”.
6. „Grzech pokoleniowy” stoi w sprzeczności z prawdą
o BoŜym Miłosierdziu i o Jego przebaczającej Miłości. Jeśli
nawet Lud Starego Przymierza dopatrywał się w róŜnych nieszczęściach kary BoŜej za winy przodków, to Ludowi Nowego Przymierza
takie przeświadczenie jest obce. Ta wyraźna zmiana optyki wiąŜe się
z misją Wcielonego Syna BoŜego, który doskonale wypełnił Prawo
i Proroków, zwiastując miłość i miłosierdzie Boga. Wcześniej na
gruncie legalizmu Ŝydowskiego w Bogu widziano przede wszystkim
Sędziego, skorego do wymierzania kary. Obraz Boga jako miłosiernego Ojca nie dopuszcza takiej myśli; otwiera człowieka na moŜliwość
zyskania BoŜego przebaczenia, ułaskawienia w kaŜdej sytuacji.
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7. Kościół od samego początku naucza, Ŝe grzech jest zawsze
czymś osobistym i wymaga decyzji woli. Podobnie jest z karą za
grzech. KaŜdy osobiście ponosi karę za swój grzech. Wyraźnie pisze
o tym św. Paweł w Liście do Rzymian, Ŝe „kaŜdy z nas o sobie samym
zda sprawę Bogu” (Rz 14,12).
W adhortacji apostolskiej Reconciliatio et paenitentia (nr 16) św.
Jan Paweł II przekonuje, Ŝe „grzech w znaczeniu prawdziwym i właściwym jest zawsze aktem konkretnej osoby, poniewaŜ jest aktem
wolności poszczególnego człowieka, a nie aktem grupy czy wspólnoty”.
W Katechizmie Kościoła Katolickiego (nr 1857) czytamy, Ŝe „aby
grzech był śmiertelny, są konieczne jednocześnie trzy warunki: ‘Grzechem śmiertelnym jest ten, który dotyczy materii powaŜnej i który
nadto został popełniony z pełną świadomością i całkowitą zgodą’ (św.
Tomasz z Akwinu, STh I-II, 88,2)”. Człowiek nie ponosi kary za niepopełniony czyn, np. za grzech prapradziadka. Zadośćuczynić i pokutować trzeba za swoje grzechy (zob. KKK 1459).
Innym zagadnieniem są struktury grzechu, czyli sytuacje, które
prowadzą do grzechu.
8. Jedynym grzechem, który jest przekazywany z pokolenia na
pokolenie jest grzech pierworodny, co wyraźnie podkreślił Sobór
Trydencki w Dekrecie o grzechu pierworodnym. W kanonie 2 czytamy: „’Jeśliby ktoś twierdził, Ŝe grzech Adama jemu samemu tylko
zaszkodził, a nie jego potomstwu’ i Ŝe otrzymaną od Boga świetność
i sprawiedliwość, którą utracił, stracił dla siebie tylko, a nie dla nas
równieŜ, albo Ŝe on sam skalany przez grzech nieposłuszeństwa,
śmierć tylko i cierpienie fizyczne przekazał całemu rodzajowi ludzkiemu, nie zaś i grzech takŜe, który jest śmiercią duszy – niech będzie wyłączony ze społeczności wiernych, gdyŜ sprzeciwia się Apostołowi mówiącemu: ‘Przez jednego człowieka grzech wszedł na ten
świat, a przez grzech śmierć i w ten sposób śmierć przeszła na
wszystkich ludzi, poniewaŜ wszyscy zgrzeszyli’(Rz 5,12)” (Breviarium
Fidei, 309).
JednakŜe naleŜy pamiętać, iŜ grzech pierworodny „w Ŝadnym
potomku nie ma charakteru winy osobistej” (KKK 405), poniewaŜ
w istocie „grzech pierworodny jest nazywany «grzechem» w sposób
analogiczny” (KKK 404). Natomiast grzech osobisty, ani kara za ten
grzech, nigdy nie jest przekazywana na kolejne pokolenia, jak błędnie twierdzą zwolennicy „grzechów pokoleniowych” i „uzdrowienia
międzypokoleniowego”.
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9. Teoria o grzechu pokoleniowym i uzdrowieniu międzypokoleniowym o. Roberta DeGrandisa, zawarta w jego ksiąŜce Uzdrowienie międzypokoleniowe, opiera się w duŜej mierze na
psychologii Carla Gustawa Junga i na badaniach przywołanego dra
Kennetha McAlla. Na ten temat wypowiedziała się juŜ Papieska Rada ds. Dialogu Międzyreligijnego w dokumencie zatytułowanym: Jezus Chrystus dawcą wody Ŝycia – Chrześcijańska refleksja na
temat New Age (2003). Zostały w nim potępione błędne tezy Junga
przejęte przez o. De Grandisa, np. transcendentalny charakter świadomości i wprowadzenie idei nieświadomości zbiorowej, jako swoistego magazynu symboli i wspomnień wspólnych dla ludzi w róŜnym
wieku i z róŜnych kultur. Zdaniem Papieskiej Rady Jung przyczynił
się do „sakralizacji psychologii”, wprowadzając do niej elementy ezoterycznych spekulacji. Twierdził, Ŝe „psychologia jest współczesnym
mitem i tylko w terminach bieŜącego mitu moŜemy zrozumieć wiarę”
(Jezus Chrystus dawcą wody Ŝycia, 2.3.2).
„Reinkarnacja grzechu” czy teŜ „przechodzenie” grzechu na kolejne pokolenia, o którym nauczają zwolennicy „uzdrowienia międzypokoleniowego”, nie ma uzasadnienia ani w Piśmie św., ani w Tradycji i nauczaniu Kościoła. Tego typu bezpodstawne idee są bardzo
niebezpieczne dla Ŝycia duchowego wiernych i samej doktryny Kościoła. Propagowanie ich prowadzi do pewnego rodzaju „uspokajania”
czy „wyciszania” sumień przez przerzucanie odpowiedzialności za
swoje błędy, grzechy, popełnione zło na poprzednie pokolenia. Zwalnia to wierzącego z postawy czujności, co staje się źródłem dalszych
jego grzechów. Tymczasem chrześcijanina powinna cechować postawa nieustannego czuwania, o której poucza św. Piotr: „Bądźcie
trzeźwi! Czuwajcie! Przeciwnik wasz, diabeł, jak lew ryczący krąŜy
szukając, kogo poŜreć. Mocni w wierze przeciwstawcie się jemu!” (1 P
5,8).
10. Praktyka modlitwy, czy Mszy św. z modlitwą o uzdrowienie
międzypokoleniowe, czy o wyzwolenie z grzechu pokoleniowego zdradza bardzo wyraźnie brak wiary, czy przynajmniej niedowierzanie
w skuteczność łaski sakramentalnej, na pierwszym miejscu chrztu
świętego. W tym sakramencie zostajemy wyzwoleni z wszelkiego
grzechu. Owszem pozostają w ochrzczonym pewne doczesne konsekwencje grzechu, takie jak cierpienie, choroba, śmierć, czy nieodłączne od Ŝycia ułomności, takie jak słabości charakteru, a takŜe
skłonność do grzechu. Jednak wszelki grzech jest zmazany. Czytamy
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w Katechizmie Kościoła Katolickiego (nr 1262): „Chrzest odpuszcza
wszystkie grzechy, grzech pierworodny i wszystkie grzechy osobiste,
a takŜe wszelkie kary za grzech. W tych, którzy zostali odrodzeni, nie
pozostaje więc nic, co mogłoby przeszkodzić im w wejściu do Królestwa BoŜego, ani grzech Adama, ani grzech osobisty, ani skutki grzechu wśród których najcięŜszym jest oddzielenie od Boga”.
Konkluzja: Mając na uwadze wszystkie poczynione uwagi, postuluje się, by władza kościelna jednoznacznie ostrzegała przed
uŜywaniem w przepowiadaniu pojęć: „grzech pokoleniowy” i „uzdrowienie międzypokoleniowe”. Powinna teŜ oficjalnie zakazać celebrowania Mszy świętych i naboŜeństw z modlitwą o uzdrowienie z grzechów pokoleniowych czy o uzdrowienie międzypokoleniowe.
W tym kontekście duszpasterzom byłoby dobrze przypomnieć, Ŝe
najróŜniejsze formy praktykowanej przez wieki modlitwy o uzdrowienie chorych, takŜe w ramach liturgii Mszy św., powinny być celebrowane zgodnie z przepisami ksiąg liturgicznych oraz instrukcją
Kongregacji Nauki Wiary Ardens felicitatis desiderium.
W kościelnym przepowiadaniu naleŜy zadbać o jasny wykład nauki Magisterium Kościoła na temat grzechu pierworodnego i jego
skutków, rozumienia grzechów osobistych i ich skutków społecznych,
skuteczności łaski sakramentalnej, zwłaszcza chrztu oraz sakramentu pokuty i pojednania, kwestii pojednania z Bogiem i z ludźmi, poczucia winy i przebaczenia.
Wiernym powinno się przypominać, jak waŜną jest Ŝywa wiara
w przyjmowaniu sakramentów. Trzeba ich stale zachęcać do ufnego
korzystania z sakramentów oraz odpustów.

Warszawa, 5 października 2015 r.
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LIST PASTERSKI EPISKOPATU POLSKI
Z OKAZJI 50. ROCZNICY „NOSTRA AETATE”
Wspólne duchowe dziedzictwo Chrześcijan i śydów

Umiłowani w Chrystusie Panu Bracia i Siostry!
50 lat temu – w dniu 28 października 1965 roku – Sobór Watykański II ogłosił deklarację „Nostra aetate” o stosunku Kościoła do
religii niechrześcijańskich. Badając znaki czasu, ojcowie Soboru wyraźnie dostrzegli konieczność dialogu międzyreligijnego na rzecz
jedności rodzaju ludzkiego, pokoju i współpracy między narodami.
Zanim zaczęto powszechnie uŜywać pojęcia „globalizacja”, Sobór juŜ
ukazywał wagę pierwiastka duchowego, obecnego we wszystkich
religiach, uznając go za konieczny fundament jedności wspólnoty
ludzkiej na obszarze całej naszej planety. Opowiedzenie się za dialogiem międzyreligijnym stało się profetycznym głosem Kościoła
u progu epoki globalizacji.
Soborowa deklaracja pośród innych rodzajów dialogu wyróŜnia
dialog chrześcijan i śydów. Jego wyjątkowość polega na tym, Ŝe rodzi
się on ze świadomości duchowego pokrewieństwa obydwu religii.
W duchu nauczania Soboru św. Jan Paweł II – nawiązując przy tym
do słów Adama Mickiewicza – określał śydów „starszymi braćmi
w wierze”, a Benedykt XVI dodawał, Ŝe są oni dla nas równieŜ „ojcami w wierze”.
Rozwijając myśl Soboru, Jan Paweł II uczył, Ŝe kto spotyka Jezusa Chrystusa, spotyka równieŜ judaizm. Sprawia to, Ŝe religia
śydów nie jest dla chrześcijan religią zewnętrzną, lecz religią wewnętrzną. Zgłębianie tajemnicy Kościoła prowadzi bowiem ku spotkaniu z śydami będącymi uczestnikami Przymierza, które Bóg zawarł w przeszłości i któremu wielu potomków Abrahama jest nadal
wiernych, będąc świadkami Jedynego Boga, Stwórcy nieba i ziemi,
zawsze obecnego w dziejach człowieka. Duchowe dziedzictwo śydów
stało się takŜe dziedzictwem chrześcijan, którzy, według słów św. Pawła Apostoła, w większości wywodząc się z pogan, zostali wszczepieni
jak dziczka oliwna w mocny Ŝyciodajny korzeń (por. Rz 11,17-18).
Czerpiąc z dawnych i współczesnych religijnych doświadczeń śydów,
przeŜywających dramaty wierności i niewierności Bogu, chrześcijanie
pełniej rozumieją swą własną duchową kondycję, której istotą jest
Ŝywa więź z prawdziwym Bogiem w Jezusie Chrystusie.
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„Nostra aetate” stała się prawdziwym przełomem we wzajemnych relacjach chrześcijan i śydów. Utorowała ona drogę do oczyszczania pamięci w imię prawdy o więzach, których często w przeszłości nie dostrzegano i nierzadko zaprzeczano im w praktyce, co prowadziło do wzajemnej wrogości. Antyjudaizm i antysemityzm są
grzechem przeciwko miłości bliźniego, grzechem niweczącym prawdę
o chrześcijańskiej toŜsamości i dlatego ich kategorycznego potępienia
nie moŜna łagodzić przez uwarunkowania kulturowe, polityczne czy
ideologiczne, w jakich antyjudaizm i antysemityzm występowały
w przeszłości. Oczyszczenie pamięci, do którego z taką mocą wzywał
św. Jan Paweł II, a którego dokonał oficjalnie takŜe Episkopat Polski, wypływa z odróŜnienia autentycznych wymogów chrześcijaństwa
od partykularnych zachowań tych jego członków, którzy wypaczyli
przesłanie Ewangelii. Wyznanie grzechu antysemityzmu jest dojrzałym owocem nawrócenia i wiary w Ewangelię. Wypływa ono z najgłębszych religijnych i moralnych źródeł chrześcijaństwa.
Deklaracja „Nostra aetate” stwierdza: „Kościół […] ubolewa nad
wszelkimi aktami nienawiści, prześladowań, wszelkimi manifestacjami antysemityzmu, jakie miały miejsce w jakimkolwiek czasie i ze
strony jakichkolwiek ludzi. Czyni to nie ze względów politycznych,
ale powodowany [jest] bogobojną miłością ewangeliczną”. Słowa te
spotkały się z uznaniem wielu środowisk Ŝydowskich. Po wielu stuleciach obcości nie łatwo było nawiązać dialog chrześcijan i śydów.
Jego rozkwit w ostatnim półwieczu jest świadectwem głębokich
przemian mentalnościowych, zachodzących zarówno wśród katolików, jak i wyznawców judaizmu.
Wielkim wstrząsem dla chrześcijan była zaplanowana przez nazistowskie Niemcy zagłada śydów, zrealizowana w duŜej mierze na
terenie okupowanej Polski. Pamięć o Zagładzie stanowi zarazem
oskarŜenie i wyzwanie. Barbarzyński wyrok wydany na naród Ŝydowski spotykał się niekiedy z obojętnością pewnej części chrześcijan. Los Ŝydowski w XX wieku został głęboko naznaczony cierpieniem w osamotnieniu. Gdyby chrześcijanie i śydzi praktykowali
w przeszłości religijne braterstwo, więcej śydów znalazłoby ratunek
i pomoc ze strony chrześcijan. Tym bardziej na wdzięczną pamięć
i szacunek zasługują ci chrześcijanie, których śydzi nazywają „sprawiedliwymi wśród narodów świata”, a którzy ryzykując Ŝyciem własnym i swoich bliskich, bohatersko nieśli pomoc ukrywającym się
śydom.
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„Nostra aetate” w ciągu półwiecza inspirowała bł. Pawła VI,
św. Jana Pawła II, Benedykta XVI i Franciszka do intensywnego
rozwijania dialogu chrześcijan i śydów. PapieŜe naszych czasów stali
się wielkimi świadkami duchowości dialogu, a w przypadku dialogu
z śydami - oprócz bogatego w treści nauczania – obdarzyli Kościół
Powszechny wymownymi osobistymi gestami otwartości, przyjaźni
i modlitwy. Takim wspaniałym znakiem pozostają odwiedziny PapieŜa Polaka w rzymskiej synagodze. Był on pierwszym po św. Piotrze
papieŜem, który odwiedził synagogę połoŜoną nieopodal Watykanu,
zmniejszając symbolicznie dystans dzielący wyznawców obydwu religii. Kardynał Bergoglio zanim został papieŜem Franciszkiem doświadczył głębokiej przyjaźni i współpracy z rabinem Buenos Aires.
Wszyscy posoborowi papieŜe, począwszy od Pawła VI, pielgrzymowali
do Ziemi Świętej, wpisując w swoje pielgrzymki dwa zasadnicze motywy: obecność u źródeł naszej wiary i spotkanie ze współczesnymi
śydami.
Kościół Katolicki w Polsce w okresie posoborowym wszedł na
drogę dialogu z judaizmem, wcielając w Ŝycie przesłanie deklaracji
„Nostra aetate”. Na kształt tego dialogu w naszej Ojczyźnie wielki
wpływ wywarł pontyfikat naszego Rodaka. Jego nauczanie i poruszające świadectwo inspirowały, dodawały siły i zachęcały do wytrwałości. Konferencja Episkopatu Polski powołała Komitet do spraw Dialogu z Judaizmem, którego zadaniem jest koordynowanie róŜnorodnych form dialogu. Od prawie dwudziestu lat obchodzony jest Dzień
Judaizmu, którego centralne uroczystości odbywają się kaŜdego roku
w innej diecezji, przy zaangaŜowaniu licznych kręgów lokalnej
wspólnoty: parafii, samorządów, szkół i instytucji kultury. Kolejne
Dni Judaizmu pokazują, jak wiele juŜ dokonano w dziedzinie kształtowania ducha dialogu, który zbliŜa obydwie wspólnoty w odnajdywaniu religijnego braterstwa. Budowanie tego braterstwa i formowanie właściwej mentalności wiernych wymaga spotkań, wspólnej
teologicznej refleksji oraz wspólnej modlitwy, która ma juŜ miejsce
w róŜnych okolicznościach. Potrzeba dalszego przybliŜania nauczania
Kościoła nt. wspólnych więzi obu religii, potrzeba integralnego wyjaśniania tekstów Pisma Świętego dla pogłębiania świadomości judaistycznych korzeni chrześcijaństwa.
Podstawowe przesłanie Soborowej Deklaracji skupia się na
wspólnym duchowym dziedzictwie chrześcijan i śydów. Dlatego dialog chrześcijańsko-Ŝydowski nie moŜe być nigdy traktowany jako
„religijne hobby” nielicznej grupy zapaleńców, lecz powinien coraz
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bardziej przenikać do głównego nurtu duszpasterstwa, takiego jak
katecheza, głoszenie Słowa BoŜego, pielgrzymki do Ziemi Świętej.
Świadomość judaistycznych korzeni chrześcijaństwa pozwala głębiej
zrozumieć BoŜy plan zbawienia, u początku którego pozostaje lud
wybrany. W jego łonie Bóg przygotowuje wcielenie Syna BoŜego.
Sama postawa dialogu jawi się jako jeden z błogosławionych
owoców spotkań chrześcijańsko-Ŝydowskich. Kultura dialogu rozwija
się wtedy, gdy jest pielęgnowana na co dzień. Praktyka dialogu
chrześcijan i śydów powinna rodzić trwałą postawę, polegającą na
stałej otwartości na obecność i potrzeby innych. Uniwersalna cnota
dialogu działa poniekąd na rzecz przemiany całego świata.
Dlatego na płaszczyźnie dialogu chrześcijan i śydów tak konieczny jest sprzeciw wobec ujawniających się niekiedy stereotypów
na temat śydów, a nawet antysemityzmu bez śydów. W wielu miejscowościach w naszej Ojczyźnie nie ma juŜ śydów, pozostały jedynie
ślady ich religii i kultury, często są to zaniedbane cmentarze. Miłość
bliźniego, duchowa więź ze starszymi braćmi w wierze, zobowiązują
nas do opieki nad miejscami świadczącymi o wielowiekowej obecności
śydów w Polsce i pamięci o ich wkładzie w kulturę naszej wielonarodowej i wieloreligijnej Ojczyzny.
WyraŜamy nadzieję, Ŝe dialog katolicko-Ŝydowski będzie słuŜył
przemianie oblicza naszej ziemi. Podczas pamiętnej i jakŜe błogosławionej pierwszej pielgrzymki do Ojczyzny św. Jan Paweł II modlił się
słowami Psalmisty o Ducha, który odnawia oblicze ziemi. Od tego
czasu wiele zmieniło się w naszej Ojczyźnie, ale pragnienie odnowy
oblicza tej ziemi nadal nam towarzyszy i staje się udziałem nowych
pokoleń. śywy dialog katolicko-Ŝydowski, jaki proklamowała Soborowa Deklaracja „Nostra aetate”, przyczynia się rzeczywiście do odnowy naszej ziemi, na której chrześcijanie i śydzi pragną wspólnie
świadczyć o wspaniałości Boga, dzieł stworzenia, godności człowieka
i jego przeznaczenia do Ŝycia wiecznego. WyraŜamy wdzięczność odradzającym się w ostatnich dekadach religijnym wspólnotom śydów
w Polsce za ich otwartość na inicjatywy dialogu i cieszymy się z wypracowywanych braterskich więzi, które pozwalają coraz bardziej
odnawiać i pogłębiać nasze wspólne duchowe dziedzictwo.
Podpisali: Pasterze Kościoła katolickiego w Polsce
obecni na 370. Zebraniu Plenarnym
Konferencji Episkopatu Polski w Warszawie
w dniu 6 października 2015 r.
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KOMUNIKAT Z 370. ZEBRANIA PLENARNEGO
KONFERENCJI EPISKOPATU POLSKI
W dniach 6-7 października 2015 r. w Sekretariacie Konferencji
Episkopatu Polski w Warszawie biskupi polscy obradowali na 370.
zebraniu plenarnym. Uczestniczył w nim takŜe abp Celestino Migliore, Nuncjusz Apostolski w Polsce.
KsięŜa Biskupi wyrazili łączność z Ojcem Świętym Franciszkiem
i uczestnikami Synodu Biskupów nt. małŜeństwa i rodziny, na którym delegatami Episkopatu Polski są: abp Stanisław Gądecki, abp
Henryk Hoser i bp Jan Wątroba. Wśród audytorów Synodu jest takŜe
małŜeństwo z Polski – Jadwiga i Jacek Pulikowscy.
1. W perspektywie przygotowań do Światowych Dni MłodzieŜy,
biskupi podjęli wnikliwą refleksję nad duszpasterstwem młodzieŜy.
Zapoznali się z wynikami badań na temat postaw młodego pokolenia.
Zwrócili takŜe uwagę na potrzebę przekazania młodzieŜy fundamentalnych wartości, które pozwolą im odnaleźć się w otaczającym świecie i dokonywać odpowiedzialnych wyborów. Biskupi podkreślili rolę
rodziców i wychowawców w przekazywaniu młodym autentycznych
wartości. Jest to takŜe zadanie róŜnych form duszpasterstwa i nauczania religii w szkole. Podczas obrad ukazano m.in. walor harcerskiej metody wychowania młodzieŜy i moŜliwość wykorzystania jej
w aktualnych wyzwaniach duszpasterskich. Refleksja na ten temat
została uzupełniona o informacje związane z przygotowaniami do
zbliŜających się Światowych Dni MłodzieŜy.
2. Konferencja Episkopatu Polski zapoznała się z informacjami
dotyczącymi uchodźców. Temat ten został podjęty równieŜ przez
przedstawicieli Caritas Polska, którzy wyrazili gotowość do ścisłej
współpracy w tej kwestii z instytucjami państwowymi, samorządowymi i organizacjami pozarządowymi w duchu solidarności i uszanowania godności uchodźców. Pomoc ze strony Kościoła moŜe być
owocna w atmosferze współodpowiedzialności nie tylko za przyjęcie
uchodźców, ale takŜe za ich dalsze losy.
3. Podczas obrad podjęta została tematyka nowego roku duszpasterskiego w Polsce rozpoczynającego się w I Niedzielą Adwentu br.
Będziemy go przeŜywać w perspektywie Jubileuszowego Roku Miłosierdzia i 1050-lecia Chrztu Polski. Hasło roku „Nowe Ŝycie w Chrystusie” podkreśla wartość przyjętego sakramentu chrztu świętego
i stanowi zachętę do dojrzałej wiary. Główne uroczystości Jubileuszu
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Rocznicy Chrztu Polski odbędą się w dn. 14-16 kwietnia 2016 r.
w Gnieźnie i Poznaniu.
4. Biskupi zapoznali się z działalnością Komisji ds. Misji i wyrazili radość z owoców IV Krajowego Kongresu Misyjnego, jaki odbył
się w czerwcu br.
5. W trakcie zebrania Konferencji Episkopatu Polski przedstawiono planowany przebieg wydarzeń upamiętniających 50. rocznicę wymiany listów pomiędzy biskupami polskimi i niemieckimi w 1965 r.,
która rozpoczęła proces pojednania między narodami polskim i niemieckim. Uroczystości rocznicowe odbędą się 18. listopada br. w Berlinie i Wrocławiu, a 22. listopada br. na Jasnej Górze.
Biskupi błogosławią wszystkim rodakom w kraju i za granicą
oraz zachęcają do modlitwy w intencji trwającego Synodu, pokoju na
świecie i Ojczyzny.
Podpisali: Pasterze Kościoła katolickiego w Polsce

Warszawa, 7 października 2015 r.
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LIST EPISKOPATU POLSKI
ZAPOWIADAJĄCY OBCHODY XV DNIA PAPIESKIEGO
(11 PAŹDZIERNIKA 2015 R.)
„Jan Paweł II – Patron Rodziny”
Drodzy Bracia i Siostry!
„Jan Paweł II – patron rodziny” to hasło XV Dnia Papieskiego,
który będzie obchodzony juŜ za tydzień, w niedzielę 11 października.
Ustanowiony przez Konferencję Episkopatu Polski Dzień Papieski
ma upamiętniać pontyfikat świętego papieŜa Polaka i upowszechniać
jego nauczanie. Tegoroczne obchody zbiegają się z obradami Synodu
Biskupów, który rozpoczyna się dzisiaj (4 października) w Rzymie,
pod hasłem „Powołanie i misja rodziny w Kościele i w świecie
współczesnym”. Dzień Papieski jawi się zatem jako wezwanie do
refleksji nad rodziną oraz do wytrwałej modlitwy w jej intencji.
1. MałŜeństwo i rodzina w Biblii
Liturgia słowa dzisiejszej niedzieli zawiera biblijne obrazy
stanowiące podwaliny pod chrześcijańskie nauczanie o powołaniu
męŜczyzny i kobiety do bycia męŜem i Ŝoną, ojcem i matką. Autor
natchniony w Księdze Rodzaju ukazuje męŜczyznę, który czuje się
nieszczęśliwy i samotny. Kard. Gianfranco Ravasi zauwaŜa, Ŝe
pierwszy człowiek chciałby mieć kogoś bliskiego, z kim mógłby
spotkać się jak równy z równym. Bóg widzi, Ŝe „wszelka istota Ŝywa”
nie stanowi odpowiedniej pomocy dla męŜczyzny. Podczas głębokiego
snu Adama, Bóg stwarza kobietę. Tradycja Ŝydowska zawarta
w Talmudzie twierdzi, Ŝe kobieta nie została stworzona ze stóp
męŜczyzny, by jej nie szanował, ani z jego głowy – by ona nim
rządziła. Została natomiast utworzona z boku męŜczyzny i to od
strony serca, aby być mu równą i kochaną. Adam zachwyca się
istotą, którą dostrzega obok siebie. Dziękuje Bogu, Ŝe spełnił jego
marzenie. Odtąd Adam i Ewa tworzą małŜeństwo, stają się jednym
ciałem. Z jedności pojmowanej przez pryzmat aktu płciowego płynie
dobro i błogosławieństwo. Biblia, podchodząc pozytywnie do ludzkiej
seksualności, widzi ją jako rzeczywistość stworzoną przez Boga dla
dobra
człowieka,
która
ma
być
realizowana
wyłącznie
w małŜeństwie. Owa jedność ciał jest takŜe wyrazem duchowej
komunii osób – męŜa i Ŝony – którą tworzą poprzez wspólnotę całego
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Ŝycia. Owocem zaś tej duchowo-cielesnej wspólnoty jest dziecko (por.
kard. G. Ravasi, Katecheza wygłoszona w Warszawie dn. 17.04.2015 r.).
Pan Jezus w dzisiejszej Ewangelii, wobec pytań i zgłoszonych
wątpliwości, potwierdza wyraźnie nierozerwalność małŜeństwa słowami:
„Co więc Bóg złączył, tego człowiek niech nie rozdziela” (Mk 10,9).
2. Kontekst czasów obecnych
Pasterze Kościoła w Polsce z wielką uwagą obserwują zmiany
społeczne dotykające małŜeństwo i rodzinę oraz warunki zewnętrzne,
w których przychodzi egzystować rodzicom i ich dzieciom. Wiele osób
wciąŜ doskonale rozumie istotę sakramentalnego małŜeństwa i rolę
rodziny w społeczeństwie. Niemniej jednak kryzys kulturowy
i ideowy dotyczący człowieka odcisnął swe piętno na tradycyjnym
wzorze małŜeństwa i rodziny. Sceptycyzm dotyczący nierozerwalnego
i wiernego małŜeństwa jest w wielu środowiskach tak wielki, Ŝe
często unika się juŜ uŜywania pojęcia „małŜeństwo”. Zastąpiły je
określenia typu „bycie w związku”, „bycie partnerem” czy po prostu
„bycie razem”. Trudno doszukiwać się w nich kategorii „trwałości”
czy „wierności”.
Zaniepokojenie budzi wspólne zamieszkiwanie młodych ludzi bez
ślubu kościelnego. Niejednokrotnie dzieje się to za przyzwoleniem
rodziców i społeczeństwa. W ten sposób młodzi ludzie odcinają się od
źródła BoŜego błogosławieństwa, które jest związane z sakramentem
małŜeństwa.
Niebezpieczne z punktu widzenia dobra samych małŜonków, jak
i przyszłości Ojczyzny, jawi się takŜe odkładanie decyzji o zrodzeniu
potomstwa na czas późniejszy, dawanie pierwszeństwa karierze
zawodowej przed budowaniem szczęśliwej rodziny. Niezrozumiałe
jest takŜe ograniczanie się wyłącznie do jednego dziecka, w sytuacji
gdy nie ma przeszkód do przyjęcia na świat kolejnych dzieci.
Niepokoi takŜe awersja do rodzin wielodzietnych. Z praktyki wynika,
Ŝe w tych rodzinach proces dojrzewania społecznego jest o wiele
bardziej owocny, a dzieci są szczęśliwsze. W dorosłym Ŝyciu licznemu
rodzeństwu łatwiej wspierać starzejących się rodziców i być dla
siebie wzajemnie pomocą.
Bolejemy nad tym, iŜ wiele rodzin nie realizuje swych marzeń
o potomstwie ze względu na obawę o moŜliwość jego utrzymania.
Bezwzględnie konieczna jest bardziej skuteczna prorodzinna polityka
państwa i pomoc najuboŜszym rodzinom, zwłaszcza wielodzietnym.
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PowaŜnym problemem jest takŜe nieustanna propaganda
ideologii gender. Wprowadza ona nie tylko zamęt w kwestiach
etyczno-moralnych, ale równieŜ – co jest zdecydowanie powaŜniejsze
– podwaŜa sam akt stwórczy Boga. Gender uderza w decyzję
NajwyŜszego o powołaniu do istnienia męŜczyzny i kobiety jako osób
równych sobie w godności i jednocześnie wzajemnie siebie
potrzebujących oraz dopełniających się. Podejmowane przez nich
odmienne role społeczne wynikają z innej struktury biologicznej oraz
psychiczno-duchowej obydwojga. Nie ma nic złego w naukowym
badaniu wspomnianych ról i zmian kulturowo-cywilizacyjnych
dokonujących się na przestrzeni wieków. Warto jednak z całą
stanowczością zaznaczyć, Ŝe przeciwstawianie sobie męŜczyzny
i kobiety oraz ukazywanie ich wzajemnej relacji jako dąŜenie do
dominacji trzeba ocenić jako niebezpieczną drogę donikąd. Czynią
tak m.in. niektóre nurty feministyczne. Szczęście płynące
z małŜeństwa kobiety i męŜczyzny, radość z posiadania
i wychowywania dzieci w rodzinie jest nie do pogodzenia z zasadami
ideologii głoszącej konieczność nieustannej walki pomiędzy płciami.
NaleŜy
takŜe
poruszyć
zagadnienie
pozaustrojowego
zapłodnienia in vitro, które jest niegodne człowieka, co podkreślił
papieŜ Franciszek na spotkaniu z lekarzami (Watykan, 15.11.2014).
Trzeba podkreślić dobitnie, Ŝe kaŜde ludzkie Ŝycie jest święte i jako
takie powinno być przez wszystkich z radością przyjęte. Jednak nie
kaŜdy sposób jego poczęcia moŜe być uznany za moralnie
dopuszczalny. Po pierwsze, nie moŜna określić procedury in vitro
mianem leczenia niepłodności, gdyŜ nawet po urodzeniu dziecka tą
metodą kobieta pozostaje bezpłodna. Człowiek nie powinien
przychodzić na świat w wyniku zabiegów biotechnologicznych, lecz
jako owoc miłości małŜonków – ojca i matki. Zamiast promocji
technologii in vitro, Kościół zachęca do korzystania z naturalnych
metod leczenia niepłodności, które są godziwe z punktu widzenia
moralnego, m.in. z naprotechnologii.
Nie ulega wątpliwości, Ŝe w dzisiejszych czasach potrzebne są
zakrojone na duŜą skalę powaŜne badania naukowe nad przyczynami
niepłodności, która wydaje się być zjawiskiem narastającym. Nie
moŜna wyłącznie leczyć skutków, nie znając prawdziwych przyczyn
problemu przybierającego powoli rozmiar epidemii. Warto równieŜ
zastanowić się nad ekonomicznym tłem wspomnianych zjawisk.
Z wielkim niepokojem obserwujemy rosnące przyzwolenie
społeczne na promocję i uŜywanie środków antykoncepcyjnych oraz
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wczesnoporonnych, które wyrządzają ogromne szkody duchowe
i zdrowotne. Kościół zdecydowanie przestrzega przed stosowaniem
pigułki „dzień po” i wzywa do zaprzestania jej dystrybucji. Wielką
odpowiedzialność moralną biorą na siebie ci, którzy dopuścili ten
środek do obrotu. W poszczególnych przypadkach moŜe mieć ona
działanie antykoncepcyjne lub wczesnoporonne. Jest ona niezwykle
niebezpieczna szczególnie dla młodych kobiet ze względu na
negatywne skutki zdrowotne mogące wystąpić po jej uŜyciu.
Mając na uwadze te niepokojące zjawiska i przeróŜne
zagroŜenia, tym bardziej dziękujemy wszystkim małŜeństwom
i rodzinom, które budują swą teraźniejszość i przyszłość na
fundamencie Ewangelii oraz nauczaniu Kościoła, za świadectwo
chrześcijańskiego Ŝycia, tak bardzo dzisiaj potrzebne!
3. Nauczanie św. Jana Pawła II
Ojciec Święty Franciszek podczas Mszy św. kanonizacyjnej
określił św. Jana Pawła II mianem „papieŜa rodziny”. Pontyfikat
PapieŜa Polaka był wielką promocją rodziny i obroną
fundamentalnych wartości dotyczących ludzkiej cielesności,
płciowości, seksualności, godności narzeczeństwa, sakramentalnego
małŜeństwa i rodziny otwartej na Ŝycie. W „Liście do rodzin” napisał:
„Pośród tych wielu dróg rodzina jest drogą pierwszą i z wielu
względów najwaŜniejszą. (…) A jeśli (…) człowiekowi brakuje
rodziny, to jest to zawsze wyłom i brak nad wyraz niepokojący
i bolesny, który potem ciąŜy na całym Ŝyciu. Tak więc Kościół
ogarnia swą macierzyńską troską wszystkich, którzy znajdują się
w takich sytuacjach, poniewaŜ dobrze wie, Ŝe rodzina spełnia funkcję
podstawową” (List do rodzin, nr 2).
Na polskiej ziemi, w Kaliszu w 1997 roku, św. Jan Paweł II
powiedział: „Ani na chwilę nie zapominajcie o tym, jak wielką
wartością jest rodzina. Dzięki sakramentalnej obecności Chrystusa,
dzięki dobrowolnie złoŜonej przysiędze, w której małŜonkowie oddają
się sobie wzajemnie, rodzina jest wspólnotą świętą”. W Nowym
Targu w 1979 roku modlił się, aby małŜonkowie byli otwarci na dar
potomstwa, aby rodzina polska była wierna świętemu prawu Ŝycia.
Niczego ze swej aktualności nie straciły, a być moŜe dzisiaj znaczą
jeszcze więcej słowa, które padły w 1987 roku w Szczecinie:
„Modlimy się gorąco (…) by rodzina była silna Bogiem, a kraj był
silny rodziną, zdrową fizycznie i moralnie. Podstawą trwałości
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rodziny jest pogłębiana i odnawiana w Kościele (…) w jego
sakramentach, świadomość znaczenia chrześcijańskiego małŜeństwa,
świadomość, której owocem jest trwanie, aŜ do śmierci”.
Przez wstawiennictwo św. Jana Pawła II – papieŜa rodziny –
modlimy się wspólnie za wszystkie rodziny, aby silne Bogiem
stawały się prawdziwymi domowymi Kościołami, gdzie przekazuje
się i pielęgnuje wiarę.
4. Tegoroczny Dzień Papieski
Drodzy Bracia i Siostry!
Za tydzień, podczas XV juŜ Dnia Papieskiego, będziemy słuchali
słów św. Jana Pawła II i modlili się o świętość polskich małŜeństw
i rodzin, o otwartość na dar Ŝycia, o mądrość dla ustawodawców,
odwagę dla samorządowców, aby wzmocnić rodzinę, od której zaleŜy
przyszłość Kościoła i Ojczyzny.
Będziemy mieli okazję wspomóc takŜe dzieło, które od lat nazywane jest Ŝywym pomnikiem Jana Pawła II. Fundacja „Dzieło Nowego Tysiąclecia” wspiera około 2500 młodych ludzi z całej Polski,
głównie z rodzin wielodzietnych, zarówno duchowo, jak i materialnie,
poprzez stypendia. Dzięki ofiarności Polaków w kraju i poza jego
granicami mogą oni realizować swoje aspiracje edukacyjne. W duchu
wartości, którym słuŜył Święty PapieŜ, stypendyści pragną dobrze
przygotować się do zadań czekających ich w dorosłym Ŝyciu. Tę inicjatywę Kościoła w Polsce św. Jan Paweł II określił jako pomnik najbliŜszy jego sercu. Tym bardziej zachęcamy do wspierania jej modlitwą, dobrym słowem, cierpieniem i ofiarą. W przyszłą niedzielę podczas kwesty przy kościołach i w miejscach publicznych będziemy
mogli wesprzeć materialnie ten wyjątkowy pomnik wdzięczności
budowany Świętemu PapieŜowi. Wierzymy, Ŝe stypendyści będą
w przyszłości świadkami wartości rodziny i obrońcami jej godności
w myśl nauczania św. Jana Pawła II.
Na czas przeŜywania XV Dnia Papieskiego i podejmowania
trudu odnowy polskiej rodziny udzielamy wszystkim pasterskiego
błogosławieństwa.
Podpisali: Pasterze Kościoła katolickiego w Polsce
obecni na 369. Zebraniu Plenarnym
Konferencji Episkopatu Polski w Warszawie
w dniu 10 czerwca 2015 r.
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KOMUNIKAT NA ZAKOŃCZENIE SYNODU BISKUPÓW
O MAŁśEŃSTWIE I RODZINIE

Kończący się dzisiaj synod biskupów na temat małŜeństwa i rodziny był doświadczeniem jedności Kościoła i ubogacaniem się Jego
róŜnorodnością. Kościół szczerze zatroskany o rodzinę przypomniał
światu jej niezastąpioną wartość. Zastanawiał się w jaki sposób skutecznie chronić jej prawa w Ŝyciu społecznym, gospodarczym, politycznym i kulturalnym.
Jesteśmy wdzięczni papieŜowi Franciszkowi za jego troskę o to,
by Ewangelia Miłosierdzia BoŜego dotarła do kaŜdej rodziny. Dziękujemy, Ŝe przypomina nam, iŜ wciąŜ aktualne jest nauczanie św. Jana
Pawła II, którego sam nazwał „PapieŜem rodziny”.
WyraŜamy naszą wdzięczność całej Konferencji Episkopatu Polski, która nas upowaŜniła do reprezentowania Jej stanowiska. Dziękujemy wszystkim Polakom w Ojczyźnie i poza jej granicami za modlitwę i okazywane nam wyrazy wsparcia.
Umocnieniem podczas synodalnej dyskusji była dla nas świadomość, Ŝe w Polsce jest wiele rodzin, które z BoŜą pomocą, w dobrej
i złej doli, kaŜdego dnia troszczą się o wierność swojemu powołaniu.
Teraz zaś zastanawiamy się nad tym, w jaki sposób przesłanie tego
synodu wprowadzić w Ŝycie.
Idąc za św. Janem Pawłem II, synod ten przypomniał – dostępne
wszystkim wierzącym – sposoby aktywnego uczestnictwa w Ŝyciu
Kościoła. Dlatego teŜ zapraszamy wszystkich do regularnego uczestnictwa we Mszy Świętej, do zgłębiania Słowa BoŜego. Zachęcamy
rodziny do wspólnej modlitwy i wychowania dzieci w wierze oraz
zaangaŜowania w Ŝycie parafii i wspierania dzieł miłosierdzia.
To zaproszenie kierujemy takŜe do osób rozwiedzionych, Ŝyjących
w ponownych związkach cywilnych, które – choć nie przystępują do
Komunii Świętej – nie są wykluczone z Kościoła. Warto, aby szczerze
rozmawiały one z kapłanem, który pomoŜe im spojrzeć na ich sytuację oczyma Chrystusa Pana, w świetle niezmiennej nauki Kościoła
katolickiego.
Podczas tego synodu papieŜ Franciszek ogłosił świętymi Zelię
i Ludwika Martin, rodziców św. Teresy od Dzieciątka Jezus. Niech
miłość małŜeńska i rodzicielska nowych Świętych stanie się wzorem
i natchnieniem dla małŜeństw i rodzin.
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Ojcowie Synodalni:
Abp Stanisław Gądecki
biskup poznański
Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski
Abp Henryk Hoser
biskup warszawsko-praski
Bp Jan Wątroba
biskup rzeszowski

Rzym, 25 października 2015 r.

HOMILIA ABP. STANISŁAWA GĄDECKIEGO
WYGŁOSZONA W WATYKANIE 26 PAŹDZIERNIKA 2015 R.
PODCZAS OBCHODÓW 50. ROCZNICY WYMIANY LISTÓW
MIĘDZY BISKUPAMI POLSKIMI I NIEMIECKIMI:
PRZEBACZAMY I PROSIMY WYBACZENIE
Wybaczamy i prosimy o wybaczenie. 50. rocznica
powstania Orędzia biskupów polskich do biskupów
niemieckich (Rzym, Campo Teutonico – 26.10.2015)
W 50. rocznicę powstania Orędzia biskupów polskich do
biskupów niemieckich gromadzimy się na dziękczynieniu za to
przełomowe – dla powojennych dziejów relacji polsko-niemieckich –
wydarzenie.
1. ORĘDZIE POLSKICH BISKUPÓW
Ten dokument zawierał słowa, które stanowiły – często
przytaczaną i komentowaną – istotę jego przesłania: „Wyciągamy do
Was, siedzących tu, na ławach kończącego się Soboru, nasze ręce
oraz udzielamy wybaczenia i prosimy o nie”. Te słowa zostały
wypowiedziane pod koniec obrad Soboru Watykańskiego II oraz
w bliskiej perspektywie zbliŜających się obchodów Millenium Chrztu
Polski. W tych okolicznościach obecni na soborze polscy biskupi
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wystosowali 56 listów do konferencji episkopatów róŜnych krajów,
zawiadamiających o nadchodzących uroczystościach i proszących
o modlitwę w tej intencji.
Pośród tych pism znalazło się równieŜ – datowane na 18
listopada 1965 roku – Orędzie biskupów polskich do ich niemieckich
braci w Chrystusowym urzędzie pasterskim. W „roku Pańskim 1966 –
pisali księŜa biskupi – Kościół Chrystusowy w Polsce, a wraz z nim
cały Naród polski, obchodzić będzie Millenium swego chrztu”.
Chrzest zaś – tak w wymiarze osobistym, jak i społecznym – stanowi
sakrament, który łączy ochrzczonych w jedną wspólnotę wiary
i braterstwa. Autentyczne chrześcijaństwo nie moŜe zatem pogodzić
się z sytuacją, w której sąsiadujące ze sobą chrześcijańskie narody
pozostają skłócone.
Wielką mądrością ówczesnych polskich biskupów – na czele z ks.
kard. prymasem Stefanem Wyszyńskim i ks. kard. Bolesławem
Kominkiem, wielkim promotorem pojednania między narodem
polskim i niemieckim – było podjęcie próby spojrzenia na wzajemne
dzieje obu naszych narodów z milenijnej perspektywy.
Sam fakt kreślenia tych dziejów z perspektywy 1000-letniej
i chrześcijańskiej posiadał ogromne znaczenie w tzw. Polsce Ludowej,
która dzieje świata rozpoczynała od wybuchu rewolucji bolszewickiej.
W tej milenijnej perspektywie stało się dla odbiorców Orędzia jasne,
Ŝe trwałą wartością, która jednoczy ponad wszelkimi podziałami
politycznymi nasze narody i państwa jest wspólna wiara
chrześcijańska. Była to wizja, w której – ponad granicami
politycznymi – istniała wspaniała wspólnota ducha.
List stanowił próbę moralnego rozrachunku, który byłby
niemoŜliwy bez uwzględnienia przeszłości, bez zwrócenia uwagi na
los ludności polskiej i niemieckiej, tak w czasie II wojny światowej,
jak i po niej. Był częścią owego wysiłku, który posłuŜył odnowie
moralnej naszego narodu. Był równieŜ aktem odwagi polskiego
episkopatu, który w tamtych okolicznościach politycznych ośmielił
się podjąć inicjatywę na forum międzynarodowym bez woli i wiedzy
partii.
Bilans dziejów dokonywany z pozycji chrześcijańskiej stał się
bilansem, którego nie moŜna wyrównać w perspektywie tylko
legalistycznej sprawiedliwości. Z takiego przekonania wyrosła teŜ
późniejsza refleksja arcybiskupa Karola Wojtyły, sygnatariusza
tamtego Orędzia: „Doświadczenie przeszłości i współczesności
wskazuje na to, Ŝe sprawiedliwość sama nie wystarcza, Ŝe – co więcej
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– moŜe doprowadzić do zaprzeczenia i zniweczenia siebie samej, jeśli
nie dopuści się do kształtowania Ŝycia ludzkiego w róŜnych jego
wymiarach owej głębszej mocy, jaką jest miłość. To przecieŜ
doświadczenie dziejowe pozwoliło, między innymi, na sformułowanie
twierdzenia: summum ius – summa iniuria. Twierdzenie to nie
deprecjonuje sprawiedliwości, nie pomniejsza znaczenia porządku na
niej budowanego, wskazuje tylko w innym aspekcie na tę samą
potrzebę sięgania do głębszych jeszcze sił ducha, które warunkują
porządek sprawiedliwości” (Jan Paweł II, Dives in misericordia, 12).
2. ODPOWIEDŹ BISKUPÓW NIEMIECKICH
Dwa dni po ukazaniu się Orędzia ukazała się odpowiedź
niemiecka w postaci Pozdrowienia biskupów niemieckich do polskich
braci w biskupim posłannictwie i odpowiedź na list z dnia 18
listopada 1965 roku. Pełna dystansu odpowiedź niemieckich
biskupów – zawierająca podziękowanie i prośbę o przebaczenie,
a jednocześnie nie godząca się ze stratami terytorialnymi Niemiec na
rzecz Polski w wyniku II wojny światowej – nie przyniosła
oczekiwanego przełomu i wywołała raczej rozczarowanie polskich
biskupów: „Naszą tak serdecznie wyciągniętą rękę przyjęto nie bez
zastrzeŜeń” (napisał później ks. kard. prymas S. Wyszyński do kard.
J. Döpfnera w 1970 r.).
3. REPRESJE
Orędzie stanowiło waŜny krok w dziele osłabiania antagonizmu
między narodem polskim i niemieckim. Był to jednakŜe krok
niezwykle odwaŜny dla Kościoła katolickiego w Polsce. Przy
ówczesnym stanie nastrojów polskiego społeczeństwa, pamiętającego
lata okupacji, a jednocześnie nieustannie straszonego przez polskie
władze niemieckim rewizjonizmem, zwrócenie się z prośbą
o przebaczenie było bardzo radykalnym pójściem „pod prąd”. Spora
część Polaków nie zrozumiała sensu Orędzia i skłonna była uznać
wystąpienie polskich biskupów za niezgodne z polskim interesem
narodowym.
Wykorzystały to zręcznie władze państwowe, przygotowując plan
szerokiej kampanii propagandowej, której celem było: „Po pierwsze,
potępić postawę Kościoła określaną w Orędziu jako antynarodową
i antysocjalistyczną, sprzyjającą niemieckiemu rewizjonizmowi.
Po drugie, napiętnować kierownictwo Kościoła jako antynarodowe.
Po trzecie, wykazać fałszowanie przez Kościół dziejów narodu
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polskiego. Po czwarte, wprowadzić rozróŜnienie hierarchii i kleru
rzymskokatolickiego” (Wydział Administracyjny KC PZPR, grudzień
1965 r.).
Począwszy od 10 grudnia 1965 r. środki masowego przekazu
dokonały zmasowanego ataku na polski episkopat. Była to
największa antyepiskopalna kampania propagandowa w całych
dziejach PRL-u. Propaganda ta podkreślała, Ŝe biskupi polscy
bezprawnie udzielili przebaczenia Niemcom w imieniu narodu
polskiego. W zakładach pracy urządzano masówki, kończące się
postulatami przykładnego ukarania autorów Orędzia. Akcja ta miała
na celu podwaŜenie zaufania do episkopatu w katolickiej części
polskiego społeczeństwa oraz pośród duchowieństwa. Sam pierwszy
sekretarz Władysław Gomułka napominał episkopat: „niech kościół
nie przeciwstawia się państwu. Niech nie uwaŜa, Ŝe sprawuje rząd
dusz w narodzie. Czasy te odeszły w bezpowrotną przeszłość i nigdy
juŜ nie powrócą” (Przemówienia. Lipiec 1964 – grudzień 1966,
Warszawa 1967, s. 407).
4. DOBRE OWOCE ORĘDZIA
W obronie Orędzia stanął wówczas Jerzy Turowicz, redaktor
„Tygodnika Powszechnego”, który stwierdził, Ŝe autorami tego listu:
„kierowało najszlachetniejsze dąŜenie do braterstwa między
narodami” (14.01.1966 r.).
Orędzie to w latach siedemdziesiątych ubiegłego wieku znacznie
ułatwiło dialog między katolikami z Polski i Republiki Federalnej
Niemiec. W 1968 roku – trzy lata po wymianie listów obu
episkopatów – stu sześćdziesięciu niemieckich intelektualistów
katolickich (wśród nich ks. Joseph Ratzinger) podpisało
memorandum bensberskie, w którym wezwano niemiecką hierarchię
do opowiedzenia się za granicą na Odrze i Nysie. To memorandum
zostało uznane za adekwatną odpowiedź na Orędzie polskiego
episkopatu. Stopniowo teŜ – po ratyfikacji traktatu warszawskiego
w 1972 r. – w niemieckim Kościele katolickim następowała
gruntowna przemiana jego stosunku do Polski.
Jej dobitnym przykładem była – waŜna dla polskiego Kościoła
i Polaków – pomoc materialna niemieckich współbraci w latach
siedemdziesiątych i osiemdziesiątych. Nie sposób teŜ zapomnieć
o poparciu niemieckich kardynałów, które przyczyniło się do wyboru
Karola Wojtyły na papieŜa. Były to niezwykle konkretne, historyczne
owoce Orędzia.
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Z wdzięcznością i radością pragnę wspomnieć w tym miejscu
niektóre inne, bezpośrednie bądź pośrednie, rezultaty pojednania
zainicjowanego Orędziem: wizyty papieŜa Polaka w Niemczech
i papieŜa Niemca w Polsce (obydwaj bardzo serdecznie
podejmowani); częste i Ŝyczliwe spotkania biskupów, kapłanów
i wiernych obu krajów; przyjazne spotkanie Kohla i Mazowieckiego
w KruŜlowej; liczne małŜeństwa polsko-niemieckie; Eucharystia
i inne sakramenty sprawowane w Polsce po niemiecku,
a w Niemczech po polsku; częste kontakty młodzieŜy, szkół i parafii
(naleŜy spodziewać się, Ŝe takŜe w przyszłym roku do Krakowa
przybędzie wielu młodych z Niemiec, by wziąć udział w Światowych
Dniach MłodzieŜy, tak jak liczni Polacy uczestniczyli w podobnym
spotkaniu w Kolonii w 2005 roku).
5. PERSPEKTYWY NA PRZYSZŁOŚĆ
Dziękując dzisiaj za te owoce, chciałbym na koniec zwrócić uwagę
na niektóre jego przesłanki odnoszące się do teraźniejszości
i przyszłości naszych dwóch narodów.
Po pierwsze, Orędzie wskazuje na konieczność etosu, tak
w Ŝyciu wspólnoty narodowej, jak i międzynarodowej. Jeśli chcemy
odnaleźć drogę pojednania i przebaczenia w imię miłości miłosiernej,
musimy nazywać prawdę po imieniu. Trzeba szukać tych wartości,
które są nam wspólne i nas łączą, a nie dzielą. Mamy w tym
względzie szczególnych orędowników, których Kościół w naszych
czasach wyniósł do chwały ołtarzy, a którzy usilnie zabiegali
o braterskie relacje między narodami polskim i niemieckim.
Wystarczy wspomnieć św. Maksymiliana Kolbego i św. Jana Pawła
II, św. Teresę Benedyktę od KrzyŜa, bł. Bernarda Lichtenberga i bł.
Aniceta Koplińskiego.
Po drugie, Orędzie wskazuje na konieczność związku
toŜsamości i pamięci, co wydaje się szczególnie waŜne dzisiaj, tak
w perspektywie niemieckiej, polskiej, jak i europejskiej. Obawy
wiernych współczesnej Europy przed zalewem ze strony obcej
kultury i religii są uzasadnione. Co więcej, wydają się spotęgowane
tym, Ŝe Europa jest dotknięta milczącą apostazją od Chrystusa.
W miejsce wartości chrześcijańskich niektórzy politycy wprowadzają
ideologie niszczące tę wizję człowieka i rodziny. Wydaje się więc
rzeczą konieczną rozwijanie i pogłębianie współpracy polskiego
i niemieckiego społeczeństwa, zwłaszcza zaś wiernych obu krajów, na
rzecz promocji wartości chrześcijańskich, które ukształtowały
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Europę, a które dzisiaj są zagroŜone tak przez czynniki wewnętrzne,
jak i zewnętrzne. Szczególnie waŜną jawi się obrona ludzkiego Ŝycia
od jego poczęcia aŜ po naturalną śmierć, troska o duchowy rozwój
młodzieŜy oparty na wychowaniu chrześcijańskim, obrona i promocja
rodziny chrześcijańskiej.
Po trzecie, Orędzie uczy nas spojrzenia perspektywicznego,
niezbędnego zwłaszcza w Ŝyciu społecznym, politycznym i religijnym.
Choć niejednokrotnie pragnęlibyśmy dostrzegać natychmiastowe
owoce naszych wysiłków, to jednak często trzeba uzbroić się
w cierpliwość i wytrwałość w dąŜeniu do dobra. śycie społeczne nie
jest bowiem naznaczone prostym automatyzmem. Tkankę tego Ŝycia
stanowią przecieŜ osoby, często naznaczone błędami, emocjami
i ograniczeniami poznania, dlatego droga budowania porozumienia
i wspólnoty jest drogą trudną.
Po czwarte, w imię tego samego ducha miłosierdzia
i odpowiedzialności za przyszłość, wołamy do naszych sióstr i braci
o wspólną kontynuację dzieła pojednania, nadal wybaczając
sobie nawzajem i wyraŜając nasze bezwarunkowe zaufanie Prawdzie.
Od czasu powstania Orędzia wiele się zmieniło na świecie
i w Kościele, takŜe w relacjach między Kościołami w Polsce
i w Niemczech. Polacy cieszą się odzyskaną wolnością, a Niemcy
jednością, która 50 lat temu była tylko w sferze marzeń. To, co
wydawało się wówczas niemoŜliwe, przynajmniej w krótkiej
perspektywie czasowej, stało się rzeczywistością. W ramach
jednoczącej się Europy zostały otwarte granice między naszymi
państwami, co ułatwiło i pogłębiło kontakty między ich
mieszkańcami na róŜnych płaszczyznach.
ZAKOŃCZENIE
StaroŜytni Rzymianie zwykli mawiać: Historia est magistra
vitae. Zdajemy sobie sprawę z tego, jak wiele moŜemy się jeszcze
nauczyć wpatrzeni w Chrystusa. Tak więc wyśpiewujmy dzisiaj Panu
Bogu nasze dziękczynne Te Deum. Dziękujmy za autorów
i sygnatariuszy tamtego Orędzia, m.in.: ks. kard. prymasa Stefana
Wyszyńskiego, ks. kard. Bolesława Kominka, ks. abp. Karola
Wojtyłę. Prośmy o światło Ducha Świętego, abyśmy potrafili dalej
rozwijać to wielkie dziedzictwo, zapoczątkowane – w tak znacznej
mierze – przez Orędzie Biskupów polskich do ich niemieckich Braci.
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KOMUNIKAT PREZYDIUM KONFERENCJI EPISKOPATU POLSKI
W SPRAWIE DNIA SOLIDARNOŚCI Z KOŚCIOŁEM PRZEŚLADOWANYM

W drugą niedzielę listopada obchodzimy w Polsce – juŜ po raz
siódmy – Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym.
Dzięki ofiarności katolików oraz zaangaŜowaniu KsięŜy Biskupów, Proboszczów i wszystkich, którzy corocznie organizują zbiórkę
do puszek, objęto pomocą setki tysięcy potrzebujących – nie tylko
chrześcijan – w Syrii, Iraku, Egipcie oraz w innych krajach. Papieskie Stowarzyszenie „Pomoc Kościołowi w Potrzebie” przeznacza
zebrane w ten sposób środki na pomoc ludziom Ŝyjącym w regionach
objętych prześladowaniami, aby nie byli oni zmuszani do opuszczania swoich krajów w obawie o Ŝycie i zdrowie. Codziennie wydawane
są setki bezpłatnych posiłków, utrzymywane są obozy dla uchodźców,
udzielana jest pomoc medyczna, prowadzone są szkoły.
W tym roku, w sposób szczególny, chcemy pomóc prześladowanym w Syrii, dlatego wspieramy prośbę Papieskiego Stowarzyszenia
„Pomoc Kościołowi w Potrzebie” o modlitwę i ofiary na rzecz naszych
cierpiących braci i sióstr.

/-/ Abp Stanisław Gądecki
Metropolita Poznański
Przewodniczący KEP
/-/ Abp Marek Jędraszewski
Metropolita Łódzki
Zastępca Przewodniczącego KEP
/-/ Bp Artur G. Miziński
Sekretarz Generalny KEP
Warszawa, 3 listopada 2015 r.
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LIST PASTERSKI EPISKOPATU POLSKI
O PRZEŚLADOWANIU CHRZEŚCIJAN

KOŚCIÓŁ PRZEŚLADOWANY W ŚWIECIE

Umiłowani w Chrystusie Panu, Siostry i Bracia!
Słowo BoŜe ukazuje dzisiaj szczególną bliskość i zatroskanie
Boga o ludzi prostych, pozbawionych środków do Ŝycia i zagroŜonych
w swojej egzystencji. Chrystus koncentruje naszą uwagę na ubogiej
i pokornej wdowie oraz jej ofiarnym geście, w którym zawiera się
takŜe całkowite zaufanie Bogu. Ona nie ma dokąd iść, więc przychodzi do Boga i oddając Mu wszystko, poddaje się Jego Opatrzności.
Ufa bezgranicznie dobroci Boga i powierza Mu całe swe Ŝycie. Słowo
BoŜe jest zawsze Ŝywe i aktualne. Dziś, gdy przeŜywamy Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym, to ewangeliczna wdowa jawi
się jako obraz prześladowanego Kościoła. Patrząc na ubogą wdowę,
musimy zobaczyć w niej miliony naszych braci i sióstr prześladowanych za wiarę w Chrystusa. Musimy ich zobaczyć, tak jak Chrystus
dostrzegł w świątyni ignorowaną przez wszystkich ubogą i pokorną
wdowę. Nie moŜemy nie zauwaŜyć brata, który cierpi jak Chrystus
i dla Chrystusa. Zachowalibyśmy się wówczas jak bliscy Chrystusa,
którzy w czasie Jego męki i śmierci obojętnie „stali z daleka” (por. Łk
23,49). Do nas samych odnosiłyby się wówczas słowa Psalmisty, który Ŝali się przed Bogiem: „Przyjaciele moi i sąsiedzi stronią od mojej
choroby i moi bliscy trzymają się z daleka” (Ps 38,12).
1. Współczesne prześladowanie chrześcijan
Prześladowanie chrześcijan jest dzisiaj faktem niezaprzeczalnym. Aby się o tym przekonać, wystarczy uwaŜnie obserwować wydarzenia, które dokonują się na naszych oczach lub docierają do nas
poprzez środki masowego przekazu. Prześladowania chrześcijan wpisują się w szerszy kontekst eskalacji przemocy i agresji, którą obserwujemy w otaczającym nas świecie. Gwałt i przemoc pojawiają się
tam, gdzie naruszając godność człowieka, usiłuje się narzucić mu
jakiś rodzaj zachowania, system społeczny, religijny lub wymusić na
nim rezygnację z tego, co mu się słusznie naleŜy.
Prześladowanie chrześcijan przybiera dziś róŜne formy: od
ośmieszania, marginalizacji i usuwania z przestrzeni publicznej aŜ
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do odbierania Ŝycia. Kontynent europejski, który po upadku Cesarstwa Rzymskiego odbudował się pod sztandarem KrzyŜa, dzisiaj jest
odcinany od znaku swojej toŜsamości, kultury, a przede wszystkim
od chrześcijańskich korzeni. KrzyŜ Chrystusa i inne chrześcijańskie
symbole stają się w niektórych częściach Europy zakazane. Coraz
częściej na naszym kontynencie dochodzi teŜ do profanacji miejsc
kultu i cmentarzy.
W historii współczesnej odnajdziemy wiele przykładów masowych prześladowań chrześcijan. W tym roku przeŜywamy setną
rocznicę ludobójstwa w Turcji. W 1915 roku rozpoczęto planową eksterminację o charakterze ludobójczym chrześcijan zamieszkujących
od wieków obszary zajmowane przez Imperium Tureckie. Ludobójstwo pochłonęło ok. dwóch milionów ofiar, z tego najliczniejszą grupą
ofiar byli Ormianie (ok. półtora miliona zamordowanych), następnie
syryjscy chrześcijanie, Asyryjczycy (ok. 300 tysięcy) oraz Grecy (ok.
200 tysięcy). W czasie samego ludobójstwa, z chwilą masowych egzekucji przedstawicieli ormiańskich elit, ujawnił się motyw zbrodniczej
działalności oprawców – nienawiść do chrześcijaństwa. By ją bardziej
rozbudzić odwoływano się do tradycyjnego w islamie obrazu chrześcijan jako „niewiernych”. Tysiące wyznawców Chrystusa postawionych
przed tą alternatywą dokonywało heroicznego wyboru Jezusa i Jego
KrzyŜa.
Przemiany, jakie dokonują się w Europie, wpisują się w dramat
konfliktów i prześladowań chrześcijan, do których dochodzi w innych
częściach świata. Według Raportu Papieskiego Stowarzyszenia
Pomoc Kościołowi w Potrzebie w roku 2014 w 116 krajach świata
dochodziło do łamania wolności religijnej, z czego w dwudziestu krajach sytuacja jest dramatyczna1. Ponad 100 tys. chrześcijan kaŜdego
roku jest brutalnie mordowanych, a jedynym motywem odebrania im
Ŝycia jest wyznawana przez nich chrześcijańska wiara.
Los chrześcijan oraz ich obecność w Iraku, Syrii, północnych stanach Nigerii ciągle stoi pod znakiem zapytania. Na oczach całego
świata fundamentaliści z „państwa islamskiego” dokonują rzezi na
wyznawcach Chrystusa, przybijając ich do krzyŜa, zadając tortury,
dokonując rytualnych egzekucji. W samym Iraku przed dwunastoma
laty Ŝyło 1 milion 450 tys. chrześcijan, dzisiaj jest ich niecałe 100 tys.
Arcybiskup Mosulu w sierpniu ubiegłego roku wysłał informację do
Ojca Świętego, Ŝe w jego diecezji po 1400 latach przestała istnieć
1 Pomoc Kościołowi w Potrzebie Religious Freedom in The World – Report 2014
http://www.aidtochurch.org/report2014/
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wspólnota chrześcijańska. Podobne wieści moŜemy juŜ niedługo usłyszeć z Aleppo w Syrii i z wielu innych diecezji, gdzie coraz brutalniej
eliminuje się chrześcijan.
Jednym z bolesnych przejawów współczesnej przemocy jest takŜe
zabijanie misjonarzy, najczęściej pracujących i dających świadectwo
Chrystusowi wśród najuboŜszych mieszkańców naszego globu. Według statystyk publikowanych przez watykańską Kongregację
Ewangelizacji Narodów kaŜdego roku ginie do 20 do 30 katolickich
misjonarzy. Są wśród nich takŜe Polacy, jak choćby młodzi franciszkanie o. Zbigniew Strzałkowski i o. Michał Tomaszek, którzy za kilka
tygodni będą przez papieŜa Franciszka ogłoszeni błogosławionymi.
Zostali oni zamordowani przed ponad dwudziestu laty przez terrorystów marksistowskiego ruchu „Świetlisty Szlak”, który dąŜył zbrodniczymi metodami do zmiany ustroju w Peru. Dwaj trzydziestoletni
misjonarze z Polski zostali zabici za to, Ŝe głosili Ewangelię, ale równieŜ dlatego, Ŝe troszczyli się o potrzeby Indian cierpiących skrajne
ubóstwo, zapewniając najuboŜszym chleb i odzienie oraz budując
wspólnotę solidarności i wzajemnej pomocy wśród andyjskich górali.
Takich wstrząsających wydarzeń jest więcej.
2. Chrześcijańska postawa wobec prześladowań
Jako chrześcijanie nie moŜemy patrzeć na te wydarzenia obojętnie. Społeczny wymiar zła i grzechu, prowadzący do prześladowań
chrześcijan, domaga się odpowiedzi ze strony wierzących. Musimy
zająć stanowisko zaangaŜowane i ewangeliczne.
a) Solidarność z prześladowanymi
W dzisiejszej liturgii obrazem prześladowanego Kościoła staje się
uboga wdowa. Wdowa naleŜała do tej grupy ludzi, o których Pan Bóg
się upomina, wzywając do otoczenia ich opieką ze strony moŜnych
i pomocy od wszystkich Ŝyczliwych ludzi. RównieŜ i dziś mamy prawo
domagać się od moŜnych tego świata – od instytucji rządowych, organizacji międzynarodowych, mediów – zdecydowanej reakcji i obrony prześladowanych chrześcijan. Niestety, kryzys wartości, niechęć
do chrześcijaństwa powodują, Ŝe media, zwłaszcza europejskie, milczą na temat dyskryminacji czy przemocy wobec chrześcijan na naszym kontynencie. RównieŜ organizacje powołane do obrony pokoju
na świecie zdają się być w tym względzie zbyt opieszałe. Dziś musi646
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my udzielić swego głosu tym wszystkim, którzy nie mogą się bronić
i wykrzyczeć całego dramatu swego cierpienia. Musimy pamiętać, Ŝe
Jezus Chrystus, którego jesteśmy uczniami, stawał po stronie prześladowanych i poniŜanych, sam przecieŜ umierał na krzyŜu jako niesprawiedliwie
osądzony
i
poniŜony.
Jako
ukrzyŜowany
i zmartwychwstały Pan Ŝycia jest BoŜym Słowem sprzeciwu wobec
kaŜdej agresji i przemocy!
RównieŜ i my nie moŜemy pozostać obojętni na cierpienie prześladowanych. Solidarność z nimi jest naszym obowiązkiem oraz formą wyrazu naszej własnej wierności Chrystusowi Panu i naszemu
sumieniu. Głośno wypowiadamy więc naszą niezgodę na niesprawiedliwe traktowanie prześladowanych sióstr i braci w wierze. Mówimy
prześladowcom za Chrystusem Panem cierpiącym dzisiaj w naszych
braciach: „JeŜeli źle powiedziałem, udowodnij, co było złego. A jeŜeli
dobrze, to dlaczego mnie bijesz” (J 18,23). Głos chrześcijan wołających o pomoc powinien znaleźć odzew wśród wszystkich ludzi dobrej
woli, którym rzeczywiście na sercu leŜy troska o pokojowe współŜycie
rodziny ludzkiej. Krzywda drugiego człowieka, niezaleŜnie
od wyznawanej wiary, nie powinna umykać uwadze tych, którzy
mienią się obrońcami ludzkich praw i krzewicielami cywilizacji. Apelujemy, zachęcamy i prosimy o solidarność z prześladowanym Kościołem.
b) Wyrzeczenie się przemocy i ufne powierzenie się Bogu
Zło obecne w świecie moŜe być zwycięŜone jedynie przez heroiczne dobro i otwarcie na moc Boga, który nigdy nie posługuje się przemocą i agresją. Musimy zatem w naszych rodzinach i innych wspólnotach wiary kształtować postawy miłości, braterstwa, szacunku dla
innych ludzi i odpowiedzialności za dobro wspólne. Nade wszystko
zaś musimy stać się naśladowcami Chrystusa, który „gdy Mu złorzeczono, nie złorzeczył, gdy cierpiał, nie groził” (1 P 2,23). To właśnie
pokora i cierpliwość Jezusa stała się znakiem Jego wielkości i początkiem Jego zwycięstwa. Warto w tym kontekście przypomnieć
słowa św. Jana Chryzostoma: „Jak długo pozostajemy owcami, zwycięŜamy; otoczeni niezliczoną gromada wilków, jesteśmy mocniejsi.
Gdy jednak stajemy się wilkami, ulegamy, poniewaŜ jesteśmy pozbawieni pomocy Dobrego Pasterza. Wszak nie jest On pasterzem
wilków, ale owiec.” (Homilia do Ewangelii św. Mateusza, LG IV,
s. 474).
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Postawie tej winno towarzyszyć ufne powierzenie się Bogu, wzorem ubogiej wdowy z Ewangelii. Była ona cichą owieczką całkowicie
oddającą się opiece Boga – Wielkiego Pasterza owiec, który – jak
śpiewaliśmy w dzisiejszym Psalmie – „wiary dochowuje na wieki,
uciśnionym wymierza sprawiedliwość, chlebem karmi głodnych, wypuszcza na wolność więźniów” (Ps 146). Ci, którzy doświadczają cierpień za wiarę, niech zaufają BoŜej Mocy i Miłości jak ewangeliczna
wdowa, która oddała Bogu całe swe Ŝycie; jak sam Chrystus, który
na krzyŜu wołał: „Ojcze, w Twoje ręce powierzam ducha mojego!” (Łk
23,46).
c)

Zjednoczenie z ofiarą Chrystusa

Chrześcijanie prześladowani za wiarę swoje męczeństwo wpisują
w jedyną Ofiarę, którą Pan Jezus złoŜył sam z Siebie dla zbawienia
świata. W ich Ŝyciu realizuje się ewangeliczna zapowiedź Jezusa:
„Podniosą na was ręce i będą was prześladować. I z powodu Mojego
imienia będziecie w nienawiści u wszystkich.” (Łk 21,12.17). RównieŜ
i my winniśmy być gotowi na cierpienie w obronie chrześcijańskiej
wiary.
W Eucharystii, którą sprawujemy, uobecnia się ofiara Chrystusa
na krzyŜu i Jego chwalebne zmartwychwstanie. Niech przyjęcie słowa i ciała Zbawiciela uzdolni nas wszystkich do zjednoczenia się
z Jego ofiarą na krzyŜu, abyśmy i my potrafili złoŜyć swe Ŝycie
w ofierze Bogu i ludziom. Niech Chrystus pomoŜe nam codziennie
umierać wraz z Nim (por. 1 Kor 15,31).
Przyszłość Europy i świata zawierzmy Maryi Matce Kościoła,
która jest takŜe Królową Wyznawców i Królową Męczenników.
Razem z Nią módlmy się słowami dzisiejszej modlitwy liturgicznej:
„Wszechmocny i miłosierny BoŜe, oddal od nas łaskawie wszelkie
przeciwności, abyśmy wolni od niebezpieczeństw duszy i ciała, mogli
swobodnie pełnić Twoją słuŜbę”.
W łączności z Kościołem prześladowanym, na męŜne trwanie
w wierze i dawanie świadectwa o Chrystusie, z serca wszystkim błogosławimy.
Podpisali: Pasterze Kościoła katolickiego w Polsce
obecni na 370. Zebraniu Plenarnym
Konferencji Episkopatu Polski w Warszawie
w dniu 7 października 2015 r.
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NA JUBILEUSZ 1050-LECIA CHRZTU POLSKI
NOWE śYCIE W CHRYSTUSIE

Drodzy Siostry i Bracia!
W dzisiejszą uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata
docierają do nas słowa proroka Daniela o Synu Człowieczym,
któremu „powierzono […] panowanie, chwałę i władzę królewską,
a [któremu] słuŜyły […] wszystkie narody, ludy i języki. Panowanie
Jego jest wiecznym panowaniem, które nie przeminie, a Jego
królestwo nie ulegnie zagładzie” (Dn 7,14). Proroctwo to spełniło się
w odniesieniu do osoby Chrystusa, który jest „Świadkiem Wiernym,
Pierworodnym umarłych i Władcą królów ziemi” (Ap 1,5).
1.

Chrzest Polski

Chrystus – jako Początek i Koniec całych ludzkich dziejów –
sprawił, Ŝe 1050 lat temu na polskiej ziemi został postawiony krzyŜ,
przejmujący znak jego zwycięstwa nad grzechem i śmiercią.
W 966 roku Mieszko I przyjął chrzest jako człowiek wolny.
ChociaŜ został on udzielony pojedynczej osobie, to przecieŜ dał
początek wspólnocie z innymi osobami ochrzczonymi. Myśląc
o konsekwencjach chrztu Mieszka, moŜemy mówić o „narodzie
ochrzczonych”, o „chrzcie narodu”, a więc równieŜ o Chrzcie Polski
(por. Prymas Stefan Wyszyński, „Na Wielkanoc Roku Tysiąclecia
Chrztu Polski”, Gniezno 1966).
KsiąŜę Mieszko tym samym wprowadził swoich pobratymców
w świat kultury łacińskiej i uczynił ich obywatelami wspólnoty ludów
chrześcijańskich. Jego chrzcielnica stała się kolebką rodzącego się
narodu, pozostając znakiem budującym jego toŜsamość. Chrzest
wprowadził nasz naród w nowy świat, który wyraŜa się przez nową
kulturę, nowe instytucje, struktury i zapisy prawne. Doświadczenie
wiary przełoŜyło się z mocą na postawy moralne, widoczne takŜe
w Ŝyciu gospodarczym, politycznym i kulturalnym. Społeczne
konsekwencje Chrztu Polski pojawiły się później, poczynając od
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rodziny po naród, a nawet po wspólnotę narodów, jaką dzisiaj
stanowi dla nas Europa.
2.

Jubileusz 1050-lecia Chrztu Polski

W Wigilię Paschalną 966 roku, kiedy władca Polan stanął przed
chrzcielnicą, zaśpiewano ten wyjątkowy, staroŜytny hymn: „Weselcie
się juŜ, zastępy aniołów w niebie, weselcie się, słudzy Boga. Niechaj
zabrzmią dzwony głoszące zbawienie, gdy Król tak wielki odnosi
zwycięstwo. Raduj się ziemio, opromieniona tak niezmiernym
blaskiem […], poczuj, Ŝe wolna jesteś od mroku, co świat okrywa!”
(„Exsultet”).
I odtąd – kaŜdego roku w Wigilię Paschalną – Kościół w Polsce
śpiewa ten hymn tuŜ przed odnowieniem przyrzeczeń chrzcielnych;
przepiękny hymn, przepełniony radością z dzieła zbawienia,
skupiony na Chrystusie, który wyzwala nas ku miłości do Boga
i ludzi.
W chwili chrztu świętego kaŜdej i kaŜdego z nas to zbawcze
wydarzenie staje się przełomowym momentem naszej osobistej
duchowej biografii. Chrzest święty jest fundamentem całego Ŝycia
chrześcijańskiego i bramą do Ŝycia w Trójcy Świętej. Jest to nie tylko
zanurzenie w poświęconej wodzie, ale prawdziwe zanurzenie
w śmierci i zmartwychwstaniu Pana, w Jego zwycięstwie nad złem.
To prawdziwe źródło Ŝycia wiecznego dla nas.
Pełne wiary spojrzenie na to przełomowe w dziejach naszego
narodu wydarzenie sprawia, Ŝe przeŜycie Jubileuszu 1050-lecia
Chrztu Polski nie ogranicza się do rozwaŜania zagadnień
o charakterze społecznym, kulturowym czy narodowym. Są to
z pewnością kwestie waŜne, ale to przecieŜ nie te pytania usłyszał
Mieszko I, gdy stanął przy chrzcielnicy. Najpierw zapytano go o to,
czy wyrzeka się szatana i jego próŜnej chwały. Następnie, czy wierzy
w Boga Ojca Wszechmogącego, w Jego Jedynego Syna – Jezusa
Chrystusa,
wcielonego,
ukrzyŜowanego
i zmartwychwstałego,
w Ducha Świętego, w święty, katolicki i apostolski Kościół,
w społeczność świętych i w zmartwychwstanie ciała. Na wszystkie te
pytania Mieszko odpowiedział: „Wierzę!”. To samo wyznanie wiary
powtarzamy i my 1050 lat później.
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3.

Millennium Chrztu Polski

Obchodzić Jubileusz Chrztu Polski to świadczyć własnym Ŝyciem
o Chrystusie. Takie odwaŜne świadectwo w niełatwych czasach
PRL-u złoŜyli katolicy w 1966 roku, w czasie obchodów milenijnych.
Pomogła w tym dziewięcioletnia Wielka Nowenna, czyli program
duszpasterski opracowany przez Sługę BoŜego Księdza Kardynała
Stefana Wyszyńskiego. Jej główne hasło rozbrzmiewa po dziś dzień
w naszych uszach: „Wierność Bogu, KrzyŜowi, Ewangelii, Kościołowi
i jego Pasterzom”.
Ogromna praca duchowa, towarzysząca Millennium Chrztu,
zakończyła się uroczystościami na Jasnej Górze 3 maja 1966 roku.
W tym dniu zawierzono Matce BoŜej nasz naród na kolejne 1000 lat.
Bez tamtego Millennium trudno sobie wyobrazić następne ćwierć
wieku polskiej historii: pontyfikat św. Jana Pawła II, wielki ruch
„Solidarność” oraz odzyskaną w 1989 roku wolność.
Po
pięćdziesięciu
latach
pasterze
Kościoła
wraz
ze
zgromadzonymi wiernymi ponowią ten akt na Jasnej Górze 3 maja
2016 roku, zawierzając Polaków w Ojczyźnie i poza jej granicami
naszej duchowej Matce i Królowej.
4. Wyzwanie ekumeniczne
Chrzest jest wydarzeniem, którego nie da się zamknąć tylko
w kontekście Kocioła katolickiego. Św. Paweł pisze, Ŝe „[…]
w jednym Duchu wszyscy zostaliśmy ochrzczeni w jedno Ciało” (por.
1Kor 12,13), tworząc jeden, święty, powszechny i apostolski Kościół.
Dlatego chrzest czyni chrześcijan, niezaleŜnie od istniejących
między nimi podziałów, członkami jednego Ciała Chrystusowego.
Tworzy jedność, która nie sprowadza się wyłącznie do obojętnej
tolerancji i wzajemnej wiedzy o sobie, lecz spełnia się w wymianie
duchowych darów.
Dziękujemy Bogu za przyjętą na początku 2000 r. przez Kościół
Katolicki i Kościoły zrzeszone w Polskiej Radzie Ekumenicznej
„Deklarację o wzajemnym uznaniu chrztu jako sakramentu
jedności”. Jest ona bezprecedensowa w wymiarze Europy i świata,
inspiruje do podejmowania następnych kroków zmierzających do
zjednoczenia chrześcijan. Jedność Kościoła jest wolą Chrystusa.
MnoŜenie podziałów czy choćby obojętność wobec nich, jest cięŜkim
grzechem i antyświadectwem, które pomnaŜa zgorszenie. Polska
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przyjęła chrzest w czasie, gdy Kościół w duŜej mierze był jeszcze
niepodzielony na prawosławie (1054 rok) i kościoły protestanckie
(1517 rok). Czy Jezus Chrystus nie wzywa nas do tego, byśmy chcieli
nie tylko przeŜyć, ale – w takiej mierze, w jakiej to jest moŜliwe –
równieŜ przygotować wspólny obchód 1050-lecia tamtego
wydarzenia? Czy moŜemy śpiewać Bogu radosne Te Deum za
wydarzenie chrztu inaczej, niŜ w postawie głębokiego pojednania?
5.

Nadzwyczajny Jubileusz Miłosierdzia

PrzeŜywane przez nas uroczystości 1050. rocznicy Chrztu Polski
łączą się w rozpoczynającym się roku liturgicznym z jeszcze jedną
okolicznością. Jest nią Nadzwyczajny Jubileusz Miłosierdzia
rozumiany jako objawienie się czynnej wiary, potwierdzonej na
chrzcie świętym. „W tym Roku Świętym – pisze papieŜ Franciszek –
będziemy mogli doświadczyć otwarcia serc na tych wszystkich, którzy
Ŝyją na najbardziej beznadziejnych peryferiach egzystencjalnych,
które tak często świat stwarza w sposób dramatyczny. […] Otwórzmy
nasze oczy, aby dostrzec biedę świata, rany tak wielu braci i sióstr
pozbawionych godności. Poczujmy się sprowokowani, słysząc ich
wołanie o pomoc. Niech nasze ręce ścisną ich ręce, przygarnijmy ich
do siebie, aby poczuli ciepło naszej obecności, przyjaźni i braterstwa.
Niech ich krzyk stanie się naszym, tak byśmy razem złamali barierę
obojętności, która często króluje w sposób władczy, aby ukryć
hipokryzję i egoizm” (Bulla „Misericordiae vultus” 11.04.2015).
Ojciec Święty polecił, by Nadzwyczajny Jubileusz Miłosierdzia
rozpoczął się 8 grudnia br., w uroczystość Niepokalanego Poczęcia
Najświętszej Maryi Panny, a zakończył 20 listopada 2016 roku
w uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata.
W tym czasie połączymy intencje Ojca Świętego z ogólnopolskim
aktem przyjęcia królowania Chrystusa i poddania się pod Jego Boską
władzę. Uczynimy to w podkrakowskich Łagiewnikach 19 listopada
2016 roku, w przeddzień uroczystości Jezusa Chrystusa, Króla
Wszechświata.
Zakończenie
Czeka nas zatem rok liturgiczny pełen duchowych wyzwań.
Niech będzie on dla kaŜdej i kaŜdego z nas rokiem prawdziwie
błogosławionym. Niech będzie czasem wdzięczności wobec Boga za
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wspaniałą, ponad tysiącletnią tradycję chrześcijańską naszego
narodu; czasem odnowienia przymierza z miłosiernym Bogiem
i poddania się powszechnemu panowaniu Chrystusa Króla
Wszechświata. Niech stanie się okazją do pogłębienia synowskich
więzi z Bogarodzicą, Matką Kościoła i naszą Matką. Niech będzie
czasem radosnej nadziei dla młodych, którzy podczas Światowych
Dni MłodzieŜy w Krakowie spotkają się z Ojcem Świętym
Franciszkiem.
Na błogosławiony czas odnowy naszej toŜsamości chrzcielnej
w Roku Jubileuszowym wszystkim ochrzczonym i przygotowującym
się do chrztu z serca błogosławimy.
Podpisali: Pasterze Kościoła katolickiego w Polsce
obecni na 370. Zebraniu Plenarnym
Konferencji Episkopatu Polski w Warszawie
w dniu 6 października 2015 r.
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APEL NA XVI DZIEŃ MODLITWY I POMOCY MATERIALNEJ
KOŚCIOŁOWI NA WSCHODZIE
Drodzy Rodacy!
To juŜ kolejny raz zwracamy się do Was jako Zespół Konferencji
Episkopatu Polski, powołany do śpieszenia z pomocą Kościołowi,
który w trudnych warunkach pełni misję ewangelizacyjną i charytatywną. Kościół ten cieszy się z pewnej odzyskanej wolności ale ciągle
potrzebuje pomocy i środków, niezbędnych do skutecznego pełnienia
tego jakŜe waŜnego dzieła.
Mając w pamięci waŜność Synodu Biskupów, zwołanego przez
Ojca Świętego Franciszka, aby zabiegać o odrodzenie i o wzmocnienie
chrześcijańskiego małŜeństwa i rodziny, ten aspekt szczególnie pragniemy wziąć pod uwagę w dzieleniu się tym, co uzyskamy, dzięki
Ŝyczliwości Waszej, Kochani Rodacy. A małŜeństwo i rodzina potrzebuje wyjątkowego wsparcia, zwłaszcza od strony formacji religijnej.
Na to wszystko staramy się patrzeć oczyma wiary, odwołując się
do nauczania Jana Pawła II, Świętego danego nam przez Boga na
obecne czasy. On to, będąc w Drohiczynie, 10 czerwca 1999 roku
skierował szczególny apel, nawołując nas wszystkich do odkrycia
wartości miłości i do jej praktykowania. PapieŜ najpierw przypomina
nam słowa Jezusa Chrystusa: „Przykazanie nowe daję wam”
(J 13,34). A następnie wyjaśnia: „Oznacza to, Ŝe ten nakaz jest ciągle
aktualny. JeŜeli chcemy odpowiedzieć na miłość Chrystusa, to winniśmy podejmować ją zawsze, niezaleŜnie od czasu i miejsca. Ma to być
nowa droga dla człowieka, nowy zasiew w relacjach. Ta miłość czyni
nas – uczniów Chrystusa – nowymi ludźmi, dziedzicami BoŜych
obietnic”. Do tych słów się odwołujemy w okolicznościach wyjątkowych, kiedy Europa i Bliski Wschód Azji przeŜywają kolejną wędrówkę ludów, tragiczną dla wielu ludzi, groźną dla ich macierzystych państw. W tym szczególnym czasie kaŜda pomoc jest wyrazem
solidarności i miłości.
Podczas ubiegłorocznej zbiórki zebrano ponad dwa i pół miliona
zł. Z tych pieniędzy zrealizowano 350 projektów. Zespół w 2015 roku
wspierał finansowo duszpasterzy, braci i siostry zakonne pracujących
za wschodnią granicą. Otrzymane przez nich wsparcie wykorzystane
zostało na działalność charytatywną jak domy samotnej matki, posługę w szpitalach (leki, środki higieny i czystości, wyŜywienie), stołówki dla ubogich, sierocińce, wsparcie osób starszych i potrzebujących, pomoc uchodźcom z Donbasu oraz na akcje formacyjne jak re654
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kolekcje młodzieŜowe, pielgrzymki, wakacyjne spotkania z Bogiem
dla dzieci i młodzieŜy. Do tego naleŜy dodać wydatki na cele remontowo-budowlane i wyposaŜenie obiektów sakralnych. Potrzeb jest
ciągle duŜo, stąd nasz „Apel”, który znajdzie realną odpowiedź
w drugą niedzielę Adwentu, czyli 6 grudnia. W ową to niedzielę
przed wszystkimi kościołami w Polsce odbędzie się zbiórka do puszek. Nie zapominajmy, ktoś na tę pomoc czeka. I ufa.
JuŜ teraz dziękujemy za hojne wsparcie. Zapewniamy o modlitwach naszych i tych, którzy z hojności Waszej będą mieć konkretny
poŜytek. Dobry Bóg niech więc wynagrodzi kaŜdy przejaw ofiarności,
a pełne miłości Serce Maryi niech Was otacza swoją opieką.
+ Antoni P. Dydycz
Ks. Leszek KryŜa TChr
Zespół Pomocy Kościołowi na Wschodzie

KOMUNIKAT PREZYDIUM KONFERENCJI EPISKOPATU POLSKI
W ZWIĄZKU Z INAUGURACJĄ ROKU MIŁOSIERDZIA
W KOŚCIELE KATOLICKIM
„BŁOGOSŁAWIENI MIŁOSIERNI,
ALBOWIEM ONI MIŁOSIERDZIA DOSTĄPIĄ” (Mt 5, 7)

PapieŜ Franciszek ustanowił w całym Kościele katolickim Nadzwyczajny Rok Miłosierdzia. Jego obchody rozpoczęły się 8 grudnia
tego roku, a zakończą 20 listopada 2016 roku. Przez cały ten okres
będziemy kontemplować tajemnicę miłosierdzia BoŜego. PapieŜ
uznał, Ŝe w czasach, w których jesteśmy przyzwyczajeni do złych
wiadomości i największych okrucieństw, świat potrzebuje odkrycia,
Ŝe Bóg jest miłosiernym Ojcem. W sposób szczególny swoje miłosierdzie Bóg potwierdził nam w Chrystusie przez zbliŜenie się do nas
i zamieszkanie między nami – przez to, Ŝe „do końca nas umiłował”
(por. J 13, 1). W Piśmie Świętym, zwłaszcza w Starym Testamencie,
miłosierdzie oznacza bowiem przede wszystkim wierność Boga
względem Jego ludu i wobec zobowiązań wynikających z przymierza
– pomimo ludzkiego nieposłuszeństwa. Rok Miłosierdzia jest nam
dany po to, aby oprócz łagodnego dotyku przebaczenia Boga doświad655
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czyć w naszym Ŝyciu takŜe Jego obecności obok nas i Jego bliskości
i aby odkryć, iŜ miłosierdzie BoŜe moŜe być dla nas źródłem radości,
ukojenia i pokoju.
Wezwanie do Ŝycia miłosierdziem oznacza przede wszystkim dąŜenie do przebaczenia i pojednania: do przebaczenia zniewag, porzucenia Ŝalu, złości, przemocy i zemsty. Przebaczenie stanowi siłę, która przywraca nam nowe Ŝycie i dodaje odwagi, aby patrzeć w przyszłość z nadzieją. śycie miłosierdziem oznacza równieŜ powstrzymanie się od potępiania bliźnich. „Nie sądźcie, a nie będziecie sądzeni;
nie potępiajcie, a nie będziecie potępieni; odpuszczajcie, a będzie
wam odpuszczone” (Łk 6, 37-38). Jeśli nie chcemy zostać potępieni
przez Boga, nie moŜemy stawać się sędzią brata czy siostry. Nie sądzić i nie potępiać znaczy równieŜ umieć dostrzec to dobro, które
kryje się – być moŜe bardzo głęboko – w kaŜdej osobie.
Rok Miłosierdzia jest czasem sposobnym do zmiany dotychczasowego stylu Ŝycia. Do nawrócenia są wezwani szczególnie ci, którzy
znajdują się daleko od łaski BoŜej. Właśnie im w sposób szczególny
Bóg pragnie ofiarować swoje przebaczenie. Nie ma takiego grzechu,
którego w swoim miłosierdziu nie mógłby On przebaczyć, o ile człowiek o to prosi i pragnie się nawrócić.
Doświadczając miłosierdzia, człowiek w innym świetle zaczyna
postrzegać Boga, a następnie drugiego człowieka. Trzeba jednak najpierw doświadczyć miłości Boga, która najpełniej objawia się w miłosierdziu. W Roku Świętym katolicy wezwani są do tego, aby
w codzienności Ŝyć miłosierdziem. Powinni być szczodrzy dla wszystkich, wiedząc, Ŝe równieŜ Bóg wielkodusznie udziela nam swojej dobroci. Mają otworzyć serca na tych wszystkich, którzy Ŝyją na peryferiach egzystencjalnych, często w sposób dramatyczny stwarzanych
przez współczesny świat. Nie powinni wpadać w obojętność wobec
potrzebujących ani w przyzwyczajenie, które usypia ducha, ani teŜ
w cynizm, który go niszczy. Mają otworzyć oczy, aby dostrzec biedę
świata i rany tak wielu braci i sióstr pozbawionych przynaleŜnej im
godności. Kościół wzywa do praktyki uczynków miłosierdzia zarówno
względem ciała (głodnych nakarmić, spragnionych napoić, nagich
przyodziać, podróŜnych w dom przyjąć, więźniów pocieszać, chorych
nawiedzać, umarłych pogrzebać), jak i do uczynków względem duszy
(grzesznych upominać, nieumiejętnych pouczać, wątpiącym dobrze
radzić, strapionych pocieszać, krzywdy cierpliwie znosić, urazy chętnie darować, modlić się za Ŝywych i umarłych).
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Jako ludzie jesteśmy słabi i niedoskonali. W związku z tym częstokroć cierpimy, grzeszymy, ranimy innych. Z drugiej jednak strony
jesteśmy zdolni pomagać innym ludziom, być z nimi solidarni – i to
właśnie dlatego, Ŝe jesteśmy słabi. Nie mimo to, ale właśnie dlatego.
Człowiek moŜe być solidarny, bo potrzebuje solidarności; moŜe się
dzielić, bo mu czegoś brakuje; moŜe kochać, bo potrzebuje miłości.
JednakŜe ten fundament miłosierdzia moŜe zostać zniszczony przez
pokusę faryzejskiej doskonałości. Tam gdzie znika świadomość własnej słabości, tam teŜ solidarność staje się niemoŜliwa. Trudno sobie
wyobrazić dobrze funkcjonującą wspólnotę polityczną bez solidarności czy teŜ przenikniętą duchem pokoju wspólnotę międzynarodową
pozbawioną gotowości do wykraczania poza czysto partykularne interesy. Gdyby Ŝycie społeczne było pozbawione solidarności, łatwo
zamieniłoby się ono w piekło zgotowane człowiekowi przez człowieka.
PapieŜ Franciszek zainaugurował Rok Miłosierdzia, otwierając
w bazylice św. Piotra na Watykanie Drzwi Święte. Symbolizują one
Chrystusa – Bramę Miłosierdzia. Podobne bramy zostaną otwarte
w bazylikach rzymskich, a takŜe w kaŜdej katedrze na całym świecie
i w innych kościołach o szczególnym znaczeniu. Z okazji Roku Miłosierdzia papieŜ ogłosił moŜliwość uzyskania odpustu dla kaŜdego, kto
odbędzie pielgrzymkę do dowolnego kościoła, w którym są otwarte
Drzwi Święte.
Moment ten powinien zostać
połączony
z sakramentem pojednania, Eucharystią oraz refleksją nad miłosierdziem. Konieczną jest rzeczą, aby tym celebracjom towarzyszyło
równieŜ wyznanie wiary, modlitwa za PapieŜa oraz w intencjach,
które nosi on „w sercu dla dobra Kościoła i całego świata”.
W Roku Miłosierdzia zwracamy się do wszystkich środowisk
z gorącym apelem o wzajemne przebaczenie i darowanie win w myśl
słów Chrystusa „Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia
dostąpią” (Mt 5, 7).
Abp Stanisław Gądecki
Metropolita Poznański, Przewodniczący KEP
Abp Marek Jędraszewski
Metropolita Łódzki, Zastępca Przewodniczącego KEP
Bp Artur G. Miziński
Sekretarz Generalny KEP
Warszawa, 12 grudnia 2015 r.
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STANOWISKO KOMISJI WYCHOWANIA KATOLICKIEGO KEP
DOTYCZĄCE BEZPOŚREDNIEGO PRZYGOTOWANIA
DO SAKRAMENTU MAŁśEŃSTWA

Komisja Wychowania Katolickiego przypomina, Ŝe zgodnie z Dyrektorium Duszpasterstwa Rodzin z dnia 1 maja 2003 r., przygotowanie do małŜeństwa obejmuje trzy etapy: przygotowanie dalsze,
bliŜsze i bezpośrednie. Przygotowanie dalsze i bliŜsze odbywa się
zarówno w rodzinie, parafii, jak i w szkole (p. 18-30).
W myśl Dyrektorium Katechetycznego Kościoła Katolickiego
w Polsce „katecheza w szkołach ponadgimnazjalnych (…) powinna
być związana z przygotowaniem bliŜszym (ale nie bezpośrednim) do
załoŜenia rodziny chrześcijańskiej (…). Absolwentom szkół ponadgimnazjalnych, którzy otrzymali ocenę końcową w szkolnej nauce
religii oraz uczęszczali na spotkania dla młodzieŜy w ramach tej katechezy, będą wydawane zaświadczenia o ukończeniu przygotowania
bliŜszego do sakramentu małŜeństwa” (p. 7).
Wobec pojawiających się wątpliwości dotyczących tzw. kursów
przedmałŜeńskich prowadzonych w niektórych szkołach w ostatniej
klasie liceum lub technikum, Komisja Wychowania Katolickiego stoi
na stanowisku, Ŝe:
1. katechezy prowadzone w szkole, w ramach realizacji programu, poświęcone tematyce miłości, małŜeństwa i rodziny, nie
wyczerpują w pełni wymagań Kościoła związanych z bezpośrednim przygotowaniem do zawarcia sakramentalnego
związku małŜeńskiego, zawartych we wspomnianych dokumentach. Nie mogą być zatem traktowane jako nauki przedślubne czy kurs przedmałŜeński;
2. narzeczeni przygotowujący się do przystąpienia do tego sakramentu, którzy ukończyli katechizację w szkole ponadgimnazjalnej, są zobowiązani do wzięcia udziału w bezpośrednim
przygotowaniu organizowanym w parafii lub dekanacie, według lokalnych zwyczajów.
W imieniu Komisji
ks. Marek Korgul
Sekretarz
Warszawa, 22 grudnia 2015 r.
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LIST PASTERSKI EPISKOPATU POLSKI
NA NIEDZIELĘ ŚWIĘTEJ RODZINY
27 GRUDNIA 2015 R.
RODZINA – SZKOŁĄ MIŁOSIERDZIA
Drodzy Siostry i Bracia!
Trwając w zadumie nad ubogim Ŝłóbkiem, wpatrujemy się w pogodne twarze Dzieciątka Jezus, Maryi i Józefa. W naszych domach
przeŜywamy tajemnicę BoŜego Narodzenia, która prowadzi kaŜdego
człowieka do podstawowego pytania o miłość. Ojciec posyła do nas
swojego Syna, aby zaświadczył o miłości i głosił Ewangelię o Bogu
bogatym w miłosierdzie.
W obecnym roku przeŜywaliśmy jako Kościół XIV Zwyczajny
Synod Biskupów, którego temat brzmiał: „Powołanie i misja rodziny
w Kościele i świecie współczesnym”. Refleksja synodalna prowadziła
do zgłębienia tajemnicy ludzkiej miłości wyraŜającej się w małŜeństwie i rodzinie. Wdzięczni za to wydarzenie, chcemy iść razem jako
wspólnota wierzących i realizować powołanie do świętości, którym Bóg
nas obdarzył.
Młodzi ludzie pytani o ideał szczęścia, niezmiennie odpowiadają,
Ŝe chcieliby zawrzeć małŜeństwo i załoŜyć szczęśliwą rodzinę. Niestety,
jak moŜemy to zaobserwować, z róŜnych powodów część z nich nie
spełnia swoich marzeń, uciekając przed odpowiedzialnością. Synod,
odnosząc się do tej rzeczywistości, wskazał, Ŝe źródłem takich decyzji
jest często lęk przed przyszłością, wyraŜający się w niechęci do podejmowania stałych zobowiązań. Potrzeba więc świadectwa radosnych
i świętych małŜeństw, dzięki któremu ludzie młodzi, ale takŜe i małŜonkowie przeŜywający kryzysy uwierzą w miłość.
Liturgia słowa prowadzi nas dzisiaj do odkrywania rodzinnego
szczęścia. Jego źródłem są wzajemne relacje otwarte na obecność Boga
i drugiego człowieka. Wspólna modlitwa, posiłek przy jednym stole,
rodzinne świętowanie sprawiają, Ŝe odkrywamy radość bycia ze sobą
i dla siebie. Niestety wielu rodziców ze smutkiem stwierdza, Ŝe nie
mają czasu ani dla współmałŜonka, ani dla swoich dzieci. Brak rozmowy, wspólnego spędzania wolnego czasu często skutkuje nieufnością i załamaniem się relacji rodzinnych. Nie moŜna tworzyć trwałej
wspólnoty, jeŜeli brakuje zrozumienia i szacunku. WyraŜają się one
w uwaŜnym słuchaniu drugiego, w chęci pomocy i podjęciu odpowiedzialności kaŜdego z członków rodziny za powierzone mu obowiązki.
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Wiemy jednak dobrze, Ŝe wzajemny szacunek nie wystarczy do
tworzenia relacji rodzinnych. KaŜdy człowiek potrzebuje miłości i jest
zdolny do jej realizacji. Jak przypomniał Sobór Watykański II w dokumencie Gaudium et spes, człowiek „[…] nie moŜe odnaleźć się
w pełni inaczej jak tylko przez bezinteresowny dar z siebie samego”
(Gaudium et spes, 24). Ten, kto kocha, nie musi się niczego obawiać, bo
rozumie, Ŝe tylko poprzez dar z siebie moŜe zapewnić drugiej osobie
szczęście. Oddanie się sobie wzajemnie i zdolność do bezinteresownej
miłości biorą swój początek w BoŜym akcie stwórczym. Bóg bowiem
nie chciał, aby człowiek był sam, ale uzdolnił jego serce do miłości.
Święty Jan Paweł II w adhortacji Familiaris consortio, mówiąc o zadaniach rodziny chrześcijańskiej, stwierdził, Ŝe pierwszym wśród nich
jest tworzenie wspólnoty osób (por. FC,18). To doświadczenie jedności
i bliskości staje się okazją do przeŜywania prawdziwej radości wiary.
MałŜeństwo nie jest rzeczywistością smutku i niesienia cięŜarów ponad siły, nie jest problemem, ale jest szansą dla kaŜdego z członków
rodziny na pełny rozwój. Ojciec Święty Franciszek wielokrotnie wzywał małŜonków chrześcijańskich do radości wiary, która promieniuje
i przemienia cały świat.
Do tej rzeczywistości wracali ojcowie synodalni. Omawiając problemy współczesnych małŜeństw i rodzin, podkreślali, Ŝe w wielu
przypadkach to egoizm i skrajny subiektywizm stoi na przeszkodzie do
zawarcia sakramentalnego małŜeństwa. Dlatego konieczna jest stała
i systematyczna formacja małŜeństw i rodzin, które oŜywione duchem
wiary poprowadzą swoje dzieci ku Chrystusowi. Wiara pozwala człowiekowi otworzyć się na cud miłosierdzia BoŜego i wprowadza go na
drogę przebaczenia. Dziś, gdy tak wiele jest zagubionych małŜeństw,
gdy wiele z nich niemal zatraciło świadomość ostatecznego znaczenia
Ŝycia małŜeńskiego i rodzinnego, trzeba przypominać, Ŝe małŜeństwo
sakramentalne jest komunią pomiędzy Bogiem i ludźmi. Osoby Ŝyjące
w małŜeństwie nie zostają same i nie są skazane wyłącznie na siebie,
ale Ŝyją w obecności Boga, czerpiąc z łaski sakramentalnej.
Odkrywając prawdę o człowieku stworzonym przez Boga, chcemy
razem z uczestnikami synodu zdecydowanie przypomnieć, Ŝe małŜeństwo to – zawsze i wyłącznie – relacja dwóch osób, męŜczyzny i kobiety, którzy łączą się ze sobą w jednym i nierozerwalnym przymierzu
i są otwarci na owoc swojej miłości, którym są dzieci. Jakiekolwiek
próby wprowadzania innych definicji małŜeństwa i rodziny spotykają
się z naszym zdecydowanym sprzeciwem. Zachęcamy rodziny, aby
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odwaŜnie odrzucały zakusy zwolenników ideologii gender, którzy próbują narzucić poglądy niezgodne z naturą człowieka.
Podczas synodu wielokrotnie podkreślano konieczność towarzyszenia na drodze wiary dzieciom, młodzieŜy, małŜeństwom i rodzinom.
Musi być ono oparte na wspólnym odkrywaniu obecności Jezusa Chrystusa w Ŝyciu kaŜdego człowieka. Pierwszymi świadkami wiary są
rodzice, którzy mają obowiązek przekazywania jej swoim dzieciom.
Nikt i nic nie moŜe zastąpić rodziców w tym zadaniu. Święty Jan Paweł II napisał w Familiaris consortio: „Rodzina chrześcijańska jest
pierwszą wspólnotą głoszenia Ewangelii osobie ludzkiej, która jest
w stałym rozwoju, i doprowadzenia jej, poprzez stopniowe wychowanie
i katechezę, do pełnej dojrzałości ludzkiej i chrześcijańskiej” (FC, 2).
śadna rodzina, nawet najszczęśliwsza, nie powinna jednak zamykać się na inne wspólnoty i zapominać o obowiązku dzielenia się
Ewangelią. Wychodząc temu naprzeciw, ojcowie synodalni proponowali, aby w kaŜdej parafii powstały wspólnoty małŜeńskie i rodzinne,
które spotykałyby się systematycznie na modlitwie, pogłębiałyby swoją
formację i głosiły Dobrą Nowinę we własnym środowisku.
Obrady synodu prowadziły takŜe do podkreślenia uzdrawiającej
siły miłosierdzia. W Roku Miłosierdzia, który ustanowił PapieŜ Franciszek, jesteśmy zaproszeni do tego, aby nie tylko częściej korzystać
z daru przebaczenia w sakramencie pokuty i pojednania, ale takŜe
okazać się miłosiernymi dla naszych braci i sióstr, którzy zawinili
wobec nas. Rodzina jest przecieŜ pierwszą szkołą miłosierdzia, w której uczymy się praktykować uczynki miłosierne względem ciała i duszy
na wzór naszego Mistrza Jezusa Chrystusa.
Zachęcamy do modlitwy w intencji małŜeństw i rodzin, zwłaszcza
tych, które przeŜywają problemy, którym grozi rozpad, w których brakuje jeszcze bezinteresownej miłości. Naszą modlitwą powinniśmy
ogarnąć te kobiety, które z róŜnych względów zdecydowały się na zabicie swojego nienarodzonego dziecka. Prośmy takŜe o miłosierdzie dla
męŜczyzn, którzy nie potrafili wziąć odpowiedzialności za nowe Ŝycie
i zachęcali do aborcji dziecka lub ją finansowali. Jesteśmy zaproszeni
przez papieŜa Franciszka, aby – nie wpadając w pokusę łatwego osądzania i potępiania – nieść wszystkim posługę miłosierdzia.
Miłosierdzie moŜemy czynić tylko w prawdzie. Dlatego przypominamy, Ŝe nauczanie Kościoła oparte na Słowie BoŜym i Tradycji odnośnie do osób rozwiedzionych a Ŝyjących w nowych związkach zostaje
podtrzymane. Osoby te nie mogą przyjmować Komunii św., poniewaŜ
nie Ŝyją w związku sakramentalnym. NiemoŜność przyjmowania sa661
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kramentu Eucharystii nie ma charakteru wykluczającego czy dyskryminującego, ale odzwierciedla tylko obiektywną sytuację tych osób
w Kościele. Zachęcamy ich do uczestniczenia we Mszy Świętej, rozwaŜania Słowa BoŜego, wytrwania na modlitwie, włączania się w dzieła
miłosierdzia i w pracę na rzecz wspólnot parafialnych. Nikogo nie
potępiamy, a jako ludzie wierzący chcemy prowadzić do spotkania
z przebaczającym Chrystusem. Dlatego zapraszamy do modlitwy
w intencji małŜonków i dzieci, których dotknął dramat rozpadu małŜeństwa, a takŜe do ofiarowania im naszego wsparcia. Przypominamy
rozwiązania zawarte w Familiaris consortio i prosimy, aby wierni stosowali się do tych zaleceń, w myśl których do Komunii św. nie mogą
przystąpić osoby rozwiedzione, Ŝyjące w nowym związku, jeŜeli nie
otrzymały stwierdzenia niewaŜności małŜeństwa i nie zawarły sakramentalnego związku małŜeńskiego.
W przypadku braku stwierdzenia niewaŜności małŜeństwa wierny
pragnący przystąpić do Komunii św., powinien zerwać grzeszną relację. Owszem, istnieją sytuacje szczególne, kiedy po ludzku rozstanie
wydaje się niemoŜliwe, np. ze względu na konieczność wychowania
dzieci z nowego związku. W takich przypadkach osoby po rozwodzie,
Ŝyjące w nowym związku, mogą przyjąć Komunię św. pod warunkiem,
Ŝe „postanawiają Ŝyć w pełnej wstrzemięźliwości, czyli powstrzymywać
się od aktów, które przysługują wyłącznie małŜonkom” (Familiaris
consortio, 84).
W dzisiejsze święto dziękujemy wszystkim małŜeństwom i rodzinom, które pomimo trudności trwają przy Chrystusie i z wiarą pokonują piętrzące się przed nimi problemy. Chcemy zachęcić ich, aby – jak
Święta Rodzina z Nazaretu – budowali swoje Ŝycie w oparciu o dar
z siebie i codziennie okazywane miłosierdzie. Jak słyszeliśmy we
fragmencie Ewangelii według św. Łukasza, Jezus posłuszny swoim
rodzicom wzrastał w mądrości, w latach, w łasce u Boga i ludzi (por.
Łk 2,52).
śycząc wszystkim rodzinom, aby ten zbliŜający się Rok Pański
2016 stał się okazją do autentycznego duchowego wzrostu, z serca
błogosławimy.
Podpisali: Pasterze Kościoła katolickiego w Polsce
obecni na 371. Zebraniu Plenarnym
Konferencji Episkopatu Polski na Jasnej Górze
w dniu 26 listopada 2015 r.
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Zamość, 9 października 2015 r.
L.dz. 503/Gł/15
ANEKS
DO DEKRETU ERYGOWANIA PARAFII
PW. MATKI BOśEJ BOLESNEJ W WÓLCE PANIEŃSKIEJ
Z DNIA, 27 CZERWCA 2015 R. (L.DZ. 231/GŁ/15)

Kierując się racjami duszpasterskimi, po uzgodnieniu sprawy
z duszpasterzami właściwych parafii, a mianowicie: ks. Stanisławem Bachorem – proboszczem parafii pw. Świętego KrzyŜa w Zamościu, ks. Andrzejem Chmajem – proboszczem parafii pw. Miłosierdzia BoŜego w Zamościu oraz ks. Janem Cielicą – proboszczem
parafii pw. Matki BoŜej Bolesnej w Wólce Panieńskiej, niniejszym
zatwierdzam szczegółowy przebieg granic nowo utworzonej parafii
pw. Matki BoŜej Bolesnej w Wólce Panieńskiej:
Rozpoczynając od ul. Lwowskiej w kierunku Tomaszowa Lubelskiego (lewa – północna strona) granicą parafii jest granica miasta
Zamość aŜ do ul. Kresowej. Następnie granica biegnie wzdłuŜ
ul. Kresowej w kierunku szpitala im. Jana Pawła II (do granicy
miasta Zamość), dalej w kierunku północnym, wzdłuŜ granicy miasta Zamość, aŜ do ulicy o numerze G110383 (obecnie bez nazwy),
równoległej do ul. Kresowej. W dalszym ciągu granica przebiega
wzdłuŜ tej właśnie ulicy w kierunku wschodnim, aŜ do granicy
Wólki Panieńskiej i następnie w kierunku północnym, aŜ do drogi
lokalnej (bez nazwy) skręcającej na wschód, która zbiega się z granicą działki będącej własnością nowo powstałej parafii. Następnie
granica biegnie w kierunku wschodnim, aŜ do Kolonii Łabuńki.
Nowa parafia obejmuje całą Kolonię Łabuńki. Granica parafii przecina, w kierunku południowym, drogę E 372 i dochodzi do rzeki Łabuńka. Tutaj skręca na zachód i biegnie aŜ do drogi na Krasnobród.
WzdłuŜ tej drogi przecina Kalinowice w kierunku północnym aŜ
do drogi E372. Następnie biegnie na zachód ulicą Lwowską aŜ do
punktu początkowego przy. ul. Lwowskiej.
PoniewaŜ w wyznaczonych granicach nowa parafia w małej części (w miejscowości Kalinowice) wchodzi w obszar parafii pw. Miłosierdzia BoŜego w Zamościu, dlatego proboszcz parafii pw. Matki
BoŜej Bolesnej w Wólce Panieńskiej jest upowaŜniony do przeprowadzenia rozmów z mieszkającymi tam parafianami parafii pw. Miłosierdzia BoŜego w Zamościu o moŜliwości ich przejścia do nowej parafii, bądź pozostania w parafii dotychczasowej. Taka moŜliwość do665
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tyczy tylko tych parafian parafii pw. Miłosierdzia BoŜego w Zamościu, którzy juŜ zamieszkiwali wskazany obszar przed dniem powołania do istnienia parafii pw. Matki BoŜej Bolesnej w Wólce Panieńskiej, tj. przed 1 sierpnia 2015 r. (osoby, które zamieszkały lub zamieszkają na tym obszarze po wskazanej dacie przynaleŜą do nowej
parafii). Osoby, które zamieszkiwały na wspomnianym wyŜej obszarze nowej parafii przed 1 sierpnia 2015 r. powinny podjąć decyzję
o dalszej przynaleŜności parafialnej i wyrazić ją w formie pisemnej
deklaracji, do końca grudnia 2015 r.
W załączeniu do niniejszego aneksu znajduje się mapa z konturami granic parafii pw. Matki BoŜej Bolesnej w Wólce Panieńskiej.
Treść niniejszego Aneksu naleŜy podać do wiadomości wiernych
parafii: pw. Świętego KrzyŜa w Zamościu, Miłosierdzia BoŜego
w Zamościu oraz Matki BoŜej Bolesnej w Wólce Panieńskiej.
Z pasterskim błogosławieństwem

† Marian Rojek
BISKUP
Ks. Michał Maciołek
KANCLERZ
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Zamość, 9 października 2015 r.
L.dz. 516/Gł/15
KANDYDATURA
DO DIAKONATU I KAPŁAŃSTWA
Przewielebny
Ks. dr Jarosław Przytuła
Rektor WyŜszego Seminarium Duchownego
Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej
w Lublinie
W myśl przepisów kan. 1024-1029 KPK, motu proprio papieŜa
Pawła VI „Ad pascendum” z dn. 15 sierpnia 1972 r. oraz Instrukcji
Episkopatu Polski z dnia 4 maja 1982 r., zostają dopuszczeni do
obrzędu kandydatury do diakonatu i kapłaństwa, w dniu 14
października 2015 r., następujący akolici WyŜszego Seminarium
Duchownego Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Michał Adam Efner, s. Andrzeja i Barbary
Daniel Sylwester Koper, s. Waldemara i Doroty
Marcin Lewczuk, s. Henryka i Haliny
Piotr Mazur, s. Krzysztofa i Anny
Dominik Osuchowski, s. Romana i Haliny
Artur PraŜak, s. Piotra i BoŜeny
Tomasz śurawel, s. Jana i GraŜyny
† Marian Rojek
BISKUP ZAMOJSKO-LUBACZOWSKI

Ks. Michał Maciołek
KANCLERZ
WyŜej wymienionych akolitów przyjąłem do grona kandydatów do diakonatu i kapłaństwa w środę, 14 października 2015 r. w Kaplicy WyŜszego
Seminarium Duchownego Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej w Lublinie.

Wobec mnie:
† Mariusz Leszczyński
BISKUP POMOCNICZY
Ks. Jarosław Przytuła
REKTOR WSD
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Zamość, 30 listopada 2015 r.
L.dz. 558/Gł/15

DEKRET BISKUPA ZAMOJSKO-LUBACZOWSKIEGO USTANAWIAJĄCY
KOŚCIOŁY JUBILEUSZOWE
I OKREŚLAJĄCY ZASADY ZYSKIWANIA ODPUSTÓW
Z RACJI JUBILEUSZOWEGO ROKU MIŁOSIERDZIA
W DIECEZJI ZAMOJSKO-LUBACZOWSKIEJ

Z woli Ojca Świętego Franciszka, którą wyraził w bulli Misericordiae Vultus (Oblicze Miłosierdzia) z dnia 11 kwietnia 2015 r., od
Uroczystości Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny,
czyli od 8 grudnia 2015 r. do Uroczystości Chrystusa Króla Wszechświata, tj. do 20 listopada 2016 r. trwać będzie Jubileuszowy Rok
Miłosierdzia BoŜego. W Roku Świętym wierni będą mogli przeŜyć
i uzyskać odpust nawiedzając cztery Bazyliki Papieskie w Rzymie,
własną świątynię katedralną lub inne kościoły wyznaczone przez
biskupów diecezjalnych. Przejście przez „bramę miłosierdzia” oraz
nawiedzenie miejsc jubileuszowych, powinno łączyć się z wyznaniem
wiary, przeŜyciem Sakramentu pokuty i pojednania, pełnym uczestnictwem we Mszy świętej, modlitwą do BoŜego miłosierdzia, oraz
podjęciem ochotnego wysiłku nawrócenia i przemiany Ŝycia.
Warunki uzyskania odpustu zupełnego, związanego z nawiedzeniem miejsc jubileuszowych, są zwyczajne: stan łaski uświęcającej, szczere pragnienie oderwania się od jakiegokolwiek grzechu,
modlitwy: Ojcze nasz..., Zdrowaś Maryjo..., Wyznanie wiary w jednej
z obowiązujących formuł oraz dowolna modlitwa za Ojca świętego
i w jego intencjach.
Na czas trwania Jubileuszu Miłosierdzia Ojciec święty Franciszek upowaŜnił wszystkich kapłanów do rozgrzeszenia z grzechu
aborcji osób, które jej dokonały, Ŝałują tego z całego serca i proszą
o przebaczenie. PapieŜ przyznał równieŜ moŜliwość uzyskania odpustu według dyspozycji serca osobom chorym, uwięzionym i kaŜdemu,
kto osobiście wypełnia dzieło miłosierdzia. Jubileuszowy odpust
moŜna będzie uzyskać równieŜ dla zmarłych (Por. List PapieŜa Franciszka na Rok Miłosierdzia).
Stosownie do postanowień PapieŜa, kierując się pragnieniem
duchowego dobra wszystkich diecezjan, dla których Miłosierdzie
BoŜe ma się stawać coraz bardziej drogą łączącą Boga z człowiekiem
i otwierać serca na nadzieję, Ŝe będziemy kochani na zawsze, pomimo
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ograniczenia, jakim jest nasz grzech (por. Misericordiae Vultus 1-2),
niniejszym ustanawiam następujące kościoły i kaplice szpitalne oraz
klasztorne w naszej diecezji jako „miejsca jubileuszowe”, w których,
oprócz Kościoła Katedralnego pw. Zmartwychwstania Pańskiego
i św. Tomasza Apostoła w Zamościu i Kościoła Konkatedralnego pw.
Św. Stanisława BM w Lubaczowie, przez wszystkie dni Roku Miłosierdzia, wierni będą mogli zyskiwać odpusty:
Kościół pw. Miłosierdzia BoŜego w Zamościu
Kościół pw. Miłosierdzia BoŜego w Gozdowie
Bazylika Mniejsza w Radecznicy
Kościół pw. MB Królowej Polski w Zamościu
Kościół pw. Świętej BoŜej Opatrzności w Zamościu
Kościół pw. Św. Brata Alberta w Zamościu
Kościół pw. Świętego KrzyŜa w Zamościu
Kościół pw. Św. Michała Archanioła w Zamościu
Kościół pw. Zwiastowania NMP w Zamościu
Kościół pw. Św. Katarzyny w Zamościu
Kościół pw. Św. Mikołaja w Zamościu
Kościół pw. Św. Karola Boromeusza w Lubaczowie
Kościół pw. Nawiedzenia NMP w Krasnobrodzie
Kościół pw. Zwiastowania NMP w Tomaszowie Lubelskim
Kościół pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Tomaszowie Lubelskim
Kościół pw. Św. Jana Pawła II w Biłgoraju
Kościół pw. Św. Marii Magdaleny w Biłgoraju
Kościół pw. Św. Mikołaja w Hrubieszowie
Kaplica szpitalna Szpitala Niepublicznego w Zamościu
Kaplica szpitalna Szpitala Jana Pawła II w Zamościu
Kaplica szpitalna Szpitala w Lubaczowie
Kaplica szpitalna Szpitala w Tomaszowie Lubelskim
Kaplica szpitalna Szpitala w Hrubieszowie
Kaplica szpitalna Szpitala w Biłgoraju
Kaplica klasztorna Sióstr Klarysek w Sitańcu
Kaplica klasztorna Mniszek Kamedułek w Tyszowcach

Duszpasterze posługujący w tych kościołach i kaplicach są
zobowiązani kaŜdego dnia, przez czas trwania Roku Miłosierdzia, do
zorganizowania 30-minutowego wystawienia Najświętszego Sakramentu przed jedną z Mszy świętych lub w innym dogodnym i podanym do wiadomości wiernych terminie. W czasie adoracji naleŜy
zapewnić wiernym okazję do skorzystania z Sakramentu pokuty
i pojednania.
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Uroczysta inauguracja Roku Miłosierdzia w Diecezji ZamojskoLubaczowskiej będzie miała miejsce w wigilię Uroczystości Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny, 7 grudnia 2015 r.
(poniedziałek) o godz. 18.00 w kościele pw. Miłosierdzia BoŜego
w Zamościu. Natomiast symboliczne otwarcie Drzwi Miłosierdzia
w Katedrze Zamojskiej dokona się w dniu 12 grudnia 2015 r. (sobota) o godz. 18.00. Na obydwa te wydarzenia, połączone z celebracją
Eucharystii, serdecznie zapraszam duchowieństwo, osoby Ŝycia konsekrowanego i wszystkich wiernych diecezjan.
Niech Bóg okaŜe nam łaskawie swoje Miłosierdzie!
Z modlitwą i błogosławieństwem

† Marian Rojek
BISKUP
Ks. Michał Maciołek
KANCLERZ
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Zamość, 7 grudnia 2015 r.
L.dz. 574/Gł/15

ANEKS DO DEKRETU USTANAWIAJĄCEGO
KOŚCIOŁY JUBILEUSZOWE I OKREŚLAJĄCEGO ZASADY ZYSKIWANIA
ODPUSTÓW Z RACJI JUBILEUSZOWEGO ROKU MIŁOSIERDZIA
W DIECEZJI ZAMOJSKO-LUBACZOWSKIEJ
Z DNIA, 30 LISTOPADA 2015 R. (L.DZ. 558/GŁ/15)

Kierując się dobrem duchowym diecezjan oraz biorąc pod uwagę
prośby duszpasterzy i wiernych, niniejszym dołączam do wcześniej
ustanawionych kościołów i kaplic szpitalnych oraz klasztornych
w naszej diecezji, następujące kościoły parafialne, w których wierni
będą mogli zyskiwać odpusty z racji Jubileuszowego Roku Miłosierdzia:
Kościół pw. MB Nieustającej Pomocy w Aleksandrowie
Kościół pw. Trójcy Świętej i Wniebowzięcia NMP w Biłgoraju
Kościół pw. Miłosierdzia BoŜego w Harasiukach
Kościół pw. PodwyŜszenia KrzyŜa Świętego w Horyszowie Polskim
Kościół pw. MB Nieustającej Pomocy w Hrubieszowie
Kościół pw. Narodzenia NMP w Narolu
Kościół pw. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Szczebrzeszynie
Zasady funkcjonowania kościołów jubileuszowych, jak teŜ warunki zyskiwania odpustów określa dekret z dnia 30 listopada 2015 r.
Z modlitwą i błogosławieństwem

† Marian Rojek
BISKUP
Ks. Michał Maciołek
KANCLERZ
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Zamość, 7 grudnia 2015 r.
L.dz. 572/Gł/15
DEKRET W SPRAWIE DODATKOWYCH KOMPETENCJI OFICJAŁA
(WIKARIUSZA SĄDOWEGO)
Obejmując pasterską troską wiernych korzystających z posługi
Sądu Biskupiego w Zamościu, a takŜe mając na uwadze bardziej
efektywną pracę urzędów diecezjalnych, działając na podstawie kan.
391 oraz 135 § 3 i 137 § 1 KPK, a takŜe biorąc pod uwagę nowe
przepisy dotyczące procesów o niewaŜność małŜeństwa, zawarte
w motu proprio „Mitis Iudex Dominus Iesus”, niniejszym dekretem
określam dodatkowe kompetencje Oficjała (Wikariusza sądowego),
dodając je do tych, które przewiduje Kodeks Prawa Kanonicznego
i inne dokumenty Kościoła powszechnego.
W związku z powyŜszym upowaŜniam Oficjała:
1.
na podstawie kan. 1463, do zatwierdzenia adwokata ad causam, gdy posiada on zatwierdzenie w innym sądzie kościelnym
(kan. 1483);
2.
na podstawie kan. 1653 § 1 i kan. 1682, do wydawania dekretu
wykonawczego w procesie o niewaŜność małŜeństwa, takŜe po
wyroku wydanym przez biskupa diecezjalnego w procesie
skróconym;
3.
na podstawie kan. 1682 § 2, do wydania zarządzenia dokonania adnotacji o wyroku;
4.
na podstawie kan. 1682 § 1 i art. 251 § 1-2 Instrukcji „Dignitas
connubii”, do wydawania zezwolenia na zawarcie małŜeństwa
po wyroku stwierdzającym niewaŜność małŜeństwa z dołączonym zakazem;
5.
na podstawie kan. 1700, do prowadzenia procesu o dyspensę
od małŜeństwa niedopełnionego.
Na owocne pełnienie urzędu Oficjała z serca błogosławię i powierzam Matce Odkupiciela – Patronce Diecezji.

† Marian Rojek
BISKUP
Ks. Michał Maciołek
KANCLERZ
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SŁOWO BISKUPA ZAMOJSKO-LUBACZOWSKIEGO MARIANA ROJKA
DO WSZYSTKICH UCZESTNIKÓW

ORSZAKU TRZECH KRÓLI 2016 ROKU
W DIECEZJI ZAMOJSKO-LUBACZOWSKIEJ
Orszak Trzech Króli, który 6 stycznia 2016 roku z hasłem: „Nade wszystko Miłosierdzie – Miłość, Pokój, Przebaczenie”, juŜ po raz 8,
gdy chodzi o niektóre miasta w naszej Ojczyźnie, rozpocznie swoją
drogę, wyruszając do betlejemskiej stajenki w poszukiwaniu Dzieciątka BoŜego, w takiej formie, charakterystycznie wpisał się w aktualną rzeczywistość religijną oraz zwyczaje i tradycje boŜonarodzeniowe. W Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej te specyficzne nowoczesne jasełka, ukazujące główne sceny z wydarzeń biblijnych związanych z przeŜywaniem BoŜego Narodzenia, są organizowane juŜ od
kilku lat w niektórych miejscowościach, na większą czy mniejszą
skalę. Warto tu wymienić dla przykładu Tomaszów Lubelski, Lubaczów, Zamość, Biłgoraj, wśród wielu innych wspólnot parafialnych
i lokalnych, które na czele z dziećmi i młodzieŜą ze szkół, rodzicami,
nauczycielami, duchowieństwem, siostrami zakonnymi, katechetkami i katechetami świeckimi, stowarzyszeniami katolickimi, takimi
jak choćby Rycerze Kolumba, czy w Zamościu Stowarzyszenie Sympatyków Orszaku Trzech Króli, podjęły to piękne wyzwanie.
Trzeba koniecznie zauwaŜyć, iŜ w ten sposób oŜywia się współcześnie na nowo dawną polską tradycję jasełkową, choć moŜe w nieco
innym wydaniu, z większym zaangaŜowaniem wiernych świeckich.
Rzeczywistość ta słuŜy takŜe temu, aby publicznie ukazać treści religijne, duchowe oraz patriotyczne związane z prawdą BoŜego Narodzenia. Ma to równieŜ swoje walory edukacyjne, kulturowe, ściślej
wiąŜe wspólnotę parafialną we wzajemnym zaangaŜowaniu wszystkich ludzi oraz mobilizuje włodarzy miast i miejscowości w wymiarze
społecznym, oraz, co bardzo waŜne, staje się publicznym świadectwem naszej wiary. ZaleŜnie od moŜliwości i inwencji twórców są
w przestrzeni Ŝycia publicznego podczas takich przemarszów wystawiane jasełka. Jest to czas wspólnego kolędowania i włączania się
w śpiew tradycyjnych pieśni boŜonarodzeniowych.
Dziękuję wszystkim osobom ze strony kościelnej, jak teŜ i włodarzom miast oraz miasteczek i wsi naszej diecezji, gdzie takie Orszaki w róŜnej formie się odbywają, za te inicjatywy, za ich wspieranie i duŜe zaangaŜowanie społeczne. To wszystko w wydaniu ogólnopolskim, a jest to juŜ oficjalnie ponad 300 miejscowości, ukazuje nam
w Ojczyźnie i całemu światu nasz religijny lokalny koloryt, prezentu673
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jąc jakie bogactwo zwyczajów tkwi w polskiej tradycji boŜonarodzeniowej. RównieŜ w perspektywie zbliŜających się Światowych Dni
MłodzieŜy w Krakowie w 2016 roku ma to swoje waŜne przesłanie
dla Kościoła powszechnego i dla ludzi patrzących na Polskę z bliska
i z daleka.
Wszystkie inicjatywy Orszaku Trzech Króli, podejmowane przez
społeczności parafialne, wiernych świeckich i stowarzyszenia katolickie w Kościele Zamojsko-Lubaczowskim, jako Biskup Diecezjalny
obejmuję honorowym patronatem i przekazuję kaŜdej osobie na
to wydarzenie dar BoŜego błogosławieństwa. śyczę Wam, abyście
w swym codziennym Ŝyciu doznali skarbu znalezienia BoŜego Dziecięcia, oddali Mu chwałę i uwielbienie oraz uczestniczyli w radości,
jakiej doznali betlejemscy pasterze i Trzej Mędrcy ze Wschodu.
Włączajmy się wszyscy w radosny hymn aniołów: „Chwała na wysokości Bogu”.

† Marian Rojek
BISKUP ZAMOJSKO-LUBACZOWSKI

Zamość, 3 grudnia 2015 r.
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Zamość, BoŜe Narodzenie 2015
Nowy Rok Pański 2016
„Ja się na to narodziłem i na to przyszedłem na świat,
aby dać świadectwo prawdzie” (J 18,37).
śYCZENIA NA BOśE NARODZENIE I NOWY ROK
DLA DUCHOWIEŃSTWA, CZŁONKÓW śYCIA KONSEKROWANEGO
I WIERNYCH DIECEZJI ZAMOJSKO-LUBACZOWSKIEJ
Święta BoŜego Narodzenia są dla bardzo wielu ludzi okazją do
podjęcia refleksji nad sprawami najwaŜniejszymi we własnym Ŝyciu.
Dla wierzących w Boga, który objawił się człowiekowi w Jezusie
Chrystusie, narodzonym z Matki-Dziewicy – Maryi z Nazaretu, najwaŜniejsza winna być oŜywiająca relacja ze Zbawicielem, bo z niej
wypływa nadzieja, zapał i wytrwałość do zmagania się z codziennymi
sprawami. Świętowanie BoŜego Narodzenia to dla nas zawsze ponowne sięgnięcie do samych źródeł wiary, nadziei i miłości. śyczymy
Wam wytrwałości i radości w podąŜaniu drogą zapoczątkowaną przez
Chrzest święty. Niech wydarzenia związane z Jubileuszem 1050-tej
rocznicy Chrztu Polski pomogą Wam odnaleźć nowe wymiary chrześcijańskiego zaangaŜowania i świadectwa.
Do tych, którym czas Świąt jest bliski i drogi z uwagi na tradycję, wartość rodzinnych spotkań, wejście w Nowy Rok, przychodzący
na świat Chrystus kieruje zaproszenie, by otworzyli serca na orędzie
Zbawienia, bo ono przeznaczone jest równieŜ dla wątpiących, zagubionych i poszukujących sensu Ŝycia i wiary w Boga. śyczymy
wszystkim odwagi i zaufania wobec Miłosiernego Ojca, który nie
zniechęca się ludzkimi słabościami i chce obdarować kaŜdego pełnią
Ŝycia. Niech dar Roku Miłosierdzia trwającego od dnia 8 grudnia
2015 do 20 listopada 2016 roku zaowocuje w Waszym Ŝyciu doznawaniem miłosierdzia od Boga i ludzi oraz czynieniem miłosierdzia
wobec braci i sióstr – dzieci jednego Ojca.
A wszystkim ludziom pragnącym pokoju i miłości Ŝyczymy, by
przeŜywanie Pamiątki Narodzenia Chrystusa Zbawiciela uwraŜliwiło
nas na konieczność postępowania w prawdzie, bo – jak naucza PapieŜ senior Benedykt XVI – „Bez prawdy miłość staje się sentymentalizmem. […] staje się pustym słowem, które moŜna dowolnie pojmować” (Encyklika Caritas in Veritate, 3).
Niech przychodząca do nas w BoŜym Dzieciątku „Odwieczna Miłość” znajdzie w naszych sercach fundament wiary, miłosierdzia oraz
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prawdy i zaowocuje w nas wzajemną miłością, dającą pokój, zgodę,
przebaczenie i Ŝyczliwość.
Błogosławimy wszystkim na radosne przeŜywanie Świąt Narodzenia Pańskiego i na Nowy Rok Pański – 2016.

† Marian Rojek
BISKUP ZAMOJSKO-LUBACZOWSKI

† Mariusz Leszczyński
BISKUP POMOCNICZY

676

BISKUP DIECEZJALNY
SPRAWY PERSONALNE
1 października
ks. kan. mgr lic. Waldemar Malinowski, proboszcz parafii pw. Przemienienia Pańskiego w Szpikołosach odwołany z funkcji diecezjalnego duszpasterza kobiet
ks. dr Mirosław Sawka, referent duszpasterstwa rodzin Kurii Diecezjalnej w Zamościu mianowany duszpasterzem wszystkich kobiet
na terenie Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej
9 października
ks. kan. mgr lic. Stanisław Bachor, proboszcz parafii pw. KrzyŜa
Świętego w Zamościu mianowany Dziekanem Dekanatu Zamość na
pięcioletnią kadencję
ks. mgr Bogdan Bejgier, proboszcz parafii pw. Narodzenia NMP
w StrzyŜowie mianowany Wicedziekanem Dekanatu Hrubieszów
Północ na pięcioletnią kadencję
ks. kan. mgr Józef Bednarski, proboszcz parafii pw. św. Maksymiliana Kolbego w Dąbrowicy mianowany Wicedziekanem Dekanatu
Biłgoraj Północ na pięcioletnią kadencję
ks. kan. mgr Julian Brzezicki, proboszcz parafii pw. św. Jana Chrzciciela w Trzęsinach mianowany Ojcem Duchownym Dekanatu Biłgoraj Północ
ks. prałat dr Eugeniusz Derdziuk, Dziekan Dekanatu Krasnobród
otrzymał przedłuŜenie okresu pełnienia urzędu Dziekana tegoŜ
Dekanatu na kolejne pięć lat
ks. prałat mgr lic. Czesław Grzyb, Dziekan Dekanatu Tomaszów
Lubelski Północ otrzymał przedłuŜenie okresu pełnienia urzędu
Dziekana tegoŜ Dekanatu na kolejne pięć lat
ks. mgr Roman Karpowicz, proboszcz parafii pw. św. Karola Boromeusza w Lubaczowie mianowany Wicedziekanem Dekanatu
Lubaczów na pięcioletnią kadencję
ks. mgr Grzegorz Kowalski, z dniem 1 listopada 2015 r. ekskardynowany z Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej do Archidiecezji Łódzkiej
19 października
ks. Zbigniew Przewrocki, odwołany z funkcji rezydenta przy parafii
pw. św. Karola Boromeusza w Lubaczowie i skierowany na za-
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mieszkanie w charakterze rezydenta przy parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Tomaszowie Lubelskim
ks. mgr Rafał Stochmal, otrzymał karę suspensy a divinis, co pociąga
za sobą zakaz wykonywania wszelkich aktów władzy święceń oraz
noszenia stroju duchownego
4 listopada
ks. kan. mgr Jan Krawczyk, z dniem 8 listopada 2015 r. zwolniony
z urzędu proboszcza parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa
w Tomaszowie Lubelskim i skierowany na zamieszkanie w charakterze rezydenta w Domu KsięŜy Seniorów w Hrubieszowie
ks. kan. mgr Jerzy Sopel, z dniem 8 listopada 2015 r. zwolniony
z urzędu proboszcza parafii pw. św. App. Piotra i Pawła w Moniatyczach i Dziekana Dekanatu Hrubieszów Północ i mianowany
proboszczem parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Tomaszowie Lubelskim
6 listopada
ks. mgr Jan Semeniuk, dotychczasowy proboszcz parafii pw. św. Marii
Magdaleny w Młodowie z dniem 8 listopada 2015 r. mianowany
proboszczem parafii pw. św. App. Piotra i Pawła w Moniatyczach
ks. mgr Sławomir Szwczak, kapelan Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie z dniem 8 listopada 2015 r.
mianowany tymczasowym administratorem parafii pw. św. Marii
Magdaleny w Młodowie
9 grudnia
ks. dr hab. Piotr Mazur, otrzymał karę suspensy a divinis, co pociąga
za sobą zakaz wykonywania wszelkich aktów władzy święceń oraz
noszenia stroju duchownego
ks. mgr Artur Sokół, wikariusz parafii pw. Matki BoŜej RóŜańcowej
w Lubyczy Królewskiej odwołany z funkcji kapelana Hufca ZHP
Hrubieszów
ks. mgr Kamil Taras, wikariusz parafii pw. Trójcy Przenajświętszej
w Dubience mianowany kapelanem Hufca ZHP Hrubieszów
Gabriela Steckiewicz z parafii pw. św. Andrzeja Apostoła w Lipsku
mianowana Prezesem Zarządu Diecezjalnego Katolickiego Stowarzyszenia MłodzieŜy Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej
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HOMILIA PODCZAS MSZY ŚW. Z RACJI WPROWADZENIA RELIKWII
ŚW. MAŁGORZATY MARII ALACOQUE
W PARAFII PW. NAJŚWIĘTSZEGO SERCA PANA JEZUSA
W TOMASZOWIE LUBELSKIM – 10 PAŹDZIERNIKA 2015 R.
Łk 11, 42-46
Pan Jezus powiedział do św. Małgorzaty Marii Alacoque: „Nie bój
się niczego. Ja będę panował, mimo sprzeciwu moich nieprzyjaciół”.
Od tego właśnie stwierdzenia, pełnego nadziei i umocnienia, rozpoczynamy pośród was, w tej świątyni, obecność kogoś wyjątkowego.
Oto cześć do Najświętszego BoŜego Serca mocno rozwinęła się
w ostatnich wiekach w Kościele katolickim, a jest to wyraźnie związane z postacią świętej, której relikwie – i to pierwszego stopnia,
czyli bezpośrednio z jej ciała – wprowadzamy dzisiaj do liturgicznego
kultu w społeczności wiernych parafii pw. Najświętszego Serca Pana
Jezusa w Tomaszowie Lubelskim.
Ta skromna osoba ze Zgromadzenia Sióstr Wizytek, na przestrzeni zaledwie 43 lat swego krótkiego Ŝycia, doznała nadzwyczajnych łask. Wielokrotnie objawiał się jej Pan Jezus, i jak do niej sam
mówił, właśnie ją wybrał sobie po to, aby przez jej świadectwo cały
świat poznał Jego Najświętsze Serce – źródło nieskończonej miłości
BoŜego Syna do ludzi.
Małgorzata Maria urodziła się w 1647 r. w miejscowości znajdującej się w samym sercu Francji, kilka kilometrów od Paray-leMonial, w którym to następnie spędziła całe swoje religijne Ŝycie.
Nasza święta była piątą córką znanego prawnika i notariusza króla
Ludwika XIV. Najpierw wychowywała się w domu swojej matki
chrzestnej, a następnie w szkole z internatem prowadzonej przez
siostry klaryski. I dokładnie tu nauczyła się modlić oraz kochać Pana
Jezusa tak bardzo, iŜ zakonnice zdecydowały, Ŝe mała Małgorzata
moŜe do Pierwszej Komunii św. przystąpić juŜ w wieku dziewięciu
lat, co na owe czasy było czymś bardzo wyjątkowym.
Ona chętnie adorowała Najświętszy Sakrament i modliła się na
róŜańcu, a jak sama wspomina o swych najmłodszych latach, to do
Matki BoŜej przychodziła we wszystkich swoich potrzebach, zaś Maryja bardzo troszczyła się o nią i wydobywała z kaŜdego wielkiego
niebezpieczeństwa. Szczególna opieka BoŜej Matki będzie towarzyszyła naszej świętej w czasie jej długiej choroby. Widziała wówczas
Maryję pochyloną nad jej łóŜkiem, przez cztery lata, a takŜe potem
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była świadoma niezwykłej obecności Niebieskiej Pani, osobliwie gdy
wstępowała do zakonu Wizytek.
Młodzieńcze doświadczenia były dla Małgorzaty Alacoque bardzo
trudne. Wcześnie umarł jej tato i jedna ze sióstr. Wówczas krewni,
których matka prosiła, aby w jej imieniu zarządzali całym domem,
właściwie pozbawili naszą patronkę jakiejkolwiek wolności i traktowali jako słuŜącą. Przeszkadzano jej w poboŜności jaką przeniknięte
było jej młodzieńcze serce, a nawet zabraniano udziału w naboŜeństwach religijnych. Gdy chciała iść do kościoła na Mszę św., nie
otrzymywała odpowiedniego stroju, musiała go więc poŜyczać od
przyjaciółki. Jak zaznacza, nie wiedziała, gdzie szukać schronienia.
Uciekała wówczas w jakiś zakątek ogrodu lub do stodoły, aby spokojnie uklęknąć i ze łzami otworzyć swoją duszę na Boga.
Matka św. Małgorzaty chciała, by jej córka wyszła za mąŜ i załoŜyła rodzinę, ale ona myślała juŜ tylko o tym, aby całkowicie poświęcić się Bogu w zakonnym Ŝyciu. Mając dwadzieścia kilka lat, po pokonaniu oporu ze strony swej rodziny, co do jej decyzji Ŝycia w klasztorze, wstępuje 25 maja 1671 r. do wspólnoty sióstr w Paray-le Monial.
Tu na początku czuła się całkowicie zagubiona pośród liturgicznych łacińskich obrzędów i formuł, których nie rozumiała. Zwróciła
się wówczas do mistrzyni nowicjatu, aby ta nauczyła ją się modlić.
Usłyszała wówczas taką poradę: Stań przed naszym Panem i oddaj
Mu swoją gotowość, tak jak płótno oczekujące na malarza, który zapisze je ruchami swej mistrzowskiej dłoni wyposaŜonej w pędzel.
Najpierw i tego nie mogła pojąć, o co w tym wszystkim chodzi, ale
z czasem usłyszała wewnętrzny głos, jaki jej powiedział: „Chodź, ja
cię nauczę”. I tak oto Pan Jezus napełnił ją pokojem oraz to On teraz
o wszystkim myślał.
Miłość siostry Małgorzaty Marii do Pana Jezusa przynaglała ją
do tego, aby nie szczędziła czasu na modlitwę przed Najświętszym
Sakramentem. I tak wiele godzin ofiarowała swemu Oblubieńcowi,
znacznie więcej niŜ jej zakonne współsiostry. One zaczęły więc patrzeć na nią z nieufnością oraz podejrzliwością w przekonaniu, iŜ
chce się wszystkim pokazać. Dlatego teŜ powierzano jej bardziej
uciąŜliwe prace, by, jak mówiono, sprowadzić ją na ziemię. Np. kazano jej na łące klasztornej pilnować wyjątkowo złośliwą oślicę i jej
źrebię, Ŝeby nie czyniły szkody. Bywało, Ŝe gdy rozmodlona zapominała o tym obowiązku, te zwierzęta dotychczas niemoŜliwe do utrzymania w ryzach, nagle stawały się nadzwyczaj spokojne i nie czyniły
Ŝadnych kłopotów.
680

BISKUP DIECEZJALNY
śycie naszej świętej takie zwyczajne w klasztorze realizowało się
w codziennej modlitwie i pracy. Niejednokrotnie spokojnie znosiła
surowość z jaką ją traktowały przełoŜone, nie odpowiadała na zarzuty kierowane przez uszczypliwość pod jej adresem, będąc posłuszną
w kaŜdym drobiazgu klasztornego Ŝycia.
Tak oto siostra Małgorzata Alacoque 27 grudnia 1673 roku
otrzymuje objawienie Najświętszego Jezusowego Serca i zostaje jej
powierzona misja, aby to Serce dała poznać całemu światu. Powiedział jej Chrystus: „Moje Boskie Serce jest rozpalone miłością do ludzi i w szczególności do ciebie, tak bardzo, iŜ nie mogąc zachować
w sobie tego gorejącego płomienia, czuje potrzebę rozpowszechnienia
go przez ciebie oraz ukazania ludziom, aby ich ubogacić cennymi
skarbami, zawierającymi łaskę uświęcającą”.
Od tego czasu pojawiał się jej kilkakrotnie a rok później Pan
Jezus w objawieniu prosił św. Małgorzatę Marię o dwie zwyczajne
i konkretne sprawy: Aby przyjmowała Komunię św. w kaŜdy pierwszy piątek miesiąca i spędzała godzinę czasu na modlitwie w kaŜdy
czwartek od godz. 23.00 do północy, rozwaŜając Jego cierpienia
w Ogrodzie Oliwnym i prosząc o przebaczenie dla grzeszników. Czyli
chodzi o modlitwę i sakrament, zwyczajne drogi na jakich dociera do
nas BoŜa łaska.
Do tych poboŜnych praktyk duchowego Ŝycia, osobom jakie będą
je podejmowały, Pan Jezus dodaje obietnicę i nalega, aby o tym św.
siostra Małgorzata Alacoque powiedziała całemu światu. Ona sama
nie wiedziała jak to zrobić, gdyŜ była otoczona niedowierzaniem ze
strony swoich zakonnych współsióstr, które jej nie pozwalały ani na
zrobienie obrazu Najświętszego Serca, ani na jego wystawienie do
adoracji wiernym Chrystusowego Kościoła.
Pomimo wszystko Pan Jezus jednak naszą patronkę zachęca,
mówiąc jej wyraźnie: „Nie bój się niczego. Ja będę panował, mimo
sprzeciwu moich nieprzyjaciół”. Ta prawda wciąŜ umacniała św.
Małgorzatę, gdyŜ ona nie pragnęła niczego innego, jak tylko tego, aby
Chrystus królował. Powierzała więc właśnie Jemu troskę o obronę tej
sprawy. Ona sama ofiarowała Mu swoje ciche cierpienie.
Rzeczywiście, pojawiła się wkrótce pomoc w osobie księdza jezuity, jej kierownika duchowego, posługującego naszej patronce przez
wiele lat. To on przyczynił się do uznania w Kościele za prawdziwe
objawień BoŜego Serca, jakie Maria Alacoque otrzymywała, wspierał
ją we wszelkich działaniach mających na celu kult BoŜego Serca
i sam teŜ stał się Jego gorącym orędownikiem oraz apostołem naboŜeństwa do Najświętszego Jezusowego Serca.
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JuŜ za Ŝycia św. Małgorzaty, najpierw jej klasztor, potem liczne
rodziny i całe rzesze wiernych, dołączyły do tej szczególnej czci Najświętszego Serca Pana Jezusa, a po jej śmierci sprawa nabrała takiego rozwoju, Ŝe w 1765 r. papieŜ Klemens XIII wprowadził dla całego Kościoła święto Najświętszego Jezusowego Serca i praktyki poboŜne w tym zakresie trwają cały czas. Oto my dzisiaj wpisujemy się
tym wprowadzeniem relikwii św. Małgorzaty Marii Alacoque do tej
świątyni w Tomaszowie Lubelskim w tę cześć oddawaną Boskiemu
Sercu Pana Jezusa z głębokim zawierzeniem wiernych w naszej Zamojsko-Lubaczowskiej Diecezji.
Pod koniec Ŝycia patronka dzisiejszego dnia musiała sobie radzić
z wielką ilością osób, które szukały jej duchowej porady, chciały ją
zobaczyć i dotknąć, aby podobnie jak św. Tomasz Apostoł ze sceny
Wieczernika po zmartwychwstaniu Chrystusa, tak i lud BoŜy mógł
się konkretnie otrzeć o kogoś, kto tak blisko był dopuszczony do miłości i tajemnicy Jezusowego Serca.
Ale to tylko zwiększyło pragnienie św. Małgorzaty, aby Ŝyć na
uboczu, w wyciszeniu. O czym ona sama tak mówiła: „Wszystko od
Boga a nic ode mnie, wszystko dla Boga a dla mnie nic, wszystko
z Bogiem i przez Niego, a nic przeze mnie”. Oto prosta odpowiedź na
słowa miłości, jakie Pan Jezus skierował bezpośrednio do naszej patronki: „Ja jestem twoim Ŝyciem, a ty nie będziesz Ŝyć inaczej, jak
tylko we Mnie i przeze Mnie”.
Siostry i bracia w Chrystusie, zakonnice i kapłani, pozwólcie, iŜ
z wami na koniec tego dzisiejszego zamyślenia przy relikwiach św.
Małgorzaty Marii Alacoque podzielę się jeszcze krótką refleksją na
temat serca. OtóŜ najpełniejszym symbolem BoŜej miłości jest Serce
Jezusa. Z tego przebitego Serca narodził się przecieŜ Kościół i sakramenty, zwłaszcza Eucharystia – sakrament miłości. Serce
w większości kultur jest synonimem miłości, miłosierdzia i współczucia, radości oraz smutku. Zaś w wielu religiach staje się takŜe symbolem sumienia i odwagi moralnej, źródłem oświecenia duchowego,
prawdy oraz inteligencji. Osoba, która pozwala na to, by kierowało
nią serce, uchodzi za rozsądną. Tak więc moŜna stwierdzić, iŜ powszechnie serce symbolizuje dobro, odwagę i wspaniałomyślność, ale
przede wszystkim miłość: szlachetną, wzniosłą i czystą oraz miłosierdzie.
Nowy Testament traktuje serce jako ośrodek wszystkiego co duchowe. Wiara nie jest kwestią uczuć lub myśli, lecz serca. U chrześcijanina oskarŜające nas serce to nasze sumienie. W sercu rodzą się
wszystkie ludzkie czyny dobre i złe, a Bóg chce, aby właśnie tu było
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zapisane Jego prawo. Ponadto wiąŜe ono człowieka z Bogiem, więc
przez wiarę Chrystus ma zamieszkać w ludzkim sercu. Dzięki temu
spotykają się tu słowo i wiara, łaska oraz umiejętność słuchania.
Od zarania chrześcijaństwa sercu Jezusa przypisywano waŜną
rolę, ale dopiero od XVI wieku, wraz z rozwojem kultu Najświętszego
Serca, zaczęto je w modlitewnikach dla wiernych przedstawiać samodzielnie, jako otoczone koroną cierniową. Przed obrazem tego typu
modliła się właśnie św. Małgorzata Maria Alacoque.
A więc przykładajcie wasze serca młode i zmęczone Ŝyciem,
zdrowe a takŜe chore, kochające i wołające o miłość oraz poranione,
szukające i zagubione, przytulajcie je do jedynego Jezusowego Serca.
Ta, dla której uczyniliśmy od dzisiaj szczególne miejsce w tej świątyni, powie wam, jak to czynić, więc o wszystko pytajcie ją, bo ona
z wami zostaje. Amen.
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HOMILIA W UROCZYSTOŚĆ CHRYSTUSA KRÓLA WSZECHŚWIATA
20-LECIE AKCJI KATOLICKIEJ W POLSCE
ZAMOŚĆ, KATEDRA – 20 LISTOPADA 2015 R.
Ap 1,5-8
Siostry i Bracia w Chrystusie Panu, w Tym, co jest „Świadkiem
Wiernym, Pierworodnym umarłych, Władcą królów ziemi” (por. Ap
1,5). Wszyscy, którzy do Kościoła przynaleŜą przez chrzest święty
i tworzą Lud BoŜy, osoby świeckie, a dzisiaj w patronalne święto
osobliwie przywołuję członków Akcji Katolickiej, siostry zakonne
i osoby Ŝycia konsekrowanego, w czasie przeŜywania szczególnie
bogatego dla was w łaskę Roku Jubileuszowego, podarowanego wam
przez papieŜa Franciszka, kapłani, a wśród nich Asystent Diecezjalny Akcji Katolickiej i proboszczowie oraz wikarzy, obejmujący troską
duszpasterską to od 20 lat odnowione w polskich eklezjalnych strukturach Stowarzyszenie Ludzi Świeckich, bądźcie pozdrowieni.
KaŜdy z nas tu obecnych, ci co w parafiach Diecezji ZamojskoLubaczowskiej tworzą z nami wspólnotę modlitwy w dzień Jezusa
Chrystusa Króla Wszechświata, w 120-tą rocznicę urodzin błogosławionego Stanisława Kostki Starowiejskiego, oraz osoby wzrastające
w codziennej świętości na drodze choroby, krzyŜa, cierpienia, samotności, trudnego osobistego i rodzinnego doświadczenia, a włączające
się w to dziękczynienie sprawowane przy katedralnym ołtarzu przez
posługę naszego Katolickiego Radia Zamość, my razem jako Ŝywy
Kościół, oddajemy cześć i uwielbienie „Temu który nas miłuje i który
przez swą krew uwolnił nas od naszych grzechów i uczynił nas królestwem - kapłanami, Bogu i Ojcu swojemu” (Ap 1,5-6). Jemu oddajemy cześć i chwałę.
Moje osobiste przeŜycie, gdy przed chwilą usłyszałem słowa
z Apokalipsy św. Jana Apostoła: „Oto nadchodzi z obłokami i ujrzy
Go wszelkie oko (…). Jam jest Alfa i Omega, mówi Pan Bóg, Który
jest, Który był i Który przychodzi. Wszechmogący” (Ap 1, 7-8), biegnie do kilku ostatnich dni. Przedwczoraj wraz z rodzeństwem, rodziną, krewnymi, przyjaciółmi, takŜe z licznymi wspólnotami i wiernymi, oraz siostrami zakonnymi i kapłanami naszej diecezji, odprowadziłem do grobu moją własną mamę. Nie było tam zdumiewającej
ilości wieńców ani morza kwiatowych bukietów. Trumna bez nadzwyczajnych ozdób, kilka serdecznych słów podziękowań, po prostu
skromny, zwyczajny pogrzeb.
684

BISKUP DIECEZJALNY
PrzecieŜ my wszyscy znamy pytania, jakie w takim momencie cisną się nam na usta, gdy chcemy właściwie ocenić jakąś osobę, jej
przeszłość i teraźniejszość: Co ona w Ŝyciu osiągnęła? Na co to
wszystko jej się przydało? I co zostawiła temu światu? Nie boję się
tych pytań stawiać mojej zmarłej mamie, a dzisiaj wraz z całą Akcją
Katolicką, naszej diecezji. Staram się równieŜ usłyszeć odpowiedź na
te treści ze strony Ŝycia i męczeńskiej śmierci bł. Stanisława Kostki
Starowiejskiego, tego Mariańskiego Sodalisa, wojskowego kapitana,
patrioty, ojca sześciorga dzieci, kościelnie zaangaŜowanego świeckiego w działalność waszego Stowarzyszenia przed II Wojną Światową,
działacza charytatywnego i społecznego.
W przypadku mojej mamy, mogę odpowiedzieć, co w Ŝyciu osiągnęła. Z wartości materialnych – właściwie nic. Na co jej to wszystko
się przydało? TeŜ nie ma jakiejś wyjątkowej rewelacji, nie było błyskotliwej Ŝyciowej kariery. Córka w wielodzietnej rodzinie, potem
Ŝona, zwyczajna kochająca matka, zatroskana domowa gospodyni,
sumienna fizyczna pracownica. Co pozostawiła na tym świecie?
Z bogactw materialnych, nic wartościowego, kilka drobnych osobistych rzeczy, wytartych róŜańców, sczytanych ksiąŜeczek do modlitwy. Wydawałoby się, iŜ od tej strony, to właściwe tyle, jakby juŜ
wszystko.
A co zostało po błogosławionym Starowiejskim? Jego dziecięce
wspomnienia z Bratkówki, wojskowe doświadczenia z walki z Rosjanami i Ukraińcami o Lwów i Przemyśl oraz w bitwie warszawskiej
z 1920 roku, a takŜe odznaczenia nadane mu przez gen. Władysława
Sikorskiego. Obok nadszarpniętego zdrowia, po oŜenku z Marią
Szeptycką i załoŜeniu rodziny, czekała go praca w majątku we wsi
Łaszczów. Współorganizował diecezjalny Kongres Eucharystyczny,
powołał do istnienia Koło Porad Sąsiedzkich, sale teatralną, od 1935 r.
był Prezesem Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej. Podczas
ostatniej wojny dawał schronienie uciekinierom, był aresztowany
i przez Zamojską Rotundę, Zamek w Lublinie jego ziemska historia
w wielkim prześladowaniu godności błogosławionego zakończyła się
74 lata temu w obozie koncentracyjnym w Dachau. To wszystko zostało wpisane w zwyczajną świętość jego Ŝycia.
Jednak istnieją jeszcze inne pytania, jakie trzeba nam koniecznie dzisiaj postawić. A kim śp. Genowefa była dla mnie? Dobrą kochającą Matką. Co to dla mnie znaczy? Muszę powiedzieć: nieskończenie wiele. Była zawsze tam, gdzie myśmy jej potrzebowali. Słuchała, gdyśmy musieli się wypowiedzieć, czasem nawet wybuchnąć
od cięŜaru spraw, jakie przyszło w Ŝyciu dźwigać. Zawsze wskazywa685
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ła na dobro drugiego człowieka, gdy się denerwowałem na jego zachowanie i postawę. Ona umiała u innej osoby dostrzec pozytywy
i mimo wszystko zachęcała, abym zawsze zło dobrem zwycięŜał.
Gdy czegoś potrzebowałem, chętnie dawała, hojnie darowała, tak
wiele, Ŝe jej samej na koniec prawie nic nie zostało. Lecz nigdy do
tego się nie przyznała, gdyŜ nie chciała być jakimkolwiek obciąŜeniem dla innych. Co mnie pozostawiła? Najcenniejszą miłość, jakiej
się nie zapomina.
A teraz zapytam Diecezjalny Instytut Akcji Katolickiej Diecezji
Zamojsko-Lubaczowskiej, wszystkich członków tego Stowarzyszenia
i naszego Asystenta: Kim jest dla was bł. Stanisław Starowiejski, co
ów męczennik II Wojny Światowej dla was znaczy, czego Ŝeście się od
niego nauczyli, jakich wartości, postaw, zaangaŜowania, świadectwa
wiary? Dzisiejsze wasze wystąpienia będą do tych spraw nawiązywać
i wskaŜą słuszną odpowiedź na ukazane zapytania.
Siostry i Bracia w Chrystusie Panu! Te tak bardzo osobiste treści
pojawiły się przed moimi oczyma i sercem oraz podsuwam ich sugestię wam w odniesieniu do postaci błogosławionego z naszej ziemi,
gdy wsłuchuję się w Ewangelię z dzisiejszej uroczystości Jezusa
Chrystusa Króla Wszechświata. Oto spotykamy Chrystusa Króla, ale
nie na tronie, nie w przepychu i w blasku władcy, lecz przed Piłatem.
Związany, pobity, opluty.
Jak ja Go oceniam? A kiedy zapytam, co On osiągnął w swoim
Ŝyciu? To musimy powiedzieć, patrząc na tę scenę z Ewangelii św.
Jana, wygląda na to, iŜ niewiele. Oto stoi przed rzymskim prefektem
Judei, przed swoim sędzią. Jezusowi Królowi został wytoczony proces. Na co to wszystko Mu się przydało? Jedynie na ubiczowanie
i mękę, na krzyŜ Go to doprowadziło, na którym umarł śmiercią złoczyńców i przestępców. A co zostawił po sobie temu światu? śadnego
domu, ziemi, bogactw, niczego w czym mógłby skłonić się na odpoczynek i gdzie pozwolono by Mu przytulić swoją głowę.
Zostało jedynie trochę zapisanych Jego słów, świętych wskazań
i poleceń, kilka błogosławieństw. Nic poza tym z jakichś materialnych wartości. Ale czy to wystarczy do tego, by wobec tego świata być
kimś wielkim i znaczącym? Czy w oparciu o to wszystko moŜna dla
ludzi tego świata być królem? MoŜna z kimś, kto jest odrzucony
i skazany na śmierć, budować jakąś przyszłość? Według oceny i wartościowania tego świata, z całą pewnością nie.
Ale czy z tego powodu Jezus Chrystus jest kimś przekreślonym?
MoŜemy Go spisać na straty, wymazać z historii, pamięci, zedrzeć ze
ściany, wyrzucić ze szkoły, usunąć z Ŝycia, z sumienia, wykreślić
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z konstytucji państwa w którym 90-cio procentowa większość obywateli to katolicy? Ale pamiętajmy o tym, Ŝe istnieją w Ŝyciu człowieka
i tego świata, a takŜe BoŜego Syna, który stał się dla nas Człowiekiem, jeszcze inne pytania.
Kim Chrystus Król jest dla mnie, jakie On ma osobiście dla nas
znaczenie? I tu znajdujemy w codziennym Ŝyciu świata nas otaczającego inne odpowiedzi. Oto mogą zawołać chorzy: On nas uzdrowił,
On jest naszym lekarstwem i nadzieją na przyszłość. Bez Niego jesteśmy umarli, bez Niego nie ma w nas Ŝycia.
A słabi, odrzuceni, zapomniani przez ten świat, mogą wyznać
tak: On stanął po naszej stronie, jest z nami solidarny w naszym
cięŜkim losie. Nie patrzył ponad naszymi głowami, widział nas, dostrzegł, nie przeszedł obok, ale się przy nas zatrzymał, powiedział
słowo i się uśmiechnął. To nas uczyniło mocnymi i dodało odwagi na
codzienność Ŝycia. Gdybyśmy Jego nie spotkali, to byłby z nami koniec, nie chcemy Ŝyć bez Jezusa.
Grzesznicy teŜ oświadczą: On nas przyjął, wyszedł do nas, jak
miłosierny ojciec wybiega do swego marnotrawnego syna – taka teŜ
będzie perspektywa zbliŜającego się Roku Miłosierdzia. Bóg przebaczył nam wszystko bez wymówek, bez umoralniających kazań.
Usiadł przy naszym stole, po prostu się dosiadł do nas grzeszników
i świętował pojednanie, nasze nawrócenie do Boga i zgodę z drugim
człowiekiem. On jest naszym Zbawicielem.
Oto My wszyscy zaliczeni do przyjaciół Boskiego Oblubieńca
i włączeni w grono Jego uczniów, moŜemy powiedzieć: On nas przywołał i przyprowadził do swojej wspólnoty, pomimo naszych błędów
i słabości. Mamy odwagę mówić w Jego imieniu i czynić pokój oraz
miłosierdzie Jego mocą. A tam gdzie jesteśmy słabi i chorzy, Chrystus przychodzi nam ze swoją boską mocą, wspomaga, uświęca dzieło
i prowadzi je ku końcowi. Nasze ręce nigdy nie będą puste, bo Jezus,
ten dziwnie mizerny Król Wszechświata, nic dla siebie nie zostawił,
lecz dosłownie wszystko nam podarował. Swoją miłość. WciąŜ do nas
posyła swego BoŜego Ducha, daje nam własne Ŝycie pod postacią
chleba i wina w kaŜdej świętej Eucharystii.
On nam na nowo podarował godność dzieci BoŜych, BoŜych synów i córek, aby nas juŜ nic i nikt na tym świecie nie uczynił mniejszymi, zastraszonymi, przekreślonymi, śmieciami i odpadkami, niewolnikami grzechów i uzaleŜnień, sługami tej przemijającej historii.
On – Alfa i Omega nauczył nas bliźnich dostrzegać Jego wzrokiem,
patrzeć na drugiego człowieka Jego spojrzeniem. Abyśmy się juŜ
wciąŜ nie dopytywali w ziemskiej perspektywie, czego ten człowiek
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dokonał, co osiągnął, ile uzbierał, jak wiele zarobił i jaką wartość
posiada jego konto w banku?
Ale Chrystus Król uzdatnia nas i pobudza do stawiania Mu takich pytań, nas wszystkich, a szczególnie członków Akcji Katolickiej
i Katolickiego Stowarzyszenia MłodzieŜy naszej diecezji. Kim On
jest, co On dla mnie znaczy, jaką ma u mnie wartość i kim ja byłbym
bez Niego? DostrzeŜmy w drugim człowieku to, co sprawiło, iŜ świat
wokół nas stał się bardziej ludzki a przez to piękniej odbija BoŜy
blask i staje się świadectwem Jego miłości.
Czyli, co nam ten Jezus Chrystus, nasz Król, zostawił? Dokładnie zostawił nam inne Ŝycie, odmienne od tego, jakie proponuje ten
świat. On daje nam Ŝycie dla innych. To świeŜe, śmiałe spojrzenie na
ludzi i nową miarę naszej zwykłej codzienności. Światło świętości,
dobrze ukształtowanego sumienia, prowadzącego do Boga, inną ocenę wszystkiego, gdzie właściwą skalą jest jedynie miłość.
On nam zostawił Ŝycie z którego takŜe dzisiaj kaŜdy moŜe hojnie
zaczerpnąć, brać bez miary, bo Jego historia i źródło nie zakończyło
się na krzyŜu, ono tam nie wyschło, nie przestało bić, pulsować. To
Ŝycie nie zostało zamknięte w grobie, ale trwa, płynie, rozlewa się
z wodą chrztu św., obdarza kaŜdego z nas swoim oŜywczym smakiem
BoŜej łaski. Słowa Jezusa działają i Jego wskazania wciąŜ są waŜne,
nieustannie nas pouczają.
Jezus Chrystus pokazuje, jak Bóg nas kocha, jest dla nas zawsze
otwarty ze swoją miłością, nieskończenie obdarowuje kaŜdego z nas.
„Pan Bóg, Który jest, był i przychodzi. Wszechmogący” (Ap 1,8),
niech będzie waszym Ŝyciem i działaniem, Królem i Panem. Innego
my nie chcemy, do Niego się przyznajemy wołając: Króluj nam Chryste, zawsze i wszędzie. Amen.
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HOMILIA PODCZAS MSZY ŚW.
Z RACJI OTWARCIA ROKU MIŁOSIERDZIA
W DIECEZJI ZAMOJSKO-LUBACZOWSKIEJ
PARAFIA PW. MIŁOSIERDZIA BOśEGO
ZAMOŚĆ – 7 GRUDNIA 2015 R.
Łk 6,27-38
Ojciec św. Franciszek 13 marca tego roku w bazylice św. Piotra
w Rzymie zapowiedział to, co uroczyście rozpoczynamy w naszej Zamojsko-Lubaczowskiej Diecezji właśnie w tym momencie, w wigilię
Uroczystości Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny,
a mianowicie Nadzwyczajny Rok Święty – Jubileusz Miłosierdzia.
Biskup Rzymu czyni to przez oficjalne otwarcie świętych Drzwi na
Watykanie, co my w naszej diecezji uczynimy symbolicznie w kościele katedralnym, dokładnie za tydzień i owa brama jubileuszowego
czasu będzie otwarta aŜ do zakończenia tego szczególnego czasu łaski, do 20 listopada 2016 r., do Uroczystości Chrystusa Króla
Wszechświata.
I jak sam papieŜ powiedział, dzisiaj jest czas miłosierdzia. Niech
to słowo do nas dotrze, poruszy, zastanowi. Dzisiaj, teraz, juŜ, nie
odkładajmy tego na jutro, za godzinę, potem, myśląc, Ŝe jeszcze mam
czas i Ŝe zdąŜę, bo z miłością nie muszę się aŜ tak bardzo spieszyć.
Koniecznym jest, aby wierzący tym „teraz” BoŜego miłosierdzia Ŝyli
i wprowadzali je w swoją społeczność: rodziny, małŜeństwa, parafii,
sąsiedztwa, szkoły, pracy, urzędu, wioski, miasta, regionu, narodu
i ojczyzny, takŜe Kościoła. A więc do przodu, nie oglądajmy się, na co
czekać. MoŜemy powiedzieć do nas samych i do wszystkich, którzy
tworzą i są Kościołem lokalnym tej diecezji: Do przodu, chodźmy Ŝyć
i czynić miłosierdzie. Tak właśnie trzymać, ów kierunek, tę gorliwość, to jest pragnienie wiernych roztoczańskiej ziemi.
ZauwaŜmy, iŜ czynimy to we wigilię Maryjnej Uroczystości, bo
Ona jest Matką BoŜego Miłosierdzia i skutecznie pomoŜe nam je rozumieć, przyjmować oraz nim na co dzień Ŝyć. W tej naszej zamojskiej świątyni, mającej u swoich fundamentów istnienia i duszpasterskiego funkcjonowania prawdę BoŜego Miłosierdzia, przychodzi
nam głośno zapytać się o to, czym to Miłosierdzie jest, jak ono funkcjonuje i na czym polega w tajemnicy samego Boga, Chrystusowego
Kościoła oraz kaŜdego z nas ochrzczonych?
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Ojciec w niebie, pełen dobroci, chce wszystkich nas przyciągnąć
do siebie i w tym spotkaniu z Nim będziemy odkrywać juŜ teraz, tu
na ziemi i przez całą wieczność, na czym to Jego Miłosierdzie polega.
Ojcu św. Franciszkowi temat miłosierdzia jest bardzo bliski, gdyŜ juŜ
jako biskup Kościoła rzymskokatolickiego obrał sobie tę treść jako
przewodni motyw jego posługiwania i tą drogą idzie cały czas, patrząc na wszystko „oczyma miłosierdzia”.
17 marca 2013 r. po swoim wyborze, papieŜ Franciszek w modlitwie Anioł Pański wyraźnie zaznaczył: „usłyszenie słowa «miłosierdzie» zmienia wszystko. Odrobina miłosierdzia czyni świat mniej
zimnym i bardziej sprawiedliwym. Musimy zrozumieć dobrze to miłosierdzie Boga, tego miłosiernego Ojca, który ma tak wiele cierpliwości...”. I Piotr naszych dni wciąŜ nieustannie do prawdy Miłosierdzia BoŜego wraca, podkreśla jak bardzo go potrzebujemy, iŜ bez
niego nie moŜemy Ŝyć. Ono jest dla nas konieczne, niezwykle waŜne.
Naszą misją jest być nośnikami tego Miłosierdzia w obecnym
świecie, wprowadzać je we wszystkie wspólnoty w jakich Ŝyjemy. Nie
bójmy się głośno powiedzieć: oto jest czas miłosierdzia, oto jest czas
zbawienia. W swojej zachęcie na Wielki Post tego roku papieŜ Franciszek zachęcał do tego, byśmy to właśnie my, Kościół, wspólnoty
parafialne, byśmy się stali wyspami miłosierdzia na tym oceanie
obojętności świata na drugiego człowieka.
Bądźcie miłosierni jak Ojciec wasz jest miłosierny, takie wezwanie prowadzi nas w ten święty i błogosławiony czas Kościoła. O to
chodzi w Jubileuszu Miłosierdzia. O to chodzi, byśmy naśladowali
Boga Ojca, aby nie osądzać innych, nie potępiać, lecz przebaczać i na
drodze miłości ofiarować drugim dar miłosierdzia. Wsłuchajmy się
uwaŜnie w słowa przywołanej Ewangelii św. Łukasza, tego który
spośród natchnionych autorów najczęściej, ukazuje ten piękny przymiot, właściwość samego Boga: „miłosierdzie”.
Siostry i Bracia w Chrystusie, przyglądnijcie się dokładnie temu
symbolowi, znakowi Roku Miłosierdzia, który został przygotowany
przez artystę, ojca jezuitę Marko Rupnika. W tym obrazie zawarta
jest synteza tematu miłosierdzia. Oto Dobry Pasterz, BoŜy Syn, bierze na ramiona zagubionego człowieka, bo taka jest miłość Chrystusa
do kaŜdego z nas. On nas bezpośrednio kładzie na swoje ramiona,
niesie do Ojca, czyni to z taką miłością, czułością, miłosierdziem.
Zobaczcie jak na tym symbolicznym ikonograficznym przedstawieniu
nasze oczy wpatrują się w spojrzenie miłosiernego Chrystusa.
Masz odwagę tak popatrzeć w oczy Jezusa, podobnie jak czyni to
małe dziecko, z ową ufnością, pokojem, nadzieją, cierpliwością, nie
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mając Ŝadnego lęku. Czy w twoim spojrzeniu zawiera się cała miłość
twego serca, oddanie, przekonanie, iŜ jesteś kochany, jedyny, najwaŜniejszy. Czujesz pokój serca, jakiego nikt z ludzi nie moŜe ci dać.
A co w nich, w twoich oczach, siostro, bracie, co widzi, co dostrzega,
miłość Ojca?
Bo ty z pewnością widzisz w Jego oczach przyszłość jaka cię czeka w BoŜej owczarni. Z której dobrowolnie odszedłeś, poza nią się
zagubiłeś, uciekłeś szukając na własną rękę szczęścia. Ale On z ciebie nie zrezygnował, nie przekreślił, nie zapomniał, nie odłoŜył szukania ciebie na jutro, pojutrze, moŜe kiedyś w przyszłość. Jego miłość
i miłosierdzie przynaglały Go, by czynić to teraz, juŜ i dlatego w tej
chwili niesie cię z powrotem do swej owczarni, a ty masz nadzieję, bo
byłeś jak marnotrawny syn, głodny, obdarty, poniŜony, kuszony nawet do tego, by pogardzić samym sobą, a moŜe teŜ by i ze sobą juŜ
skończyć, bo co to za Ŝycie.
Niech ten rok miłosierdzia stanie się błogosławionym czasem dla
pogłębienia naszej wiary, do bardziej ochotnego i czynnego świadectwa naszej miłości i miłosierdzia, jakie ma swoje źródło w miłości
Boga do kaŜdego z nas. Czcigodni kapłani, proboszczowie, wikariusze, duszpasterze, katecheci i katechetki, moderatorzy katolickich
stowarzyszeń, parafialnych grup, wolontariusze naszej diecezjalnej
Caritas i animatorzy wspólnot Szkolnych Kół Caritas, nie stawiajcie
granic hojności i Ŝarliwości powierzonych wam wiernych w inicjatywach miłosierdzia jakie Duch Święty zrodzi, podsuwa, pobudzi, zainspiruje w serach wiernych, dzieci, młodzieŜy, rodziców, starszych,
chorych, samotnych, w serach kochających i tęskniących za prawdziwą BoŜą miłością, szukających smaku BoŜego miłosierdzia.
Miłosierdzie zawiera w sobie istotę działania Boga wobec kaŜdego z nas, On nas nie tylko uporczywie zapewnia o swojej miłości, ale
czyni ją dla nas widzialną i dotykalną. KaŜdy z nas jako BoŜe dziecko
ma osobiste doświadczenie BoŜej miłości. Zobaczcie dokładnie swoje
dotychczasowe Ŝycie, ile na nim pozostało śladów miłosierdzia Chrystusa. I oto kaŜdy z nas zostaje wezwany i powołany przez ten szczególny czas Roku Miłosierdzia, aby na to posłanie odpowiedzieć konkretem osobistego Ŝycia.
Bądźcie nosicielami, świadkami, tragarzami BoŜego miłosierdzia
do innych. Pomyślcie tylko o tym, jak często Bóg nam przebaczał
grzechy w sakramencie pojednania. Ile to razy było: 7, 77 czy zawsze
– bo tak czyni miłosierny ojciec, gdy go córka lub syn prosi o przebaczenie, o zapomnienie naszych grzechów. Mówmy o tym światu, pokazujmy radość dziecka, któremu Ojciec przebaczył jego grzechy,
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poczujmy smak owej uczty przyrządzonej przez miłosiernego ojca
z racji powrotu do domu utraconego i zagubionego syna. Czyńmy
łaskę Boga namacalną, dotykalną, widoczną dla synów tego świata,
którzy szukają szczęścia w swym zagubieniu.
Niech to nie będą jedynie dobre słowa zachęty, pouczenia, wskazania, ale niech to, co wypowiadamy, zamieni się w konkretny codzienny czyn, w praktykę mojego osobistego zachowania, postępowania, po prostu w zwykłe szare Ŝycie. Tak jak ojciec kocha, tak teŜ
miłują i jego dzieci, jak On jest miłosierny tak naszym zadaniem jest
takie miłosierdzie sobie nawzajem okazywać.
Tylko w ten sposób nabiorą swego znaczenia i mocy dzieła miłosierdzia, jakie Chrystus powierzył swojemu Kościołowi. Wpatrujmy
się w naszego Pana, wiąŜmy osobiste Ŝycie z Jezusem i naśladujmy
Go, tak jak to czynią dzieci patrząc na Ŝycie swoich rodziców, przyglądając się postępowaniu swego starszego rodzeństwa. Po prostu
idźmy śladami BoŜego miłosierdzia w naszym Ŝyciu. Amen.
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HOMILIA PODCZAS MSZY ŚW.
Z RACJI OTWARCIA DRZWI MIŁOSIERDZIA
ZAMOŚĆ, KATEDRA – 12 GRUDNIA 2015 R.
Łk 15,1-3.11-32
Drodzy Siostry i Bracia w Chrystusie Panu, kapłani, siostry zakonne i osoby Ŝycia konsekrowanego, wierni uczestniczący w tym
wydarzeniu poprzez posługę Katolickiego Radia Zamość, a szczególnie chorzy, samotni, więźniowie, bezdomni, kaŜdy z nas dotknięty
słabością, grzechem, uzaleŜnieniem, nałogiem, nieustanną grzechową sytuacją w jakiej się znalazł i w której szuka ratunku. My modlący się Koronką do BoŜego Miłosierdzia i wołający o miłosierdzie dla
nas i świata całego.
Oto dzisiaj w katedralnym kościele w sobotni maryjny dzień, we
wspomnienie Najświętszej Maryi Panny z Guadalupe, w wigilię III
Niedzieli Adwentu, dokonujemy uroczystego otwarcia Drzwi Miłosierdzia. Oto wyjątkowa brama, która w tym Jubileuszowym Roku,
nam wszystkim przez nią wchodzącym, a będącym w dyspozycji łaski
napełniającej naszą duszę, pozwala niebu poruszyć, szczególnie
dotknąć, naszej szarej codzienności z jej wzlotami i upadkami. To my
stajemy się świadkami tego osobliwego znaku czasu na okres od Uroczystości Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny, przeŜywanej cztery dni temu z całym Kościołem i Ojcem św. Franciszkiem w Rzymie, aŜ po wydarzenie Uroczystości Chrystusa Króla
Wszechświata w roku 2016.
Wprawdzie Rok Miłosierdzia w naszej Zamojsko-Lubaczowskiej
Diecezji rozpoczęliśmy juŜ wigilią maryjnego święta, 7 grudnia
w parafii tego hetmańskiego grodu, szczycącej się tytułem i wezwaniem BoŜego Miłosierdzia a teraz tu w katedrze, wielu jeszcze kojarzącej się z wiekowym określeniem „kolegiata zamojska”, jesteśmy
takŜe po to, aby dotknąć tej szczególnej Bramy Miłosierdzia, by mocniej uświadamiać sobie, pośród zwyczajności naszego Ŝycia, czym jest
to BoŜe miłosierdzie do nas przychodzące z nieba.
W Osobie Jezusa Chrystusa, Syna BoŜego, dotykamy najpiękniejszej boskiej miłości, symbolizowanej przez Jego Serce, które jest
przecieŜ integralną częścią uwielbionego człowieczeństwa Chrystusa.
Dostrzegamy to zarówno w osobnych obrazach Serca Jezusowego jak
teŜ i w wizerunku, tak widocznym tutaj dla nas wszystkich, związanym z naszą polską mistyczką św. siostrą Faustyną Kowalską, a nosi
on swoje wezwanie: „Jezu ufam Tobie”.
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Od dziecięcych lat aŜ po sędziwą starość kaŜda osoba świecka,
kobieta, męŜczyzna, siostra zakonna, kapłan i biskup teŜ, rozumiemy, co oznacza symbolika serca i jakie treści się w tym znaku zawierają. OtóŜ ludzkie serce jest jakby miernikiem naszych uczuć. W jego
pulsowaniu ujawniają się wzruszenia i przeŜycia zewnętrzne, cielesne i bardzo duchowe, takie jak: radość, lęk, gniew czy zachwyt. Radość i zachwyt w potocznym języku nazywamy miłością. I ona, prawdziwie ludzka, wznosząca się ponad fizjologiczne odruchy, stanowi
przede wszystkim świadome opowiedzenie się za wartością, za dobrem drugiej osoby. Miłość to decyzja tworzenia, rozwijania i obrony
dobra, powszechnie nazywa się ją szlachetnością w czynie, bezinteresownością, Ŝyczliwością, niesieniem pomocy innym. Wynika ona
z wolnego wyboru tworzenia czegoś wartościowego i szanowania tego,
co juŜ jest.
Najbardziej miłującym okazuje się Bóg, Ten, który w wolności
swego serca, wszystko powołał do istnienia, ciebie i mnie, ten świat
i to, co nas bezpośrednio otacza. Im mniej w jakiejś sprawie ma ktoś do
zyskania, tym większa i bardziej bezinteresowna jest jego miłość, bo
ona nie szuka swego (por. 1 Kor 13). Tę miłość do kaŜdego stworzenia,
będącą odblaskiem trynitarnej wewnętrznej miłości między Ojcem
i Synem oraz Duchem Świętym, nazywamy Sercem BoŜym. Owa Miłość najpełniej objawiła się w Jezusie Chrystusie i jak mówił święty
Jan Paweł II: „wszystko, co Bóg chciał nam powiedzieć o sobie, o swojej
miłości, to wszystko złoŜył w jakiś sposób w swym Sercu, w Sercu swojego Syna i przez to Serce wyraził” (Elbląg, 06.06.1999 r.).
A na takim fundamencie miłości zbudowane jest miłosierdzie,
które równieŜ będąc miłością, okazuje się przede wszystkim jako
ukierunkowane na słabych, nieszczęśliwych i zagroŜonych, ono usuwa braki i im zaradza, naprawia, leczy, wyzwala. Bóg jest Ojcem
miłosiernym w kontekście zagroŜeń człowieka i ten szczególny rodzaj
miłości miłosiernej w sposób osobliwy daje o sobie znać w zetknięciu
z ludzkim cierpieniem, krzywdą i ubóstwem kaŜdego z nas.
Często odwołujemy się do miłosierdzia wówczas, kiedy budzi się
w nas świadomość niewierności wobec Boga, gdy cierpimy lub doznajemy nieszczęścia. Zło fizyczne i moralne, które równieŜ staje się
naszym udziałem, kaŜe nam apelować do miłosierdzia BoŜego. A ono,
jak to widzimy na przykładzie zachowania ojca wobec marnotrawnego syna, jest dowartościowaniem, wydobywaniem dobra spod nawarstwień zła, które jest obecne w świecie i w człowieku.
Oto tajemnica odkupienia, objawiająca pełnię BoŜego miłosierdzia. Ono jest nieodzownym wymiarem miłości, jakby drugim jej
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imieniem, a zarazem właściwym sposobem jej objawiania się i realizacji, wobec przez nas doświadczanego zła. „Miłosierdzie pozostaje
zawsze bólem nadziei, tak pisze ks. J. Tischner – oraz ono wierzy, Ŝe
wszystko jest jeszcze do uratowania”.
Kiedy dobro w Ŝyciu człowieka i świata jest jakoś zagroŜone, to
wówczas miłość BoŜa przybiera postać miłosierdzia, a nawet litości,
tkliwości i serdeczności wobec tego, co słabe i nieporadne. Zewnętrznym przejawem takiego rodzaju miłości są w takich trudnych sytuacjach nasze emocjonalne reakcje: smutek i zatroskanie oraz wzruszenie, a nawet łzy. Miłosierdzie ma za swój przedmiot miłość Boga
do człowieka, zagroŜonego nieszczęściem doczesnym i wiecznym.
A poniewaŜ rzadko kiedy moŜemy się czuć niewinni i święci, lecz
bardziej mamy poczucie winy i grzeszności, dlatego teŜ tak mocno
lgniemy do BoŜego miłosierdzia i jego potrzebujemy. Tego właśnie
jest bardzo świadomy PapieŜ Franciszek i stąd to pragnienie jego
serca, aby mocniej kaŜdemu w tym Roku Łaski udostępnić dotarcie
do źródeł miłosierdzia, do owoców tego pokornego wołania grzesznika: „Jezu ufam Tobie”.
Ponadto my czujemy się zagroŜeni ze strony innych ludzi, to
aktualnie na naszych oczach staje się tak bardzo namacalne i doświadczalne. Jesteśmy naraŜeni na choroby, podlegamy starzeniu
się, obawiamy się katastrof, nieszczęśliwych wypadków, wojen. Zdajemy sobie sprawę z naszej bezradności i bezsilności.
Nie czujemy się godni miłości oblubieńczej ze strony Boga, bo
wiemy, Ŝe przez grzechy zbrudziliśmy szatę godową naszej pierwotnej niewinności. Przyznajemy, Ŝe nie zasłuŜyliśmy na nazwę przyjaciół Boga, bo nieraz Go zdradziliśmy. Oto teraz, przechodząc przez
Bramę Miłosierdzia naszej katedry, widzę siebie samego jako marnotrawnego syna, który roztrwonił dary BoŜe. Dlatego z bólem serca
i pokorą wyznaję: „Ojcze nie jestem godzien być synem twoim, uczyń
mnie jednym z najemników” (Łk 15, 19). Teraz i zawsze liczę na BoŜe
miłosierdzie i do niego się odwołuję.
Wprawdzie w roku BoŜego Miłosierdzia w centrum naboŜeństw
odnoszących się do tej właściwości samego Stwórcy i Zbawiciela staje
człowiek, jako potrzebujący pomocy, to jednak, pomimo nieustannej
aktualności tej ludzkiej potrzeby, naleŜy nam pamiętać o pozytywnej
odpowiedzi na miłość BoŜą przez zaangaŜowanie w BoŜe dzieła
i przez uświęcanie się na wzór świętości BoŜej.
Stan grzeszności nie jest dla nas stworzonych dla wiecznej
szczęśliwości czymś normalnym. Powinniśmy Ŝyć bez grzechu, naśladując wzór, jaki nam zostawił Pan Jezus. Chcemy stawać się przyja695
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ciółmi Pana, Jego współpracownikami w szerzeniu i umacnianiu
Królestwa BoŜego na ziemi. Trzeba nam działać pozytywnie i budować, a nie tylko wiecznie odgruzowywać. W niebie nie będzie potrzebne miłosierdzie. Tam będzie tylko miłość. Ale teraz bez BoŜego
miłosierdzia nie damy rady wzrastać w świętości.
Dla niezliczonej liczby wiernych i osób przechodzących w rzymskich bazylikach przez jubileuszowe bramy, takŜe w świątyniach
katedralnych, przez takie główne drzwi jak te nasze, to miejsce napełnione obecnością Boga i opieką Matki BoŜej Odwachowskiej staje
się wyjątkowym błogosławieństwem. Ile sióstr i braci w tym świętem
czasie w tym katedralnym kościele, zachowując wszystkie warunki
odpustów, od tych drzwi prowadzących do czegoś nowego, od tej
„Bramy Miłosierdzia”, zostanie obdarowanych dobrem, jakiego najbardziej potrzebują.
Bo taka jest rozrzutność niebieskiego Ojca, rozdającego chętnie
i bez Ŝalu czy zazdrości to, co ma najpiękniejszego. Świętość i szczęśliwość, przewyŜszającą wszelkie ludzkie, przyziemne strapienia.
Chyba, Ŝe osobiście sami nie wiemy, o co nam w naszym Ŝyciu tak
naprawdę chodzi i czego szukamy, za czym biegniemy, gdzie moŜemy
zaspokoić nasze duchowe pragnienia?
PapieŜ Franciszek decyzją ogłaszającą obecny Jubileuszowy Rok
Miłosierdzia przerzucił nam most między naszą ludzką nędzą a BoŜym miłosierdziem, stwierdzając w bulli „Misericordiae vultus”, co
czytaliśmy w kościele stacyjnym. pw. św. Katarzyny, rozpoczynając
dzisiaj, naszą uroczystą procesję do katedry: „Na bezmiar grzechu
Bóg odpowiada pełnią przebaczenia. Miłosierdzie będzie zawsze
większe od kaŜdego grzechu, i nikt nie moŜe zatamować miłości Boga, który przebacza. W święto Niepokalanego Poczęcia otworzę
z radością Drzwi Święte. Z tej okazji staną się one Bramą Miłosierdzia, gdzie kaŜdy wchodzący będzie mógł doświadczyć miłości Boga,
który pociesza, przebacza i daje nadzieję. W III Niedzielę Adwentu,
otworzone zostaną Drzwi Święte w kaŜdym Kościele lokalnym,
w katedrze, która jest kościołem-matką dla wszystkich wiernych. (…)
Wspólnota diecezjalna będzie bezpośrednio zaangaŜowana w przeŜywanie tego Roku Świętego, jako szczególnego momentu łaski i odnowy duchowej” (Mv n. 3).
PapieŜ określa te otwarte dzisiaj drzwi „Bramą miłosierdzia” dla
nas wszystkich, ale jak to się ma przekładać na mój osobisty konkret
codziennego Ŝycia? By samemu Ŝyć miłosierdziem, potrzebuję jakiegoś mego wewnętrznego, duchowego dostępu do tego obszaru, gdzie
w moim doświadczeniu, osobiście tego daru doznałem. GdyŜ miło696
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sierdzie to nie jakaś jedynie etyczna, moralna postawa czy wezwanie,
ale to bardziej usuwanie niedoli, zaradzanie jej, to miłość konkretna,
zapobiegająca brakom, naprawiająca, lecząca i wyzwalająca.
Przy takim rozumieniu owej cnoty pytam się, gdzie w mojej duszy jest ta „Brama miłosierdzia?”. Uczniowie Pana Jezusa po Jego
Zmartwychwstaniu doznali osobliwego przeŜycia, dotknęła ich rzeczywistość ran jakie ich Pan posiadał na sobie po ukrzyŜowaniu. Oto
w tym szczególnym kościele naszej diecezji jawi się przed nami ten,
któremu swoje rany Zmartwychwstały wyraźnie pokazał, nawet kazał mu ich dotknąć, pomacać, wsadzić rękę w przebity bok.
Ale oni nie tylko zetknęli się z ranami Pana Jezusa, lecz jeszcze
o wiele mocniej, ze zdumieniem zostali skonfrontowani ze swoimi
własnymi zranieniami. U św. Piotra jest ową boleścią zaparcie się
swego Mistrza w decydującym momencie wyroku śmierci na Niego.
A św. Tomasz Apostoł nie wierzył słowu swoich przyjaciół, przekonujących go: „Widzieliśmy Pana” (J 20,25). Zaś ci dwaj biegnący do
Emaus – ich słabością jest to, Ŝe nie wytrwali przy pozostałych Apostołach. Jak bardzo te róŜnego rodzaju zranienia, nie zabliźnione, nie
uleczone, krwawiące rany są nam bliskie.
I oto znajdujemy w wielkanocnych Ewangeliach wyjątkowe doświadczenie, Ŝe dokładnie tam, gdzie moja rana jest najgłębsza, właśnie tam w tym miejscu następuje moje spotkanie ze Zmartwychwstałym, z balsamem Jego miłosierdzia. Chrystusowy bok, który był
otwarty, okazuje się nam jako drzwi do nieba, jako wejście do zbawienia, jako brama miłosierdzia.
Przyglądnijcie się swoim osobistym zranieniom, które wciąŜ sączą się krwią tylu boleści. Oto opuszczanie rodzinnego domu za pracą, za chlebem, za szkołą, sprawiające rozdarcie rodziny i małŜeństwa. Cierpimy, bo nie jesteśmy przez naszych rodziców we własnym
rodzinnym domu naleŜycie i właściwie kochani. To skrywany wstyd
z tego powodu, Ŝe rodziny są za ubogie, aby zabezpieczyć dzieciom to,
co konieczne, bo nie ma uczciwie nagradzanej pracy. A co powiedzieć
o naszych duchowych ranach, jakimi są rozmaite choroby i samotność, opuszczenie ze strony najbliŜszych, grzechy, nałogi z jakimi nie
umiemy sobie poradzić?
Właśnie po to został nam podarowany Rok Miłosierdzia, abyśmy
te nasze rany i zranienia przynieśli tu ze sobą i przeprowadzili je
przez progi tej otwartej dzisiaj Bramy Miłosierdzia i rzucili przed
obliczem Tego, do którego wołamy: Jezu ufam Tobie. Tu nie chodzi
o współczucie, uŜalanie się nad sobą, ale o boskie spojrzenie Dobrego
Ojca, pełne nadziei.
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Siostro i bracie, zobacz tę swoją ranę takŜe jako otwarcie nowego
dostępu do Ŝycia. Popatrz na Chrystusowy bok, który był otwarty,
z którego wypłynęła dla nas krew i woda dla naszego zbawienia. Oto
ta rana przez BoŜe miłosierdzie okazuje się nam jako brama do nieba, do wiecznego szczęścia, pomimo naszych grzechów i słabości.
Miejmy w Roku Miłosierdzia teŜ odwagę konkretnie nazwać to
nasze zranienie, z którym sobie nie radzimy, a jakie poprzez Boski
czyn miłosierdzia moŜe stać się dla nas ową bramą do świętości, do
nieba. Trzeba odwagi do tego, aby w świetle wołania „Jezu ufam Tobie” dostrzec takŜe to, co jako wartościowe wyrosło na tym moim
zranieniu.
Oto jakie zadanie stoi przed nami w tym czasie łaski: te bramy
miłosierdzia w moim Ŝyciu odkrywać i zranienia po imieniu nazywać.
Tak jak odgruzowywana jest brama Roku Świętego, kaŜdorazowo od
środka bazyliki św. Piotra, gdy oficjalnie to wejście się poświęca
i udostępnia wiernym, aby łaska BoŜego miłosierdzia była wyraźnie
obecna, tak niech w kaŜdym konfesjonale naszych kościołów i tej
zamojskiej katedry oraz lubaczowskiej konkatedry, dokonuje się
przez wasze sakramentalne posługiwanie, drodzy słudzy miłosierdzia
– kapłani i spowiednicy – to odbudowywanie, odgruzowywanie, ludzkiego Ŝycia penitentów, otwartych na BoŜą łaskę oraz szukających
wiecznego szczęścia i gotowych podjąć wymogi owej duchowej walki,
zmagania się i pracy nad własną świętością.
Przez naszą katedralną Bramę Miłosierdzia niech będą przyniesione do uleczenia, uzdrowienia, do odbudowania nie tylko rany osobiste, indywidualne kaŜdego z nas, ale równieŜ boleści naszych rodzin, wspólnot, społeczności, miasta, regionu, państwa i narodu. Nie
bójmy się BoŜego miłosierdzia i tutaj sami doznając jego uzdrowieńczej mocy, nieśmy je naszym siostrom i braciom, którzy takŜe od
kaŜdego z nas owej miłosiernej postawy oczekują i potrzebują. Skoro
Bóg ci przebaczył, idź i ty przez tę bramę miłosierdzia oraz czyń podobnie. Amen.

698

KURIA
DIECEZJALNA

KURIA DIECEZJALNA
KOMUNIKATY Z KONFERENCJI KSIĘśY DZIEKANÓW
ZAMOŚĆ, 14 PAŹDZIERNIKA 2015 R.

KOMUNIKATY KS. KANCLERZA I RZECZNIKA DIECEZJI
1. Proszę o bieŜące dostarczanie do Kurii aktów notarialnych dotyczących nieruchomości parafialnych.
2. Proszę o uaktualnianie testamentów kapłańskich. JeŜeli testament jest starszy niŜ dziesięć lat albo z innych względów nieaktualny, proszę o uaktualnienie.
3. Proszę o dostarczenie brakujących protokołów z wyborów Rad
Duszpastersko-Ekonomicznych.
4. Jest wiele parafii, które nie dostarczyły do Archiwum Kurii Diecezjalnej wymaganych duplikatów ksiąg metrykalnych (niektóre
zaległości dotyczą szeregu lat). KsięŜa Dziekani otrzymują szczegółową listę tych zobowiązań. Proszę o dopilnowanie tej sprawy
zgodnie z obowiązującymi zasadami: Statut 18. Synodu naszej
diecezji mówi: „Do obowiązków i uprawnień dziekana naleŜy takŜe […] przesyłać corocznie do Kurii Diecezjalnej, najpóźniej w lutym, duplikaty ksiąg metrykalnych kaŜdej parafii za rok ubiegły”.
5. Wielu księŜy nie nadesłało, pomimo próśb ze strony kancelarii
Kurii, aktualnych danych teleadresowych. Nowy „Adresownik”
jest juŜ oddany do druku. Będzie zawierał tylko dostępne nam adresy i numery telefonów.
6. Ksiądz Zygmunt Jagiełło posiada jeszcze ok. 40 egzemplarzy
„Spisu Duchowieństwa Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej”. PoniewaŜ jest to pierwsza tego typu praca w historii naszej Diecezji, nie
udało się uniknąć pewnych nieścisłości, nie było teŜ łatwo zdobyć
niektórych danych oraz aktualnych zdjęć księŜy. Będziemy
wdzięczni za wszelkie krytyczne uwagi i korekty, a szczególnie za
aktualne fotografie.
7. Na 25 października br. zapowiedziano tzw. liczenie wiernych
„dominicantes i communicantes”. Proszę do dnia 13 listopada dostarczyć dane ze wszystkich parafii dekanatu wraz z zestawieniem zbiorowym dla całego dekanatu. Formularze zostały przekazane do parafii. Są one teŜ dostępne do wydruku ze strony diecezjalnej.
8. PapieŜ Franciszek upowaŜnił „wszystkich kapłanów w Roku Jubileuszowym do rozgrzeszenia z grzechu aborcji osób, które jej do701
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konały, Ŝałują tego z całego serca i proszą o przebaczenie”. Ojciec
Święty wzywa kapłanów, aby „przygotowali się do tego wielkiego
zadania, by potrafili łączyć słowa szczerego przyjęcia z refleksją,
która pomoŜe zrozumieć popełniony grzech oraz wskaŜe drogę autentycznego nawrócenia, by pojąć prawdziwe i wielkoduszne przebaczenie Ojca, który wszystko odnawia swoją obecnością”.
RównieŜ „powodowany potrzebą zabiegania o dobro tych wiernych”, którzy z róŜnych powodów uwaŜają za stosowne chodzenie
do kościołów, w których posługują kapłani z Bractwa św. Piusa
X”, papieŜ rozporządził i postanowił, „Ŝe osoby, które w Roku
Świętym Miłosierdzia przystąpią do Sakramentu Pojednania
u kapłanów z Bractwa św. Piusa X, otrzymają waŜne i zgodne
z prawem rozgrzeszenie”.
9. Realizując Ewangeliczną zasadę szczególnej troski o maluczkich
i pokrzywdzonych, oraz kierując się odpowiednimi wskazaniami
Stolicy Apostolskiej, jak teŜ wytycznymi Konferencji Episkopatu
Polski, Biskup Diecezjalny mianował delegata do spraw przyjmowania zgłoszeń od ofiar wykorzystania seksualnego nieletnich
przez osoby duchowne lub świeckie reprezentujące Kościół katolicki, dla Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej. Powierzył mu takŜe
sprawę zapewnienia odpowiedniej opieki duchowej ofiarom wykorzystania, jak teŜ niezbędnej troski duszpasterskiej wobec sprawców takich czynów i upowaŜnił do przeprowadzenia, we współpracy z kompetentnymi osobami, wstępnego dochodzenia kanonicznego w kaŜdym zaistniałym przypadku zgłoszenia naduŜycia wobec osób nieletnich.
10. NajbliŜsze spotkanie KsięŜy Dziekanów 28 listopada 2015 r. (sobota) – o godz. 10.00 w kościele pw. MB Królowej Polski odprawiona będzie Msza św., pod przewodnictwem Biskupa Diecezjalnego, za zmarłych kapłanów naszej diecezji. Kazanie wygłosi
Dziekan Dekanatu Biłgoraj Północ. Zapraszamy wszystkich kapłanów, osoby Ŝycia konsekrowanego i wiernych i świeckich.
Ks. Michał Maciołek
WYDZIAŁ NAUKI I WYCHOWANIA KATOLICKIEGO
1. Na progu nowego roku szkolnego 2015/2016 w sobotę, 29 sierpnia
br. w Katedrze Zamojskiej odbył się Diecezjalny Dzień Katechetyczny. Eucharystii przewodniczył i kazanie wygłosił Pasterz
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Diecezji Ks. Bp Marian Rojek. Wykład KaŜde Ŝycie jest święte
wygłosił Ks. dr Franciszek Nieckarz. W spotkaniu uczestniczyło
397 katechetów duchownych i świeckich. Bardzo dziękujemy
Księdzu Biskupowi oraz KsięŜom Dziekanom: Ks. Adamowi Firoszowi i Ks. Franciszkowi Nieckarzowi za współpracę w organizacji tego spotkania.
Jesienne spotkania formacyjne z katechetami w rejonach odbyły
się w dniach 24-26 września br. Konferencję na temat Przygotowanie do ŚDM na katechezie wygłosił ks. dr Przemysław Góra
z Archidiecezji Łódzkiej. W spotkaniach tych uczestniczyło 382
katechetów. Bardzo dziękujemy KsięŜom Dziekanom za współpracę w organizacji tych spotkań.
W dniach 9-11 października br. w Werchracie odbyły się rekolekcje dla katechetów, którzy nie uczestniczyli w rekolekcjach podczas ferii i wakacji 2014/2015. Rekolekcje poprowadził ks. dr Marek Barszczowski, uczestniczyło w nich 12 katechetów.
24 października br. odbędzie się Pielgrzymka Maturzystów na
Jasną Górę. Mszy św. będzie przewodniczył oraz słowo BoŜe wygłosi Biskup Pomocniczy Mariusz Leszczyński. Ksiądz Biskup
będzie teŜ prowadził rozwaŜania podczas Apelu Jasnogórskiego.
Jak co roku zostaną przeprowadzone, obok innych konkursów
o tematyce religijnej, Konkurs Wiedzy o Biblii i Kościele dla
uczniów szkół podstawowych i gimnazjów oraz Olimpiada Teologii Katolickiej dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Zachęcamy katechetów, aby jak najwięcej uczniów brało udział w tych
konkursach.
Jak co roku czekają nas wizytacje katechetyczne. W tym roku
zostały wyznaczone konkretne parafie oraz katecheci. Lista jest
opublikowana na stronie internetowej wydziału.
Jeszcze nie ze wszystkich parafii zostały złoŜone sprawozdania
z katechizacji w bieŜącym roku szkolnym. Prosimy KsięŜy Proboszczów, aby niezwłocznie wypełnili ten obowiązek.
Prosimy wszystkich katechetów duchownych, aby do końca roku
kalendarzowego (2015) dostarczyli do Wydziału kopie następujących dokumentów:
• Dyplom ukończenia studiów,
• Akt nadania ostatniego stopnia awansu zawodowego.
Przypominamy, Ŝe katecheci, którzy posiadają uprawnienia emerytalne, powinni ,,zwolnić” etaty dla katechetów, którzy mają
niepełne etaty lub pozostają bez pracy. Odpowiedzialność za organizację katechezy na terenie parafii spoczywa na ks. Probosz703
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czu. Dlatego prosimy KsięŜy Proboszczów, jeśli na terenie ich parafii pracują tacy katecheci, aby juŜ teraz rozpoczęli rozmowy
z nimi na ten temat.
10. W obecnym roku szkolnym prosimy zwrócić szczególną uwagę na
następujące kwestie, jeśli chodzi o organizację nauczania religii
w szkole:
• Polskie prawo gwarantuje bezpłatne nauczanie religii nie
tylko w szkołach, ale teŜ w publicznych przedszkolach. Bardzo prosimy KsięŜy Proboszczów, aby zatroszczyli się o organizację nauczanie religii w przedszkolach na terenie swoich
parafii.
• Posiadanie misji kanonicznej jest warunkiem koniecznym do
nauczania religii w przedszkolu i szkole. Dotyczy to
katechetów świeckich i duchownych. Jest to bardzo waŜne
szczególnie w kontekście działania pewnych grup, które dąŜą
do zmiany obecnego stanu prawnego dotyczącego organizacji
nauczania religii w przedszkolach i szkołach. W ostatnim
czasie mieliśmy juŜ w naszej diecezji takie przypadki, Ŝe
dyrektor szkoły złoŜył w Wydziale prośbę o wycofanie misji
dla katechety, oraz, Ŝe dyrektor szkoły chciał prosić
o wydanie misji. Dlatego bardzo prosimy KsięŜy
Proboszczów, aby nie zapominali o swoim podstawowym
obowiązku, jakim jest odpowiedzialność za nauczanie religii
na terenie ich parafii. Podstawowe zadania proboszcza
w tym zakresie zostały przypomniane w DIK-u z roku
2013/2014, s. 18-24.
• Wydział katechetyczny organizuje kilka razy w roku
spotkania formacyjne dla wszystkich katechetów. Prosimy
katechetów świeckich i duchownych, aby zbyt łatwo nie
dyspensowali się z obowiązku uczestniczenia w tych
spotkaniach. Wszelkie usprawiedliwienia z nieobecności na
spotkaniach formacyjnych naleŜy składać w Wydziale
w formie pisemnej.
• Jednym z podstawowych obowiązków katechetów świeckich
jest udział w rekolekcjach organizowanych przez Wydział
katechetyczny. Są w naszej diecezji (na szczęście
sporadyczne) przypadki lekcewaŜenia przez katechetów tego
obowiązku. Prosimy KsięŜy Proboszczów, aby współpracowali
z Wydziałem w obszarze formacji katechetów świeckich.
W naszej diecezji jest praktyka, Ŝe 50 % kosztów rekolekcji
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dla katechetów pokrywa parafia, na terenie której pracuje
katecheta.
• Zachęcamy do organizowania rekolekcji ewangelizacyjnych
w szkołach w okresie Wielkiego Postu. Dodatkową motywacją
w tym roku szkolnym są: przygotowanie do ŚDM Kraków
2016 oraz 1050 rocznica chrztu Polski.
11. DyŜury pracowników Wydziału w Kurii Diecezjalnej obejmują
wszystkie robocze dni tygodnia (od godziny 9.00 do 13.30). Szczegółowy rozkład dyŜurów poszczególnych osób jest umieszczony na
stronie internetowej Wydziału. Jest teŜ stały kontakt telefoniczny z ks. Robertem Strusem (tel.: 506 086 058).
Ks. Robert Strus
WYDZIAŁ DUSZPASTERSTWA OGÓLNEGO

1. Program duszpasterski dla Kościoła w Polsce
W I Niedzielę Adwentu 2013 roku, Kościół w Polsce rozpoczął realizację nowego, czteroletniego Programu duszpasterskiego, który został przygotowany przez Komisję Duszpasterstwa
KEP. Program nawiązuje do 1050 rocznicy Chrztu Polski, którą
będziemy przeŜywać w 2016 roku. Hasłem nowego Programu
duszpasterskiego są słowa: „Przez Chrystusa, z Chrystusem,
w Chrystusie. Przez wiarę i chrzest do świadectwa”. Praca duszpasterska przez najbliŜszy rok będzie skupiała się wokół hasła:
„Nowe Ŝycie w Chrystusie”.

2. Wydarzenia w diecezji od ostatniej konferencji dziekanów
a) Dziękujemy wszystkim księŜom, którzy uczestniczyli wraz

b)
c)

z ministrantami
w
Diecezjalnym
Dniu
Ministranta
w Krasnobrodzie 12 września 2015 roku. Na tym spotkaniu
obecnych było 869 chłopców z Liturgicznej SłuŜby Ołtarza
z 86 parafii. 20 kandydatów przyjęło posługę ceremoniarza
w naszej diecezji. Posługi tej udzielił Ks. Bp Mariusz
Leszczyński.
Jesienią rozpoczną się rejonowe kursy lektorskie dla
chętnych ministrantów.
13 września 2015 roku odbyły się Diecezjalne DoŜynki
w Krasnobrodzie.
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d) W dniach 18-20 września 2015 roku odbyło się Forum
e)

MłodzieŜy w Tomaszowie Lub. Wzięło w nim udział 116 osób
z całej diecezji.
W dniu 3 października w krasnobrodzkim sanktuarium odbył
się I Diecezjalny Kongres RóŜańcowy. Uczestniczyło w nim
bardzo wielu wiernych z naszej diecezji.

3. Planowane wydarzenia w diecezji do kolejnej konferencji
dziekanów
a) Od nowego roku będziemy kontynuować w naszej diecezji
modlitwę adoracyjną Najświętszego Sakramentu w intencji
wszystkich wydarzeń diecezjalnych.
b) 18 października w katedrze zamojskiej o godz. 12.00 będzie
sprawowana Msza św. w intencji SłuŜby Zdrowia, a o godz.
18.00 w intencji nauczycieli z naszej diecezji.
c) W Zamościu, w dniach od 19 listopada 2015 roku do 11 lutego
2016 roku, odbędzie się instruktaŜowe Seminarium Odnowy
Wiary. Informację o tym wydarzeniu w wersji pisemnej
otrzymali proboszczowie zamojskich i okolicznych parafii.
d) W I niedzielę Adwentu rozpoczniemy w Kościele w Polsce
Rok Jubileuszowy z okazji 1050. rocznicy Chrztu Polski.
Natomiast 8 grudnia, decyzją Ojca św. Franciszka,
rozpoczynamy w Kościele Rok Miłosierdzia. Szczegółowy plan
wydarzeń
diecezjalnych,
związanych
z
tymi
przedsięwzięciami,
został
dołączony
do
wszystkich
dokumentów z dzisiejszej konferencji. Jeśli ktoś miałby
uwagi do tego programu, prosimy o kontakt z Wydziałem
Duszpasterstwa Ogólnego do końca października. Po tym
terminie program zostanie opublikowany na stronie WDO.

4. Przygotowanie do Światowych Dni MłodzieŜy w diecezji
• Formacja – Od I niedzieli Adwentu 2015 roku, zostanie
wprowadzony nowy program formacyjny zatytułowany
„DeoProfil”. Będzie się on opierał na głównych prawdach
kerygmatu, stąd w tym roku formacyjnym w okresie
zimowym nie robimy przerwy w formacji parafialnej
i dekanalnej. Wynika to z merytorycznej ciągłości programu.
Brak kontynuacji i regularności spotkań spowoduje zamęt
formacyjny. Jeśli chodzi o spotkania
w dekanatach,
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•

•

w załączniku zamieszczony jest wykaz wszystkich spotkań.
Jak widać, gorliwość w przeprowadzaniu spotkań w wielu
dekanatach, pozostawia wiele do Ŝyczenia.
Media – Ostatnio proponowaliśmy zakup banerów
reklamujących ŚDM. Zainteresowanie wśród księŜy jest
praktycznie Ŝadne. Jedna parafia zgłosiła chęć zakupu
banerów reklamujących to wydarzenie.
Wolontariat – Odbyły się juŜ pierwsze rekolekcje dla
wolontariuszy w dniach 10-11 października w Korchowie.
Następne rekolekcje dla wolontariuszy w dniach 17-18
października w Tomaszowie Lub. oraz 7-8 listopada
w Zamościu. Prosimy księŜy o zmotywowanie wolontariuszy
w swoich parafiach do udziału w rekolekcjach. Dziękujemy
za umoŜliwienie i przeprowadzenie w parafiach zbiórki do
puszek na fundusz „Bilet dla Brata”.

5. Sprawozdania
Prosimy wszystkich księŜy, którzy nie dostarczyli sprawozdań z działalności duszpasterskiej w parafii oraz ankiet róŜańcowych, o jak najszybsze przedłoŜenie ich do Wydziału Duszpasterstwa Ogólnego. Sprawozdania z działalności duszpasterskiej
nie oddały następujące parafie: Bystre, Krzeszów, Biłgoraj – św.
Jana Pawła II, Goraj, Radzięcin, Gdeszyn, Tuczępy, Kryłów, Mircze, Dubienka, Horodło, Hrubieszów – MBNP, Nieledew, StrzyŜów, Basznia Dolna, Bihale, Lubaczów – św. Karola Boromeusza,
Potok Jaworowski, Nowosiółki, Kalinówka, Deszkowice, Klemensów, Radecznica, Staw Noakowski, Tworyczów, Chodywańce,
Tarnoszyn, Wasylów Wielki, Łaszczówka, Podhorce, Rachanie,
Perespa, Sahryń, Tyszowce, Zamość – Miłosierdzia BoŜego, Zamość – Zwiastowania NMP.

6. Informacje dotyczące nowych duszpasterzy
Decyzją Ks. Bp. Mariana Rojka zwolniony został z funkcji
duszpasterza akademickiego w Tomaszowie Lubelskim ks. Jacek
Zieliński. Na miejsce ks. Mateusza Furmaniaka, dotychczasowego odpowiedzialnego za KSM w rejonie Lubaczów, został powołany ks. Krzysztof Krupa. Mianowany został takŜe zastępca duszpasterza LSO. Jest nim ks. Marcin Jakubiak. Na miejsce dotychczasowego odpowiedzialnego za nauczycieli w rejonie Biłgoraj ks.
Krystiana Malca, został wyznaczony ks. Sławomir Zawada. Ks.
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Mariusz Konopka został mianowany rejonowym duszpasterzem
osób niepełnosprawnych w rejonie Hrubieszów. Ks. Andrzej Chilewicz został rejonowym duszpasterzem niepełnosprawnych na
rejon Tomaszów Lub. Ks. Łukasz Kolasa został zwolniony
z funkcji rejonowego duszpasterza osób niepełnosprawnych dla
rejonu Lubaczów i mianowany rejonowym duszpasterzem osób
niepełnosprawnych na rejon Zamość. Ks. Karol Stolarczyk został
zwolniony z funkcji rejonowego duszpasterza osób niepełnosprawnych dla rejonu Hrubieszów i mianowany rejonowym
duszpasterzem osób niepełnosprawnych na rejon Zamość.
Ks. Roman Karpowicz został zwolniony z funkcji rejonowego
duszpasterza StraŜy PoŜarnej dla rejonu Hrubieszów i powołany
do sprawowania funkcji duszpasterza myśliwych, na miejsce
ks. Bronisława Buckiego. Ks. Piotr Ciećkiewicz został zwolniony
z funkcji diecezjalnego Duszpasterza StraŜy PoŜarnej i mianowany rejonowym duszpasterzem StraŜy PoŜarnej dla rejonu
Hrubieszów. Ks. Jan Cielica został zwolniony z funkcji rejonowego duszpasterza StraŜy PoŜarnej dla rejonu Lubaczów, a jego
miejsce zajął ks. Mariusz Kot. Ks. Piotr Jakubiak został zwolniony z funkcji diecezjalnego koordynatora Wspólnoty Chrystusa
Zmartwychwstałego Galilea. Na jego miejsce powołany został Ks.
Rajmund Cur. Ks. Marek Barszczowski został zwolniony z funkcji duszpasterza Wspólnoty Dzieła Świętych Aniołów. Ks. Wiesław Galant został mianowany diecezjalnym duszpasterzem
StraŜy PoŜarnej. Ks. Waldemar Malinowski został zwolniony
z funkcji duszpasterza kobiet. Powierzono tę funkcję duszpasterzowi rodzin ks. Mirosławowi Sawce. Księdzu prałatowi Zdzisławowi CiŜmińskiemu odpowiedzialnemu w diecezji za Legion Maryi został przydzielony zastępca, którym jest ks. Krzysztof Hawro. Na miejsce odpowiedzialnego za przygotowanie do ŚDM
w rejonie Tomaszów Lub., ks. Kamila Tarasa, został powołany
ks. Krzysztof Giera. KsięŜom dotychczas odpowiedzialnym za
wymienione duszpasterstwa składamy serdeczne Bóg zapłać.
Nowym duszpasterzom Ŝyczymy wielu sił i BoŜej pomocy na tych
trudnych odcinkach posługi, którymi są duszpasterstwa poszczególnych grup.
Ks. Sylwester Zwolak
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SPRAWY EKONOMICZNE
1.

2.
3.
4.
5.

Proszę o uregulowanie zaległości z tac, puszek z 2014 i 2015 r.
oraz opłat na Dom KsięŜy Seniorów za rok 2015, a takŜe ofiar na
Kapłański Fundusz Misyjny za rok 2015 (wpłynęły ofiary z 6
dekanatów).
Proszę o opłacenie składki ubezpieczeniowej na TUW (za okres 1
VII 2015 – 30 VI 2016) do końca 2015 r.
Wpłacajmy ofiary z puszek na właściwe konta bankowe.
Proszę o dopilnowanie, by zawierane przez parafie umowy były
dobrze sformułowane i zgodne z obowiązującymi zasadami.
W sprawach kasowych proszę dzwonić bezpośrednio do siostry
Teresy 84 639 96 00.
Ks. Tadeusz Czuk

WYśSZE SEMINARIUM DUCHOWNE
1. W czasie wakacji alumni odbywali praktyki duszpasterskie, a we
wrześniu takŜe katechetyczne. Brali udział w oazach, rekolekcjach KSM, obozach harcerskich, obozach wędrownych, pieszej
pielgrzymce na Jasną Górę, pomagali w Caritas oraz w domu
księŜy emerytów, czterech odbyło miesięczny wolontariat w Gruzji, alumni młodszych roczników wykonywali prace na terenie
seminarium.
2. Nowy rok akademicki rozpoczęło 42 alumnów. Wśród nich jest 11
alumnów roku pierwszego, którzy w pierwszym semestrze dojeŜdŜają na wykłady do seminarium KsięŜy Marianów przy ul. Bazylianówka w Lublinie. Jeden z alumnów, który z powodu leczenia onkologicznego przebywa na urlopie zdrowotnym w rodzinnej parafii, uzyskał zgodę na zaliczanie wybranych trzech
przedmiotów w czasie tegoŜ urlopu. Na praktyce duszpasterskiej
w parafii pw. Św. Michała Archanioła w Zamościu przebywa absolwent naszego seminarium, dk. Andrzej Janczura. Księdzu
Prał. dr. Wiesławowi Galantowi dziękujemy za pastoralną i duchową opiekę nad diakonem.
3. Dziękujemy księŜom proboszczom za przesłanie powakacyjnych
opinii o alumnach, a tych, którzy nie zdąŜyli tego uczynić prosi709
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my o jak najszybsze dostarczenie brakującego dokumentu. Dziękujemy za opinie księŜom, którzy podczas wakacyjnych oaz, rekolekcji, pielgrzymek i obozów sprawowali opiekę duszpasterską
nad seminarzystami i pilotowali przebieg ich praktyk. Alumni
z uznaniem i wdzięcznością przyjęli okazaną im przez kapłanów
pomoc. Wszystkim kapłanom dziękujemy za dzielenie się
z alumnami doświadczeniem, za rozmowy, wskazówki i rady,
które są integralną częścią formacji do kapłaństwa.
4. Od 7 do 10 października semianarzyści przeŜywali rekolekcje.
Poprowadził je prowincjał Zgromadzenia KsięŜy Paulistów
ks. Bogusław Zeman.
5. 14 października podczas uroczystej Mszy św. sprawowanej przez
ks. bpa Mariusza Leszczyńskiego siedmiu alumnów piątego roku
zostanie włączonych do grona kandydatów do święceń diakonatu i prezbiteratu.
6. W poniedziałek 19 października odbędzie się uroczysta inauguracja roku akademickiego. Po Eucharystii sprawowanej przez
Pasterza Diecezji, odbędzie się immatrykulacja nowych seminarzystów.
7. 30 października po wykładach alumni udadzą się do rodzinnych
parafii i będą do dyspozycji księŜy proboszczów. W dniach 1-2
listopada tradycyjnie będą kwestować na cmentarzach naszej
diecezji.
8. Siedmiu alumnów trzeciego roku przygotowuje się do obrzędu
przyjęcia stroju duchownego. Obłóczyny odbędą się podczas uroczystej Eucharystii sprawowanej pod przewodnictwem ks. bpa
Mariusza Leszczyńskiego w katedrze zamojskiej 14 listopada
o godz. 15.00.
9. W nowym roku akademickim diakoni naszego seminarium będą
odbywać weekendowe praktyki duszpasterskie w parafii katedralnej oraz parafii pw. MB Królowej Polski. Dziękujemy księŜom proboszczom w/w parafii za gościnność i Ŝyczliwe podjęcie
się opieki nad diakonami podczas ich posługi.
10. Wspólnota seminaryjna jest otwarta na współpracę z duszpasterzami w dziele budzenia nowych powołań. Alumni chętnie
przyjmą zaproszenie do zorganizowania niedzieli kleryckiej, poprowadzenia katechezy powołaniowej czy spotkania z młodzieŜą
maturalną.
Ks. Jarosław Przytuła
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CARITAS
1. KROMKA CHLEBA CARITAS – 19 września.
Podziękowanie dla ks. Biskupa Mariana Rojka i Prezydenta
Zamościa Andrzeja Wnuka za poparcie; dla Pracowników i Wolontariuszy Caritas za zaangaŜowanie. Dziękuję szczególnie osobom,
które poświęciły najwięcej czasu i pracy: Anecie Trynieckiej – Diecezjalnemu Koordynatorowi Wolontariatu i Magdalenie Tijani –
Koordynatorowi Rejonu Zamość. Wdzięczność dla Darczyńców
i Artystów za dary i Ŝyczliwość.
2. Powstają nowe Szkolne Koła Caritas (SKC). Ostatnio w Parafiach: Cześniki, Skierbieszów, Basznia Dolna. Zostanie powołane
takŜe Koło przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Lubaczowie (Parafia
św. Stanisława w Lubaczowie).
Przez Szkolne Koła docieramy do rodzin ubogich i zagroŜonych. SKC to takŜe praca wychowawcza z dziećmi i młodzieŜą we
współpracy ze szkołą. To takŜe armia wolontariuszy, którzy biorą
udział w akcjach. Za pozwoleniem księŜy proboszczów SKC rozprowadzą znicze, później będą świąteczne kiermasze, by angaŜować młodzieŜ i pozyskać środki na działalność.
Opiekunowie i wychowawcy zgłosili do programu SKRZYDŁA prawie 150 dzieci, nie wszystkim pomoŜemy, gdyŜ na to potrzebujemy 225 tys. zł/rok. Ze świec WDPD (Wigilijne Dzieło
Pomocy Dzieciom) jakie zamówiliśmy na ten rok, pozyskamy
około 50 tys. zł.
Apel do księŜy proboszczów o zrozumienie idei puszki na Caritas i rzetelne wpłaty. Na stronie Caritas w zakładce KONTAKTY jest podany nr konta.
Poprzez Koordynatorów i Opiekunów szukamy sponsorów. Są
osoby indywidualne i zakłady, np. Zakład Energetyczny. Mam
propozycję, by kaŜdy dekanat zafundował SKRZYDŁA jednemu
dziecku.
3. 11-12 grudnia VIII edycja ogólnopolskiej zbiórki Ŝywności „TAK,
POMAGAM”. Dzieci, młodzieŜ i dorośli ze SKC i Parafialnych Zespołów, pod okiem Opiekunów, będą zbierać produkty trwałe
w sklepach i marketach. Zebrane produkty zapakują i przekaŜą
ubogim rodzinom. Dlatego bardzo proszę księŜy Proboszczów
o wielką przychylność dla opiekunów i wolontariuszy, gdyŜ ich
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działalność wpisuje się w zadania parafii i kształtuje postawy
otwartości i miłosierdzia.
4. „ŚWIĄTECZNA PACZKA” – propozycja dla Parafii i Instytucji
na Rok Miłosierdzia.
MoŜemy rozprowadzić torby z nadrukiem, gdzie będzie słowo
o miłosierdziu, o pomocy i lista produktów, które moŜna włoŜyć
i dostarczyć do Parafii, Parafialnych Zespołów Charytatywnych,
SKC, by na święta rozdać je ubogim rodzinom. Puste torby, parafie mogłyby rozprowadzić w I Niedzielę Adwentu, a zebrać
w ostatnią. Tam, gdzie nie ma zespołów moŜna zaangaŜować młodzieŜ z Parafii zlecając zadanie przekazania pod wskazane adresy. Akcje to sprawdzony sposób zaangaŜowania młodych ludzi.
Zadanie organizacji moŜna zlecić młodzieŜy ze ŚDM, KSM, Oazy,
czy innych wspólnot, a jeśli i takich nie ma, jest to okazja do przyciągnięcia młodzieŜy.
Jak wszyscy wiemy, Młodzi potrzebują poczuć się waŜni, potrzebni i odpowiedzialni; mają ideały i dobre serca. Jest okazja, by
tę dobroć wydobyć.
Zgłoszenia na torebki ŚWIĄTECZNA PACZKA proszę kierować do Koordynatorów rejonowych, albo do biura. Adresy i formularze kontaktowe na stronie www Caritas w kontaktach.
5. Caritas Polska
9 października w siedzibie Caritas Polska przy ulicy Okopowej 55 w Warszawie odbyła się międzynarodowa konferencja „Rodzina troską Caritas”. Jest to jeden z elementów centralnych obchodów Roku Caritas z okazji 25-lecia reaktywowania Caritas
Polska.
10 października odbyła się Wielka Gala przy udziale Caritas,
Diakonii Kościołów Reformowanych i Eleos Kościołów Prawosławnych w czasie której wielu ludzi Wielkiego Serca otrzymało
wyróŜnienia i statuetki św. Siostry Faustyny w dowód uznania
i wdzięczności za bezinteresowną pomoc niesioną potrzebującym.
Z naszej Diecezji takie wyróŜnienie otrzymał ks. Prałat Andrzej
Puzon. Dziękujemy i gratulujemy. Relacje z uroczystości moŜna
znaleźć na www.caritas.pl
Ks. Adam Sobczak
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KATOLICKIE RADIO ZAMOŚĆ
1. W tym roku Katolickie Radio Zamość przygotowało kalendarz
radiowy na rok 2016, w którym zostały zamieszczone fotografie
głównych ołtarzy z kościołów parafialnych i filialnych Diecezji
Zamojsko-Lubaczowskiej pod wezwaniem Miłosierdzia BoŜego.
Autorem zdjęć jest fotograf Paweł Łuczka z Zamościa. Cena
kalendarza wynosi 5 zł. Jednocześnie bardzo proszę
o uregulowanie zaległości za kalendarze za lata 2013-2015.
Wpłaty naleŜy kierować na konto
PKO BP o/Zamość 15 1020 5356 0000 1202 0005 1912
lub bezpośrednio w Dziale Promocji i Reklamy Katolickiego
Radia Zamość.
2. Bardzo dziękuję księŜom proboszczom za Ŝyczliwość i wsparcie
naszej rozgłośni poprzez zaproszenie na „Niedzielę Radiową”.
3. Proszę księŜy proboszczów o przesyłanie informacji dotyczących
Ŝycia parafii (zapowiedzi czy relacje w formie tekstowej, plakaty
i zdjęcia) na adres: redakcja@radiozamosc.pl lub telefonicznie do
Działu Informacji: 84 638 9010. Dziękuję za kaŜdą formę
współpracy.
Ks. Krystian Bordzań

„NIEDZIELA” EDYCJA ZAMOJSKO-LUBACZOWSKA
1. Dziękuję księŜom proboszczom i wikariuszom za pomoc przy
tworzeniu edycji „Niedzieli Zamojsko-Lubaczowskiej”,
zarówno za prezentację numeru tygodnika podczas ogłoszeń
duszpasterskich jak i pisanie artykułów.
2. 19 września br. odbyła się 19. Pielgrzymka Czytelników,
Współpracowników i Pracowników Tygodnika Katolickiego
„Niedziela” na Jasną Górę. Podczas Mszy św., której
przewodniczył abp Wacław Depo, metropolita częstochowski,
złoŜony
został
Akt
Oddania
Dziennikarzy
Matce
Jasnogórskiej, wypowiedziany przez redaktor naczelną
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Tygodnika „Niedziela” Lidię Dudkiewicz. Podczas tych
uroczystości wręczono medale „Mater Verbi” zasłuŜonym dla
Dzieła „Niedzieli” w Polsce i na świecie. Z naszej diecezji
wyróŜnienie otrzymał ks. prał. Eugeniusz Derdziuk, kustosz
Sanktuarium Matki BoŜej Krasnobrodzkiej. Gratulujemy
i dziękujemy za dotychczasową współpracę.
3. Proszę przyjąć upominek od redakcji Tygodnika Katolickiego
„Niedziela” w Częstochowie w formie kalendarza
ksiąŜkowego.
Ks. Krystian Bordzań

AKCJA KATOLICKA
Akcja Katolicka w Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej
• 21 istniejących Parafialnych Oddziałów Akcji Katolickiej
• 18 działających Parafialnych Oddziałów Akcji Katolickiej
• W 2015 r. nie powołano Ŝadnego oddziału POAK
• Zarząd DIAK bierze udział we wszystkich posiedzeniach zarządu KIAK
Wydarzenia w Akcji Katolickiej w roku 2015 r.
• 11 stycznia – diecezjalne spotkanie opłatkowe w Łabuniach
• 7 lutego – Bal karnawałowy Akcji Katolickiej w Podhorcach
• 12 lutego – Spotkanie Asystentów Diecezjalnych w Warszawie
• 19-20 czerwca – Ogólnopolska Pielgrzymka AK na Jasną
Górę (z naszej diecezji wzięło udział ok. 90 osób)
• 17-20 września – II Kongres Akcji Katolickiej – Kraków.
Kongres odbył się w 85. rocznicę ustanowienia AK przez Prymasa Polski, kardynała Augusta Hlonda i 20. rocznicę ponownego erygowania Akcji Katolickiej, której działalność została zawieszona po II
wojnie światowej. Podczas kongresu dokonano podsumowania działalności Akcji Katolickiej oraz nakreślono jakie wezwania stawia
przed katolikami współczesny świat i rolę jaką powinna podjąć Akcja
Katolicka w swoich środowiskach i naszej ojczyźnie.
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NajwaŜniejsze wykłady, referaty i wystąpienia podczas II Kongresu AK:
„Akcja Katolicka wobec swojej historii i zadań współczesności
w 20. rocznicę istnienia” – ks. prof. T. Borutka.
„Ofensywa liberalizmu – wojna z chrześcijaństwem” – Prezes
KIAK – Halina Szydełko.
„Rodzina fundamentem społeczeństwa” – Piotr Legutko.
„Społeczeństwo w dobie przemian cywilizacyjnych” – BoŜena
Ulewicz.
„Kościół w Polsce, zadania dla Akcji Katolickiej” – o. Marek
Fiałkowski OFM Conv.
„Chrześcijański wymiar polityki” – Poseł Stanisław Szwed.
„Rodzina podstawową wspólnotą Ŝycia społecznego i działalność
państwa” – dr Maria Smereczyńska.
„Czy budowanie cywilizacji miłości jest dziś moŜliwe” – Prof.
Maria Ryś z KSW.
„Czy w polityce jest miejsce na wartości chrześcijańskie?” – Europoseł Marek Jurek.
„Granice wolności w sztuce” – Krzysztof Zanussi – reŜyser.
„W poszukiwaniu toŜsamości w rodzinie, wzór ojca, matki, relacje
z dziećmi” – małŜeństwo Małgorzata i Zbigniew Trybuła z Kalisza
(były senator RP).
Na zakończenie Kongresu został odczytany w Bazylice Mariackiej list od papieŜa Franciszka. Odczytał go kościelny asystent Akcji
Katolickiej w Polsce bp Marek Solarczyk.
• 11 października – Dzień Papieski
• 13-15 listopada – Rekolekcje dla księŜy asystentów i członków Rady oraz posiedzenie Rady KIAK
• 22 listopada – Uroczystość Chrystusa Króla – Święto Akcji
Katolickiej, Msza św. w Katedrze Zamojskiej pod przewodnictwem Biskupa Diecezjalnego Mariana Rojka. Po Mszy św.
konferencja poświęcona 120. Rocznicy urodzin bł. Stanisława
Kostki Starowieyskiego – działacza Akcji Katolickiej oraz 20.
Rocznicy Akcji Katolickiej w naszej diecezji.
Ks. Krzysztof Świta
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SPRAWY MISYJNE
SPRAWY KRAJOWE
1. W dniach 15-17 września odbyło się w Częstochowie zebranie
Papieskich Dzieł Misyjnych oraz innych środowisk misyjnych.
W czasie spotkania podejmowano tematy: podsumowanie IV
Krajowego Kongresu Misyjnego, zadania, jakie stoją przed PDM
w związku z Rokiem Miłosierdzia BoŜego, Światowymi Dniami
MłodzieŜy w Krakowie, 1050. rocznicą chrztu Polski oraz
obchodami stulecia Papieskiej Unii Misyjnej.
2. Wśród nowych projektów PDM jest „Misyjny bukiet”. Polega on
na tym, Ŝe ks. diakon zapraszając gości na prymicje prosi, aby
zamiast obdarowywać go kwiatami przekazali dar dla misyjnych
kleryków. Informacje o akcji zostaną równieŜ przesłane do WSD
naszej diecezji, aby i nasi diakoni mogli włączyć się w to dzieło.
3. W tym roku z funduszy zebranych w czasie akcji „św. Krzysztof”
MIVA Polska zakupiła dla misji 408 rowerów.
4. Przed nami Niedziela Misyjna (18 października) wraz
z przypadającym po niej Tygodniem Misyjnym pod hasłem „Od
nawrócenia do misji”. PDM przygotowały Misyjne Materiały
Liturgiczne na ten czas.
SPRAWY DIECEZJALNE
1. Aktualnie na misjach z naszej diecezji posługują: ks. Michał
Skubis od 2012 r. w Sudanie (Afryka), ks. Artur Schodziński od
2012 r. w Patagonii w Argentynie (Ameryka Południowa). W Azji
pracują: ks. Jerzy Piluś, który na ten kontynent wyjechał w 1997
r. (pracował w AzarbejdŜanie, Gruzji, Abchazji, od 2014 r. znowu
w Gruzji), ks. Dariusz Komadowski od 2014 r. takŜe w Gruzji i ks.
Paweł Martyniuk od 2013 r. w Kazachstanie. Wspierajmy ich nie
tylko modlitwą, ale takŜe materialnie.
2. W czasie wakacji był w Polsce ks. Paweł Martyniuk, w dniach
10-12 sierpnia towarzyszył pątnikom w „rekolekcjach w drodze”
dzieląc się z nimi swoim doświadczeniem misyjnym podczas
Pieszej Pielgrzymki na Jasną Górę. Ks. Paweł był równieŜ
w parafii w Buśnie, a takŜe w innych parafiach, gdzie dzielił się
swoimi spostrzeŜeniami z pracy na misjach. W najbliŜszym czasie
w Polsce będzie przebywał ks. Michał Skubis.
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3. Klerycy z naszego diecezjalnego WSD w czasie wakacji byli
w Gruzji. Inicjatorem wyjazdu był ks. Jerzy Piluś, który od 18 lat
jest na misjach w tym kraju.
4. W związku z wydawaną przez Komisję Episkopatu Polski ds.
Misji ksiąŜką „Radość Ewangelii – źródłem misyjnego zapału”,
dokumentującą całościowo przygotowania i przebieg IV Kongresu
Misyjnego wysłano równieŜ materiały z naszej diecezji.
5. W dniach 29 czerwca – 3 lipca br. PDM zorganizowały I stopień
Szkoły Animatorów Misyjnych, uczestniczyły w niej dwie osoby
z naszej diecezji Klaudia Mazur i Patrycja Worytko z parafii pw.
Św. Michała Archanioła w Cześnikach. Zadaniem spotkania było
jak najlepiej przygotować kandydatów do posługi animatorskiej
we wspólnocie parafialnej i to zarówno od strony posiadanej
wiedzy, formacji wewnętrznej, jak i umiejętności praktycznych.
Dziękuję
ks.
Marianowi
Oszustowi
za
umoŜliwienie
wolontariuszkom udziału i proszę innych proboszczów
o zachęcanie parafian do aktywności misyjnej. Mam nadzieję, Ŝe
w przyszłym roku liczba chętnych animatorów z naszej diecezji
wzrośnie. W 2016 r. planowany jest SAM II stopnia.
6. 26 lipca w Grodzie Posadów odbył się I Rodzinny Sportowy
Piknik, w czasie którego moŜna było wspomóc misjonarzy,
zostawiając ofiarę na środki transportu dla nich, korzystając
z Kawiarenki Misyjnej.
7. Od września na antenie Katolickiego Radia Zamość są emitowane
w kaŜdy wtorek nagrane przeze mnie katechezy misyjne.
8. W ramach jesiennego rejonowego spotkania katechetów naszej
diecezji przekazano inicjatywy PDM (RóŜaniec misyjny, Tydzień
Misyjny, Niedziela Misyjna, Biały Tydzień w parafii, Kolędnicy
Misyjni, „Pociąg do misji”). Zaproszono do udziału w Konkursie
„Mój Szkolny Kolega z Misji” – XV edycja: „Wszyscy jesteśmy
uczniami – misjonarzami.”
9. Podczas I Diecezjalnego Kongresu RóŜańcowego, który odbył się
3-4 października w Krasnobrodzie, zwróciłem się z prośbą, aby
członkowie RóŜ róŜańcowych z kaŜdej parafii oprócz modlitwy,
wsparli równieŜ misje poprzez ofiarę materialną i przeznaczyli
symboliczną złotówkę rocznie na rzecz misji. Zebrane pieniądze
powinny być wpłacane do Kurii do końca roku liturgicznego.
W ten sposób ratujemy całego człowieka, jego duszę i ciało.
10. Przypominam o kapłańskiej odpowiedzialności za misje, nie tylko
poprzez modlitwę, ale takŜe poprzez wpłaty pienięŜne na diecezjalny kapłański fundusz misyjny do kasy kurii (od czerwca do
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października). Kwota 50 zł od księdza (proboszcza i wikariusza)
rocznie.
11. Wnioski i plany na dalszą pracę:
- Zachęcajmy dzieci i młodzieŜ do otwartości na sprawy misyjne.
Twórzmy przy parafiach Koła Misyjne. Zachęcajmy do
Kolędowania Misyjnego w styczniu 2016 r.
- Aby jeszcze bardziej rozbudzić zapał misyjny wśród dzieci
i młodzieŜy, a tym samym pragnienie niesienia pomocy
potrzebującym, 11 czerwca 2016 r. Duszpasterstwo Misyjne
planuje zorganizować w Zamościu na Rynku Wielkim Diecezjalny
Kongres Misyjny pod hasłem „Misjonarz to kaŜdy z nas”. Będzie
to okazja do spotkania Kół Misyjnych działających na terenie
diecezji.
- Aby w diecezji bardziej otworzyć się na sprawy misji, zrodził się
pomysł Misyjnej Mapy Diecezji, czyli podziału diecezji na
kontynenty, powołanie rejonowych koordynatorów, którzy raz na
dwa miesiące uwraŜliwialiby w parafiach regionu na misyjność
Kościoła, zwracając uwagę na problemy ludzi mieszkających na
terenach misyjnych.
Ks. Andrzej Łuszcz
DUSZPASTERSTWO MŁODZIEśY
Forum Młodych
Po kilku latach przerwy powróciliśmy w naszej Diecezji do
organizowania spotkań dla młodzieŜy Forum Młodych z okazji
wspomnienia św. Stanisława Kostki. W tym roku spotkanie odbyło
się w Tomaszowie Lubelskiem w dniach: 18-20 września 2015 r.
Spotkanie młodych wpisało się w kolejną rocznicę bitew pod
Tomaszowem Lub. Była to dobra okazja, aby pochylić się nad
tematem wychowania do patriotyzmu w młodzieŜowych wspólnotach.
Wśród zaproszonych gości byli: Waldemar Wolanin – nauczyciel
historii Zespołu Szkół Katolickich św. Ojca Pio w Zamościu oraz
Tomasz Zieliński – Dyrektor Biblioteki Miejskiej w Tomaszowie Lub.
Podczas panelu dyskusyjnego ludzie młodzi przedstawiali jak w ich
wspólnotach realizowane jest wychowanie do patriotyzmu.
Wieczorem młodzi uczestniczyli w koncertach patriotycznych.
Oczywiście nie zabrakło tematu Światowych Dni MłodzieŜy
w Krakowie. W spotkaniu uczestniczyło 116 osób z naszej diecezji.
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Zespół Diecezjalnego Duszpasterstwa MłodzieŜy
Został
powołany
Zespół
Diecezjalnego
Duszpasterstwa
MłodzieŜy, aby wiele inicjatyw dla ludzi młodych podejmować
wspólnie oraz aby młodzi mieli wpływ na organizowane dla nich
wydarzenia.
Skład Zespołu:
- Diecezjalny Duszpasterz MłodzieŜy – ks. Jarosław Kędra
- Diecezjalny Duszpasterz Akademicki – ks. Jerzy Frankiewicz
- Duszpasterze Rejonowi:
Biłgoraj – ks. Leszek Boryło
Hrubieszów – ks. Stanisław KsiąŜek
Lubaczów – ks. Tomasz Szady
Tomaszów Lubelski – ks. Krzysztof Giera
Zamość – ks. Piotr Brodziak
Odpowiedzialni za wspólnoty młodzieŜowe:
Katolickie Stowarzyszenie MłodzieŜy – ks. Stanisław KsiąŜek
1. Klaudia Wierzbowska
2. Izabela Huk
Liturgiczna SłuŜba Ołtarza – ks. Mateusz Januszewski
1. Paweł Skubis
2. Artur Łakomy
Ruch Światło-śycie – ks. Dariusz Babiak
1. Magdalena Jarosz
2. Piotr Gorzkowski
Wolontariat ŚDM – ks. Tomasz Bazan
1. Anna Szabat
2. Karolina Szabat
Zgromadzenie Sióstr FMM – s. Sylwia Stelmach
1. Kinga Kawucha
2. Mateusz Pitura
Związek Harcerstwa Rzeczpospolitej – ks. Tomasz Bazan
1. Katarzyna Pieprzowska
2. Szymon Banach
ks. Jarosław Kędra
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LITURGICZNA SŁUśBA OŁTARZA
Liturgiczna SłuŜba Ołtarza Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej
przeŜywała 12 września 2015 r. diecezjalną pielgrzymkę do
Krasnobrodu. Odbywała się ona w roku szczególnym dla tamtejszego
sanktuarium, bo w 50 rocznicę koronacji obrazu Matki BoŜej
Krasnobrodzkiej. Ministranci, ministrantki, członkinie scholek
parafialnych, lektorzy i ceremoniarze pod opieką swoich księŜy
opiekunów przyjechali na wspólne spotkanie i modlitwę, by, pod
przewodnictwem biskupa Mariusza Leszczyńskiego, podsumować
czas poprzedniego roku formacji i wkroczyć w nowy rok obfitujący
w nowe wydarzenia i wyzwania.
Plan pielgrzymki:
10.00 – zawiązanie wspólnoty i wspólne odśpiewanie hymnu LSO –
„Króluj nam Chryste” – prowadził ks. Mateusz Januszewski
wraz z zespołem muzycznym naszego WyŜszego Seminarium
Duchownego;
10.30 – zapoznanie się z historią kultu Matki BoŜej w Krasnobrodzie
– ks. Krzysztof Sosnowski;
11.00 – prezentacja naszego WSD i świadectwo kleryka – dk.
Sebastian Koper i al. Dominik Osuchowski;
11.15 – adoracja Najświętszego Sakramentu oraz okazja do
spowiedzi – ks. Łukasz Wojtaszek;
11.45 – przygotowanie do Eucharystii - ks. Adrian Borowski;
12.00 – wspólna Eucharystia pod przewodnictwem Biskupa
Pomocniczego Mariusza Leszczyńskiego kończąca pielgrzymkę.
NajwaŜniejszym momentem była Eucharystia, w czasie której
zostało ustanowionych 20 ceremoniarzy dla naszej diecezji, którzy
przez cały poprzedni rok katechetyczny przygotowywali się do
pełnienia tej zaszczytnej funkcji. W tym roku na pielgrzymkę
przybyło 869 członków naszego diecezjalnego LSO z 86 parafii.
Największą grupę przywiózł ks. Krzysztof Giera z parafii
Zwiastowania NMP, bo aŜ 33 ministrantów.
ks. Mateusz Januszewski
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PROPOZYCJE PROJEKTÓW EWANGELIZACYJNYCH PRZYGOTOWANE
PRZEZ DIECEZJALNY ZESPÓŁ DS. NOWEJ EWANGELIZACJI NA ROK
2015/2016
I.

Ruch Światło-śycie

Rekolekcje ewangelizacyjne:
* w szkołach i w parafiach– po wcześniejszym ustaleniu terminów;
* wyjazdowe dla młodzieŜy klas III gimnazjum i liceum.;
* wyjazdowe w Korchowie, Tomaszowie Lubelskim – dla młodzieŜy
klas I i II gimnazjum;
* wakacyjne;
W wymiarze diecezjalnym: w miesiącu maju „wyprawa otwartych
oczu”.
Osoba kontaktowa:
ks. Dariusz Babiak
tel. 665 559 697
II. Pallotyńska Szkoła Nowej Ewangelizacji i Wspólnota
„Przyjaciele Oblubieńca”
PROPOZYCJE DLA WSPÓLNOT
• Program formacyjny: ewangelizacyjno-katechetyczny opierający się na codziennej medytacji Słowa BoŜego i dokumentów
Kościoła Katolickiego. Poszczególne etapy programu zostały
wydane w formie podręczników uczestnika i mogą słuŜyć zarówno jako całościowy program formacji dla wspólnot lub być
wykorzystane w zaleŜności od aktualnej potrzeby wspólnoty;
• MoŜliwość włączenia się w ogólnopolską Wspólnotę Przyjaciół
Oblubieńca będącą częścią Pallotyńskiej Szkoły Nowej
Ewangelizacji.
PROPOZYCJE DLA PARAFII
• Rekolekcje
• Misje Parafialne
• Weekendowe ewangelizacje parafii
• Seminaria Odnowy Wiary
• Tworzenie wspólnot ewangelizacyjnych w parafii
• Kształcenie animatorów i formacja osób odpowiedzialnych za
ewangelizację
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•
•

Koncerty ewangelizacyjne
Msze Święte z modlitwą o uzdrowienie

PROPOZYCJE DLA MIAST i WIĘKSZYCH REGIONÓW
Opracowywanie kompleksowej strategii ewangelizacji dorosłych
poprzez Seminaria Odnowy Wiary i kursy Szkoły Nowej Ewangelizacji, aby formować wierzących do głębokiego zaangaŜowania w swoje
parafie i ewangelizowania innych, taki projekt ruszył w Biłgoraju
i jest na etapie tworzenia się w Zamościu.
Osoba kontaktowa:
ks. Piotr Spyra,
tel. 509 185 262,
pspyra@gmail.com
www.snepallotyni.pl
www.przyjacieleoblubienca.pl
www.razemzajezusem.pl

III. Zamojska Wspólnota Odnowy w Duchu Świętym
* Kursy Alpha w Zamościu dla dorosłych (500 uczestników
przeszło Kurs Alpha w Zamościu)
* Kursy Alpha dla młodzieŜy i studentów
* GAT ALPHA – szkolenie ekip, które chciałyby prowadzić Kurs
Alpha w swojej parafii, szkole, więzieniu etc
* Seminaria Odnowy w Duchu Świętym
* Ewangelizacje multimedialne
* Msze św. z modlitwą o uzdrowienie
* Modlitwy wstawiennicze
* Wsparcie w tworzeniu Wspólnot.
Osoba kontaktowa:
Tomasz Siwczuk,
tel. 694 421 953;
www.odnowa-zamosc.org
IV. Wspólnota Chrystusa Zmartwychwstałego Galilea Ewangelizacja w parafii i w diecezji:
• Szkoła Nowej Ewangelizacji Św. Marka
• SESA Polska (Szkoła Nowej Ewangelizacji Św. Andrzeja
z Meksyku, Biuro Krajowe na Polskę w Stryszawie)
• Niedziele ewangelizacyjne
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

Domy Zmartwychwstania (spotkania małych grup ewangelizacyjnych)
Rekolekcje dla parafii i szkół
Czuwania, koncerty ewangelizacyjne, wieczory chwały
Modlitwa wstawiennicza
Kampania modlitewna za kapłanów
Post i modlitwa (w pierwszy piątek miesiąca w intencji
ewangelizacji)
Wsparcie dla kapłana prowadzącego rekolekcje (oprawa muzyczna, świadectwa, pantomimy, katecheza)
Prowadzenie Kursu Alpha oraz kursów „Nowe śycie”
i „Emaus”
Spotkania modlitewne dla męŜczyzn.
Osoba kontaktowa:
Małgorzata Mazurek,
tel. 507 626 516,
www.krasnobrod-galilea.pl

V.

Droga Neokatechumenatu
PROPOZYCJA DLA PARAFII
• Katechezy „Zwiastowania” (16 katechez + 3-dniowe rekolekcje dla kończących rekolekcje), maksymalnie dwie parafie jesień lub wiosna
• Katechezy dla młodzieŜy, dorosłych i samotnych od 13 roku
Ŝycia
Osoba kontaktowa:
ks. Jarosław Feresz,
tel. 601 080 305

Ks. Piotr Jakubiak
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REKOLEKCJE ZAŁOśENIA
LUB ODNOWIENIA NIEUSTAJĄCEJ NOWENNY
Propozycja pastoralna
1. Jubileusz 150-lecia przekazania Obrazu MB Nieustającej Pomocy Redemptorystom
W tym roku mija 150-ta rocznica przekazania redemptorystom
Obrazu Matki BoŜej Nieustającej Pomocy. Uczynił to bł. PapieŜ Pius
IX w roku 1865 w Rzymie. Przekazując Obraz wypowiedział wówczas
słowa: „Sprawcie, aby był znany na całym świecie!” Dziś – gdy mija
półtora wieku od tamtego wydarzenia – trzeba powiedzieć, Ŝe te słowa Piusa IX spełniły się w całej rozciągłości. Obraz MBNP jest
z pewnością najbardziej znanym na świecie wizerunkiem Maryi.
KaŜdego dnia modlą się przed nim miliony chrześcijan w róŜnych
częściach świata. A poboŜność maryjna i cześć oddawana Matce BoŜej
w tym Obrazie została pogłębiona i umocniona przez NaboŜeństwo
nieustannej Nowenny, którym posługują się wierni w Kościele od
kilkudziesięciu lat. ToteŜ Jubileusz 150-lecia przekazania tego Obrazu redemptorystom – obchodzony pod hasłem: Matka Nieustającej
Pomocy – Ikona miłości – jest dobrą okazją do tego, aby odnowić
NaboŜeństwo Nieustannej Nowenny w tych miejscach, gdzie jest ono
odprawiane albo być moŜe wprowadzić to naboŜeństwo tam, gdzie
jeszcze nie jest znane i nie zostało wprowadzone.

2. Krótka historia Obrazu MBNP i NaboŜeństwa Nieustannej Nowenny
Początki Obrazu Matki BoŜej Nieustającej Pomocy są trudne do
jednoznacznego opisania i toną w pomroce dziejów. Trudno jest ustalić, kiedy powstał Obraz. Jest w tym względzie kilka hipotez, z których kaŜda ma swoje mocne i słabe strony. Obraz powstał prawdopodobnie pomiędzy X a XV w. na Krecie. W XV w. zniknął z Krety
i w ciekawych okolicznościach został przewieziony do Rzymu. Tu
umieszczono go w kościele pw. św. Mateusza, którym opiekowali się
augustianie. Lud rzymski modlił się przed tym Obrazem i działo się
wiele cudów. Ale pod koniec XVIII w. wskutek splotu róŜnych okoliczności, kościół św. Mateusza podupadł i został rozebrany, a Obraz
gdzieś zniknął i na jakiś czas o nim zapomniano.
JednakŜe Opatrzność postanowiła ocalić ten skarb od zapomnienia. Po kilkudziesięciu latach Obraz został odnaleziony za
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sprawą młodego redemptorysty, o. Michele Marcchi, który jako mały
ministrant słuchał opowieści pewnego starego augustiańskiego brata
zakrystianina na temat cudów i łask, które ludzie otrzymywali przed
Obrazem. Zaczęto szukać i po jakimś czasie znaleziono Obraz. Generał redemptorystów O. Mikołaj Mauron, poprosił Ojca św. Piusa IX,
aby ten podarował Obraz redemptorystom. I tak teŜ się stało. Obraz
został odnowiony i uroczyście wniesiony do kościoła św. Alfonsa
w Rzymie, gdzie mają swoja siedzibę najwyŜsze władze Zgromadzenia. W roku 1866 Obraz został ukoronowany koronami papieskimi.
A redemptoryści wypełniali sumiennie prośbę Ojca św., który chciał,
aby Obraz i cześć MBNP rozprzestrzeniała się na cały świat. Wszędzie tam, gdzie pracowali redemptoryści, gdzie zakładali nowe placówki, gdzie udawali się na misje, zabierali ze sobą kopie Obrazu
MBNP.
Do rozwoju kultu MBNP na całym świecie przyczyniło się jeszcze bardziej naboŜeństwo Nieustannej Nowenny. Powstało ono
w 1923 roku w St. Luis w USA. Natomiast w Polsce pierwszą Nowennę odprawili redemptoryści w Gliwicach, w roku 1951. Przez
ponad 60 lat naboŜeństwo to zakładane było przez redemptorystów
w setkach parafii w całym kraju. Dziś w kaŜdej diecezji jest przynajmniej kilkadziesiąt parafii, gdzie Nieustanna Nowenna jest odprawiana i zazwyczaj cieszy się niemałym zainteresowaniem wśród
wiernych. Warto jednak chyba jeszcze bardziej rozpowszechniać to
naboŜeństwo i wprowadzać do kolejnych wspólnot parafialnych Matkę Nieustającej pomocy w Jej cudownym Obrazie. Warto teŜ od czasu
do czasu odnawiać to naboŜeństwo w tych parafiach, gdzie Obraz jest
juŜ obecny i gdzie moŜe od wielu lat odprawia się Nieustanna Nowenna.
3. Propozycja pastoralna załoŜenia lub odnowienia Nieustannej Nowenny w parafii
W roku jubileuszowym jest szczególna okazja do tego, aby załoŜyć lub odnowić NaboŜeństwo Nieustannej Nowenny w parafii. MoŜna to uczynić poprzez specjalne rekolekcje, które poruszają tematykę
Obrazu i Nieustannej Nowenny. Oto propozycja takich rekolekcji:
Niedziela – dzień rozpoczęcia
Temat – Matka pomagać nam gotowa
Kazanie wprowadzające w rekolekcje. Nawiązuje do Nawiedzenia ElŜbiety przez Maryję. Tak, jak Maryja przybyła do ElŜbiety, aby
nieść jej pomoc, tak samo przychodzi równieŜ i do nas. Czyni to na
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róŜne sposoby, a Nowenna jest jednym z nich. W dalszej części następuje wyjaśnienie czym jest NaboŜeństwo Nieustannej Nowenny.
Poniedziałek – drugi dzień rekolekcji
Temat – Matka na naszej drodze
Kazanie wychodzi od wydarzenia, jakim było Zwiastowanie.
Maryja przyjęła zadanie, które Bóg Jej zlecił i wiernie je wypełniała.
Tak samo wypełnia to zadanie, które Bóg zlecił Jej względem nas.
Tak samo czyni poprzez Obraz Nieustającej Pomocy. W dalszej części
zostają ukazane dzieje Obrazu i NaboŜeństwa Nieustannej Nowenny.
Wtorek – trzeci dzień rekolekcji
Temat – Uczyńcie, co wam mówi Syn
Kazanie wychodzi od wesela w Kanie Galilejskiej, na którym
Maryja wskazała na Jezusa ze słowami: Zróbcie wszystko, cokolwiek
wam powie. Tak samo czyni dziś względem nas, o czym przypomina
nam Obraz MBNP. W dalszej części kazania omawia się teologię
i symbolikę Obrazu.
Środa – dzień Nieustannej Nowenny.
Temat – Wielcy czciciele Maryi
Kazanie ma ukazać kilka Postaci z dziejów Kościoła, w których
Ŝyciu NaboŜeństwo do Matki BoŜej miało szczególne znaczenie. Jednym z nich był Sługa BoŜy O. Bernard Łubieński – redemptorysta.
Inne Osoby to np. św. Maksymilian Kolbe, św. Jan Paweł II. W dalszej części kazanie ma uświadomić, Ŝe do tych wielkich Postaci dołącza dziś nasza parafia poprzez NaboŜeństwo Nieustannej Nowenny.
W środę odprawia się takŜe pierwsze – i w pewnym sensie wzorcowe – NaboŜeństwo Nieustannej Nowenny.
Mamy równieŜ propozycje pomocy duszpasterskich w temacie
Nieustannej Nowenny. Dla duszpasterzy – podręcznik NaboŜeństwa
do Matki BoŜej Nieustającej Pomocy. Natomiast dla wiernych ksiąŜeczka – Modlitwy i pieśni do Matki BoŜej Nieustającej Pomocy.
O. Jerzy Krupa CSsR
ul. Kościuszki 1, 22-400 Zamość
tel. 605 638 178
e-mail: jkrupa@simplusnet.pl
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ROK MIŁOSIERDZIA I OBCHODY ROKU JUBILEUSZOWEGO 1050-tej
ROCZNICY CHRZTU POLSKI W DIECEZJI ZAMOJSKO-LUBACZOWSKIEJ
19 listopada 2015 r. – Rozpoczęcie instruktaŜowego Seminarium
Odnowy Wiary w Zamościu, jako przygotowanie do Roku Jubileuszowego.
22 listopada 2015 r. – List pasterski Episkopatu Polski poświęcony
Jubileuszowi Chrztu Polski.
28 listopada 2015 r. – Msza św. w parafii pw. MB Królowej Polski
w Zamościu w intencji zmarłych kapłanów; uroczyste rozpoczęcie
obchodów 1050-tej rocznicy chrztu Polski w diecezji. Wręczenie
świec jubileuszowych dziekanom dla dekanatów (po Mszy św.
proboszczowie odbierają świece dla parafii).
29 listopada 2015 r. – Uroczyste rozpoczęcie Roku Jubileuszowego
w parafiach; zapalenie świecy jubileuszowej.
29 listopada 2015 r. – Rozpoczęcie w parafiach i dekanatach kolejnego roku przygotowań duchowych do Światowych Dni MłodzieŜy;
wprowadzenie nowego programu „Deo profil”, który ma przygotować młodzieŜ do uroczystego odnowienia przyrzeczeń chrzcielnych w Wigilię Paschalną oraz podejmowania uczynków miłosierdzia.
7 grudnia 2015 r. – Uroczyste rozpoczęcie Roku Miłosierdzia w Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej Mszą św. sprawowaną pod przewodnictwem Biskupa Diecezjalnego Mariana Rojka w kościele
pw. Miłosierdzia BoŜego w Zamościu o godz. 18.00.
12 grudnia 2015 r. – Symboliczne otwarcie Drzwi Miłosierdzia
w katedrze zamojskiej podczas Mszy św. o godz. 18.00.
2 lutego 2016 r. – Zakończenie Roku śycia Konsekrowanego; zachęcamy do modlitwy w intencji osób konsekrowanych.
10 lutego 2016 r. – Środa Popielcowa; proponujemy zorganizowanie
w parafiach diecezji dnia spowiedzi z celebracją sakramentu pokuty i pojednania.
Wielki Post 2016 r. – Zachęcamy do przeprowadzenia w szkołach
rekolekcji ewangelizacyjnych.
14 lutego 2016 r. – Kazanie katechizmowe w czasie Gorzkich śali: I
warunek dobrej spowiedzi (przygotowane przez WDO).
21 lutego 2016 r. – Kazanie katechizmowe w czasie Gorzkich śali: II
warunek dobrej spowiedzi.
28 lutego 2016 r. – Kazanie katechizmowe w czasie Gorzkich śali: III
warunek dobrej spowiedzi.
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6 marca 2016 r. – Kazanie katechizmowe w czasie Gorzkich śali: IV
warunek dobrej spowiedzi.
13 marca 2016 r. – Kazanie katechizmowe w czasie Gorzkich śali: V
warunek dobrej spowiedzi.
20 marca 2016 r. – Niedziela Palmowa; spotkanie młodzieŜy w rejonach i pogłębienie hasła ŚDM: „Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią” (Mt 5,7).
24/25 marca 2016 r. – Noc konfesjonałów w diecezji.
25 marca 2016 r. – Wielki Piątek; zachęcamy do modlitwy w intencji
diecezji z okazji 24 rocznicy jej powstania.
26 marca 2016 r. – Uroczyste odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych
podczas Wigilii Paschalnej.
29 marca 2016 r. – Konferencja wielkanocna dla wszystkich księŜy
diecezji; temat: Sakrament pokuty i pojednania – podstawowe
zagadnienia prawne i liturgiczne.
3 kwietnia 2016 r. – Niedziela Miłosierdzia; uroczyste naboŜeństwa
do BoŜego Miłosierdzia w kaŜdej parafii.
Kwiecień 2016 r. – Katechezy szkolne o Chrzcie Polski (przygotowane przez WNiWK).
10 kwietnia 2016 r. – I mistagogiczne kazanie katechizmowe, do
wykorzystania w parafii (przygotowane przez WDO).
14-16 kwietnia 2016 r. – X Zjazd Gnieźnieński, centralne uroczystości w Gnieźnie i Poznaniu.
17 kwietnia 2016 r. – II mistagogiczne kazanie katechizmowe, do
wykorzystania w parafii (przygotowane przez WDO).
24 kwietnia 2016 r. – III mistagogiczne kazanie katechizmowe, do
wykorzystania w parafii (przygotowane przez WDO).
1 maja 2016 r. – IV mistagogiczne kazanie katechizmowe, do wykorzystania w parafii (przygotowane przez WDO).
3 maja 2016 r. – Akt oddania Polski Matce BoŜej (Jasna Góra).
28 maja 2016 r. – Pielgrzymka Bierzmowanych do sanktuarium
w Tomaszowie Lub. pod hasłem: „Błogosławieni miłosierni…”.
Maj/czerwiec 2016 r. – Diecezjalna Pielgrzymka do Łagiewnik.
12 czerwca 2016 r. – Dzień Papieski na Rynku w Zamościu.
20-25 lipca 2016 r. – ŚDM w diecezji; spotkanie z młodzieŜą z innych
krajów.
26-31 lipca 2016 r. – Spotkanie młodzieŜy z PapieŜem Franciszkiem
w Krakowie.
26 sierpnia 2016 r. – Akt oddania parafii NMP Królowej Polski.
Październik 2016 r. – Jubileuszowa Pielgrzymka Narodowa wiernych
z Polski do Rzymu.
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22 października 2016 r. – Wspomnienie św. Jana Pawła II; Pielgrzymka Maturzystów na Jasną Górę pod hasłem: „Błogosławieni miłosierni…”.
20 listopada 2016 r. – Zakończenie Roku Miłosierdzia BoŜego.
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DOMINICANTES I COMMUNICANTES Z PARAFII
25 PAŹDZIERNIKA 2015 R.
Parafia
Aleksandrów
Basznia Dolna
BełŜec
Białopole
Bihale
Biłgoraj Chrystusa Króla
Biłgoraj św. Jana Pawła II
Biłgoraj św. Jerzego
Biłgoraj św. Marii Magd.
Biłgoraj Wniebow. NMP
Biszcza
Bondyrz
Bukowa
Buśno
Bystre
Cewków
Chmielek
Chodywańce
Cichobórz
Cieszanów
Czartowiec
Czerniczyn
Cześniki
Czołki
Dachnów
Dąbrowica
Deszkowice
Dołhobyczów
Dub
Dubienka
Dyniska Stare
DzierąŜnia
Frampol
Gdeszyn
Goraj
Gorajec
Gozdów
Górecko Kościelne
Grabowiec
Grodysławice
Gromada
Gródek
Harasiuki
HedwiŜyn
Honiatycze
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Liczba
Mieszkańców
Wiernych

2100
2200
3054
1985
700
3150
6000
5180
9200
6500
3417
1386
590
1040
1550
1470
1560
853
950
3875
562
2000
1111
1600
1234
1220
925
2134
2000
2694
800
1590
3179
510
3274
1363
925
1770
3020
1242
1340
2897
1434
983
500

2092
2180
3050
1865
595
2800
5400
4000
9000
5900
3050
1371
590
1040
1470
1470
1500
850
900
3868
560
1985
1111
1580
1222
1210
620
1885
1754
2500
798
1354
3164
510
3100
1363
910
1770
3000
1242
1340
2885
1100
969
500

Dominicantes

804
788
1532
786
259
993
2304
2464
3608
2032
1270
557
270
413
570
700
528
255
184
1276
178
550
485
581
729
430
252
525
711
601
352
531
1365
182
1424
693
378
779
891
499
344
683
452
330
202

Communicantes

503
277
589
379
92
351
1154
1395
1833
1157
551
304
162
333
324
448
306
89
93
490
84
313
173
307
255
232
148
331
402
292
213
306
549
57
649
384
103
385
488
210
186
339
228
213
154

% Dominicantes

2013
48,75
34,90
51,00
37,83
41,96
34,96
------57,53
40,41
39,79
39,31
30,20
55,93
18,06
34,93
48,21
30,66
33,97
16,27
34,92
30,15
38,61
38,91
41,88
47,23
45,08
23,48
23,39
36,68
29,13
43,64
38,26
44,93
42,30
51,30
52,50
38,14
31,18
30,60
33,59
24,77
37,94
39,59
37,65
29,66

2014
39,95
32,04
48,36
36,88
44,27
30,48
30,98
66,85
35,04
33,96
39,47
38,14
48,64
30,29
34,28
42,48
39,61
29,41
24,62
38,15
27,27
24,86
41,96
37,41
46,42
39,16
33,54
27,36
55,74
21,00
41,77
37,39
41,12
39,12
49,32
51,53
40,10
41,22
27,94
34,87
33,90
37,29
40,73
37,53
28,00

2015
38,43
36,14
50,22
42,14
43,52
35,46
42,66
61,60
40,08
34,44
41,63
40,62
45,76
39,71
38,77
47,61
35,20
30,00
20,44
32,98
31,78
27,70
43,65
36,77
59,65
35,53
27,39
27,85
40,53
24,04
44,11
39,21
43,14
35,68
45,93
50,84
41,53
44,01
29,70
40,17
25,67
23,67
41,09
34,05
40,40
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Horodło
Horyniec
Horyszów
Horyszów Polski
Hostynne
Hrubieszów MBNP
Hrubieszów Ducha Świętego
Hrubieszów św. St. Kostki
Hrubieszów św. Mikołaja
Hucisko
Hulcze
Huta Krzeszowska
Huta RóŜaniecka
Jarczów
Jarosławiec
Jeziernia
Józefów
Kalinówka
Klemensów
Komarów
Korytków DuŜy
Kosobudy
Krasnobród Z. Ducha Świętego
Krasnobród NNMP
Krowica
Kryłów
Krynice
Krzeszów
KsięŜpol
Lipiny Stare
Lipsko k/Zamościa
Lipsko k/Narola
Lisie Jamy
Lubaczów św. Stanisława
Lubaczów św. Karola Bor.
Lubycza Królewska
Luchów Górny
Łabunie
Łaszczów
Łaszczówka
Łaziska
Łosiniec
Łukawica
Łukawiec
Łukowa
Machnów Nowy
Machnówek
Majdan Sopocki
Majdan Stary
Miączyn

3550
3070
454
2915
1480
6400
5400
1631
7600
1486
897
2400
1140
1260
2120
1000
6403
806
3559
3440
1760
2280
2000
6435
1572
2188
1397
2251
2834
1730
2153
1664
1155
8006
6400
3490
1200
5600
4000
1885
1190
2000
1240
1950
3832
1150
618
2780
2460
1450

3000
3053
454
2895
1470
6180
5216
1600
7500
1486
897
2300
1000
1250
2110
912
5000
800
3439
3440
1748
1900
2000
6020
1348
2100
1173
2191
2620
1728
2150
1650
1150
7530
6300
3000
1180
5585
3960
1764
1120
1900
1240
1950
3630
1150
614
2764
2440
1450

826
1757
178
872
504
2666
1149
492
1724
556
334
861
603
421
715
282
1507
290
1405
1343
970
1101
787
2627
737
484
451
1249
898
677
707
829
672
3123
2201
1008
549
1953
1110
554
422
750
545
1002
1355
346
211
1112
990
849

366
667
63
463
171
1603
595
269
1059
180
139
502
381
196
265
148
746
82
816
659
638
460
404
1617
278
257
269
576
452
334
368
272
249
1189
682
421
297
1010
467
309
261
391
193
273
793
135
84
504
565
605

23,59
59,84
34,87
31,96
29,93
44,73
27,05
40,71
22,65
44,63
34,28
35,75
44,63
42,96
32,51
33,23
32,14
38,62
35,52
35,53
61,49
39,86
35,17
48,10
68,42
15,13
37,59
42,09
31,60
35,54
30,83
54,38
44,48
38,97
32,83
28,34
43,28
40,01
33,27
24,03
30,17
34,63
54,75
47,74
38,48
24,50
33,33
32,91
45,86
45,42

32,95
62,56
37,96
32,35
32,77
50,58
21,25
28,67
20,39
29,13
37,07
39,37
59,48
27,76
26,69
34,26
31,02
40,51
35,56
35,64
66,76
40,35
38,70
46,59
54,91
21,65
35,89
30,50
30,00
42,12
27,90
48,46
52,92
41,48
35,92
27,18
31,62
38,19
34,82
22,33
36,63
29,78
40,11
45,38
37,96
29,04
31,93
42,97
49,07
37,13

27,53
57,54
39,20
30,12
34,28
43,13
22,02
30,75
22,98
37,41
37,23
43,05
60,30
33,68
33,88
30,92
30,14
36,25
40,85
39,04
55,49
57,94
39,35
43,63
54,67
23,04
38,44
57,00
34,27
39,17
32,88
50,24
58,43
41,47
34,93
33,60
46,52
34,96
28,03
31,40
37,67
39,47
43,95
51,38
37,32
30,08
34,36
40,23
40,57
58,55
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Mircze
Młodów
Mokrelipie
Moniatycze
NabróŜ
Narol
Nieledew
Nielisz
Niemstów
Nowe Brusno
Nowie Sioło
Nowosiółki
Obsza
Oleszyce
Oszczów
Perespa
Płazów
Płoskie
Podhorce
Potok Górny
Potok Jaworowski
Przewodów
Rachanie
Radecznica
Radzięcin
RóŜaniec
Ruda RóŜaniecka
Rzeplin
Sahryń
Siedliska
Sitaniec
Skierbieszów
Sól
Stare Oleszyce
Stary Bidaczów
Stary Dzików
Stary Lubliniec
Stary Zamość
Staw Noakowski
StrzyŜów
Suchowola
Susiec
Szarowola
Szczebrzeszyn św. Katarzyny
Szczebrzeszyn św. Mikołaja
Szpikołosy
Świdniki
Tarnawatka
Tarnogród
Tarnoszyn
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3600
1108
1402
3000
2500
2680
1864
1590
1250
574
500
1452
1836
5186
972
1050
890
2400
1150
4070
600
1035
2344
2741
3293
1583
1000
892
980
744
5120
3200
2240
800
963
2434
1000
5570
1450
2228
2050
2060
982
3139
4790
1200
977
2750
5836
887

3300
1107
1387
2990
2490
2678
1805
1580
1170
460
500
1452
1806
5112
972
1044
890
2400
1130
4030
600
750
2178
2700
3283
1575
1000
892
960
480
5010
3100
2223
790
930
2151
1000
5741
1173
2058
2030
1720
982
2900
3600
1200
970
2750
5538
877

989
385
404
722
716
1310
491
457
468
285
291
396
770
2218
257
349
461
690
300
1656
335
201
953
1737
1266
594
388
395
263
202
1645
935
1066
374
441
898
325
1817
374
549
470
1030
355
702
1519
400
146
807
2212
457

480
109
291
453
486
381
265
210
241
93
113
187
427
707
183
236
129
382
195
958
176
74
513
1232
618
255
158
205
163
92
769
463
414
99
267
303
117
711
154
272
240
388
140
354
940
199
83
594
926
205

21,28
30,44
33,66
23,44
23,13
43,11
27,48
28,69
50,56
49,83
46,50
24,96
42,95
41,23
30,64
41,13
47,52
30,50
24,95
41,25
55,01
23,18
33,39
40,13
43,36
56,06
48,10
42,93
27,11
44,02
31,91
28,93
46,99
43,16
48,13
35,53
31,64
29,84
23,92
21,39
24,04
46,41
48,32
35,89
42,06
32,00
17,10
24,96
43,53
34,83

31,09
38,51
30,33
29,17
23,72
46,70
28,76
39,18
41,34
55,90
60,40
24,01
47,15
43,52
36,83
48,67
46,51
24,62
29,45
52,11
57,44
21,71
31,61
52,12
54,22
37,84
46,32
35,10
30,34
42,50
31,66
26,79
42,23
27,46
45,91
41,67
29,20
33,47
24,37
20,49
24,25
50,99
39,97
33,46
44,19
26,41
15,15
30,37
39,88
38,30

29,96
34,77
29,12
24,14
28,75
48,91
27,20
28,92
40,00
61,95
58,20
27,27
42,63
43,38
26,44
33,42
51,79
28,75
26,54
41,09
55,83
26,80
43,75
64,33
38,56
37,71
38,80
44,28
27,39
42,08
32,83
30,16
43,68
47,34
47,41
41,74
32,50
31,64
31,88
26,67
23,15
59,88
36,15
24,20
42,19
33,33
15,05
29,34
39,94
52,10
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Teratyn
Terebiń
Tereszpol
Tomaszów Lub. Sanktuarium
Tomaszów Lub. św. O. Pio
Tomaszów Lub. NSPJ
Tomaszów Lub. św. Józefa
Topólcza
Trzeszczany
Trzęsiny
Tuczępy
Turkowice
Tworyczów
Tyszowce
Uchanie
Udrycze
Ulhówek
Wasylów Wielki
Werbkowice
Werchrata
Wielącza
Wiszniów
WoŜuczyn
Wólka Panieńska
ZałuŜe
Zamch
Zamość Katedra
Zamość św. Michała
Zamość Zwiastowania NMP
Zamość MB Królowej Polski
Zamość Św. BoŜej Opatrzności
Zamość św. KrzyŜa
Zamość Miłosierdzia BoŜego
Zamość św. Br. Alberta
Zawalów
Złojec
Zubowice
Zwierzyniec
śdanów
śniatyn
śulice
śurawce

1523
750
3500
7100
3612
8200
6845
1180
2760
1135
450
1164
1700
3971
3030
1160
1650
550
3330
583
4439
771
3200
2000
779
1420
12879
10139
5030
11200
3429
12000
5482
5598
1382
1830
545
4000
2150
580
1520
536

1523
750
3100
7100
3580
7400
6670
1041
2230
1135
447
1164
1700
3971
3010
1150
1250
545
3310
565
4419
771
3170
1980
779
1413
9000
10047
5000
10500
2980
10500
5220
5102
1200
1800
545
3900
2100
580
1519
480

570
232
1192
3417
1067
3747
2039
269
777
485
131
263
491
1111
1609
480
376
110
1122
256
1424
268
790
346
437
408
2293
3757
1949
3400
1494
3300
1924
2632
441
698
278
1136
395
213
656
256

290
114
438
1512
623
1724
1057
131
370
323
76
114
263
571
754
316
179
60
486
84
802
165
520
123
124
243
1532
2021
850
1727
762
1534
921
695
208
401
172
443
291
75
337
61

27,34
28,24
32,96
48,35
23,43
61,31
33,30
34,39
28,85
49,91
37,63
22,45
41,68
29,38
39,43
31,36
34,27
17,16
32,86
46,90
31,40
53,45
22,65
----32,16
38,88
28,27
43,93
47,96
27,97
37,21
38,01
35,59
47,37
45,18
32,70
51,55
30,90
20,29
32,22
37,73
25,81

33,07
28,66
38,61
46,32
20,29
47,82
29,71
23,26
35,69
46,75
36,20
19,91
36,58
27,57
44,95
31,25
28,30
17,84
30,54
40,36
27,24
58,91
31,31
---46,41
38,35
28,67
35,82
37,22
27,03
32,20
36,72
35,41
50,75
34,66
44,56
52,00
34,30
21,52
28,13
42,03
23,07

37,42
30,93
38,45
48,12
29,80
50,63
30,56
25,84
34,84
42,73
29,30
22,59
28,88
27,97
53,45
41,73
30,08
20,18
33,89
45,30
32,22
34,76
24,92
17,47
56,09
28,87
25,47
37,39
38,98
32,38
50,13
31,42
36,85
51,58
36,75
38,77
51,00
29,12
18,80
36,72
43,18
53,33
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DOMINICANTES I COMMUNICANTES Z DEKANATÓW
Dekanat
Biłgoraj Płd.
Biłgoraj Płn.
Cieszanów
Grabowiec
Hrubieszów Płd.
Hrubieszów Płn.
Józefów
Krasnobród
Lubaczów
Łaszczów
Narol
Sitaniec
Szczebrzeszyn
Tarnogród
Tarnoszyn
Tomaszów Lub. Płd.
Tomaszów Lub. Płn.
Tyszowce
Zamość
Suma

Liczba
mieszkańców

Liczba wiernych

30894
32424
17749
17233
29850
25484
19999
25899
24470
17488
12841
27230
27939
27588
8762
30164
24125
14212
67757
482108

29068
30639
17283
16371
29041
24161
17817
25006
23539
17176
12536
26915
25703
26342
8053
28056
20669
13938
60329
452642

Dominicantes

12934
12213
7279
6139
7808
8024
6981
9240
9939
5110
6434
8919
9439
10240
2704
11137
8671
4698
21095
169004

Communicantes

6618
6232
2773
3167
3940
4453
3268
4828
3449
2705
2358
4494
5366
5208
1323
5123
4672
2555
10165
82697

Dominicantes

2013
44,14

2014
40,13

42,89

40,38

40,28

41,00

33,93

33,26

26,83

25,31

30,96

34,27

35,36

38,55

37,22

36,34

39,24

41,40

31,89

33,59

51,08

51,46

32,06

32,39

36,24

37,65

40,47

40,30

33,76

31,58

42,19

36,01

34,26

34,70

32,69

35,26

36,97

34,58

37,02

36,39

2015

44,49
39,86
42,11
37,49
26,88
33,21
39,18
36,95
42,22
29,75
51,32
33,13
36,72
38,87
33,57
39,69
41,95
33,70
34,96
37,33

Zebrał i opracował:
Ks. Zygmunt Jagiełło
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Bp Mariusz Leszczyński
KAZANIE PODCZAS MSZY ŚW. DLA MATURZYSTÓW
Z DIECEZJI ZAMOJSKO-LUBACZOWSKIEJ
W BAZYLICE JASNOGÓRSKIEJ, 24 PAŹDZIERNIKA 2015 R.
(Mk 10,17-30)
„Przyjdź i chodź za Mną!”
Pewien człowiek, opowiada św. Marek Ewangelista, przybiegł do
Jezusa, upadł przed Nim na kolana i pozdrowił Go niezwykle serdecznie: „Nauczycielu dobry!”. Te słowa brzmią tak, jak powszechnie
uŜywany grzecznościowy zwrot: „Szanowny Panie!”. Ewangelista
Mateusz zanotował, Ŝe człowiekiem, który wypowiedział to pozdrowienie, był młodzieniec (por. Mt 19,16-22). Musiał to być jednak
człowiek dojrzały, skoro zapewniał Jezusa, Ŝe przykazania BoŜe zachowuje od swojej młodości.
Zanim Jezus – „Nauczyciel dobry” udzielił swemu rozmówcy odpowiedzi na jego mądre pytanie, co winien uczynić, by otrzymać Ŝycie
wieczne, zatrzymał się jeszcze na chwilę nad wypowiedzianym przez
niego pozdrowieniem i wyjaśnił mu, Ŝe określenie „dobry”– w sensie
absolutnym – odnosi się tylko do Boga. Ewangeliczny młodzieniec nie
wiedział, Ŝe Jezus jest Synem BoŜym, ale widząc Jego mądrość i dobroć, właśnie Jemu zadał pytanie o drogę, która zaprowadziłaby go
do Ŝycia wiecznego. W odpowiedzi Jezus zwraca najpierw uwagę na
potrzebę zachowywania przykazań BoŜych. Przypomnijmy je:
*
1. NIE BĘDZIESZ MIAŁ BOGÓW CUDZYCH PRZEDE MNĄ
Bóg jest jeden. Jego trzeba w pełni czcić i Jemu zaufać. Miejsca
Boga nigdy nie mogą zastąpić: telewizja, komputer, Internet, kariera, pieniądz itd.
2. NIE BĘDZIESZ BRAŁ IMIENIA PANA, BOGA SWEGO,
NADAREMNIE
Imię Pańskie wymaga czci. Nie wolno go uŜywać jako «przerywnika» w mowie potocznej, bez refleksji, czyjego imienia się wzywa.
3. PAMIĘTAJ, ABYŚ DZIEŃ ŚWIĘTY ŚWIĘCIŁ
W niedziele i w święta nakazane naleŜy uczestniczyć we Mszy
św.; trzeba powstrzymać się od wykonywania prac niekoniecznych,
które przeszkadzają w oddawaniu czci Bogu. Trzeba znaleźć czas na
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spotkanie w gronie rodzinnym oraz zregenerować siły duchowe
i fizyczne.
4. CZCIJ OJCA SWEGO I MATKĘ SWOJĄ
Miłość Boga powinna wyraŜać się przez miłość bliźniego, zaczynając od naszej najbliŜszej rodziny. To przykazanie wprowadza nas
do następnych, które mówią o poszanowaniu Ŝycia, małŜeństwa
i dóbr doczesnych.
5. NIE ZABIJAJ
śycie człowieka jest święte od naturalnego poczęcia aŜ do naturalnej śmierci; pozostaje ono zawsze w bezpośrednim odniesieniu do
Boga-Stwórcy, jego źródła i celu. Bóg jest Panem Ŝycia i nikomu
z ludzi nie wolno go odbierać drugiemu człowiekowi; nie wolno go
niszczyć przez gniew, nienawiść i odwet. Uczeń Jezusa powinien
równieŜ zawsze szanować zdrowie swoje i drugiego człowieka.
6. NIE CUDZOŁÓś
MęŜczyzna i kobieta są obrazem czułej miłości Boga. Ich związek w sakramencie małŜeństwa jest przedłuŜeniem jedności Osób
Boskich w Trójcy Świętej oraz wspaniałomyślności i płodności BogaStwórcy. Cudzołóstwo, rozwód, poligamia, wolny związek są cięŜkimi
wykroczeniami przeciwko godności małŜeństwa. Jestem przed
Bogiem odpowiedzialny za zbawienie człowieka, którego On postawił
na drodze mego Ŝycia.
7. NIE KRADNIJ
Nie wolno zabierać lub zatrzymywać niesłusznie bliźniemu jego
własności. W zarządzaniu dobrami materialnymi i owocami pracy
ludzkiej trzeba kierować się sprawiedliwością i miłością oraz naleŜy
je szanować.
8. NIE MÓW FAŁSZYWEGO ŚWIADECTWA PRZECIW
BLIŹNIEMU SWEMU
Nie wolno fałszować prawdy w relacjach z drugim człowiekiem.
Wykroczenia przeciwko prawdzie przez słowa i czyny uderzają
w prawość moralną człowieka i są wyrazem jego niewierności względem Boga.
9. NIE POśĄDAJ śONY BLIŹNIEGO SWEGO
Święty Jan Ewangelista wylicza trzy rodzaje poŜądliwości:
„PoŜądliwość ciała, poŜądliwość oczu i pycha tego Ŝycia” (1 J 2,16).
738

INNE
10. ANI śADNEJ RZECZY, KTÓRA JEGO JEST
Nie wolno przywłaszczać sobie dóbr materialnych i duchowych
bliźniego przez kradzieŜ, grabieŜ, oszustwo, plagiat itd. To przykazanie zwraca uwagę takŜe na intencję serca i streszcza w sobie pozostałe przykazania Prawa. Pamiętajmy teŜ o tym, by nie okradać człowieka z tego, co ma najcenniejsze, z jego czasu, ale starajmy się ten
czas ubogacić.
*
Ewangeliczny człowiek, który stanął przed Jezusem, był idealistą. Zapewniał „Nauczyciela dobrego”, Ŝe Dekalog zachowuje. Pragnął jednak słuŜyć Bogu lepiej, niŜ czynią to zwykli Jego czciciele.
PoboŜni Izraelici byli bowiem przeświadczeni, Ŝe niezaleŜnie od własnych zasług, wypływających z przestrzegania Prawa, pozostają
dłuŜnikami łaski i miłosierdzia BoŜego. Tak właśnie myślał ów rozmówca Jezusa, gdy pytał Go o projekt Ŝycia. Ten sposób myślenia
spodobał się Jezusowi. Udziela mu zatem kolejnego wskazania, stosownie do głębi jego duchowości. Poleca mu sprzedać wszystko, co ma
i rozdać ubogim, a wtedy zapewni sobie skarb w niebie. To jednak
okazało się dla bogatego młodzieńca zbyt trudnym zadaniem, dlatego
opuścił głowę i odszedł zasmucony; zasmucony, poniewaŜ zabrakło
mu odwagi, by pójść za Jezusem. A był tak blisko szczęścia, którego
szukał.
Drodzy młodzi!
Jezus nie chce zabierać nikomu radości, którą daje mu: zdrowie,
wykształcenie, stanowisko, zdobyte uczciwie dobra materialne, sukces, popularność, sława. On pragnie tylko tego, aby zachować w Ŝyciu
właściwą hierarchię wartości, to znaczy – przyznać pierwszeństwo
wartościom duchowych przez materialnymi. Tego porządku ewangeliczny rozmówca Jezusa nie przyjął. Był bowiem bardzo bogaty
i w dobrach materialnych być moŜe upatrywał szczególną łaskawość
Boga i drogę do szczęścia. Nie otworzył więc swego serca na wskazania Jezusa, nie spełnił Jego woli, pozostając przy swojej wizji Ŝycia.
Czy jesteście w stanie wyobrazić sobie spojrzenie Jezusa, gdy
widział, jak człowiek, któremu zaproponował pójście za Nim, powoli
oddala się od Niego? Dlatego teŜ poucza swoich uczniów o tym, Ŝe
gdy człowiek stawia dobra materialne ponad duchowymi, to tak naprawdę odchodzi od Boga i zamyka sobie drogę do Jego Królestwa.
PapieŜ Jan Paweł II, podczas swej wizyty w Lubaczowie, 3 czerwca
1991 r., mówił: „Dla człowieka, dla ludzkich wspólnot, narodów
i społeczeństw, waŜniejszym jest «być» niŜ «mieć». WaŜniejszym jest,
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kim się jest, niŜ to, ile się posiada” (L’Osserv. Rom., 1991, nr specjalny 8, s. 28). NajwyŜszym dobrem dla ucznia Jezusa powinien być Bóg
i dobra duchowe, a wartości materialne – środkiem do tego celu.
Ksiądz Jan Twardowski, w komentarzu do rozwaŜanej dziś
Ewangelii, stwierdza: „Nie do kaŜdego mówi Jezus: «Idź, sprzedaj
wszystko, co masz (…) i chodź za Mną». Słowa te słyszą ludzie powołani przez Niego do specjalnych zadań. JednakŜe kaŜdy tak zwany
porządny człowiek, z chwilą kiedy dojrzał do tego, by zapytać Jezusa,
co ma czynić, Ŝeby osiągnąć Ŝycie wieczne – uświadamia sobie, Ŝe nie
wystarcza mu zwykłe uczciwe Ŝycie. Pragnie czegoś więcej. Odgaduje
większe wymagania BoŜe (…). NajwaŜniejsze, Ŝeby nie być bogatym
młodzieńcem, który nie poszedł za głosem swego powołania (…).
Mamy skarb czasu. Czy umiemy go oddać?” (Wszędy pełno Ciebie,
Warszawa 1999, s. 146).
Kochana MłodzieŜy!
KaŜdy z was, jak ewangeliczny człowiek, staje przed Jezusem
i pyta o projekt Ŝycia. Słuchajcie Go uwaŜnie i uczyńcie wszystko, co
wam powie – prosi nas Maryja w jasnogórskiej «Kanie» (por. J 2,5).
Nie bójcie się wymagań, które „Nauczyciel dobry” z miłości wam stawia. Powierzcie Mu swoje Ŝycie. Wtedy będziecie spokojni o waszą
przyszłość, a szczęście, którego tak bardzo pragniecie, stanie się waszym udziałem. Amen.
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ROZWAśANIE PODCZAS APELU JASNOGÓRSKIEGO
Z UDZIAŁEM MATURZYSTÓW Z DIECEZJI ZAMOJSKO-LUBACZOWSKIEJ,
KAPLICA MATKI BOśEJ NA JASNEJ GÓRZE, 24 PAŹDZIERNIKA 2015 R.
„Prowadź nas Twoją wiarą!”
„Bądź pozdrowiona, Matko Odkupiciela;
Bądź pozdrowiona, chwalebna Dziewico;
Bądź pozdrowiona, nasza Królowo!”
(Benedykt XVI, Z ufnością przyzywajmy Matki Miłosierdzia,
L’Osserv. Rom., 2012, nr 1, s. 10)
Stajemy przed Twoim jasnogórskim Wizerunkiem z hołdem, miłością i wdzięcznością jako Twoje dzieci i uczniowie Twojego Syna –
Jezusa.
Wśród uczestników tej modlitwy apelowej jest młodzieŜ maturalna z Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej. Przybyła na to miejsce święte, by przez Twoje Matko pośrednictwo i za Twoim przykładem, zawierzyć Twojemu Boskiemu Synowi swoją drogę Ŝyciową, marzenia
i nadzieje.
„Maryja Dziewica, wzór kaŜdego powołania, nie bała się wypowiedzieć swojego «fiat» w odpowiedzi na BoŜe wezwanie. Ona nam
towarzyszy i nas prowadzi. Z wielkoduszną odwagą wiary Maryja
opiewała radość wyjścia poza siebie i powierzenia Bogu swoich planów Ŝyciowych. Do Niej się zwracamy, byśmy byli w pełni gotowi na
przyjęcie planu, jaki Bóg ma wobec kaŜdego z nas; aby wzrastało
w nas pragnienie wychodzenia i pójścia z zapałem ku innym (por. Łk
1,39). Niech Dziewica Matka nas chroni i wstawia się za nami
wszystkimi” – pisze PapieŜ Franciszek w tegorocznym orędziu na
Światowy Dzień Modlitw o Powołania (29 III 2015; L’Osserv. Rom.,
2015, nr 5, s. 17).
Maryjo, Królowo Polski!
Czas, w którym Ŝyjemy, jest pod wieloma względami wyjątkowy.
Kościół powszechny modli się o ugruntowanie w Ŝyciu swoich członków waŜnych postanowień Synodu Biskupów, dotyczących małŜeństwa i rodziny, a w naszym Kościele trwają przygotowania do obchodów 1050. rocznicy Chrztu Polski i Światowych Dni MłodzieŜy, które
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będziemy przeŜywać w przyszłym roku razem z PapieŜem Franciszkiem.
Pięćdziesiąt lat temu biskupi polscy, w liście pasterskim „Na Tysiąclecie Chrztu Polski”, w imieniu Narodu Polskiego, deklarowali:
„Pragniemy wytrwać w tym Kościele Chrystusowym przez dalsze
pokolenia i następne tysiąclecia (…). Pragniemy pozostać wierni
Bogu, krzyŜowi i Kościołowi za sprawą Maryi (…). Chcemy z pomocą
Maryi, Królowej Polski, coraz głębiej Ŝyć w Chrystusie, coraz bardziej
świadomie trwać w Kościele, którego Ona jest Matką. Ufamy niezłomnie, Ŝe Maryja nam do tego skutecznie pomoŜe” (List pasterski
Episkopatu Polski na Tysiąclecie Chrztu Polski, 16 grudnia 1965 r.,
w: Listy pasterskie Episkopatu Polski 1945-2000, cz. 1, MichalineumMarki 2003, s. 428). W tym duchu wiary naszych matek i ojców, odnowimy przyrzeczenia chrzcielne.
Wielka Boga Człowieka Matko!
Ucz nas mówić zawsze Twojemu Synowi: «Tak!», jak Ty Maryjo
powiedziałaś w tajemnicy Zwiastowania; niech Ewangelia Jezusa
będzie zawsze naszą mądrością, a Jego KrzyŜ – znakiem nadziei
i zwycięstwa; napełnij stągwie naszych serc miłością i pokojem;
wspieraj nas w codziennym zmaganiu się z naszymi słabościami;
pomóŜ trwać w szlachetnym i pełnym człowieczeństwie; prowadź
drogami świętości.
Królowo świata!
Spełnij nadzieje dzieci, ofiar głodu i wojny; błagaj Twego Syna
o dar pojednania i braterstwa dla wszystkich narodów.
Uzdrowicielko Chorych!
Wyjednaj u Twego Syna łaskę zdrowia dla ludzi dotkniętych
krzyŜem choroby i cierpienia; spójrz na nich z czułością, przytul do
swego serca, pociesz i daj nadzieję. Wśród nich są ludzie młodzi. Kilkunastoletnia Patrycja, zmagająca się z powaŜną chorobą, pisze:
„W tym roku udało mi się wejść na Giewont i dotknąć krzyŜa. Było
cięŜko, ale jestem z siebie dumna, Ŝe nie zrezygnowałam i byłam
taka silna. Mogę powiedzieć, Ŝe byłam bliŜej Boga i mogłam Go dotknąć (…). Wierzę, Ŝe Pan Bóg przez pośrednictwo św. Jana Pawła II
czuwa nade mną i nie pozwoli mi zwątpić; wierzę, ze wszystko będzie
dobrze (…). Byłam niedawno temu takŜe na Jasnej Górze i jestem
zdumiona tym, Ŝe niewielka kaplica Matki BoŜej skupia na modlitwie tysiące ludzi, którzy powierzają Jej swoje troski i podziękowa742
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nia, ufając w moc Jej orędownictwa. Wierzę, Ŝe nasze Ŝycie jest zapisane na kartach «na górze», i nic, co dzieje się w nim, nie jest przypadkowe, takŜe nasze cierpienia” (Listy do autora, 7 i 25 IX 2015). To
głębokie i dojrzałe wyznanie brzmi tak, jak modlitwa do Matki BoŜej
ks. Karola Antoniewicza TJ: „Daj dobrze cierpieć, kiedy cierpieć muszę!”.
Matko Jezusa i Matko nasza!
Błagaj Syna swego o łaskę zdrowia dla Patrycji i jej cioci oraz dla
wszystkich dotkniętych krzyŜem choroby i cierpienia, a wśród nich
dla Justyny i Jakuba. Wypraszaj błogosławieństwo u Twego Syna dla
dobrych «Samarytan» i uczynnych «Weronik», którzy na co dzień
słuŜą chorym i cierpiącym.
Maryjo, «Królowo Nadziei»!
Twojej macierzyńskiej opiece zawierzamy Kościół i Ojczyznę naszą, cały świat i siebie – słowami, które PapieŜ Jan Paweł II wypowiedział w Zamościu, 12 czerwca 1999 r.: „Prowadź nas Twoją wiarą
w ten nowy czas, który się przed nami otwiera. I bądź z nami wraz
z Twoim Synem, Jezusem Chrystusem, który sam chce być dla nas
Drogą, Prawdą i śyciem” (L’Osserv. Rom., 1999, nr 8, s. 70-72).
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Ks. Edward Walewander
KAZANIE WYGŁOSZONE 3 PAŹDZIERNIKA 2015 R.
NA MSZY ŚW. W KOŚCIELE PW. NAWIEDZENIA NMP
W KRASNOBRODZIE
Z OKAZJI III KONGRESU KÓŁEK RÓśAŃCOWYCH
DIECEZJI ZAMOJSKO-LUBACZOWSKIEJ
„ElŜbieta i Maryja”

I. Kongresy róŜańcowe w Krasnobrodzie mają prawie 70-letnią
tradycję. Pierwszy Kongres odbył się w dniach 1 i 2 lipca 1947 r.
z inicjatywy ks. Ludwika Liwerskiego, ówczesnego proboszcza krasnobrodzkiego, ze szczególnym błogosławieństwem Biskupa Lubelskiego Stefana Wyszyńskiego, późniejszego Prymasa Polski.
Drugi Kongres był 43 lata później, w 1990 r. Zorganizował go
ks. Roman Marszalec przy całkowitym poparciu bpa Bolesława Pylaka. Krasnobród naleŜał wówczas do Diecezji Lubelskiej.
Obecny, trzeci juŜ Kongres odbywa się w ramach Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej (powstała w 1992 r.). Udział w nim to dla wielu z nas wielki zaszczyt i głębokie przeŜycie duchowe. Z pewnością
dzisiejszą uroczystość mocno przeŜywa ks. bp Jan Śrutwa, pierwszy
Biskup Zamojsko-Lubaczowski. Ja wzruszam się jeszcze z innego
powodu: otóŜ pierwszy Kongres RóŜańcowy w Krasnobrodzie rozpoczął się miesiąc po moim narodzeniu i chrzcie św., który przyjąłem
w tej naszej pięknej krasnobrodzkiej świątyni, tak bardzo nam drogiej. Jestem do niej serdecznie przywiązany. PrzyjeŜdŜam, gdy tylko
mogę, gdy mam okazję, by razem z Wami wielbić Boga i głosić słowo
BoŜe. Teraz podczas kolejnego kongresu przypadł mi zaszczyt wygłoszenia stosownego kazania.
Nie tylko my obaj, ksiądz biskup i ja, ale z pewnością wielu
z nas przyłączy się do słów apostoła Pawła, który w swym Pierwszym
Liście do Tymoteusza, swego umiłowanego ucznia i przyjaciela, wyznał: „Dzięki składam Temu, który mnie przyoblekł mocą, Chrystusowi Jezusowi, naszemu Panu, Ŝe uznał mnie za godnego wiary, skoro
przeznaczył do posługi […]. A nad miarę obfitą okazała się łaska naszego Pana wraz z wiarą i miłością, która jest w Chrystusie Jezusie!”
(1 Tm 1,12.14).
By mój przekaz był jeszcze bardziej zrozumiały, wypada jeszcze
dodać równieŜ aktualne słowa króla Dawida, który tak wywdzięczał
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się Bogu: „«KimŜe ja jestem, Panie mój, Jahwe, i czym jest mój ród, Ŝe
doprowadziłeś mnie aŜ dotąd? [...] Skoro dałeś swojemu słudze to
szczęście, racz teraz pobłogosławić dom swojego sługi, aby trwał przed
Tobą na wieki [...]»” (2 Sam 7, 18, 28-29).
Uczestniczymy dziś w III Kongresie RóŜańcowym, by za przyczyną Maryi upraszać BoŜe błogosławieństwo. Chcemy, by kaŜdy
polski dom trwał w Bogu na wieki. Co mamy robić, by tak się stało?
Nie ulegajmy dzisiejszym antychrześcijańskim wiatrom wiejącym
z róŜnych stron, czyniącym zamęt i w naszej ojczyźnie. Mocnych
w wierze nie złamią, ale mogą porwać naszych słabszych braci,
omamionych perspektywą wyzwolenia człowieka. Faktycznie nie jest
to wolność, ale samowola. śycie bez dekalogu, bez Ŝadnych norm
moralnych.
Czyńmy to, co rozwaŜamy podczas naszych modlitw róŜańcowych. Oto kilka koniecznych i zasadniczych myśli dotyczących naszej
chrześcijańskiej postawy.
II. Droga przez góry. Wiara zobowiązuje. Oznacza przede
wszystkim gotowość do czynu, do podjęcia szybko nowego, nieznanego zadania, tak jak jest to przedstawione w Ewangelii: „Maryja wybrała się i poszła z pośpiechem w góry do pewnego miasta” (Łk 1,39).
Kto naprawdę wierzy, nie moŜe tylko przyglądać się, kibicować i siedzieć spokojnie. Człowiek wierzący powinien angaŜować się, działać.
Maryja wybrała się w drogę pośpiesznie i z radością. Nasza wiara nie
będzie dla nikogo bardziej przekonywająca, jeŜeli będziemy poddawać się coraz to nowszym ćwiczeniom ascetycznym, a innym coraz
bardziej przykręcać śrubę. Drugi człowiek musi ciągle odczuwać, Ŝe
my naprawdę Ŝyjemy na co dzień Chrystusem i Jego nauką. Patrząc
na nas, ma zyskiwać świadomość, Ŝe wiara to nie tylko sprawa intelektu, ale całej duszy i ciała. Czy ktoś z nas Ŝałował kiedyś takiej
postawy i decyzji?
Droga Maryi nie była prosta. Prowadziła przez góry. Do tego
Maryja była przy nadziei. Niosła w sobie Dziecię. Wiedziała wszystko
o jego wielkim posłannictwie. Nie odstraszyło Jej to od niebezpiecznego wysiłku, nie sprowadziło do tego, by Ŝyć w izolacji, jak za szybą,
zdać się tylko na to, co ma nastąpić, zamknąć się w sobie. U Niej
wszystko jest inaczej. Wiara w coś wielkiego skłania Maryję do podjęcia uciąŜliwej drogi do krewnej ElŜbiety, by jej towarzyszyć w oczekiwaniu na narodzenie dziecka, pomagać w pielęgnacji, w prowadzeniu domu. Bogu trzeba być wiernym w małym i w drobnym. W tym
przypadku wiara staje się miłością. Mobilizuje siły potrzebne w dro745
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dze przez góry, w czasie której nie była wykluczona nawet wspinaczka. Wiara mobilizuje nas do zobaczenia drugiego człowieka, jego potrzeb. Pokonuje kaŜdy trud, kaŜde niebezpieczeństwo. Jej siłą i mocą
jest miłość.
III. Scena na progu domu Zachariasza to serdeczne spotkanie
dojrzałej kobiety, ElŜbiety, z młodziutką kuzynką Maryją, która
przyszła podzielić się swoim szczęściem i pomóc krewnej. Matka BoŜa nie szukała jakiejś taniej okazji, by przemyśleć i przemedytować
wszystko, co przedtem powiedział Jej anioł. Szukała człowieka,
z którym mogłaby powaŜnie rozmawiać o tym wszystkim niezwykłym, Ŝe ma stać się matką Zbawiciela. Wiara jest zatem spotkaniem. Trzeba się nią dzielić z innymi, obdarowywać nią tych, którzy
jej nie mają.
Spotkanie obu świętych niewiast malarze przedstawiają zazwyczaj jako serdeczny uścisk. Twarze kobiet na niektórych obrazach są
bardzo bliskie siebie, porozumiewają się wzrokiem, bez słów. Są
i takie dzieła sztuki, na których obie wielkie Matki podają sobie dłonie. Ten piękny gest został w ostatnich latach w Kościele na nowo
doceniony (np. podczas liturgii wierni podają sobie ręce na znak pokoju). TakŜe w wielu wspólnotach zakonnych serdeczny uścisk nabiera coraz większego znaczenia. Dobrze, Ŝe tak jest. Uścisk jest jednak czymś chwilowym, przemijającym. Ci, którzy obdarzają się uściskiem, przyjmują za siebie odpowiedzialność. Patrzą na siebie głębiej. Takie spojrzenie pozwala wejrzeć w drugiego człowieka.
Maryja i ElŜbieta swoim uściskiem chcą powiedzieć, Ŝe są gotowe przynajmniej część swojej drogi Ŝycia iść razem. Gdy ludzie podczas poŜegnania serdecznie się ściskają, to właśnie chcą wyrazić: Nie
zapomnimy o sobie. Jesteśmy złączeni wspólnie w wierze. Często
jednak nie dotrzymujemy tego zobowiązania. Dlaczego? Bo tylko
kibicujemy i nie bierzemy na serio tego, co mówimy, co robimy i do
czego się zobowiązujemy.
IV. Zaufanie. Nie moŜna wierzyć, jeśli nie ma zaufania. Maryja
i ElŜbieta miały do siebie pełne zaufanie. Prowadziły ze sobą rozmowę na temat wiary. Wszystko, co zostało zarejestrowane, to śmiało
mogły przekazać sobie wzajemnie: „Błogosławiona jesteś między niewiastami” (Łk 1,42). Treści, które zostały zapamiętane przez wewnętrzne oko wiary, moŜna w słowie i spojrzeniu wpleść w konkretną rzeczywistość: „A skądŜe mit to, Ŝe Matka mojego Pana przychodzi
do mnie?” (Łk 1,43).
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I wtedy zaczęło się dziać coś niezwykłego. Pojawia się Ktoś trzeci. Jako Trzeci w tym spotkaniu pojawia się Bóg. „Poruszyło się
z radości dzieciątko” w łonie ElŜbiety (Łk 1,44). Oznacza to, Ŝe sam
Bóg włączył się w rozmowę Matek. Duch BoŜy łączy dwa pokolenia −
podeszłą w wieku ElŜbietę i kilkunastoletnią Maryję. Obie doświadczyły tego samego: Bóg bezpośrednio wszedł w ich Ŝycie. Dzielą się ze
sobą tą wielką radością. Rozmawiają z przejęciem na temat ich osobistej tajemnicy wiary, o wielkim owocu ich Ŝycia.
Czy my mamy taką tajemnicę wiary, o której rozmawiamy? Czy
w ogóle rozmawiamy o wierze?
V. Uwielbienie. Spotkanie obu matek niezwykle je uszczęśliwia.
Sławią Boga z tego powodu. To niezwykłe nawiedzenie nie zostało po
ludzku zaplanowane. Była to głęboka duchowa wymiana myśli i bogactwa wiary. Nie dziwi zatem, Ŝe spotkanie kończy się uwielbieniem
Boga! CzyŜ nie mówimy często: Jestem szczęśliwy z przeŜywania
radości?
I Maryja, pełna szczęśliwości, zaintonowała swoją ulubioną
pieśń. Codzienne ją odmawiamy, śpiewamy podczas modlitw wieczornych Kościoła: „Wielbi dusza moja Pana, i raduje się duch mój
w Bogu, moim Zbawcy” (Łk 1,46-47).
Zapraszam wszystkich uczestników III Kongresu RóŜańcowego
do dalszego spokojnego i głębokiego rozwaŜania tego wszystkiego, co
działo się podczas Nawiedzenia i spotkania w domu Zachariasza.
VI. Powtórzmy jeszcze raz to, co zostało powiedziane. Wiara
oznacza wyruszenie w drogę, podróŜ, odwagę; nawet wtedy, gdy nie
wiemy, co z tego wyjdzie. Bóg mówi do kaŜdego z nas, tak jak kiedyś
przemówił do starotestamentalnego sędziego izraelskiego Gedeona:
„Idź z tą siłą, jaką posiadasz, i wybaw Izraela [...]. Wiedz, Ŝe Ja ciebie
posyłam. Pokój z Tobą! Nie bój się niczego” (Sdz 6,14.23).
Wiara oznacza spotkanie. Jak rozmawiasz z przyjaciółmi i innymi bliskimi ci ludźmi? Czy masz odwagę ukazywać im swoje radości, odczucia, emocje?
Wiara oznacza teŜ zaufanie. Czy mam kogoś, komu ufam, mogę
mu wszystko powiedzieć? Czuję się za niego odpowiedzialny, nawet
wtedy gdy go juŜ nie potrzebuję? Jakie jest moje zaufanie do Boga?
Wiara jest teŜ wysławianiem Boga za Jego wszelkie dobro. Jaką
treść zawiera mój osobisty Magnifikat?
I jeszcze jedno słowo, równieŜ bardzo waŜne. Maryja jest Matką
Kościoła. My, Polacy, czcimy Ją teŜ jako naszą Królową. Słusznie jest
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nazywana Pośredniczką wszelkich łask, które otrzymujemy od Jej
Syna Jezusa. Na zakończenie przywołajmy jeszcze zwrotkę ze znanej
pieśni eucharystycznej Oto jest Baranek BoŜy. Niech mądre i ulubione przez wielu słowa trzeciej zwrotki tej pieśni zawsze nam towarzyszą. Niech staną się − i pozostaną na zawsze − dewizą naszego III
Kongresu RóŜańcowego. Prosimy Cię, Maryjo, nasza Matko i Królowo:
„Ratuj Kościół i ojczyznę,
I ulecz nam grzechów bliznę.
Wszyscy grzeszni, lecz skruszeni,
Niech odejdą pocieszeni”.
Amen!
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Ks. Edward Walewander
KAZANIE ŚLUBNE WYGŁOSZONE W 2015 R.
W KOŚCIELE PW. NAWIEDZENIA NMP W KRASNOBRODZIE
„JeŜeli Bóg z nami, któŜ przeciwko nam?” (Rz 8, 31)

I. KaŜda uroczystość ślubna ma w sobie coś niepowtarzalnego.
RównieŜ ta, dzisiejsza, podczas której łączą się na całe Ŝycie Wioletka
i Daniel. Dlaczego jest to niezwykłe, wyjątkowe? Bo zawierają oni
związek małŜeński przed najwyŜszą Instancją, przed najwaŜniejszą
Istotą we wszechświecie – przed Bogiem.
Jesteśmy w sanktuarium Matki Boskiej Krasnobrodzkiej, obecnej tu juŜ ponad cztery stulecia. Przed Jej cudownym wizerunkiem
wiele pokoleń ułoŜyło szczęśliwie swoje Ŝycie, w tym tylu naszych
bliskich. Młodzi ślubują sobie wierność takŜe przed ludźmi: przed
rodzinami z obu stron, przed przyjaciółmi i znajomymi. ChociaŜ niektórych Waszych krewnych, którzy wiele znaczyli w Waszym Ŝyciu,
nie ma juŜ fizycznie pośród nas, na podstawie tajemnicy świętych
obcowania – jak wierzymy – duchowo nam towarzyszą i wspierają
swymi modlitwami.
Nie moŜemy przeoczyć jeszcze jednego powodu, dlaczego uroczystość, którą wszyscy głęboko przeŜywamy, jest niecodzienna. Odbywa
się ona 1 września. Ta data, nam polskim patriotom, przypomina co
roku przede wszystkim obowiązek obrony Ojczyzny. Mamy dla niej
Ŝyć i pracować, bo po Bogu jest ona dla nas najwyŜszą wartością.
II. Teraz jest odpowiedni czas, by Wam, Kochani Młodzi, przekazać od zebranego tu Kościoła słowo na Waszą wspólną drogę Ŝycia,
którą rozpoczynacie. Wiele juŜ otrzymaliście od nas. Byli przed nami
tacy, wprawdzie niektórzy z nich są juŜ w ręku Boga, którzy dobrze
Was wyposaŜyli duchowo. Zachowujcie i rozwaŜajcie wiernie kaŜde
ich słowo. Kim bylibyście bez ich opieki, oddania, miłości, ofiary? Bez
ich mądrego słowa i dawanego przez nich wzoru?
Przytoczę fragment przemówienia pana Zagłoby na ślubie Oleńki
i Kmicica. Henryk Sienkiewicz w usta Zagłoby włoŜył takie słowa,
które miały pokrzepić serca Polaków Ŝyjących pod zaborami: „Musicie teraz nowych obywatelów, nowych obrońców tej miłej Rzeczypospolitej przysporzyć, do czego, tuszę, nie zbraknie wam męstwa ni ochoty!
[...] NiechŜe im Bóg błogosławi i pozwoli ustrzec tej spuścizny, którą
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im odrestaurowaną naszym trudem, naszym potem i naszą krwią
zostawujem. Niech, gdy cięŜkie czasy nadejdą, wspomną na nas i nie
desperują nigdy, bacząc na to, Ŝe nie masz takowych terminów, z których by się viribus unitis [zjednoczeni cnotą] przy boskich auxiliach
[pomocy] podnieść nie moŜna”1.
Bóg nikogo nigdy nie zawiódł. „JeŜeli Bóg z nami, któŜ przeciwko
nam?” – stwierdził św. Paweł w Liście do Rzymian (8, 31). Zapamiętajcie tę wielką prawdę! Dbajcie o to, by zawsze być blisko Boga.
W Nim wszystko moŜemy. On jest z nami po wszystkie dni aŜ do
skończenia świata. Sam to powiedział. To, co chciał przekazać głęboko religijny pisarz, który znał dobrze Ewangelię, jest aktualne i dziś,
bo i teraz czasy są trudne, między innymi wskutek zakłamania, propagandy i manipulacji słowem na wielką skalę i bez Ŝadnych moralnych barier.
III. Myślę, Ŝe warto powiedzieć Państwu Młodym i nam, ich gościom, o sprawach zdawałoby się prostych i zwyczajnych. Ludzie
pobierają się często z ufnym przekonaniem i wiarą, Ŝe małŜeństwo
będzie przedłuŜeniem pełnego uroku pierwszego zakochania, które
się nigdy nie skończy. Utwierdzają się w tym dość naiwnym przekonaniu, słysząc słowa Ŝyczeń składanych przez tak wiele osób po wyjściu z kościoła.
Nie wszyscy jednak mają tak optymistyczne spojrzenie na perspektywy małŜeńskiego szczęścia. Narzeczony i narzeczona podczas
ceremonii zaślubin mają nieraz w sercu przeciwstawne pragnienia:
on, patrząc na swoją wybrankę, myśli: śeby ona się tylko nie zmieniła! Panna młoda natomiast: śeby on się chociaŜ zmienił, Ŝeby dojrzał,
stał się bardziej odpowiedzialny! Chyba jednak większość par małŜeńskich w dniu ślubu wierzy w szczęśliwą przyszłość, w to, Ŝe miłość
nigdy się nie wypali. Choć mają świadomość, Ŝe małŜeństwo jest
trudną drogą, są przekonani, iŜ ich związek, będzie wyjątkowy
i wszystko przetrwa. To dobrze, Ŝe tak myślą. Niech starają się oboje,
by tak było. Wiele przecieŜ od nich zaleŜy.
Trudności jednak z pewnością przyjdą. Nie wstydźcie się wtedy
prosić o pomoc! Ona istnieje i naprawdę moŜe być skuteczna! Pewnego razu do św. Franciszka Salezego przyszła poboŜna kobieta z zapytaniem, co ma robić, aby zostać świętą. Spodziewała się długich powaŜnych rozwaŜań, precyzyjnych wskazówek, zalecenia, by stosować
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nadzwyczajne ćwiczenia ascetyczne. A tymczasem święty powiedział
jej bezceremonialnie: Niech pani uwaŜa, aby na przyszłość ciszej zamykać drzwi!
IV. Czy potrafilibyście dziś wymienić gości, którzy byli na waszym weselu? Zapamiętaliście z pewnością członków rodziny i przyjaciół, którzy tamtego dnia cieszyli się razem z wami, Ŝyczyli szczerze
wszystkiego najlepszego. A czy wiecie, Ŝe był wtedy blisko Was szatan? Jest on na kaŜdym weselu, bo pojawia się wszędzie, gdzie rodzi
się dobro i miłość, Ŝeby je niszczyć.
W przypowieści Chrystusa nieroztropne panny nie zdołały kupić
oliwy do lamp, bo za późno o tym pomyślały. Nie mogły bez płonącego
światła dostać się na weselne gody. Przypowieść ta mówi o końcu
świata. Wtedy będzie juŜ za późno na dokonywanie jakichkolwiek
retuszy Ŝycia. Ale dopóki Ŝyjemy tu, na ziemi, oliwę moŜna dokupić.
Zdarza się, Ŝe przychodzi do mnie na rozmowę narzeczony i mówi:
Proszę księdza, jestem bardzo zakochany, ale wydaje mi się, Ŝe w naszej wspólnej przyszłości, moŜe dojść do konfliktu. Zastanawiam się,
czy Ŝenić się czy nie.
Nigdy nie daję na tak postawione pytanie jednoznacznej odpowiedzi. PrzewaŜnie wskazuję przykłady innych sytuacji, które powinny skłonić do myślenia. Mówię: KaŜdy doświadczony alpinista,
gdy idzie w góry, zabiera ze sobą odpowiedni sprzęt wysokogórski,
prowiant, lornetki, telefon, GPS, a takŜe lekarstwa, środki opatrunkowe itp. Kto wybiera się w wysokie góry bez niezbędnego wyposaŜenia, jest głupcem. Kiedy planujesz ślub, czyń podobnie. Na tak trudną
i długą eskapadę zabierz „apteczkę”. Radzę narzeczonym, by mieli
taką szkatułkę, torbę lub szufladę, a w niej karteczki czy notes
z zanotowanymi adresami i numerami telefonów do znajomego księdza, do psychologa, do zaufanej Ŝyciowo mądrej osoby. Trzeba będzie
się z nimi spotkać, porozmawiać, gdy przyjdą trudne dni. Przydadzą
się namiary na domy rekolekcyjne, na małŜeństwa, które zajmują się
profesjonalną pomocą dla rodzin. W „apteczce” warto schować ksiąŜki, które kiedyś otworzyły nam oczy na Boga, na nas samych i na
otaczający świat, płyty z filmami, które poruszyły kiedyś nasze serce.
Niech trafi tam fotografia ze ślubu z wzajemną dedykacją: „Choćby
wydawało mi się, Ŝe nasze małŜeństwo jest czymś najstraszniejszym
na świecie, nigdy nie wycofam się z przysięgi miłości”. Na ten moment, kiedy płomyk Ŝycia duchowego i miłości małŜeńskiej zacznie
przygasać, kaŜde małŜeństwo powinno mieć mały pojemniczek z zapasem oliwy.
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V. Ewangelia prowadzi do odkrycia najpiękniejszych, ale i najstraszniejszych słów, jakie człowiek moŜe usłyszeć na ziemi. Te najpiękniejsze brzmią: MoŜesz wybrać Boga. Jeszcze moŜesz wybrać
Boga. Jeszcze masz czas, jeszcze masz moŜliwość. KaŜdy moŜe nawet
w ostatniej chwili Ŝycia powiedzieć Bogu tak. To najpiękniejsze słowo. Słowo, które moŜe uratować, ocalić.
A najstraszniejsze słowa to: juŜ za późno. Nie ma Ŝadnej szansy.
Te słowa jak miecz przeszywają serca ludzi, którzy kierowali samochodem pod wpływem alkoholu i zabili dziecko. Ile razy powtarzają
sobie potem: Gdybym nie wypił... Gdybym wtedy nie wsiadł... Gdybym nie pojechał... Ale jest juŜ za późno, by cokolwiek zmienić. Taka
świadomość rozdziera serca takŜe tych, którzy bawili się kimś i przyczynili się do jego samobójstwa, albo tych, którzy nie wychowywali
dobrze swojego dziecka, a ono przedawkowało któregoś dnia narkotyki. Chyba wszyscy wielcy winowajcy myślą w rozpaczy: Gdyby
moŜna było cofnąć czas... Gdyby moŜna..., ale juŜ za późno. JuŜ się
nie da. śycie juŜ tu, na ziemi, zmienia się w piekło.
Choć potęga miłosierdzia BoŜego, podjęcie pokuty, pomoc innych
ludzi nie cofną oczywiście czasu i biegu wydarzeń, mogą jednak ukoić
ból i pozwolą dalej Ŝyć ze świadomością popełnienia nieodwracalnego
błędu, cięŜkiego grzechu. Inaczej będzie, gdy, jak mówi Ewangelia,
drzwi zostaną zamknięte juŜ nieodwracalnie. Ci, którzy zostaną na
zewnątrz, nie będą pragnęli władzy, bogactwa, urody, znaczenia,
o które zabiegali całe Ŝycie. Będzie im brakowało tylko tej jednej
chwili, sekundy, by zdąŜyć powiedzieć Bogu przebacz.
Mam dla was niezwykle radosną wiadomość: kaŜdy z nas ma
jeszcze chwilę, by ocalić duszę. Nawet najwięksi grzesznicy. KaŜdy
moŜe choćby teraz powiedzieć Bogu z całego serca: BoŜe jesteś moim
Panem. Wierzę w Ciebie! Ufam Tobie! Kocham Cię! Chcę pełnić Twoją wolę jak najlepiej potrafię. Pomagaj mi! Błogosław mi we wszystkim, co robię ku Twojej chwale, ku poŜytkowi mojej rodziny i dla
dobra ojczyzny. Przebacz mi moje upadki i błędy, które popełniłem
nie ze złej woli, ale ze słabości i przez lekcewaŜenie Twoich przykazań. Przygarnij mnie, Panie mój, do siebie!
VI. Naszym Kochanym Młodym trzeba z całego serca Ŝyczyć, by
zawsze wybierali Boga, by przy Nim trwali. To warunek i gwarancja,
by w ich Ŝyciu mimo doświadczeń i trudów panowała radość
i wszystko pozostawało na swoim miejscu. Nie doznają nigdy niepewności i zawodu. „Bo nie ma takowych terminów”, których w jedności z Bogiem i innymi ludźmi nie moŜna by było pokonać.
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Nauka płynąca z Ewangelii cieszy nas wszystkich i podnosi na
duchu. Z radością i wzruszeniem towarzyszymy Wioletce i Danielowi
w ich pięknej i podniosłej uroczystości ślubnej! Niech Wam zawsze
dobry Bóg błogosławi! Amen!
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Jerzy Flaga
POSŁUGA KAZNODZIEJSKA
KSIĘDZA PROFESORA EDWARDA WALEWANDRA
Najnowszą ksiąŜkę ks. prof. Edwarda Walewandra, Kazania
i przemówienia. Wybór. Tom III (2013-2015), Wydawnictwo KUL,
Lublin 2015, ss. 243 naleŜy ujmować w kontekście, czy lepiej w świetle trzech wymiarów, mianowicie: realizacji przyjętej przez niego
posługi i misji kapłańskiej, dotychczasowego jego dorobku naukowego oraz respektowania i konsekwentnego przestrzegania zasady verba volant, scripta manent. Na wszystkich trzech odcinkach posiada
on bardzo zauwaŜalne i niepodwaŜalne osiągnięcia. Fakt, Ŝe jest to
juŜ trzeci tom wygłoszonych przez niego kazań mówi sam za siebie.
Podobnie jak oba tomy poprzednie, o których juŜ pisałem (zob.
Verba volant, scripta manent, „Zamojski Informator Diecezjalny”
23(2014)4, s. 616-631), równieŜ obecny zawiera zestaw kazań i przemówień, wygłoszonych – jak zaznacza autor – dla róŜnych potrzeb,
w róŜnych miejscach i w róŜnym czasie, dotyczących problemów
ogólnych z zakresu Ŝycia publicznego, jak i osobistego wielu ludzi.
Dodajmy, są to kazania i przemówienia wybrane przez samego autora. RóŜni się od tamtych tym, Ŝe jest – jak ponownie zaznacza sam
autor – ksiąŜką wydaną z okazji 40-lecia jego kapłaństwa. We wstępie ks. Walewander wprost pisze: „Jest to tom jubileuszowy” (s. 7).
Z powyŜszej racji posiada on dodatkowy rozdział wstępny pt. Ze święceń kapłańskich ks. Edwarda Walewandra. W rozdziale tym zamieszczone są następujące teksty: kazanie abpa Opilio Rossiego wygłoszone podczas święceń kapłańskich – informacje prasowe (w postaci czarno-białej odbitki fotograficznej), testimonium ordinationis
(świadectwo święceń kapłańskich) (podobnie w formie fotografii),
Heinz Urban TJ, Auf der Suche nach dem Priesterbild1 oraz ks.
Franz Sand, „Fürchte dich nich, denn ich bin bei Dir” (Ps 27,1)2.
Warto podać jakie funkcje pełnili owi dwaj kaznodzieje ”prymicyjni”
naszego rodaka. OtóŜ pierwszy z nich, tzn. ks. Heinz Urban TJ., był
w latach 1972-1977 Subregensem w międzynarodowym Kolegium
Canisianum w Innsbrucku, drugi zaś, czyli ks. Franz Sand, w pierw1 Jest to kazanie wygłoszone 27 stycznia 1974 r. na mszy św. prymicyjnej ks.
Edwarda Walewandra oraz jego kolegów z USA w kościele Kolegium Canisianum
w Innsbrucku.
2 Kazanie wygłoszone 3 lutego 1974 r. na mszy św. prymicyjnej ks. Edwarda
Walewandra w kościele p.w. Wniebowzięcia NMP w Garmisch-Partenkirchen.
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szych latach po święceniach był kilka lat duszpasterzem w Monachium, następnie przed przejściem na emeryturę – proboszczem parafii św. Marcina w Garmisch-Partenkirchen. To pokazuje nam dwa
interesujące fakty: pierwszy, jak w tamtejszym środowisku honorowany był prymicjant z Lublina i drugi, Ŝe w pełni zasadne było ze
strony ks. Walewandra określenie przywołanego tomu jubileuszowym. Rozdział II pt. Kazania zawiera 29 kazań zebranych w 12 grup
tematycznych. Tematyka w większości przypadków pokrywa się
z zastosowaną w dwu tomach poprzednich, nowymi oczywiście są
adresaci. Trudno analizować treść wszystkich 29 kazań, dlatego
ograniczę się tylko do niektórych z nich. Dokonany wybór będzie
bardzo subiektywny, ale jak sądzę, pozwoli pokazać kontakty i zaangaŜowanie duszpasterskie głoszącego owe kazania, jego sztukę
i kunszt oratorski oraz meandry jego myśli. Takie bowiem jest zamierzenie niniejszych rozwaŜań o charakterze recenzyjnym. A oto
owe tematy i tytuły kazań: chrzest (1 kazanie – Święty patron jako
wzór Ŝycia); prymicje kapłańskie (1 – praca kapłana dzisiaj); jubileusze kapłańskie (2 kazania: „Tyś kapłanem na wieki (Ps. 110,4), adoracja eucharystyczna z okazji jubileuszu); jubileusze małŜeńskie
(2: „Die Zeit unseres Lebens” (Ps 90,10), Sztuka Ŝycia); kazania na
uroczystości kościelne (3: BoŜe Ciało 2014 roku, BoŜe Narodzenie
2014 roku, Uroczystość Nawrócenia św. Pawła Apostoła); kazania
maryjne (3: Matka BoŜa Anielska, Matka Miłosierdzia, Matka BoŜa
Nieustającej Pomocy); kazania o matce (2: „Dusze sprawiedliwych są
w ręku Boga”(Mdr 3,1), „Święć się imię Twoje” (Mt 6,9); kazania okolicznościowe (6: Medytacja w dniu św. Agnieszki; Dom Sióstr Misjonarek Świętej Rodziny w Lublinie, Kościół w Krynicach, Zemborzycki
kościół, Święty Antoni – patron trudnych czasów, Jubileusz 65-lecia
Bursy Szkolnej Nr 1 w Lublinie); kazania patriotyczne (2: pamięć
i nadzieja, Relikwie bł. ks. Jerzego Popiełuszki w Zamościu); kazania
o zmarłych (2: „Szczęśliwe oczy wasze, Ŝe widzą, i uszy wasze, Ŝe słyszą” (Mt 13,16), „Jezus Chrystus wczoraj i dziś, ten sam na wieki”
(1 Hbr 13,8); kazanie pogrzebowe (1: Ŝycie dla pojednania); wspomnienia zmarłych (4: Ksiądz Edward Pudełko (1938-2006) pedagog
i wydawca, Profesor Teresa Kukołowicz (1925-2014), człowiek uniwersytetu, Entuzjazm wiary. Julia Stanisława Bakalarz OP (19562010), Proboszcz dobroci – ks. Tadeusz Boguta (1906-1982). Łatwo
zauwaŜyć, Ŝe wygłoszone kazania nie wykazywały jakiejś jednorodności, były bardzo zróŜnicowane pod względem tematycznym. Jest to
w pewnym sensie zrozumiałe, ks. Walewander nie prowadził ustalonych cyklów kazań, ale głosił je realizując bieŜące potrzeby i zamó755
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wienie duszpasterskie uzaleŜnione od okoliczności dyktowanych
przez środowiska, wśród których pracował i kalendarz liturgiczny.
ZauwaŜmy są tam kazania odnoszące się do sakramentów świętych:
jedno dotyczy bezpośrednio sakramentu chrztu, kilka jest związanych tylko pośrednio, są to kazania o kapłaństwie i małŜeństwie. Nie
zabrakło równieŜ kazań dotyczących egzystencji ludzkiej, czy raczej
spraw eschatologicznych, czyli związanych ze śmiercią. Do grupy tej
naleŜy zaliczyć teŜ dwa kazania określone jako „o matce”. W rzeczywistości były wygłoszone w rocznice śmierci: pierwsze – znanej księdzu profesorowi nauczycielki, drugie – własnej Matki Apolonii.
W kazaniu o Matce ksiądz Profesor wypowiedział m.in. takie słowa:
„Od siedmiu lat w pierwszą niedziele lutego z racji patronki dnia, św.
Apolonii, spotykamy się w naszym kościele krasnobrodzkim i wymieniamy imię śp. Apolonii Walewander, mojej Mamy, zmarłej 27 kwietnia 2007 r. (s. 85). I dalej kontynuuje: Imię to wielka sprawa. Zmarła
śp. Apolonia nie dbała o rozgłos. Była kobietą skromną. Nie miała
wielkich wymagań co do stroju i mieszkania, bo czasy, w których
przyszło jej Ŝyć, były cięŜkie. Zawsze bardziej dbała o innych niŜ
o siebie. Odznaczała się głęboką, bezkompromisową wiarą. Ten największy swój skarb starała się przekazać swoim najbliŜszym. Wiele
się modliła. Kiedy juŜ nie mogła klęczeć, modliła się na siedząco. Pilnowała, by jej domownicy odmawiali pacierze. Wiara śp. Apolonii
była Ŝywa” (s. 86). Czy mógł syn-kapłan wystawić piękniejsze świadectwo swej Matce, która doprowadziła go do kapłaństwa. Są ponadto kazania patriotyczne, kazania maryjne oraz cała gama kazań głoszonych na róŜnych uroczystościach kościelnych, czy wreszcie bardzo
liczna grupa kazań okolicznościowych. Specjalnie wyodrębnioną kategorię wypowiedzi stanowią wspomnienia zmarłych. W przypadku
dwóch kazań patriotycznych naleŜy zauwaŜyć, Ŝe do ich wygłoszenia
posłuŜyły kaznodziei dwa bolesne wydarzenia o charakterze patriotycznym, z dwóch wprawdzie odległych od siebie okresów, ale z tych
samych najnowszych dziejów Polski. Pierwsze było wygłoszone 15
czerwca 2014 r. na mszy św. na Porytowym Wzgórzu z okazji 70-tej
rocznicy bitwy partyzanckiej. Przypomnijmy chodzi tu o jedną z największych bitew partyzanckich w czasie II wojny światowej, stoczonej z przewaŜającymi siłami niemieckimi dnia 14 czerwca 1944 r.
w święto Trójcy Przenajświętszej, w czasie której zginęło wielu partyzantów. Drugie kazanie zostało wygłoszone na mszy św. w dniu 21
czerwca 2015 r. w kościele p. w. Matki BoŜej Królowej Polski w Zamościu z okazji przyjęcia relikwii bł. ks. Jerzego Popiełuszki. Kim był
bł. ks. Jerzy Popiełuszko i jaką działalnością zapisał się w najnow756

INNE
szych dziejach Polski, nie trzeba przypominać. W kazaniu kaznodzieja stawia sobie pytanie m.in. o to: czy misja bł. ks. Jerzego Popiełuszki jest obecnie niepotrzebna. I odpowiada: „jest jeszcze bardziej
potrzebna niŜ za Ŝycia bohaterskiego kapłana, poniewaŜ kłamstwo,
oszustwo i manipulacja wdzierają się podstępnie do naszych umysłów
od rana do wieczora” (s. 123). Oba kazania patriotyczne moŜna podsumować jednym zdaniem: Uczucie patriotyzmu nie tylko nie było
obce ks. prof. E. Walewanderowi, ale wprost przeciwnie, tkwiło głęboko w jego osobowości. Odnośnie do kazań maryjnych i głoszonych
w uroczystości kościelne, na zauwaŜenie zasługują wezwania i nazwy
uroczystości. W pierwszym przypadku były to: Matka BoŜa Anielska,
Matka Miłosierdzia i Matka BoŜa Nieustającej Pomocy, czyli bardzo
znane obecnie, rozpowszechnione i czczone tajemnice maryjne. Jeśli
chodzi o uroczystości kościelne, były to równieŜ święta o duŜym rycie
liturgicznym i bardzo czczone przez wiernych. Oba wymienione święta: BoŜe Ciało obchodzone z bogatymi procesjami i BoŜe Narodzenie
z towarzyszącymi mu kolędami, naleŜą do tego rodzaju uroczystości.
Mniej powszechnym i znanym jest Uroczystość Nawrócenia św. Pawła Apostoła. W tym dniu ksiądz Profesor wygłosił kazanie odpustowe
w świątyni pod takim wezwaniem w znanej mu parafii w BełŜycach.
Kazania okolicznościowe, których jest wyjątkowo duŜo, były głoszone
zapewne dzięki kontaktom i znajomościom osobistym ks. Profesora
z wymienionymi parafiami i instytucjami społecznymi. Na podobnej
zasadzie bliskiej, jak naleŜy sądzić, znajomości zostały przywołane
przez ks. Profesora, wspomnienia o czterech osobach wymienionych
z nazwiska i imienia w omawianym rozdziale ksiąŜki. Oczywiście
były to postacie znane nie tylko ks. Walewanderowi. KaŜda z nich
odcisnęła piętno w swoich środowiskach i miejscach pracy, jedne na
uniwersytecie, inne w strukturach kościelnych, albo w obu, jak to
miało miejsce w przypadku ks. Edwarda Pudełko. Właśnie na tych
odcinkach doszło do nawiązania przez ks. Profesora kontaktów
z nimi. Były to kontakty tak bliskie, Ŝe ks. Profesor uznał za wskazane wspomnieć o nich w przygotowanej przez siebie ksiąŜce. Tutaj,
aby nie powtarzać ksiąŜki, przywołam jedynie kontakty i relacje nawiązane z pierwszą z tych osób, tj. z ks. Edwardem Pudełko. Nasz
autor tak pisze o tym: „Ksiądz Edward Pudełko odegrał w moim
Ŝyciu rolę szczególną. Przez dwa lata – w roku szkolnym 1965/66
i 1966/67 – gdy byłem uczniem II i III klasy Technikum Przemysłowo-Pedagogicznego w Lublinie, uczył mnie religii. […] We wrześniu
1968 r. wstąpiłem do Seminarium Duchownego w Lublinie. RównieŜ
tu w roku akademickim 1969/70 był moim wykładowcą. Jako młody
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magister filozofii wykładał metafizykę. Gdy później został dyrektorem
Redakcji Wydawnictw KUL, kilkanaście lat współpracowałem z Nim
jako autor, publikując w tej oficynie swoje ksiąŜki, głównie na temat
Polaków na Wschodzie” (s. 143).
Aktywność duszpasterska Ks. prof. Walewandra nie ograniczała
się wyłącznie do głoszenia kazań i homilii. Równie bogatą działalność
prowadził w zakresie dociekań naukowych. Przejawiało się to, obok
osobistych badań, takŜe w udziale w sympozjach, na których często
wygłaszał przemówienia. Odzwierciedleniem tego są liczne przemówienia zamieszczone w rozdziale trzecim omawianej ksiąŜki. Rozdział ten podzielono na dwa paragrafy. W pierwszym z nich są zestawione przemówienia wygłoszone podczas otwarcia sympozjów,
w paragrafie drugim – przemówienia okolicznościowe. Wszystkie
przemówienia „sympozyjne” oprócz tego, Ŝe są bardzo krótkie, były
juŜ wcześniej publikowane. Pierwsze o tytule: Człowiek drogą pedagogiki było wygłoszone przy okazji otwarcia międzynarodowego sympozjum zorganizowanego przez Katedrę ks. Profesora wespół z Uniwersytetem Medycznym w Lublinie pt. Zdrowie Polaków na terenie
byłego ZSRR. Drugie Pedagogia biografii wygłosił ks. Walewander
otwierając międzynarodową sesję naukową pt. Współczesne przestrzenie edukacyjne biografistyki, zorganizowaną przez Instytut Pedagogiki KUL. Trzecie przemówienie odbiega swoim charakterem od
obu poprzednich. Jest to kazanie wygłoszone 7 listopada na Mszy św.
w kaplicy Campusu Wschodniego KUL na Majdanku z okazji rozpoczęcia sympozjum naukowego nt. Światopoglądowo-społeczne koncepcje wychowania i edukacji akademickiego Lublina. Podobny charakter od strony formalnej posiada teŜ następne przemówienie. Jest
to równieŜ kazanie wygłoszone 16 kwietnia 2015 r. na Mszy św.
w kaplicy tego samego Campusu Wschodniego KUL na Majdanku
z okazji rozpoczęcia sympozjum naukowego nt. Współczesne przestrzenie edukacyjne biografistyki. Jeszcze inny charakter, odmienny
o wszystkich dotychczasowych posiada piąte (i zarazem ostatnie)
przemówienie pt. Z wielkiego ucisku. Stanowi je wprowadzenie i podsumowanie sympozjum pt. Z wielkiego ucisku. Biskupi lubelscy Marian Leon Fulman i bł. Władysław Goral, więźniowie Zamku Lubelskiego i KL Sachsenhausen, w 70-tą rocznicę śmierci. Spotkanie to
odbyło się w WyŜszym Seminarium Duchownym w Lublinie
23 kwietnia 2015 r. W drugiej grupie, czyli w przemówieniach okolicznościowych znajdują się tylko dwa przemówienia. W rzeczywistości to nie są przemówienia, tylko teksty merytoryczne zbliŜone charakterem do artykułów problemowych. O tym, jaką zawierają treść
758

INNE
mówią ich tytuły. Brzmią one: pierwszy: Druga wojna światowa
a losy Polski i Polaków i drugi: Krasnobród. Sanktuarium i duszpasterze. Nie są to tematy zbieŜne, kaŜdy z nich dotyczy innego problemu. Autor dzieli się w nich zgromadzoną i posiadaną wiedzą w tym
zakresie. To pokazuje zakres zainteresowań ks. Profesora. Jak wynika z przeprowadzonej analizy, chociaŜby prezentowanej ksiąŜki, nie
był to jedyny obszar zainteresowań ks. Walewandra. Nie będę tego
problemu rozwijał tutaj szerzej, gdyŜ wykracza to poza ramy obecnych rozwaŜań. W oddzielnym punkcie zamieszczonym przed indeksami zestawiona jest całość owej działalność ks. Profesora: Wykłady,
udział w sympozjach i organizacja sympozjów, kazania. Dla zobrazowania jej rozmiarów warto podać, Ŝe samo jej wyliczenie w punktach zajmuje 6 stronic tekstu. Przy czym naleŜy przypomnieć, Ŝe jest
to wykaz owej działalności naukowej i kaznodziejskiej tylko za dwa
ostatnie lata (2013-2015).
Reasumując trzeba powiedzieć, Ŝe zarówno zamieszczone kazania, przemówienia, jak teŜ wspomniane przed chwilą zestawienie
wykonanych prac, pokazują nie tylko bogactwo dorobku ks. prof.
Walewandra, ale są dobrym, pouczającym i wartościowym materiałem dla przyszłych badaczy tych zagadnień. Być moŜe, takŜe wzorem
do naśladowania, zwłaszcza przez młodych adeptów zajmujących się
nauką i posługą kaznodziejską. Wiele moŜna się dowiedzieć i nauczyć
z tej ksiąŜki, gdyŜ, jak było powiedziane na początku, podejmowane
są w niej problemy ogólne dotyczące często Ŝycia publicznego.
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Ks. Wiesław Oleszek
ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU
KONFERENCJA KSIĘśY DZIEKANÓW
ZAMOŚĆ, 14 PAŹDZIERNIKA 2015 R.
Zdumieni tajemnicą rodziny i kapłaństwa wielbimy Cię Jezu.
Poprzez rodzinę i poprzez kapłaństwo objawiasz nam tajemnicę
samego Boga. Obydwa sakramenty czerpią z nieśmiertelnego źródła.
Miłość, wierność i nierozerwalność właściwe w relacji między męŜem
i Ŝoną, będące teŜ u podstaw relacji Chrystusa z kapłanem, wypływają z wewnętrznego Ŝycia Trójcy Świętej.
Jesteśmy w trakcie obrad Synodu o rodzinie. Kościół, dostrzegając kryzys rodziny, szuka dróg do jej wzmocnienia. Zaczyna od jej
toŜsamości. Przygląda się jej istocie i na nowo odkrywa sens jej istnienia. Kościół wie, Ŝe rodzina, gdy pójdzie za światem – stanie się
słabsza. Natomiast wzmocni się jedynie wtedy, gdy wróci do korzeni.
Panie Jezu, my którzy tak wiele zawdzięczamy rodzinie, chcemy dziś
modlić się za nią. Chcemy ofiarować Ci nasze rodziny i te, którym
posługujemy. Dziękujemy za rodziny zdrowe, silne i prosimy
o wsparcie dla słabych, ulegających wpływom współczesnego świata.
Panie Jezu wybacz, jeśli mało troszczyliśmy się o rodziny. Przyzwyczailiśmy się do zachowania status quo. Funkcjonuje to na prostej zasadzie: są zaprzyjaźnione rodziny i reszta... Reszta jest na
boku, zaprzyjaźnione zaś stały się oparciem dla kapłana. Reasumując: za mało tej troski, wybacz Jezu to zaniedbanie.
Czy kryzys rodziny nie idzie w parze z kryzysem kapłana? Czy
kapłani są dziś wystarczająco silni? Czy są w pełni tymi którymi
mają być? Czy są czytelni? Co myśli o kapłanie dzisiejszy człowiek?
A co myślisz Ty Panie? Przed kaŜdym z nas ten sam dylemat. Co
waŜniejsze dla mnie: czy szukanie dróg wiodących do zmieniającego
się świata, czy pytanie o swoją toŜsamość? Tu jest podobnie jak
z rodziną: w kryzysie zaczyna się od wzmocnienia swojej toŜsamości.
Wiemy, Ŝe kapłan gdy pójdzie za światem – stanie się słabszy. Natomiast wzmocni się, gdy wróci do korzeni. W głębi serca czujemy, Ŝe
naleŜy odkrywać swoją toŜsamość. „Kapłaństwo wypływa z niepojętej
tajemnicy Boga, czyli z miłości Ojca, łaski Jezusa Chrystusa i daru
jedności Ducha Świętego” (PDV 12). Trójca Święta jawi się tu jako
podstawowe źródło i racja istnienia kapłaństwa.
Panie Jezu, Ty zawsze wiedziałeś, Ŝeś wyszedł od Ojca i do Ojca
wracasz. Powtarzałeś swoim uczniom: „Ja i Ojciec jedno jesteśmy”
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(J 10,30). Nie sam stałeś się Kapłanem i nie sam okryłeś się sławą,
lecz uczynił to Ojciec Niebieski, który Cię zrodził i posłał na świat
(por. Hbr 5,5). Podobnie i ja nie sam z siebie stałem się kapłanem.
KaŜde powołanie jest darem BoŜym i od Boga pochodzi. U podstaw
kaŜdego powołania kapłańskiego jest, jak mówi św. Jan Paweł II,
„niewymowny dialog między Bogiem a człowiekiem, między miłością
Boga, która wzywa a wolnością człowieka, który z miłością Mu odpowiada” (PDV 36). Upodobniony do Ciebie, Panie, przez tajemnicę
święceń, ponawiam dziś swoją miłość i w wolności wypowiadam swoje „tak” we wszystkich trzech wymiarach:
- w swoim byciu – przyjmując moc konsekracji, która wyłącza
mnie z tego świata bym był in persona Christi
- w swoim działaniu – przyjmując misję posługi Słowa i sakramentów wszędzie tam gdzie mnie poślesz
- w swoim stylu – przyjmując postawę słuŜby i ofiarnej miłości
według słów Twoich Panie: „Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy
ktoś Ŝycie swoje oddaje za przyjaciół swoich” (J 15,13).
Jako prezbiter odnajduję prawdę o swojej toŜsamości w tym,
Ŝe moje kapłaństwo pochodzi od Ciebie Panie. Moja toŜsamość naleŜy
do porządku wiary. W zlaicyzowanym świecie jestem świadkiem
tajemnicy. Sam z siebie nic nie mogę uczynić, ale „wszystko mogę
w Tym który mnie umacnia” (Flp 4,13). Kapłaństwo to nie moja
prywatna misja, ani teŜ nie własną siłą będę je realizował. Dzisiaj
modlę się Panie o Twego Ducha, abym w Jego mocy mógł realizować
swoje kapłaństwo wobec braci i sióstr, których powierzyłeś mojej
posłudze. Amen.
Naszą modlitwą otoczmy teŜ śp. ks. Jana Gawrońskiego i Innych
zmarłych kapłanów z naszej diecezji.
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LIST DUSZPASTERZY PARAFII PW. NAJŚWIĘTSZEGO SERCA PANA
JEZUSA W TOMASZOWIE LUBELSKIM Z OKAZJI WPROWADZENIA
DO PARAFII RELIKWII ŚW. MAŁGORZATY MARII ALACOQUE

Drodzy Bracia i Siostry!
Bóg posługuje się róŜnymi sposobami, aby przekonać człowieka
o swojej niezmiennej miłości.
Piękno stworzonego świata, dar Ŝycia, narodziny, cierpienie,
śmierć i zmartwychwstanie BoŜego Syna, sakramenty święte,
a szczególnie pokuta i Eucharystia, wyjątkowa opieka w chwili jakiegoś niespodziewanego zagroŜenia – to wszystko przypomina nam
o BoŜym umiłowaniu.
A jednak wielu spośród nas, nawet wobec tak czytelnych znaków, pozostaje obojętnymi i nie odpowiada miłością na miłość.
W naszej codzienności, zabieganiu niejednokrotnie tracimy
wraŜliwość na Boga i Ŝyjemy tak, jakby On nie interesował się ludzkimi sprawami.
Tymczasem Jemu ciągle na nas zaleŜy. On rzeczywiście kocha
i od czasu do czasu mocniej przypomina o swojej nieodwzajemnionej
miłości. Posługuje się przy tym ludźmi. Tak było choćby w XVII wieku, kiedy przy pomocy głosu skromnej zakonnicy z klasztoru klauzurowego Sióstr Wizytek - Małgorzaty Marii Alacoque, chciał przypomnieć światu, Ŝe Miłość nie jest kochana.
Niełatwo było św. Małgorzacie Marii przekazać ludziom tamtych
czasów prawdę o BoŜej Miłości. We Francji, w której przyszło jej Ŝyć,
panowało pośród wierzących przeświadczenie, Ŝe Bóg jest bardziej
sędzią niŜ ojcem.
Wydawał się dla wielu kimś dalekim, a człowiek niegodnym, aby
Go spotykać np. w częstej Komunii św. Nie moŜe więc dziwić fakt, Ŝe
był postrzegany, przynajmniej przez niektórych, jako Zegarmistrz,
który nakręcił zegar świata i przestał się interesować swoim dziełem.
Człowiek winien zatem troszczyć się o siebie i odnajdywać za
wszelką cenę jedyną radość w walce o lepsze i bardziej przyjemne
Ŝycie. Wielu więc zatraciło wiarę i przestało interesować się BoŜymi
sprawami. Takiemu światu mogło brakować serca.
Być moŜe dlatego Jezus swojej słuŜebnicy odsłonił na modlitwie
tajemnice swojego Serca, płonącego miłością do człowieka, mówiąc
przy tym: „Oto Serce, które tak bardzo umiłowało ludzi, Ŝe niczego
nie szczędziło, aŜ do wyczerpania i wyniszczenia się, by im dać dowody swej Miłości. A w zamian od większości ludzi doznaję tylko nie762
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wdzięczności przez ich nieuszanowanie i świętokradztwa, przez ich
oziębłość i pogardę, z jaką odnoszą się do mnie w tym Sakramencie
Miłości ...” (Pamiętnik duchowy św. Małgorzaty Marii Alacoque).
Cicha siostra zakonna, będąc więc powiernicą Jezusowego Serca,
została obdarzona szczególną misją przypomnienia człowiekowi, Ŝe
„Bóg jest miłością” (1 J 4,16).
Sama miłując całym sercem, wynagradzając za tych, którzy nie
kochali, apelowała do wiernych o Ŝar miłości w modlitwie i podejmowaniu ofiary dla Chrystusa. Mobilizowała ludzi do odpowiedzi miłością na miłość Boga.
Pragnęła, aby wyrazem takiej postawy była cześć dla obrazu
Serca Jezusowego, odprawiana Godzina św., praktyka pierwszych
piątków miesiąca, gorliwość w Ŝyciu religijnym, a szczególnie w przeŜywaniu Mszy św. i częstym przyjmowaniu Komunii św.
Pan Jezus ukazując św. Małgorzacie Marii swoje kochające Serce, przekazał za jej pośrednictwem dla swoich czcicieli takŜe konkretne obietnice. Jest ich dwanaście. Jezus dał zapewnienie, Ŝe będzie
szczególnie błogosławił wszystkim swoim czcicielom i tym, którzy
podejmą misję rozszerzania kultu Jego Serca. Obiecał, Ŝe pomoŜe
w wewnętrznej przemianie tym, którzy się Jemu poświęcą i stanie
się pociechą w troskach, utrapieniach i smutkach. Błogosławieństwem cieszyć się będą domy tych, którzy czcić będą obraz Jego
Serca, a co najwaŜniejsze, będzie schronieniem dla swoich czcicieli
w godzinę śmierci. Jezus równieŜ zapewnił, Ŝe nie pozostawi schodzących z tego świata w grzechu śmiertelnym, jeśli w swoim Ŝyciu
odprawili dziewięć pierwszych piątków miesiąca, przyjmując w te dni
Komunię św. wynagradzającą.
Obietnice te oczywiście nie spełniają się automatycznie.
Jezus pragnie wzajemności za dar swej miłości. Jego wolą jest,
aby nasze poświęcenie, oddanie się Jemu całym sercem, kształtowało
naszą wiarę, poboŜność, konkretne czyny miłości i dobra, nasze wybory.
Dzięki zaangaŜowaniu św. Małgorzaty Marii w głoszenie prawdy
o BoŜej Miłości mógł się rozwijać coraz intensywniej kult Jezusowego
Serca, torując drogę do świętości tym, którzy zawierzyli i zaufali
Ewangelii Pana.
Bracia i Siostry!
W tym roku przeŜywamy jubileusz 250-tej rocznicy ustanowienia liturgicznego Święta Najświętszego Serca Pana Jezusa. Jest to
bardzo waŜne wydarzenie w Ŝyciu Kościoła powszechnego, a zwłaszcza w Ŝyciu Kościoła w Polsce, którą św. Jan Paweł II określił mia763
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nem drugiej ojczyzny kultu Serca Jezusowego. Ów jubileusz jest bardzo stosowną okazją, byśmy odnowili w sobie poboŜność do BoŜego
Serca.
Jako czciciele Serca Pana Jezusa pragniemy pogłębić to naboŜeństwo oraz odnowić nasz zapał w szerzeniu kultu Serca Pana
Jezusa poprzez wprowadzenie relikwii św. Małgorzaty Marii do parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Tomaszowie Lubelskim.
Z BoŜa pomocą i wsparciem ze strony pasterza naszej diecezji
ks. Bpa Mariana Rojka oraz ks. Bpa Mariusza Leszczyńskiego moŜemy cieszyć się, jako druga parafia w Polsce, relikwiami pierwszego
stopnia (z kości) św. Małgorzaty Marii Alacoque.
Pragniemy, aby przywiezienie relikwii św. Małgorzaty Marii
Alacoque z Paray-le-Monial we Francji, gdzie 17 października 1690
roku Święta zakończyła swoje ziemskie Ŝycie, oŜywiło kult Serca
Pana Jezusa oraz rozwinęło działalność Arcybractwa StraŜy Honorowej Najświętszego Serca Pana Jezusa w naszej Diecezji.
Uroczystości wprowadzenia relikwii Apostołki BoŜego Serca
odbędą się w jej liturgiczne wspomnienie, tj. 14 października o godz.
18.00 w parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Tomaszowie
Lubelskim. Uroczystemu wprowadzeniu relikwii będzie przewodniczył pasterz naszej diecezji Ks. bp. Marian Rojek.
Pragniemy przez tę uroczystość, aby niejako osobiście św. Małgorzata Maria przekazała nam Jezusowe orędzie miłości, które jest
wielkim skarbem Kościoła.
Bracia i Siostry, przed nami więc wielkie i wyjątkowe dni.
Pragniemy, jako wspólnota diecezjalna, w tych dniach doświadczyć szczególnej miłości ze strony Jezusowego Serca, a takŜe skutecznego wstawiennictwa ze strony św. Małgorzaty Marii.
Z kultem relikwii związana jest głęboka wiara w orędownictwo,
czyli szczególnie określony rodzaj pomocy, zarówno duchowej jak
i „materialnej”, jaką wierzący człowiek moŜe wymodlić przy grobie
czy relikwiach danego świętego.
Mamy nadzieję, Ŝe rozwój kultu relikwii św. Małgorzaty Marii
wyjedna nam wszystkim potrzebne łaski w codziennym Ŝyciu osobistym i rodzinnym.
Zapraszamy więc wszystkich bardzo serdecznie do udziału
w uroczystości wprowadzenia relikwii św. Małgorzaty Marii Alacoque.
Szczególne zaproszenie kierujemy do wszystkich ośrodków StraŜy Honorowej NSPJ w naszej diecezji, pragniemy aby uroczystość
wprowadzenia relikwii św. Małgorzaty Marii stała się naszą diece764
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zjalną pielgrzymką do jej relikwii oraz czasem spotkania i wspólnej
modlitwy za jej przyczyną za nas samych, naszą StraŜ Honorową
oraz nasze rodziny, parafie i całą diecezję.
Mamy nadzieję, Ŝe nikogo z Was nie zabraknie w naszej świątyni w czasie tych błogosławionych dni.
Prosimy Was równieŜ o modlitwę, aby Duch Święty otworzył nas
wszystkich na głębokie przeŜycie tego czasu.
Duszpasterze Parafii NSPJ
w Tomaszowie Lubelskim
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REFLEKSJE NA ROK śYCIA KONSEKROWANEGO

O. Jerzy Krupa CSsR

REDEMPTORYŚCI – KRÓTKA HISTORIA I MISJA
Na początku XVIII wieku w Naepolu młody kapłan Alfons de
Liguori udał się w pobliskie góry, by odpocząć i odzyskać utracone
w pracy siły. Tam z przeraŜeniem spostrzegł, Ŝe w katolickim kraju –
w pobliŜu miast pełnych księŜy i kościołów – Ŝyją pasterze zupełnie
nie pouczeni o Bogu. Poruszony tym wszystkim porzucił zamiar udania się na misje do pogan i postanowił załoŜyć zakon do pracy z miejscowymi ludźmi, pod względem religijnym najbardziej opuszczonymi.
Tak – najkrócej mówiąc – rozpoczyna się historia Zgromadzenia Najświętszego Odkupiciela, czyli Redemptorystów, którzy w liczbie ponad pięciu tysięcy głoszą dziś Ewangelię niemal we wszystkich krajach świata i na wszystkich kontynentach.
1. ZałoŜenie i rozwój Zgromadzenia
Św. Alfons Maria de Liguorii to wybitna osobowość i wielki
święty Kościoła Powszechnego. Przyszedł na świat w 1696 r. w arystokratycznej neapolitańskiej rodzinie. Jego ojciec, Józef był dowódcą
galer królewskich, a świątobliwa matka, Anna zajmowała się domem. Był pierworodnym synem. Gdy miał 16 lat uzyskał doktorat
z obojga praw i rozpoczął praktykę adwokacką. Jednak po kilku latach – w wyniku uknutej intrygi – przegrał niesłusznie waŜny proces
i postanowił zostać kapłanem. Wypowiadając słowa: „Poznałem cię,
świecie!” złoŜył w kościele u stóp Madonny swoją szlachecką szpadę
i wstąpił do seminarium duchownego. W wieku 30 lat został wyświęcony na kapłana.
Jako kapłan przez kilka lat pracował z ubogimi w Neapolu, głosząc im miłość Chrystusa. Pragnął teŜ wyjechać na misje do Azji, ale
Bóg inaczej pokierował jego Ŝyciem. Widząc nędzę i opuszczenie ludzi
w górskich wioskach, załoŜył w 1732 roku w Scala koło Neapolu
Zgromadzenie, które miało za zadanie pracować z takimi właśnie
ludźmi. Początki zgromadzenia były bardzo trudne. Niemal wszyscy
pierwsi członkowie z czasem opuścili zgromadzenie. Ale mozolna
praca i modlitwa zrobiły swoje. Zgromadzenie rozwijało się najpierw
w Królestwie Neapolitańskim, a potem w Państwie Kościelnym.
W 1749 roku PapieŜ Benedykt XIV zatwierdził Regułę Zgromadze766
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nia. A sam św. Alfons został mianowany w 1762 roku Biskupem Diecezji Sant’Agata dei Goti. Po kilkunastu latach zrezygnował z kierowania diecezją i ostatnie lata swojego Ŝycia spędził w klasztorze
w Pagani, gdzie zmarł w 1787 roku. W 1816 roku został beatyfikowany, w 1839 ogłoszony świętym, zaś w 1971 roku ogłoszono go Doktorem Kościoła z przydomkiem Doktor Najgorliwszy. Jest takŜe patronem spowiedników i moralistów.
Głównym zadaniem czyli – inaczej mówiąc – charyzmatem
Zgromadzenia Redemptorystów stało się z woli ZałoŜyciela, głoszenie
misji ludowych i rekolekcji. Redemptoryści podejmowali tę posługę
od samego początku w róŜnych ubogich regionach Królestwa Neapolu, a potem Państwa Kościelnego. Od samego początku byli znani
z prostego stylu przepowiadania, ale jednocześnie przepowiadanie to
było bardzo mocne i trafiało do serc i umysłów ówczesnych ludzi.
ZałoŜyciel – który był wybitnym mówcą i intelektualistą – dbał o to,
aby głoszone przez Redemptorystów kazania nie były zbyt trudne
w odbiorze dla słuchaczy. Ostro ganił uŜywanie przez współbraci zbyt
wyszukanych pojęć teologicznych i figur retorycznych. Kazania miały
być proste, aby prości ludzie mogli je zrozumieć i czerpać z nich duchowe korzyści.
2. Redemptoryści w Polsce
Jeszcze za Ŝycia załoŜyciela Zgromadzenie zostało przeszczepione poza Italię. Stało się to wszystko za przyczyną Morawianina – św.
Klemensa Hofbauera, który wstąpił do Zgromadzenia w Rzymie, a po
kilku latach przełoŜeni zlecili mu, aby udał się w rodzinne strony
i tam zakładał nowe klasztory. PoniewaŜ z przyczyn politycznych nie
mógł tego uczynić w rodzinnych Morawach, udał się w drogę na północ. Miał w planie dotrzeć na tereny dzisiejszych państw nadbałtyckich, ale zatrzymał się w Warszawie. Tu – przy kościele św. Benona
na Nowym Mieście – rozpoczął w 1787 roku intensywną pracę, która
została potem nazwana Nieustanną Misją. Przez 21 lat klasztor
w Warszawie rozwijał się i przybywało w nim zakonników. Jednak
w 1807 roku rządzący w tym czasie poplecznicy Napoleona – o wybitnie masońskiej proweniencji – doprowadzili do usunięcia Redemptorystów, których praca przynosiła wspaniałe owoce, co – rzecz jasna
– nie podobało się wrogom Kościoła.
Po przymusowym opuszczeniu Warszawy św. Klemens do końca
Ŝycia pracował w Wiedniu, gdzie w 1820 roku zmarł i tam znajduje
się jego grób. Stąd teŜ nazywany jest Apostołem Warszawy i Wiednia. Ale w następnych dziesięcioleciach XIX wieku Redemptoryści
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zakładali nowe klasztory i prowincje w róŜnych krajach Europy
i świata. I wszędzie gdzie pracowali, głosili z mocą Dobra Nowinę
i Obfite Odkupienie, które przyniósł na ziemię Syn BoŜy.
Na ziemie polskie (Polski nie było wtedy na mapie) Redemptoryści wrócili ponownie pod koniec XIX wieku za sprawą sługi boŜego,
O. Bernarda Łubieńskiego. Ten wybitny człowiek – pochodzący ze
sławnej arystokratycznej rodziny – wyjechał w młodym wieku do
Anglii, aby tam zdobywać wykształcenie. W Anglii zetknął się
z Redemptorystami i wkrótce związał ze Zgromadzeniem swoje Ŝycie
i przyszłość. Przez pierwsze lata pracował na angielskiej ziemi, ale
wkrótce zrodziła się myśl, aby redemptoryści wrócili na ziemie polskie. W 1883 roku o. Łubieński załoŜył klasztor w Mościskach
(dziś na terenie Ukrainy). Po 10 latach powstał klasztor w Tuchowie,
a w 1903 roku w Podgórzu (obecnie dzielnica Krakowa). W ten sposób redemptoryści znowu zaczęli działać i pracować na polskiej ziemi.
O. Łubieński był wybitnym kaznodzieją i apostołem. W szczególny sposób głosił cześć Matki Najświętszej. Niedługo po załoŜeniu
klasztoru w Mościskach, sprowadził tam kopię Obrazu Matki BoŜej
Nieustającej Pomocy. Obraz ten – wcześniej przez kilka wieków
czczony w Rzymie, w kościele Augustianów – po okresie zapomnienia, został na nowo przywrócony do kultu i podarowany Redemptorystom przez PapieŜa Piusa IX w roku 1865. Przekazując Obraz
Redemptorystom Ojciec Święty powiedział: „Sprawcie, aby był znany
na całym świecie!” I tak teŜ się stało! Wszędzie tam, gdzie Redemptoryści pełnili swoją misję, zabierali równieŜ ze sobą kopie tego Obrazu. Tak więc czymś naturalnym było to, Ŝe Obraz został teŜ sprowadzony do Mościsk. Dziś niemal w kaŜdym kościele – gdzie pracują
Redemptoryści – kopia Obrazu jest umieszczana w głównym czy teŜ
w bocznym ołtarzu. Zaś historia Obrazu z Mościsk teŜ była dosyć
skomplikowana i godna przypomnienia. W czasie okupacji sowieckiej
– po tzw. IV rozbiorze Polski w wyniku Paktu Ribbentropp-Mołotow
– Obraz został ukryty i wywieziony do Tuchowa. Tam przez całe lata
znajdował się w kaplicy Seminarium Duchownego Redemptorystów
i modliły się przed nim całe pokolenia Redemptorystów wyświęconych w ostatnich dziesięcioleciach, nie wyłączając autora tegoŜ artykułu. Do Mościsk Obraz powrócił dopiero w latach 90-tych XX wieku, gdy totalitarne państwo sowieckie formalnie zakończyło swój
Ŝywot i powstała niepodległa Ukraina.
Redemptoryści – w kolejnych latach po przybyciu na polskie
ziemie – zakładali następne klasztory, a po II wojnie światowej zaczęli równieŜ prowadzić parafie. Na dzień dzisiejszy w Polsce są
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24 klasztory Redemptorystów. Natomiast w 16 spośród tych miejsc
Redemptoryści prowadzą parafie. W klasztorach na terenie Polski
Ŝyje i pracuje ponad 300 ojców i braci naleŜących do Warszawskiej
Prowincji Redemptorystów. Jeśli chodzi o liczby, to warto jeszcze
dodać, Ŝe w sumie w róŜnych częściach świata (Brazylia, Argentyna,
Boliwia, kraje byłego ZSSR, a takŜe USA i Zachodnia Europa) pracuje ponad 500 współbraci wywodzących się z Polski. Większość z nich
wyjechała na misje zagraniczne w pierwszych latach swojego kapłaństwa, a niektórzy nawet jako seminarzyści, kończąc studia i przyjmując święcenia tam, gdzie obecnie pracują.
Warto teŜ chyba wspomnieć misyjne zaangaŜowanie Redemptorystów w wielu parafiach naszej Ojczyzny w postaci głoszonych misji
i rekolekcji parafialnych. Działalność ta wynika bezpośrednio z charyzmatu naszego Zgromadzenia. Dziś taka praca nie jest czymś
szczególnym, bo obecnie – z róŜnych przyczyn – głoszeniem misji
i rekolekcji zajmują się takŜe przedstawiciele innych zgromadzeń
zakonnych, a takŜe duchowieństwa diecezjalnego. Ale jeszcze kilkadziesiąt lat temu tylko w niewielkim stopniu inne zakony podejmowały taką działalność. Wystarczy tylko dla przykładu wspomnieć,
Ŝe w czasie tzw. Millenium i pierwszej Peregrynacji Obrazu Jasnogórskiego w Polsce (lata 50 i 60 ubiegłego wieku) Redemptoryści
prowadzili ponad 80 procent misji i rekolekcji związanych z tą właśnie Peregrynacją.
3. Redemptoryści w Zamościu
W związku z rozwojem Zgromadzenia na ziemiach polskich Redemptoryści przybyli równieŜ do Zamościa. Stało się to jeszcze przed
II wojną światową – dokładnie w roku 1934. Wzięli wówczas w opiekę niewielki pobazyliański kościółek pod wezwaniem św. Mikołaja
i znajdującą się obok niego parterową plebanię, do której dobudowali
w 1936 roku piętro oraz nowe skrzydło. Kolejne skrzydło klasztoru
(gdzie dziś mieszkają Franciszkanie) zostało dobudowane w latach
80-tych ze względu na potrzeby duszpasterskie.
W kościele św. Mikołaja – tak jak w większości redemptorystowskich kościołów – został umieszczony Obraz Matki BoŜej Nieustającej
Pomocy, poświęcony przez PapieŜa Piusa X w pierwszych latach XX
wieku. W latach 50-tych XX wieku przed Obrazem zaczęto odprawiać
NaboŜeństwo Nieustannej Nowenny, które przywędrowało do Polski
ze Stanów Zjednoczonych. W ten sposób równieŜ i w Zamościu rozszerza się kult tego Obrazu, a na Nieustanną Nowennę przybywają
ludzie z Zamościa i okolic.
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W czasie II wojny światowej – a więc kilka lat po przybyciu do
Zamościa – wspólnota zamojskich Redemptorystów złoŜyła wielką
ofiarę na ołtarzu miłości do Boga i Ojczyzny. Dwóch Współbraci –
o. Wincenty Wójtowicz i o. Jan Jakubowski – zostało w lipcu 1940
roku rozstrzelanych przez Niemców w Rotundzie Zamojskiej. Obydwaj byli aresztowani w związku z gorliwą pracą duszpasterską pośród ludu Zamojszczyzny. Natomiast o. Kazimierz Nocuń w 1942
roku zaraził się tyfusem, posługując chorym i zmarł. Jego pogrzeb –
na który przybyło kilka tysięcy ludzi – był wielką manifestacją wiary
i przywiązania ludu zamojskiego do Redemptorystów, którzy w sumie od niedawna posługiwali temu ludowi. Nie ulega wątpliwości, Ŝe
ta ofiara – jaką złoŜyli nasi współbracia u samych początków posługiwania w Zamościu – była i jest solidnym fundamentem Ŝycia i pracy Redemptorystów na tej placówce.
Przez długie lata pracy w Zamościu Redemptoryści nie prowadzili duszpasterstwa parafialnego. Był to bowiem kościół rektoralny
na terenie Parafii Kolegiackiej. Dopiero w 1982 roku Biskup Lubelski Bolesław Pylak utworzył przy kościele św. Mikołaja parafię pod
tym właśnie wezwaniem. Jednak po 12 latach prowadzenia parafii
Redemptoryści przekazali duszpasterstwo parafialne Franciszkanom, a kościół św. Mikołaja na powrót stał się kościołem rektoralnym.
Od tamtej pory klasztor zamojski jest miejscem, w którym Redemptoryści mają swego rodzaju bazę wypadową do prac misyjnorekolekcyjnych na terenie Zamojszczyzny i południowo-wschodniej
Polski. Jest to zasadniczo zgodne z charyzmatem Zgromadzenia
i pozwala skoncentrować się właśnie na prowadzeniu misji i róŜnego
rodzaju rekolekcji.
Tak więc w ciągu niemal 300 lat swojej historii Redemptoryści
wpisują się wiernie w misyjny nakaz Jezusa: „Idźcie na cały świat
i głoście Ewangelię!” Ta historia jest takŜe pisana na polskiej ziemi.
Za 17 lat Zgromadzenie będzie przeŜywać Jubileusz 300-lecia swojego istnienia. Niechaj ten czas wypełnia dalej nasza owocna praca
pośród ludu BoŜego takŜe i na tej gościnnej ziemi zamojskiej.
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Siostry Franciszkanki Misjonarki Maryi
PRZYJDŹCIE DO MNIE WSZYSCY, KTÓRZY UTRUDZENI I OBCIĄśENI
JESTEŚCIE, A JA WAS POKRZEPIĘ...
Łabunie to kolebka Zgromadzenia Franciszkanek Misjonarek
Maryi w Polsce. Pałac i przylegające do niego budynki oraz duŜy
park-las podarowane siostrom w 1922 r. przez rodzinę Szeptyckich,
słuŜą jako klasztor dla największej wspólnoty sióstr FMM w Polsce
(35 osób). Na całym świecie jest nas ponad 6 tysięcy z 80 narodowości, bo jesteśmy Zgromadzeniem międzynarodowym. W Polsce tej
róŜnorodności jest mniej ze względu na kontekst historyczny, ale
gdzie indziej to często jest tak, Ŝe prawie kaŜda siostra we wspólnocie
jest z innego kraju… i tak dajemy świadectwo wspólnego Ŝycia.
To Bóg nas gromadzi i uzdalnia, by razem Ŝyć, Ŝyć w miłości i wzajemnym szacunku. To On – adorowany codziennie w Najświętszym
Sakramencie – jest nieustannym źródłem miłości do siebie nawzajem
i do tych, do których nas posyła. Z adoracji wypływa nasz dynamizm
apostolski. Adorowany Chrystus wysyła nas do braci, a oni przysyłają nas do Chrystusa, by Jego miłości oddać ich samych i to czym Ŝyją.
Jesteśmy więc takŜe Zgromadzeniem misyjnym i Ŝyjemy w 76 krajach świata, na wszystkich kontynentach. Robimy przeróŜne rzeczy…
wszystko zaleŜy od potrzeb, jakie są w danym miejscu. Jesteśmy
misjonarkami Maryi, z Nią pragniemy przeŜywać naszą codzienność,
trwając we franciszkańskiej radości i prostocie Ŝycia.
Łabuński zespół pałacowo-parkowy to nie tylko miejsce Ŝycia
sióstr. Jest tu równieŜ Dom Rekolekcyjny i jest to jedno z waŜniejszych zaangaŜowań sióstr w Diecezji. Dom jest w stanie pomieścić
jednorazowo 70 osób i słuŜy bardzo zróŜnicowanym grupom, które
przyjeŜdŜają na swoje rekolekcje. W łabuńskim domu jest centrum
naszej duchowości i większość sióstr odprawia tu swoje doroczne
rekolekcje grupowo lub indywidualnie. Oprócz sióstr przyjeŜdŜają się
modlić zorganizowane grupy z róŜnych ruchów odnowy w Kościele
oraz księŜa, diakoni, katecheci. Siostry zajmują się w szczególny
sposób ludźmi młodymi. Prowadzone są rekolekcje weekendowe dla
młodzieŜy ze szkół średnich, gimnazjalnych, dla studentów i młodzieŜy pracującej. Dla dziewcząt rozeznających swoje powołanie organizuje się specjalne dni skupienia zwane pustelnią franciszkańską.
TakŜe dorośli mogą przyjechać, by indywidualnie spędzić czas na
modlitwie.
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By nasza działalność mogła przynosić zamierzone owoce, mamy
duŜe zaplecze modlitewne sióstr starszych i chorych, które swoją
modlitwą i ofiarami cierpienia wspierają wysiłki sióstr zaangaŜowanych w bezpośrednie apostolstwo.
Nasza obecność ma być odpowiedzią na najgłębsze potrzeby duchowe ludzi, z którymi się spotykamy. Pragniemy odpowiedzieć na
głód Boga i głębokiego sensu istnienia oraz pomóc zrozumieć siebie,
otaczających ludzi i BoŜe zamiary względem kaŜdego człowieka.
Piękno otaczającej przyrody oraz cisza sprzyjają podjętemu
przez nas dziełu nowej ewangelizacji. Jest to równieŜ wyzwanie, by
dzielić się takŜe tym, czym jesteśmy i bogactwem charyzmatu pozostawionym przez bł. Marię od Męki Pańskiej – załoŜycielkę Zgromadzenia.
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s. Sylwia Stelmach FMM
śYCIE KONSEKROWANE – SAMOTNOŚĆ CZY OBECNOŚĆ?
Samarytanka, po spotkaniu Jezusa przy studni, mogła powiedzieć: spotkałam miłość mojego Ŝycia… W Jezusie odnalazła Tego, na
którego czekała całe Ŝycie, Tego, który moŜe zaspokoić najgłębsze
pragnienia jej serca. Osoba konsekrowana jest jak samarytanka.
Taka osoba za św. Pawłem Apostołem powie: „Obecne Ŝycie moje jest
Ŝyciem wiary w Syna BoŜego, który umiłował mnie i samego siebie
wydał za mnie” (Ga 2, 20).
Patrząc z zewnątrz na osoby poświęcone Bogu (czyli konsekrowane Bogu przez śluby) moŜna pomyśleć: no tak, oddały się Bogu
i Ŝyją samotnie, bo nie mają męŜa czy Ŝony. A prorok Izajasz mówi:
„Twój Budowniczy ciebie poślubi… Bóg twój tobą się rozraduje”
(Iz 62,5). Jest to tajemnica, która przerasta kaŜdego, ale osoba, która
swoje Ŝycie złoŜyła Bogu przez śluby zakonne widzi, Ŝe Ten, który ją
stworzył, jest z nią w niesamowitej relacji miłości – tak mocnej i jedynej, jak oblubienicy z oblubieńcem. Osoba konsekrowana nie jest
więc samotna, choć Ŝyje w pewien sposób samotnie. śyje ona w obecności Boga, mieszka w niej Duch Pana. Mieszka od chrztu św.,
a konsekracja zakonna jest pogłębieniem tej relacji zapoczątkowanej
na chrzcie św., jest bliskim naśladowaniem Jezusa Chrystusa. Ale
Ŝeby naśladować kogoś, trzeba znać jego postawy, zachowanie, nawyki, poglądy, myśli, znać to, co niesie w sobie i sobą. śycie ślubami,
według konkretnej reguły zakonnej i we wspólnocie, jest moŜliwością
przyglądania się Jezusowi, Jego Ŝyciu. A przez to długie wpatrywanie, przenikanie do serca Jego zachowań stajemy się jak ON. I to jest
pragnieniem kaŜdego zakonnika – być jak Jezus. Bo gdy poznasz
miłość Jezusa, która nie ma granic, przeszkód, której nie zwycięŜą
nawet śmierć, gdy poznasz Jego wolność, którą miał dzięki relacji
z Ojcem, Jego odwagę i siłę w czynieniu dobra – to chcesz być jak
ON! Bo to jest błogosławieństwo, jakie rozlewa się na ciebie i przez
ciebie.
Helena de Chappotin (zakonne imię Maria od Męki Pańskiej) załoŜycielka Zgromadzenia Franciszkanek Misjonarek Maryi, w którym Ŝyję, jako 17- letnia dziewczyna miała mocne doświadczenia
Boga. W czasie rekolekcji nie chciała słuchać nauk i przeszkadzała
innym. I w takim stanie serca usłyszała w sercu słowa od Boga:
„Będę cię kochał zawsze bardziej niŜ ty Mnie”. I to było punktem
zwrotnym w jej Ŝyciu. Zobaczyła, Ŝe Bóg jest pierwszy w miłości
773

INNE
i nikt Go nie prześcignie. A poznawszy takiego dobrego, miłującego
Boga zapragnęła oddać się tej Miłości.
Ja w mojej młodości doświadczyłam wielkiej miłości Boga.
A w pewnym momencie mojego Ŝycia zapragnęłam miłości większej
niŜ ta ludzka. Razem ze św. Faustyną mogę powiedzieć: zapragnęłam
miłości Nieśmiertelnego! Zobaczyłam, Ŝe jestem córką Boga Ojca, Ŝe
moje mieszkanie to Niebieskie Pałace. śycie zakonne jest dla mnie
chodzeniem w OBECNOŚCI Boga, jest SENSEM kaŜdej chwili Ŝycia,
wzięciem za rękę Niebieskiego Taty, który prowadzi mnie na niebieską ucztę Baranka – do zjednoczenia z Jezusem w wieczności!
Na tym zakończę, choć Ŝycie konsekrowane jest tak piękne
i bogate, Ŝe moŜna o nim pisać wiele. Podsumowaniem refleksji
i doświadczeń niech będą słowa:
„MoŜesz być dla kogoś jedyną Ewangelią, którą przeczyta…” –
chcę by moje Ŝycie ślubami było księgą, z której wszyscy wyczytają
BOGA!
Proszę o modlitwę w intencji mojej i całej rzeszy osób Bogu poświęconych poprzez śluby – o wierność tej Miłości, która nas wybrała.
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s. Sylwia Stelmach FMM
PANIE BOśE, W MOIM SERCU ZNAJDZIESZ CAŁY ŚWIAT!!!
Łabunie – spokojna, nieduŜa wieś… chciałoby się powiedzieć:
cichy Nazaret, ze zwyczajną codziennością i z tym, co niesie Ŝycie.
Jest to miejsce Ŝycia i pracy 35 sióstr Franciszkanek Misjonarek
Maryi, które zgromadzone w jednej wspólnocie chcą przeŜywać swoje
Ŝycie z wiarą, w słuŜbie Bogu i człowiekowi. Bardzo waŜna dla naszego Ŝycia jest ADORACJA. Nią pragnę się podzielić, bo tutaj czuję
się solidarna z moimi braćmi, rozsianymi po całym świecie. Wierzę,
Ŝe w tym czasie wraz z Jezusem przygarniam ich Jego ramionami, Ŝe
obejmuję cały świat.
W naszych Konstytucjach, w 38 numerze czytamy: „Obecność
Eucharystii i ewangeliczne Ŝycie we wspólnocie, modlitwa i ofiara
naszych cierpień, są naszą pierwszą, a niekiedy jedynie moŜliwą
formą ewangelizacji”. To, moŜe niepozorne i gubiące się pośród tylu
słów całego zdania, stwierdzenie „naszą pierwszą” jest dla mnie kluczowe. Bo nawet w Łabuniach są moŜliwości do dzielenia się miłością
Chrystusa… ale jest COŚ, co jest czymś więcej, czymś bardziej, szerzej…ale jest to „czymś”, co moŜna zobaczyć jedynie w przestrzeni
wiary. Dla mnie czas ADORACJI jest czasem szczególnym… tutaj
odnajduję się blisko serca Jezusa i blisko serca kaŜdego człowieka,
które w ludzkiej kondycji… jest takie jak moje… łatwo mi więc przychodzi mówić Panu Jezusowi o tym czym Ŝyjemy, jakie są nasze radości i trudy, jak często błądzimy i jak bardzo Go pragniemy, choć
często o tym nie wiemy… Raz mówię Mu wiele, innym razem
wszystko milknie, bo On przecieŜ wie… Zawsze towarzyszą mi,
niczym refren, mniej więcej takie słowa: Jezu, miej miłosierdzie nad
nami; ulituj się; pomóŜ nam Cię kochać; zobacz jak jesteśmy słabi
i sprowadzani na manowce.
Jest jeszcze coś, co myślę, Ŝe „nauczyło” mnie takiej modlitwy…
Od kilku lat towarzyszy mi na ADORACJI modlitwa papieŜa Jana
Pawła II z łagiewnickiej bazyliki, gdy zawierzał świat BoŜemu miłosierdziu. Gdy kilka lat temu byłam tam, aby przeŜywać w Święto
Miłosierdzia beatyfikację papieŜa, modlitwa ta bardzo mnie poruszyła…wyjechałam ze światłem w sercu – „to jest to czego szukałam, coś
konkretnego, co nie pozwoli mi zapomnieć o całym świecie”. I odtąd
kaŜdą ADORACJĘ zaczynam lub kończę tą modlitwą: „BoŜe, Ojcze
Miłosierdzia, który objawiłeś swoją miłość w Twoim Synu Jezusie
Chrystusie i wylałeś ją na nas w Duchu Świętym Pocieszycielu, To775
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bie zawierzam dziś losy świata i kaŜdego człowieka. Pochyl się nad
nami grzesznymi, ulecz naszą słabość, przezwycięŜ wszelkie zło. Pozwól wszystkim mieszkańcom ziemi doświadczyć Twojego miłosierdzia, aby w Tobie, Trójjedyny BoŜe, zawsze odnajdywali źródło nadziei. Dla bolesnej męki i zmartwychwstania Twojego Syna miej miłosierdzie dla mnie i całego świata”.
Adoracja jest więc miejscem szczególnym; miejscem, gdzie czuję
się misjonarką w pełni. Tutaj Jezus uczy mnie miłości do braci, przelewa swoją miłość na mnie, abym ja mogła kochać innych. Z przeŜywaniem adoracji mocno wiąŜe się więc moje przeŜywanie MISJI. Dla
mnie misja to miłość! A kochać moŜna i trzeba wszędzie i zawsze.
I nie muszę czekać na jakieś konkretne, specjalne posłanie, jechać
tysiące kilometrów, by spotkać się z ubogimi dzisiejszego świata. JuŜ
dziś – w Chrystusie – mogę spotykać się z nimi. Codziennie w modlitwie przemierzam sercem, wraz z Jezusem cały świat, obejmuję
miłością wszystkich ludzi i opowiadam o nich Panu, składając ich
w Jego miłującym Sercu. I proszę dla nich o łaskę wiary, o to, czego
potrzebują, o dobrych ludzi, którzy przyjdą im z pomocą. Skromnym,
ubogim Ŝyciem, róŜnymi ofiarami, trudem codzienności solidaryzuję
się z moimi braćmi i siostrami rozsianymi po całym świecie. I czuję,
Ŝe mimo dzielących nas odległości, tego, Ŝe nawet się nie znamy, jestem blisko nich, Ŝe raduję się i smucę wraz z nimi, Ŝe nie są mi obojętni, odlegli. A im bardziej nie mogę się z nimi spotkać, porozmawiać, przytulić, pomóc, tym mocniej moje serce prosi Boga o miłość,
która dotknie ich serc, która da to, czego potrzebują najbardziej.
I proszę Pana, aby przeze mnie mogli Go dotknąć, aby i oni mogli
doświadczyć i oddać się MIŁOŚCI, Której ja się oddałam”.
Jezu, proszę Cię, rozszerzaj ramiona mojego serca!!!
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Monika Sędłak
REFLEKSJE NOWICJUSZKI ZGROMADZENIA
SIÓSTR FRANCISZKANEK MISJONAREK MARYI

Mam wraŜenie, Ŝe drzwi naszego domu są nieustannie otwarte.
Są dni gdy nie przemkniesz niezauwaŜenie. Nie ma barier, nie czujesz oporu by wejść i zostać. MoŜe dlatego tak często mamy gości. Ten
obraz otwartego domu, Ŝyczliwości sióstr bardzo mocno wyrył się
w mojej pamięci. Widziałam to gdy przed laty jeździłam na rekolekcje licealne. Doświadczyłam tej rodzinności łabuńskiego „domu”, która jest teraz moją codziennością. Myślę, Ŝe to przeŜycie miało duŜy
wpływ na decyzję o wstąpieniu właśnie do zgromadzenia Sióstr
Franciszkanek Misjonarek Maryi.
Otwartość przyciąga wielu ludzi. Dlatego teŜ moŜemy być często
po tej drugiej stronie. Nie tylko my przyjmujemy gości, ale takŜe
bardzo często to my się nimi stajemy. Będąc w nowicjacie mam między innymi moŜliwość odwiedzania dzieci z domu dziecka. Razem
z kilkoma siostrami chodzimy do nich, aby z nimi po prostu być. Czasami idziemy razem z dzieciakami na Mszę św. do kościoła parafialnego, raz w miesiącu jesteśmy u nich na Eucharystii, a czasami one
przychodzą do nas. Od jakiegoś czasu w czasie naszego spotkania
odgrywamy scenki biblijne, po czym rozmawiamy o tym, co przedstawiliśmy. Zawsze jestem zbudowana ich zaangaŜowaniem i ich
spostrzeŜeniami. Czasem nasze bycie polega na tym, Ŝe usiądziemy
przy herbacie i porozmawiamy o tym, co się u nich dzieje. Gdy myślę
o naszym powołaniu do bycia FMM widzę przed oczami obraz Maryi
z pośpiechem kroczącej do domu ElŜbiety i Zachariasza. Mając
w sobie śycie-Jezusa idzie by podzielić się Nim z innymi.
Innym moim doświadczeniem w czasie bycia w Łabuniach są
„odwiedziny” w Zakładach Karnych w Zamościu. Razem z moją
wspólnotą nowicjatu jeździmy do osadzonych, aby animować Msze
św. Dla mnie jest to pierwsze tego typu doświadczenie zobaczenia
więzienia od środka. Czasami, gdy wchodzę tam, towarzyszy mi lęk
i odzywają się we mnie uprzedzenia. Jednak, gdy spotykam się
z człowiekiem, słyszę jego świadectwo Ŝycia z Bogiem, ten lęk ustępuje. W miejscu, gdzie w jakimś stopniu wolność osoby jest ograniczona, spotykasz się z ich prawdziwą wewnętrzną wolnością tych ludzi.
Piękne jest móc widzieć, jak Pan Bóg działa wszędzie. Tam rzeczywi777
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ście Jezus obdarza łaską. Mam wraŜenie, Ŝe ofiarowuje On wiele
osadzonym, ale nas teŜ nie zostawia z „pustymi rękoma”.
Gdy rozpoznałam, Ŝe Bóg mnie wzywa zaczęłam szukać zgromadzenia. Czytając o Franciszkankach Misjonarkach Maryi natrafiłam
na artykuł mówiący o tym, Kim jesteśmy. Moje serce najbardziej
poruszyła odpowiedź „jesteśmy adoratorkami”. Realizację tego powołania ułatwia mi to miejsce, w którym jestem. Dla mnie nie ogranicza
się ona tylko i wyłącznie do naszego domu czy pięknej okolicy. Są to
relacje z siostrami i ludźmi, którzy są wokół, a przede wszystkim jest
to relacja z Bogiem. I dlatego tak trudno jest opuścić to miejsce. Tak
sobie myślę, Ŝe wejść za klauzurę jest czasem trudno, ale wyjść z niej
jeszcze trudniej. Gdy jest się przyciąganym przez tak wielką miłość
Boga, nie chce się opuszczać tego miejsca, gdzie się z Nim jest. To
spotkanie z Bogiem, jego owoce zanosimy innym. Mam w sobie przekonanie, Ŝe On często otwiera przed nami róŜne drzwi, które są pozamykane. Chce byśmy mogły wejść tam gdzie On tego pragnie.
Trwając na modlitwie poznajemy Jego zamysł. Nasze „fiat” powiedziane Bogu rodzi się w czasie kontemplacji Boga. W tym czasie rodzi się w nas konkretna decyzja. I dlatego idziemy jak Maryja przez
Ŝycie jako Ŝywe tabernakulum.
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Ks. Zygmunt Jagiełło
ŚP. KS. KAN. DR JAN GAWROŃSKI (1930-2015)
Ks. Jan Gawroński urodził się 7 grudnia 1930 r. w Końskowoli
k. Puław, jako syn Józefa i Marianny z d. Bartuzia w rodzinie rolniczej. Sakrament chrztu św. został mu udzielony 26 grudnia 1930 r.
w kościele parafialnym pw. Znalezienia KrzyŜa Świętego i św. Andrzeja Apostoła w Końskowoli. 7 marca 1948 r. przyjął sakrament bierzmowania. W latach 1937-1944 uczęszczał do szkoły podstawowej
w Końskowoli, zaś od 1945 r. do 1948 r. był uczniem Gimnazjum Handlowego w Puławach. Jesienią 1948 r. przeniósł się do Małego Seminarium Duchownego w Słupsku. Po dwóch latach ukończył je egzaminem maturalnym, zarówno wewnętrznym jak i eksternistycznym
przed Państwową Komisją Egzaminacyjną w Szczecinie. W 1950 r.
został alumnem WyŜszego Seminarium Duchownego w Gorzowie
Wielkopolskim.
Po pięciu latach nauki w seminarium otrzymał święcenia kapłańskie – 5 czerwca 1955 r. w Katedrze w Gorzowie Wielkopolskim
z rąk abpa Walentego Dymka z Poznania.
Ks. Jan Gawroński jako neoprezbiter został skierowany przez
Biskupa Gorzowskiego do parafii pw. św. Stanisława Kostki w Szczecinie, gdzie jako wikariusz pracował w latach 1955-1957. Następnie
był wikariuszem w parafii Choszczno (1957-1958) i Gorzów Wielkopolski (1958-1959).
W 1959 r. bp Wilhelm Pluta skierował ks. Jana na studia z teologii dogmatycznej na Uniwersytet Gregoriański w Rzymie. Studia
ukończył doktoratem w 1965 r. na podstawie rozprawy: Doctrina
Petri Skargae de Eucharistia.
Po powrocie do kraju ks. Gawroński pracę duszpasterską kontynuował w Diecezji Gorzowskiej w parafii pw. Świętej Rodziny
w Szczecinie jako wikariusz w latach 1965-1967. W 1967 r. został
proboszczem parafii Mirosławiec. W 1974 r. bp Ignacy JeŜ powierzył
mu duszpasterską troskę o parafię pw. św. Antoniego w Sławnie, w
której pracował dwa lata, a od roku 1976 został proboszczem parafii
pw. Wniebowzięcia NMP w Sławnie. Po czterech latach, w roku 1980
zapragnął powrócić do Diecezji Lubelskiej.
Bp Bolesław Pylak, przychylając się do prośby ks. Jana Gawrońskiego, po wcześniejszym uzgodnieniu z Biskupem KoszalińskoKołobrzeskim, mianował 13 września 1980 r. ks. Jana administratorem parafii Łubki. Wielokrotnie pisząc do Biskupa Lubelskiego, wy781
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raŜał wdzięczność swemu nowemu Pasterzowi za zaufanie, a ze swej
strony składał obietnice, Ŝe będzie robił wszystko, tak w posłudze
kapłańskiej, jak i gospodarczej, aby parafia zlokalizowana na krańcach diecezji nie była na samym końcu (19.08.1981).
Po pięciu latach posługi w parafii Łubki, bp Bolesław Pylak powierzył mu 14 września 1985 r. parafię Kijany, w której jako administrator z obowiązkami proboszcza pracował do 27 sierpnia 1987 r.
Następnie ks. Jan został przeniesiony do swojej rodzinnej parafii
Końskowola, gdzie przez rok czasu pełnił urząd wikariusza i jednocześnie był organistą. Po roku, 15 września 1988 r. Biskup Lubelski
zwolnił ks. Jana z obowiązków wikariusza parafii Końskowola i mianował go administratorem parafii Hucisko, do czasu mianowania
nowego proboszcza parafii. Ks. Jan wyraził swą wolę na piśmie, Ŝe
postara się jak najlepiej pracować dla dobra Kościoła na miarę swych
sił i moŜliwości (15.09.1988). Miesiąc później ks. Jan został mianowany proboszczem parafii Hucisko (14.10.1988).
Po utworzeniu Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej ks. Jan został
jej kapłanem. Bp Jan Śrutwa po sześciu latach posługi proboszczowskiej ks. Jana w Hucisku, 23 marca 1994 r. powierzył mu funkcję
kapelana Domu Sióstr Franciszkanek Misjonarek Maryi w Zamościu
przy ul. śdanowskiej.
Biskup Jan Śrutwa doceniając posługę ks. Gawrońskiego, tak na
polu duszpasterskim, ekonomicznym jak i duchowym, mianował go
10 stycznia 1996 r. kanonikiem honorowym Prześwietnej Kapituły
Katedralnej w Zamościu.
W 2001 r. w związku z osiągnięciem wieku emerytalnego, ks. Jan
Gawroński, zgodnie ze statutami Pierwszego Synodu Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej, poprosił Biskupa Diecezjalnego o przeniesienie
w stan emerytalny. Jednak bp Jan Śrutwa w piśmie do niego skierowanym napisał: „Wszyscy wiedzą, Ŝe ks. kanonik jest przykładem
pracowitego i Ŝyczliwego kapłana, tak w relacjach z innymi księŜmi,
jak teŜ w odniesieniu do sióstr zakonnych i wiernych świeckich.
Udziela się ksiądz doktor jako spowiednik, celebrans i kaznodzieja –
za co teraz serdecznie dziękuję. W takiej sytuacji Ŝyczę ks. kanonikowi nade wszystko dobrego zdrowia i obfitości łask BoŜych. Zarazem przedłuŜam na następne pięć lat pełnienie obowiązków kapelana w klasztorze Sióstr Franciszkanek Misjonarek Maryi w Zamościu” (18.05.2001).
Po pięciu latach 19 czerwca 2006 r. ks. Jan Gawroński został odwołany z funkcji kapelana Sióstr Franciszkanek i zamieszkał w Koń782

NEKROLOGI
skowoli. Obiecał Biskupowi Janowi Śrutwie, Ŝe na miarę swych sił
pragnie utrzymywać kontakt z Diecezją Zamojsko-Lubaczowską,
a zwłaszcza z duszpasterzami przy kościele św. Katarzyny w Zamościu.
22 maja 2015 r. Biskup Marian Rojek w domu ks. Jana Gawrońskiego sprawował wraz z kanclerzem Kurii Diecezjalnej ks. Michałem Maciołkiem i ks. Janem CiŜmińskim, długoletnim rektorem kościoła pw. św. Katarzyny w Zamościu, Mszę św. jubileuszową z racji
60. rocznicy święceń kapłańskich i 85. rocznicy urodzin ks. Jana.
Biskup Diecezjalny złoŜył wówczas diamentowemu jubilatowi
w imieniu całej Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej serdeczne Ŝyczenia.
W swoim duchowym testamencie, złoŜonym w Kurii Diecezjalnej
w Zamościu, ks. Jan Gawroński zapisał słowa: „W obliczu śmierci
i wieczności rozumie się dopiero Ŝycie na ziemi. Jest ono wielkim,
jednorazowym darem, za który Ci BoŜe dziękuję, gdyŜ przeze mnie
moŜna duŜo dobrego zrobić dla ludzi i zarobić u Ciebie na przyjęcie
do szczęśliwego nieba.
W moim Ŝyciu otrzymałem wiele darów od Ciebie BoŜe, za które
Ci nigdy nie będę w stanie spłacić. Przede wszystkim za chrzest św.
i wiarę w Boga, przez co Ciebie mam za Ojca, za powołanie do kapłaństwa, do którego poszedłbym raz jeszcze, gdybym się miał na
nowo narodzić; za wszystkie szkoły które ukończyłem łącznie z Uniwersytetem Gregoriańskim w Rzymie. Dzięki Ci za rodziców Marię
i Józefa, za poboŜnego dziadka Wincentego Bartuziego, który miał
dobry wpływ na moje powołanie do kapłaństwa. Dziękuję Ci, Ŝe spotkałem w młodości ks. dra Stanisława Krynickiego, który mnie jako
kleryka i młodego księdza wychowywał i dopomógł w studiach
w Rzymie. Dziękuje Ci i za wielu innych dobrych ludzi, którzy mi
w Ŝyciu, w nauce i pracy pomagali.
Dziękuję Ci za wszystkie zdolności, bez których bym niewiele
w Ŝyciu osiągnął, za wiersze, pieśni i utwory muzyczne. Dziękuję Ci
za cnotę prasowitości, a szczególnie za pokorę, dzięki której z pogodą
ducha mogłem znosić wiele niepowodzeń i dokuczań. Tobie zawdzięczam wszelkie dobro, jakie mogłem uczynić dla ludzi, dla Kościoła
i dla Twojej chwały. Niech Ci za wszystko będą nieskończone dzięki.
Kiedy w obliczu śmierci patrzę na moje Ŝycie – widzę całe łańcuchy moich słabości i grzechów, których się brzydzę i boję się Twoich
sądów. Lecz ufam w Twoje miłosierdzie, w Twoje przebaczenie
i w Twą Ojcowską dobroć, jaką masz dla biednego człowieka. Nie
chcesz mojej śmierci wiecznej – ale zbawienia. Dla odpokutowania za
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moje grzechy i róŜne wady i słabości przyjmuję pokornie śmierć z jej
cierpieniami i wszelkie gorycze Ŝycia jakie juŜ znosiłem i jakie będzie
Ci się podobało na mnie zesłać. Panie, w swoim wielkim miłosierdziu
przebacz mi moje grzechy. Ucieczko grzeszników, wstawiaj się za
mną na BoŜym Sądzie.
Gdy umrę, czeka mnie grób rodzinny na cmentarzu w Końskowoli. Taka jest moja ostatnia wola. Dobrych ludzi proszę o opiekę nad
sobą, a Ciebie, miłosierny BoŜe, o przyjęcie do Siebie na wieki.
Amen” (Zamość, 19.06.1996).
Ks. Jan Gawroński zmarł w czwartek, 8 października 2015 r.
w Szpitalu w Puławach.
Msza św. pogrzebowa za śp. ks. Jana została odprawiona pod
przewodnictwem Biskupa Diecezjalnego Mariana Rojka w poniedziałek, 12 października 2015 r. o godz. 12.00 w kościele parafialnym pw.
Znalezienia KrzyŜa Świętego i św. Andrzeja Apostoła w Końskowoli
(Archidiecezja Lubelska). Koncelebrowało 30 kapłanów z Diecezji
Zamojsko-Lubaczowskiej i Lubelskiej. Homilię wygłosił ks. prałat
Jan Zdzisław CiŜmiński, który dał świadectwo o Ŝyciu, posłudze
i kapłańskim sercu ks. kan. dra Jana Garwońskiego w słowach:
„O Ks. Janie słyszałem od mojej rodziny z BełŜyc i z Babina wtedy,
gdy został proboszczem w Łubkach i pracował w dekanacie bełŜyckim, często przyjeŜdŜał do tych parafii na uroczystości odpustowe lub
na rekolekcje. Rodzina moja i znajomi opowiadali o Jego gorliwej
pracy kapłańskiej, o Jego pouczających i głębokich kazaniach, głoszonych w pięknym języku polskim. Wspominali o Jego uczestnictwie
w pieszych pielgrzymkach do Częstochowy, podczas których głosił
nauki rekolekcyjne, a wędrował wiele razy na Jasną Górę z pieszą
pielgrzymką lubelską.
Osobiście pierwszy raz spotkałem Księdza Doktora w tym czasie,
gdy został proboszczem w Kijanach i odwiedzał Dom Rekolekcyjny
w Lublinie przy ul. Podwale 15; tu kilka razy z Nim rozmawiałem.
RównieŜ, gdy był w Hucisku, przyjeŜdŜał do Domu Rekolekcyjnego
w Lublinie, teŜ z Nim się spotykałem i rozmawiałem bardzo chętnie,
miał On duŜo do powiedzenia na waŜne tematy i wtedy juŜ imponował mi swoją wiedzą, kulturą i wielką Ŝyczliwością.
W Zamościu pierwszy raz spotkałem ks. Jana na początku
kwietnia 1994 r. w klasztorze Sióstr Franciszkanek Misjonarek przy
ul. śdanowskiej. Dowiedziałem się, Ŝe jest nowym kapelanem sióstr
Franciszkanek. Po kolacji, którą wspólnie spoŜyliśmy z siostrami,
zaprosiłem Ks. Doktora do kościoła rektoralnego św. Katarzyny i tak
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się zaczęła nasza znajomość, współpraca i wierna przyjaźń, która się
z roku na rok pogłębiała i utrwalała. Przez dwanaście lat kapelanii u
Sióstr Franciszkanek Ks. Doktor równocześnie w tym czasie bardzo
często, prawie codziennie przybywał do Kościoła Św. Katarzyny
w Zamościu, aby się modlić, posługiwać w konfesjonale, czy teŜ przy
ołtarzu i na ambonie.
Kazania głoszone przez niego zawsze były dobrze przygotowane,
miał je napisane w całości. Do kazań włączał swoją poezję i nawiązywał do treści głoszonego słowa. PrzewaŜnie zaczynał i kończył
wierszem swoje homiletyczne posługiwanie. Przez 12 lat Ks. Doktor
Jan Gawroński bezinteresownie z wielką gorliwością i radością słuŜył Wspólnocie Rektoratu Kościoła św. Katarzyny w Zamościu.
Wspierał równieŜ materialnie, na miarę swojej moŜliwości, trwający
wtedy remont świątyni. Odprawiając Msze św. wszystkie stypendia
mszalne przekazywał na odbudowę zabytkowego kościoła; jednorazowo złoŜył na remont znaczną sumę pieniędzy. Przez 21 lat naszej
bliŜszej znajomości i przyjaźni był Ks. Doktor dla mnie wielkim
wsparciem duchowym i moralnym, zarówno wtedy, kiedy był 12 lat
w Zamościu, jak i będąc juŜ na emeryturze w Końskowoli. Sam bardzo doświadczony przez Ŝycie, umiał nieść pomoc innym ludziom,
którzy znajdowali u Księdza Doktora roztropną i mądrą poradę duchową i Ŝyciową.
Przez 12 lat Ks. Doktor w kaŜdy czwartek przez 4 godziny do południa spowiadał w Katedrze Zamojskiej. DuŜo wiernych korzystało
chętnie z Jego posługi w konfesjonale. Te dyŜury kapłanów w konfesjonale w Katedrze Zamojskiej zorganizował Wydział Duszpasterski
Kurii Diecezjalnej w Zamościu z polecenia ówczesnego Biskupa Diecezjalnego Jana Śrutwy. Kapłani z poszczególnych parafii Zamościa
i okolic mieli dyŜur przez cały tydzień po dwie godziny spowiedzi.
Przez jakiś czas wszyscy gorliwie spowiadali, ale później część kapłanów zaczęła z róŜnych racji opuszczać tę posługę w konfesjonałach
w Katedrze, a po kilku latach – dwóch lub trzech – został tylko Ks.
Jan. Mimo, Ŝe sam został w czwartki, to do końca pobytu w Zamościu
przychodził i spowiadał, powtarzając, Ŝe „mnie nikt nie odwołał od
spowiadania w Katedrze”; taki był wierny raz podjętym obowiązkom.
Po kilku latach pobytu w Zamościu Ks. Doktor zachorował na
powaŜną chorobę – zakrzepicę Ŝył w nogach. Coraz trudniej Mu było
chodzić, a nawet stać na tych nogach; groziła Mu amputacja obydwu
nóg do kolan. Te nogi od kolan do duŜego palca u stóp były pokryte
ranami, spływała po nich ropa, bardzo było to bolesne i uciąŜliwe, ale
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Ks. Jan nie skarŜył się, tylko cierpliwie znosił chorobę w duchu pokuty. Na tej drodze krzyŜowej Ŝycia Ks. Doktora Opatrzność BoŜa
postawiła współczesnych Szymonów – lekarzy, a wśród nich dra medycyny Mariana Domagałę – chirurga z Ośrodka Zdrowia w Łaszczowie. Podjął się on leczenia Ks. Doktora i uratował nogi, na których Ks. Jan mógł do końca swego Ŝycia chodzić. Ks. Jan był pod
opieką medyczną dra Mariana Domagały i innych lekarzy przez cały
czas, do ostatnich dni Ŝycia; był im za to bardzo wdzięczny. Na tej
drodze krzyŜowej swojego Ŝycie spotykał teŜ współczesne Weroniki –
Ŝyczliwe niewiasty, a szczególnie Siostry Franciszkanki Misjonarki
Maryi w Zamościu; wśród nich ofiarnością wyróŜniła się S. Jadwiga
Skwarzyło FMM. Po przejściu na emeryturę Ks. Janem opiekowały
się w Końskowoli SS. Benedyktynki Misjonarki, a wśród nich S. Kolumba wiernie i ofiarnie świadczyła Mu pomoc do końca Ŝycia.
Opatrzność BoŜa obdarzyła Ks. Doktora licznymi zdolnościami
i talentami, które rozwijał do końca Ŝycia. Był muzykiem, kochał
muzykę, komponował róŜne utwory instrumentalne i wokalne, chętnie grał na kilku instrumentach muzycznych. Skomponował melodie
i teksty pieśni, a napisał ich w sumie kilkaset. Miał uzdolnienia poetyckie i napisał bardzo duŜo wierszy na róŜne okoliczności, w tym
ogromną ilość wierszy religijnych. Ich część została wydrukowana,
a większość jest w maszynopisie.
Ks. Doktor to mąŜ modlitwy, bardzo duŜo czasu poświęcał modlitwie, a szczególnie gdy był w Zamościu. Długie godziny spędzał na
adoracji Najświętszego Sakramentu w kaplicy SS Franciszkanek
Misjonarek Maryi lub w Kościele św. Katarzyny.
W Klasztorze SS Benedyktynek Misjonarek w Końskowoli nieustannie wypraszał łaski BoŜe dla wszystkich, którzy Go prosili, ale
i dla tych wszystkich, których sam polecał Panu, a szczególnie dla
Kościoła, dla Ojczyzny, dla wszystkich Jego Dobroczyńców i dla tych,
którzy Mu zadali wiele cierpienia. Prosił Boga o ich nawrócenie,
przebaczając swoim winowajcom. Pan Jezus miał do Ks. Jana zaufanie i obdarzył Go wieloma krzyŜami, a On przyjmował je z wiarą,
pragnąc Chrystusowi pomagać zbawiać całą ludzkość.
Ks. Dr Jan Gawroński kochał Kościół i Ojczyznę. Całe swoje Ŝycie poświęcił słuŜbie Bogu w Trójcy Jedynemu i Niepokalanej Maryi,
słuŜąc Kościołowi, Ojczyźnie i kaŜdemu człowiekowi. Dwóch krewnych Ks. Jana (policjanci) zostało zamordowanych w Twerze. Spoczywają oni na cmentarzu w Miednoje. Dlatego dzisiaj na uroczystościach pogrzebowych jest poczet sztandarowy Zamojskiej Rodziny
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Katyńskiej, której członkiem był Ks. Jan. Organizował uroczystości
patriotyczno-religijne, na które pisał teksty i melodie oraz wiersze,
które były wykonywane przez młodzieŜ lub dorosłych w formie montaŜy słowno-muzycznych przed Mszami św. W czasie Ofiary Eucharystycznej Ks. Jan głosił płomienne kazania patriotyczne.
Ostatnie miesiące Ŝycia Ks. Jana były naznaczone nowymi cierpieniami, związanymi z róŜnymi chorobami, a szczególnie niewydolnością nerek. Od lutego br. do końca Ŝycia był dializowany 3 razy
w kaŜdym tygodniu. Karetka pogotowia zawoziła Go do szpitala
w Puławach i tam kilka godzin – do czterech – trwały dializy.
Po kaŜdej dializie czuł się bardzo osłabiony i zbolały, a podczas kilku
ostatnich zasłabł i musiał być przenoszony na oddział szpitalny.
Ostatni tydzień Ŝycia od 1 do 8 października 2015 r przebywał
w szpitalu w Puławach na oddziale wewnętrznym i tam zmarł
w godzinach wieczornych w czwartek, 8 października 2015 r. Śmierci
się nie bał, był do niej przygotowany, a cierpienie ofiarował za
Kościół i Ojczyznę”.
Po Mszy św. ciało zmarłego kapłana zostało złoŜone na cmentarzu parafialnym w Końskowoli w grobowcu rodzinnym śp. Ks. Jana.
Requiescat in pace.
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o. Jerzy Krupa CSsR

ŚP. O. STANISŁAW DUTKA CSSR (1929-2015)
1 października 2015 r. o godz. 16.00 zmarł w naszym domu
w Zamościu o. Stanisław Dutka CSsR. O. Stanisław urodził się 27
listopada 1929 r. w Racławicach k/Biecza, pochodził z parafii św.
Andrzeja Apostoła w RoŜnowicach k/Biecza w diec. rzeszowskiej.
Pierwsze śluby zakonne złoŜył 2 sierpnia 1950 r., a pięć lat później
profesję wieczystą. Święcenia kapłańskie przyjął 29 sierpnia 1957 r.
Pracował jako misjonarz ludowy i rekolekcjonista w Tuchowie, Głogowie, Paczkowie, Bardzie i Zamościu, gdzie spędził ostatnie 37 lat
swojego Ŝycia. PrzeŜył 86 lat, w zgromadzeniu zakonnym 65,
a w kapłaństwie lat 58. Pogrzeb odbył się w sobotę, 3 października
w kościele św. Mikołaja w Zamościu.
O. Stanisław Dutka CSsR pochodził z wielodzietnej rodziny z południowej Polski. W czasie okupacji musiał przerwać naukę szkolną,
by pomagać rodzicom w pracy na roli. Do Zgromadzenia Redemptorystów wstąpił po zakończeniu działań wojennych. Przez kilkadziesiąt lat prowadził misje w wielu parafiach na terenie całej Polski.
Wygłosił setki kazań w róŜnych warunkach, w zimie w nieogrzewanych kościołach. Gdy zaczął odczuwać niedyspozycje gardła, był zmuszony zmniejszyć ilość głoszonych kazań. W 1977 r. został skierowany do klasztoru Redemptorystów w Zamościu. Dał się poznać jako
doskonały organizator gospodarczy klasztoru. W bardzo trudnych
czasach, kiedy brakowało wszelkich materiałów budowlanych,
o. Stanisław przeprowadzał remonty klasztoru i kościoła. Wiele
energii poświęcił rozbudowie klasztoru, z myślą o potrzebach pastoralnych. Po przyjściu franciszkanów do Zamościa, Redemptoryści
odstąpili im dobudowaną część. Mimo prac gospodarczych i choroby
gardła, chętnie głosił kazania w roŜnych parafiach oraz słuŜył wiernym w konfesjonale. W 2007 r. uroczyście obchodził 50. rocznicę swoich święceń kapłańskich. Podkreślano wówczas jego cierpliwość
i wytrwałość w słuŜbie Najświętszemu Odkupicielowi, a takŜe przykładne rozmodlenie, z którego znany był nie tylko w Zamościu.
Szczególnie serdeczne słowa podziękowania padły wtedy pod adresem ojca Stanisława, któremu członkowie zamojskiej „Solidarności”
dziękowali za pomoc udzielaną im i ich rodzinom w stanie wojennym.
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Mimo niesprzyjających warunków i zdecydowanego oporu władz,
w zamojskim klasztorze redemptorystów funkcjonowało swoiste centrum pomocy internowanym i ich rodzinom, a ojciec Stanisław, pełniący wówczas funkcję ekonoma, organizował tę pomoc, czuwał nad
wszystkim, pocieszał i podtrzymywał na duchu. Wreszcie kiedy
w 1982 r. otworzyły się moŜliwości budowy kaplicy św. Gerarda Majelli i punktu katechetycznego w śdanowie, poświęcił się bez reszty
temu dziełu – wraz z ówczesnym rektorem o. Stefanem Pęglem CSsR
i proboszczem o. Władysławem Ziobrem CSsR oraz o. Janem Igielskim CSsR. Udało mu się zapalić do niego mieszkańców śdanowa,
śdanowka, Zwodnego i Skokówki. Efektem tego było wybudowanie
nie kaplicy i punktu katechetycznego, jak z początku planowano, ale
sporych rozmiarów kościoła, który stał się wkrótce kościołem parafialnym. W swoich działaniach i kontaktach z władzami był do tego
stopnia nieustępliwy, Ŝe nie tylko budowę pomyślnie ukończono,
a jeszcze zamiast kaplicy powstał piękny kościół w czasach, gdy władze raczej kościoły były skłonne zamykać, a nie budować nowe. Wędrujący po urzędach z nieodłącznym róŜańcem w dłoni o. Stanisław
pokonywał przeszkody, nie zraŜając się stwarzanymi trudnościami
i brakiem Ŝyczliwości ze strony władz. Po cięŜkiej chorobie o. Stanisław pozostawał raczej w zaciszu klasztornym, ofiarowując Bogu
swoje cierpienie i modlitwę. Tym bardziej zasługuje na podkreślenie
ten wyraz pamięci, jakim był medal Pro Patria, który w 9 czerwca
2013 r. wręczył mu, dziękując za jego dokonania – poseł na Sejm RP
Sławomir Zawiślak. Gorące podziękowania złoŜył o. Stanisławowi
takŜe Marek Walewander, przewodniczący zamojskiego Oddziału
NSZZ „Solidarność”, z inicjatywy, którego odznaczenie przyznano.
O. Stanisław był człowiekiem bardzo pogodnym, szczerym i Ŝyczliwym.
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